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Hoş Geldiniz...
PHP | Dergi’nin ikinci sayısıyla
yeniden sizlerle beraberiz. İlk
sayımız için e-posta, web sitemiz ve
sosyal medya yoluyla ilettiğiniz tüm
eleştirileriniz ve tebrikleriniz için
teşekkür ederiz.
Eleştirileriniz doğrultusunda bu
ay daha farklı bir tasarımla sizlerin
karşısına çıkmayı deniyoruz. Yine
tüm önerilerinizi bize ileterek
sizlerle beraber büyüyecek olan
dergimizin daha da iyileşmesine
katkıda bulunabillirsiniz.
Bu ay da sizler için faydalı olacağını
düşündüğümüz birçok yazı ile
karşınızdayız. Kapak konumuz
olan PHP güvenliği kontrol
listesini
kullanarak
PHP
ile
oluşturduğunuz web siteleriniz için
sık karşılaşabileceğiniz güvenlik
sorunlarını ve çözüm yöntemlerine
ulaşabilirsiniz.

Bahriye Sarıkaya’nın Türkiye’deki
internet sansürü ve etkileriyle ilgili
yazısının konuya farklı bir açıdan
bakmanızı sağlayacağını umuyoruz.
Ali Gündoğdu’nun PHP sınıfları
yazısı tekerleği tekrar icat etmenize
gerek olmadığını vurgulayarak
birçok işlem için hazır PHP sınıflarını
kullanabileceğinizi gösteriyor.
PHP ile kod yazarken her gün
yüzlerce
değişkene
değerler
atıyoruz.
Cankat
Akdemir’in
PHP’nin değişkenleri kendi içinde
nasıl kullandığı ve yönettiğiyle ilgili
yazısı bazı efsaneleri de çürütüyor.
CodeIgniter kullanıcı tabanını
her gün genişleten popüler PHP
frameworklerinden biri. Bu aydan
itibaren Mustafa Akseli, CodeIgniter
ile ilgili yazı dizisine başlıyor. Aylarca
sürüp sizi sıkmayacağından eminiz
çünkü ilk yazıdan veri tabanına
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bağlanıp veri çekmiş bile.
Kimse kızmasın, PHP en iyi
şekilde Linux sunucular üzerinde
çalışıyor olsa da birçok kişi PHP
uygulamalarını Windows üzerinde
geliştiriyor. Üstelik gün geçtikte
yine birçok kişi ayrı ayrı Apache,
MySQL ve PHP kurmak yerine hazır
paketleri kullanmayı tercih ediyor.
Sinan İşleri’in Windows üzerinde
PHP platformları yazısı bu paketleri
tanıtıyor.
Dergimize
siz
de
katkıda
bulunabilirsiniz. Tüm soru, öneri ve
yazılarınızı
phpdergi@gmail.com
adresine gönderebilirsiniz.
Gelecek
aya
kadar
kodlamalar dileriz.

hatasız

İyi okumalar.
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İnternet Sansürü
Son zamanlarda beni endişelendiren durumların
başında, Türkiye’de internete uygulanan keyfi
sansürler geliyor. Keyfi, çünkü bir takım kılıf
gerekçeler gösterilerek, pireler için yorganlar
yakılıyor.
19 Haziran Cumartesi günü, Kadir Has
Üniversitesi’nde
sansüre
karşı
ortak
platform toplantısı yapıldı. Özgür Uçkan
moderatörlüğünde herkesin katılımına açık bu
toplantıda, sivil toplum kuruluşları, dernekler
ve bireysel katılımcılar internette sansüre karşı
harekete geçmek ve ortak bir platorm altında
çalışmak üzere fikir beyan etti.

sebebi olan 10 videodan, şu anda sadece 4 tanesi
Youtube üzerinde. O videolara da Türkiye’den
erişmek olanaksız. DNS değiştirip Youtube’a
girseniz dahi eğer IP’niz Türkiye’ye tahsis edilen
IP aralığında ise, “This video is not available for
your country” şeklinde bir mesaja rastlıyorsunuz.
Bu ve bunun gibi sakıncalı içeriklere erişmeniz
Google tarafından zaten engellenmiş durumda.
Özgür Uçkan, çalışmaları halen devam eden
araştırmasında internet sansürünün ekonomiye
verdiği zarar için, Türkiye ekonomisinden
Youtube’u çıkardığınız anda, kurumsal bazda
750-800 milyon doları bulduğunu ve bireysel
kullanıcılar için bu zararın ölçülemediğini söyledi.

İnternet sansürüne karşı oluşumda savunulan,
bir takım grupların yanlı ve yanlış anladığı üzere Tüm bunlara rağmen, Youtube Türkiye’de 2007
internetin topyekün denetimsiz olması amacı yılından beri engelli durumda. Diğer 5000’den
değil. Kanuni suç teşkil eden veya hakaret unsuru fazla internetsitesi ile beraber.
içeren
içeriğin
Bizim karşı duruşumuz
filtrelenmesi
sadece
Youtube
ve
ayıklanması
için
mi?
Birçokları,
yerine, bu içerikler
sadece Youtube ve
dışında daha pek
5651 sayılı kanunla engellenen siteler,
suçu buna bağlı olarak, IP
çok farklı içeriğe
işleyenlerin bulunup cezalandırılmasına kadar kapalı engellemesi sistemine
oluşum ve erişim
kalacaktı. Yani sürekli bir engel koyulmayacaktı geçilmesiyle
oluşan
imkanı sağlayan
sitelere.
Google
servislerine
web
siteleri
engeline
ve
sistemlere Benim, internet üzerinden telif hakkı bulunan erişim
karşı
olduğumuzu
erişimin tamamen bir içeriği indirdiğimi tespit edebileceğini ve beni
Bu
k e s i l m e s i , cezalandırabileceğini iddia eden bir sistemin, bu düşünebilir.
çok
yanlış
bir
kanı.
insan hak ve kadar zaman içinde -2007’den beri-, suçluları tespit
ö z g ü r l ü k l e r i n e edememesini ben anlayamıyor, kabul edemiyorum. Aslında, birkaç suçlu
Türk
yapılmış
bir Nasıl oluyor da, yükleme zamanı ve yüklendiği ip yüzünden
internet
kullanıcılarının
suikasttir.
adresi kayıtlı, kanuni açıdan suç unsuru barındıran
tümünün
mahkum
bir videoyu yükleyene devlet erişemiyor?
Yaman Akdeniz’in
edilip, bir anlamda
aktardığına göre, Bu konunun bu kadar uzamasının arkasında siz de sanal bir hapishaneye
Y o u t u b e ’ u n kötü kokular almıyor musunuz?
tıkılmasına
karşı
yasaklanma
durmaktayız.

Komplo teorisi
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Peki durum bu şekilde kalacak mı?
Eylül – Ekim ayları arasında, Fikir ve Sanat Eserleri
kanunu geliyor. İnternetten müzik indirilmesi
ve paylaşımı suç haline gelecek. Bunun için de
“3 strike – out” şeklinde bir sistem kullanılacak.
İnternetten telif hakkı olan bir içeriği indirdiğiniz
tespit edildiğinde, ilk ve ikinci seferlerde ihtar
alacaksınız. Üçüncüsünde, internetiniz kanunda
belirlenmiş bir süre boyunca kesilecek. Sizi
bir kara listeye alacaklar ve bu yüzden başka
bir servis sağlayıcısından da internet hizmeti
alamayacaksınız. Şu anda Fransa ve İngiltere’de
kabul edilmiş ama uygulanamayan bir sistem
bu. Yaman Akdeniz, “Nasıl uygulayacaklarını
bilmiyorlar çünkü” diyor.

Bahriye Sarıkaya
bahiriyesarikaya@gmail.com

Sansür hiç bir şeyin çözümü değil, zaten kimse
çözümün peşinde de değil. Kafalarımız kuma
gömülü, tarihin gerisine yolculuktayız.
Bunu sadece, yine, biz değiştirebiliriz.
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PHP
TARİHİ
Web geliştiriciler için en önemli dillerden biri olan PHP bu günlere nasıl
geldi hiç merak ettiniz mi ? PHP’nin doğuşu 90lı yılların ortalarına denk
gelir. Başlangıçta Rasmus Lerdorf ‘un kişisel web sitesini yayınlamak için
geliştirdiği bu dil perl tabanlı olarak ortaya çıktı. Bir süre sonra da kodların
herkese açılmasıyla PHP efsanesi doğmuş oldu.

Volkan Şengül

http://www.volkansengul.com/
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PHP/FI (Personal HomePage Tools / Form
Interpreter)
PHP’nin doğuşu olarak kabul edilen bu sürüm pek çok temel fonksiyondan
yoksundu ve Perl betikleri topluluğundan oluşuyordu. Daha fazla
fonksiyonellik kazandırmak için Rasmus Lerdorf C dili ile uyarlamalar ekledi.
Bu sürümün kodlarını herkese açtı ve bu sayede kullanımı yaygınlaştı.
Böylece hatalar daha hızlı farkedilerek çözülmeye başlandı...

PHP/FI 2
C uyarlamalarının yeniden yazılmasıyla PHP/FI 2 olarak anılmaya başladı.
Bu sürüm resmi olarak 1997’nin Ekim ayında yayınlandı ve yaklaşık olarak
50.000 alan adı sahibi tarafından kullanıldı. O yıllarda bu rakam internet
kullanıcılarının %1’i demekti. Açık kaynak olmasına ve binlerce kişinin katkı
sağlıyor olmasına rağmen kontrol hala tam olarak Rasmus Lerdorf’taydı.
Andi Gutmans ve Zeev Suraski üniversite projesi olarak e-ticaret
sistemi geliştirmek için bir dil ararken PHP ile karşılaştılar. Ancak PHP/
FI 2’nin birçok yaygın dil özelleğinden yoksun ve göründüğü kadar güçlü
olamdığını farkettiler. Bunların en ilginçlerinden biri de while döngüsünün
uyarlanmasıydı. El yapımı sözcüksel tarayıcı sözcük boyunca ilerliyor ve
while’ın anahtar sözcüğüne rastlayınca, kelimenin pozisyonunu dosyada
saklıyordu. Döngünün sonunda, dosya işaretçisi kaydedilen pozisyona
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doğru tekrar aranıyordu ve bütün döngü tekrar okunuyor ve tekrar çalıştırılıyordu.
Bu sebeplerden kısa süre içinde PHP 3 gelmiş oldu.

PHP 3
PHP 3, bugünkü PHP ile benzer olan ilk sürümdür. Andi ve Zeev’in bu betik dilini
tekrar yazmaya karar vermesiyle, Rasmus ile bu sürümü çıkarmak için
bir ekip oluşturdular. Ayrıca PHP’nin “Personal HomePage Tools
(Kişisel Anasayfa Araçları)” olan adını “PHP: Hypertext
Preprocessors” olarak değiştirdiler. Çünkü bu artık yeni
bir üründü ve bu yeni sürümün sadece kişisel değil
herhangi bir amaç doğrultusunda kullanılabileceğini
belirten daha iyi bir isim gerekiyordu.

PHP 3 sürümlerinde ikinci derece sürüm numarası kullanılmadı ve tümü 3.0.x olarak
numaralandı. Bu durum PHP 4’te değişti ve ikinci derece sürüm numarası, dilde önemli
değişiklikler olduğunu göstermek için kullanıldı. İlk önemli değişiklik, PHP 4.1.0 ile geldi. Bu
sürümde, $_GET ve $_POST gibi supergloballer duyuruldu. Supergloballere; fonksiyonlardan,
global anahtarı sözcüğü olmadan da erişilebiliniyordu. Bu özelliğin eklenme sebebi, register_
globals ayarının kapatılabilmesiydi. Bu ayarın kapatılmak istenmesinin sebebi, insanların
kullanıcıdan gelen verileri düzgün kontrol etmemesiydi. Bu da güvenlik
açıklarına neden olmaktaydı...
PHP 4.2.0 register_globals’in varsayılan olarak kapalı
olduğu şekilde Nisan 2002 ‘de yayınlandı.
PHP 4.3.0 Aralık 2002’de yayınlandı ve
Command Line Interface (CLI) / Komut Satırı
Arayüzü, geliştirilmiş bir dosya ve ağ giriş/çıkış
katmanı ve paketlenmiş bir GD kütüphanesi bu
sürümde sunuldu.

Andi ve Zeev, yeni bir API (Application Programming
Interface – Yazılım Programlama Arayüzü)
genişletmesi dizayn ederek uyarladılar.. Bu yeni API,
eksta genişletmelere (veritabanı iletişimleri, ifade
denetleyiciler ve diğer teknolojiler) rahatlıkla destek
verilmesini, çekirdek kadroda olmayan geliştiricilerin
de rahatlıkla PHP projesine katkıda bulunabilmesini sağladı.
Muhtemelen, PHP’nin muazzam başarısının anahtarı da bu oldu.
Artık PHP 3, nesne yönelimli söz dizimini destekleyen, daha güçlü ve tutarlı bir dil söz
dizimine sahip olmuştu. 9 aylık herkese açık bir test sonrasında Haziran 1998’de yayınlandı.
Yaklaşık olarak internetteki web sunucularının %10’una yüklendi.

PHP 4
Zeev ve Andi betik dilini daha iyi yazabileceklerini düşününce 1998’in sonlarına doğru yeni bir
yeniden yazım süreci başlamış oldu. PHP 3’ün betikleri çalıştırırken sürekli inceleme durumuna
karşın. PHP 4, “ önce derle, sonra çalıştır.” modeliyle çalhışıyordu. Ayrıca artık PHP 4 ‘ün yeni
bir motoru vardı. Zend motoru ( Zeev ve Andi nin birleşimidir) sayesinde PHP 4’ ün performansı
PHP 3’e göre daha iyi hale gelmişti. Tüm bu güzel getirilere rağmen geriye dönük uyuyumluluk
açısından bir kırılma noktası olmuştu.
Mayıs 2000’de resmi olarak yayınlanan bu sürüm günümüzdeki alan adlarının yaklaşık %20
’sinde kullanılmakta. Pek çok yeni ve güzel özellik ile gelen PHP 4 artık çoğu web sunucusuna
destek veriyor, kullanıcı oturumları ve çıktı tamponlama konusunda daha güvenli bir işleme
sunuyordu.
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PHP 4.4.0 ise ciddi bir hafıza bozulması
probleminden dolayı ortaya çıkmış oldu. Bu
hatanın giderilmesini sağlayan düzeltme, PHP
dahili API’sinin değiştirilmesine ve PHP 4.3.x ile olan
ikilik(binary) uyumluluğunun kırılmasına sebep oluyordu. Bu
yüzden bütün ikilik genişleme modüllerinin bu sürümle çalışması için
tekrar derlenmesi gerekiyordu.
PHP 4 sonrası PHP 5 çıkmış olsada ve hatta PHP 6’nın geleceği duyurulsada, Bu sürüm hala en
çok kullanılanlardan biridir. PHP 5’e neden hala tam olarak adapte olunamadığı birçok sitede
hala tartışılmaktadır.

PHP 5
PHP 5, günümüzdeki en son sürümdür. PHP 5, Zend Motorunun nesne yönelimli bölümünün
geliştirilerek yeniden yazılması sonucu doğmuş oldu. Yeni motor Zend 2 olarak adlandırıldı. Zend
motorundaki geliştirmeler sadece nesne yönelimli kısım üzerine olmadı. XML fonksiyonelliği de
tekrar yazılarak SimpeXML eklentisi ile kolaylıkla XML dosyalarını işleme yeteneği kazandırıldı.
Hata yönetimi için Exception Handling kavramı getirildi böylece genişletilebilir, bakımı
yapılabilir ve nesne yönelimli şekilde gerçekleşmesi sağlandı. Tüm bunların yanı sıra başta
MySQL ve SOAP olmak üzere diğer pek çok eklenti PHP ‘nin ek teknolojilere verdiği desteğin
kilometre taşlarıdır.
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Bir Kere Yaz, Bin Kere Kullan:
Güncel ve İşe Yarar PHP Sınıfları
Devamlı olarak yazmayı düşündüğüm bir bölüm bu bölümde ağırlıklı olarak
www.phpclasses.org adresinde yayınlanmış php sınıflarından seçmeler
yayınlamayı hedefliyorum.

Ana sayfası : http://www.phpclasses.org/simple-chat

Syron Twitter

Bu sınıf vesilesi ile uyarayım, php grafik işleme hususunda gerçekten çok
geniş bir yeteneğe sahip aslında gd2 kütüphanesi bu yeteneği sağlayan
ancak her bir grafik işleme sunucu üzerinde hatrı sayılır bir yoğunluk yaratır.
Php ile grafik dosyası oluştururken iki kere düşünmekte fayda var. Bu sınıf
ise .gif , .png , .jpg gibi resim dosyalarını .bmp formatına
çevirir.

Sosyal medya katagorisinden giriş yapalım dilerseniz, bu sınıf ile kullanıcı
adını belirttiğiniz twitter kullanıcısının son durumunu getirir.
http://www.phpclasses.org/syron-twitter
ulaşıp temin edebilirsiniz.

adresinden

Twitter RSS
Sosyal medyadan devam edelim, bu sınıfın bir önceki
sınıftan farkı twitter kullanıcısının tüm gönderilerini alır ve
rss olarak size sunar. Sosyal medya böceği yazacaklar için
bulunmaz nimet.
Indirme Sayfası : http://www.phpclasses.org/twitter-rss

PDF Text Extractor
Google aramalarında en yukardaki hit kelimelerin başında “pdf
to text” geliyordu, bu sınıf idda ettiğine göre pdf dosyalarının
içerisindeki metinleri dışarıya temiz bir şekilde çıkarıyormuş.
Lazım olacaklar listesinde bulunmasında fayda var.
Ana sayfası : http://www.phpclasses.org/pdf-2-text

Simple chat
Php ile anlık chat uygulamaları nasıl yapılır diye düşünen yada bu tür
uygulamalar lazım olan arkadaşların kullanabileceği bir sınıf.
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Convert to BMP

Ana sayfası: http://www.phpclasses.org/convert-to-bmp

Domain Lookup
Bu sınıf whois gibi çalışır ama size direk neticeyi verir,
aradığınız site adının müsait olup olmadığı bilgisini verir.

Ali Gündoğdu
ceaser0@gmail.com

Ana sayfası : http://www.phpclasses.org/domain-lookup

Native Excel Reader
Excel dosyalarını okumak için kullanılabilecek bir sınıf.
Ana sayfa : http://www.phpclasses.org/biffreader

PHP 5 IMAP Class
Php ile mail istemcisi yazmaya niyetlendiğinizi
varsayarsak bu class ile gmail gibi imap hizmeti
veren sunucularla mail senkronizasyonu
sağlayabilirsiniz.
Ana sayfa : http://www.phpclasses.org/php5-imap-class
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Easy ODS Read

Another Form generator

Excel classı verip ardından open office calc dosyası olan ods formatını okuyabilen sınıfı
vermesek olmaz. Bu dosya girişgahtanda anlayabileceğiniz gibi open office calc (Microsoft
Office Excel Alternatifi) dosyalarını okuyabilirsiniz.

Form oluşturup kontrol edebileceğiniz bir form sınıfı.

Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/easy-ods-read

Smart AJAX Controller

Class YouTube API

Json formatında ajax sorguları gönderip karşılayabileceğiniz bir sınıf. Php ile Ajax sınıfı desek
daha doğru olur.

Her ne kadar Türkiye’deb erişilemeyen video paylaşım sitesi olan Youtube’da ki videolar
hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz API servislerini kullanan bir sınıf.

Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/formgenerator

Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/smart-ajax-control

Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/class-youtube-api

Simple XLSX

CountDown class

Açık kaynak yazılım gruplarının hararetli şekilde karşı geldiği bir standartı kullanan XLSX
dosyalarınınden bilgi okumanızı sağlayan php fonksyionu.

Temelince İki tarih arasındaki zamanı hesaplayan bir sınıf. Kendi Kütüphanenizi oluşturuyorsanız
incelemenizde fayda var.

Ana Sayfa: http://www.phpclasses.org/simple-xlsx

Ana sayfa : http://www.phpclasses.org/acountdown

SWF Insert

Path finder

Meşhur swfObjects gibi çalışan bu sınıf, belirttiğiniz flash cliplerini sayfaya sorunsuz şekilde
ekler. (yada öyle idda ediyorlar)

Sınıfı çok detaylı incelemedim, dediğine göre harita üzerindeki iki nokta arasındaki en kısa yolu
bulmanızda yardımcı olabiliyormuş. Ana sayfa : http://www.phpclasses.org/path-finder

Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/swf-insert

Grid

TbsZip - a zip modifier

Her ne kadar Jquery UI’nin veya ExtJS’nin güzel datagrid’inin yerini tutmasada hızlı şekilde
veritabanından gelen bilgileri bir grid ile listelemenizi sağlar.

Ardında hiç kırıntı bırakmadan zip dosyalarını lastik gibi oynamanıza yarayan sınıf.
Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/tbszip

Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/onestep-grid

Crypt Class Php
Benimde sevdiğim bir sınıf türü, hatta bir ara fellik fellik buna benzer php fonksiyonları
aramışlığım bile vardır, sınıfın özü şu: verilerinizi sizin verdiğiniz anahtar kelimeler ile şifreleyip
geri alır.
Ana sayfa: http://www.phpclasses.org/crypt-class-php
PHP | Dergi
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PHP Değişkenleri
Hakkında
Bilmediğiniz
Gerçekler
Bu yazıyı PHP ile ilgili sıkça düşülen bir yanlış anlaşılmayı gidermek için
yazıyorum. Bu yanlış anlaşılma ise büyük değerler tutan değişkenleri referans
olarak atarsanız daha az bellek harcayacağınız. Bu durumu tamamıyla
açıklayabilmek için PHP, değişkenleri kendi içerisinde nasıl işliyor buna da
bakmak gerekli. Bu yazının ilginizi çekeceğini ve değişkenleri referans olarak
atamayla bellek kullanımı arasındaki ilişkilerle ilgili efsaneleri dağıtacağını
umuyorum. Önce basit şeylerle başlayalım…

$var2 = ‘goodbye!’ // $var2 değişkeni $var1 için referans olduğundan
artık ikisi de ‘goodbye’ değerini taşır
echo $var1; // Ekrana yazılan: goodbye!
echo “<br />\n”;
echo $var2; // Ekrana yazılan: goodbye!
?>

Bu sonuç bazılarınız için şaşırtıcı olabilir. Neler olduğunu açıklayayım: İlk
adım önceki örnekten farklı değil. Değeri hello! olan $var1 isimli bir
değişken oluşturuyoruz. Bir sonraki adımda ise $var1 değişkenini $var2
değişkenine =& operatörünü kullanarak referansla atıyoruz. Bu sayede
$var1 değişkenin içeriği değil kendisi $var2 değişkenine gönderiliyor.
Böylece iki değişken de bellekteki aynı veriye işaret ediyor. Değişkenlerden
herhangi birinin içeriğini değiştirirsek diğeri de aynı içeriğe sahip olacak.
Bu konuda daha fazla bilgi için PHP El Kitabı’nın References Explained
[http://php.net/manual/en/language.references.php] kısmını okumanızı
öneririm.

PHP Değişkenleri Nasıl Kullanıyor? (zval)
Yukarıdaki örnekler değişken referanslarının genel yapısını anlamak için
yeterli olmasına rağmen bazen değişkenlerin PHP’nin kendi içerisinde nasıl
ele alındığını bilmekte de yarar vardır. Tam bu noktada zval ile tanışacaksınız.

PHP ile Basit Referanslar

Değişkenlerin PHP içerisinde depolandığı yapılara zval denir. Her zval birçok
veri içerse de biz şimdilik sadece şunlara bakacağız:

PHP ile programlarken değişkenleri değeriyle (by value) ya da referansıyla
(by reference) atayabilirsiniz. İlk yöntem en sık kullanılandır. Şu kod size de
tanıdık gelecektir:

•

zval içerisinde tutulan asıl veri. Bizim örneklerimizde ya ‘Hello!’ ya da
‘Goodbye!’ olacak.

•

is_ref boolean belirteci.

•

ref_count sayacı.

<?php
// Örnek 1: Değişkenleri değeriyle atamak (standart yöntem)
$var1 = ‘hello!’;
$var2 = $var1;
$var2 = ‘goodbye!’;
echo $var1; // Ekrana yazılan: hello!
echo “<br />\n”;
echo $var2; // Ekrana yazılan: goodbye!
?>

Burada şaşıracak bir şey yok. PHP ile temel değişken atama işlemi yaptık.
Bir sonraki örnek de hemen hemen aynı fakat $var2 değişkenini değeriyle
değil referansıyla atayacağız:
<?php
// Örnek 2: Değişkenleri referansıyla atamak
$var1 = ‘hello!’;
$var2 =& $var1; // Ve imine (& işareti) dikkat edin. Bu işaret $var2
değişkeninin $var1 için referans olduğunu gösterir.
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Ayrıca zval, barındırdığı verinin türünden de haberdardır. Fakat mevcut
konumuzla bir ilgisi olmadığı için yukarıdaki listeye dahil edilmedi.
Listedeki ilk madde aslında çok da tanımlamaya ihtiyaç duymuyor.
İkinci madde (is_ref) ise değişkenin değeriyle mi referansıyla mı aranacağını
belirtir. Bu durumların sonuçlarını da yukarıda gördünüz zaten.
Üçüncü madde (ref_count) de mevcut zval değerine referansta bulunan
diğer değişkenleri toplam sayısını verir. Eğer ref_count değeri sıfıra ulaşırsa
(mesela unset() fonksiyonunu kullanırsanız) PHP zval değerini kaldırıp
belleği boşaltabileceğini anlar.
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Burası önemli: ref_count değerinin sadece değişken referansla konumlandırılıyorsa işe
yaradığını düşünebilirsiniz (örneğin is_ref = true iken). Fakat öyle değil. ref_count değeri is_ref
değerinin içeriğinden bağımsızdır. Peki, bu ne demek?

ref_count değeri 2 olduğu için PHP mevcut zval için çalışmak yerine yeni bir zval oluşturur ve
bunu $var2 ile ilişkilendirir. Aşağıdaki örnek bu durum göz önüne alınarak yukarıdaki örneğin
tamamlanmış halidir.

Biraz Daha Zeki Olalım

<?php
//Örnek 3b: Değişkenleri değeriyle atamak (tam örnek)

Şimdi PHP’nin zeki olduğu yere geldik. Bir değişkeni bir değer atayarak oluşturduğunuzda (ilk
örnekte olduğu gibi) yeni bir zval oluşturulmaz. İki değişkeni de aynı zval değerine işaret edecek
şekilde ayarlar ve zval için ref_count değerini bir artırır. “Bekle ama!”
dediğinizi duyar gibiyim. “İyi de bu yapılan şey referans olarak atamak
değil mi?” diyorsunuz. Aynı şeymiş gibi dursa da PHP’nin burada yaptığı
şey gerçekten ihtiyaç olana kadar içeriğin kopyalanmasını bekletmek.
PHP bunu nasıl biliyor? is_ref değeri hala false olduğu için biliyor. “Peki o
zaman nasıl oluyor bu işler?” diyorsanız örnekle anlatayım:

//$var1 için zval oluşturuluyor
$var1 = ‘hello!’;
//zval değerinde şu an ref_count=1 ve is_ref=false
//Şimdi $var değişkenini $var değişkenine atıyoruz
$var2 = $var1;
//zval değerinde şu an ref_count=2 ve is_ref=false
debug_zval_dump($var2); //Çıktısı: string(6) “hello!” refcount(3)
//Şimdi de $var2 değişkenine yeni bir değer atıyoruz.
$var2 = ‘goodbye!’;
//Şimdi iki tane zval değerimiz oldu
//Birinci: değer=’hello!’, ref_count=1, is_ref=false
//İkinci: değer=’goodbye!’, ref_count=1, is_ref=false

<?php
//Örnek 3a: Değişkenleri değeriyle atamak (biraz daha detaylı)
//$var1 için zval oluşturuluyor
$var1 = ‘hello!’;
//zval değerinde şu an ref_count=1 ve is_ref=false
//Şimdi $var değişkenini $var değişkenine atıyoruz
$var2 = $var1;
//zval değerinde şu an ref_count=2 ve is_ref=false

Zorro değil zVal.

debug_zval_dump($var2); //Çıktısı: string(6) “hello!” refcount(3)
//(Neden refcount(3) diyorsanız koddan sonraki debug_zval_dump() üzerine olan notu
okuyun.
//Şimdi de $var2 değişkenine yeni bir değer atıyoruz. Peki bu durumda zval ne olacak?
$var2 = ‘goodbye!’;
//Öğrenmek için okumaya devam edin…
?>

debug_zval_dump() üzerine önemli bir not: php.net sitesindeki kılavuzun söylediğine göre bu
fonksiyon “dahili bir Zend değişkeninin metin görünümünü çıkış alacağınız konuma yazdırır”.
Doğru, fakat bu fonksiyonu çağırınca ilgili değişkene yeni bir referans yaratılacaktır. Bu sebeple
bu fonksiyonu kullanarak verdiğim örneklerdeki refcount değerlerini bir eksik olarak görün siz
(Örneğin üçse iki anlayın).
Yukarıdaki örnekte nasıl iki değişkenin de aynı zval değerine karşılık gelebileceğini gördünüz.
Peki son satırda $var2 değişkenine yeni bir değer atadığımızda ne oldu? $var1 değişkeni değişti
mi? Cevap tabi ki hayır. Ama neden?
Yukarıdaki örnekte $var2 değişkenine ‘Goodbye!’ değerini atadığımızda PHP bu değişkenin zval
değerini kontrol eder. is_ref değeri false ise (ki bizim örneğimizde öyle) PHP, ref_count değeri
de 1 ise sadece zval içerisinde yer alan veriyi değiştireceğini bilir. Fakat bizim örneğimizde
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?>

Özet olarak görüyoruz ki, bir değişkeni değeriyle atarken PHP sadece
değer değişirse veriyi kopyalıyor.

Her şeyi tamamlamak adına bir de referansla atama için örnek verelim:
<?php
//Örnek 4: Değişkenleri referansla atamak (tam örnek)
//$var1 için zval oluşturuluyor
$var1 = ‘hello!’;
//zval için değer=’hello!’, ref_count=1 ve is_ref=false
//Şimdi $var1 değişkenini $var2 değişkenine atıyoruz
$var2 =& $var1;
//zval için değer=’hello!’, ref_count=2 ve is_ref=true
debug_zval_dump(&$var2); //Çıktısı: &string(6) “hello!” refcount(3)
//(Neden refcount(3)? Yukarıda anlatmıştım)
//$var2 değişkenine yeni bir değer atıyoruz
$var2 = ‘goodbye!’;
//Hala tek bir zval değerimiz var.
//Fakat yeni bir değerle. Değer=’goodbye!’, ref_count=2 ve is_ref=true
debug_zval_dump(&$var1); //Çıktısı: &string(8) “goodbye!” refcount(3)
debug_zval_dump(&$var2); //Çıktısı: &string(8) “goodbye!” refcount(3)
//(Neden refcount(3)? Yukarıda anlatmıştım)
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?>

$v3 = $r1; //İkinci zval için değeriyle atama yapıyoruz
memory_show_usage(); //300kb
//Şimdi PHP üçüncü bir zval oluşturmak zorunda kalıyor
//
is_ref=false, ref_count=1

görebilirsiniz. Bu yöntemlere alternatif olarak verinizi bir PHP5
nesnesi içerisine alıp (PHP4 değil, dikkat) bu nesneyi referans
olarak gönderebilirsiniz.

Biraz Daha Karıştıralım

$v4 = $v3; //Şimdi değeriyle atıyoruz
memory_show_usage(); //300kb (artış yok)
//Üçüncü zval için ref_count 2 oluyor

Bir not olarak şunu da belirteyim ki fonksiyonlara değişkenleri
referans olarak göndermenin yan etkilerinden biri de oluşan
hataları takip etmenin ve bulmanın zorlaşmasıdır (aynı
argümanı global değişkenler için de kullanabiliriz).

Tahmin ettiğimiz üzere hem $var1 değişkeni hem de $var2
değişkeni için ilgili zval ‘Goodbye!’ değeri ile değiştirildi.

Şimdi PHP’nin değerleri ve referansları nasıl kullandığını
anladık. Bu zaten yeterince heyecan verici değil mi? Sizin “Evet
lütfen devam et!!” dediğinizi duyuyorum. Tamam, o zaman…
Şimdi yazının en başında bahsettiğimiz efsaneye gelelim. Hani
değerleri referans olarak gönderirseniz daha az bellek tüketilir
diyene. Değerlerle referanslar karşılaştığında bakalım neler
oluyor.
zval’de yer alan is_ref belirtecinin bir zval’in aynı anda hem
referans hem de değer barındırmasına izin vermediğini
biliyoruz (çünkü ya true olur ya da false). Bütün karışıklığın
da bu durumdan kaynaklandığını tahmin ediyorum. İlgili
durumunun bir sonucu olarak, bir değişkeni birden çok yerde
değeriyle kullandıysanız (yani değişkenin sahip olduğu zval için
ref_count 1’den büyükse) ve sonra o değişkeni referansıyla
atadıysanız (mesela bir fonksiyona), PHP değişkenin içindeki
değeri yeni bir zval değeri oluşturup ona kopyalamak
zorundadır. Ardından da ilk zval için is_ref belirtecini true
yapar. Aşağıdaki örnek bu durumdaki bellek kullanımını
gösterir.
<?php
//Örnek 5: Referanslarla değerleri karıştırınca bellek
//
kullanımının nasıl arttığını gösterir
memory_show_usage(); //Sıfır byte
$v1 = str_repeat(‘0’, 100000); //100kb gereksiz veri
oluştur
memory_show_usage(); //100kb
$v2 = $v1;
//Şimdi aynı zval için iki değişkenimiz var
//
is_ref=false, ref_count=2
memory_show_usage(); //100kb
$r1 =& $v2; //Değişkeni referans olarak atıyoruz
memory_show_usage(); //200kb
//Şimdi PHP ikinci bir zval oluşturmak zorunda kalıyor
//
is_ref=true, ref_count=1
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//Şimdi $v3 ve $v4 aynı zval değerine işaret ediyor
//bu zval de sadece değeriyle atanabilir
//çünkü ref_count değeri 1den büyük
$r2 =& $v3; //$v3 değişkenini referansıyla atıyoruz
memory_show_usage(); //400kb
//PHP burada aynı içeriğe sahip dördüncü bir zval
oluşturmak
//zorunda kaldı. Bu zval için değerler şöyle:
//
is_ref=true, ref_count = 1
//Bir temel değere göre bellek kullanımını ölçen basit
bir fonksiyon
function memory_show_usage(){
static $baseline = null;
if(is_null($baseline)){
//Sağlam bir bellek kullanımı elde etmek için
//önce temel tanımlama yapıyoruz
$baseline = 1;
$baseline = memory_get_usage();
}
}

echo (memory_get_usage() - $baseline) . “ bytes\n”;

?>

Bu örnek değişkenleri direkt olarak atıyor olsa da aynı
mantık değişkenleri fonksiyon parametresi olarak referansla
gönderdiğinizde de geçerli. Gördüğünüz gibi programcı tutarlı
olmadığı sürece değişkenleri referanslarıyla atamanın bellek
kullanımına herhangi bir faydası yok.

Okumalar
References in PHP: An In-depth look (PDF) [http://www.
derickrethans.nl/files/phparch-php-variables-article.pdf]
– Derek Rethans’ın [http://www.derickrethans.nl/] PHP
Architect [http://phparch.com/] dergisi için yazdığı olağanüstü
makale.
References Explained [http://php.net/manual/en/language.
references.php] – Resmi PHP belgesi.
debug_zval_dump() [http://php.net/debug_zval_dump] –
Fonksiyonun kullanım belgesi.
PHP İç İşleri Mail Listesi [http://uk3.php.net/mailing-lists.
php] – Her profesyonel geliştirici için bu listenin okunmasını
öneririm (Arşiv: [http://marc.info/?l=php-internals]).
Okuduğunuz yazı Adam Charnock tarafından yazılmıştır. Cankat
Akdemir tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Orijinal başlığı The
Truth About PHP Variables olan yazıyı http://porteightyeight.
com/2008/03/18/the-truth-about-php-variables/ adresinden
okuyabilirsiniz. Adam Charnock http://playnice.ly/ sitesinin
de yapımcılarındandır.

Sonuç
Amacınız bellek kullanımını optimize etmekse değişkenleri
değerleriyle atayın. Çünkü PHP bu durumun üstesinden gelip
bellek kullanımını normalleştirecek kadar zeki. Amacınız bir
değişkeni gerçekten referans olarak atamaksa bunu yaparken
dikkatli olun. İpin ucunu kaçırırsanız olması gerekenden
daha fazla bellek kullanımını ve CPU gücünün harcanmasını
PHP | Dergi

Windows ve PHP
Platformları
Geçen sayımızda PHP’ye ve Programlama konusuna mantıksal bir giriş
yapmıştım bu sayıda ise PHP programlamadan önce kaçlık tornavida ve
çiviler lazım sizlere öğreteceğim.
Yazının kapsamı maalesef Windows olarak gerçekleşiyor ve emin olduğum,
kullandığım programları tanıtacağım elbette alternatif programlar bulmanız
mümkün fakat deneyimlenmiş yol çoğu zaman hatasız bir yoldur.
PHP normalde sunucularda çalışan bir programlama dilidir. Ve sunucular
php dilini yorumlayabilmek için PHP çekirdeğine sahiptir. Bunun yanında
Apachi http sunucusu ve MySQL veri tabanı gibi ek araçlarda bir web

sitesinin gösterilebilmesi için lazım olan araçlardır. Bunların yanında PHP
programlayabilmek için birde editör gereklidir. Aslında notepad bile yeter
fakat php yi anlayan ve fonksiyonlarını renklendiren bir editör muhakkak
kodlarken verimi arttıracaktır.
PHP+Mysql+PHPmyadmin+Apachi uygulamaları için paket programlar
yazılmıştır. Bu programlar sayesinde PHP programlayabilir, veri tabanı
oluşturarak bir portal bile yazabilirsiniz.
Aşağıda bahsettiğim programların güncel hallerini tanıttım alternatifler
arasından birini seçebilirsiniz.

XAMPP

AppServ

http://sourceforge.net/projects/
xampp/

http://www.appservnetwork.com/

MySQL
PHP
Perl
FTP
phpMyAdmin
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WampServer
http://www.wampserver.com/
Apache 2.2.11
PHP 5.3.0
MySQL 5.1.36
Phpmyadmin

AppServ 2.5.10
Apache 2.2.8
PHP 5.2.6
MySQL 5.0.51b
phpMyAdmin-2.10.3

Sinan İşler
sinan@sinanisler.com

PHP Triad
http://sourceforge.net/projects/
phptriad/
Apache
MySQL
PHP
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BÜYÜK PHP Güvenliği Kontrol Listesi
Sık ziyaret ettiğim forumlardan birinde
PHP güvenliği hakkında bir kontrol listesi
olup olmadığıyla ilgili bir soru gördüm.
Ben de kendi listemi yapıp bu eksiği
gidermek istedim. Yazıda herkes için bir
şeyler var. Aslında hakkında hiçbir şey
duymadığınız bir sorunu bile bu listede
okuyabilirsiniz. “PHP web uygulamaları
güvenliği” bu yazı için daha iyi bir başlık
olabilirdi.
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Temel Sorunlar
•

Kuvvetli parolalar kullanın ve parola sıfırlama sorularının çok basit
olmamasına dikkat edin.

•

Gelen veri null gibi özel karakterler içerebilir. C ve C++ için Null
bir metnin bittiğini gösterir. Böyle bir durumda PHP ile aldığınız
bir değişkeni başka bir programa ya da bir API’ye gönderdiğinizde
olabilecekleri siz düşünün.

Parolalarınızı not alıyorsanız, bunları güvenli bir yerde
sakladığınızdan emin olun.

•

Gelen verinin uzunluğunu mutlaka kontrol edin ki programınızın
başa çıkamayacağı kadar uzun olmasın.

•

PHP’nin register_globals [http://php.net/register_globals] özelliğinin
kapalı olduğundan emin olun. Bu seçenek zararlı kodların programınızın
çalıştığı ortama girebilmesine olanak sağlar.

•

E-posta adreslerini mutlaka kontrol edin. Başarıyla gizlenmiş bir
şekilde bir e-posta adresi posta başlıkları (mail header) içerebilir.

•

Magic quotes özelliğini kapatın. Güvenlikle ilgili hiçbir etkisi olmamasına
rağmen programcıların SQL injection sorununa karşı güvende oldukları
yanılgısına düşmelerine sebep oluyor. Kapalı tutmanız gereken iki PHP
özelliği magic_quotes_gpc [http://php.net/magic_quotes_gpc] ve
magic_quotes_runtime [http://php.net/magic_quotes_runtime].

•

PHP’nin display_errors [http://php.net/display_errors] özelliğini
programınız yayındayken kapatın. Böylece bir hata oluşunca siteye
giren kişilerin kodunuzla ilgili önemli bilgileri erişmesi zorlaşır. Bu
arada, hataları kaydetmeye tabi ki devam edin.

•

Fiziksel güvenliği de es geçmeyin. Sunucularınızın güvenli bir veri
merkezinde olduğundan emin olun. (İpucu: Bazı veri merkezleri tahmin
edemeyeceğiniz kadar güvensiz)

•

Kullanıcılardan Gelen Veriler ve Upload
Edilmeyen İçerik

•

•

•

Bir web sayfası isteğinin (request) telnet kadar basit bir ortamdan bile
taklit edilebileceğini unutmayın. Yani, size gelen her veri sahte olabilir.
•

Bu da $_GET, $_POST, $_COOKIE ve $_REQUEST değişkenleri her
türlü veriyi içerebilir demek.

•

$_SERVER ve $_ENV ise biraz farklı. Bunların içerdiği bazı değerler
web sunucusundan bazıları ise istemciden geliyor.
•

•

•

$_SERVER[‘PHP_SELF’]
tümüyle
güvenli
değil.
Yapılandırma ayarlarınıza göre URL’ler zararlı kod içerip
yine de çalışmaya devam edebilirler.

Gelen verileri kodunuzun kullanacağı şekle uygunluğu için filtreleyin
ve onaylayın.
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Girilen sayıların çok büyük, çok küçük, sıfır ya da negatif
de olabileceğini unutmayın. Bankaya negatif miktarda para
yatırılmayacağını da aklınızdan çıkarmayın.

Cankat Akdemir
cankatakdemir@gmail.com

Bazı karakter setlerinin (adını koyalım: Unicode) gizli karakterlere
sahip olduğunun farkında olun. Bunlar başka karakterler
gibi görünmenin yanında birçok karakterin birleşimi [http://
en.wikipedia.org/wiki/Combining_characters] gibi de olabilirler.
Bu durum başka kullanıcıların taklit edilmesine yol açabilir.
•

•

E-posta adresi onaylaması bazen karışık olabilir. “John
Doe”@example.com gayet geçerli bir e-posta adresidir
(tırnak ve boşluk dâhil olmasına rağmen). Onaylama işlemi
için filter_var [http://php.net/filter_var] fonksiyonunu
FILTER_VALIDATE_EMAIL
[http://php.net/manual/en/
filter.filters.validate.php] sabiti ile (temizleme sürümünü
[http://php.net/manual/en/filter.filters.sanitize.php]
kullanmayın) kullanabilirsiniz. Ayrıca isterseniz kapsamlı
bir REGEX [http://www.regular-expressions.info/email.
html] (birçok e-posta adres kullanım şeklini içerir) ya da
tam uyumlu bir REGEX [http://www.ex-parrot.com/pdw/
Mail-RFC822-Address.html] de kullanabilirsiniz.

Bazı karakter setleri de yerleşim karakterleri içerebilir.
Bunlar da sayfanızın yerleşimini değiştirebilir.

Tarayıcıya veri göndermeden önce uygun şekilde escape
ettiğinizden emin olun. Bu sayede XSS (cross-site scripting) [http://
en.wikipedia.org/wiki/Cross-site_scripting]
saldırılarından
kurtulabilirsiniz. Genel bir kural olarak, beyaz liste uygulayın,
kara liste değil.
•

Eğer kullanıcıların HTML yazmasına imkân veriyorsanız
bu kodları güvenli bir HTML temizleyici ile taradığınızdan
emin olun. (HTML Purifier [http://htmlpurifier.org/]
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önerilir)
•

•

•

CSS metinlerin için de ve dışında
escape dizileri kullanabilir (\34 gibi).

•

CSS
dosyaları
JavaScript
de
barındırabilir. Bu durum kendini
Internet Explorer’da behaviors Gecko
tabanlı tarayıcılarda binding ya da
genel olarak CSS Expressions olarak
gösterir.

Kullanıcılar tarafından sunulan tüm URL’lerin
geçerli ve güvenli olduğundan emin olun.
Web sayfası URL’leri, resim URL’leri vs.
Farklı protokollerin de var olduğunu
unutmayın: http:, https:, ftp:, ftps:,
gopher: ve aim: ve data: gibi üçüncü
parti olanlar.

•

Sayfanız için güvenli bir dil kodlaması (örneğin
ISO-8859-9) kullanın. Bunu yapmıyorsanız
(mesela UTF-8 kullanıyorsanız) gelen verinin
geçerli olduğunu mutlaka kontrol edin.

Dil
kodlamasını
mutlaka
belirtmelisiniz. Aksi takdirde web
tarayıcı kodlamayı kendi tahmin
etmek isteyecektir. Böyle olunca da
tehlikeli bir kodlama tercih edilebilir.
Dil kodlamasını HTTP başlıkları
kısmında belirtin. HTML kısmında
değil.

bir diğer yolu ise dosyayı yeniden
kaydetmektir. PNG dosyasını GD
kütüphanesini [http://php.net/gd]
kullanarak yeniden kaydedebilirsiniz.
Fakat bu durumda da resmin kalitesi
düşebilir. Özellikle JPEG dosyalarında
bu durum gözlenebilir.
o

•

Bazı dosya biçimleri alelade veriler içerip
yine de geçerli olabilir (örneğin bazı dosya
türlerindeki yorum alanları).
Dosyanın çok büyük olup olmadığını kontrol edin.
•

MAX_FILE_SIZE sabitini [http://php.net/
manual/en/features.file-upload.postmethod.php] kullanıyor olsanız bile yine de
dosya boyutunu kontrol etmelisiniz. Kontrol
ederken tekrar MAX_FILE_SIZE sabitinin
değerini kullanmayın çünkü bu değer de
taklit edilebilir (dışarıdan gelen her değerin
taklit edilebileceğini hatırlayın).

•

Yüklenen dosyaların sisteminizdeki tüm disk
alanını doldurmalarına izin vermeyin.

Upload Edilen Dosyalar
•

Yüklenen dosyanın sizin beklediğiniz dosya olduğundan
emin olun.
•

•

$_FILES dizisindeki yer alan ve dosya türünü
/ içerik türünü (file type / mime type)
belirten değişkenler herhangi bir değer
taşıyabilir. Kullanıcı sahte bir dosya türü
gönderebileceği gibi bu değişkenlerden
gelen tür çok geniş kapsamlı da olabilir
(Özet: O değişkenler tümüyle faydasızsdır).

•

Yüklenen dosyaların geçerli olsalar bile zararlı içerik
barındırabileceğini unutmayın.
•

Yüklenen bir dosya virüs olabilir ya da
virüs kodu içerebilir. İsterseniz bu dosyaları
virüslere karşı tarayabilirsiniz. Fakat
bu durumda çok fazla sistem kaynağı
kullanılacaktır.

•

Yüklenen HTML dosyaları zararlı JavaScript
kodları içerebilir.

Bir dosyanın türünü anlamanın en iyi yolu
içeriğini analiz etmektir.
•

Kullanıcıların sayfaya eklenti (plugin) gömmesine
de olanak sağlıyorsanız (Flash filmler gibi) izin
verdiğiniz türden başka bir eklenti gömmemesine
dikkat edin (dosya türüne bakarak).
•
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Bazı CSS özelliklerinin kötü amaçlarla
kullanabileceğini
unutmayın
(örneğin position özelliği sizin login
formunuzun üzerine başka bir form
konumlandırmak için kullanılabilir
vs.).

•

•

•

HTML ile hedeflenen sonuca
ulaşmanın birçok yolu vardır. Bu
sebeple HTML kodlarını kendiniz
temizlemeye çalışmayın (gerçekten,
unutun bunu).

Kodlarınızda CSS de kabul ediyorsanız onları
da iyice temizleyin.
•

•

Bazı kodlamalarda geçersiz olan karakter
dizileri kendinden bir sonra gelen karakterin
geçersiz sayılmasına neden olabilir (bu
karakter de < yada ‘ gibi önemli bir karakter
olabilir).

•

Dosya türü kontrolü algoritmaları,
belli bir dosya türünü temsil eden
minimum yapılar sağlanarak kolayca
kandırılabilir. Örneğin, bir PNG
dosyasının ilk 20 byte kısmını alıp
sonuna da badvirus.vbs dosyasını
eklediğinizde birçok filtre bu dosyayı
PNG resmi sanacaktır. Daha karışık
bir filtre ise daha yoğun işlem gücü
gerektirir. Fakat küçük faydalar için
buna gerek yoktur.
Bir dosyanın türünü onaylamanın

•

Yüklenen dosyaları webden erişilebilir dizinlere
taşımayın. Eğer yaparsanız, web sunucusu bazı dosyaları
çalıştırılabilir kod olarak (örneğin .php dosyası) olarak
algılayabilir. Ayrıca dosyalara olan erişimi kısıtlamanız da
zorlaşır.

•

Detaylıca dosya yolunu kontrol edin ki yüklenmemiş bir
dosyayı sunmaya çalışmayın.
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•

•

Yüklenen dosyaları include() ile sunmaya kalkmayın. Bu
kod PHP’nin dosyayı çalıştırmak istemesiyle sonuçlanır.
PHP’nin readfile() fonksiyonunu [http://php.net/readfile]
kullanın.

•

Dosyaları mutlaka eklenti (attachment) olarak sunun ve
asla dosya içerisine (inline) eklemeyin. Bunu yapmak
için Content-Disposition HTTP başlığını kullanabilirsiniz.
Bunun sebebi ise Internet Explorer’ın sizin belirttiğiniz
içerik tipini değil kendi tahmin ettiği değeri dayatmasıdır.
PNG dosyası mı gönderiyorsunuz? Hayır, Internet Explorer
onun JavaScript içeren bir HTML dosyası olduğunu
düşünebilir.

•

•

•

X-Content-Type-Options: nosniff başlığını
gönderin. Bu başlık Internet Explorer için
içerik tahmini yapma özelliğini pasifleştirir.
Fakat sadece Internet Explorer 8 ve sonrası
sürümlerde çalışıyor. IE6 ve IE7 için sorun
devam ediyor (dosyaları eklenti olarak
göndermek zorundasınız).

Gönderilen veriyi veri tabanına yazarken mutlaka
escape edin ya da parametreli, hazırlanmış ifadeleri
(parameterized/prepared statements). Bunun yapmanızın
sebebi ise SQL Injection [http://en.wikipedia.org/wiki/
SQL_injection] sorunundan kurtulmak.
•

•
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PHP’nin
addslashes()
fonksiyonunu
kesinlikle kullanmayın. Veri tabanı yönetim
servisiniz (DBMS) tarafından size sunulan
fonksiyonları kullanın. Çünkü her veri tabanı
sistemi farklı şekilde escape yapıyor.
SQL Injection saldırılarını önlemenin en
iyi yollarından biri hazırlanmış ifadeler
(prepared statements) [http://en.wikipedia.
org/wiki/SQL_injection#Parameterized_
statements] kullanmaktır. PDO [http://php.
net/pdo] hazırlanmış ifadeleri destekler.

kontrol etmek daha doğru bir
yaklaşımdır.
•

Veri tabanı yönetim sisteminizin (DBMS) uzak bağlantılara
(remote connection) izin vermediğinden emin olun.

Dosyaları Almak ve Sunmak
•

Bir dosya yolu olarak asla kullanıcıdan gelen veriyi
kullanmayın.
•

Klasör gezinmesi (directory traversal) için
mutlaka kontrol edin.

•

Null poison bytes [http://en.wikipedia.org/
wiki/Null_character#Security_exploit:_
Poison_null_byte] için kontrol edin.

•

Zorunda olmadıkça dosyaları application/octet-stream,
application/unknown ve text/plain türünde sunmayın.

Veri Tabanı
•

Veri tabanı ve tablolar için erişim izinlerini (Access
permissions) doğru ayarlayın ki programınız fazladan
izinleri kullanarak sorun çıkarmasın (gerek olmayan
yazma izinleri vs).

•

Kimlik Denetimi ve Yetkilendirme
•

Hatalı parola kısıtlama sistemi kurarak kaba kuvvet
saldırılarını (brute force attack) [http://en.wikipedia.org/
wiki/Brute_force_attack] engelleyin.
•

Birkaç hatalı parola girişinden sonra yeni girişten
önce CAPTCHA doğrulaması isteyebilirsiniz. Bunu
güvenlik için değil, unutkan kullanıcılarınıza bir
şeylerin ters olduğunu hatırlatmak için yapın.

İki nokta üst üste (: ) karakterine dikkat
edin. Bu karakter Windows ve NTFS disk
sistemlerinde alternatif veri akışlarına
[http://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_
Data_Streams#Microsoft] erişmek için
kullanılır.

•

PHP akışlarına (PHP streams) [http://
php.net/manual/en/book.stream.php]
dikkat edin. PHP akışları ile korsanlar URI
kullanarak dosya tabanlı olmayan kaynaklara
da (
http://example.com/badcode.txt)
erişebilirler.

Korsanların parolaları öğrenmek için paket koklama
yöntemleri (packet sniffing) kullanabileceğini unutmayın.
Bunu çözmenin en iyi yolu SSL protokolünü kullanmaktır.
Yine de man-in-the-middle saldırılarına [http://
en.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-middle_attack] karşı
pek bir şey yapamazsınız.

•

Kullanıcıların parola bilgilerini çerezlerde saklamayın.
Beni Hatırla gibi seçenekler için mantıklı gibi dursa da,
sebebi belli, bunu yapmayın.

•

Veri tabanına bir şekilde ulaşım sağlamış korsanların
parolaları anlayamaması için onları karıştırarak (hashing)
sakladığınızdan emin olun.

•

•

Uzaktaki bir dosyayı okumanız gerektiğinde
asla include() fonksiyonunu kullanmayın.
Çünkü include fonksiyonu dosyanın
içerisindeki PHP kodlarını çalıştırmak
isteyecektir. Onun yerine file_get_contents()
[http://php.net/file_get_contents] gibi bir
fonksiyonu kullanın.

Korsanların PHP içeren uzaktaki bir
dosyayı include edemediklerinden
emin olun.

Webden erişilebilir dizinlerdeki dosyaları
gizlemekten medet ummayın. Çünkü
insanlar URL adreslerini tahmin edebilirler.
•

Bu kural GET ve POST ile gelen
verilerin içeriğine bakarak bir şeyler
gizlemek istediğinizde de geçerlidir.
Bunun yerine kişinin erişim haklarını

•

Korsanların
kullanabileceği
rainbow
tablolarını
[http://en.wikipedia.org/
wiki/Rainbow_tables]
işe
yaramaz
kılmak
için
parolalarınıza
farklı
metinler
[http://en.wikipedia.org/wiki/
Salt_%28cryptography%29] ekleyin.

•

Parolaları karışık hale getirmek için PHP’nin
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•
•

•

•

crypt()
fonksiyonunu
[http://php.net/
crypt] kullanabilirsiniz. Blowfish ya da SHA
algoritmalarını birkaç kere döndürerek
kullanabilirsiniz. Birkaç tekrar bu değerleri
daha rastgele duruma getirecektir. Bu
değerleri sık sık oluşturmayacağınız için
oluşan CPU yükü de sorun değil.

•

MD5 kullanmayın.

•

Kullanıcılarınıza parola hatırlatma soruları hazırlama
imkânı veriyorsanız, soruların başkaları tarafından
tahmin edilemeyecek şekilde hazırlanması gerektiğini
de hatırlatın. Soruların basit cevapları yüzünden birçok
kişinin parolası çalınıyor.
Parola kurtarma formlarının bir e-posta adresinin
sistemde kayıtlı olup olmadığını ele vermesini engelleyin.
Bunu engellemenin tek yolu parolası sıfırlanacak e-posta
adresinin var olup olmadığını belli etmemektir. Bu
durumda parola sıfırlama postası da e-posta adresine
gönderilir.
E-posta gönderme özelliği olan sayfalara
kısıtlayarak zararlı kullanımı engelleyin.

•
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Paylaşılmış sunucu (shared hosting) ortamında olmasınız
bile birkaç site için oturum bilgilerini aynı klasörde
tutuyorsanız bir site için oluşturulmuş oturum bilgileri
diğer bir site için de geçerli olabilir.

•

Bir oturum sona erdikten sonra sadece çerezi silmekle
yetinmeyin. Oturum değerlerinin tümünü temizleyin. Aksi
halde bir saldırgan elde ettiği çerezi tekrar kaydederek
aynı oturuma devam edebilir.

•

•

CSRF saldırılarına karşı referrer verisine
güvenmeyin. Birçok internet güvelik programı
referrer alanını engelliyor ya da güvenilmez bilgiler
(-- gibi) yerleştiriyor.

•

CSRF saldırılarını engellemek için formlarınızda
token/key sistemleri kullanın.

•

Bir şeyler silme / ekleme gibi eylemler gerçekleştiren
sayfalar için POST kullanın. Her ne kadar POST
işlemleri de taklit edilebilir olsa da biraz daha iyidir.

•

Kendi sitenizde barındırdığınız nesneler bile size
karşı kullanılabilir. Nesneler hâlihazırda sizin
sitenizde olduğu için saldırgan farklı domain
adresinden veri çekme kısıtlamalarıyla uğraşmak
zorunda da kalmaz (örneğin, URL’si sitenizdeki
oturumu kapatma bağlantısına giden bir avatar).

•

Diğer sitelerin sizin sitenizin sadece içeriğini değil, doğası
gereği bazı dosyalarınızı da (.js dosyaları gibi) direkt olarak
okuyabileceklerini unutmayın.
•

JavaScript dosyaları gibi işleyen dosyalar büyük

JSON içeren dosyalarınızı da unutmayın.

•

Flash’ın eski sürümleri (ve büyük ihtimalle mevcut sürümü
de) diğer sitelerdeki Flash dosyalarını oynatabilir ve
referrer kontrollerini de geçer. Çünkü Flash, referrer bilgili
göndermiyor.

•

Sitenizdeki bilgiler uzak bir site tarafından sizin siteniz
include edilerek alınabilir.

Diğer sitelerin çapraz istek sahtekarlığı (cross-site
request forgery) [http://www.sk89q.com/wiki/Crosssite_request_forgery] yapabileceğini ve oturum açmış bir
kullanıcı gibi gezebileceklerini unutmayın (hem GET hem
de POST verileri sahte olabilir).

erişimi

Oturumlar için sadece çerezleri kullanın. Böylece oturum
tespiti (mesela hâlihazırda saldırgan tarafından kontrol
edilen bir oturumun bağlantısının başka bir kullanıcıya
gönderilmesi gibi) [http://en.wikipedia.org/wiki/Session_
fixation] ve oturum kaçırma (örneğin URL’de belirtilen bir
oturum kodunu ele geçirme) [http://en.wikipedia.org/
wiki/Session_hijacking] gibi açıkları engelleyebilirsiniz.
Eğer PHP’nin oturum yönetimini kullanıyorsanız sadece
çerezleri kullanarak oturum değerlerini saklamak için
session.use_only_cookies
ayarını
[http://php.net/
manual/en/session.configuration.php#ini.session.useonly-cookies] kullanabilirsiniz.

ihtimalle uzaktan okunabilir.

Diğer Web Siteleri

Oturumlar ve Çerezler
•

Bir kullanıcının yetkilendirme derecesini değiştirdikten
sonra (örneğin misafirden giriş yapmış kullanıcıya
değiştirince) eski oturumu iptal edip yeni bir oturum
başlatın. Böylece oturum tespiti açığını zorlaştırmış
olursunuz. Bir saldırgan eski oturum bilgilerine sahip
olsa bile o oturum kapatıldığı için yeni yetkilere sahip
olamayacaktır.

•

Bir resim elementinin onerror olayı ile bir dosyanın
var olup olmadığı kontrol edilebilir.

•

Uzak bir site tarafından sizin sitenizde yer alan ve
yüklenmesi uzun süren sayfalar bulunabilir.

•

Dosyaları ön
hızlandırır.

•

Sitenizdeki resimlerin boyutları diğer web siteleri
tarafından belirlenebilir.

•

Bazı tarayıcılar bir sitenin başka bir sitedeki
çerçeveleri tanımlamasına olanak sağlıyor.

•

Bazı tarayıcılar, çerçeveye yüklenmiş bir web
sayfasında yer alan bir değişkeni silmek istediğinizde
farklı, var olmayan bir değişkeni silmek istediğinizde
farklı hata mesajları oluşturabilirler.

•

Bir bağlantının tarayıcı tarafından hangi CSS
özelliği kullanılarak biçimlendirildiğine bakarak
o bağlantının kullanıcı tarafından ziyaret edilip
edilmediği anlaşılabilir.

belleğe

almak

yüklenmelerini

•

Internet Explorer’ın bir başka web sitesini satır içi çerçevede
(inline frame) göstermeye izin verdiğini unutmayın. Fakat
bunu yaparken çerçevedeki web sayfasının JavaScript
kodu çalıştırmasını ve çerez oluşturmasını engelleyerek
çerçeve dışına taşma açıklarını engeller.

•

Arabirim yeniden tasarlama ve tıklama çalma saldırılarını
[http://en.wikipedia.org/wiki/Clickjacking] engellemek
için çerçeve engelleyen bir kod yazın ve X-FrameOptions başlığını gönderin. Yukarıdaki maddede yer alan
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sebepten dolayı (JavaScript’in çalışmaması) çerçeve
engelleyen kodunuz Internet Explorer ile çalışmayabilir
fakat gönderdiğiniz başlık da aynı işi görür. Yine de eski IE
sürümleri için yapacak bir şey yok.

Genel
•

Güvenlik için rastgele numaralar üretiyorsanız şifreleme
açısından güvenli bir rastgele sayı üreticisi kullanın. Aksi
halde rastgele sandığınız sayıların düzeni tahmin edilebilir.
•

•

•

Parola sıfırlama bağlantılarında yer alan gizli ID
numaraları şifreleme açısından güvenli bir sayı
üreticisi tarafından oluşturulmalıdır. Temel olarak
gizlenmesi gereken ve rastgele olan her şey güvenli
bir PRNG ile üretilmelidir.
PHP şifreleme açısından güvenli bir numara üretici
sunmuyor. Fakat /dev/urandom (*nix için) ve
CAPICOM.Utilities.1 (Windows için) kısımlarına
erişerek güvenli sayılar elde edebilirsiniz. Örnek için
PHP Manual’daki sayfaya [http://php.net/manual/
en/function.mt-rand.php#83655] bakabilir ya da
SUHOSIN yamasını [http://hardened-php.net/
suhosin/] yükleyebilirsiniz.

Çok fazla kaynak harcayan her şey için erişim kontrolü
kullanılmalı ve bunlar kısıtlanmalı.
•

•

Yüklenirken çok fazla zaman ya da kaynak harcayan
sayfalar için erişim kontrolü uygulanmalı. Böylece
sitenize yapılacak bir denial-of-service saldırısı
sadece on tarayıcı penceresini otomatik sayfa
yenilemeye bırakıp gitmek kadar kolay olmayacaktır.
Diğer kaynaklara erişen sayfalarınız (API’ler vb.)
geçiş noktası olarak kullanılarak o kaynaklara
denial-of-service saldırıları yapılamadığından emin
olun.

•

Kendi şifreleme algoritmanızı yapmaya kalkmayın.

•

Web sitenizden bağımsız programları çağırıyorsanız
(örneğin exec() [http://php.net/exec]) bu programa
gönderilen parametreler için escape yaptığınızdan emin
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olun.
•

Diğer sayfalara ya da sitelere yönlendirme yapan bir
sayfanız varsa bunun kötüye kullanılamayacağından emin
olun.

•

Bir şeylerin her zaman ters gidebileceğini ve PHP
dosyalarınızın birden içeriği okunabilir halde kullanıcılara
sunulabileceğini unutmayın (Facebook gibi büyük sitelerin
bile başına geldi). Bu durumu şimdiden düşünün.

•

Ayar dosyalarını ve kritik dosyaları web üzerinden
erişilebilir dizinlere koymayın. Özellikle içerikleri tarayıcı
üzerinden okunabilecek türde bir dosyaysa.

•

Dosyalarınızı korumak istiyorsanız (örneğin giriş yapmamış
kullanıcıların erişemeyeceği dosyalar). Bu dosyalara web
üzerinden erişilemeyecek bir klasöre koyun ve geçişleri
bir PHP dosyası üzerinden sağlayın (bundan daha önce
bahsetmiştim).

•

Internet Explorer XSS saldırılarına karşı bir filtreye sahip.
Sayfa içerisinde yer alan bir JavaScript kodunu adreste
parametre olarak gönderdiğiniz çalışmasını engelliyor.
Fakat sayfanızdaki bir JavaScript kodunun çalışmasını
engellemek isteyen bir saldırgan bu durumu kendi lehine
kullanabilir.

Web sunucunuzda bu sorunun var olup olmadığını
kontrol edin. Varsa taşınmayı düşünün.
•

Internet Explorer 6’nın XMLHttpRequest ile başlık
kandırmacasına imkân sağladığını unutmayın. Özellikle
Host ve Referer başlıkları sorun çıkarır. Siteniz sanal
sunucudaysa (virtual host) bir başka site Host başlığını
kullanarak aynı sunucuda barındırılan diğer bir siteden
sizin sitenize istek gönderebilir (ki siteniz paylaşılmış
sunucuda ise mutlaka sanal sunucu kullanılıyordur).
Ayrıca, Internet Explorer 6 farklı domain adresleri
arasında XMLHttpRequest desteklemez fakat Host başlığı
sunucuya aynı IP adresinde birden çok site varsa hangisine
istek gönderileceğini belirtir.

•

Aynı sunucudaki web sitelerinin sizinle aynı IP adresine
sahip olabileceğini unutmayın. Böylece 127.0.0.1 ile sizin
sitenize de ulaşılabilir.

•

Diğer siteler de sizinle aynı web sunucusunda ve aynı IP
adresinde olduğu için veri tabanınıza bağlanma hakkına
sahip olabilirler.

•

Diğer sitelerle aynı sunucuda olduğunuz için o sitelerden
biri sizin sitenizde kullanılmak için sahte bir oturum
değeri oluşturabilir (çünkü birçok web sunucusunda tüm
sitelerin oturum değerli aynı klasörde tutulur).

Paylaşılmış Sunucu Güvenliği
•

Birçok paylaşılmış sunucuda kullanıcıların kendi siteleri
dışındaki sitelerin dosyalarına da ulaşabileceğini
unutmayın. Bunu direkt PHP ile yapamıyor olsalar da PHP
+ CGI ile yapabilirler.
•

•

Güvenliğin görece daha iyi olduğu sunucularda
ise dosyalarınıza CHMOD yaparak diğer kullanıcı
gruplarının ulaşmasını engelleyebilirsiniz.
Araya bir madde girdikten sonra tekrar hatırlatayım:
Birçok paylaşılmış sunucuda kullanıcıların
kendi siteleri dışındaki sitelerin dosyalarına da
ulaşabileceğini unutmayın. Bu sizin için büyük
bir dert olmalı. En kötü tarafı ise birçok web
sunucusunun bu durumu engellememiş olması.

•

•

Bu durumda sizin oturum bilgileriniz de diğer siteler
tarafından okunabileceğini unutmayın.

•

Bir sitede oluşturulan oturum değeri diğer bir site
tarafından okunabilir.

Bir site için yüklenilen dosya diğer bir site tarafından da
okunabilir. Çünkü web sunucuları, dosyaları erişime açık
bir /tmp dizinine yüklerler.

Bu yazı http://www.sk89q.com/2009/08/definitive-phpsecurity-checklist/ adresinde yayınlanmıştır. Türkçeye Cankat
Akdemir tarafından çevrilmiştir. Sitede çıktı alabileceğiniz
daha kısa bir PDF belgesi de yer almaktadır.
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CodeIgniter
ile Uygulama
Geliştirmek 1
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Merhaba arkadaşlar. Bu yazıda CodeIgniter da yazmaya
başlamak için gerekli olanları göreceğiz. CodeIgniter in
tanımi, yapısı, sistem konfigurasyonu, açılış sayfası belirleme,
alt sayfa ekleme, url den “index.php” yi temizleme, url
yönlendirme(routers) ve son olarakta Database işlemlerini
göreceğiz. Sonraki yazımızda ORM kullanımı ve resim
yükleme-kesme gibi işlemleri anlatacağız.
CodeIgniter: web programcıları için uygulama geliştirme
çatısıdır(framework). Uygulamalarınızı artık belli bir düzene
oturtmak istiyorsanız, şablonlama(template engine)
sistemleri öğrenmek istemiyorsanız ve uygulama-geliştirme
performansına ihtiyacınız varsa okumaya devam edin.
CodeIgniter uygulama çatısı, yazdığınız kodları belli bir
düzene sokarak, hızlı ve gliştirilmiş kütüphanaler yardımıyla
mantıksal yapıda çalışmayı amaçlar. Kontroller, Veritabanı ve
Gösterim ( Model, View, Controller - MVC ) yapısını destekler.
(Şablanlama kullanmak istemiyorsanız dedik ama isterseniz
CI sistemine entegreli olarak yinede kullanabilirsiniz.)
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Az önceki tanımlama yazısı resmi olarak açıklanması gerekendi :) Şimdi ben
neden bir uygulama çatısı(framework) ile yazdığımı açıklayayım. Karadüzen
php yazarken kendime göre sistem yapmıştım. Dosya yapım belliydi ve
hatta birde CI daki gibi yardımcı "helper" yazmıştım. Form uygulamaları
için yazılmış bir sınıftı ve CI nınkinden biraz daha gelişmişti. Ama ama
yaklaşık bir gün onu yazmak için uğraştım. Sonra veritabanı ile ilgili işlemler
için kendime daha kolay yazılmış bir sınıf arıyordum. Volkan Altan 'a
sordum, dedim var mı daha gelişmiş bir veritabanı sınıfı diye. O da beni
uygulama çatısı (framework) kullanmaya yönlendirdi. Bir-iki yazı okudum
ve CodeIgniter kullanmaya karar verdim-başladım. Kendim oturup benzer
bir sistemi yazmak-yapmak için bir o kadar uğraşamaya gerek olmadığını
gördüm. Hazırda adamlar zaten yapmışlar. Kullanım klavuzunu da bi güzel
hazırlamışlar. Benim bu sistemi yapacağım zamanı kendim için burda
ilerletmeye bakabilirim. Form doğrulamasından tutun, resim kesmeye,
güvenlik kodundan e-posta gönderim için adamlar zaten bütün herşeyi
sisteme oturtmuşlar. Nediye "kendi sistemim" olsun diye uğraşayımki.
O yüzden bende CodeIgniter de yazmak için araştırmaya başladım ve ilk
yaptığım sitem AklimdakiSite.com du. CodeIgniter iyi bir seçim. Türkiye de
hatırı sayılır derecede CodeIgniter yazan programcı vardır.
Mustafa Akseli
http://www.mustafaakseli.com

config : Sistem çalışma ayarları (otomatik yüklenecek kütüphanler, sistem
alan adı(domaini), database, session, sistem log gibi ayarlar) içindir
controllers : Sitemizi bu dizinde oluşturuyoruz. Bir uygulama yapmak için
veya alt sayfa eklemek için kullanacağımız php dosyalarımızın bulunacağı
dizin.
errors : 404, database veya php hataları gibi sayfaları kendimize göre
düzenlemek için kullanabiliriz.
models : Veritabanı ile ilgili işlemlerimizde kullandığımız dosyalarımız yer
alır.
views : Sitemizin HTML tarafı yani, görsel tarafı ile ilgili dosyalarımız yer alır.
Toplamda 9 dizin olmasına rağmen ben 5 tanesini açıkladım. Diğerleri
hemen kullanmaya başlamayacağımızdan üzerinde durmadım. Ama
yine de açıklamak gerekirse; "helpers" kendi yardımcı kodlarımızı

Çok fazla buralarda durmayalım ve uygulamamıza başlayalım. http://www.
codeigniter.com adresinden CodeIniter i (geçerli versiyon 1.7.2) indirin ve
dosyaları açın. "CodeIgniter_1.7.2" dizinin içindeki 4 dosyayı bilgisayarınız
localhost yada hostinginizin ana çalışma dizinine(public_html, www, http_
docs vb..) gönderin. Ben kalabalık yapmasınlar diye lisans.txt ve user_
guideyi siliyorum(user_guide i yeni başlayanlar offline olarak bakmak için
silmeyebilirler), erişirken kolaylık
olması açısından "system" isimli
klasörden "application" dizinini ana
çalışma dizinine taşıyorum. Son
durum da; Ana çalışma dizininimizde
"system, application" dizinleri ile
"index.php" dosyamız kaldı.
Şimdi anasayfamızı(localhost yada
siteniz.com) çalıştıralım (normal
konfigurasyona sahip herhangi
bir pc/sunucuda mutlaka çalışır)
"Welcome to CodeIgniter!" yazısını
görmüş olmamız lazım. Kısaca
dizinlerimizi tanıyalım. "system"
dizini CodeIgniter in kendi yapısı için
kullanılır. Kütüphaneler(library) ve
yardımcılar(helper) lar gibi kodların
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bulunduğu yerdir. Şimdilik "system" dizini ile ilgili bir değişiklik/düzenleme
ye gerek yok. "application" dizininde sırayla;

bulundurabileceğimiz dizin, "hooks" hook tekniği için gerekli dizin,
"language" sistemin kullanımında( hata mesajları vb. ) çeşitli dil desteği için
gerekli dizin, "libraries" kendi yazdığımız kütüphaneleri barındırabileceğimiz
dizindir.
Şimdi "/application/views/welcome_message.php" dosyamızın ismini
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"anasayfa.php" değiştirip içindekileri kodları sildikten <KOD><h1>Merhaba Dunya</
h1><h2>PhpDergi.com</h2></KOD> yazarak kaydedip kapatalım. Anasayfamızı yenilediğimiz
bizim yazdığımız "Merhaba Dunya
PhpDergi.com"
yazısını
görmüş
olmalısınız. controllers dosyamızdaki
ilk açılış sayfası olan welcome nin adını
değiştirmek istiyoruz. öyle kalmasını
istemiyorsak şunları yapacağız;
1) "application/controllers/welcome.
php" dosyamızın ismini "anasayfa.php"
olarak değiştirelim. Şimdi "application/
controllers/anasayfa.php" dosyamızı şu
şekilde düzenleyelim;

+ Dosya yapısına gözattık
+ Anasayfa tanımlamasını değiştirdik
+ Kontroller dosyasının kodlama şeklini şimdi göreceğiz, önce bir alt sayfa ekleyelim sistemimize.
Sitemize bir alt sayfa eklemek için şunları takip ediyoruz;
"controllers" dizinimize "seolusayfa.php" isimli bir dosya oluşturalım. Dosya konumu olarak
"application/controllers/seolusayfa.php" tam olarak böyle olmuş oluyor. İçerisini şu şekilde
düzenleyelim;
<?php
class seolusayfa extends Controller {

<?php

function __construct(){
parent::Controller();
}

class anasayfa extends Controller {
function __construct(){
parent::Controller();
}
function index(){
$this->load>view(‘anasayfa’);
}
}
/* End of file anasayfa.php */
/* Location: ./application/controllers/anasayfa.php */

Şimdi sitemizin anasayfasını yenilersek hata mesajı ile karşılaşabiliriz. Çünkü sitemizin açılış
sayfasının kontrollerini hangi dosyada yaptığımızı bilemiyor. Şimdiki adımda bunu halledelim.
2) "application/config/routes.php" yi açalım, 43. satırdaki "welcome" olan tanımlamayı
"anasayfa" <KOD>$route['default_controller'] = "anasayfa";</KOD> olarak değiştirelim.
Bu işlem ile sitemizin anasayfasının kontrollerini "application/controllers/anasayfa.php" içinde
yapacağımızı belirtmiş olduk. Tarayıcımızdan anasayfamızı yenilersek yine "Merhaba Dunya
PhpDergi.com" yazısını görmeliyiz.
İyigüzelde controllers dizinin içindeki anasayfa.php de yazdıklarımızı neden öyle yazdık
diyebilirsiniz. CodeIgniter in MVC mantığında bir kontrol dosyası bu şekilde yazılmalıdır. Bir alt
sayfa ekledikten sonra bunu daha kolay anlayabilriz.
Buraya kadar yaptıklarımızı ana başlıklarıyla gözden geçirecek olursak;
+ CodeIgniter in tanımını yaptık
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function index(){
		
		
$SayfaIcerik[‘YazdirilacakYazi’] = ‘Bu Kontrol sayfamızdan gelen
değişkenin verisi’;

}

}

$this->load->view(‘VW_seolusayfa’, $SayfaIcerik);

/* End of file seolusayfa.php */
/* Location: ./application/controllers/seolusayfa.php */

"views" dizinimize "VW_seolusayfa.php" isimli bir dosya oluşturalım. Ve içini şu şekilde
düzenleyelim;
<?PHP
echo ‘Bu viewdeki sabit yazı<br/><br/>’;
if(isset($YazdirilacakYazi)){
echo ‘<b>’.$YazdirilacakYazi.’</b><br/>’;
}

Sistemimize alt sayfa ekleme işlemi basitçe bu şekilde. Tarayıcımızda geçelim <KOD>http://
localhost/index.php/seolusayfa</KOD> u çalıştıralım. <KOD>Bu viewdeki sabit yazı Bu da
Kontrol sayfamızdan gelen değişkenin verisi...</KOD> bu şekilde çıktı alıyorsak sorun yok
demektir. Şimdi "Kontrol Dosya Yapısnı" görelim.
1) php dosyamız ismi ile sınıfımızın (class) ismi aynı olmalıdır.
2) "parent::Controller();" kısmını sabit olması gereken olarak bilelim şimdilik. ( php normal sınıf
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yapısı yazılarında kullanım amacının ne olduğuna bakabilirsiniz. )
3) "index" isimli fonksiyonumuz; o sayfa yüklendiğinde ilk olarak çalıştırılacak işlemler içindir.
yani biz; <KOD>http://localhost/index.php/seolusayfa</KOD> sayfasını çalıştırdığımızda sistem
"seolusayfa" isimli sınıfımızda direk "index" isimli fonksiyona baktı ve ona göre bize sayfayı
gösterdi.
4+6) kontrolden sayfamızın html tarafındaki verileri gönderirken, bir diziye eleman olarak
eklenir ve gönderilir.
5) "views" dizinin de hangi dosyada işlem yapacağımızı belirten işlem olarak bilelim şimdilik.

Buraya kadar yaptıklarımız doğru ise başımız göğe ermiş olmalı :) şaka bi tarafa artık
CodeIgniter a ısındık. Genel olarak kullanım mantığımız bu. İyide bu url de geçen "/index.
php/" hoş durmuyor, kaldıralım dersek; Sistemimizin ana dizininde yani "index.php, system ve
application" dosya-dizinlerinin bulunduğu yere ".htaccess" dosyası oluşturalım(windows larda
bir ftp den indirmeden oluşturmanız zordur). İçeriğini
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]
RewriteCond $1 !^(index.php|images|css|js|video_files|robots.txt|favicon.ico|tmp)

ErrorDocument 404 /index.php

şeklinde düzenleyelim. Şimdi <KOD>http://localhost/seolusayfa</KOD> sayfamıza baktığımızda
normal olarak çalıştığımızı görürüz. Eğer "500 Internal Server Error" şeklinde hata alırsanız
apache "rewrite_module" modulünün çalıştığını kontrol ediniz. Yeri gelmişken başta yapmamız
gereken işlemi yapalım. "application/config/config.php" 14. satırı <KOD>$config['base_url']
= "http://localhost/";</KOD> ve 26. satırı <KOD>$config['index_page'] = "";</KOD> şeklinde
düzenleyelim.
Geriye veritabanı işlemleri kaldı. Ama önce kabaca tema yapısından bahsedeyim. Kendi
yazdığım kodlardan birinden örnek göstererek daha kolay açıklayabilirim. Açıklamaları yanlarına
yazdım, sorunuz olursa "http://groups.google.com/group/codeigniter-turkish" adresinden
sorabilirsiniz.
Veritabanı işlemleri için öncelikle "application/config/database.php" yi düzenlememiz
gerekiyor. Örnek olarak ben "CIDeneme" isminde bir veritabanı(utf-8-generalci) ve içerisine
"Icerik" isminde bir tablo oluşturdum.
Sizde resimde gördüğünüz şekilde oluşturunuz. "application/config/database.php"
dosyamızı resimdeki gibi ayarlıyoruz.
"application/config/autoload.php" dosyamızda
<KOD>$autoload['libraries'] = array();</KOD> satırını buluyoruz ve diziye 'database' elemanını
ekliyoruz. <KOD>$autoload['libraries'] = array('database');</KOD> şeklini alıyor. Aynı şekilde
<KOD>$autoload['helper'] = array('url');</KOD> satırını düzenliyoruz(bu işlem veritabanı ile
ilgili değildir).
Models isimli dizinde ("application/models/")
"vt_icerik.php" isimli bir dosya oluşturalım ve
içeriğini şu şekilde düzenleyelim.
<?PHP
class vt_icerik extends Model{
function __construct(){
parent::Model();
}
function SayfaListe(){
		
$kueri = $this->db->order_
by(‘id’, ‘DESC’);
		
//$kueri = $this->db>limit($KacKayit, $Sayi);
		
$kueri = $this->db>get(‘Icerik’);
		
		
return $kueri->result_
array();
}
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function SayfaDetay($id){
		
$kueri = $this->db->where(‘id’, $id);		
		
$kueri = $this->db->get(‘Icerik’);
		
		
return $kueri->result_array();
}
}

“application/controllers/seolusayfa.php" sayfamızı aşağıdaki gibi düzenleyelim.
<?php
class seolusayfa extends Controller {
function __construct(){
parent::Controller();
		
$this->load->model(‘vt_icerik’, ‘VT’);
}
function index(){
		
		
$SayfaIcerik[‘VTGelen’] 			
= $this->VT->SayfaListe();
		
		
$SayfaIcerik[‘islem’] 				
= ‘KayitListe’;
		
$SayfaIcerik[‘YazdirilacakYazi’]
= ‘Bu da
Kontrol sayfamızdan gelen değişkenin verisi...’;
}

$this->load->view(‘VW_seolusayfa’, $SayfaIcerik);

function detay($urlGelen){
		
		
$al = explode(‘-’, $urlGelen);
		
$id = $al[count($al)-1];
		
		
$VTGelen 						
= $this->VT->SayfaDetay($id);
		
$SayfaIcerik[‘VTGelen’] 			
=
$VTGelen[0];
		
		
$SayfaIcerik[‘islem’] 				
=
‘KayitDetay’;		
		
$this->load->view(‘VW_seolusayfa’, $SayfaIcerik);
}
}
/* End of file seolusayfa.php */
/* Location: ./application/controllers/seolusayfa.php */

Son olarakta "application/views/VW_seolusayfa.php" dosyamızı aşağıdaki gibi düzenleyelim.
<html>
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<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8” />
<title>Deneme Seolu İçerik</title>
</head>
<body>
<?PHP
echo ‘Bu viewdeki sabit yazı<br/><br/>’;
if(isset($YazdirilacakYazi)){
echo ‘<b>’.$YazdirilacakYazi.’</b><br/>’;
}
echo ‘<hr/>’;
switch($islem){
case ‘KayitDetay’:
		
$Baslik = $VTGelen[‘Baslik’];
		
$Icerik = $VTGelen[‘Icerik’];		
		
echo ‘<b>’.$Baslik.’</b><br/>’.$Icerik.’<br/><br/> Bu yazımız
<b>’.$VTGelen[‘Hit’].’</b> kere okunmuştur. İlerde yorum yaparsınız şimdi o özellik
yok.’;
		
break;
default:
case ‘KayitListe’:
		
if(count($VTGelen) > 0){
			
			
foreach($VTGelen as $yazbabamyaz){
				
$Baslik = $yazbabamyaz[‘Baslik’];
				
$UrlTam = $yazbabamyaz[‘TamUrl’];
				
				
echo ‘<a href=”’.site_url().’SuperIcerik/’.$UrlTam.’’.$yazbabamyaz[‘id’].’” title=”’.$Baslik.’”>’.$Baslik.’</a><br/>’;
			}
		
		
}else{
			
echo ‘Henüz hiç içerik yok’;
		}
		
break;
}
?>
</body>
</html>

Veritabanı işlemleri için buraya kadar olanları açıklayalım;
1) "config" dizinimizdeki "database.php" yi kendi düzenledik.
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2) "CIDeneme" isimli database ve "Icerik" isimli bir tablo oluşturduk. (tabloya 2-3 kayıt girelim)
3) "application/config/autoload.php" dosyasında düzenlemeler yaptık. (Sistem çalışırken,
otomaik yüklenmesini sağlamak.)
4) "models" dizinimize "vt_icerik.php" isimli bir dosya oluşturduk ve içeriğini düzenledik.
5) "controllers" ve "views" dizinlerindeki "seolusayfa.php" ve "VW_seolusayfa.php"
dosyalarımızda ilgili düzenlemeleri yaptık.
Burda 4. ve 5. maddeleri uzun uzun açıklayalım şimdi. Öncelikle şunu belirteyim; Dizinlerde
oluşturduğunuz dosyaların isimlerinin olmazsa olmaz bir özellik yoktur. "views" ve "models"
dizininde oluşturduğum dosya isimlerinin başlarındaki "VW_" veya "vt_" takıları sadece
kolaylık olsun içindir. Ama şunu unutmayalım, models ve controllers dizinlerinde dosya isimleri
ile sınıf(class) isimleri mutlaka aynı olmalıdır.
+ 4. madde;
Oluşturduğumuz dosya ismi ile bir sınıf oluşturup CodeIgniter in Model sınıfından türetme(instıns
alma da deniliyor) yaptık. İlk yüklemede parent direktifimizi verdik. "parent::Model();" ile.
"SayfaListe" ve "SayfaDetay" isimli fonksiyonlarla veritabanından bilgi çektik-gönderdik.
+ 5. madde;
"seolusayfa.php"
dosyamızda
<KOD>$this->load->model('vt_icerik',
'VT');</KOD>
tanımlamasıyla "models" dizinindeki "vt_icerik.php" isimli dosyayı kullanacağımızı
belirttik. Yanındaki 'VT' tanım yardımcısı, sayfa içerisinde kullanım kolaylığı içindi.
<KOD>$SayfaIcerik['VTGelen']
$this->VT->SayfaListe();</KOD> satırı "vt_icerik.php"
dosyamızdaki "SayfaListe()" isimli fonksiyonun göndereceği bilgileri almak içindi. Dikkat
ettiyseniz <KOD>$SayfaIcerik['VTGelen'] = $VTGelen[0]; </KOD> satırında "$VTGelen[0]"
şeklinde kullandım. Bunun sebebi ise, bize veritabanından gelen 1 kayıt lazım. O kayıtta
$VTGelen isimli dizinin ilk kaydı yani "0" sıfırıncı elemanı. Veritabanı(model) dosyamızda
"return result_array()" ile veri gönderdiğimiz için bu gerekliydi.
"VW_seolusayfa.php" içerisinde Kayıt Listeleme mi yoksa Detay gösterim kodlarının
çalıştırılacağını belirlemek üzere "switch" fonksiyonunu kullandık. "KayitListe" kısmında
veritabanından gelen verileri($VTGelen dizisini) "foreach" ile yazdırdık. "KayitDetay" kısmında
veritabanından gelen içeriği sayfa yazdırdık.
Son olarak url yönlendirme işleminden bahsedelim. KayitListe kısmında detay için verdiğimiz
link "SuperIcerik" ile başlıyordu. Ama bizim SuperIcerik isimli bir altsayfamız yok. Bunu
seo yaparken url tanımlamasını istediğimiz şekilde verebildiğimizi göstermek için yaptım.
"application/config/routes.php" dosyamıza bu satırı ekleyelim; <KOD>$route['SuperIcerik/
(.*)'] = "seolusayfa/detay/$1";</KOD>. SuperIcerik ile başlayan ve bir sonraki konumda
herhangi "(.*)" bir şey yazan bir sayfa ile karşılaşırsan, bu çalışmayı "seolusayfa" içerisindeki
"detay" isimli fonksiyona gönder demek oluyor.
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Buraya kadar olanları yapanlar aşağıdaki gibi 2 sayfa elde
etmiş olmalılar.
Arkadaşlar veritabanı işlemlerini burada bırakıyorum. Sadece
veritabanından bilgi çekip yazdırmayı gördük. Veritabanına
sayfadan gelen verileri yazdırma işlemi öğrenecek arkadaşlara
ödev olarak veriyorum. Bunun için http://codeigniter.gen.tr/
user_guide (Fatih Bazman 'a teşekkürler) deki Türkçeleştirilmiş
klavuzu inceleyerek veya internetten araştırarak bilgi
edinebilirsiniz. Karşınıza çıkan bir hatayı çözmek için interneti
kullanmayı da öğrenmelisiniz. Yoksa birileri yazı yazacak da
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bizde madde madde takip edecez derseniz bu işi yapmayın.
Ben CodeIgniter öğrenirken-yazarken karşılaştığım problem ve
durumlar için <KOD>http://aklimdakisite.com/CodeIgniter</
KOD> adresinde linklerimi topladım.
Acizane tavsiyem, öğrenirkken elde ettiğiniz aşamaları bir
yere kaydedin. Bilgi edindiğiniz linkleri kaydedin, kendinize
blog açın yazın vs. Başka bir durumda aynı şeyleri tekrar
tekrar arayıp bulmak için sürekli vakit kaybı yapmayın. Değişik
kişilerin yazdıkları kodlara bakın, öğrenmek istediğiniz olayı
sadece Türkçe olarak aramayın, ingilizceye çevirin arayın.

Cevabını bulamadığınız birşeyi birilerine sormadan önce
kısaca geçtiğiniz yolları söyleyin, yani cevap verecek kişileri
en az yoracak şekilde soru sorun. Örneğin "Ben upload olayını
bilmiyorum" diye soru sormayın - başlık açmayın. Gidin
önce Kullanım Klavuzundan dosya gönderme ile ilgili bilgiyi
okuyun sonra uygulamaya çalışın, bir yerde takılırsanız gelin
deyinki; "ben upload işleminde şurada takıldım. şunu şöyle ve
bunu böyle yaptım ama şu hatayı veriyor." diye soru sorun.
Öğrenmek-yazmak isteyene bilgi-belge çok, yeterki nasıl
ulaşacağını-nasıl soracağını bilsin...
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Az Karakterle Çok
Konuşma Sanatı:
Twitter
İnternetin günlük hayatımıza girmesi ile teşhircilik
kavramı da internette kendini belirgin bir
şekilde göstermeye başladı. Bir çok sosyal ağ
platformu aynı teşhircilik üzerine yoğunlaşarak
insanlara dilediklerini söyleme ve paylaşma
imkanı sağladılar. Her ne kadar “dilediğini
söyleme” Türkiye için ütopya gibi olsa da gizli
isimler arkasından dilediği gibi yaşayan internet
kullanıcılarıda mevcut. İnsanların yaşadığı her
anı diğer insanlarla paylaşması, alışılmış medya
adetlerinden tamamen farklı bir haber alma ve bilgilenme
kavramını oluşturmuştur. Yine bu eylem sonrasında bizler;
•

büyük bir trafik kazası olduğunda büyük profesyonel
kameralar ile çekilen görüntüler yerine olay yerinde
“tesadüfen” bulunan insanların cep telefonları ile çekilen görüntüleri
izleriz,

•

Hadise konser verirken içine iç çamaşırı giymediğini o haftaki magazin
dergilerinden değil, en sırada konseri izleyen ergenin paylaştığı
resimlerden öğreniriz,

•

televizyondaki haber bülteninde, çin’de çıkan çatışmalarda, resmi
açıklamalara göre 3 kişinin ölmüş olduğunu duymakta iken, youtube’de
en çok izlenen videolar arasında, çinli bir kullanıcının, coplardan
kaçarken, arkasına dönüp çektiği, yerde cansız yatan yüzlerce kişinin
bedenin görüldüğü video ile karşılaşabiliriz.

•

medya patronlarının zoru ile şişirilip fersah fersah programı yapılan
mekanların aslında ne kadar salaş yerler olduğunu münferit
kullanıcıların #fail hashtaglarından anlayabiliriz.
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•

maddi kaygılarla, reklam veren müşterilerim reklamı keser korkusu ile
köşe yazılarında doğruyu yazmak yerinde bol bol boş satır yayımlayan
yazarlar yerine, Olaya bin bir farklı bakış açısından yaklaşan sözlükleri
okuyarak kıyaslama yapabiliriz.

•

Tanıdığımız, sevdiğimiz insanları birebir takip ederek onlarına
duygularına ortak olabiliriz.
Sosyal medya içerisinde insanların yaptığı paylaşımların
haber alma ve piyasanın nabzını izleme konularından kısaca
bahsetmenin ardından yazının devamında Türkiye’de
fazla tutulmasa da dünya ilinde çok popüler olan bir
paylaşım ve sosyal ağ sitesi olan twitter’ın teknik olarak
nasıl kullanıldığından ve Türkiye’de neden tutmamış
olabileceğinden bahsedeceğim.
Twitter, tüm malumatınızı 140 karaktere sığdırarak
anlatmanızı hedef alan bir site bu tip sitelerin genel
kategorisi “mikro blogging” adıyla anılan kategoridir.
“mikro blogging” kavramını Türkçe’ye “anlık blog”
olarak çevirebiliriz. Blog kelimesini tam anlamı
ile ve geçerli şekilde türkçeleştirebilen bir Türk
Dil Kurumumuz olmadığı ve ilgili kelimenin tam bir
karşılığı sunulmadığı için, içim kan ağlayarak kullanıyorum.
Sanki Türkiye’de asfalt yamayan bir bakanlığın himayesinde
can çekişen internete çok değer veriliyormuşta tek eksiğimiz
internetin bize kazandırdığı terimleri türkçeleştirmek olsun.

Ali Gündoğdu
ceaser0@gmail.com

Konuyu dağıtmadan twitter’a geri gelecek olursak twitter
insanların dilediği şeyi dilediği anda ve hiç bir filtreden geçmeden¹
yayımlayabildiği bir platformdur.(servistir)
Aslında çok basit gibi gözükse de o anki duygu ve düşüncelerinizi 140
karaktere sığdırmak büyük bir maharet istiyor.Bu düşünceye www.twitter.
com/cookbook adresinde ikamet eden Maureen Evaas isimli ablanın
her gün 140 karaktere sığdırılmış yemek tarifi twitlediğini öğrendiğimde
vardım.140 karakterde anlatmak istediğiniz şeyin daha iyi kavranması
ve yanlış anlaşılmalara ihtimal vermemek için kullanacağınız kelimelerin
gerçekten doğru ve yerinde seçilmesi gerekiyor. Öyle bir zaman oluyor ki 2
kelimelik bir gönderi hem dünya gündemini hemde türkiye gündemini çok
güzel şekilde anlatabiliyor. Bu tür gönderi yapan insanlar takip listenizde ise
kesinlikle çok keyifli şekilde okuyorsunuz gönderileri.
Türk insanının twitter’a alışamamasının yegane sebebi “140 karaktere
meram anlatamamaktır” bence. Zira günlük hayatta konuşma dilinde
25

10 kelimeden fazla konuşamayan bireyler önlerine 140
karakterlik bir kutu görünce kaptan kirk’ün yönetim panelini
görmüş gibi donup kalıyorlar. hatta “bir şarkı arıyorum, sözleri
ve ismi aklıma değil ama çok güzeldi” bile diyebiliyorlar.

(whois çekme yine güzel türkçemize irc zamanlarından direk
olarak girmiş bir terim.) Özetle : Whois bilgilerini merak
ettiğiniz kullanıcların whois bilgilerini görürsünüz. (whois
bilgileri : kişinin profil sayfasında verdiği bilgileri içerir, profil
metni, bulunduğu yer son gönderisi)

Twitter çok basit bir arabirime sahip olduğu kullanmak çok
basit. Ancak bu arabirim içerisinde bazı sürpriz yumurtalar ve
twitter kodları saklanmış durumda. Saklanmış yerine twitter’ı
daha etkin kullanabilmek için bazı özel fonksiyonlar var demek
doğru olacak sanırım.

GET kullanıcıadı: benim en sevdiğim komutlardan birisidir, bu
komut kullanıcı adını yazdığınız üyenin son gönderdiği metni
gösterir.

Twitter Komutları
bu fonksiyonları (kodları-komutları) twitter’a göndermek için
kullanacağımız araç yine düşüncelerimizi döktüğümüz metin
kutusu,
bu metin kutusuna birazdan anlatacağım komutları girerek
twitter’in istediğimiz özelliklerini kullanabileceğiz.
@kullaniciadı + mesaj: kullanıcı adı ile belirtilmiş kısımdaki
kişiye “reply”/cevaplama mesajı gönderir. @kullanıcıadı selam
yazdığınız anda kutunun üzerinde yazan “What’s happening
?” yazısı yerini “Reply to kullanıcı adı” olarak değişir.
D kullanıcıadı + mesaj: kullanıcı adı ile belirtilmiş kişiye “direk
mesaj” gönderir. Yine bu komutu doğru şekilde uyguladığınızda
kutu üzerinde yazan “What’s happening ?” yazısı yerini “Direct
message kullanıcı adı:” yazısına bırakır.
FAV kullanıcıadı: kullanıcı adı ile belirtilmiş kişinin en son
gönderdiği gönderiyi favorites² arasına alır.
SET
LOCATION
bulunduğunuz
yer:
Twitterin özelliği olan
location
değerine
bulunduğunuz
yer
ibaresini yazar.
WHOIS
kullanıcıadı:
kullanıcı adı ile belirtilmiş
kişiye “whois çeker”
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STATS: bu komut gereksiz bir komut aslında, size sizi ne kadar
kişiyi takip ediyorsunuz ve ne kadar kişi tarafından takip
ediliyorsunuz onu söylüyor.

Arama Kutusu İpuçları
buradan sonra anlatacağım ipuçları artık düşüncelerinizi
yazdığınız kutuya değil arama kutusuna yazılacak.
php dergi: twitter sitesi içerisinde “php” ve “dergi” kelimelerini
ayrı ayrı ve birlikte arar, böylelikle içinde sadece php ifadesi
geçen,sadece dergi ifadesi geçen ve php dergi ifadesi geçen
tüm gönderileri listeler.
“php dergi”: tırnak işareti arasında kalan ifadenin tamamını
twitter içerisinde arar ve listeler.
php or dergi: ilk anlattığım php dergi ile hemen hemen aynı
işi yapar ama bu kez tüm kelimelerin olduğu ifadeyi arama
sorgusu içerisine dahil etmez, yani ya sadece php ifadesini
yada sadece dergi ifadesini aratır.
php -dergi: başına - işaretinin konulduğu ifadelerin geçtiği
gönderileri almaz, yani yandaki ifadede php araması yapar

dönen sonuçlar içerisinde dergi kelimesi geçiyorsa o sonuçları
ekrana basmaz.
#phpdergi: başına diyez işareti (sharp) eklenen ve içerisinde
hiç boşluk geçmeyen kelimelere twitter içerisinde hashtag
deniyor. biz etiket olarak birebir çevirebiliriz. Herkesin
kendine ait bir etiketi olabileceği gibi genel ve evrensel
olmuş etiketlerde vardır mesela biz friendfeed içerisinde
kullandığımız (twitterda dahil) #phpdergi etiketini dergi ile
alakalı tüm gönderilerin altında ekliyoruz ve takip ediyoruz.
from:kullanıcıadı: kullanıcı adının içinde bulunduğu (kendisi
yazmış olabilir, bir başkasının gönderisini favorites’e eklemiş
olabilir, hatta retweet³ yapmış olabilir) tüm gönderileri
özellikleri ile birlikte listeler.
to:kullanıcıadı: kullanıcı adı ile belirtilen kişiye @kullanıcıadı
ile gönderilen cevap metinlerini listeler, buradaki ekran
friendfeed tarzı bir ekrandır ve twitterin genelde kim kime
nezaman ve ne için cevap yazıyor belli olmuyor dediğiniz
durumlarda çok işe yarıyor zira karşılıklı cevaplamalar tek bir
oturum içerisinde saklı kalıyor ve Forum 2.0 yapısı sağlanmış
oluyor.
to:kullanıcıadı or to:birdiğerkullanıcı: bir üstte anlattığım
özelliğin “or” operatörü ile kullanılan versiyonu diyebiliriz. Tek
bir sayfa içerisinde birden çok kullanıcının karıştığı gönderileri
izleminize olanak sağlar.
@kullanıcıadı : en basit ve yalın hali ile kullanıcı adı ile
belirtilmiş kişiye atılmış cevap / reply mesajlarını listeler.
“Arama Metni” near:Yerleşim/Network : Arama metni
kısmında belirtilen ifadeleri near: komutu ile belirtilen yerleşim
yerlerinde arar, örnekle açıklayacak olursam, “php dergi”
near:turkey dediğinizde
turkey
“location”
/
yerleşkesinden yapılmış
ve içerisinde “php dergi
“ ifadesi geçen tüm
gönderileri listeler. Bu
özellik twitter location
kavramını en iyi şekilde
kullanan
gönderilerde
verimli
çalışmaktadır.
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Türkiye üzerinden yapacağınız aramaların bir çoğunda bu
özellik boş sonuç sayfası döndürecektir.

Yararlanılan siteler
http://www.howcast.com/videos/149055-How-To-UseTwitter

“Arama Metni” since:YYYY-AA-GG : belli bir tarihte (Yıl-AyGün) yapılmış gönderiler içerisinde arama metni ile belirtilen
ifadeleri arar ve sonuçları ekrana listeler. Mevzu bahis twitter
olunca önemli günler içerisine kelime aratmak çok zevkli
olabiliyor.

bütünü (bizdeki sözlüklerde kullanılar susers ibaresi gibi)

http://search.twitter.com

Tweet(ing) : Gönderim veya gönderi;

http://twitter.pbworks.com/

Arama Metni until:YYYY-AA-GG : yine since gibi çalışan ancak
bu sefer belirtilen tarihe ait gönderileri görmezden gelen bir
ifade. Bu aradığınız metne denk gelen özel günleri es geçerek
doğru gönderilere ulaşmanızı sağlayabiliyor çoğu zaman.

Tweetup : bir nevi linkemind , meeting yada twitter üyelerininin
tanışma kaynaşma ve oryantasyon buluşması.(ben daha
Tweetup yapan bir kitleye rastlamadım henüz Türkiye’de,
bizde iki kişi kafede oturup çay içip bunun adına da likemind
demeyi uygun görüyor)

http://twitter.com/tos

Genelde türk internet kullanıcısı bir ürün veya bir eser
hakkında iyi mi ? yoksa kötü mü ? araştırmasını sözlükler
üzerinden gerçekleştirir, “hayır ben interaktif sözlüklerden
arama yapmayı sevmiyorum” diyen insanlarda olsada genel
kanı, interaktif sözlüklerin dijital pazarlama konusunda etkin
olduğu yönündedir.Ama siz aynı aramayı twitter üzerinden
yapabilirsiniz. Yani bir film yada yemek yada mekan hakkında
olumlu yada olumsuz eleştirileri görebilirsiniz.
Bunun için ;
“arama metni” :) : bu olumlu gönderileri gösterir yani “php
dergi” :) yazarak php dergi hakkındaki olumlu gönderilere
ulaşırsınız.
“arama metni” :( : bu da olumsuz gönderileri gösterir. “php
dergi” :( yazarak burada da olumsuz eleştirileri / gönderileri
okuyabilirsiniz.

¹: Malumunuz İsrail’in Türkiye’den insani yardım taşıyan
gemilere saldırmasının ardından twitter’da konu ile alakalı bir
çok kelime aratıldığında twitter göçmüş ve “over capacity”
mesajı vermekteydi, bir çok kişi bunun bilinçli bir sansür
olduğunu savunuyordu.
²: favorites yine bir twitter özelliği beğendiğiniz ve elinizin
aldında bulunmasını istediğiniz gönderileri bu başlık altında
saklayabilirsiniz. (twitter ekranında sağdaki menüde bulunur)
³: retweet fasalitesi, takip ettiğiniz kişinin gönderisini
beğendiğinizde kabaca “sana katılıyorum ve arttırıyorum”
demeye benziyor. aynı gönderiyi onun referansı ile tekrar
göndermeyi sağlar.
Kaynakça :
Resimler (resim numaraları resim altında belirtilmemiştir,
numaralar yukarıdan aşağıda sıra ile verilmiştir)

Twitter lugatı

resim 1 :http://angelascanio.deviantart.com/art/quot-SuperTwitter-quot-162424055?q=boost%3Apopular+twitter+logo&
qo=143

DM : Direk mesaj
Retweet / RT : ³
Tweeps / Tweeple : Twitter Alemi , twitter üzerindeki kullanıclar
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http://friendfeed.com/

Dipnotlar :

maalesef son anlattığım özellik Türkçe olarak çokta işe
yaramıyor baştan uyarayım.

twitter içerisinde sıkça geçen bazı sözcüklerin anlamlarıda
şöyledir,

http://sozluk.sourtimes.org/

resim 2 :caps + gimp düzenleme
resim 3 :caps + gimp düzenleme
resim 4 (geek amca): http://www.mid.muohio.edu/computer/
images/geek2.jpg
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EzSQL Sınıfı ile Veritabanı İşlemleri
Php dilinde veritabanı işlemleri yapıyorsanız ezsql sınıfı işinizi fazlasıyla
kolaylaştıracaktır.Ezsql sınıfıyla ;
•

Sorgularınızı debug edebilir

•

Smarty ile direkt uyumlu sql çıktıları alabilir

•

Kodlarınızı daha hızlı ve kısa biçimde yazabilir

•

Küçük bir sınıf olduğu için sunucuya maliyeti düşüktür

•

Cache yaparak sorgularınızı hızlandırır

Justin Vincent adında bir programcı 2007 yılında ezsql sınıfının ilk
versiyonunu yayınlandı.Son versiyonuyla PHP-PDO, mySQL, Oracle8,
InterBase/FireBird, PostgreSQL, SQLite (PHP), SQLite (C++) , MS-SQL gibi
bir çok veritabanını desteklemekte.

Ezsql Kurulumu ve Başlangıç
http://www.woyano.com/jv/ezsql
adresinden
kaynak
dosyaları
bilgisayarımıza indirelim,indirdiğimiz zip dosyasında “shared/ ez_sql_
core.php” ve “mysql/ ez_sql_mysql.php” dosyalarını bir klasöre atıp ilk
uygulamamızı yazalım
<KOD>
<?

include_once “ez_sql_core.php”;
include_once “ez_sql_mysql.php”;
$EzSql = new ezSQL_mysql(‘kullanici_
adi’,’sifre’,’veritabanı_adi’,’host’);
?>
</KOD>

Kodlarını yeni oluşturacağımız connect.php dosyasına ekleyelim.’kullanici_
adi’,’sifre’,’veritabani_adi’ ve ‘host’ parametrelerini kendi mysql ayarlarınıza
göre tekrar düzenleyiniz.Düzenleme tamamladıktan sonra ezsql kullanarak
mysql bağlantısını kurmuş oluyoruz.
Not : Dosyalarınızın karakter setinin UTF-8 olarak kodlandığından emin
olun, eğer kodlama doğru değilse Türkçe karakterlerde sorun çıkacaktır.
Ayrıca “ez_sql_mysql.php” dosyasında 134.satıra şu kodları eklemeniz
gerekmekte.
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<KOD>
@mysql_query(“SET CHARACTER SET utf8”);
@mysql_query(“SET CHARACTER SET ‘utf8’”);
@mysql_query(“SET COLLATION_CONNECTION = ‘utf8_general_ci’”);
</KOD>

Erdi Maden
erdimaden@erdimaden.com

Yazıdaki uygulamalarda aşağıda çıktısı verilen tabloyu kullanacağız

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `test` (
`id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(250) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL DEFAULT ‘’,
`description` text COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci AUTO_
INCREMENT=7 ;
--- Tablo döküm verisi `zgt_test`
-INSERT INTO `test` (`id`, `name`, `description`) VALUES
(1, ‘Modem’, ‘Bilgisayarın ağ ile veya başka bir bilgisayar ile
telefon hattı üzerinden iletişim kurmasını sağlayan aygıttır.’),
(2, ‘CD-ROM’, ‘Veri taşımaya uygun, ucuz ve hızlı erişimli
birimlerdir.’),
(3, ‘DVD-ROM Sürücü’, ‘DVD-ROM lar disk üzerinde daha fazla noktaya
bilgi yazılabilmesinden dolayı CD-ROM lardan daha fazla bilgi
bulundururlar.’),
(4, ‘Monitörler’, ‘Kullanıcının bilgisayar ile iletişim kurmasını
sağlayan ekran.’),
(5, ‘Klavye’, ‘Bilgisayarın en önemli giriş aygıtıdır.’),
(6, ‘Fare’, ‘Fare de klavyenin yanında önemli bir giriş
aygıtıdır.’);
--- Kaynak Wikipedia
-- http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar_mimarisi
--Tablomuz resimdeki gibidir.

Ezsql içinde neler var ?
Şimdi ezsql içindeki fonksiyonları kısaca tanıyalım.Burada en çok kullanılan
altı fonksiyonun ne işe yaradığından bahsedeceğim, daha fazla araştırmak
isterseniz “ez_sql_core.php” dosyasına göz atabilirsiniz
$EzSql->query($Sorgu) :
insert, delete, update vb.

bütün sql işlemlerini yapabilirsiniz.Örneğin;

$EzSql->get_row($Sorgu,$Cikti)

:

herhangi

bir

satırdaki

sütünları
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echo “<br />”;
echo “Açıklama:”.$Data->description;

?>
</KOD>

2.Uygulamada select komutuyla id değeri 1 olan kaydı çağırdık,sonucu $Data->name ve $Data>description diyerek sayfamıza yazdırdık.”get_row” fonksiyonuyla sadece bir satır çağırabiliriz.
Uygulama 3:
çekebilirsiniz.Eğer smarty kullanıyorsanız buradaki $Cikti parametresi işine çok yaracaktır.Bu
parametrenin kullanımını “smarty ve ezsql” başlığında inceleyeceğiz.
$EzSql->get_results($Sorgu,Cikti) : birden fazla satırdaki işlemler için kullanılmakta.
$EzSql->get_var($Sorgu) : herhangi bir satırdaki bilgiyi çekmek için kullanılmakta.
$EzSql->get_col($Sorgu) : bir sütundaki tüm verileri çekmek için kullanılmakta.
$EzSql->debug() : Son yapılan sorguyu ve mysql tarafından üretilmişse bu çıktıyı ekrana çıktısını
almak için kullanılmakta.
$EzSql->select($db_name)
seçmenizi sağlar

:

mysql_select_db fonksiyonuyla aynı işlevi görür,veritabanı

Ezsql ile ilk adımlar
“Ezsql Kurulumu ve Başlangıç” başlığında veritabanı bağlantısının nasıl yapıldığını
görmüştük,şimdi bu bağlantıyı kullarak ilk uygulamalarımızı yapalım.
Uygulama 1:
<KOD>
<?
include(“connect.php”); // Mysql bağlantı dosyamızı include ediyoruz.
$Data
=
$EzSql->query(“INSERT INTO test(id,name,description) VALUES (‘’,’Yonga
Takımı’,’Anakartın beynini oluşturur ve veri akışını denetler.’)”);
?>
</KOD>

1.Uygulamada çalıştırdığımız sorguda insert komutuyla yeni veriyi tabloya ekledik.

<KOD>
<?
include(“connect.php”); // Mysql bağlantı dosyamızı include ediyoruz.
$Data
=
$EzSql->get_results(“SELECT name FROM test”);
foreach($Data as $Row)
{
echo “Tanım:”.$Row->name.”<br />”;
}
?>
</KOD>

3.uygulamada select komutuyla test tablosundaki tüm tanımları listeledik.
Uygulama 4:

<KOD>
<?
include(“connect.php”); // Mysql bağlantı dosyamızı include ediyoruz.
$Data
=
$EzSql->get_var(“SELECT count(*) FROM test”);
echo $Data;
?>
</KOD>

4.uygulamada “get_var” fonksiyonuyla tablodaki tüm kayıtların sayısını öğrendik.
Uygulama 5:
<KOD>
<?
include(“connect.php”); // Mysql bağlantı dosyamızı include ediyoruz.
$Data
=
$EzSql->get_col(“SELECT name FROM test”);
foreach($Data as $Row)
{
echo $Row.”<br>”;
}

Uygulama 2:

?>
</KOD>

<KOD>
<?
include(“connect.php”); // Mysql bağlantı dosyamızı include ediyoruz.
$Data
=
$EzSql->get_row(“SELECT name,description FROM test WHERE id=’1’”);
echo “Tanım:”.$Data->name;

5.uygulamada “get_col” fonksiyonuyla test tablosunda name sütunundaki tüm değerleri
sayfaya yazdırdık.
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