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מהי ?PHP
שפת התיכנות  PHPהיא שפת סקריפט פשוטה שמשמשת בעיקר לפיתוח יישומי  webדינאמיים .להבדיל משפות תיכנות אחרות )כגון
 Javaו (C#-תהליך הפיתוח ב PHP-איננו כולל הידור ) .(compilationכאשר כותבים קוד ב PHP-ניתן להשתמש ב Text Editor-פשוט
ואת הקובץ שיוצרים שומרים עם הסיומת  phpבתיקיה על השרת .כאשר מתרחשת פניה בפרוטוקול ) HTTPבדרך כלל זו פניה
מדפדפן( לקובץ שכתבנו הקוד מופעל.
כדי ששרת יוכל להריץ קבצי  PHPיש להתקין עליו מנוע  .PHPבהמשך הפרק מופיעה סקירה של מספר מנועי  PHPאפשריים.
<?php
;$num1 = 10
;$num2 = 20
;$num3 = 30
;$sum = $num1 + $num2 + $num3
;"echo "sum=$sum
>?
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היסטוריה
שפת התיכנות  PHPהומצאה על ידי רסמוס לנדורף בשנת  .1994הגירסה של השפה שפיתח ידועה בשם  .PHP 2בשנת  1997זיו
סורסקי ואנדי גוטמן פיתוח גירסה חדשה ל ,PHP-אשר ידועה בשם  .PHP 3בשנת  1998ייסדו השניים את חברת Zend Technologies
שמאותה עת ואילך המשיכה לפתח את השפה ולשחרר גירסאות חדשות .בשנת  2000שוחררה  PHP 4ובשנת  2004שוחררה PHP
 .5אחד החידושים המהותיים שהתווספו ל PHP 5-היא התמיכה ב.Object Oriented Programming-
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התקנות
כדי להריץ קוד שכתוב ב PHP-על השרת יש להתקין תכנת  HTTP Serverבצירוף  PHP Engineאשר יהיה מסוגל להריץ את הקוד
שנכתוב .כאשר מפתחים יישומים ב PHP-ומריצים אותם על שרת שמסופק על ידי חברה שמספקת שירותי איחסון אין כל צורך לבצע
התקנות של תוכנה על אותו שרת .החברה שמספקת את שירותי האיחסון בדר"כ דואגת מראש להתקין את התכנות הנדרשות,
לרבות  HTTP Server, PHP Engineו.MySQL Database-
כאשר לומדים  PHPבאמצעות המחשב האישי אני ממליץ להתקין חבילת תוכנות אשר מגיעות בהתקנה אחת פשוטה ושכוללות את
ה) HTTP Server-בדר"כ  ,(Apacheאת ה PHP Engine-ואת בסיס הנתונים הנדרש )בדר"כ  .(MySQLהאפשרויות הקיימות הן:
התקנה של  ,XAMPPאשר ניתן להוריד בחינם באתר www.xampp.org
בהתקנה אחת פשוטה מותקנות תוכנות רבות ,לרבות התוכנות הבאות:
 – Apache HTTP Serverשרת ה HTTP-שישמש לקבלת הפניות להרצת הקוד שנכתוב בPHP-
 – MySQLבסיס הנתונים שישמש בעת כתיבת יישומי  webבPHP-
 – PHP Engineהמנוע שיאפשר את הרצת הקוד בPHP-
 – phpMyAdminממשק  webyנוח לניהול שוטף של בסיס הנתונים MySQL
כמו כן ,מותקנת במחשב תוכנת פשוטה לניהול ושליטה בכל אחת מהתוכנות הללו.
התקנה של  ,WAMPאשר ניתן להוריד בחינם באתר www.wampserver.com
בהתקנה אחת פשוטה מותקנות תוכנות רבות ,לרבות התוכנות הבאות:
 – Apache HTTP Serverשרת ה HTTP-שישמש לקבלת הפניות להרצת הקוד שנכתוב בPHP-
 – MySQLבסיס הנתונים שישמש בעת כתיבת יישומי  webבPHP-
 – PHP Engineהמנוע שיאפשר את הרצת הקוד בPHP-
 – phpMyAdminממשק  webyנוח לניהול שוטף של בסיס הנתונים MySQL
כמו כן ,מותקנת במחשב תוכנת פשוטה לניהול ושליטה בכל אחת מהתוכנות הללו.
התקנה של  ,Zend Community Serverאשר ניתן להוריד בחינם באתר www.zend.com/community/zend-server-ce
בהתקנה אחת פשוטה מותקנות תוכנות רבות ,לרבות התוכנות הבאות:
 – Apache HTTP Serverשרת ה HTTP-שישמש לקבלת הפניות להרצת הקוד שנכתוב בPHP-
 – MySQLבסיס הנתונים שישמש בעת כתיבת יישומי  webבPHP-
 – PHP Engineהמנוע שיאפשר את הרצת הקוד בPHP-
 – Zend Frameworkחבילה של ספריות  PHPלפיתוח יעיל של יישומי web
 – phpMyAdminממשק  webyנוח לניהול שוטף של בסיס הנתונים MySQL
כמו כן ,מותקנת במחשב תוכנת פשוטה לניהול ושליטה בכל אחת מהתוכנות הללו.

© 2009 Haim Michael. All Rights Reserved.

5
במידה שבכוונתך להתמקד בטווח הארוך בעיקר בשוק הארגוני אני ממליץ להתחיל לעבוד עם  Zend Community Serverשמהווה את
המקבילה ה“-חינמית" למוצר המסחרי שחברת  Zendמוכרת במגזר העיסקי בשיתוף פעולה עם .IBM
את הקוד שאנו כותבים ב PHP-ניתן לכתוב באמצעות עורך טקסט פשוט ) Notepadלדוגמא( .לחילופין ,ניתן להשתמש בסביבת פיתוח
אשר תאפשר לנו תהליך פיתוח נוח יותר לרבות האפשרות לבצע  .Debuggingקיימות סביבות פיתוח מסחריות רבות .כמו כן ,קיימות
סביבות פיתוח חינמיות ) (open sourceשגם בהן ניתן להשתמש .שתי סביבות הפיתוח החינמיות שמובילות בעת זו הן  Eclipseו-
 Netbeansאשר ניתן להוריד בהתאמה מהאתרים  www.eclipse.orgו.www.netbeans.org-
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