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Önsöz 

Tüm dünyada yayg ınlaş an bilgisayar teknolojisi, ülkemizde de 
vazgeçilmez u ğ raş ların aras ı na girmi ş tir. Çevremize bakt ığı m ı zda, 
hastaneler, al ış veri ş  merkezleri, okullar, bankalar gibi i şyerlerinde 
bilgiler birer hazine değeri taşı maktadır. Bu bilgilerin güvenli bir 
ortamda tutulmas ı  ve gerektiğ inde bilgilere eri ş ilmesi vazgeçilmez 
olmaktad ır. Geli şen teknoloji sayesinde bu bilgilerin, insanl ığı n 
hizmetine sunulma gereksinimi do ğmaktad ır. Çağı m ı z teknolojisinde, 
bilgiye en kolay eri ş im yolu internet sayesinde olmaktad ı r. 

Bu kitap size çağı n teknolojisini yakalamak için bir fırsat 
sunmaktad ır. Kitapta bilgilerin depolanmas ı  ve bilgiye eri ş imin kolay 
yöntemleri anlat ı lmaktadı r, 

Bilgileriniz için veri bankas ı  ve bu bilgiler için 	arayüz 
oluş turma yöntemleri ele al ınm ış tır. Veritaban ı  ve kullanı c ı lara arayüz 
olu ş turmak için "Progress Software" yaz ı lım ı  kullan ı lmış tır. 

Veritaban ını  internet ortam ına açarak, internet kullan ı c ı lannın 
bilgileri sorgulama veya bilgi giri ş i gibi i ş lemleri gerçekle ş tirmesi de 
mümkün olacakt ır. Web arayüzü olu ş turma i ş lemleri için, temel HTML 
komutlar ı  ile beraber, PHP komutlann ın kullanı lması  yöntemi ele 
alınmış tı r. 
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Progress'e Giri ş  

PROGRESS'e Gİ RİŞ  

Veritaban ı , birçok bilginin ayn ı  ortamda tutulmas ı , bu bilgilere h ızl ı  
eri ş imi, bilgi tekrar ının önlenmesi, monoton olarak yap ı lacak i ş lemlerin 
doğru ve h ı zl ı  yap ı lmasını , aynı  bilgileri birden fazla ki ş inin aynı  anda 
kullanmas ın ı  ve güvenliğ i Sağ lar. 

Progress ile bilgilerin tutulmas ı , bilgi giri ş leri ve bu bilgiler ışığı nda 
raporlar (ekran, dosya ve ka ğı da ç ıktı  olarak) almak mümkündür. 

Bilgilerin tutulmas ı , veritaban ı  tasanm ı  ve tan ımı  için Data Dictionary, 
Bilgi giriş , güncelleme ve silme için User Interface Builder (UIB) ve 
Procedure Editor, 

Raporlar için Report Builder ve procedure editor (komutlarla) kullan ı lı r. 

UIB de obje (nesne) kavramlanna (grafik ekrana) 4GL komutlar ın ı  da 
ekleyerek progress ile programlar daha kullan ış lı  ve son kullamc ıya 
yönelik olacakt ır. 

Bu kitap ders nota olarak haz ı rlanm ış tır. Bundan dolayı  fazla aynnt ı ya 
girmeden, progress'i kullanmay ı , program yazmay ı  ve veritabanlar ının 
ortak dili olan SQL (Structured Query Language) Yap ı sal Sorgu Dili 
basit düzeyde anlat ı lacakt ı r. 
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ri✓h4;  

Installing PROGRESS 
Wekome 

Wolcome theSPROG RESS tr ıstallatiori Ut ı l ı ty. 

P ı oçress Prograrnigma 

Progress'in Bilgisayara Kurulmas ı  

Progress'in Windows' a (windows 95/Windows 98/NT/windows 2000) 
kurulmas ı  i ş lemleri ayn ı  ad ımlarla gerçekle ş tirilmektedir. 

Bilgisayar ı n ı z ın özellikleri, windows i ş letim sisteminin çal ış abilmesi için 

gerekli özellikler yeterlidir. Progress yaz ı lı mı  için harddiskde 250-300 

mb civar ında bo ş  alan gerekmektedir. 

Progress cd' sini cd-rom sürücüsüne tak ı ldığı  anda otomatik kurma i ş lemi 

baş layacakt ı r. İ lk olarak aş ağı daki pencere gelecektir, bu pencerede 

kurma i ş lemini devam ettirmek için "Next" butonuna bas ı lmal ı dır. 

İkinci aş amada ürünün serial ve kontrol numaralar ı  aş ağı daki ekranda 
olduğu gibi girilir ve "Accept" onaylama butonuna bas ı lır. 
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Entar,..tha 5,36ol and Control NOrnlorars - 

erialt,lumber 	Control:N urobers 

1002903193 	t><SASS IT O FV.D FM;1 ĞY7 

Product(s) to be installed 

< 1.ack 	 L:tout > 

Setral & Controt Nurnb,,A, 

Prod ı or, 	be ib.:.telled; 

Pr.:Nis ı ors Plus 

Progress'e Giri ş  

Serial & Contral Ntantrora 

Accept butonuna bas ı ldığı  anda seri numaras ı  ile kontrol numaras ının 
doğru olduğuna ilişkin "Product(s) to be installed" penceresinde 
"Provision Plus" ürünü ç ıkacakt ır. Next butonuna bas ılarak seçilen bu 
ürünün kurma i ş leminde bir sonraki ad ıma geçilir. 

Bir sonraki ad ımda ürünün kurulaca ğı  "Destination Directory" dizin ismi 
"c: \Program Files\PROGRESS" varsay ı lan olarak gelmektedir. Bu dizin 
değ iş tirilmek istenirse "Browse" butonuna bas ı larak yeni bir dizin seçme 
imkanı  doğan 
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Cheıese Destination And Working Path Directories 	 E3 

Setup edil install the PROGRESS product(s) in the listed D e,stination 
and Working directories. 

Select a Working directory for the log and application files. 

Click on Brovise to select another path. 

Destinatton Directory 

C:Wrogram FilesWROGRESS 

Working Directory 

C:WROGRESSWIRK 

< Eack >  

Space H equ ı r,d_ 	 245208 K 

51,4;Ce~ilat ı le, 	 3090200 K 
< .Q4ck. 	 ),e, > 	 Cancel 

ctup you 

<", iTv.p ırHA 	 Prograrn veill ba ı rı stall ıi ,v ı th ■ he most 
componer4s. Re,cı rc ı rnended 8,4 nı., 

C ornplet'e 	Progrart, 	 be 4 ı 4 , alled with ALL corr,aeenls. 

'rs 	 4,41' ch,4,4e , be 
install R ı4op ı nnı and,,If, ı r 4,-K•41-4,Gd 

di..r ı but,..el c ,,,,poner4,-;acre,44 ■ n4c.h ı r ı ,s. 
in4taf1,4 ■ Qn ar.I cordigu ı  at ı on duc:urner4.,r ı cııı  

~k- 

Progress Progra ı nlama 

Progress de yap ı lan uygulamalar için "Working Directory" çal ış ma dizini 
belirlenmelidir. Varsayılan olarak "c:\PROGRESS  \WRK" dizinini 
değ i ş tirmek içinde hemen yan ındaki "Browse" butonuna bas ı lmalıd ır. 
Çalış ma dizinleri her uygulama için daha sonra da de ğ iş tirilebilmektedir 
(Bakınız Kı sa yol olu ş turma bölümüne). Dizin seçimleri yap ı ldıktan 
sonra "next" butonuna basarak bir sonraki ad ıma geçilir. 

Setup Type penceresinden "typical" en az gerekli (desktop, data 

dictionary, report builder gibi) bile şenlerin yüklenmesi seçilerek "next" 
düğmesine bas ı l ı r. 
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Program Folder 

Language Choice 

Se!ed !iHe Ları ouages yola ıeant tö in>k nll deselect th lanquege 
yel: d 

__1 Chinese (Trad ıt ı onal) 
J apanese 
Korcan 

Chınese (S ımple) 
ornanien 

Progress'e Giri ş  

Bir sonraki ad ı m olan Progress bile ş enlerinin Ba ş lat menüsünde 
programlar seçene ğ inde hangi dizin isminde yer alaca ğı  aş ağı daki ekran 
gelecektir. Bu ekranda istenilen de ğ i ş iklik (önerilen ayn ı  kalmas ı ) 
yap ı larak bir sonraki ad ı m için "Next" butonuna bas ı l ı r. 

Aş ağı daki pencerede yer alan listeden "Turkish" seçilerek "Next" 
butonuna bas ı l ır 
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International Settings 

Select the desired settings that wi0 be used to modify your 
startuppf file. 	- 	- 

Character Set, Collation, and Case 

11254 Turkish Basic 

Date Format: 

Number Format: 

11234.56 (comma, period) xY 

< ack 	r 	 Canel 	I 

Next > 

Summar.) of the options you have selected. 

Space Reguired: 
Space Available: 
Destination Path: 
Working Directory: 
Insiall Type: 
Folder Name: 
Default Language: 

252184 K 	 J 
3889768 K 
C:Wrogram FileskPROG 
C:WROGRESS\WRK 
Typical 
PROGRESS 
Turkish 

Cancel 	I 
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Progress Program] ama 

Türkçe karakterleri için "1254 Turkish Basic" seçilir, tarih biçimi için 
Date Format listesinden "dmy" gün/ay/y ı l biçim seçilir. Number Format 
listesinden sayı lann biçimi seçilerek "next" butonuna bas ı lı r. 

Buraya kadar ku 	la i ş leminde seçimi yap ı lan ayarlar a ş ağı daki ekran 
gelecektir, devam etmek için "Next" butonuna bas ı lır. 



Installing: Workshop (m) 
Installing Pile: code asp 

Commit Shared Files 

Some files could not be updated because they are currentLy in use 
b_y other programs on the system. Files in use will be updated the 
next time you restart your system 

C Yes, I want to restart rny computer now. 

Id I v,ilFrestart my computer tater 

Progress'e Giri ş  

Art ı k progress'in kurulma i ş lemi ayarlar ı n seçimi sonunda devam 
edecektir. Bu ad ımda baz ı  bilgi pencereleri gelecektir. 

Installing Files 

En son aş amada "finish" butonunun bulunduğu pencere gelecektir. Son 
butonuna basarak kurul= i ş lemi sona erecektir. 

Yukarıda ki ekranda bilgisayann ayarlar ının yap ı labilmesi için restart 
"kapanıp tekrar aç ı lması" iş lemi sorulmaktadır. Bu pencerede Yes 
kutucuğu i ş aretlenerek "Ok" butonuna bas ı larak bilgisayar ın kapan ıp 
tekrar aç ılması  sağ lanır. 

Eğer ki progress'i yukar ıdaki ad ımlardan herhangi birinde kunnaktan 
vazgeçilmi ş  olabilir. Kurma i ş lemin tekrar ba ş lanabilmesi için cd-rom 
sürücü (muhtemel D) de bulunan Progress cd'sinde yer alan setup.exe 
dosyas ına fare ile çift t ıklanmalıdır. 
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j?Prog ıess_91 (El 

Dosya Düzen Görünüm Yard ım 

2] Pmmer: 

Pmmkd 

.14 Primo! 

[2] Pmpol 

Pmpor 

Pmprs 

A Pmrom 

PITNS 

Pmsch 

1A Pmsla 

Pmspa 

A Pmsrb 

Pmswe 

A Prrıtal 

Pmtch 

4 

.JA1 Pmtur 

2] Probuild 

Proclass 

2] Proctri 

A Profiler 

%tes® 
r, :21: %tim 

kr.11 Proxy 	 2] Ika 

Loli T ranman DA R eadme. pro 

r„ «4 R eadme 	12) Ubtools 

A R ptbldr 	 r2:]Vistrans 

L-rri■ R pteng 	 ,tji V i t r i a I 

Setup 	 ::J.,.."1: Wscmn 

2IWsrt 

:L71: Setup 	 2n:1 Wssd 

Setup 

2] S etup.lid 

21S etup.tab 

Smpapp 

S qlcom 

'S S qljdbc 

S qlodbc 

; 1. nesne seç ı i ı  59 51(9 

Progress Programla= 

Doğru bir şekilde kurulmuş  olan Progress yaz ı lıma ula şmak için 

bilgisayarınızın "Baş lat" butonundan Programlar dizinine, oradan da 
Progress dizini seçilirse a ş ağı daki gibi progress'in yüklenen bile şenleri 
görüntülenecektir. 
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Programlar 

Ortokbigesı  Aç 

Yeni Office Belgesi 

-- - 	Ba ş langıç 

Donablar 

Internet Mail 

Internet Nem 

Mictosoft Çiftçi 

ictosoft Excel 

M ıcrosoft N et ■ M eeting 

Micreşoft,çtıtleok, 

Point 

pj? mieuxoftwo,d 

MS -D0.5 Kornu ■ istemi 

Desktop 

Prov Genetotot, 

Release N 

Uninstal! 

,6yarlai 

Progress'e Giri ş  

Bileşenlerden baz ı ları ; 

AppBuilder 	: User Interface Builder (Kullan ı c ı  ara yüzü 
olu ş turma) 
Client 	 : Procedure editor (komut editörü) 
Data Dictionary 	: Veritaban ı  yaratma, veritaban ı  tasanm bileşeni 
Desktop 	 : Progress masaüstü (Bile ş enlere k ı sa yoldan 
eri ş ilebilir) 

Bileş enler ba ş lat menüsünden ula şı l ıp kullan ı lacağı  gibi "k ı sa yol" 
olu ş turularak ta kullan ı labilir. Desktop bile ş enine k ı sa yol olu ş tu ıııı a 
i ş lemi "k ı sa yol olu ş turma" ba ş lığı  alt ı nda anlat ı lacakt ı r. 
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Cinzat 

Kisayol Olustıa 

K ı sayolunu oluş turmak istediğ iniz Cı 'denin konumunu ve 
ad ı n ı  yaz ı n veya GOzat' ı  t ı klatarak Odeyi aray ı n. 

Kornut ;at ı n: 

Burada prowin32.exe 
dosyas ı  progress'i 
bilgisayar ınwa 
kurduğunuz dizinden 
"Gözat" butonuna 
basarak bulman ızda 
yarar vardır. 

C: 1. DLC \bio\•rowin32.ex- 

Progress Programlama 

Progress'i bilgisayarm ıza kurduktan sonra, kolay olmas ı  aç ı s ından 
masaüstüne bir k ı sa yol olu ş turulmal ı d ı r. 

Kısa yol: 

Masaüstünde iken mouse'un sa ğ  tuş una t ıklanı r, yeni (new) seçene ğ inden 
kı sa yol (shortcut) seçilir, gelen pencerede komut sat ın alan ı nda 
c:\dlc\bin\prowin32.exe  yaz ı larak "ileri" butonuna bas ı larak devam 
edilirse k ısa yol oluş turulmuş  olur. 

Prowin32.exe isminde oluşan k ı sa yol üzerine Mouse getirerek sa ğ  
tuşuna bas ıhr ve aç ı lan listenin en alt ında yer alan özellikler seçilir ve 
aş ağı daki ekran getirilir, 
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ve webspee ,  

Genel K ı sayol 

progress ve webspeed kursu 

Hedef tUrii: 	Uygulama 

Hedef konumu: 	bin 

Hedef: 	1C: dlc91a bin \prowin32.exe -p _desk.pl 

Baş lama yeri: IC: \uygulama 

K ı sayol tu şu: 	frok 

Simge D e'gi ş tir. 

Progress'e Giri ş  

Hedef sat ın c:\DLC\bin\prowin32.exe  —p _desk.p 
Baş lama yeri c: \uygulama 
olarak düzeltilir. 

-p 	prowin32.exe uygulamas ı  çalış tırı ldığı nda bu uygulama ile 
birlikte istenilen program direk çal ış tınlabilir. —p parametresi yan ına 
yaz ı lacak progress uygulamas ı  olmal ı dır. 

Örnek olarak yapt ığı nız "deneme.p" ad ındaki bir uygulaman ızı  progress 
çalış maya baş ladığı nda direk çalış tırmak istiyorsan ız kısa yolunuzun 
hedef sat ın; c:\DLC\bin\prowin32.exe  —p deneme.p ş eklinde olmal ı dır. 
_desk.p uygulamas ı  progress'in desktop penceresi (Bkz. Veritaban ı  
Tanım ı  ve Tasar ımı  bölümü) olduğu için ilk olarak bunun aç ı lması  için 



❑ xt P ı ocedwe E dito ı  - Untitled-1 

B uff er Ldit . S earc omp ıle boluQptions Help 

L3'; PROGRESS 

Progress Yaz ı l ı m ı n, Desktop 
(Masaüstü) uygulamas ı  

Progress Programiarna 

yaz ı lm ış t ır. E ğ er prowin32.exe sonuna hiçbir ş ey yaz ı lmaz ise 
progress'in komut yazma editörü olan "procedure editor" aç ı lacakt ı r. 

Kı sa yolun hedef sat ı rı  ve baş lama yeri uygun şekilde (e: \uygulama) 
yazı larak "Tamam" butonuna bas ı lır. Burada "uygulama" ifadesi hard 
diskinizde (HD) yer alan bir klasör olmal ı dır. Uygun bir klasörü hard 
diskinizde olu ş turup ba ş lama yeri olarak o klasörü gösterebilirsiniz. 
Uygulama klasörü veritaban ının ve yaptığı mız uygulamalar ın 
(dosyaların) saklanaca ğı  yer olacakt ı r. 

Eğ er veritaban ınız ı  oluş turdunuz programlar ı  kapatt ınız tekrar bu k ı sa 
yolu çal ış t ırd ını z zaman veritaban ına bağ larımanız ı  isteyecektir. Bu 
bağ lanma safhasm ı  her defas ında yapmak istenmiyorsa k ı sa yolun 
özelliğ inin değ iş tirilmesi gerekmektedir. 
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progress ve webspeed kursu tizellikleri 

Genel K ısayol 

progfess ve webspeed kursu 

Hedef türü 

Hedef konumu: 

Hedef; 

Uygulama 

bin 

Ic9la \. bin prowin32.e ıte -p _desk.p -db ogrenci.db -1 

Baş lama yeri: IC: \uygulama 

Kisayal tuş u: 	ok 

ormal pencere 

Hedef Bul... 	S in- ı ge D eeditir 	I 

Progress'e Giri ş  

Hedef sat ın c:\DLC\hin\prowin32.exe  -p _desk.p -db ogrenci.db --1 
şeklinde olmalıdır. 
-db db-name :ba ğ lamlanacak veritaban ının adı  (-db ogrenci.db) 
-1 	:Server olmayan bilgisayarlarda veritaban ım bir kullan ı cı lı  
olarak aç demektir. 

Ş öyle bir şey anlaşı lmasın 2 kiş i bağ lanacaksa -2 olacak diye bir kural 
yoktur. 2 veya daha fazla ki ş i aynı  veritaban ını  kullanacaksa 
veritabanımn bir servera (ana makina, sunucu) kurulmal ıd ır. Servera 
kurulan veritaban ı  çok kiş inin bağ lanmas ı  için farkl ı  yöntemle aç ı lır. 
Server için progress'in farkl ı  kurulumlan vard ı r. 
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Progress Programla a 

Progress'te kullan ı lan dosyalar: 

Database (veritaban ı ) 
uzant ı s ı   
.db database ile ilgili yap ı ları n 
tutulduğu dosya 
.dl 	Verilerin tutuldu ğu dosyalar 

Before image 	 .b1 	database'i koruma amaçl ı  
dosya 

Procedure editör 	 .p 	editörde yaz ı lm ış  kod içeren 
program dosyas ı  

Window 	 .w 	UIB 	de 	oluş turulmuş  
uygulamalar 

Include 	 kullan ı c ı  tamml ı  kütüphane 
programlar ı  

Derlenmi ş  dosya 	 .r 	.p ve .w olarak haz ırlanmış  
programların, derlenmi ş  çal ış an 
program dosyalan 

Bir database olu ş turulduğunda *.db,*.d1,*.b1 dosyalan olu şur. 
Database'in kullan ı labilmesi için bu üç dosya mutlaka olmal ıdır. 
Örneğ in b 1 dosyas ı  silinmi ş  ise, baş ka bir veritaban ının veya ayn ı  
veritaban ının önceki bl dosyas ı  yedekten al ınsa dahi veritaban ına bir 
daha bağ lantı  kurulamaz. Bu nedenle bu üç dosya beraber muhafaza 
edilmelidir. 
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Data 
Dictionary 

Procedure 
Editor 

User Interface 
Builder 

Dictionary Startup 

Verit ,barn l'asar ı rm ve Tan ı m 

1- VER İ TABANI TASARIMI VE TANIMI 

Olu ş turulan k ı sa yol üzerinde mouse'un sol tu şu ile çift t ı klat ı larak 
program çal ış t ı rı l ı r. Daha öncede bahsedildi ğ i gibi prowin32.exe sonuna 
yaz ı lan "—p _desk.p" ifadesi ile k ı sa yol çal ış tırı ldığı nda Progress desktop 
penceresi ekrana gelir. 

Progress Desktop penceresinde yer alan 6 simgeden, üçünü aç ıklayal ı m, 
bu simgelere tools menüsünden de ulaşmak mümkündür. 

Data Dictionary: 

Veritabamm ız ın tasar ımını  ve tanımının yap ı lacağı  simgedir 
(veritabamn ın yap ı sına buradan bak ı labilir). Burada yap ı labilen i ş lemler; 
yeni veritabarn (database) yaratma, tablolar (tables) olu ş turma, bilgi 
alanlar ı  (fields) olu ş turma ve tablolara indexler olu ş turma i ş lemleri 
yap ı labi lmektedir. 

Data Dictionary butonuna bas ı ldığı  anda, ekrana gelen "Dictionary 
Startup" penceresinde; varolan veritaban ına bağ lantı  (Connect to an 

2-1 



Progress Programlama 

Existing Database), yeni bir veritaban ı  yaratma (Create a New Database) 
ve hiçbir veritaban ını  seçmeden devam (Continue with No Database) 
seçenekleri sunulur, burada yeni bir veritaban ı  yaratma (Create a New 
Database) seçimi yap ı larak "OK" butonuna bas ı l ı r. 

Create Database penceresinde veritabanm ın ismi "ogrenci" olarak girilir, 
Start with: 
An Empty Database 	: Bo ş  veritaban ı . 
A copy of the Sports Dat. 	: Spor veritaban ımn kopyasın ı  oluş turur. 
A copy of Some Other Dat.: Di ğer veritaban ı  (isim verebilece ğ iniz) 
seçilerek kopyas ını  oluş turur. 
Burada bo ş  veritabanı  seçilerek "Ok" butonuna bas ıldığı nda ogrenci 
veritaban ı  oluş turulmuş tur. 

Oluş turulan "ogrenci" veritaban ına o anda bağ lanı lmas ı  için "Connect 
Database" ekran ında "Ok" tuşuna bası larak bağ lantı  kurulur. 
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Physical Name. ogrenci 	 Files... 

Logical Name:1 	 Cancel 

Database Type: PROGRESS 	 Qpt ıons >> 	fielp 

OK 	I 

Vernabam Tasar ı m ı  ve Tan ı m ı  

Bağ lantı  kurulduktan sonra Data Dictionary penceresi gelecektir. 

Burada ş imdilik iki liste yer almaktad ır. Birincisi veritabanlanmn, di ğ eri 
tabloların listesidir (Data Dictionary ba ş lıklı  pencere). 

O zaman yeni bir kavram daha ortaya ç ıkmaktad ır o da tablo kavram ıd ır. 
Veritabanı  en az bir tablodan olu şmalı d ır. Dersimizin daha iyi 
anlaşı lmas ı  için, fakültenin öğ renci iş leri ile aç ıklayalım; 

Öğ renci İş leri'nde 

Öğ rencilerin özlük bilgileri .(ozluk) 
Numaras ı , adı , soyadı , doğum tarihi, s ını fı  gibi bilgiler 

Okutulacak ders bilgileri (ders) 
Dersin kodu, ad ı , kredisi, dersi veren ö ğ retim eleman ı  

Öğ rencilerin, okutulan derslerden seçmi ş  olduğu ders bilgileri (notlar) 
Öğ rencinin numaras ı , dersin kodu, dönemi, şubesi, vize, final, basan notu 
gibi bilgiler tutulmal ı dır. 

Bilgi tutulması  için 3 tane yap ı  oluş turulmu ş tur. Bu yap ı lara tablo 
denilmektedir. 3 tablo yerine tek tabloda da bilgiler tutulabilirdi. Fakat 
bilgi tekrarı nın önlenmesi, bilgilere h ı zl ı  eriş im gibi nedenlerden dolay ı  
birkaç tablo yap ı s ı  tercih edilmelidir. Tek tablo olsa idi şöyle bir yap ı  
olmalı ydı ; 

Numara Adı  Soyadı  D.Kodu D.adı  Vize final 
91050099 Yahya Demircan A308 Progress 8.A 30 60 
91050099 Yahya Demircan A211 G.Astronomi 50 70 
92050002 Banu Demirel A308 Progress 8 45 80 
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Pro gress Pro ,, ramlama 

92050002 Banu Demirel A2I I G.Ast. 50 90 
92050002 Banu Demirel A308 Progress 40 80 
93050005 Muhittin Alt ınkaya A308 Progress 8. 50 80 

Bu tabloya bak ı l ı rsa., ayn ı  dersi alan ö ğ renciler için ders isimleri tekrar 
tekrar girilmi ş , ders isimleri farkl ı  girilmi ş , bir ö ğ renci 20 ders alacaksa 
her defas ında öğ rencinin ad ı  soyad ı  bilgileri girilmek zorunda 
kal ınmış t ı r, bu bilgiler yanl ış  girilmi ş  ve bilgiler tekrar edilmi ş tir. 

Bunun yerine, mant ık ölçüsünde en küçük tablolar halinde bilgiler 
tutulursa veritaban ı  mantığı na uyulmu ş  olacak, kullan ı c ı ların da daha az 
i ş  ve daha do ğ ru çal ışı lmas ı  sağ lanacakt ı r. 

Örnek Veritaban ı  yap ı s ı : 

Çok say ı daki tablolar ın birbiriyle çalış mas ı  olayına ili ş kili (bağ lant ı l ı ) 
veritaban ı  denilmektedir. ili şkili çalış abilmesi için tablolar ın ortak bilgi 
alanlar ından olu şmas ı  gerekir. Oluş turaca ğı mı z tablolar; 

Tablo: Ozluk 
Bilgi Alan ı  Adı  (Field Name  ) Alan Tipi(Data Type) 	Biçimi(Format) 
Ogr_No 	 char 	 X(8) 
Adi 	 char 	 X(15) 
Soyadi 	 char 	 X(15) 
Sinifi 	 inte 	 9 
D Tarihi 	 date 	 99/99/9999 
Cinsiyeti 	 char 	 X(1) 
lIce_Kodu 	 char 	 X(4) 
Flarc_Kredi 	 logi 	 yes/no 
Adres 	 char[3] 	 X(30) 

Tablo :Ders 
Bilgi Alan ı  Ad ı  (Field Name  ) Alan Tipi(Data Type) 	Biçimi(Format) 
Kodu 	 Char 	 X(6) 
Ders Adi 	 Char 	 X(30) 
Kredi 	 Decimal-2 	 >9,9 
Sicil_No 	 Char 	 X(5) 
Donem 	 Char 	 9999-99/9 

Tablo: Notlar 
Bilgi Alanı  Ad ı  (Field Name ) 	Alan Tipi(Data Type) 	Biçimi(Format)  
Ogr_No 	 Char 	 X(8 
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Char 
Char 
Char 
Integer 
Integer 
lnteger 

Alan Tipi(Data Type) 
Char 
Char 

Alan Tipi(Data Tepe) 
Char 
Char 
Char 
Char 

Kodu 
Donem 
Sube 
Vize 
Final 
Basari 

X(6 
9999-99/9 
X(1) 
»9 
»9 
»9 

Tablo :Ilce 
Bilgi Alan ı  Adı  (Field Name ) 
Ilce Kodu 
I1ce Adi 

Tablo :Ogretmen 
Bilgi Alanı  Adı  (Field Name ) 
Sicil No 
Ogretmen_Adi 
Ogretmen_Soyadi 
Unvan 

Biçimi(Format) 
X(4) 
X(25) 

Veritabam Tasar ı m ı  ve Tan ı m ı  

Burada bilgi girilecek yerlere alan (field) denilmektedir, bilginin çe ş idine 
alan tipi (data type), ne kadar yer ve nas ı l girilmesi gerekti ğ i ise biçimi 
(boyut) olarak tan ımlanmaktadır. 

Bu tablolara gerekli di ğer alanlar da eklenebilir. 

Alan tipleri : Character, integer, decimal, logical, date ve di ğerlerdir. 

Biçim (Boyut) ise bir alan ın, character (klavyede yer alan bütün i şaretler 
harf, sayı , simge), integer (say ı), decimal (ondal ıklı  sayı) gibi tiplerden 
oluşuyorsa o alana girilecek bilginin karakter say ı sı  ve girili ş  biçimini 
gösterir. 

Ozluk lablosu 

 

Ders l'ablosu 
Ogr_no 

Ilce kodu 

 

Kodu 
Donemi 
SicilNo 

-`so ı la ı  Tablosu 
Ogr no 
Kodu 

Donemi 
Ilce fablosu 

 

Oarctn ıı n Tablosu 
Ilce_kodu 

 

Sicil No 
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Tablo (Tables) butonu 

Create View Options Tools He 

Veritabam (Databases) 
butonu 

E dit Database 

Databases 

°genel 

Tables 

(no tables) 
Varolan veritabant 
(Databases) listesi 

Varolan tablolar listesi 

Create T abla... 

Progress Programlarna 

Dikkat edilirse be ş  tablo da birbirleriyle ayn ı  olan alanlar ı  içermektedir. 
Ozluk ile Notlar tablolar ı , öğrencinin numaras ı  (ogr_no) ile ba ğ lant ı l ı , 
Ders ile Notlar tablolar ı  da, dersin kodu ve donemi ile ba ğ lant ı l ı  hale 
getirilmi ş tir. Ozluk tablosu, Ilce tablosuyla Ilce kodu, Ders tablosu 
Ogretmen tablosunda Sicil_No bilgi alan ı yla ili şkilendirilmi ş tir. Bağ lant ı  
kurulabilmesi için alan isimlerinin ayn ı  ve içerdi ğ i bilginin de aynı  
olmas ı  gerekmektedir. içeri ğ i aynı , fakat alan ismi farkl ı  olduğu taktirde 
bağ lantı  kurmakta güçlük çekilmektedir. Ayn ı  olduğunda Progress 
ilişkiyi otomatik kuruyor, farkl ı  olduğunda bunu 4GL kodlanyla 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Tablo Olu ş turma: 

Art ık tablolar ve tablolar ı  oluş turan alanlar ı n tanımlanmas ına geçilebilir. 
Data Dictionary ekran ında, 

kM Data Dictionary 

Butonlardan hangisi seçili ise (Tables seçili) ekran ın alt ında yer alan 
(Create Table, Table Properties ve Delete Table) üç buton da yukar ıda 
seçili simgelerle ilgili i ş leri yapar. Tablo butonu seçili oldu ğundan; Yeni 
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Rec'bid SiZe: 

Durup File: 

Table 	F'ROGRESS 

Labell? 

D escription: ,  

Hidden 

R .eplic.ation:: • 
• 	.777 

DE: Link: nla 

DataServei klan;e: n/a 

Owner: nia 

Veritaban ı  Tasar ı mı  ve Tan ı mı  

Tablo (Create Table), Tablo özellikleri (Table Properties) ve Tablo sil 
(Delete Table) butonlar ı  yer al ı r. 

Burada yeni tablo butonuna bas ı lmak suretiyle ozluk tablosunu 
oluş turmaya baş lanı rsa, kar şı nı za aşağı daki ekran ç ıkacakt ı r. 

Create Table 

Table Name: 11 

Arca: ISchema Area 

O tionat 

T riciers.. 	V4dation _I S tring 

OK: 	Çreate Cancel 	I 	Help 

Bu pencerede sadece Table Name alan ına ozluk yaz ıp Ok butonuna 
bas ı l ırsa, tablo olu ş turulmuş  olur ve direkt a şağı daki Bilgi Alan ı  
oluş turma penceresi gelir. Bu pencereden hemen alanlar ı  tanımlamaya 
geçilebilir veya vazgeç (Cancel) tu şuna bas ı larak ç ıkı lır. Ş imdi vazgeç 
butonuna basarak alan olu ş turma penceresinden ç ıkalım. Data Dictionary 
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Bilgi Alanı  (Field) 
Oluş turma butonu 

Tables 1).- tabases 

frt4 Data Dictionary 
Database Edit Create View Qptions Tools Help 

-n 
 

İndex 
Oluş turma butonu 

ogrenci 	jOzluk 

Create Table Table Properties... 	Delete Table 

Progress Programlirma 

ekran ı nda yer alan butonlara ilave olarak fields ve indexes butonlar ı  
gelmektedir. 

Alan Olu ş turma: 

Yukandaki pencerede "Field" butonuna bas ı lırsa Data Dictionary 
penceresinde Create Field, Fields Properties ve Delete Field butonlan yer 
alacaktır. Bu butonlardan Create Field butonuna bas ı lırsa aşağı daki Bilgi 
alanı  oluşturma penceresi gelecektir. 
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Field Name: 

Data Type: 1CHA.RACT ER 

Create Field for Table ozluk 

•fional 

Example 

Label .  1 7  
Column Label: İ ? 

Inifial Value: 

Qrdet 14:11 o 

DesciQtion: 

reale_ I Cancel I  

1•tandatory 	r- 

Copy Field... 

Veritaban ı  Tasar ı m ı  Ve Tan ı m ı  

Bu pencerede Ozluk tablosunun alanlann ı  oluş turmaya baş layalım. 
Yukandaki pencerede; 
Field Name 
	

Ogr_no 
Data Type 
	

Character 
Format 	 x(8) 
Label 
	

: Öğ renci No (daha sonra formlar da kullan ı lmak 
üzere) 

Column label 
	

: Öğrenci No (Listeleme, browse ekranlannda 
kullanma üzere) 

alanlar ın ı  doldurup Create butonuna basarak, adi alan ının tanımına 
geçilebilir veya Ok butonuyla (saklay ıp) ç ıkı labilir. Tekrar alan 
olu ş turmak için Create Field butonu kullan ı lır. Bu şekilde ozluk 
tablosunun bütün alanlar ı  tan ımlan ır. Ayn ı  ş ekilde ders, notlar, ilce ve 
ogretrnen tablolann ın ve bu tablolara ait alanlann tan ımı  yap ı labilir. 
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PRI Data Dictionary 

Database Edit Create View Options Tools Hdp 

Pr<wress ProL -amlan ı a 

Veritaban ı nda bilgiye h ı zl ı  eri ş ebilmek için verilerin s ı ral ı  olmas ı  gerekir. 
Bu s ı ralan ı a da veritaban ı m indeksleyerek sa ğ lan ı r. ili ş kili veritaban ı nda 
mutlaka verilerin index'li olmas ı  gerekir. 

'indeks olu ş turma 

İndex, Data Dictionary penceresinde yer alan "indexes" butonuna 
basarak olu ş turulur. Bu butona bas ı ldığı  anda Data Dictionary penceresi 
aş ağı daki ş ekilde görüntülenir. 

Bu pencerede üç tane liste görüntülenir. Veritabanlar ı  (Databases) listesi, 
tablolar (Tables) listesi ve indeksler (Indexes) listesi yer al ır. Burada 
indexler listesinde varsay ı lan (default) olarak (varsay ı lan indeksi olarak) 
bir indeks yer al ır, bu default indeks her tabloda olu ş turulan kayı tlar 
"Kay ı t s ıras ında" kayı t numaralar ına göre s ı ral ı  ve her kay ı t numaras ı na 
göre kayı tlar birer tanedir. 

Önce hangi tabloya index olu ş turulacaksa tablolar listesinden o tablo 
seçilir. İ ndex yarat (Create İndex) butonuna bas ı lır ve aş ağı daki pencere 
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Veritaban ı  Tasarnm ve Tan ı m ı  

ekrana gelir. Öncelikle Ozluk tablosunu seçerek indeks yarat butonuna 
bas ı ls ın, 

Index Name: 

Area: Schema Are, 

Description:1 

r-  Primary 17 Active 

Sele t field toadd.to index:. 

Adi 
S oyadi 
S ın ı fi 
D Tarihi 
Cinsiyeti 
lIce_Kodu 
Harc_K ıedi 
Adres 

Wordlndex r- -.4breviated 
New I ndex's Fields 

Unigue 

Create Intlex for Tat ıle ozluk 
• 

lndex Name: logrno_idx 

D escription: 

k-J U t-,ig:ue Abbreviated Primary 	17 Active 

Select field In add to index: New Index's 

1 soyadi 
dogum_tarihi 
d_yeri 
S inifi 
cinsiyet 

H elp Cancei 

c. Ascendina C Descendinq 

Create 	I OK 
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.Progress Programlau ı a  

Bu pencerede; 
Index_Name 
Primary 

Active 
Unique 
Ascending/Descending 

:Oluş turulacak indekse bir isim verilir, 
:Birincil indeks demektir (bir tabloda bir 
tane olabilir) 
:indeksin devaml ı  aç ı k olmas ı  
:Seçilen alanlar ı  içeren bilginin tek olmas ı  
:Artan veya azalan s ı rada olaca ğı n ı  ifade 
eder. 

S ı ralamam ı zı  öğ rencinin numaras ına göre yapaca ğı mıza göre soldaki 
listeden ogr_no üzerine çift t ıklayarak veya "Add»" butonuna basarak 
sağdaki listeye ta şı nır. Öğ renci numaras ı  her öğ renci için tek oldu ğundan 
Unique i şaretlenir, (uygulaman ın kullan ı lmas ı da ayn ı  numaraya ait bir 
öğ renci eklenmeye çal ışı ldığı nda Progress otomatik olarak uyanr, bu 
numaraya ait ba şka kay ı t var mesaj ını  İngilizce verecektir). Ok butonuna 
basarak ozluk tablosunun indeksi olu ş turulmu ş  olacakt ı r. 

Ders tablosunda da kodu ve donemi bilgi alanlar ına göre (Primary, 
unique, active) indeks olu ş turulur. 

Notlar tablosuna da ogr no, kodu ve donemi sa ğ  tarafa ta şı nmalı  ve 
indeks (Primary, unique, active) olu ş turulmal ıdır. Burada numaras ı , kodu 
ve donemi ayn ı  olan kay ı t olmamal ıdır. 

Bunu örnekle aç ıklayal ım; 

91050099 nolu ö ğ renci 1999-00/2 döneminde A308 dersini bir kez 
alabilir, aş ağı da iki kez alm ış  görünüyor, 

Ogr No Kodu Donemi 
91050099 A308 1999-00/2 
91050099 A308 1999-00/2 
92050002 A308 1999-00/2 

indeks tan ımma göre numaras ı , kodu ve dönemi ayn ı  olan iki kayı t 
olamaz, burada ilk iki kay ıt ayn ı , indeks oluş turıdurked unique 
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Veritabam Tasar ı mı  ve Tan ı m ı  

i ş aretlenirse ayn ı  olan kay ı tlar veritaban ı na kaydedilemez, ama 
i ş aretlenmezse benzeri iki kayd ı n olmas ı  muhtemeldir. 

Ogretmen tablosu Sicil No alan ı na göre (Primary, unique), ı lce tablosu 
da Ilee_kodutna göre (Primary, unique) olacak ş ekilde indekslenmelidir. 

Tablolar aras ında ili şki kurulabilmesi için tablolann ayn ı  alanlara göre 
indeksli olması  yararl ı  olacak ve h ı zlı  eri ş im sağ layacakt ı r. 

Buraya kadar yap ı lanlar bir veritaban ı  oluş turma, veritaban ına ait 
tabloları , bilgi alanlar ını  ve indeksleri olu ş turma aş amas ıydı . Bu iş lemler 
bir kez yap ı ldı  ve art ık oluş turulan veritaban ına bilgilerin girilmesi 
iş lemleri kalm ış tı r. 

Progress de veri giri ş i, güncelleme ve veri silme i ş lemleri için Veri 
iş leme Bölümüne bak ı nı z. 
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Pro.,:n -ess Prograrnlarna 

PROGRESS'llE VERI İŞ LEME 

Progress de tablolara veri girme, varolan veriyi güncelleme ve veri silme 
i ş lemleri 3 değ i ş ik yolla yapmak mümkündür. 

-SQL 
-Procedurc Editor (PE) 
-Kullan ı c ı  Ara Yüzü (UIB ) 

UIB deki i ş lemler asl ı nda PE deki komutlarla yap ı lmaktad ı r. Bu sebeple 
UIB i ş lemlerini tekrarlamaya gerek yoktur (Bkz: UIB bölümü). 

SQL ile veri iş leme 

SQL komutlar ı  Progress'tc komutlann yaz ı lacağı  yer olan Procedure 
Editor'de yaz ı larak kullan ı l ır. SQL de ilk kez bir kay ıt olu ş turarak veri 
girileeekse bu i ş lemi insert komutu ile yap ı lmaktadı r. 

a) Kay ı t Girme: 

INSERT INTO <tablo-adi> [(alan-adil [,alan-ad ı 2...])] 
VALUES (de ğ eri [,de ğer2,...]) 

Bu ş ekilde uygulanan komut neticesinde her defas ında bir kayıt girmeye 
yarar. Alan adlar ı  yaz ı lmadığı  takdirde Values dan sonraki yaz ı larak 
değ erler tablodaki s ı rada yaz ı lmak zorundad ı r. 

Özlük tablosunda yer almayan a ş ağı daki kayıtları  insert komutu ile nas ı l 
girileceğ ini yazal ım, 

Numaras ı  Adı  Soyad ı  S ı n ı fı  Doğum Tarihi Cinsiyeti 
99050070 Ahmet Can 1 01/08/1975 	E 
92050065 Tolga Demircan 4 05/12/1972 	E 
94050081 Berfin Demircan 3 30/08/1988 	K 
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Procedure Editor - Untitiedi 
Sile Edit Search Buffer ComPle Too İ s 	Ptlons Heip_NOOM. 
INSERT nın ozluk 

VALUES ("92050065","Tolga","Demircan",4,O5/1Z/172,"E", 

"3800",YES,"Lale sk.","Dikmen","Ahkara") 

İ * Tan 4 / 

INSERT INTO ozluk 

VALUES ("92050065","Tolga","Deuircan",4,U/172 	", 
"3800",YES,"","",""} 

Veritabam Tasar ı m ı  ve Tan ı m ı  

Örnek 1: 

Procedure Editor - Untitledl 
File Edil Search Bubi Corrıpile Tods Options Help 

TIMPT TMO ozluk Cogr_no,adi,soyadi,sinifi,dtarihi,cinsiyeti) 

VALUES ("99050070","Ahzet","Can"„ , /'.',"E"). 

Procedure Editor'de yaz ı larak F2 tu şuna bası larak bu kamuda bir kay ıt 
girilmi ş  oldu. Bu i ş lemi diğ er iki kayıt içinde tekrar yazmak gereklidir. 

Örnek 2: 
Burada alan adlar ını  yazmadan yeni kay ı t girilecekse, ozluk tablosundaki 
bilgi alanı  sı ras ına göre bütün alanlar ın değerlerinin girilmesi 
gerekmektedir. Eğer bir kay ı t eklenecek ve baz ı  bilgiler girilmeyecekse o 
alanlar mutlaka belirtilmelidir. Bu ömekte hem bütün bilgileri girilen 
veya baz ı  alanları  (adres bilgisi) girilmeyen şeklinde iki durumda 
yaz ı labilir; 
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Dikkat edilirse komutlarnn ızı  Procedure Editor penceresinde 
yaz ı lmaktad ı r. Bu noktadan sonra yaz ı lacak komutlar ı m ı z ı  aynen 
yukar ıda olduğu gibi Procedure Editor de yazmal ı sıruz. 

Örnek 3: 

Bu örnekte bilinçli olarak baz ı  alanlara bilgileri girerek yeni kay ı t 
oluş tural ım. Girilmeyen bilgiler ise daha sonra bilginin güncellenmesi 
(update edilmesi) olacakt ır. Sadece numara, ad ı  ve soyad ın ı  tabloya 
kaydedecek sql komutu, 

INSERT INTO ozluk (Ogr_No,adi,soyadi) 
VALUES ("94050081","Berfin","Demircan") 

şeklinde olacakt ır. 

b) Kayı t Güncelleme (Update): 

Tabloda var olan bir kayd ı  düzeltme (güncelleme) yap ı labilmesi için 
Update komutundan yararlan ı hr. 

UPDATE <tablo-ad ı> SET alan-adı l = değerl 
[,alan-ad ı2 = değ er2, 	] 
[WHERE koşul] 

Burada Where ifadesi kullan ı lmaz ise tablodaki bütün kay ı tlar 
güncellenir, ko şul yazı l ırsa o ko şula uygun kayıtlar güncellenir. Ko şul 
kı sm ına dikkat edilmesi gereklidir, çünkü istenmeyen sonuçlar 
doğurabilir. Bir kayı tta düzeltme yapaca ğı nız yere bütün kay ıtlarm 
içeriklerini de ğ i ş tirebilirsiniz. 

Örnek 1: 

Tablomuzdaki Berfin Demircan' ın doğum tarihi ve cinsiyetini kay ıt 
girerken unutulmu ş tu, ş imdi bu bilgilerini de girelim. Bu düzeltme 
(güncelleme) i ş lemini koşul kı smını  koymadan yazarsak, 

UPDATE ozluk 
SET cinsiyeti = "K",d_tarihi = date("30/08/1999"). 
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ş eklinde olacakt ır. Bu yaz ı m yanl ış  çal ış acak ve ozluk tablosundaki 
bütün öğrencilerin cinsiyetini "K" ve do ğum tarihini de "30/08/1999" 
olarak değ iş tirecektir. Bu komut çal ış mas ı na rağmen yanlış  sonuçlar 
verecektir ve kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Bu güncellemenin 
doğ rusu aş ağı daki gibi olacakt ı r. 

UPDATE ozluk 
SET cinsiyeti = "K",d_tarihi = date("30/08/1999") 
WHERE 	adi = "Berfın" and soyadi = "Demircan". 

c) Kay ı t Silme: 

Tabloda bulanan kayı tları  silmek için delete komutundan yararlan ı l ı r. 
Burada silmekten anla şı lmas ı  gereken, o kayd ın tamamen ortadan 
kald ırı lmas ı , yoksa bilgi alanlar ının içerisindeki bilginin silinmesi 
değ ildir. Delete ifadesinde yer alan Where ifadesi kullan ı lmaz ise 
tablodaki bütün kay ıtlar silinir. istenilen kay ı tların silinmesi için, where 
ifadesi ile ko şul kullanı larak kayıt silinir. Update deyiminde olduğu gibi 
where ifadesi önemlidir. Bu silme i ş leminin geri dönüşü Progress veri 
taban ında mümkün değ ildir. 

DELETE FROM <tablo-ad ı> [WHERE ko şul] 

Örnek 1: 
Ozluk tablosunda yer alan 94050081 numaral ı  öğ renciyi silelim, 

DELETE FROM ozluk WHERE Ogr_No = "94050081" 

Örnek 2: 
Ozluk tablosundaki ad ı  Hülya ve s ınıfı  4 olan kayıtların silinmesi için, 

DELETE FROM ozluk WHERE adi = "Hülya" AND sinifi = 4 

komutu ile verilen şartlara uygun kaç kay ıt varsa tümü silinmi ş  olur. 
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4GL ile veri i ş leme: 

Progress'e ait komutlar ile veri i ş leme i ş lemleri yap ı lmaktadı r. 

a) Kay ı t Girme: 

Progress'e ait komutlarla veri giri ş i iki ad ımla yap ı lmaktad ı r. İ lk ad ım ı  
tabloya bo ş  bir kayı t açmak, ikinci ad ımda veriler tabloya alan adlar ı  ve 
değerler yaz ı larak kaydedilir. ilk ad ım yap ı lırsa tabloya bo ş  kayı t aç ı lı r, 
fakat ikinci ad ım yap ı lmaz ise tabloda bir bo ş  kayı t kalır. 

CREATE 	<tablo-ad ı>. 
alan-adil = değerl. 
[alan-ad ı2 = değ er2. 

...] 
Örnek 1: 

Yukarı daki örnekler burada girilseydi, 
CREATE 	ozlıı k . 

Ozluk.Ogr_No = "99050070". 
Ozluk.adi = "Ahmet". 
Ozluk.soyadi = "Can". 
Ozluk.sinifi = 1. 
Ozluk.d_tarihi = date("01/08/1975"). 
Ozluk.cinsiyeti 

Create ile bo ş  kayı t oluş turulmaz da di ğ er i ş lemler yap ı l ı rsa, 

Ozluk.Ogr_No = "99050070". 
Ozluk.adi = "Ahmet". 
Ozluk.soyadi = "Can". 
Ozluk.sinifı  = 1. 
Ozluk.d tarihi = date("01/08/1975"). 
Ozluk.cinsiyeti = "E". 

o anda tabloda hangi kayıt üzerindeyseniz o kayd ı  güncellemi ş  
olursunuz. 
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h) Kay ı t Güncelleme: 

Hangi kay ıt güncellenecek ise öncelikle o kayda fınd deyimi ile 
konumlanmalı smız (Bkz Find deyimi). 

Varolan kay ı tların önceki de ğerlerini görerek üzerinde de ğ iş iklik 
yap ı labilir veya görmeden güncellenebilir. 

UPDATE tablo-ad ı .alan-ad ı l [tablo-ad ı .alan-ad ı2 ...J. 

şeklinde önceki de ğ erler önce ekranda görüntülenir, istenirse güncellenir. 

Örnek 1: 
FIND FIRST ozluk WHERE ozluk.Ogr_No = "99050070". 

IF AVAILABLE ozluk THEN 
UPDATE ozluk.adi ozluk.soyadi ozluk.cinsiyeti. 

Ekrana önceki bilgiler görüntülenir, klavyeden yeni bilgiler girilerek 
otomatik düzeltme yap ı lmış  olur. 

Örnek 2: 
Görmeden güncelleme yapmak istenirse, 
FIND FIRST ozluk WHERE ozluk.Ogr_No = "99050070". 

IF AVAILABLE ozluk THEN 
DO: 
ozluk.adi = "Ahmet Ali". 
Ozluk.soyadi = "Cansever". 
END. 

Ş eklinde F2 (RUN) tuşuna bas ı larak uygulama çal ış tınlır, güncelleme 
yap ı lmış  olur. 

c) Kayıt Silme: 

Kayıt silinmesi için delete komutundan yararlan ı lır. Öncelikle silinecek 
kayı t find deyimi ile bulunmal ı  ve konumlan ı lmal ıdır (Bkz. Find deyimi). 
Konumlanı lmaz ise delete komutu o anda hangi kay ı t üzerindeyse (en 
son uygulanan fınd komutu hangi kay ı tta ise) o kayd ı  silecektir. E ğer 
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tabloda bulunan bütün kay ı tlar silinecekse bu bir for each döngüsü içine 
yaz ı lacak, delete komutu ile mümkün olacakt ı r. 

DELETE <tablo-ad ı >. 

Örnek 1: 
FIND FIRST ozluk WHERE ozluk.Ogr_No = "99050070". 

IF AVAILABLE ozluk TREN 
DELETE ozluk. 

99050070 'nolu ö ğ renci tabloda var ise silinmi ş  olacak. 

Örnek 2: 
FIND FIRST ozluk WHERE ozluk.Ogr_No = "990555580". 

1F AVAILABLE ozluk THEN 
DELETE ozluk. 

ELSE 
MESSAGE "Böyle Bir kay ı t Bulunamad ı .". 

Örnek 3: 
FOR EACH ozluk: 

DELETE ozluk. 
END. 

Ozluk tablosundaki kay ı tlar ın tamam ı  silinmi ş  olacakt ı r. 

Örnek 4: 
Ozluk tablosundaki erkek ö ğ renciler silinmek istenirse 

FOR EACH ozluk WHERE cinsiyeti = "E": 
DELETE ozluk. 

END. 

4-Kullan ı c ı  ara yüzü (UIB ) 

UIB deki i ş lemler asl ında PE deki komutlarla yap ı lmaktad ır. Bu 
sebeple UIB i ş lemlerini tekrarlamaya gerek yoktur (Bkz: UIB bölümü). 

2-20 



4G1, Komutlar ı  

2- 4GL KOMUTLARI 

Programlama dillerinin komutlann ın kendine özgü kullanımları  vard ı r. 
Progress'te de programlama diline verilen isim "4GL" dir. 4GL komutlan 
iki yerde kullan ı labilmektedir. Birincisi Procedure Editor (PE), di ğ eri ise 
nesne tabanl ı  olan User Interface Builder (UIB, kullan ı c ı  ara yüzü 
oluş turma) k ısmıdır. 4GL komutlann ı  progress'in kod editörü olan 
Procedure Editor de kullanmaya ba ş layal ım. Daha sonra bu komutlann 
aynı s ı  UIB da kullamlacakt ır. Procedure Editor (PE) desktop'da ikinci 
simge idi. Bu simgeye (butona) bas ı lırsa PE çal ış acaktı r. 

Çeş itli programlama dillerinde olduğu gibi Progress'te de baz ı  yazım 
kurallan vardır. Örneğ in Pascal da her satır mutlaka ";" ile biter, dbase ve 
basic de her komut tek sat ıra yaz ı labilir, veya Basic de tek sat ırda 
yaz ı lacaksa her komut aras ına ";" konulmal ıdır gibi. Progress'te her 
komut veya i ş lem sonunda "." (nokta) konulmal ı , noktadan sonra 
yazmaya devam edilebilir, fakat görüntü aç ı sından alt satırlarda yazmaya 
devam edilir. Tabloda bilgi alanlan yaz ı lırken bilgi alanın (field'in) hangi 
tabloya ait olduğu da tablo ile alan aras ına "." (nokta) konularak belirtilir. 

Örnek; ogr no bilgi alan ı  için, hangi tabloya ait ise, ozluk.ogr_no veya 
notlar.ogr_no şeklinde belirtilmelidir. Bu belirtilmedi ğ i taktirde bazen bu 
bilgi alanının hangi tabloya ait olduğuna dair karışı klık ç ıkar ve Progress 
tarafindan "yaz ım hatas ı " olarak bildirilir. 

Progress'te kullan ı lan ifadelerde k ı saltmalar yap ı labilmektedir. Define 
yerine def, variable yerine var gibi. Bu k ısaltmalarda dikkat edilmesi 
gereken, aynı  harf sayıs ına ait başka bir ifade olmamal ıdır. 

Örneğ in; Kemal ve Kemalettin ad ında iki kiş i olduğunu dü şünülürse, 
Burada k ı saltma olarak Kem kullan ı lamaz, çünkü iki isimde Kem ile 
baş lıyor. 

Günlük hayatta baz ı  somut kavramlann veya maddelerin bir yerlerde 
tutulmas ı  gerekir. Musluktan akan suyu bir bardakta tutmak, bir boyay ı  
boya kutusuna koymak, bir evrak ı  bir klasörde tutmak gibi bir çok örnek 
sıralanabilir. Burada su için su kovas ı , boya için boya kovas ı  
gerekmektedir. Demek ki, bir kap var birde içine konulan madde var. 
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Bilgisayar ortam ı nda da i ş ler bundan farkl ı  değ ildir. Kap'a kar şı l ı k 
değ işken, içine konulan maddeye kar şı lıkta değer vard ır. 

Yaz ım kural ı  olarak bir de ğ işken içine bir değ er atanacaksa, 
değ iş ken = değ er 	ş eklinde yaz ı lmalı d ı r. 
değer = de ğ işken 	şeklinde bir yaz ım olamaz (kovaya su konulacaksa, 
suyun üzerine kovayı  geçirerek suyu kovaya koyabilir misiniz ?) 
değ i şkenimiz adi olsun, değerimizde Yahya olsun, bu de ğeri bu 
değ işkenin içine koymak i ş lemi, adi = "Yahya" ş eklinde olacakt ır (t ırnak 
" " kullan ı mına daha sonra de ğ inilecektir). 

Bilgilerin (de ğ erlerin) tutulmas ı  iki yolla mümkündür. Birincisi tabloda 
(alanlar ile), ikincisi de bilgisayann hafızasında (değ işkenler ile) 
tutulabilir, tabloda bilgiler kal ı c ı  olurken, bilgisayann hafızas ında ise 
program sona erince (program durdu ğunda) bilgiler kaybolur. Kal ı c ı  
tablolar olduğu gibi hafıza tablolan da vard ı r. Bunlara geçici tablo (temp-
table) denilmektedir. 

Her nas ı l olursa olsun bilginin tutulabilmesi için, de ğ işkenin veya geçici 
tablolann (temp table) tan ıml ı  olmas ı  gereklidir. 

Değ işken Tipleri ve Tan ımlama: 

Verilerin bilgisayann hafızasında tutulabilmesi için öncelikle yerinin 
tutulacağı  değ işkeni tan ımlamak gerekir. Bu da, 

DEFINE VARIABLE değ işken_adı  AS <"değ işken tipi" I 
LIKE "alan"> 

Extent n 
Format 
Label 
Init 

şeklinde bir ifade ile tan ımlanı r. 
Değ i şken_ad ı 	: bilginin tutulaca ğı  hafı za değ işkeninin adı , 
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De i ken Ti i Özellikleri: 

Değ i ş ken Tipi Aç ıklama Ilk değ er 
Varsay ı lan Display 

biçimi (Format 
verilmez ise) 

En Fazla 
Uzunluk 

Character 
Harfler, rakamlar ve 
özel karakterlerden 
olu ş ur 

,„, hiçbir 

ş ey 

X(8) 
8 karakter 

~32000 
karakter 

Integer 
-ii- rakamlardan 
oluş an tam say ı lar 

0 ->,>»,»9 10 hane 

Decimal +/- Ondal ıkl ı  say ı lar 0 -»,»9,99 

50 hane 
(40 10 hane tam, 

 hane kesir 
kı smı ) 

Date 
Tarih bilgisi 
rakamlardan olu şur 

? 
hiçbir şey 

99/99/99 
gg/aa/yy 

10 hane 
gg/aa/yyyy 

Logical 
Mantı ksal veri 
yes/no,true/false 

No Yes/no 

LIKE Alan 	: aynı  tipte olan başka bir tablonun alan ismi (tablo 
adi. alan ismi), 

LIKE ozluk.ogr_no gibi 
Extent n 	 : dizi tan ımında (n tamsayı  olmal ıdır), 

extent 5 gibi, 
n=3, extent n şeklinde kullan ı lamaz 

Format 	 : girilerek bilginin biçimini/uzunlu ğu 
Label 	 : değ işkenin ekranda görünecek etiketini 
Init 	 : değ i şkenin ilk değ erini atamada kullan ı lır 

Örnek 1: 
DEF VAR xadi AS CHAR. 

xadi değ işkeni tanımlanmış  olup, içinde hiçbir de ğer yer 
almamaktad ır. 

Örnek 2: 
DEF VAR xadi AS CHAR INIT "Yahya". 

xadi değ i şkeni tanımlanm ış  olup, ilk değer olarak "Yahya" de ğ eri 
atanmış tı r. 

Örnek 3: 
DEF VAR xadi AS CHAR FORMAT "x(5)" INIT "Ethem". 

xadi değ i şkeni tanımlanmış  olup, ilk değer olarak "Ethem" de ğ eri 
atanm ış tı r, bu değ işkenin uzunluğu 5 karakter olarak belirtilmi ş tir. 
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Örnek 4: 
DEF VAR xadi AS CHAR FORMAT "x(5)" INIT "Ethem" 

LABEL "Adm ı z:". 
xadi değ i şkeni tan ımlanmış  olup, ilk değ er olarak "Ethem" de ğ eri 
atanm ış tı r, bu de ğ i şkenin uzunlu ğ u 5 karakter olarak belirtilmi ş tir, 
di.splay deyimi ile görüntüleme yap ı l ı rsa bu de ğ i şkenin etiketi 
"Adınız:" olarak belirtilmi ş tir. 

Örnek 5: 
DEF VAR xadi LIKE ozluk.adi. 

xara, ozluk.adi alan ı n ı n her turlu özelli ğ ini al ı r (format, label, init 
özelliklerini kapsar). 

Örnek 6: 
DEF VAR xsayi AS INT EXTENT 3. 

Burada xsayi[1],xsayi[2],xsayi[3] şeklinde bir dizi de ğ i şken 
oluş turulur. Bu de ğ i şkenlerin içeri ğ i0 (s ı firdı r). 

Örnek 7: 
DEE VAR xsayi AS int EXTENT 3 INIT [10,25,30]. 

İ lk değ er olarak s ı rayla, 
xsayi[1] = 10 , xsayi[2] = 25 , xsayi[3] = 30 atamas ı  yap ı lm ış  olur. 

Geçici Tablo (Temp-Table) 

DEFINE TEMP-TABLE temp-table-adi [LIKE table-name] 
[FIELD field-name {{AS data-typc} {LIKE field} }]... 
[INDEX index-name [IS [UNIQUE] [PRIMARY] [WORD-INDEX] ] 

{index-field [ASCENDINGDESCENDING]},..]... 

ş eklinde tanım ı  yap ı lmal ı dır. Geçici tablolarda i ş lemler yeritabam 
tablolar ı ndaki gibi aynen geçerlidir, sadece bilgiler program sona 
girdiğ inde kaybolur ve bu tablolar üzerinde SQL komutlar ı  geçerli 
değ ildir 

Örnek 1: 
DEF TEMP-TABLE xozluk 
FIELDS ogr_no AS CHAR FORMAT "x(8)" 
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FIELDS adi AS CIIAR FORMAT "x(12)" 
FIELDS soyadi LIKE ozluk.soyadi. 

kullan ı m ı  : 
FOR EACH xozluk: 

MESSAGE ogr_no adi soyadi. 
END. 

Ş eklindedir, ama ş u anda xozluk tablosunda hiç kay ı t olmadığı  için örnek 
kullammda ekrana bir ş ey gelmeyecektir. 

Daha öncede bahsedildi ğ i gibi değ işkenler extent ifadesiyle dizi de ğ i şken 
olarak tan ı mlanabilmekteydi. Fakat bu tan ı mlamada dizinin kaç elemanl ı  
olacağı  mutlaka say ı  olarak belirtilmekteydi. Kaç de ğ ere sahip olaca ğı nı  
önceden kestirilemeyen veriler oldu ğu zaman değ işken 
kullamlamayaeakt ır, bunun yerine geçici tablo kullan ı lmal ıdır. Örne ğ in 
klavyeden say ı s ı  belirli olmayan de ğ erler girilecekse buna en uygun olan 
geçici tablo (temp-table) kullanmakt ır. 

Örnek 2: 
DEF TEMP-TABLE xhafı za 
FIELDS ogr_no AS CHAR 
FIELDS yasi AS int 
INDEX numara IS UNIQUE ogr_no DESC. 

xhafiza geçici tablosu iki alandan olu şmakta, ogr_no alan ı na göre azalan 
s ırada index olu ş turulmakta ve bu indexsin ad ı  da "numara" olarak 
belirtilmi ştir. IS UNIQUE ifadesiyle ogr_no ya girilecek ö ğ renci 
numaralann ı n tek olmas ı  sağ lanı r. 

Geçici tabloda verilerle i ş lem "Veri iş leme" bölümünde gerçek tablolar 
üzerinde i ş lemler ile ayn ı dır. Program durduğunda veriler kaybolacakt ır.. 

Operatörler: 

Sayı sal ( +, /, * ) : 

Bu operatörler matematiksel i ş lemlerde kullan ı lmaktad ır. Bunlardan 
sadece "+" operatörü string ifadelerin bir birine eklenmesinde 
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kullan ı lmaktad ı r. 	Diğerleri "-,/,*" operatörleri string ifadelerde 
kullamlamazlar. 

Örnek 1: 
DEF VAR sayi as int. 
Sayi = 3 + 5. 
Sayi = sayi + 1. 

Örnek 2: 
DEF VAR xara AS CHAR. 
xara = "Sena" + "Demircan". 

Kı yaslama ( <, >. <=, >=, 

• Küçüktür 
• Büyüktür 

E ş it 
<= Küçük e ş it 
• Büyük e ş it 
• Farkl ı  

Değ i şken veya de ğerlerin bir biriyle k ı yaslama yap ı lacağı  zaman 
kullan ı l ır. K ı yaslama operatörlerinin sa ğı nda veya solunda de ğ işken ile 
değ erler k ı yaslanabilir. Ayr ı ca "=" operatörü bir de ğ i şken veya bilgi 
alanına değ er veya de ğ işkenin içeri ğ ini atama da kullan ı lı r. 

Örnek 1: 
DEF VAR sayi AS INT IN1T 6. 
IF sayi >= 5 THEN 

MESSAGE "Sayi de ğ i şkeni 5 den büyüktür.". 
IF 25 >= sayi THEN 

MESSAGE "Sayi de ğ işkeni 25 den küçüktür.". 

Burada küçük e ş it "<=" ve büyük e ş it ">=" operatörleri kullan ı lırken 
önce küçük/büyük daha sonra e ş it i ş areti yaz ı lı r. 
Ş öyle bir yaz ım IF sayi => 5 THEN hatal ı d ı r. 
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Bağ laçlar: 

NOT 	olumsuzluk 
AND ve 
OR 	veya 

Örnek 1: 
DEF VAR sayi AS INT INIT 6. 
DEF VAR toplam AS INT INIT 3. 
DEF VAR xadi AS CHAR. 
IF sayi > 3 AND toplam = 3 THEN 

MESSAGE "Ko şul doğ ru". 
IF sayi > 3 OR xadi = "Yahya" THEN 

MESSAGE "Ko şul Doğ ru". 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT INIT 6. 
DEF VAR toplam AS INT INIT 3. 
IF sayi > 2 OR sayi < 7 AND toplam = 2 THEN 

MESSAGE "Ko şul Doğru". 
ELSE 

MESSAGE "Ko şul Yanl ış ". 

F2 ile çah ş tınlırsa "Ko şul Doğ ru" ifadesi ç ıkar. 
Bu örnek aşağı daki gibi yaz ı lı rsa farkl ı  sonuç ortaya ç ı kmaktadır. 

Örnek 3: 
DEF VAR sayi AS INT INIT 6. 
DEF VAR toplam AS INT INIT 3. 
IF (sayi > 2 OR sayi < 7) AND toplam = 2 THEN 

MESSAGE "Ko şul Doğ ru". 
ELSE 

MESSAGE "Ko şul Yanlış ". 

Bu şekilde çalış tırı lırsa "Ko şul Yanlış " ifadesi görünecektir. Burada 
örnek-2 de ko şulda öncelik s ıras ı  AND bağ lamda olduğu için 
parantezlerle ifadeleri yazmakta büyük yarar sa ğ layacak ve doğ ru sonuç 
al ınacakt ır. 
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Görüntüleme Konutlar ı  

Message komutu : 

MESSAGE "mesaj" [ V1EW-AS ALERT-BOX < ALERT-TYPE>] 
[BUTTONS < BUTTON-SET> [TITLE "ba ş l ık"]] 
[UPDATE degisken]. 

ALERT-TYPE: Ekrana gelecek pencerede yer alacak simge için 
(QUESTIONS, WARNING, ERROR, 
INFORMATION, MESSAGE ) birisi seçilebilir. 

BUTTON-SET: Ekrana gelecek pencereden, mant ıksal bir cevap 
al ı nacaksa (YES-NO-CANCEL, YES-NO) kullan ı l ır. 

UPDATE 	: Bu deyim ile e ğ er buttons pararnetresi kullaml ı rsa 
hangi butona bas ı ldığı  sonucunun tutulaca ğı  değ işkeni 
belirtir. 

Mesaj komutunda yaz ı lan değ işken veya bilgi alanlar ın ı n format ı , label 
gibi özellikleri görüntülenmez. 

Örnek 1: 
MESSAGE "merhaba astronomlar". 

Örnek 2: 
MESSAGE "Öğ renci Numaras ı" ozluk.ogr_no. 

Örnek 2'de ozluk tablosunun ogrno bilgi alan ın görüntülenmeye 
çal ışı lmaktad ı r. Bu komutun doğru sonuç verebilmesi için, tabloda ya 
fınd deyimi ile bir kayıt bulunur veya for each döngüstiyle ozluk tablosu 
taranmal ı dır, aksi halde örnek 2 hata F2'ye bas ı ldığı nda çal ış ma hatas ı  
verecektir. Kay ı t bulma Find ve tablo sorgulama döngüsii olan for each 
komutlan daha sonra anlat ı lacakt ı r. 

Message Komutu, Procedure editor de (PE) kulland ırsa, mesaj PE 
penceresinin alt ı nda görüntülenir, UIB' de kullan ı l ı rsa ekranda ba ğı ms ı z 
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Title kı sm ı  yaz ı lmaz ise alert-box 
al ı r. Alert-box'a "error" yaz ı ldığı  
için title de ayn ı  olur. 

Yaz ı lan mesaj burada görüntülenir. 

frierhba astronomlar 

D e.,am edilsin mi? 

4GI, Kom ı ltlan 

pencere olarak (a ş ağı daki örnekte olduğu gibi) görüntülenir. Tablodaki 
veriler görüntüleneeekse en az bir kay ı t olmas ı  gerekir. 

Örnek 3: 
MESSAGE "merhaba astronomlar" 

VIEW-AS ALERT-BOX ERROR. 

Bu örnek PE de yaz ı larak çal ış t ı nl ı rsa ekranda ba ğı ms ız pencere olarak 
görüntülenir. 

Alert-box da "error" yaz ı ldığı  için bu simge 
gelmektedir. 

Örnek 4: 
MESSAGE "Devam edilsin mi?" 

Evet 
	

Hay ı r  

VIEW-AS ALERT-BOX 
WARNING BUTTONS 
YES-NO TITLE "Uyan". 

Örnek 4 de ise, kullanı c ıya soru sorularak, iki butondan birine basmas ı  
sağ lanır. Hangi buton bast ığı  ise belirli de ğ ildir, çünkü bir değ işkene 
atı lmam ış tır. Bu örnek aş ağı daki gibi yaz ı lması  gerekir. 

3-9 



Progress Prograrniama 

Örnek 5: 
DEF VAR xcevap AS LOGICAL. 
MESSAGE "Devam edilsin mi?" VIEW-AS ALERT-BOX 

WARNING BUTTONS 
YES-NO TITLE "Uyan" 
UPDATE xcevap. 

MESSAGE "Bas ı lan düğme "xcevap. 

Bu örnekte ilk sat ı rda değ işken tanımlanarak, hangi butona bas ı lacağı  
bilgisi tutulur, ikinci komut ile mesaj ekrana getirilir ve kullan ı c ı  "Evet" 
yada "Hayır" butonuna basarak pencereyi kapat ı r ve bast ığı  düğme art ık 
xcevap değ işkeni içindedir. Bunu öğ renmek içinde üçüncü sat ırda yaz ı ları  
ifadeyle ö ğ renilebilir. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta, message komutu sonunda 
BUTTONS YES-NO ifadesi yaz ı lmas ına karşı n ekrana "Evet" ve 
"Hayır" ifadeleri ç ıkmaktadır. Bu sonuç tamamen bilgisayar ınıza kurulu 
olan i ş letim sisteminin diliyle ilgilidir. E ğ er ki bilgisayann ızda İngilizce 
Windows 95/98 kurulu olas ı ydı  iletiler İngilizce olacakt ı . 

Display komuta 

DISPLAY 	[ "mesaj 1" "mesaj 2" ... ] 
[ değ işkenl değ işken2 ...] [ alanl alan2 

Display komutu mesaj komutundan farkl ı d ı r. Mesaj komutunda sadece 
değ i şken veya bilgi alanlar ının içindeki bilgiler formats ız ve etiketsiz 
görüntülenirken, display komutu bunun tam aksi yönde davran ı r. Ekrana, 
değ işkenin veya bilgi alan ınm özelliklerine göre görüntülenmesini sa ğ lar. 

Display komutuyla bir tablodan kay ıt görüntülenecekse, mutlaka find 
veya for each deyimleri ile tablodan kay ı t taramas ı  yapı lmalıdı r, aksi 
halde program çal ış madan hata ile karşı laşı lır. 

Örnek 1: 
DISPLAY "Selam" sayac. 
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Örnek 2: 
DISPLAY ozluk.ogr_no. 

Bu örnek çal ış mayacak ve hata mesaj ı  verecektir. Bu örnek a ş ağı daki 
gibi olmal ıd ı r. 

Örnek 3: 
FOR EACH ozluk: 
DISPLAY ozluk.ogr_no. 
END. 

Ş arth Deyimler: 

Her programda (insanın hayatında) kaç ın ı lmaz olan şartlı  deyimlerdir. 
Programc ı lı kta en önemli konu belirli ko şul veya koşullara göre 
programın devam ının nas ı l olacağı na karar verilir. Bunun içinde mutlaka 
şartlı  (ko şullu) deyimler kullan ı lır. Bu koşulda mutlaka en az iki de ğ işken 
veya bilgi kıyaslama operatörleriyle kar şı laş tırı lır. K ı yaslama 
operatörlerinin sa ğı nda ve solundaki ifadeler mutlaka aynı  veri tipinde ve 
biçiminde olmal ı dı r. 

Örneğ in bir eş itliğ in solundaki değ er ile sağı ndaki değerin tipi ve biçimi 
(format ı) aynı  olmadığı  taktirde iki türlü hata ile kar şı laşı lı r. Eğ er veri 
tipleri aynı  değ ilse program çal ış madan hata verecektir, tip ayn ı  olup 
biçimi (format ı) aynı  değ ilse program çal ış acak, fakat do ğru sonucu 
vermeyecektir. Ayr ıntı lı  örnekler için 5. Konu olan UIB bölümünde, 
Rapor Haz ırlama alt bölümünde örnek 3 ve 4'de anlat ı lmış tır. 

If deyimi: 

IF koşul THEN { blok I ifade } 
[ ELSE { blok I ifade } ] 

If deyimi mant ıksal bir karşı laş tırma yaparak, kar şı laş tırma sonucu ko şul 
doğru ise then ifadesinden sonraki komutlann, ko şul doğru değ ilse else 
ifadesinden sonraki kornutlann yap ı lmas ını  sağ lar. 

Blok kullanmadan tek bir komut veya ifade kullan ı lırsa, 
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IF ko ş ul THEN ifade] . 
ELSE ifade2. 

Örnek 1: 
IF sayac = 1 THEN xara = "ilk". 

ELSE xara = "son". 

Blok kullan ı l ı rsa, 
IF ko şul THEN 

blokl 
ELSE 

blok2 
END. 

Örnek 2: 
IF sayac = 1 TREN 

DO: 
xara = "ilk". 
xsayi = 1. 
END. 

ELSE 
DO: 
xara = "son". 
END. 

Blok ifadesinden kas ıt, eğ er birden fazla deyim (komut, ifade) 
kullanı lacaksa bunlann DO: END. Blo ğu içinde yaz ı lması  
gerekmektedir. Aksi durumda hatal ı  sonuçlarla veya program ın hata 
vermesi durumlan meydana gelecektir.. 

Örnek 2'de ELSE ifadesinde tek i ş lem yapı ldığı  için do: end. 
konulmasına gerek yoktur. 

Koşul doğru ise komutl (veya blokl), yanl ış  ise komut2 (veya blok2) 
uygulan ır. Eğ er, ko şul doğ ru olmadığı nda bir şey yap ı lması  istenmiyorsa 
ELSE yaz ı lmayabilir; 
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IF ko şul THEN komutl. 

veya 

IF ko şul THEN 
blokl 

ko şul doğ ru ise komutl veya blokl uygulan ı r. 

Örnek 3: 
IF xadi = "Sena" THEN 
xara = ozluk.adi + "Demircan". 

Örnek 4: 
IF xadi = "Sena" THEN 

DO: 
xara = ozluk.adi + "Demircan". 
MESSAGE xara. 
END. 

MESSAGE "buras ı  her zaman ekrana gelir". 

Örnek 5: 
IF ozluk.adi = "Sena" THEN 

DO: 
IF ozluk.sinifi = 3 AND ozluk.cinsiyeti = "K" THEN 

DO: 
MESSAGE ozluk.adi ozluk.soyadi "Astronomdur". 
xara = ozluk.og_no. 
END. 

END. 
ELSE 

MESSAGE "Sena ad ında bir kayıt yok". 

Case deyimi: 

Case deyimi if deyimine benzerse de, bu deyimde ELSE k ısmının 
olmamas ı  ve her WHEN ifadeleri e ş it anlam ında kullanı lmaktad ır. 
WHEN ifadeleri sadece OR ba ğ lac ı yla birleş tirilebilmektedir. 

3-13 



Progress Programlama 

CASE değ işken: 
WHEN değ eri [OR WHEN deger2].. THEN { blok / ifade} } 
[OTHERWISE { blok / ifade }] 

END CASE. 

Örnek 1: 
DEF VAR sayac AS INT. 
DEF VAR xara AS CHAR. 
CASE sayac: 

WHEN 1 THEN MESSAGE "B İR". 
WHEN 2 THEN MESSAGE "İKI". 
WHEN 3 THEN 

DO: 
MESSAGE "üç". 
xara = 
END. 

WHEN 4 OR WHEN 5 THEN 
MESSAGE "DÖRT veya BE Ş ". 

OTHERWISE 
MESSAGE "sayac ı n içinde 1, 2, 3, 4 ve 5 yokmu ş ". 

END CASE. 

Case deyiminde sayac de ğ işkeninin değ eri ne ise, o içeriğ e uyan bir i ş lem 
veya blok içindeki i ş lemleri yerine getirir. Sayac = 2 olursa ekrana " İKI" 
iletisini verecek, e ğ er sayac = 3 ise ekrana "üç" iletisini ve xara 
değ i şkenine (hiçlik) atamas ı  yap ı lacakt ır (sayac=3 de DO: END. blo ğu 
içindeki ifadeler i ş lem görecektir). 

Bu örneğ i (örnek l'i) if deyimiyle yaz ı l ırsa, şöyle olmal ı ydı , 

Örnek 2: 
DEF VAR sayac AS INT. 
DEF VAR xara AS CHAR. 

IF sayac = 1 THEN MESSAGE "B İR". 
ELSE 

IF sayac = 2 THEN MESSAGE "IKI". 
ELSE 

IF sayac = 3 THEN 
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DO: 
MESSAGE "üç". 
xara = "". 
END. 

ELSE 
IF sayac = 4 OR sayac = 5 THEN 

MESSAGE "DÖRT veya BEŞ ". 
ELSE 

MESSAGE "sayac ın içinde 1, 2, 3, 4 ve 5 yokmu ş ". 

Dikkat edilirse, bu iki örnekte, Case deyiminin kullan ı ldığı  örnek 1 daha 
sade ve anla şı l ır olmuş tur. 

Örnek 3: 
CASE ozluk.cinsiyeti: 

WHEN "K" THEN MESSAGE "KIZ". 
WHEN "E" THEN MESSAGE "ERKEK". 

END CASE. 

Eğer değ işken veya bilgi alan ının içindeki bilgi karakter ise WHEN den 
sonda yaz ı lacak ifade mutlaka `"' (t ırnak) içinde yaz ı lmalıdır. 

Do To deyimi: 

	 DO değ i şken = degerl TO deger2 [By deger3] : 

--I> END. 

Burada degisken, degerl den ba ş layarak deger2'ye, deger3 art ım miktarı  
kadar DO End. aras ında döngü çal ış acaktır. Artım miktan verilmezse (by 
deger3 yaz ı lmazsa) art ım miktan otomatik 1 olacakt ır. Art ım miktarı  
negatif olabilmektedir, ama degerl <deger2 olmal ı dır, degerl>deger2 
olursa döngü hiç çalış mayacakt ı r. 

Burada degerl, deger2 ifadeleri de birer degisken olabilir, ama art ım 
miktan değ i şken değ il sabit sayı  olmalıdı r. 
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Örnek 1: 
DEF VAR sayac AS INT. 
DO sayac = 1 TO 10: 

MESSAGE sayac ".turdas ını z". 
END. 

Örnek 2: 
DEF VAR sayac AS INT. 
DO sayac = 10 TO 1 BY -1: 

MESSAGE sayac ".turdas ı nı z". 
END. 

Örnek 3: 
DEF VAR sayac AS INT. 
DO sayac = 2 TO 20 BY 2: 

MESSAGE sayac ".turdas ını z". 
END. 

Do While deyimi: 

DO WHILE ko şul: ii>   

	 END. 

Ko şul sağ landığı , doğ ru olduğu (koşul sonucu true oldu ğ u) sürece döngü 
devam edecektir. 

Örnek 1: 
DO WHILE TRUE: 

MESSAGE "Selam". 
END. 

Burada ko ş ul, true yaz ı lmış  ve döngü sonsuz yani hiç durmayacak ve 
"Selam" mesaj ını  program kesilinceye kadar yazacakt ır. Çal ış an 
programı  yarıda kesmek için klavyeden Ctrl+C tu ş lanna bas ı lmalı dır. 
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Örnek 2: 
DEF VAR denet AS INT. 
DO WHILE denet<=10: 

denet = denet + 1. 
MESSAGE denet. 

END. 

denet'in değeri 10'dan küçük eş it olduğ u sürece döngü çal ış sın demektir. 
Ekrana yazacağı  değer en son 11 olacakt ır. 

Repeat deyimi : 

REPEAT [ değ i şken = değ eri TO değ er2 [ BY de ğer3 ]] 
[WHILE ko şul ] : 

END. 

Repeat deyiminin 3 kullan ımı  mevcuttur. İki kullanımıyla Do while 
deyimine bezemektedir. 

Örnek 1: 
DEF VAR toplam AS INT. 
REPEAT: 

toplam = toplam + 1. 
MESSAGE toplam 

END. 

Burada sonsuz bir döngü meydana gelmi ş tir. Sürekli artan bir toplam 
değ eri ve onu ekrana gösteren bir program oldu. Bu programa durdurmak 
için program ı  kırmak (Ctrl+C) gereklidir. Repeat deyiminin sonunun 
bilinmediğ i durumlarda kullan ı lmas ı  gerektiğ i zamanlarda vard ır. Bir text 
dosyadan bilgilerin okunmas ı  gerektiğ inde bu deyim kullan ı lır. Progress 
text dosyada okunacak sat ır kalmadığı  zaman bu döngüyü sonlandırır. 

Örnek 2: 
DEF VAR i AS INT. 
REPEAT i = 1 TO 10: 

MESSAGE i. 
END. 
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Örnek 3: 
DEF VAR i AS INT. 
REPEAT i = 1 TO 10 BY 2: 

MESSAGE i. 
END. 

Örnek 4: 
DEF VAR i AS INT. 
REPEAT i = 10 TO O BY -1 

MESSAGE i. 
END. 

Örnek 5: 
DEF VAR sayac AS INT. 
REPEAT WHILE sayac<=10: 

sayac = sayac + 1. 
MESSAGE sayac. 

END. 

Repeat deyiminin bu kullan ımı  Do while deyimi ile aynı  şekilde 
çalış maktadır. 

For each deyimi: 

Progress de en çok kullan ı lacak döngü olan for each, tablolar üzerinde 
gerçekle ş ir. 

FOR [EACH /FIRST/LAST] < Tablo-Ad ı> 
[ WHERE koşullar ] [by 

—4" End. 

Tablolar üzerinde kay ı tları  sorgulama amac ı yla kullanı lır. Sorgu 
sıras ında, kay ı tlar üzerinde güncelleme, görüntüleme ve silme i ş lemleri 
için kullan ı labilir. 

By alan_adi ifadesi de sorgulamay ı , istediğ imiz alana göre s ıralayabiliriz, 
varsayı lan olarak primary index'e göre s ıral ıdır. 
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Örnek 1: 
FOR EACH ozluk: 

DISPLAY adi soyadi cinsiyeti. 
END. 

Bu örnekte ozluk tablosundaki bütün kay ı tlar baş tan baş layarak (primary 
index ' e göre) tamam ı  ekrana görüntülenecektir. 

Örnek 2: 
FOR EACH ozluk WHERE cinsiyeti = "E" BY soyadi: 

MESSAGE adi soyadi. 
END. 

Bu örnekte Erkek ö ğ rencilerin ad ı  ve soyad ını , soyad ı  alan ına göre 
alfabetik olarak görüntülenmi ş tir. 

Örnek 3: 
FOR EACH ozluk WHERE cinsiyeti = "E" 

AND adi = "YAHYA": 
DISPLAY adi soyadi d tarihi. 

END. 

Cinsiyeti erkek ve ad ı  Yahya olan bütün kay ıtların adım, soyadını  ve 
doğum tarihlerini görüntüler. 

For each ifadesi tek tabloyu sorgulamada veya ili şkili iki (veya daha 
fazla) tabloyu beraber sorgulamada kullan ı labilir. 

Ozluk tablosunda yer alan ö ğrencilerin notlarım nas ı l sorgular ı z? 

Örnek 4: 
FOR EACH ozluk: 

r->  FOR EACH notlar WHERE notlar.og_no = ozluk.ogr_no: 
2 	DISPLAY ozluk.adi ozluk.soyadi notlar.kodu notlar.basari. 

►  END. 
END. 
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ş eklinde iç içe for each kullan ı l ı r, burada ozluk tablosundaki her bir 
öğ renci için, içerideki notlar tablosu döngüye al ı n ı r. Ozluk tablosundan 
bir öğ renci seçilir onun notlar tablosundaki dersleri görüntülenir, bitince 
ozluk deki ikinci ö ğrenciye geçilir, böylece ozluk tablosundaki kay ı tlar 
bitinceyc kadar devam eder. 2. döngüdeki "WHERE notlar.ogr_no = 
ozluk.ogr_no" ifadesi iki tablo aras ı ndaki ili şkinin olduğ u alanları  
belirtmektedir. Bu ko ş ul yaz ı lmaz ise 1.döngü ile 2. döngünün ba ğı ms ı z 
çal ış mas ın ı  yani yanl ış  sonuç vermesini Sa ğ lar. 

Bu ömekte, 1 .döngüde yani ozluk tablosunda 100 ö ğ renci olduğu kabul 
edilsin, 2. döngü olan notlar tablosunda da, her ö ğ renci 50 ders aldığı  
kabul edilirse, 
1. döngü i ş e baş layınca bir ö ğ renci seçer ve 2. döngüye gelir bu döngüde 
ki ko şula bakarak 50 kez de bu döngü tekrarlan ır, ilk ö ğ rencinin dersleri 
biter ve 1. Döngüye gelerek ikinci ö ğ renciyi seçer ve 2. Döngüye girer ve 
bu öğ rencinin de derslerini gösterir ve bu ş ekilde i ş lemler tekrar eder. 1. 
döngü 100 kez , 2. döngü ise 100x50 = 500 kez dönecektir. İ lişki ko şulu 
yaz ı lmaz ise 2. döngü her ö ğrenci için 500 kez tekrar eder ve sonuç 
100x500 = 50000 kez döngü tekrar eder. 

Daha genel kullan ı m ı  ise 

Örnek 5: 
FOR EACH ozluk, 

EACH notlar OF ozluk: 
DISPLAY ozluk.ogr_no notlar.ogr_no notlar.kodu. 

END. 

burada ogr_no ya göre ili şkili olduğu için direk ili şki kuruluyor, örnek 
4'de ise ili şkili alanı  (içerdi ğ i bilgiler ayn ı  olan alanlar ı ) ayr ı ca 
belirtiliyor. 

Örnek 6: 
FOR EACH ozluk WHERE sinifi = 3: 

FOR EACH notlar WHERE notlar.ogr_no = ozluk.ogr_no: 
DISPLAY ozluk.adi ozluk.soyadi notlar.kodu notlar.basari. 
END. 

END. 

3-20 



4GL Komutlan 

3. s ı n ı fta olan öğ rencilerin ad ı , soyad ı , dersin kodu ve ba ş ar ı  notunu 
gösterir. 

Örnek 7: 
FOR EACH ozluk WHERE sinifı  = 3: 

FOR EACH notlar WHERE notlar.ogr_no = ozluk.ogr_no 
AND notlar.kodu = "A308": 

DISPLAY ozluk.adi ozluk.soyadi notlar.basari. 
END. 

END. 

3. s ını fta olan ö ğ rencilerden "A308" dersini alan ö ğ rencilerin ad ı , soyad ı  
ve başarı  notunu gösterir. 

Leave komutu: 

Döngülerden şarts ız veya ş arta bağ lı  olarak ç ıkmak için kullan ı l ı r. 

Örnek 1: 
FOR EACH ozluk: 
MESSAGE adi. 

IF adi = "SENA" THEN 
LEAVE. 

END. 

Find deyimi : 

Tablolar üzerinde arama yapmak için kullan ı lır. Aran ı lan kayı t bulunur 
ise o kayı t üzerine gelir ve bekler. 

FIND [FIRST / LAST / PREV / NEXT ] < Tablo-Ad ı  > 
[Where ko şul [No-Error] [ Use-Index Index ad ı ]. 

Find deyimi tablo üzerinde ko şullu/ko şulsuz kayıtlara eri şmeyi, eriş irken 
ilk, son, sonraki veya önceki kay ıtlara eri ş ilebilmektedir. Sadece eri ş ilen 
kayı tta bekler, hiçbir görüntüleme veya güncelleme yapmaz. 
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Örnek 1: 
FIND FIRST ozluk. 

Ozluk tablosundaki ilk (first) kayda konumlanmay ı  Sağ lar, eğ er ozluk 
tablosunda hiç kay ı t yok ise bu ko ınut çal ış t ır ı ldığı nda Progress hata 
mesaj ı  ile uyar ır ( İngilizce olarak), e ğ er bu uyarı  mesaj ı  istemez ise "no-
error" ifadesi komutun sonuna eklenmelidir. 

Örnek 2: 
FIND FIRST ozluk NO-ERROR. 

Arama normal ko şullarda primary index'e göre yap ı lı r, farkl ı  bir arama 
yap ı l ırken h ı zl ı  olmas ı  için önceden olu ş turulmu ş  indeksler kullan ı labilir. 
Bunu kullanabilmek için use-index ifadesi kullan ı lır. 

Örnek 3: 
FIND FIRST ozluk WHERE ozluk.adi = "SENA" NO-ERROR. 

Örnek 4: 
FIND FIRST ozluk 

WHERE ozluk.soyadi = "DEMIRCAN" USE-INDEX 
soyadidx NO-ERROR. 

Burada, veritaban ı  oluş turulurken soyadi alan ına göre indekslenmi ş  ve 
"soyadidx" bu indekse verilen ad ı  ifade etmektedir. 

Kayı t aran ırken no-error ifadesini yazarak uyar ı  mesaj ının ç ıkması  
engellemi ş ti, fakat aranan ko şullara uygun kaydın olup olmadığı  
bilinmiyordu. Aranan kayd ın var olup olmad ığı nı  ise "if available" 
deyimiyle kontrol edilir. 

if available ozluk then 	 kayı t var ise 
if not available ozluk then.... kay ı t yok ise 
şeklinde if deyimi kullan ı lı r. 
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Örnek 5: 
IF AVAILABLE ozluk THEN 

MESSAGE "Kayıt Bulundu". 
ELSE 

MESSAGE "Kayıt Bulunamad ı ". 
veya 

IF NOT AVAILABLE ozluk THEN 
MESSAGE "Kay ı t Bulunamad ı ". 

Örnek 6: 
UND FIRST ozluk WHERE ozluk.sinifi = 4 

AND ozluk.adi = "ETHEM" NO-ERROR. 

IF AVAILABLE ozluk THEN 
MESSAGE "Gerçekten ETHEM 4.s ını fta okuyor". 

ELSE 
MESSAGE "ETHEM ad ında bir öğ renci yokkk". 

Update komutu: 

Update komutu veri i ş leme bölümünde anlatı ldığı  gibi tablo alanından 
farklı  olarak klavyeden hafıza değ işkenine kullamc ımn bilgi girmesini de 
sağ lar. 

Örnek 1: 
DEF VAR sayi AS INT. 
UPDATE sayi. 
MESSAGE "Girilen sayının 5 kati = " sayi * 5. 

Message komutuyla ekrandan bir de ğer almacaksa da update komutu 
kullanı lır, burada bağı msız bir pencere gelecektir. 

Örnek 2: 
DEF VAR xadi AS INT. 
MESSAGE "adiniz" UPDATE xadi. 

Message komutunda ekrana iki buton getirerek (Evet/Hay ır) mant ıksal 
cevab ı  al ınacaksa 
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Örnek 3: 
DEF VAR xcevap AS LOGICAL. 
MESSAGE "Devam edilsin mi?" VIEW-AS ALERT-BOX 

WARNING 
BUTTONS YES-NO 
TITLE "Uyar ı " UPDATE 
xcevap. 

Devam edilsin mi? 

Evet 
	

Hay ı r 

Evet/Hayır butonuna bas ı l ırsa 
değerini alacakt ır bunu da, 

xcevap değ i şkeni yes/no (true/false) 

if xcevap = yes then 
veya 
if xcevap = true then ş eklinde kontrol etmek mümkündür. 

Progress'te aç ı klama sat ı r ı  

Diğer dillerde olduğu gibi progress'te de program yaz ı lırken baz ı  yerlerde 
programc ı ları n hat ı rlat ı cı  aç ıklamalar yazmas ı  gerekir. Bu aç ı klamalan 
/* */ aras ına alarak belirtir. 

Örnek 1: 
/* Bu program 1999 y ı l ında baş larru ş tı r.*/ 

Örnek 2: 
/* Astronomi ve uzay bilimleri bölümünde Progress 
1999 yı lında öğ retilmeye ba ş lamış t ır*/ 
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Run deyimi: 

Run <procedure ad ı > [(parametrel,parametre2,...)]. 

Bu deyim ile bir procedure (Progress uygulamas ı) içinden ba şka bir 
uygulaman ın çal ış tırı lmas ı  sağ lanır (Bkz. UIB Procedure Bölümü). 

Örnek 1: 
RUN deneme.p 

Burada deneme.p program ı  daha önceden olu ş turulup hard diske 
kaydedilmiş  olmal ıd ır. deneme.p e ğer k ı sa yolda belirtilen klasörde 
değ ilse, deneme.p'nin hangi klasörde oldu ğu belirtilmelidir. 

Örnek 2: 
RUN c:\belgelerim\deneme.p.  

Connect komutu: 
Connect —db <dbname> <parametreler>. 

Veritabanını  ile bağ lantı  kurmamıza yarar. 

Örnek 1: 
CONNECT -db c:\uygulama\ogrenci  -1. 

Veritabanına bağ lanmadan tablolara eri ş im sağ lanamaz. Bu nedenle bir 
prosedürde hem bağ lant ı  hem de sorgulama olmamal ıdı r. Ş u ş ekilde bir 
yap ı  oluşturulmal ı dır. 

CONNECT -db c:\uygulama\ogrenci  —1 NO-ERROR. 
FOR EACH ozluk: 

MESSAGE adi. 
END. 

Bu şekilde bir kullan ım hata meydana getirecektir. Bunu iki parçaya 
bölerek kullanmak gerekir 
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/*basla.p prosedürü*/ 
FOR EACH ozluk: 

MESSAGE adi. 
END. 

Ş eklinde yazarak file (dosya) menüsünden save (sakla) seçene ğ i seçilerek 
file name (dosya ad ı ) olarak basla.p yaz ı larak OK düğmesine bas ı l ı r. 
Aynı  ş ekilde PE içinde a şağı daki uygulama yaz ı larak 

/* baglan.p *I 
CONNECT -db c:\uygulama\ogrenci  —1 NO-ERROR. 

RUN basla.p. 
/* Bitti */ 

Baglan.p prosedürü çal ış tırı lırsa önce ogrenci veritaban ına bağ lanı lacak 
daha sonra da basla.p çal ış arak kayı tlar görüntülenecektir. 

Eğer windowsta masa üstüne olu şturulan k ı sa yol çalış tırı ldığı nda sizin 
yaptığı nız uygulamanın çalış mas ı  istenirse, K ı sa yolda _desk.p yazan 
kı sım aş ağı daki gibi düzenlenirse bu simge çal ış t ı rı ldığı nda "baglan.p" 
uygulamas ı  çalış acakt ır. 
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Uygulama 

bin 

Hedef türü: 

Hedef konumu: 

fiaş larna yefi: [C. uygulama 

Kisayol luş u: 	frok 

I N ormal pencere 

4GL Komullar ı  

   

 

prowiri32 QaelGkleri 
	

1E1E3 

 

Genel Kisayol I 

Hedef: 	IC: clic:91a bin '■ prowin32.exe -p baglan.p 

Connected komutu: 

Connected (dbname). 

Herhangi bir veritabanma ba ğ lı  olup olmadığı  test edilebilir. 

Örnek I: 

IF CONNECTED("ogrenci") = YES THEN 
MESSAGE "ogrenci.db aç ık". 

ELSE 
MESSAGE "ogrenci.db kapal ı ". 
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3- FONKS1YONLAR 

Progress`de program yaparken ço ğu zaman baz ı  iş lemleri yapabilmek 
için haz ır programlar kullan ı l ır. Bu haz ır program parçalar ına fonksiyon 
ad ı  verilmektedir. Ş imdi Progress de en çok kullan ı lan haz ı r 
fonksiyonlan incelemeye çal ış alım. Fonksiyonlann ço ğunda bir veya 
birden fazla de ğ er gönderilir. Bu de ğ erlere parametre ad ı  verilir. Bu 
parametreler ışığı nda fonksiyonlar de ğer üreterek sonucu geri döndürür. 
Örneğ in bir karakter bilgiyi büyük harfe çevirecekseniz, fonksiyona 
küçük harflerden olu şan metin parametre olarak gönderilir, geriye büyük 
harfe dönü şmü ş  hali gelir. Haz ır fonksiyonlarda parametreler say ı , tarih 
veya karakter bilgiler olaca ğı  gibi, bunları  içeren de ğ işkenlerde 
parametre olarak verilebilir. Geriye dönen de ğerler bir de ğ i şkene atama 
yap ı labilir. Hazır fonksiyonlar şunlard ı r. 

NÜMERİK FONKSİYONLAR 

ABS(n) 	n sayı s ını  pozitif değ ere dönüş türür. 

Örnek 1: 
MESSAGE ABS(-4) . 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = ABS (-4). 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 4 olarak görüntülenir. 

LOG(m,n) m sayı sını  n taban ına göre logaritmas ını  alır. 

Örnek 1: 
MESSAGE LOG(100,10) . 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = LOG (100,10). 
MESSAGE sayi. 
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İ ki örnekte de ekranda sonuç 2 olarak görüntülenir. 

MAX(m,n) 	m ile n değ erleri aras ı ndaki en büyük say ı yı  bulur. 

Örnek 1: 
MESSAGE MAX(3,2). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = MAX(3,2). 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 3 olarak görüntülenir. 

MIN(m,n) m ile n değ erleri aras ındaki en küçük say ıyı  bulur. 

Örnek 1: 
MESSAGE MIN(3,2). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = MIN (3,2). 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 2 olarak görüntülenir. 

SQRT(m) m değ erinin karekökünü al ı r. 

Örnek 1: 
MESSAGE SQRT(100). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = SQRT(100). 
MESSAGE sayi. 

İki ömekte de ekranda sonuç 10 olarak görüntülenir. 
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EXP(m,n) 	nı  say ı sm ı n n kadar kuvvetini(üssü) al ı r. 

Örnek 1: 
MESSAGE EXP(3,2). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = EXP(3,2). 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 9 olarak görüntülenir. 

RANDOM(m,n) 	m ile n aras ı nda (m ve n dahil ) rasgele tam say ı  
üretir. 

Örnek 1: 
MESSAGE RANDOM(,9). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = RANDOM(,9). 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda 1 ile 9 aras ı nda her çal ış t ırmada farkl ı  sayı  üretilir. 

ROUND(m ,n) 	m değ erini n say ı sı  kadar yuvarlar. 

Örnek 1: 
MESSAGE ROUND(5.35,1 ). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = ROUND(5.35,1). 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 5.4 olarak görüntülenir. 

4-3 



Progress Programlama 

TRUNCATE(m,n) m yi n say ı sı  kadar yuvarlamadan al ı r. 

Örnek 1: 
MESSAGE TRUNCATE ( 5.35,1 ). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = TRUNCATE(5.35,1). 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 5.3 olarak görüntülenir. 

MODULO (m Modulo n) m sayı sının n'e bölümümden kalan ı  verir. 

Örnek 1: 
MESSAGE 10 MODULO 3. 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS NT. 
sayi = 10 MODULO 3. 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 1 olarak görüntülenir. 

INT(m) int fonksiyonu iki türde i ş lem yapmaktad ır. Eğ er m parametresi 
bir karakter de ğer içeriyorsa (içeri ğ i rakamlardan olu şan metin ise) 
sonucu sayıya çevirir. 

Örnek 1: 
MESSAGE INT("586"). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi =1NT("586") 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 586 olarak say ı  haline dönüştürülerek 
görüntülenir. 
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Eğ er m pararnetresi bir ondal ı kl ı  say ı  ise sonucu tam say ı ya çevirir. 

Örnek 1: 
MESSAGE IN F(125.5). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = 1NT(125.5) 
MESSAGE sayi. 

İki örnekte de ekranda sonuç 125 olarak tam say ı ya dönü ş türülerek 
görüntülenir. 

KARAKTER FONKS İYONLAR 

CHR (n) 	n sayı s ın ın ascii kodunun karakter kar şı lığı . 

Örnek 1: 
MESSAGE CHR(65). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
DEF VAR harf AS CHAR. 
sayi = 65. 
harf = CHR(sayi). 
MESSAGE sayi "sayı sın ın karakter kar şı lığı  " harf. 

Ekranda sonuç A olarak görüntülenir. 

ASC (m) 	m karakterinin ascii kodunu verir. 

Örnek 1: 
MESSAGE ASC("A"). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
DEF VAR harf AS CHAR. 
harf = "B". 
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sayi = ASC(harf). 
MESSAGE sayi. 

Ekranda iki örnek içinde sonuç 65 say ı  olarak görüntülenir. 

MATCHES Bir string ifade içinde, diğ er bir string ifadenin varl ığı  
aran ı r. Sonuç olarak YES veya NO cevab ı  dönecektir. 

Örnek 1: 
MESSAGE "Yahya" MATCHES ("*a"). 

"Yahya" metninin sonunda a oldu ğundan ekranda YES iletisi 
görüntülenir. 

Örnek 2: 
MESSAGE "Yahya" MATCHES ("*a*). 

"Yahya" metninin içinde a olduğundan ekranda YES iletisi görüntülenir. 

Örnek 3: 
MESSAGE "Yahya" MATCHES ("a*"). 

"Yahya" metninin bas ında a olmadığı ndan ekranda NO iletisi 
görüntülenir. 

Örnek 4: 
DEF VAR xara AS LOGICAL. 
xara = "yahya" MATCHES "*a*". 
MESSAGE xara. 

"Yahya" metninin içinde a oldu ğundan xara = YES olaca ğı ndan ekranda 
YES iletisi görüntülenir. 

Örnek 5: 
DEF VAR xara AS LOGICAL. 
DEF VAR xharf AS CHAR. 
DEF VAR xisim AS CHAR INIT "Yahya". 
xharf = "*a". 
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xara = xisim MATCHES xharf. 
MESSAGE xara. 

xisim ("Yahya") metninin sonunda xharf ("*a") oldu ğundan xara = YES 
olacağı ndan ekranda YES iletisi görüntülenir. 

BEGINS 	String bir ifade, istenilen stringle ba ş lıyorsa YES aksi 
olursa NO değeri döner. MATCHES fonksiyonunun birinci haline 
benzemekte olup burada * kullan ı lmamaktad ı r. 

Örnek 1: 
MESSAGE "Murat" BEGINS "ya" . 

"Murat" metni "ya" ile ba ş lamadığı ndan ekranda sonuç NO görüntülenir. 

Örnek 2: 
MESSAGE "Murat" BEGINS "Mu". 

"Murat" metni "Mu" ile baş ladığı ndan ekranda sonuç YES görüntülenir. 

Örnek 3: 
DEF VAR xcevap AS LOGICAL. 
DEF VAR xara AS CHAR. 
xara = "yah". 
xcevap = "yahya" BEGINS xara. 
MESSAGE xcevap. 

"yahya" metni xara ("yah") ile ba ş ladığı ndan ekranda sonuç YES 
görüntülenir. 

Dikkate edilirse sadece MATCHES ve BEGINS fonksiyonlar ı  mantıksal 
(YES veya NO) sonuç vermektedir. 
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if fonksiyonu 

Mantıksal kar şı laş t ırma deyimi olan if deyiminin burada farkl ı  bir 
kullan ı mı  olacakt ır, eğer verilen ko şulun do ğru veya yanl ış  olmas ı  
durumuna göre if deyimi bir fonksiyon görevi görmektedir. 

IF ko şul THEN ifadel ELSE ifade2. Ş eklinde bir kullan ımı  mevcuttur. 
Ko şul do ğ ru ise ifadel, yanl ış  ise ifade2 durumu gerçekle ş ecektir. 

İ fadel veya ifade2 k ı s ımlannda tekrar if fonksiyonu kullan ı labilir (iç içe 
ko ş ul). 
IF ko şull THEN ifadel ELSE (IF ko şul2 THEN ifade2 ELSE ifade3) . 

Örnek I: 
DEF VAR xcinsiyet AS CHAR INIT "K". 
DEF VAR xsonuc AS CHAR. 
xsonuc = IF xcinsiyet = "E" THEN "erkek" ELSE "k iz" 
MESSAGE xsonuc. 

If fonksiyonu xcinsiyet de ği şkeninin değeri "K" olduğu için ko şula 
uymayacağı  için ekrana "k ı z" iletisini gösterecektir. 

STRING ( [say ı sal ifade] , [">>>9"]) say ı sal ifadeyi karaktere çevirir. 

Örnek I: 
MESSAGE STRING(555,">»9") . 

Örnek 2: 
DEF VAR xmetin AS CHAR. 
metin = STRING(555,">>>9") . 
MESSAGE metin 

İki örnekte de 555 say ı s ını  karaktere dönü ş türerek ekranda "555" metni 
görüntülenir. 

LENG111(metin) Karakterlerden olu ş an metnin uzunlu ğ unu sayı  olarak 
verir. 
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Örnek 1: 
MESSAGE LENGHT("Murat"). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = LENGHT("Murat"). 
MESSAGE sayi 

Örnek 3: 
DEF VAR sayi AS INT. 
DEF VAR xisim AS CHAR. 
xisim = "yahya". 
sayi = LENGHT(xisim). 
MESSAGE sayi 

Üç örnekte de t ırnak içinde yaz ı lan metnin veya xisim de ğ işkeni içinde 
bulunan metnin uzunluğunu ekranda 5 say ısı  olarak görüntüler. 

SUBSTRING(metin,m,n) Karakterlerden olu şan metinde m'inci 
karakterden itibaren n tane karakteri al ır. 

Örnek 1: 
MESSAGE SUBSTRING("ASTRONOMI",3,2). 

Örnek 2: 
DEF VAR xbolum AS CHAR. 
DEF VAR xalinan AS CHAR. 
Xbolum = ASTRONOMI". 
xalinan = SUBSTRING(xbolum,3,2). 
MESSAGE xalinan. 

İki örnekte de ekrana sonuç olarak "TR" karakterleri görüntülenir. 

TRIM (metinl,metinl) karakterlerden olu şan metin! 'den istenilen 
metin2 karakterini ba ş tan ve sonundan atar. Metin2 parametresi 
kullamlmaz ise baş tan ve sondan bo ş lukları  atar. 

Örnek 1: 
MESSAGE TRIM("ATA","A"). 
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Örnek 2: 
DEF VAR metin AS CHAR. 
DEF VAR xat AS CHAR. 
DEF VAR xsonuc AS CHAR. 
metin = "ATA". 
xsonuc = TRIM(metin,xat). 
MESSAGE xsonuc. 

1 ve 2. örnekte de ba ş tan ve sondan "A" harfi at ı larak ekranda "T" 
sonucu görüntülenir. 

Örnek 3: 
MESSAGE TRIM(" yahya de ") 

Örnek 4: 
DEF VAR xsonuc AS CHAR. 
xsonuc = TRIM(" yahya de ") . 
MESSAGE xsonuc. 

3 ve 4. örnekte de ba ş tan ve sondan bo ş luklar at ı larak ekranda "yahya 
de" sonucu görüntülenir. 

FILL(metin,n) 	n sayı sı  kadar metin ifadesinden ço ğaltıhr. 

Örnek 1: 
MESSAGE FILL("*",5). 

Örnek 2: 
DEF VAR xsonuc AS CHAR. 
xsonuc = FILL("*",5). 
MESSAGE xsonuc. 

İki örnekte de "*" karakterinden 5 tane ço ğ alt ı larak ekranda sonuç ***** 
olarak görüntülenir. xsonuc de ğ işkeni içerisinde 5 tane * olu şur. 

INDEX(textl,text2,[say ı l) Textl in ,içinde text2 ifadesinin kaç ınc ı  
karakterde oldu ğunu verir. Say ı  parametresi verilirse, o say ı dan itibaren 
kontrol edilir ve sonuç yine ilk ba ş tan itibaren konumunu verir. 
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Örnek 1: 
MESSAGE INDEX("ASTRONOMİ ","0"). 

Örnek 2: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = INDEX ("ASTRONOM İ","O"). 
MESSAGE sayi. 

Örnek 3: 
MESSAGE INDEX ("ASTRONOM İ","O",5). 

Örnek 4: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = INDEX ("ASTRONOM İ","O",5). 
MESSAGE sayi. 

Dört örnekte de "O" harfi ba ş tan ba ş layarak 5 harf olduğu sonucu 
ekranda görüntülenir. 

Örnek 5: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = 1NDEX ("ASTRONOMİ","0",6). 
MESSAGE sayi. 

Bu örnekte 6. harften sonraki ilk "O" harfi 7. harf oldu ğu için ekranda 7 
görüntülenir. 

Örnek 6: 
DEF VAR sayi AS INT. 
sayi = INDEX ("ASTRONOM İ","N",6). 
MESSAGE sayi. 

Bu örnekte 6. harften ba ş layarak ilk "N" harfi 6. harf oldu ğu için 
ekranda 6 görüntülenir. 
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CAPS(Text) Text ifadeyi büyük harfe çevirir. 

Örnek 1: 
MESSAGE CAPS("astronomi"). 

Örnek 2: 
DEF VAR metin AS CHAR. 
metin = CAPS("astronomi"). 
MESSAGE metin. 

Örnek 3: 
DEF VAR xsonuc AS CHAR. 
DEF VAR xtext AS CHAR. 
text = "astronomi". 
xsonuc = CAPS(text). 

Üç örnekte de "astronomi" ifadesinin büyük harfe dönü ş türerek ekranda 
sonuç "ASTRONOMI" görüntülenmektedir. 

LC(Text) 	Text ifadeyi küçük harfe çevirir. 

Örnek 1: 
MESSAGE LC("ASTRONOMI"). 

Örnek 2: 
DEF VAR metin AS CHAR. 
metin = LC("astrONOMI"). 
MESSAGE metin. 

İki örnekte de ifadeleri küçük harfe dönü ş türerek ekranda sonuç 
"astronomi" görüntülenmektedir. 

Burada önemli bir nokta, CAPS ve LC fonksiyonlar ı , Türkçe 
karakterlerden sadece " İ", "I", "i" ve "1" karakterlerini dönü ş türmekte 
yanlış lık yapmaktad ır. 

Örnek 3: 
MESSAGE CAPS("i ıİ I"). 
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Fonksiyonlu 

Ekranda Ini olarak sonuç vermektedir. 

Örnek 4: 
MESSAGE 1_,C("i dr). 

Ekranda iıı i olarak sonuç vermektedir. 

REPLACE (textl,text2,text3) 	textl deki text2 yerine text3 
ifadesini koymaktad ı r. 

Örnek 1: 
MESSAGE REPLACE("astroloji","loji","nomi"). 

Örnek 2: 
DEF VAR metin AS CIIAR. 
metin = REPLACE("astroloji","loji","nomi"). 
MESSAGE metin. 

Iki örnekte de astroloji metninde loji ifadesi yerine nomi koyarak 
ekranda astronomi haline dönü ş türerek görüntülemektedir. Art ık metin 
değ işkeni astronomi olarak de ğ işmi ş tir. 

TARIH FONKSIYONLARİ  

Tarih fonksiyonlar ın ın kullanı lmasında sorun ç ıkmaması  için bilgisayara 
Progress kurulurken dil olarak Turkey seçilmelidir. Eğer Turkey seçeneğ i 
seçilmemiş  ise tarih formatı  ay/gün/yıl (mdy) ş eklinde amerikan format ı  
geçerli olacağı ndan tarih yaz ımlanna dikkat edilmesi gereklidir. 
Progress'in kurulumu esnas ında eğer, Turkey seçilirse, tarih format ı da 
gün/ay/yı l (dmy) ş eklinde belirtilmi ş se tarihleri Türkiye'de kullan ı lan 
tarih biçiminde kullan ı labilir (Bkz. Progress Kurulumu). 

TODAY 	Günün tarihini verir. 

Örnek 1: 
MESSAGE today. 
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Progress Prograrnlarna 

Ekrana today fonksiyonu aksi belirtilmedikçe sonucu y ı l ın son iki 
hanesini alarak 25/12/99 şeklinde gösterir. 

Örnek 2: 
MESSAGE STRING(today,"99/99/9999"). 

Günün tarihini string fonksiyonuna biçim (format) vererek y ı l ı  dört hane 
olarak 26/11/2001 ş eklinde görüntülenmesini sa ğ lar. 

Örnek 3: 
MESSAGE STR1NG(today,"99-99-9999"). 

Ekrana tarihi aralarda "-" olacak şekilde 26-11-2001 biçiminde 
görüntüler. 

Örnek 4: 
DEF VAR xbugun As CHAR. 
xbugun = STRING(today,"99.99.9999"). 
MESSAGE xbugun. 

Günün tarihini karaktere çevirerek xbugun de ğ i şkenine atamr ve ekranda 
25.12.1999 ş eklinde görüntülenir. 

DATE(text) Text ifadesini tarih format ı na çevirir. 

Örnek 1: 
MESSAGE DATE("25/12/99"). 

Karakterlerden olu şan tarih biçimindeki içerik art ık 25/12/99 şeklinde bir 
tarih olmuş tur ve ekrana 25/12/99 ş eklinde görüntülenir. 

Örnek 2: 
DEF VAR metin AS CHAR. 
DEF VAR xtarih AS DATE. 
metin = "25/12/1999". 
xtarih = date (metin). 
MESSAGE xtarih. 
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Fonksiyonlar 

Tarih biçiminde karakter olan metin de ğ işkeni tarih biçimine çevrilerek 
xtarih değ i şkeni içine konulmaktad ır ve ekranda 25/12/99 şeklinde 
görüntülenecektir. 

DAY(tarih) Herhangi bir tarihin gününü verir. Sonuçta dönen de ğ er 
artık tam sayı  türündendir. 

Örnek 1: 
MESSAGE day(today). 

Bugün 25/11/2001 ise bu fonksiyon ekrana 25 ifadesini say ı  olarak 
verecektir. 

Örnek 2: 
DEF VAR xtarih AS DATE INIT 09/11/2001. 
MESSAGE DAY(xtarih). 

Varsayı lanı  09/11/2001 olan xtarih de ğ işkeninin gününü 9 olarak 
görüntüler. 

MONTH(tarih) 	Herhangi bir tarihin ay say ısını  verir. 

Örnek 1: 
MESSAGE MONTH(today). 

Bugün 25/11/2001 ise bu fonksiyon ekrana 11 ifadesini say ı  olarak 
verecektir. 

Örnek 2: 
DEF VAR xtarih AS DATE INIT 09/11/2001. 
MESSAGE MONTH(xtarih). 

Varsayı lanı  09/11/2001 olan xtarih de ğ işkeninin ayını  11 olarak 
görüntüler. 
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Progrcss Prouramla ına 

YEAR (tarih) Herhangi bir tarihin y ı l ı n ı  verir 

Örnek 1: 
MESSAGE YEAR(today). 

Eğer günün tarihi 26/11/2001 ise bu fonksiyon y ı l ı n ı  2001 olarak 
görüntüleyecektir. 

Örnek 2: 
DEF VAR xtarih AS DATE INIT 09/11/2001. 
MESSAGE YEAR(xtarih). 

Varsayı lan! 09/11/2001 olan xtarih de ğ işkeninin yı lın ı , 2001 olarak 
görüntüler. 

Örnek 3: 
MESSAGE YEAR(today) + 10. 

Eğ er günün tarihi 26/11/2001 ise, ekrana 2011 say ı s ı  görüntülenecektir. 

TIME 	Saati sayı sal olarak verir (sn say ı sı). Bu fonksiyon gece 
00.00 (günün baş langıcı) itibariyle geçen süreyi saniye olarak verir. 

Örnek 1: 
MESSAGE time. 

Bu fonksiycnun çal ış tırı ldığı  zaman itibariyle 7505 (sn) say ı sını  
verecektir. Bu sonucun al ındığı  tarih 26/11/2001 saat 02.05 civarlanyd ı . 

Örnek 2 
MESSAGE time / 3600. 

Time fonksiyonundan dönen de ğer 3600 bölünerek saat biriminde bir 
sonuç elde edilir, 2.0807222222 ş eklinde bir ondal ıklı  sayı  görüntülenir. 

Örnek 3: 
MESSAGE string(time"hh:mm:ss"). 
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Fonksiyon lar 

Time fonksiyonu ile elde edilen say ı sal sonuç string fonksiyonuyla biçim 
verilerek biline saat biçimine dönü ş türülmcktedir. Ekranda sonuç art ı k 
karakter bir biçim olarak 02:06:56 ş eklinde görüntülenecektir. 

WEEKDAY(tarih) Bu fonksiyonla tarihin haftan ın kaç ı nc ı  günü olduğu 
bilgisi sayı  olarak elde edilir. Elde edilecek say ı  1 ise pazar, 2 ise 
pazartesi,...,7 ise cumartesi ş eklinde olacakt ı r. 

Örnek 1: 
MESSAGE WEEKDAY(today). 

Günün tarihi 26/11/2001 ise ekranda 2 say ı s ı  görüntülenecektir. 

Tarih bilgilerinde aritmetik i ş lemler: 

Örnek 1: 
MESSAGE today. 

Günün tarihi 26/11/2001 olarak görüntülenir. 

Örnek 2: 
MESSAGE today + 10. 

Günün tarihine 10 ilave edilerek 06/12/2001 sonucu elde edilmektedir. 

Örnek 3: 
Message today — 10. 

Günün tarihine 10 eksilterek 16/12/2001 sonucu elde edilmektedir. 

Tarihe eklenecek veya ç ıkartı lacak say ı  o tarihi gün olarak art ı rmakta 
veya azaltmaktad ır. Çarpma veya bölme i ş lemleri tarihler üzerinde 
kullanı lmamaktad ır. 
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SQL (Yap ısal Sorgu Dili) 

4-SQL (STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 

Yap ı sal Sorgulama Dili olan SQL, ili şkisel veritabanlar ındaki bilgileri 
sorgulamak için standart kullan ımı  olan bir dildir. Standart bir dil 
olmas ına karşı lık, çe ş itli veritabanlar ında SQL kullan ımları  aras ında 
farkl ı lıklar vard ır. SQL komutlan ile, tablolara yeni kay ı t girme, varolan 
kayı tları  sorgulama (arama ve listeleme), varolan bilgileri de ğ iş tirme ve 
varolan kay ı tları  silme iş lemleri yap ı labilir. 

Üzerinde sql komutlann ı  uygulayacağı mız, örnek olarak ozluk ve notlar 
tablosundan birkaç kay ı t verilsin. 

Ozluk tablosundaki alan isimleri ve örnek veriler; 

og_no adi soyadi cinsiyeti 
88050071 Muhittin Alünkaya E 
89050020 Selda Anar K 
91050099 Yahya Demircan E 

Notlar tablosundaki alan isimleri ve örnek veriler; 
ogr_no kodu donem 	sube vize final basan 
88050071 A308 1998-99/2 A 45 60 60 
88050071 A401 1998-99/1 B 50 94 94 
89050020 A308 1998-99/2 A 50 50 50 
89050020 A307 1998-99/1 A 80 40 45 
91050099 A308 1997-98/2 A 20 60 50 
91050099 A308 1998-99/2 B 60 60 66 
91050099 A401 1998-99/1 A 80 80 94 
91050099 A445 1997-98/1 A 0 0 0 
91050099 A445 1998-99/1 A 60 60 66 

Bu noktadan sonraki örnekleri yukar ıdaki değerleri göz önünde tutarak 
inceleyiniz. 
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P rogress P ro gra mla rr ı a 

SQL FONKS İYONL ARI 

SQL'de kullan ı lan fonksiyonlar vard ı r, bu fonksiyonlar ekrana sadece tek 
değer görüntülerler. 

SUM(DISTINCT] alan_adi) 	Belirtilen 	alan 	için 	toplam 
fonksiyonu (say ı sal alanlarda) 

COUNT(*) 	 Toplam kayı t sayı s ı  

COUNT(DISTINCT alan_adi) 	Belirtilen alana göre farkl ı  olan 
kayıtların sayı s ı  

MAX([DISTINCT] alan_adi) 	Belirtilen alanda en büyük de ğ er 

MIN(DISTINCT] alan_adi) 	Belirtilen alanda en küçük de ğ er 

AVG([DISTINCT] alan_adi) 	Belirtilen alanda ortalama de ğ eri. 

DISTINCT parametresi ile belirtilen alanda bulunan bilgilerden ayn ı  
olanlanndan sadece birinin seçilmesini sağ lar. 

Örnek 1: 
SELECT COUNT(*) FROM notlar. 

Sonucunda ekrana gelecek kay ı t sayısı  9 dur. 

Örnek 2: 
SELECT COUNT(DISTINCT ogr_no) FROM notlar. 

Sql ifadesinde ekrana gelecek kay ı t sayı sı  3 olacakt ır. 

Örnek 3: 
SELECT MAX(basari) FROM notlar. 

En büyük basan notunu, ekrana 94 olarak görüntüler. En büyük de ğ er 
kaç tane olursa olsun bir tanesi görüntülenir. 
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SQL (Yap ı sal Sorgu Dili) 

Örnek 4: 
SELECT COUNT(*) FROM ozluk. 

Ozluk tablosundaki kay ı t sayı s ın ı  3 olarak verecektir. 

SORGULAMA 

SELECT 	[ALL İ DISTINCT] { *Ialan_adi_listesi} 
[INTO degi şken_listesi ] 

FROM tablo-ismi 
[WHERE ko şul] 
[GROUP BY alan_adil [ , alan_adi2] ...] 
[HAVING search-condition] 
[ORDER BY siralamaalanlari] 

şeklinde genel bir ifadesi vard ı r. 

Buradaki ve genelde bilgisayar dünyas ında yardım (help) menülerinde 
kullan ı lan işaretler, 

[ 	seçimlik 
{ } 	zorunlu 
< > zorunlu 

veya anlamına gelmektedir. 

Ş artsız kayıt sorgulama: 

Herhangi bir tabloya ait bilgi alanlarmdaki bilgilerin listesini almak için; 

SELECT <alan adi [,alan ad ı l,...]> FROM <tablo adı>. 

ifadesi kullan ı lır. 

Örnek 1: 
SELECT adi, soyadi FROM ozluk. 
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Progress Programla ma 

Ozluk tablosundaki tüm ö ğ rencilerin ad ını  ve soyad ı n ı  ekrana 
görüntüleyecektir. 

Örnek 2: 
SELECT vize*10 FROM notlar. 

Notlar tablosundaki tüm ö ğrencilerin vize notunu 10 ile çarp ımın ı  ekrana 
görüntüleyecektir. Burada vizelerin 10 ile çarp ımı  sadece ekrana 
görüntülenecek tabloda ise de ğ işmeyecektir. 

Örnek 3: 
SELECT SUM(basari) FROM notlar. 

Öğ rencilerin başarı  notlannın toplam ını  ekrana verecektir. 

Örnek 4: 
SELECT adi + soyadi FORMAT "x(25)" FROM ozluk. 

Öğ rencilerin ad ı  ve soyad ını  biti ş ik yazan SQL ifadesidir. 

Bu durumda iki alan ın birleşmesi sonucunda karakter say ı sı  artacağı  için 
yeni bir format belirtmek gerekir.Karakter alanlarda varsay ı lan 
görüntüleme 8 karakterdi, burada iki bilinin birle şmesi yeni bir bilgi alan ı  
gibi davranaca ğı ndan format beli ı tmek gereklidir. 

Örnek 5: 
SELECT * FROM notlar. 

Notlar tablosundaki bütün bilgi , alanlanmn içeriklerini ekrana 
görüntüleyecektir (* joker gibi kullan ı lmaktadır,"*" ile kullan ımda select 
ile from aras ına başka ifade yaz ı lmaz). 

Örnek 6: 
DEF VAR sayi AS INT 
SELECT COUNT(*) INTO sayi FROM notlar. 
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SQL (Yap ı sal Sorgu Dili) 

Ş eklinde bir kullan ı mla kay ı t say ı s ı , "sayi" de ğ i şkeni içine aktanlm ış  
olur, böylece elde edilen kay ı t say ı s ı  program ın devam ı nda amaca göre 
kullan ı labilir. 

Burada into parametresi kullan ı ldığı  için sql sonucunda ekran hiçbir 
görüntü gelmeyecektir. 

Örnek 7: 
DEF VAR ksayisi AS INT. 
DEF VAR ntoplam AS INT. 
SELECT COUNT(*),SUM(basari) INTO ksayisi,ntoplam 
FROM notlar. 

Kay ıt say ı sı  "ksayisi" değ iş kenine, basan notlann ı n toplam ı  da 
"ntoplam" değ işkeni içine aktanlm ış  olacaktı r. 

Tek kayıt sorgulama: 

Herhangi bir tabloya ait kay ı tlardan birer tanesinin listesini almak için; 

SELECT DISTINCT <alan ad ı  [,alan adı l]> FROM <tablo adı >. 

ifadesi kullan ı lır. Burada distinct'den sonra yaz ı lan alanlann ayn ı  
olanlardan birer tanesi listelenir. 

Örnek 1: 
SELECT DISTINCT kodu FROM notlar. 

Sorgu sonucu listelenecek kay ı tlar; 

Kodu 
A308 
A401 
A307 
A445 
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Progress ProLu-arnlarrw, 

Bu örnekte notlar tablosunda bir ders, birden fazla olmas ı na rağmen, 
sadece her dersten bir tanesi görüntülenir. 

Örnek 1 
SELECT DISTINCT kodu, ogr_no FROM notlar. 

Sorgu sonucu olarak (örnek kay ı tlardan) 
kodu oor no 
A308 88050071 
A401 88050071 
A308 89050020 
A307 89050020 
A308 91050099 
A401 91050099 
A445 91050099 

Notlar tablosunda sadece kodu ve ogr_no alan ı ndaki kay ı tlardan ayn ı  
olanlardan birer tanesini listelenmi ş tir. 

SQL ifadelerini yazarken e ğ er cümle bir sat ı rı  aşı yorsa, daha anlaşı lır 
olmas ı  aç ı s ından alt alta yazarak devam edilebilir. 

Sorgu sonucu dönen kay ı tlar ı  s ı ralama: 

Herhangi bir tablodaki kay ı tlar ı  herhangi bir alan ad ı na göre 
azalan (artan) s ırada s ıralayabilmek için; 

SELECT <alan ad ı > 
FROM <tablo ad ı > 
ORDER BY <alan ad ı l> [,alan_listesi] DESC I ASC. 
ifadesi kullan ı l ı r (varsayı lan olduğu için artan s ırada olacaksa ASC 
kullan ı lmaz). 

Örnek 1: 
SELECT ogr_no, adi, soyadi FROM ozluk 

ORDER BY soyadi DESC. 
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SQL (Yap ı sal Sorgu Dili) 

Öğ rencilerin numara , ad ve soyadlar ı n ı  , soyad ı  s ıral ı  olarak Z'den A'ya 
s ı ralayarak ekrana görüntüler. 

Örnek 2: 
SELECT ogr no, basafi FROM notlar ORDER BY basari DESC. 

Öğ rencinin numara ve ba ş arı  notlar ı m, ba ş arı  notuna göre azalan s ı rada 
ekran görüntüler. 

Örnek 3: 
SELECT ogr_no, basari FROM notlar ORDER BY basari 

DESC,ogr_no DESC. 

Öğ rencinin numara ve ba ş arı  notlarım, baş arı  notuna göre azalan s ırada 
listelerken notu ayn ı  olanları  da numaras ına göre azalan s ırada ekranda 
görüntüler. 

Ş artl ı  kay ı t sorgulama: 

Bir tabloda istenilen şarta uygun kay ıtların listesi için; 

SELECT <alan_adlari> FROM <tablo ad ı > WHERE <ko şullar> 
ifadesi kullan ı lır. 

Örnek 1: 
SELECT adi, soyadi, ogr_no FROM ozluk WHERE soyad ı  = " " . 

Ozluk tablosundaki soyad ı  bo ş  olan kayıtların ad,soyad ve numaralar ını  
ekranda görüntüler. 

Örnek 2: 
SELECT ogr_no, basan FROM notlar WHERE basan = 100. 

Notlar tablosundaki baş arı  notu 100 olan ö ğ rencilerin numaralar ını  ve 
baş arı  notların ı  listeler. 

Bir alan içinde birden fazla de ğ eri sağ layan kayı tları  listelemek için; 
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Progress Programlarna 

Örnek 4: 
SELECT adi, soyadi FROM ozluk WHERE soyadi = "demircan" 

AND soyadi ="demirel". 
Bir alan içinde, birden fazla de ğeri sağ layan kayı tların listelenmesi, IN 
ifadesiyle daha kolay ve anla şı l ır yaz ı labilir. 

SELECT <alan_adlari> FROM <tablo ad ı > 
WHERE <alan ad ı> IN (değ eri, değ er2). 
ifadesi kullan ı l ır. 

Örnek 5: 
SELECT adi, soyadi FROM ozluk 
WHERE soyadi IN ("demircan","demirel"). 

Ozluk tablosunda soyad ı  demircan ve demirel olan öğ rencilerin ad ve 
soyadlar ın ı  listeler. 

Boş  ve dolu alanlara göre sorgu: 

Bo ş  alanlar ı  listelemek için; 

SELECT <alan ad ı > FROM <tablo adı> WHERE <alan ad ı> IS NULL. 

Örnek 1: 
SELECT ogr_no, adi, soyadi FROM ozluk 
WHERE cinsiyeti IS NULL. 

Cinsiyet alan ı  boş  olan öğrencilerin numaralar ını , ad ve soyadlar ını  
listeler. 

Boş  olmayan alanlan listelemek için; 

SELECT <alan adı> FROM <tablo adı > 
WHERE <alan ad ı> IS NOT NULL. 

ifadeleri kullan ı lı r. 
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SQL (Yap ı sal Sorgu 

Örnek 2: 
SELECT ogr_ no, adi, soyadi FROM ozluk 
WHERE cinsiyeti IS NOT N ULL. 

Cinsiyet alan ı  bo ş  olmayan olan ö ğ rencilerin numaralar ını , ad ve 
soyadlar ın ı  listeler. 

Tam olmayan bilgiye göre sorgu: 

İstenilen değer ile baş layan kay ı tlar ı  listelemek için; 
SELECT <alan ad ı > FROM <tablo ad ı > 
WHERE <alan ad ı> LIKE "<deger>%". 

Örnek 1: 
SELECT adi,soyadi FROM ozluk WHERE adi LIKE "A%". 

Adı  "B" ile baş layan kayı tlar ı n ad ı  ve soyad ını  listeler. 

İstenilen değer ile biten kay ı tları  listelemek için; 
SELECT <alan ad ı> FROM <tablo ad ı > 
WHERE <alan ad ı> LIKE "%<deger>". 

Örnek 2: 
SELECT adi,soyadi FROM ozluk WHERE adi LIKE "%A". 

Ad ı  "A" ile biten kay ı tlann ad ı  ve soyad ını  listeler. 

İçinde herhangi bir yerde istenilen de ğ er geçen kay ı tlan listelemek için; 
SELECT <alan ad ı> FROM <tablo adı> 
WHERE <alan ad ı> LIKE "%<deger>%". 

Örnek 3: 
SELECT adi,soyadi FROM ozluk WHERE adi LIKE "%HY%". 

Ad ı  içinde "HY" geçen kay ı tlann ad ı  ve soyad ı n ı  listeler. 
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İ ki Tabloyu Beraber Sorgulama (Tabloya Alias [Geçici isim] Verme): 

SELECT <alanlar> FROM tablol,tablo2 WHERE ko şullar. 

Birden fazla tablodan ayn ı  anda bilgi getirilmesi gerekti ğ inde, ortak 
alanlar üzerinden birle ş tirme i ş lemleri yap ı l ır. Birle ş tirme i ş lemi ko şullar 
bölümünde yap ı l ı r, ortak olan alanlar e ş leş tirilir. 

Örnek 1: 
SELECT o.adi, o.soyadi, o.ogr no, n.basari 
FROM ozluk o,notlar n 
WHERE o.ogr_no=n.ogr_no and n.kodu—' A308'. 

A308 dersinde final notu 100 olan ö ğ rencilerin adlar ın ı , soyadlarını , 
numaralar ın ı  ve ba şarı  notlann ı  listeler. Burada "o" ozluk tablosuna, "n" 
notlar tablosuna verilmi ş  geçici isimlerdir. Bu geçici isimler sayesinde 
sql i daha anla şı lı r ve k ı sa yazmak mümkündür. 

Örnek 2: 
SELECT D1STINCT ogr_no, adi, soyadi 
FROM ozluk o, notlar n 
WHERE o.ogr_no = n.ogr_no AND n.kodu = "A206". 

A206 dersini alan tüm ö ğrencilerin numaralar ını , ad ve soyadlar ın ı  
listeler. 

Kayı tlar ı  Gruplama: 

Kayıtları , belirli alanlara göre gruplayarak sorgu yap ı lmas ı n ı  sağ lar. 

Örnek 1: 
SELECT kodu,count(*) FROM notlar 

WHERE ogr no = "91050099" 
GROUP BY ogr_no,kodu. 

Bu örnekte 91050099 nolu ö ğ rencinin, aldığı  dersleri ve bu dersleri kaç 
kez ald ığı n ı  listeler. Örnek kay ı tlara göre aş ağı daki sonuç elde edilir. 
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SIZI, (Yapisal orgu Dili) 

Kodu Count 
A308 2 
A401 1 
A445 2 

Kay ı t girme: 

Sql de tablolara yeni kay ı t ekleme "Veri İş leme" bölümünde 
anlat ı lmış t ı r. 

Kayı t güncelleme: 

Sql de tablolarda varolan kay ı tları  güncelleme (bilgi düzeltme) i ş lemi 
"Veri İş leme" bölümünde anlat ı lmış tır. 

Kayı t silme: 

Sql de tablolardan varolan kay ı tlar ı  tamamen silme i ş lemi "Veri İş leme" 
bölümünde anlat ı lmış tır. 

SQL VERİ TABANI KOMUTLARI 

Sql de veritaban ı  komutlar ı  kal ı c ı d ır, hat ırlan ı rsa 4GL deki gibi 
olu ş turulan geçici tablolar program durdu ğ unda yok olmaktayd ı . 

Tablo olu ş turma: 

Yeni bir tablo olu ş turmaya yarar. 

CREATE TABLE <tablo ad ı> alanl {tip} [özellikler], 
alan2 {tip} [özellikler], 

[Unique (alanl,..., alan2)]. 

Özellikler, 4GL de de ğ i ş ken özelliklerini ta şı maktad ır 
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Progress Programlarna 

Örnek 1: 
CREATE TABLE ozlukl 
(ogr_no 	char(8) 	not null, 
adi 	char(15) 	not null, 
soyadi 	char(15) 	not null, 
sinifi 	int, 

date, 
cinsiyeti 	char(1), 
ilce_kodu 	char(4) LABEL "Do ğum Yeri", 
harc_kredi 	logical, 
adresi 	char(30), 
adres2 	char(30), 
adres3 	char(30)); 

Ozluk tablosunun özelliklerini hatta ayn ı sın ı  SQL komutunu ile 
yukarıdaki gibi "ozlukl" tablosu olu ş turulmaktad ır. 

"Not Null" özelliğ i bu alanlann zorunlu olarak doldurulmas ı  yani boş  
geçilemez olduğunu ifade etmektedir. 

Tablo ad ı  değ iş tirme: 

"Alter" komutu ile tablo yap ı s ı  değ i ş tirilir. 

Bir tablonun adı  da değ iş tirilebilir. 
ALTER TABLE <eski tablo ad ı> 

RENAME TABLE <yeni tablo ad ı >. 

Tabloya alan ekleme: 

Tablolara yeni bir alan eklenebilmektedir. 
ALTER TABLE <tablo ad ı> 

ADD <alan ad ı > tip [[Label " ..."] [Format][Column Label]]. 
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SQL (Yap ı sal Sorgu Dili) 

Tablodan alan silme: 

Var olan alanlar silinebilir. 
ALTER TABLE <tablo ad ı > 

DROP <alan ad ı >. 

Tabloda alan adlar ı  değ iş tirme: 

Bir tabloya ait alanlar ın da adı  değ iş tirilebilir. 
ALTER TABLE <tablo ad ı > 

RENAME TABLE <eski alan adı> <yeni alan ad ı >. 

Tabloda alan güncelleme: 

Var olan alanlann özellikleri de ğ i ş tirilebilmektedir. 
ALTER TABLE <tablo ad ı > 

MODIFY <alan ad ı> tip [[Label " ..."] [Format] 
[Column Label]]. 

Örnek 1: 
ALTER TABLE ozlukl 

ADD baba adi CHAR (15). 

Ozlukl tablosuna ö ğ rencinin baba ad ı n ı  girilebilmesi için, "baba_adi" 
adında bir alan eklenmi ş tir.. 

Örnek 2: 
ALTER TABLE ozlukl 

MODIFY baba adi CHAR (25); 

Ozluk tablosunda var "baba_adi" alan ını  25 olarak geni ş leten SQL 
komutunu yaz ı labilir. 

Örnek 3: 
ALTER TABLE ozlukl 

DROP baba_adi. 

Ozlukl tablosunda var olan "baba_adi" alan ını  silen SQL komutunu 
yaz ını z. 
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Pro':ress Prograrnlarna 

Örnek 4: 
ALTER TABLE ozlukl 

RENAME TABLE ozluk2. 

"Ozlukl" tablosunun ad ı n ı  "Ozluk2" olarak de ğ i ş tiren SQL komutudur. 

Önı ek 5: 
ALTER TABLE ozluk2 

RENAME TABLE adi ograd. 

Ozluk2 tablosundaki "adi" alan ı n ı n ad ım "ograd" olarak değ i ş tiren SQL 
komutudur.. 

Tablo Silme: 

Tablolara ihtiyaç kalmad ığı  zaman silmeye yarar. 

DROP TABLE <tablo ad ı>. 

Örnek 1: 
DROP TABLE ozluk2. 

Ozluk2 tablosunu silen SQL komutunu yaz ı labilir, burada tablodaki 
bilgilerde yok olacakt ır. 
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New (yeni) Uygulamayı  sakla Kod sayfas ı  Renk butonu 

Varolan nesne aç Çal ış tır Run Nesne Listesi 

Interface Builder 

5-USER INTERFACE BUILDER (UIB) 
(Kullamci Ara yüzü Olu ş turma) 

Kullan ı e ı  ara yüzü, veritaban ında mevcut olan verilerin güncellenmesi, 
silinmesi veya yeni veriler eklenmesi gerekti ğ i zamanlarda kullan ı c ının bunu 
komutlar ile de ğ il de, daha görsel olarak, h ı zlı  ve doğru yap ı labilmesini 
sağ layan bir ortamd ır. Bu ortam da yine olaylar komutlar ile gerçekle şmekte, 
fakat kullan ı c ı  bunu görmemektedir. Örne ğ in bir butona bas ı ldığı nda pencereyi 
kapat ıyorsa, bunu kullan ı c ı  "pencereyi kapatan buton" diye bilir, ama gerçekte 
o butona görevi programc ı  vermiş tir. 

Kullanı c ı  ara yüzünü olu ş turabilmek için öncelikle pencereye (Window) 
ihtiyaç vardır. Pencere kendi aras ında ikiye ayr ı lmaktadı r. 

1. Window 	Normal Pencere 
2. Smartwindow 	H ı zlı , çabuk , ak ı llı  pencere anlam ına 

gelmekte 

Bu iki pencerenin fark ı , window üzerine nesneler (object) konulmakta, 
smartwindow üzerine de smart nesneler (smart object) ve nesneler 
konulmaktadı r. 

Buradaki nesne ve smart nesne kavramlar ırn aç ıklayal ım. UIB 
aç ı ldığı nda karşı mıza palette ba ş lıklı  ve üzerinde 30 adet simgenin 
bulunduğu bir pencere daha aç ı lır. Bu penceredeki simgelerin hepsi 
nesne (object) dir. Bunlar ın içinde alt 3 sat ır (9 nesne) smart nesne olarak 
isimlendirilir. Bunlar mutlaka smart window ile kullan ı lır. Normal 
nesneler, her iki window ile de kullan ı labilir. 
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Palette 	E3 

Nesne 

T 

Smart Nesne 

Progress Prograrnlama 

Bu nesnelerden baz ı lannı  kullanarak, istenilen i ş lemlerin ço ğu 
yap ı labilmektedir. Smart nesneler h ızlı  uygulama yapmaya yöneliktir, 
fakat bu h ı zl ı l ı k kar şı s ında uygulamalara (nesne trigger'larma) müdahale 
etme gereğ i duyulduğunda biraz karma şı ktır. 

Appbuilder (ara yüz masaüstü) penceresinde yer alan simgelerin her 
birine, menülerden de ula şı lmaktadır. Örneğ in, "new" seçeneğ i "File" 
menüsü seçildiğ inde ilk s ırada göze çarpacakt ır. H ızl ı  seçim 
yapı labilmesi için appbuilder üzerindeki k ısa yol simgelerinden 
faydalan ı lmal ı dır. 

Window (Pencere): 

Kullanıc ı lara yönelik ara yüz yapabilmek için mutlaka window 
gereklidir, zira yukandaki palet penceresinde yer alan nesneler mutlaka 
bir window üzerine konulmaktad ır. Burada window nesnesini bir 
otomobilin şasisine benzetebiliriz. Otomobilin bütün aksamlarm ı , şasi 
üzerinde ta şı maktad ır. 
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<insert window bile> - Untitled:1 

X Pencereyi kapat 
❑ Pencere Ekran ı  kaplas ın 

Simge durumuna küçük 

Çerçeve (Frame) 

Pencereni baş lığı  
(henüz verilmernis) 

Uygulamanın adı  
(henüz verilmemis) 

User Interface Builder 

Yeni bir window oluş turmak için fare ile "new" k ı sa yoluna bas ı l ır ve 
aç ı lan listeden "window" seçene ğ i seçilir. Ekrana aç ı lan window 
üzerinde noktalardan olu şmuş  şekle çerçeve (frame) ad ı  verilmektedir. 

Bir window da en az bir frame olmal ıdır. Palette yer alan nesneler bu 
frame üzerine yerle ş tirilmektedir. 

Bir window üzerinde ne gibi i ş lemler yap ı labilmektedir. Örne ğ in 
Pencereyi (X) kapat dü ğmesine bas ı lmas ı , simge durumuna küçültülmesi, 
frame üzerine fare ile çift t ıklama gibi olaylar vard ır. İş te bu olaylar ı  
denetim altma al ınıp istenilen iş lemler yaptırabilmektir. 

Trigger (Tetikleme, olay): 

Bilgisayar dünyasında veya günlük hayatta bunlara benzer bir çok olay 
vardır. Bir bankan ın atm makinas ına geldiniz, ilk yapacağı nız kart ınızı  
cüzdanını zdan ç ıkartır, kart yuvas ına takmaya çal ışı rsını z, atm cihazının 
ilk olayı  kartın doğru yönde takı ldığı  test etmektir. Bu test olay ı  
sonucunda atm cihaz ı , iki türlü davran ır, ya kart ı  kabul eder yada red 
eder. Görüldüğü gibi bir olayın nas ı l değ erlendirildiğ idir. Programc ı lıkta 
böyle durumlara trigger (tetikleme, olay) denilmektedir. Bu trigger'lann 
amacı , kullamcm ın davranış larına cevap vermek veya yanl ış lığı  
önlemeye yönelik olacakt ı r. 
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Progress Programhuna 

 

   

Bir nesneye trigger olu ş turmak için AppBuilder penceresinde yer alan 
kod sayfas ı  (Edil Code) simgesine bas ı larak baş lan ı r. Bu simgeye 
bas ı lmadan önce yeni aç ı lan window da hangi nesne seçili ise onun 
trigger kod yazma sayfas ı  gelecektir. Bu bir frame olabilir veya ba şka 
nesne olabilir. Hangi nesnenin seçili oldu ğu ise yine appbuilder penceresi 
üzerinden anla şı lmaktad ı r. 

<insett window title> - Untitled:1 	 El 

Ş u anda frame seçili, çünkü noktal ı  olan alan ın kö ş elerinde ve kenar 
ortalannda ■ i ş aretleri vard ır. Bu i ş aretlerden fare ile tutularak 
nesnelerin boyutlar ı  da değ i ş tirilebilir. 

Yukar ı da frame'in seçili olduğu belirtilmi ş ti, bunu AppBuilder 
penceresinde, Object ifadesinin yan ında bulunan kutucukta, seçili objenin 
ismi yer alacakt ı r. Her zaman yeni bir window aç ı ldığı nda, varsayı lan 
olarak, yani windowla beraber ayn ı  büyüklükte olu ş turulan bir frame 
vard ır. Bu frame ismi "DEFAULT-FRAME" dir. 

Trigger olayının daha iyi anlaşı lması  için buton nesnesiyle örnek verelim. 

Button (Dü ğ me): 

Palette penceresini bir matris gibi dü şünülürse 10x3 ş eklinde bir simge 
dizili ş i olu ş turulmuş  olur. Simgelerin seçimini bu ş ekilde matris ise ifade 
edeceğ iz. Palette üzerinden 4. sat ır 2. sütün da yer alan button simgesi 
farenin sol tu şu ile seçilir ve farenin sol tu şu b ırak ı l ır. Pencere üzerinde 
yer alan frame üzerine fare getirilir ve sol tu ş a bir kez t ı klamrsa button 
oluş turulmuş  olur. 
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■ 	 
:Ş ukton 1 

Save As 

uygulama 

Uygulamanın 
saklanaca ğı  dizin ad ı  

Saklanacak Dosyan ı n 
ad ı n ı n yaz ı lacağı  kutu 

-win 

Protedbre.:1 

User luterface Builder 

tinsert wieder. title> - 

Frame üzerine konulan butonun ismi (object name) "BUTTON-1", 
butonun label (etiketi) ise "Button 1" dir. Ş u ana kadar ki uygulama; 
window, frame ve en son olu ş turulan butondan ibarettir. Bu uygulaman ın 
artı k bilgisayara kal ıc ı  olarak saklanmas ı  gereklidir. 

Saklama i ş lemi AppBuilder penceresinde yer alan "Sakla (Save)" 
butonuna fare ile bas ı larak yap ı lır. Sakla butonuna bas ı ldığı  ana "Save 
As" baş l ıklı  ileti ş im penceresi gelir. Bu pencerede "Konum" isimli 
kutucuk uygulamalar ın saklanaca ğı  çalış ma dizinidir. "Dosya Ad ı " 
kutucuğu ise yap ı lan uygulaman ın, bilgisayarın hard diskine 
kaydedilece ğ i ismin yaz ı lacağı  aland ır. Yap ı ları  uygulamay ı , Dosya adı  
kutucuğuna "c-uygulamal" ş eklinde yaz ı larak, "Kaydet" dü ğmesine 
bas ı lı r. 
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Obiect:IBUTTON-1 ı . 

Edit Code butonu 

File E dit -  Compile .ToolS Options. ,  Layouts 

Lehte!: J tton 1 

Progress Prograrnlarna 

Bu i ş lem arada bir yap ı lmal ı d ı r, ama art ık sakiamak için bir daha isim 
(save as penceresi) istemeyecektir. 

Üzerinde çal ışı lan uygulama hard diske sakland ığı  için, art ık pencerenin 
baş l ığı nda "c-uygulamal .w" ibaresi yer alacakt ı r. 

Daha önceden bahsedilen "triggers" (olay) olu ş turma i ş lemi; butona 
trigger olu ş turulaca ğı na göre öncelikle buton seçilmelidir. Butonun seçili 
olduğunda, AppBuilder penceresindeki Objeck kutucu ğunda nesnenin ad ı  
olan "Button-1" ibaresi görüntülenir. Butona trigger olu ş turmak için 
AppBuilder penceresindeki "Edit Code" dü ğmesine bas ı lmalı dı r. 

AppBuildeı  

Bu butona bas ı ldığı  anda "Section Editor" ba ş lıkl ı  pencere ekrana 
gelecektir. A ş ağı daki pencerede yer alan baz ı  bölümler s ı rayla 

Section: Bölümler 
On 	: Olaylar ın listesi 

Definitions, Triggers, Main Block, Procedures, Functions 
OF 	: hangi nesneye ait oldu ğu 

Button-1, c-win, Default-Frame, 	oluş turulacak di ğ er nesneler 
New : yeni olay yaratma 

Choose (Seçildi ğ inde) 
Leave (ayr ı l ı rken) 
Entry (girilirken) 

List 	: Uygulamada varolan tüm olaylar ı n listesi 

Aş ağı daki pencerede button-1 nesnesinin "choose" olay ı  (triggers) 
görünmektedir. Yani buton seçildi ğ inde (bas ı ldığı nda) neler yap ı lmas ı  
isteniyorsa, bu pencerede yer alan DO: END: blo ğu aras ına yaz ı lmalı d ı r. 
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Section Editor - Window Unt ı tledi 

File E dit lyisert Search 'tömpite H elrj 

	

S eetiQt ı : I T riggers 	 List... 

	

ON 1 CHOOSE 	 N e4V.:,, 

DO: 

MESSAGE "Merhaba Astronomlar". 

END. 

Uygulama çalış tı rı lı r ve butona bas ı lırda ekrana, 

Button 1 

User Interface Builder 

Bu uygulama nın (çalış tır) butona bas ı ldığı nda ekrana "Merhaba 
Astronomlar" iletisinin ç ı kması  için, Section Editor'e (bölüm kod yazma 
sayfas ına) aşağı daki gibi komut yazı lmalıdı r. 

şeklinde bir mesaj penceresi gelmektedir. Section Editör penceresi s ık sık 
karşı mıza gelecek olan bir penceredir. Her object (nesnenin) kendisine 
has bir çok olay ı  vardı r. 
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Proress ProLuarniama 

Section Editör 

Section (K ı s ı m, Bölüm) da bulunan Defınitions, Main Block, Procedure, 
Functions bölümlerini k ı saca aç ı klayal ı m. 

Defı nitions : Uygulaman ı n tan ı m k ı sm ı , değ işken tammlama gibi 
Triggers 	: Nesnelere olay olu ş turma ve düzenleme 
Main Block :Uygulaman ı n ilk bloğu, uygulama çal ış t ırdığı  anda ilk 

yap ı lmas ı  istenilen i ş lemlerin yaz ı lacağı  kı s ı m 
Procedures 	: Uygulama içinde çal ış acak alt programlar 
Functions 	: Uygulama içinde, kullan ı c ı  tan ımlı  sonuç üreten alt 

programlar 

Definitions: 

Uygulaman ın her yerinde kullan ı lması  istenilen global değ i şkenlerin 
tan ı= yap ı ldığı  kı sımd ı r. Bir de ğ işken eğ er; trigger, procedure veya 
function gibi k ı s ımlarda tan ımland ı  ise sadece orada kullan ı lmaktad ır. Bu 
türde tan ımlanan değ i şkenlere yerel (local) de ğ işken ad ı  verilmektedir. 
Tan ı mlanan de ğ işkenin uygulaman ın her yerinde tan ınır olmas ı  için 
Defı nitions k ı smında tan ı mlanmış  (global değ işken) olmal ı dır. Her 
uygulamanın bir tane "definitions" bölümü vard ı r. 

Main Block: 

Uygulama çal ış -M-1141 anda ilk yap ı lmas ı  istenilen i ş lemler main block 
k ı sm ı nda yap ı lmal ı dı r. Main block k ı sm ında yaz ı lan komutlar uygulama 
çal ış tı nldığı nda bir kez uygulan ır. Her uygulaman ın bir tane "main 
block" bölümü vard ı r. 

Triggers: 

Kullan ı c ının nesnelerin üzerinde olu ş acak olaylara müdahale etmesi 
gerektiğ inde komutlann yaz ı lacağı  kı s ı mdır. Bir butona bas ı ldığı nda, 
herhangi bir nesne üzerinde farenin sol tu şuna çift t ı kladığı nda, 
klavyeden herhangi bir tu ş a bas ı ldığı nda gibi bir çok olay ın, kontrol 
edilmesi gerekti ğ inde kullanı lacak k ı sımd ır. Her nesnenin kendine özgü 
olaylan vard ı r. 
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User Interface Builder 

Procedure: 

Uygulamada bir çok kez, yap ı lacak ayn ı  i ş lemlerin tekrar tekrar 
yaz ı lmayarak, bunun bir alt programda bir defaya mahsus yaz ı larak 
kullan ı lan k ı s ımd ır. Alt programlar uygulaman ın herhangi bir 
bölümünden "Run procedure-name" ş eklinde yaz ı larak kullan ı lı r. Bir çok 
"procedure" olu ş turulabilir. 

Functions: 

Progress de CAPS(), ABS(), EXPO gibi bir çok haz ı r fonksiyon 
mevcuttur. Kullan ı c ı  s ı k sık kullanaca ğı  iş lemleri bir alt program olarak 
yazacağı  kı sımdı r. Kullan ıc ı  tamml ı  fonksiyonlar, aynen progress'in 
haz ır fonksiyonlan gibi kullan ı lır. Bir çok "function" olu ş turulabilir. 

Fill- in 

Fill-in objesi frame üzerinde içine bilgi girilmesini sa ğ layan veya sonucu 
ekrana görüntülemede kullan ı lan bir nesnedir. Frame üzerine, Palette 
üzerinden 5.sat ır 3.sütundaki simge farenin sol tu şuna tek t ıklama ile 
iş aretlenir (fare b ırakı lır) ve frame üzerine fare getirilir, farenin sol 
tuşuna bas ı lır ve çekilerek fill-in olu ş turulur. AppBuilder penceresinde 
yer alan "Label" kutucuğuna fill-in-1 i ş aretli iken, "Fili 1" yerine 
"Öğrenci Numaras ı " yaz ı larak de ğ i ş tirilebilir. 
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<inse ırt window title> - Untitled:1 

ğ renci Numaras ı: I 

Progress P rograml ama 

Fill-in değ i şken gibi alg ı lanmal ı dır. Nas ı l ki procedure editörde bilgi 
girmek için bir değ işken tan ı mlanıyorsa, burada bilgi girmenin 
yollarından biriside fili-in dir. Fill-in de de ğ i şkende oldu ğu gibi alan 
boyutu, tipi, format', ilk de ğ eri, label gibi özellikleri vard ı r. 

Bir nesnenin özelliklerini görmek veya de ğ iş tirmek için nesne üzerinde 
farenin sol tu şuna çift t ıklanır (double dik) ve a ş ağı daki özellikler 
penceresi ekrana gelir. Buradaki özelliklerin ço ğu daha önceden değ işken 
tammında kullan ı ldığı  gibidir. 

Olu ş turulan fill-in'e dikkat edilirse "object name" nesne adi "fill-in-1" 
şeklinde gözükmektedir. İkinci bir fill-in oluş turulsa onun adı  da fill-in-2 
olacakt ır. Bu ş ekilde nesneler olu ş turuldukça nesne ad ı  artan bir say ı  
olarak değ işecektir (fill-in-1 [,2,3,...]). 
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Object: 1 FILL-IN 

LabeliFill 1 

D Ohe As: Character J 	Format 

T OOffipl 

G eometry 

r N o-Label 

Format.. 

Column ı  oo 

Rov. 38  

Other Setting,-; 

Width: 14. 00 

Height:11. oo 

• LeftAlign 

<.■ Colon-Align 

• Right-Align . 

r Auto-Resize: 

r 'Auto-Return 

r-  Blank 

r Deblank 

T; D isplay 

Enable 

T—  H icden 

T-  Natıve 

✓ .No-tindö 

VievoiAs;Tht „" 

- - 

C ancel 

Uygulamada yap ı lmas ı  gereken, 	içine yaz ı lacak ö ğ rencinin 
numaras ı , butona bas ı l ı nca ozluk tablosundan aranacak, kay ıt mevcutsa 
ogr_no, adi ve soyadi'n ı  ekrana göstermesi sa ğ lanacak. 

Section Editor - Window - Untitled:1 

FIND FIRST ozluk NHERE ozluk.ogr_no = fill-in-1:5CT.EEN-VALUE 
IF AVAILAELE ozluk THE• 

MESSAGE ozluk-adi oziuk.soyadi. 

User Interface Builder 

Bu pencerede gerekli ayarlamalar yap ı labilir. 
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Progress P oQrarnIama 

Burada önemli nokta bu i ş lemin butona bas ı l ınca gerçekle şmesidir. O 
zaman bir olay geçekle şmektedir, bu da "Butona bas ı l ı nca" olayı d ı r. 
Demek ki yap ı lmas ı  gereken butonun "Choose" olay ındadı r. 

Buton seçiliyken AppBuilder penceresinden Edit Code (kod sayfas ı ) 
butonuna bas ı larak yukar ı daki ekran getirilir ve DO/END blo ğu aras ına 
gerekli komutlar yukandaki ş ekildeki gibi yaz ı l ır. 

Uygulama AppBuilder penceresinde yer alan Run (çal ış t ır) butonuna 
bas ı larak aşağı daki ekran ın gelmesi sağ lan ı r. 

<Insert window title> 	 C:1 

     

Ö ğ renci Numaras ı : 191050099 

 

Bul 

 

     

     

"Öğ renci numaras ı" alan ına numara yaz ı larak butona bas ı lırsa aş ağı daki 
message baş lıkl ı  pencere gelecektir. 

YAHYA DEMIRCI-5,N 

Bu küçük uygulamada yeni bir kavram daha kar şı mıza ç ıkmaktad ır. Bir 
nesnenin ekrandaki değeri "screen-value" özelli ğ idir. Form üzerinden 
alınan her türlü karakter, say ı , tarih, mantıksal bilgiler karakter 
özelliktedir. Kullan ı lı rken gerekli dönü ş ümler yap ı lmalıdı r. 

Girilen öğ renci numaras ı  sayıya çevrilecekse int(fill-in-1:screen-value) 
şeklinde bir dönüşüm yap ı lmalıdır. 
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Form üzerinde bulunan her nesnenin ekrandaki de ğ eri al ı n ı rken mutlaka 
"screen-value" özelli ğ i kullan ı l ı r. 

Bu görünen; ogr_no, adi, soyadi bilgilerini message penceresinde de ğ il 
de, form üzerinde görüntülemek için ne yap ı lmalı dır. Bu sorun için 
gerekli olan birkaç tane fı ll-in'dir. Bu arada butonun etiketini (label) 
"Bul" olarak değ i ş tirilmi ş tir. 

Öğ rencinin ad ı , soyad ı , s ı n ı f bilgileri için, palette'den fill-in simgesini 
kullanarak form üzerine 3 tane fill-in konulur. 

jet insert window title> c-gygulan ıalm Iç 1:1 E 3 

       

 

Bu! 

     

      

       

       

       

       

  

Ş ekildeki gibi fill-inlerin 
etiketleri düzenlenmelidir. 

  

  

       

       

       

       

       

       

Bu form haz ırlandıktan sonra ş imdi bu 3 fill-in içine, e ğer öğ renci 
bulundu ise ö ğ renci bilgilerini bu alanlara yaz ı lmas ı  sağ lanır. 

Aş ağı daki (bul butonu trigger ı ) komutlara dikkat edilirse, fill-in 
nesnesine değ er atamrken "screen-value" ekran de ğ eri olacak ş ekilde 
atama yap ı lmaktad ı r. 
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Progress Programlama 

   

 

' Section Editor - Window - C: Wygulama\c-uygulamal.w 
	 n E3 

 

File Edit Insert Search Eompile Help 

Section: I T riggers 	 ":1 	List... 

CIN:10-10HE 

kıserICall... 	I 

OF: BuTTom-1 

  

Bul 

 

     

F1ND FIIt Y ozluk WHERE ozluk.ogr_no = 
IF MILABLE ozluk THEN 

DO: 
fili in 2:Scr:fiEN tALUE = ozluk.adi. 
fill-in-3:SCPIE2J-VALUE = ozluk.soyadi. 

fill-in-4:SMEN-VALUE = STKNG(ozluk.sinifi). 

END. 

 

Bul butonun triggenn ı  yukandaki gibi düzenlenir ve uygulama çal ış tınlır, 
numara girilir ve bul butonuna bas ı lırsa, görüntü aş ağı daki gibi olur. 
S ınıfı , sayı sal bir bilgi alanı  olduğu için, bu değerin fili-in nesnesine 
atanmas ı  iş lemi, string fonksiyonu ile karaktere dönü ş türülerek atanı r. 

<insett window title> 
	

M ❑ E 

ö ğ renci Numaras ı : 191050099 

Ad ı : FAHYA 

Soyad ı : IDEMIRLAN 

S ı n ı f ı : 14 

Radio-set 

Bul 

Radio-set, frame üzerine konulan ve çoklu seçeneklerden sadece bir 
tanesinin seçilmesini sağ layan nesnedir. Cinsiyet bilgisinin bir kay ıt için 
mutlaka bir seçimi vard ır. Sonuç, ki ş i ya erkek yada kad ındır. Bu bilgi 
fill-in ile kullan ı lacaksa, kullan ı c ı  o alana "E" veya "K" girmelidir, fakat 
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O ğ renci Numaras ı . 

I 'ser Interface Bu lder 

başka harflerdc girebilir, bunun da engellenmesi gereklidir. Bu da ayr ı  bir 
i ş lemdir. Bunlar ı n yerine radio-set kullan ı lırsa, bilgi giri ş inde, bu tür 
bilgilerin fare ile seçimi daha h ı zl ı  ve hatas ı z olacakt ı r. 

Radio-set'i frame üzerine, palette'den 3x3. simge i ş aretlenir, frame 
üzerine fare getirilir ve fare sol tu şuna bas ı larak nesne oluş turulur. 

insed window title> - c-uygulamal 	FfIrl 

Frame üzerine konulan radio-set butonlar her zaman ilk konuldu ğunda 3 
adet seçim listesiyle gelir. Ş imdi yukanda Item 1, Item 2 gibi bilgilerin 
"Erkek" ve "Kız" şeklinde düzenlenmesi gereklidir. Bu i ş lem için radio-
set'in özelliklerine girilerek düzeltilmelidir. 
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Left-A,lign 

R ı ght-Al ı gn 

Width: ir1700--- 

 Height 13. 00 

Colurrity. J 39.00 
	. 

Row41.81 

Help F-  O K Cancel 	I 	Advanced 

Propetty Sheet - RADIO-SET-2 

G eornetry 

Otheı  Settings 
P D isplay 

F D [cp-T arget 

E nable 

r H idden 

I—  H orizontal 

No-T ab-Stcp 

N o-U ndo 

r—  S ha(ed 

=Nı= 
m ıwo. 
mffiı rli  

E!~ in  

ç>I  

Object: 

B uttons: 

D efine As: 

T ooltip: 

H elp ID: 

"Item 1"„ 
"Item 2", 2, 
"Item 3", 3 

I  
I nteger 

4 

Progress Programlama 

Buttons kutucu ğundaki 
"Item 1", 1; 	 "Kız","K", 
"Item 2", 2, yerine 	"Erkek","E" 
"Item 3", 3 

ifadeleri yanda görülen ş ekle getirilmelidir. Define As kutucu ğundaki 
listeden "character" tipi seçilmelidir. Son hali a şağı daki pencere gibi 
olmalıdı r. 
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Object 

Buttons: 

RADIO -SET -1 

"Kı z", "K", 
"Erkek", "E" 

Left-Aiign 

Right-Align 

Column 37- 00 

Row. 	os 

_ 00 

Height: Ir _ 91 

D eline As: Character 

T ooltip: 

Help ID: 

Geometry 

ız.t'Display 	 r Hidden 

Drop-T alo& 	F Hor ı zontal 

17,7 Enable 	 F No-T eb-Stop 

- 	 No-Undo 

OK 
	

Cancel 	I 	Advanced 1 	Help 

r- 
r— S hared 

User Interface Builder 

Property Sheet - RADIO-SET-1 

Other Settings 

Radio-set, yukar ıdaki gibi düzenlenirse, iki seçimli bir radio button 
tanımlamış  olur. Burada "K" ve "E" de ğerleri karakter tan ımlanmış  olup 
uygulama çal ışı rken, radio-set'den k ız veya erkek seçildiğ inde geriye 
dönecek değerlerdir.Radio-set'in ekran de ğeri Kız seçildiğ inde "K", 
erkek seçildi ğ inde "E" olacaktır. "K ız" ve "Erkek" ifadeleri sadece 
kullanı cı  için bilgi olacaktır. 

Unutulmamalıdır ki object, yani nesnelerin özelliklerine, o nesne üzerine 
farenin sol tuşuna iki kez pe ş  peşe basarak veya nesne seçili iken 
AppBuilder penceresinde yer alan "Object Properties" butonundan 
ulaşı labilir. 
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Pile Edit Insert Search ,: -.Co-ipile Hdp 

ectionl T hggers 

ON 1VALUE-CHANGED 

DO: 

MESSAGE "Seçiminiz:" radio-set-1:SCREEN-VALUE. 
EM. 

t.l'ğ rer ı ci N urnarau 

Adi: 

Soyack1 

S ı r:{ ı f ı ..  

Message 

e 	E 

E-  Tamam  

Progress Prograrnlama 

Bu uygulama çal ış tı rı ldığı nda radio-set'ten seçim yap ı ldığı  anda, ne 
seçildiğ ini ekranda gösterecek düzenleme yap ı labilir. Radio-set'in de ğ eri 
değ iş tikçe denildi ğ ine göre bu radio-set'in triggeri olmal ı d ır. Radio-set 
i ş aretliyken "Edit Code" butonuna bas ı l ı rsa "value-changed" trigger' ı  
ç ı kacakt ır ve bu trigger a şağı daki gibi düzenlenirse istenilen 
gerçekle şmi ş  olacakt ı r. 

Section Edikor - Window - C: uygulama \c-uygulamal.w 

St <insert window title> 
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User lnterface Builder 

Uygulama çal ış tml ır, ilk olarak K ız seçilidir ve Erkek seçene ğ i seçildiğ i 
anda yukar ıdaki "message" ba ş lıklı  pencere ekrana gelir. Çünkü radio-
set'in değeri değ iş tikçe (value-changed) trigger' ına böyle bir komut 
yaz ı lmış tı r. 

Radio butonun değerini almak için veya bir değ işkene atamak için 
xcinsiyet = radio-set-1:screen-value. 

Tersi durum radio buton güncellenecekse (ekran de ğeri değ iş tirilecekse) 
Radio-set-1 :screen-value = "E". veya 
Radio-set-1 :screen-value = xcinsiyet. 
şeklinde yaz ı lmal ıdır. Radio-set butonlarm dikkat edilirse label 
(etiketleri) yoktur. Bunlar ın ne anlam ifade ettiklerini (label) a şağı da 
anlatı lacak Text nesnesinden yararlan ı larak belirtilir. 

Text 

Dikkat edilirse radio butonun etiketi veya ba ş lığı  (label/title) yok . Form 
çalış tığı nda ekranda yer alan K ız ve Erkek seçeneklerin neyi temsil etti ğ i 
pek belli olmuyor. 

Buna benzer objelere etiket vermek gereklidir. Buna etiket de ğ il de form 
üzerine herhangi bir metin yazmak şeklinde tanımlamak daha doğ ru 
olacakt ır. Text (metin) nesnesi form üzerine herhangi bir ileti için veya 
label yerine kullan ı lmakta yard ımcı  olacaktır. 

Text nesnesi, Paletten 6x 1. (T) simge i şaretlenip frame üzerine konulur. 
İ lk konulduğunda içeriğ i textl diye görüntülenir. 
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ins.e ıt window tido> - c--uygula ınal.W 

• tiOrcnci Numarau 

Progress Programlama 

Kendi istedi ğ imiz şekilde, frame üzerindeki textl ifadesini, AppBuilder 
penceresindeki, text kutucu ğ undan de ğ i ş tirilebilir. "Text I" ifadesinin 
yerine "Cinsiyet" yaz ı lmalıd ı r. 

insert window kitle> - c-uygulan ıal:w eıt 

Nesnelerin (objects) içinde trigger' ı  (olayı ) olmayan tek nesne "Text" dir. 
Text nesnesini üzerinde olay gerçekle ş tirilmemektedir. 

Combo-box 

Liste kutusu olan bu nesne de bir bilgi alan ı  gibidir. Radio buton gibi 
görüntülenen seçeneklerden sadece bir tanesini seçmenizi sa ğ lar. Combo-
box nesnesinin birkaç farkl ı  kullan ım ı  vard ı r. 

Palette'den 5x2. simge seçilir ve frame üzerine fare ile yap ış tırı l ır. Frame 
üzerine "Combo-box-1" olarak yap ış t ı rı l ı r. 
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Ad ı : 

S oyadr. 

S ı n ıı : I 

 Cornbo 1 

Ö ğ renci Numaras ı : Bul 

• Cinr:Iyet 	 

•■• K ı z 

• Erkek 

User Interface Builder 

tinsert window title> - c-uygulamalm 191IJF3 

Yapış tınlan nesnenin özelliklerine girilirse (nesne üzerinde fare sol tu şu 
ile çift t ıklayarak), özellikler penceresinde yer alan baz ı  bölümler 
düzenlenmelidir. 

Label'da "combo 1" yerine "Do ğum Yeri" yazı lmalıdır. 

"Inner Lines" ise uygulama çah ş tınhp, combo-box listesi seçildi ğ inde 
ekrana kaç adet liste elemar ımın direk görünmesini sağ layacak k ı sımdır. 
Eğer listede, 50 adet listelenecek ö ğe varsa bunun 10 tanesi direk 
görünsün istenirse bu kı sma 10 sayısı  yaz ıhr, diğer liste elemanlar ı  ise 
combo-box ait kayd ırma çubukları  vası tas ıyla görüntülenir veya seçilir. 

Bu combo-box nesnesi ö ğ rencilerin do ğum yerleri için kullan ı labilir. 
Bunun için, T.C. il ve ilçelerinin bu nesneye item (parça) olarak 
eklenmesi gerekir. 
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Item 1 Inner Lines: 

17 

Oblect COMI30-80><-1 

Label: l D o'Ounı  Yeri 

L ıst-Iterns 	List-Item-Pairs 

	

Define As: Character  	Format: 

	

Simple 	Drop-Down <7.* Dtop-Do 

Maximum C haracters .  
Combo-box da 
ekranda 
listelenecek bölüm 

T ooltip: 1 
Help ID:1? 

Geometry 

COILjnin: 

RO.A.:16 95 

Width. 16 . o o 

H eight' I:. 00 

LeWAli• 

Other Sett ı no.., 

p-  DisJzlay 
r-  DroPrBargsf 

Et-labje 

Hidden* 
	 - T- 

• "1—  No-t ati ş kQp 
artindo  

ct,ianCed..; 

Progress Progra rnlama 

Ptoperty Sheet - COME10-BOX-1 

Özellikler penceresinde "Item 1" yazan bölümde a ş ağı  doğru s ırayla; 
Adana ve ilçelerini, Ad ıyaman ve ilçelerini, bu ş ekilde 80 ilimiz ve 
ilçelerinin girilmesi gerekir. 

Ş imdilik 5 ilimizi girerek bu nesnenin nas ı l kullan ı lacağı nı  araş t ıral ım. 
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D efine A Cherwter ∎  I 	Format: 1 -<(2561 

Simple 	Drop-Do,fte C.  Drop-Down-Li,, t 

ivias,imumP~ere: 

	İ I  enet- 

Format.. 

Adana 
Adı yaman 
Afyon 
Kayseri 

User Interface Br ı ilder 

F>iroplar ıly 	 COMBO -BOX-1 

   

Object: 1 COMBO-BOX-7 

Label:1Doğ um Yeri 

    

    

   

Ne Label . 

  

List-Item 

     

        

T oolt ı p: 

H elp ID. 

Colu , 9k419 - 00 

 Apı,  

Other .etting ,.ı• 

İv D.splay 

C, u3p T aree: 

P Er,: ı ble. 

L o ,  1 	 

W ı d ı ♦ ı 	o 

ı  _ 

H idder, 

N e-Tab-5tup  

Lefi-Align 
■->" 

R ı ght-Abon 

S hared 

Canse l 

"Item 1" yazan k ı smı  silerek yukardaki gibi düzenlensin. 

Uygulama çal ış tmlırsa ekran görüntüsü a ş ağı daki şekilde olur, combo-
box da seçim yap ı lırsa seçti ğiniz item (parça) aynen seçilmi ş  olur. Yani 
cornbo-box'dan "Adana" seçilirse, combo-box-1:screen-value (ekran 
değ eri) olarak "Adana" sonucu döner. Radio-sette oldu ğu gibi değer 
döndürmez. 
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tinsert window title> 
	

el ❑ 12I 

 

Bul 

cinsiyet 

6.̀ Kiz 

r F rkek 

Ö ğ renci Numaras ı :1 

Ad ı : 1 
Soyad ı:1 

S ı ni ı : 1 
Doğ um Yeri:{ 

Adana 
Ad ıyaman 

Progress Programlama 

Form ilk çal ış tığı nda "Doğum yeri" etiketli bir liste gelir, içi bo ş tur. Fare 
ile Doğum Yeri listesi i şaretlenirse, a şağı  do ğ ru bir liste dökülür. 
Buradan herhangi birisi seçilebilir. Burada i şaretlemeden önce bo ş  
gelmemesi için ilk değ er olarak "Adana" atanmas ı  gerekir. 

Combo-box dan seçilen değere karşı lık tabloya başka değer atanacak 
veya tablodan okunan değ er combo-box a farkl ı  atarnak için; 

Örneğ in öğ rencinin doğum yeri tabloda ilçe kodu olarak tutuluyor; 
combo-box'dan seçilen "Kayseri" ye kar şı lık tabloda "38" de ğ eri 
tutulmaktad ır. Tersi olarak, öğrenci Kayseri'li ise combo-box' ın ekranda 
görüneni "Kayseri" olmas ı  gerekir, bunu da ; 

if ozlukilce_kodu = "38" then 
combo-box-1:screen-value = "Kayseri". 

ş eklindeki komutlarla yapmak mümkündür. Tersi durum ö ğ rencinin 
doğum yeri yanl ış  ve düzeltmek gerekiyorsa, yani listeden "Kayseri" 
yerine "Adana" yı  seçerek bunu tabloya kaydetmek istenirse, 

if combo-box-1:screen-value = "Adana" then 
ozlukileekodu = "Ol". 

şeklinde bir dönüş türme i ş lemi yap ı lmal ı d ır. 
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O zaman 80 il ve ilçeleri de say ı l ırsa 3000'e yak ın yukarı daki gibi 
komutlar yazmak gerekecektir. Bu şekilde komutlar yazmak hiçbir 
zaman düşünülmez ve de tavsiye edilmez. Biraz dü şünülürse bu ilçe 
kodların ın ve ilçelerin adlar ının ilce tablosunda yer ald ığı  görülür. Buna 
göre combo-box' ı n ekran de ğ eri de ğ i ş tirilecekse, 

FIND FIRST ilce WHERE ilce.ilce kodu = ozluk.ilce_kodu NO-ERROR. 
IF AVAILABLE ilce THEN—  
combo-box-1:screen-value = ilce.ilce adi. 

ş eklindeki üç sat ı rl ık komut dizisi ile bu i ş lem halledilmi ş  olur. Tersi 
durumda combo-box dan seçilen il veya ilçe isminin ozluk tablosuna ilçe 
kodu olarak aktar ı lmas ı  ise, 

FIND FIRST ilce WHERE ilce.ilce_adi = combo-box-1 :screen-value 
NO-ERROR. 

IF AVAILABLE ilce THEN 
ozluk.ilcekodu = ilce.ficekodu. 

şeklinde yap ı lmalıdır. Bu ekran değ eri değ iş tirme i ş lemi öğ renci bulma 
iş lemi yapı lırken yaz ı lmalı , tabloya aktarma i ş lemi de ileride 
yapacağı mız "Kaydet" butonunda olmal ıdır. 

Eğer tablodaki ilçe koduna kar şı lık combo-box da isim yoksa hata 
verecektir. Örne ğ in ozluk tablosuna yanlış  bir şekilde 8200 kodu girilmi ş  
olsun, bu koda kar şı lık combo-box da ilçe ad ı  olmayacağı  için hata 
meydana gelebilir. 

Combo-box' ın yukarıdaki kullanımı  "list-item" özelliğ idir. Bu ömeğ e en 
uygun kullanımı  "list-item-pairs" (çift parça) özelli ğ i olacakt ır. Bu 
özelliğ i kullanmak için, combo-box' ın özelliğ inde yer alan "list-item-
pairs" radio-butonu i şaretlenmelidir. İş aretlendiğ i anda, aşağı daki gibi bir 
görünüm elde edilir. 

6-25 



Iner Lines: Adana,Adana, 

Adıyaman,Ad ı yaman, 

Afyon,Afyon, 

Kayseri,Kayseri 

Object: COMBO-BOX-1 

Label: Doğ um Yeri 

C List-ltems 	List-Item-Pair  

DefineÂs'.. Character :d 	Format. IX(256) 

r-  Ş  imple f Drop-Down t• Drop-Down-Li'st 

Maximum Cbatackers: 

T ooltip:. 1 

Hdp ID:12 

• 	 . 	 , 

Ft.0,416.95 

No-Label 

4 ı  

Progress Program]. ı  na 

Property Sheet COMBO-BDX-1 

Burada her şehirden 2' ş er tane olmu ş tur. Asl ı nda bu değerlerden ilki 
ekrana görüntülenecek de ğ eri, ikincisi 'de combo-box' ın seçilene kar şı l ı k 
değ eri olacakt ı r. O zaman bu özelli ğ i kullanabilmek için ikinci de ğ erleri 
ilçe kodları  ile düzenlemek gereklidir. Bunun düzenlenmi ş  hali aş ağı daki 
ekran görüntüsündeki gibi yap ı lmal ı dı r. 
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T-  No ebel 

List-Items C:` 1_isblter ıı -f 

I 	OK  

Obiect - 

Label 1D O'ğ.urn Yeri 

Adana, 01, 

Aci,N,aııı .ıxa, 02, 

AEycn , O 

3 ,3 

I rmer Line, 

I 7  

Defirie 	Cheraerer 2:j 	Forma. P:L2561 

C-  Simple C Drop Do‘en rz-  Drop-De ıen-List 

Maximum Cherecters 

ooltip. 

Flelp 1D- 

Oeornetry 

■,,,/idth 	. 

Height: _L. op 

Left-Aliyn 
r Coton-Aligrı  

Right ,Align 

Cauese P- o o 

How, 16 

Other Settinds • 

r 
rd Dep!se 

T,,rget 

fw E neble 

fW  Hiciden 

eb-S 

r..7 No-Onda 

dvarı ced.. 	 H elp 

User In ıerface Builder 

Prepe ırty. She - CO MB O -B OX-1 

Uygulama çal ış tırı lırsa, bu ş ekilde kullan ı lan combo-box için art ık ilce 
tablosundan arama yapmaya gerek kalmayacakt ır. Bu özellikle combo-
box'dan "Kayseri" seçildi ğ inde, combo-box' ın ekran de ğeri art ık "38" 
olacakt ır. 

combo-box 'in ekran de ğ erini de ğ iş tirmek için, 
combo-box-1: SCREEN-VALUE ozlukilcekodu. 

combo-box'dan seçilen de ğ eri tabloya kaydetmek için ise, 
ozlukilcekodu = combo-box- 1 :SCREEN-VALUE. 

yazmak yeterli olacakt ır. 

Buraya kadar combo-box' ın kullanımı  5 il üzerinden yap ı ldı . Diğ er il ve 
ilçeleri combo-box'a nas ı l doldurulmal ı  sorusu akla gelmelidir. Bu 
i ş lemler komutlarla yap ı lmal ıdır. Combo-box kullan ımını  iki ş ekilde 

6-27 



Prog ı  etiS PlOgrdltdatila 

verilmi ş ti, combo-box' ın içinin doldurulmas ı  da, iki benzer yöntemle 
yap ı lmaktad ı r. 

combo-box list-item şeklinde kullan ı lıyor ise; 

combo-box- 1 :ADD-LAST(item-list ) 
veya 
combo-box- 1 :ADD-FIRST(item-list) 

şeklinde kullan ı mı  mevcuttur. 

İ l ve Ilçe isimlerinin combo-box'a doldurulmas ı  iş lemi için ilce 
tablosundan yararlan ı l ır. 

FOR EACH ilce: 
combo-box- 1 :ADD-LAST(ilee.fice_adi). 

END 

ş eklinde kullanı lır. ADD-LAST seçene ğ i her eklenenin sona eklenmesini 
sağ lamaktadır. 

Combo-box, list-item-pairs özelli ğ i kullanı lı yorsa, 

combo-box-1:ADD-LAST(item-list,value) 
veya 
combo-box-1 :ADD-FIRST(item-list,value) 

şeklinde kullan ımı  mevcuttur. 

FOR EACH ilce: 
combo-box-1:ADD-LAST(ilce.ilce_adi,i1ce_kodu). 

END. 

şeklinde olmal ı dır. 

combo-box nesnesinden bir item (parça) silinecekse her iki kullammda da 

Combo-box:DELETE(item-lists). 
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iiriiiÖijirenci Numaras ı 	 Bul 

Ad ı : 

	

Cinsiyer 	 
oyad ı : 	

(i-.` K ı z 

C Erkek 

. D 	Yeri: Hana 

Har Aiyor 	 

User interfare Bu 

şeklinde kullan ı l ı r. 

Peki bu doldunna i ş lemi ne zaman yap ı lacakt ı r. Uygulama 
çal ış t ı r ı ld ığı nda bir butona has ı l ınca m ı  combo-box'm içini il ve ilçe 
adlar ı  ile doldurulmal ı , yoksa uygulama ilk çal ış maya ba ş larken mi 
doldurulmal ı d ı r. Tabi ki en uygun olan ı  uygulama ilk çal ış maya 
ba ş lay ı nca kendili ğ inden dolmal ı d ır. Bu i ş lem de hat ı rlan ırsa, bir 
uygulama ilk çal ışı rken yap ı lmas ı  gereken bir bölüm olan "Main-block" 
ta yap ı lmal ı d ı r. 

Toggle-box (check box) 

Sadece i ş aretlenebilir veya i ş areti kald ı nlabilen kutu ş eklinde bir 
nesnedir. İş aretlendi ğ inde "yes", i ş areti kald ı rı lırsa "no" değ eri döndüren 
bir nesnedir. Bir ifadenin var veya yok anlam ına geldiğ inde kullan ı labilir. 

Öğrencilerimizin harç al ıp almadığı n ı  bilmememiz gereklidir. Bunun 
içinde ozluk tablosunda harc_kredi alan ı  vard ı r. Bu alanın tipi logical 
(mantıksal) idi. Bu bilgiyi baz alarak toggle-box olu ş tural ı m. 

Toggle-box ; palette'den 3x3. deki simge i şaretlenerek frame üzerine 
konulur. Label olarak verdi ğ imiz örne ğ i kullanal ım ve "Harç Al ı yor" 

<insert windeng litle> - c-uygulanı  1.¥# ElE3E3 

ş eklinde bir label verelim, 
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, Section Edin» - WJndow - C:\nyoulama\c-uygulan ı al_w 	 MEM' 
Ede E d ı t Insert. Ş  earch Complie H elp 

sectiQnje.,  

ON1CnoosE 

 

IriSe(Cd11. 	I 

tABUTTON-1 

 

 

Bul 

v ınD FIYCST onluk LJAEkE o ı luk.ogr_no = 
NO-ERP,OF. 

IF AVAILABLE onluk TREN 
DO: 
fili-in-2,9CT,FEM-VALUR = oaluk_adi. 
fili-in-3,3CREEN-VALVE = ozluk_soyadi. 
fili-in-4,ROBBEW-VALUE = STBING(oaluk_siaifi). 

cineiy=t için ./ 
radio-set-1:3CfiEWN-VALUE 	ocluk_cinsiyet_ 

'*doğua 	 ö.e211; 
combc -box-1:SCPF2N-VALUE = orluh.ilce_ködu. 

içi,2 ' İ  
coggle-1,SONEBN-VALUE = STNINO<oelmk.harckredi›. 
IEND. 

ELSE 
MFOOANS .Bu numaraya sahip ö ğ renci bulunamadı . 

Progress Programlama 

Toggle-box nesnesi logical bir nesne oldu ğu için yes veya no de ğ erine 
sahiptir. Bu nesneye de ğ er atan ı rken, 

toggle-1: SCREEN-VALUE = "yes" . 

ş eklinde (ekranda kutunun çekli) veya 

toggle-l:SCREEN-VALUE = "no" . 

şeklinde de kutu çeksiz hale gelecektir. Toggle-box' ın ekran değ eri 
okunurken ise 

MESSAGE toggle-2:screen-value. şeklinde görüntülenir, 

tabloya veya değ işkene atama yap ı lırken ise, 

IF toggle-1:SCREEN-VALUE = "yes" THEN 
ozluk.harc_kredi = yes. 

şeklinde değer kontrol edilerek atan ı r. 

"Uygulamal" isimli uygulamada buraya kadar anlat ı lan nesnelerin 
kullanımıyla ilgili komutlar topluca aş ağı daki ekranda yer almaktad ır 
(Bul butonunun choose trigger' ı ). 
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dile Edit Insert Search Com0e Hdp 

Section:1Main Block _11' 	List... I 	Insaf 

User Intuface Bu ldu 

İ l ve 'Içe isimlerinin combo-box içine doldurulmas ı  içinde "Main-Block" 

SeotionEditot -Window - C. uygulama c-uygulamaiw 	 RIO 

' Now .A,zablo the 	-_tce and ww2t. f .-, the e),i 

aVOTE: kxand2. ERROR az>d END -KRY so clear2up ood,e wi11 

HAIN-BLOCK: 
DO ON ERPUP UNDO MAIN-BLOCR, LEAVE MAIN-BLOCE 

ON END-KEY UNDO HAIN-BLOCR, LEAVE HAIN-BLOCR, 
RUN elıable_UI. 

FOr. EACH ilce 

coxbo-bnx-1,ADD-LAST(ilce_ilce_edi,ilee_ilce_kodu)_ 

EM>. 

IF NOT THIS-PROCEDURE:PEBBISTEBT TREN 
WAIT-BOR CLOSE OF THIS-PROCEDURE. 

düzenlenmelidir. 

DB-Fields (Veritaban ı  alanlar ı) 

Şu ana kadar ki kullanı lan nesneler veritaban ından bağı msızdı , 
komutlarla ba ğı mlı  (ilişkili) hale getirilmi şti. Tablodaki bilgileri 
(alanları ) ekranda görüp bu alandaki veriyi güncellemek gerekir, tablo 
alanlarının frame üzerine getirmek için, bu nesne kullan ı lı r. 

Normalde bunu fili-in' lerle de yap ı lı yordu, ama zahmetli bir i ş  
olmaktayd ı . Bir çok alan var ise bunlann say ı sı  kadar da, ekrana veri 
alanlar ı  (fili-in) konulacak ve her birinin içini tablodan al doldur, 
saklanaca ğı  zamanda bütün tabloya aktarma i ş lemi 
yap ı lacakt ır. Bunun yerine DB-Fields'lar ı  kullanarak i ş ler biraz daha 
kolaylaşacakt ır. Aslında mantık aynı , fakat daha kolay olmaktad ır. Her 
ikisi de değ işken; birisi tablo de ğ işkeni diğeri ekran değ işkeni ş eklinde 
ifade edilebilir. 

Bunu örnekle aç ıklamaya çal ış alım. Özlük tablosu için ikinci uygulamay ı  
yapal ım. Bu uygulama tablodaki alanlan kullanarak verilen görme, 
düzeltme, silme ve kayı tlar aras ı nda gezinme gibi olaylar ı  gerçekle ş tirsin. 
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T ables 

Ders 
I Ice 
N otlar 
0 gretmen 

Progress Programlan ıa 

Ad ı m 1:Yeni bir Window 

Ö ğ renci Bilgileri - Untitled:1 

Yeni bir window aç ı l ır ve label "Ö ğ renci Bilgileri" ş eklinde değ i ş tirilir. 

Ad ım 2:Palette'den 1x2. simge olan DB-fields seçilir window üzerine 
i şaretlenir ve a ş ağı daki tablo seç penceresi gelir. 

Bu pencereden ozluk tablosu seçilir "OK" butonuna bas ı l ı r. 
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Selected Fields: 

Oztuk.Oqr No  
Ozluk.Adi 
Ozluk.Soyadi 

Oduk.lice_Kodu 
Ozluk.D_Tarihi 

Ozluk.Cinsiyeti 
Ozluk.Sinifi 

zluk.Harc_Kredi 
OzlukAdres[1] 

• Ozluk.Adres[2] 
Ozkık.Adres[3] 

Available Fields: 

H 

OK Canca! 

User Interface Builder 

Selector 

Ozluk tablosuna bağ lı  olan alanlar ekrana görüntülenir, (multi-field 
selector). Soldaki alanlar "Available Fields" kutucu ğundan i şaretlenerek, 
"Add" butonuna bas ı larak, "Selected Fields" kutucu ğuna sağa taşı nır. 
Sağda seçili alanların s ıras ı , yine bu ekranda de ğ iştirilebilir. 

Add butonu ile sağ  pencereye ta şı nır, remove butonu ile sol pencereye 
geri al ınabilir. Move Up, Move Down ile sağ  pencerede alanlar ın form 
üzerine geli ş  sıras ı  belirlendikten sonra Ok tu şuna bas ı larak seçili 
alanlar window üzerine getirilir. 

Aşağı daki form bu ş ekliyle çalış tınlırsa ozluk tablosundaki ilk kayı t 
görüntülenir. Diğ er kayıtları  görüntülemek gerekir, bunun için ikinci 
kayda git veya bir önceki kayda git gibi komutlar verilmelidir. 
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Progress Programlama 

tihrenei Bilgileri - c-upgulamaaw 

r, ... ö ğ renci No: II 
 Adi: I 
 Soyad: I 
• Doğ um Tarihi: Ini /01/190o  

Do ğ um Yeri: IP0--- 	 

	Cinsiyeti: I--- 	 

	. 	rı  
'Harç Kredisi: I no 

Adres[l ]: 

Adres[2]: 

Adres[3]: I 

Ekrandaki kayı t güncellenirse bunun tabloya kaydedilmesi, yeni kay ı t 
eklemek için formun ayarlanmas ı , kayıt silmenin yapı lması  , bütün 
bunları n yap ı labilmesi için formun altına bir kaç buton konularak bu 
iş lemlerin yap ı lması  gerekir. İleri, geri, kaydet, sil, yeni kayıt gibi 
butonlar yerle ş tirilsin. 

Butonları  frame üzerine a şağı daki şekilde yerleştirip labellan da 
ayarlanmal ı dır. Bu uygulama çal ış t ınlırsa, yine ilk kayı t gelir diğ er 
kayı tlara geçi ş  yap ı lamaz. Butonlar form üzerine konuldu, ama butona 
görev verilmedi. Ş imdi butonlara s ırayla görevleri verilmelidir. 
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IND PRES, arlah NO-RPkOP.. 

'F AVAILADLE onluk =EM 
DO: 
DXSPTAY Orlu3w_Aai 

Or ıalc.Adrasr,T 
Onluk-Adres( :' ? 
Orlıar_Aararl 
OrDıat.Ciariyeri 
OrThi,_D Tarihi 
OrlaH_Hare_Hradi 
OrDalc-IlaaKoda 
Orl ıalc_Ogr Na 
Orlah_Siaifi 
OrDuk_Soyadi WTTH FRANI' defaalr-fraaa- 

ENT:,  
Ii D_ 

1 . . 	 1  • 

 

S ection Edikor - Window - N.uyguiam.aN..-..vgu ı ama2 - 1E3 
t 'Îrıseı f Seöi H .. CoMPitş L4  ırj 

'An80:1.c-P11,.; 1  

0 - 1HUTTOM -6 

Triggws .. 

 CH001; 

   

   

000500 

Ö ğ renci Bilgileri 

'i ğ renç No- 

Adi: jR. GUL SEVIN 

Soyad ı -. IPEKNIEZCI 

Doğ um Tarihi:123105/198Z 

Doğum Yeri: 1602 

Cinsiyeti: 

s ı n ı f ı : F 
Harç Kredisi.ncr-r—  

Adres(1 J: ISOLIKKUYU AYDIN SOKAK 

Adres[2]: 145 

Adrest31: OSMANCI K 

Geri Butonu choose trigger' ı : 

User Interface Builder 

Bu trigger da, "DISPLAY bilgi-alanlar ı  WITII FRAME DEFAULT-FRAME." 

satı rını  inceleyelim. 

Display; bilindiğ i üzere görüntüle komutudur. 
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Progress Programlama 

Bilgi-alanlar ı , aralarda bo ş luk olacak ş ekilde yan yana veya alt alta 
yaz ı labilir, 

WITH FRAME DEFAULT-FRAME ; görüntülenen alanlar ı n nerede 
gösterilmesi gerekti ğ ini ifade eder. Bilindi ğ i gibi objeler ve alanlar 
frameler üzerine konulmaktayd ı , bilgi alanlan (db-fı elds) da frame 
üzerinde oldu ğuna göre bu alanlar ı  frame üzerinde göster anlam ı ndadı r. 

İ leri Butonu : 

ş ec ıtion Editor - Window - C:\Laygullama ‘c-uygulama2..w 
	 Eg 1E3 

File E d ıt Inser Search ıSerrraile HeIC 

S ect ı on: 	r ıguers 

ON: I cHooss 

  

List . Insert Cell... 
-  

OF1BUTTON -6 

 

    

    

PIN' 	 ozluk 
IP 	 o.luk THEN 

ncc 
DISPLAY 0.1.k_Adi 

0.1uk_AdresUl 
0.1uk_Adrest7 
0.1uk_Adrws[2] 
0.1uk.Cinsiyeti 
0.1.X_D Tarihi 
0.1uk.147ırc_Kredi 
0.1uk_I1ce_Kod-u 
0.1uk.Ogr_No 
Ozluk_Sinifi 
0.1-uk_ Soyad Fr TH F RAF.,32 

ErıT,  
defsıllt-frame 

END. 

İ leri ve geri butonlar ı yla, kayı tlar aras ında hareketler sağ lanır. Dikkat 
edilirse "Geri" ve "ileri" butonunda de ğ iş en sadece 2. sat ırda "PREV" ve 
"NEXT" ifadeleridir. E ğ er "ilk kayıt" ve "son kay ıt" gibi iki buton daha 
eklenecekse, ayn ı  olan kı s ımlar bir procedure içine yaz ı larak 
kullanı lmalıdır. 

Ekranda aktif kayd ın bir bilgisi düzeltilirse bunun tabloya da yans ı tı lması  
gerekir. Bunu "Kaydet" butonuna basarak gerçekle ş tirmek gerekir. Bilgi 
düzeltilecek ve kaydet butonuna bas ı lacakt ı r. 
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File Edit Insert Search ComOle Help 

Sechety IT riggers 

ON: I CHOOSE 

 

InserICal. 

CW-. 01BUTTON-3 

 

  

CREATE 

ASSIGN 
ozluk. 

Ozluk_Adi 
Ozluk.Adrest ) 
Ozluk.Adres[l 
Ozluk.Adres[ ş ] 
Ozluk.Cinsiyeti 
Ozimk.D_Tarihi 
Ozluk.Harc_Kredi 

Ozluk.Ilce_Rodu 
Ozluk_Ogr No 

Ozluk.Soyadi _ 

 

User Interface B u ilder 

Kaydet butonu trigger' ı : 

Section Editor - Window - CAuygula ına‘c-elygulamaaw 

ASSIGN komutu frame üzerinde bulunan tablo alanlar ının ekrandaki 
bilgilerini, tabloya atama anlam ı na gelmektedir. Dikkat edilirse frame 
üzerine bir fill-in veya ba şka nesne konulduğunda, o nesnenin ekran 
değeri (screen-value) her zaman karakterdi. Bu bilgileri tabloya 
aktar ırken mutlaka dönüş türme (karakterden-say ı ya,karakterden-tarihe 
gibi) i ş lemler yap ı lmaktayd ı . Ama tablonun kendi alanı  frame üzerinde 
ise dönü şüme gerek kalmadan aktanlmaktad ır. 

Burada frame üzerindeki nesneler, tablonun direk alanlar ı  ise sorun yok, 
eğ er ki frame üzerine ba ğı msız nesneler konulursa (combo-box, radio-
set, toggle-box gibi) bunlar için ayr ı ca display veya assign sat ırları  
yaz ı lmal ıdır. 
Cinsiyet bilgisi için bir radyo-set buton kullaml ı rsa ; 

Radio-setten K ız seçilirse bunun değeri "K" idi, bunun tabloya "K" 
olarak atanmas ı  gerekiyor. 
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Progress Programlama 

Assign ozluk.cinsiyeti = radio-set-1:screen-value. ş eklinde kaydet 
butonuna yaz ı lı r. 

Tablodan görüntülenecekse; 
radio-set-1:screen-value = ozluk.cinsiycti. şeklinde ileri, geri buton 
tri ggeflan na ayr ı ca yaz ı lmal ı d ı  r. 

Yeni butonu trigger' ı : 

Yeni bir kay ı t eklenecekse bu buton kullan ı lmal ı , yeni kay ı t ta öncelikle 
alanlann içeri ğ i silinmelidir. Yeni Bilgiler ekrana girilir ve bu bilgilerin 
saklanmas ı/kaydedilmesi gerekir o zaman kaydet butonuna bas ı lır. 
Kaydetmeden önce tabloda bo ş  bir kayıt oluş turulmal ı  daha sonra 
kaydedilmelidir. 

DO: 
clear frame {&FRAME-NAME}. 

END. 

ş eklinde bir kod yeni butonuna yaz ı lır. Burada "clear frame default-
frame" yerine "clear frame {&FRAME-NAME}" ş eklinde bir ifade 
kullanı lmış tır, Bu kullanım genelleş tirilmi ş  bir ifade olup o anda hangi 
frame de çal ışı lı yorsa onun yerine yani "kullan ı lan frame" anlam ı na 
gelmektedir. 

Tabloda bo ş  kayıt (create) olu ş turmayı  neden kaydet buton ıııı da 
yazmal ı yı z, sorusuna cevap olarak; 

Kullan ı c ı  yeni butonuna bast ı , ekran bo şaltı ldı  ve create komutu 
uygulandı , bu s ırada yeni kay ı ttan kullan ıc ı  vazgeçti. Tabloda bo ş  kayı t 
oluş turulmuş  oldu. Kullanıc ı  bu eylemi çok kez yapabilir ve bo ş  kayı t 
eklenerek hatalara sebep olabilir. Buna engel olmak için kullan ıcı  verileri 
girer ve gerçekten ekleyecekse "Kaydet" butonuna basar bo ş  alan (create) 
oluş turulur ve bilgiler saklan ır. Kaydet butonu var olan kayd ı  saklamayı  
veya yeni oluş turulan kayd ı  saklamaya yarayacakt ır. Bu aşamada 
saklanacak kayd ın yeni mi, yoksa var olan kay ıt m ı  olduğu, bir 
değ işkenle denetlenmelidir. 
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File Edit Insert Search Compile Help 

S ection: 1 D erinitions 
	

2:1 	List... 	1 	Insert Call... 

CREATE WIDGET-POOL. 

Fd3 - b.ns Defiz2i';ions --- 

Local Viable 23€,fi:p2i= --- 

DEP 	xdurum AS CHAk. 

Section Editor - Window - CAuygulama\c-uygulama2.w 
- 	 • kr:g?" 

Sechon. Triqqer; 

ON:1 cHooss 

  

insert. Cell.. 

Ne ,N. , 	 BUT T ON-Z 

 

   

     

DO: 

xdurum = "yeni". 
CLEAR FRA1E { ,£FPAME-NANE}, 

. 	. 

SL lurerface Builder 

Section Editor -Window - C:luygLdan ıa‘c-tılygulama2.w 

Definitions bölümünde (yukar ı daki şekilde) global (her yerde geçerli) 
olan xdurum değ işkeni tan ımland ı . 

Yeni butonunun trigger' ı  yukar ı daki gibi düzenlenmelidir. Global 
değ i şken olan xdurum'a "yeni" ifadesi atanm ış tır. 
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File 	Edit 	Insert 	Ş earch 	Compile 	Help 

List... Insell Call... 	I ec6ou. T riggers 2. 
ONicHoosE 2..j New_ OFIBUTTON-3 

IF xdurum = "yeni" THEN 
CPEATF ozluk. 

A3E:ICH 	Ozluk_Adi 
Ozluk.Adres(l 

Ozluk_AdresLI 
Ozluk_Adres(1 
Oziuk.Cinsiyeti 

Ozluk.D_Tarihi 
Oz ıuk.Harc_Kredi 
Ozluk.Ilce_Kodu 
Ozluk_OgrNo 
Ozluk.Sinifi 

Ozluk_Soyadi . 
xdurum = "". 
END_ 

Progress Programiarna 

S ection E ditor - Window - C: ş lygulanı alc-uygulama2. w ❑ Ej 

Kaydet buton trigger' ım yukarı daki gibi yeniden düzenlemek gerekir. 
Çünkü kullan ı c ı  bilgileri düzeltirken mi kaydet butonun bast ı , yoksa yeni 
kayıt eklenip te mi kaydet butonuna bast ı , bunu ayırt etmek gerekiyor. 
Bunu ay ırt etmek için yeni butonuna bas ı ldığı nın kontrol edilmesi 
gerekecek, eğer bas ı ldıysa create ve assign komutlar ı m uygulanacak, 
yok bas ı lmadıysa, sadece assign komutunun uygulanmas ı  şeklinde bir 
düzenleme yap ı lmalıdır. Bu kontrol de "Definitions" bölümünde 
tan ımlanan uygulamanın her yerinde tan ınan bir değ işkenle mümkün 
olacakt ır. Hatırlan ı rsa, bir procedure veya her hangi bir trigger içinde 
tanımlanan değ işken sadece tan ımlandığı  yerde geçerli idi. Kaydet 
buton ıında dikkat edilirse xdurum de ğ işkeni bo şaltı lı yor. 
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DO: 
DEF VAP 
MESSAGE 

sor AS LOGICAL. 
"Silmek istedi§inizden emin misiniz ?" 

VIEY-AS ALEFT-BOX QUESTION 

BUTTON YES-NO TITLE "Uyar ı " UPDATE sor. 
IF sor = yes TREN 

DO: 

List... Sectionr I T riggers 

ONionopss 

Insert Cell .. 

OF1BuTTon-4 

IF AVAILABLE ozluk THEN 
DELETE ozluk. 

END . 
END. 

User Interface Builder 

Sil Butonu trigger' ı : 

Bu butona bas ı l ınca ekranda bilgileri görünen kayd ı n tablodan 
silinmcsini sağ layacakt ı r. Bu kayı t bir daha bulunamayaca ğı ndan silme 
i ş lemi yap ı l ı rken kullan ı c ı  uyar ı lmal ı d ı r. 

Section Editor - Window - CAuygulama‘c-uygulama2.w 	11 El 
File Edil Insert Search Çornpile H elp 

Mesaj ile kullan ı c ının verdiğ i "evet" / "yes" cevab ı  ile aktif olan kay ı t 
tablodan silinmi ş  olur. 

Fakat ekranda hala silinen bilgiler kal ır. Silme i ş leminden sonra, ekrana 
bir sonraki kayd ın gelmesi sağ lanmalı dır. 

Browse 

Database'deki alanlar ın sütunlar halinde s ıralanmas ı  ve verilerinde bu 
sütunlann altında sat ı r halinde görüntülenmesini sa ğ lar. Şu ana kadar 
window üzerinde tek bir kay ı t görüntülenmi ş ti. Browse ile excel'deki 
çalış ma sayfas ı  benzeri, ekran ın büyüklüğünde birden çok kay ıt 
görüntülenir, kayd ırma çubuklar ı  ile diğer kayıtlar görüntülenir. 
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Database: İ  ogrenci 

Available Tables: 

Ders 
lIce 

Ozluk 

E . dd » 	:1 

Fields... 

Selected Tables &Joins: 

Notlar 

r" \Alhere r Soft 	( Options 

Quer ■ : 

FOR EACH Notls.r NO-LOCK INDEXED-REPOSITION: 	I 

rı dexed-Repc%ition Check SyntaK tvpaVÎ F On CI.K 

    

OK. 	Carı cel 	Freefoim Query .. I 	H elp 

Progress Programlarna 

  

   

Browse nesnesine, notlar tablosunu örnek vererek ba ş lan ı rsa, bu nesnenin 
anlaşı lmas ı  daha kolay olacakt ı r. 

Browse olu ş turabilmek için öncelikle yeni bir window olu ş turulmal ı d ı r. 
Daha sonra Paletten 2x . simge olan browse seçilir frame üzerine farenin 
sol tuşuna bir kez bas ı lmak suretiyle b ırak ı l ı r. 

Seçilen browse nesnesi frame üzerine b ırakı ldığı  anda yukar ı  pencere 
ç ıkacak ve buradan bir tablonun seçilmesi sa ğ lanacakt ır. "Available 
tables" kutucuğundan "Notlar" tablosu seçilerek sa ğ  tarafa (selected 
Tables) kutucu ğuna taşı nacaktır. Yine ayn ı  ekranda yer alan "Fields" 
butonuna bas ı larak browse nesnesi üzerinde yer alacak alanlar 
seçilmelidir. İ lk aç ı lan pencerede "Add" butonuna bas ı ldığı  anda "Multi-
field Selector" bilgi alanlann ı  seçme penceresi gelecektir. "Available 
Fields" var olan alanlan, "selected fields" seçilmi ş  alanlar penceresine 
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Available Fields: 

OK 	I 

Selected 
Ocir_No 
Kodu 
Donem 

Lsdd » Sube 
Vize 
Final 
Basari 

Cansel 	I Help 	I 

Column Editor 

ri-od 
e OgrNo 

e Kodu 

e Donem 

e Sube 

e Vize 
e Final 

e Basan 

Add 

M o've Çı own 

li ğ r. No. 

Dcable-auMzap 
Colunı n-R ead-0 nrj, ,  

Auto-P, etum 
p-  Enable 

rk; Visible 

Aut.c.R eme 

Enable Ali 

D ı sable Ai 

...ak: ■...ı laled Field.. 	I 

Column 

Ö ğ renci N ımarasi 
fft,  

Carca! 	I 

Eser interface Builder 

SOleçtöt 

(yukar ıdaki) ş ekilde görüldüğü s ırada ta şı narak "OK" butonuna bas ı lı r, 
"column editor" penceresine geçi ş  yap ı l ır. 
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Progress Prograrniama 

"Column editör" penceresinde seçilen alanlar ı n s ı ras ı n ı , enable veya 
disable gibi özellikleri değ i ş tirilebilir. Enable özelliğ i browse çal ış tığı nda 
bilgilerin güncellenmesi iznini, disable özelli ğ i de sadece okuma 
özelli ğ ini verir. Bu özellikler bütün alanlar için veya istenilen alanlara 
verilebilir. 

"Column Editor" penceresinde seçilen alanlar ın bütün özellikleri 
düzenlenir. Column Editor penceresinde "Ok" bas ı ld ıktan sonra olu ş an 
uygulama a ş ağı daki gibi olacakt ı r. 

st cinsed window title> - Untitled:1 

Ö:dr. No. 	D.Kodij Dönem 	Ş ube Vize Final 

Bu yap ı lanların hard diskinize saklanmas ında yarar olacakt ı r. 
AppBuilder penceresinden sakla simgesine basarak dosya ad ı  
kutucuğuna "c-uygulama3" ismini yazarak uygulama saklanmal ıdı r. 

Frame üzerine konulan browse nesnesinin boyutlar ını  fare ile uygun 
biçimde küçültme veya büyültme yap ı labilir. 
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User Interfacc [3 ıı ilder 

Bu uygulamada dikkat edilirse istek d ışı  çal ış tığı  yani bütün ö ğ rencilerin 
dersleri ve notlar ın ı n geldiğ i görülmektedir. Bunun özelle ş tirilerek 
sadece istenilen ö ğ rencinin derslerinin getirilmesi sa ğ lanabilir. 

Sorgu 

Db-fields ve browse gibi nesneler tablolardan bilgi al ırken baz ı  ko ş ullara 
göre kayı tlar ı  ekrana getirir. Bilgilerin ko ş ula göre seçilmesi olay ına 
sorgu denilmektedir. Bu iki nesne aksi belirtilmedikçe bütün kardan 
seçerler yani sorgularlar. Browse nesnesinde, dikkat edilirse bütün 
kayı tlar ekrana getirilmi ş ti. Ş imdi ko şula göre sorgu yap ı lmas ı  i ş lemi 
nas ı l gerçekle ş tirilmektedir. Bir browse nesnesi tablodan a şağı daki gibi 
kayı tları  sorgular. 

OPEN QUERY browse-name FOR EACH tablo-ad ı . 

ş eklinde genel bir kullan ım ı  vard ır. Üçüncü uygulama olan browse 
nesnesindeki sorgu ise 

OPEN QUERY browse-1 FOR EACH notlar. 

şeklindedir. Bu sorgu (query) ko şulsuz olu ş muş tur. Bu sorgu, browse 
nesnesi olu ş turulurken tablo seçildi ğ i anda otomatik olu şur. Sorgunun 
ko şullu olarak aç ı lmas ı  (open edilmesi) şöyle olmaktad ı r, 

OPEN QUERY browse-1 FOR EACH notlar WHERE ko şul-cümlesi. 

şeklindedir. 

Son yap ı lan uygulama şöyle geni ş letilsin, formun üzerine bir fill-in ve 
bir buton konulsun. 
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<insert window title> e-uygulamalw E3 

FiIE Edt Ired S earch Cou& Hdp 

Sect ion: T hggers 	 mert CaL . . I 
ON: FİZ7S7---- 	 Nem.. 10F1BUTTON-7 	 Göster 

DO: 

OPEH QUERY browse-1 FOR EACH notlar 

UHERE notlar.ogrno = fill-in-l:SCREEN-VALUE. 

Progress Progra ınlan ı a 

• 

Ö ğ renci No: 
	

Göster 

Nr. No. ID.Kodu 	 ş ubelVize Final 3aş ar  

Fill-in ve butonun etiketleri yukar ıdaki gibi düzenlensin. Butona öyle bir 
komut zinciri (aşağı daki gibi) yaz ı lsın ki, fill-in içine yaz ı lacak öğ renci 
numaras ına ait kay ıtlan browse üzerinde göstersin. 

Section Editor - Window - CAuygulama‘c-u3rgulama3.w 	 I3 
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05.  Na D Kodu Dönem Ş ube Final Baş ar ı ' A. 

91050099 A202 1993.94/2 69 60 64 
91050099 A204 1992-93/2 A 50 65 59 
91050099 A206 1992-93/2 A 64 60 62 
91050099 A211 1992-93/1 A 34 60 50 
91050099 A212 1992-93/2 A 37 30 51 
91050099 A301 1993-94/1 A 81 63 62 
91050099 A302 1994-95/2 A 53 35 78 
91050099 4303 1993-94/1 30 45 0 
91050099 A303 1994-95/1 A 65 75 71 
91050099 4304 1 993-9412 A 44 25 54 
91050099 A305 1993-94/1 A 20 50 
91050099 A305 1994-95/1 A 52 GO 57 
91050099 4307 1993-94/1 A 49 25 
91050099 4307 1994-95/1 A 88 95 92 

wrt`tinsert window tido> 

   

r ... 	 : ...... ... . 

ğ ienci No: 91050099 

 

Lise' Interface Builder 

Butonun cboose trigger' ı  yukar ı daki gibi düzenlenir ve uygulama 
cal ış tuı l ı r. Öğ renci numaras ı  girilerek "Göster" butonuna bas ı l ı.rsa, 
browse üzerinde sadece girilen ö ğ renciye ait dersler görüntülenir. 

image (Resim) 

Bir uygulamada frame üzerine resim eklemek için kullan ı l ır. Paletten 
3x1. simge fare ile seçilir, frame üzerine fare getirilir ve farenin sol 
tuşuna tek t ı klayarak image nesnesi olu ş turulur. 

cinse *yıında. 	 - c-kıdpgaı lantn--- 	 15:3 
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T coltip: I 

Geometry 

Column:12o.co 

How:13.14 

Convert-3D -Co!ors 

•17; Enable 

Hidden 

Width:112 . o 

Height: 13 _ os 

F S tretch-tc-F ı r 

Lett-Ahon 

Right-Align 

Transparenr 

Other S ettings 

Propetly Sheet - IMAGE-1 

Object: 

Image 

adeiconlblank 

[ 	OK 	1 	Cancer 	 6dvanced 1 Help 

Progress Prog,ramlarna 

Default olarak bir resim (siyah bir icon) konur, bu image nesnesine 
farenin sol tu şu ile çift t ıklanarak image nesnesinin özelliklerine girilir. 

Default olarak eklenen resim nesnesinin, özellikler penceresinde de ayn ı  
resim bulunmaktad ır, bu resim üzerine yine farenin sol tu ş u ile tek 
t ıklayarak, hard diskinizde mevcut olan bir resim ile de ğ iş tirilebilir. 

Özellikler penceresinde "adeicon" dizinindeki "blank" resmine çift 
tıklanarak aç ı lacak aş ağı daki pencerede, "File Type" combo-box 
listesinde, yer alan türlerdeki (bmp, jpg, gif gibi) bir çok resim seçme 
imkanı  vard ı r. 
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File: 

l admin%.ico 

None 
8driı ir13.,;, İ CCI 

crı fginf o ıco 
comp%.ico 
debug%.ico 
dict%.ico 
ednico 
help%.ico 
proexp.ico 
progress.ico 

File jpe: 

All Picture Files 

B itmaps (x.bmp,'.dib) 
lcons (x.ico) 
GIF (".grf) 
JPEG r.jpg] 
CALS r". 

adeicon admin%.ico 

IZ; PreyieW' 

Edit Path... 

User Interface Builder 

Hard diskteki diğ er resimlerin seçilebilmesi için "Browse" butonuna 
basarak istenilen dizinden resim seçmek mümkündür. Progress'in sabit 
resimlerinin bulunduğu dizin (Directory) combo-box listesindeki 
"adeicon" dizininde mevcuttur. Kullan ı c ı  resimlerinin bulundu ğu başka 
bir dizini de "Edit Path" butonuna basarak, directory listesine ekleyebilir. 

Dikkat edilmesi gereken bir husus da kullamc ı  resimleri, uygulamada 
kullanı lacaksa ve bu uygulama ba şka bir bilgisayarda çal ış tınlacaksa, 
kullanı cı  resimlerinin de o bilgisayarda ayn ı  dizinde olmas ına dikkat 
edilmelidir. Aksi halde hatalar ile kar şı laşı labilir. 

Functions 

Bilindiğ i gibi progress'in caps, abs, modulo gibi bir çok haz ır 
fonksiyonları  vard ır. Programc ıda yaptığı  uygulamada s ık sık kullandığı  
bir çok iş lemi bir alt programda toplayarak daha titiz ve h ızl ı  program 
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Question 

There are r ıo functions defined. Create a new one ? 

Hay ı r 

Progress ProQramlama 

yapabilmeyi hedefler. Bunun içinde, kullame ı  tanıml ı  alt programlar olan 
fonksiyonlar ı  tan ı mlar. Fonksiyonlar bir çok de ğ er al ır, bunlar üzerinde 
i ş lemler yap ı l ı r ve geriye tek de ğ er gönderir. 

Fonksiyon olu ş turma i ş lemi için yeni bir window olu ş turulsun. Bu yeni 
uygulamada bir buton koyal ı m ve bu butona bas ı l ınca oluş turulan 
fonksiyonun kullan ımın ı  görelim. 

Öncelikle yeni bir window olu ş turuldu ğunu, bu window üzerine de bir 
buton konulduğu kabul edilirse, 

Section Editor - Window - CAuygulama\c-uygulama4.w e D 
File Edit Insert Search Con ıpile Hdp 

S ection: 

ON: 

Insert Call 

OF: IBUTTON-1 

T riggers 

Definitions 
Triggers 
Main Block 
Procedures 

List 

"Edit Code" butonuna bas ı lır, section listesinden "Functions" seçene ğ i 
seçildiğ i anda fonksiyon tan ım ı  yap ı labilmesi için bir onay penceresi 
ç ıkacakt ı r. 

Bu onay penceresinde "Evet" dü ğmesine bas ı lı r ve yeni bir pencere ile 
karşı laşı l ır. Bu pencerede olu ş turulacak fonksiyona bir isim ve 
fonksiyondan geriye dönecek de ğ erin tipinin seçilmesi istenir. 
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New Function 

Name: J birlestir 

R eturns:1 CHARACTER 

OK I Cancel 	1 Help 

 

Seeeen Editer W ı ndow - C:\uygula ınakc-uygulania4.w  

Hile Edk Insert Search Compde Helo 

Functions 	 v' 	_ 

Ni?r birlestir 	 New 

RETUPMS CHARACTER 
İ ' paranseter-den,:2ition5 "/ t 

Furpo: 

Notw: 

RETURN "". 	/' Function r6t.urn valu. 

Nil FUNCTION. 

User Interface Builder 

Name kutucuğuna yeni oluş turacak fonksiyona "birle ş tir" ismi yaz ı lır ve 
"Returns" listesinden de "character" seçilerek "Ok" butonuna bas ı lır. Her 
oluş turulan fonksiyon için a ş ağı daki pencere gelecektir. 

Bu fonksiyon iki değ er alacak (ad ve soyad ı), bu değerleri büyük harfe 
çevirip, birbirine ekleyecek ve bu eklenmi ş  ad soyad ı  geri döndürecek. 
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Section Editor - Window - Ltuyoulamatc-uyoutamakw 

File Edit 'Insert Search Con-ı p ı ie Help 

Section. I Funct ı ons 

Name1bir ı estir 

2'1 	List_ 

New._ 

tIST 

R erler-ne._ 

RETURNS CHARACTER.  

(xadi AS CHAR, xsoyadi AS CHAR /u poraw6ter-defin ions */ ) 

Furpos: 

Notese 

DEF VAR xdonen_deger AS CHAR. 

xdonen_deger = CAPSxadi? 	" " 	CAPS(xsoyadi). 

TIM xdonen_deger. 	/* nınction return va2ue. * İ  
Lt FUNCTION. 

NDE 

Private 

ProPress Proprarnlarna 

Bu pencerede baz ı  tan ı mlamalar yap ı lmal ı dı r. 

Bu fonksiyonu kaç de ğer gelecekse bunlar, ( /* parameter-clefinitions */ ) 
k ı smı nda parantezler içinde belirtilecektir. 

Örnekte iki değ er geleceğ inden, 
( xadi AS CHAR, xsoyadi AS CHAR/* parameter-definitions 
şeklinde olacakt ır. 

Geriye dönecek de ğer bu fonksiyon içinde tan ımlanmalıdı r. 
DEF VAR xdonen_deger AS CHAR. 
ş eklinde tanımlanacakt ır. Tanımlanan bu değ işken en alta yer alan 
RETURN `"'. satırında 
RETURN xdonen_deger. şeklinde belirtilmelidir. 

Bu fonksiyonda yap ı lacak i ş lemler ise de ğ i şken tanımlama sat ırı  ile 
RETURN satın aras ı nda yap ı lmal ı dı r. Fonksiyonun son hali aş ağı daki 
pencerede oldu ğ u gibidir. 

Ş imdi "Ko ş tur" butonunun trigger' ıda aşağı daki gibi düzenlenerek 
kullanı c ı  tanı mlı  fonksiyonun nas ı l kullan ı ldığı  görülecektir. 
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YAHYA DEMIRCAN 

User Interface %lider 

Section Edil°, - Window - CALtygulamakc-uygulama4.w 	 PI D El 
File Edit Insert Search Compile Help 

	

Section: IT riggers 
	

List.. 

	

ON: cHoosa 	 New 

Insert Call... 

OFIBUTTON-1 

DO: 

MESSAGE birlestir("yal ıya',"demircan"). 
END. 

Uygulama çalış tırı l ırsa, fonksiyona "yahya" ve "demircan" de ğ erleri 
gidecek, geriye "YAHYA DEM İRCAN" dönecek ve message komutu ile 
bu geri dönen değ er aşağı daki gibi ekrana yans ı yacaktır. 

Kullanı cı  tammlı  fonksiyonlar haz ır fonksiyonlar gibi ayn ı  şekilde 
kullanı lmaktad ır. Fonksiyona sabit bilgi, yerine de ğ işken ad ı  yaz ı labilir, 
geriye dönecek de ğ er ekrana direk yans ıtı ldığı  gibi bir değ i şkene de 
atanabilir. 

Daha başka yeni fonksiyonlar olu ş turulacaksa "Edit Code" butonuna 
bası larak aç ı lan section editor penceresinde, section bölümünde 
"functions" seçili iken, ekranda yer alan "New" butonuna bas ı larak yeni 
fonksiyonlar olu ş turulabilir. Bir fonksiyonu silmek için ise section editor 
penceresinde yer alan "Edit" menüsünden "Delete Function" seçene ğ i 
seçilerek silme gerçekle ş tirilmektedir. 
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I'rogress Prouamlama 

Procedu re 

Fonksiyonlara benzer ş ekilde alt programlard ır. Fonksiyondan farkl ı  
olarak, bir çok değer aldığı  gibi bir çok değeri de geri döndürür. 
Procedur'lerin kullan ı m ında iki yöntem uygulanabilir. 

Birinci uygulamada bütün de ğ işkenlerin (procedure de kullan ı lacak 
değ işkenler) Definitions bölümünde tan ımlamas ı  gereklidir. Bu şekilde 
procedure run edilirken, sadece ad ı nı  belirtmek yeterli olmaktad ır. Bu 
kullammda, değ iş ken tan ım ı  için "Definitions" aşağı daki gibi düzenlenir. 

Section Editor - Window - CAuygulama\c-tryoulaina4.w 
	 o E< 

Fite Edit Insert Search Compile Help 

S ection: , [D efinitions j__ 	List.. 	i 	Insert Cell... 	I 

   

/' Parameter.9 	 - 

LOCa2 Variable Definitions ---
DEP VAR xadi AS CHAR. 

PEP VAR xsoyadi AS CHAR. 

DEP VAR xdonen AS CHAR. 
CEP VAR xuzunluk AS INT . 

Yeni procedure olu ş turmak için ise section editor penceresinden section 
listesinden "Procedure" bölümü seçilir.,"New" butonuna bas ı larak 
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User Interface Builder 

New Procedure 

Name: bul 

Penceresinde name kutucu ğuna procedure ismi "bul" yaz ı larak "Ok" 
butonuna bas ı lır. "Bul" procedure aş ağı daki gibi düzenlenir. 

Section Editor - Window - C:\uygulamakc-uygulama4  w 

File Edit In:ert Search Compile Help 

Sec 	Procedures 	 2:1 	Lizt 	Insert Call 	I, 	Pr ı vate 

Namelbul 
	

New... 	R ename 

Eurpose: 
Pard2~: <'none> 

Notes: 

xdonen = CAPS(xadi) + " " + CAPS(xsoyadi). 

xuzunluk = LENGTHtxdonen)_ 

END PROCEDUPE. 

Koş tur butonu da, a şağı daki gibi düzenlenerek, procedure kullan ı lır. 
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Progress Programla ı na 

   

 

Section Editor - Window - CAuygulama4c-uygulamakw 
	 Pi ❑ El 

 

File E dit Insert Search Compile H elp 

S ection: 1 T riggers 

• ON1CHOOSE 

r 
xadi = "yahya". 
xsoyadi = "demircan". 
NIN bul. 
RESSAGE xdonen xuzunluk. 

END. 

2:1 	Insert Can_ I 
OF: BuTToN-1 

Ekrana Message komutu vas ı tas ı yla 

YAHYA DEMIRCAN 14 

T arnam 

iletisi gelecektir. Burada "Bul" prosedürü yerel bir prosedür olmu ş tur ve 
değ işkenlerde definitions'da tan ımlandığı  için uygulamanın her yerinde 
kullan ı lmış tı r. 

Procedure ikinci kullan ımı  biraz karma şı k gibi görünmektedir. Bu 
kullanım farkl ı  iki uygulama (hard diskte kay ı tlı  uygulamalar) aras ı nda, 
değ er gönderme/alma ş eklinde kullan ı lacakt ır. Buradaki prosedür ayn ı  
uygulama içinde olmas ına rağmen değer al ıp verme olayın ı  parametre 
gönder/al mant ığı  ile kullanı lmış tır. Kullan ı lacak değerler prosedür 
içinde parametre olarak aş ağı daki gibi tanı mlanmış tır. 
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Section Editot - Window - CAuygulamateuirgulama4.w 

Ete Edt Inse41 Search Compk HeV - :"^ 

.„-Section: j T riggem 	 Ltst.. Ini 

OF . BUTTON-1 

 

OIL IcHooss 

   

  

Ko ş tur 

D; : 

DEF VAR xdonen2 AS CHAD. 
DEF VAR. xsayi AS INT. 

PJJN bul(INPUT "yehya",INPUT "demircan', 
OUTPUT xdonenZ,OUTPUT xsayi). 

MESSAGE xdonen2 xsayi. 

END. 

User Interface Builder 

 

Section Edit'or - Window - CAuygula;tilate-tiyulatoakw 
	

El 

 

 

Fde Edt Insert Search Comdle Help 

Sectiorr1Procedures 
	

List... 

NaMelbul 
	

zi New... 

      

 

Insert Cell 

%neme... 

Private 

    

      

           

           

  

Purpose: 

Püram~s:  

Not as: 

       

 

DEF INPUT PARMETED xadi AS CHAR. 
DEF INPUT PARAMETER xsoyadi AS MAR. 
DEF OUTPUT PARAMETER xdonen AS CHAR. 
DEF OUTPUT PARAMETER xuzunluk AS INT . 

xdonen = CAPS(xadi) + » " + CARSixsoyadi). 
xuzunluk = LENGTH(xdonen). 

     

  

rrD PKICEDUPE. 

        

           

Definitions bölümünde hiçbir tammlama yap ı lmamış tır (ilk kullanımdaki 
tanımlar silinmelidir). Butonun trigger' ı  ise aş ağı daki gibi 
değ iştirilmelidir. Butonda, sadece geriye dönecek (output) de ğ işkenleri 
tanımlanmış tır, çünkü geriye dönen değ erlerin bir de ğ işkende tutulmas ı  
gereklidir. 
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Progress Programl ama 

Uygulama çal ış t ırı l ır ise yine aş ağı daki sonuç al ınacakt ı r. 

YAHYA DEMIRCAN 14 

Tamam 

Bu uygulamadaki bul prosedürü ayn ı  uygulamada olmay ıp (üçüncü 
kullanı m), ba şka bir uygulama olabilirdi. Ş öyle ki, ayn ı  ş ekilde bul 
prosedürünü, procedure editor'de haz ırlayarak, dosya ad ına "bul.p" 
yazarak saklan ır ve butondaki 

RUN bul(INPUT "yahya",INPUT "demircan", 
OUTPUT xdonen2,OUTPUT xsayi). 

yerine 

RUN bul.p(INPUT "yahya",INPUT "demircan", 
OUTPUT xdonen2,OUTPUT xsayi). 

Düzenlenirse yine ayn ı  sonuç elde edilecektir. Bu da, bir uygulamadan 
başka bir uygulaman ın çağ rı lmas ı  iş lemini gerçekle ştirecektir. E ğ er ki 
hiçbir değ er alma veya gönderme i ş lemi olmayacaksa sadece 

RUN <dosya-ismi>. 

yazmak yeterli olacakt ır. 

Örnek: 
RUN uygulama2.w. 

Nesnelerin Özellikleri 

Uygulama içerisinde bir nesnenin özelliğ ini değ iş tirmek mümkündür. Bu 
uygulaman ın tasanm a ş amas ı nda nesnelerin özelliklerine girerek veya 
uygulamanın çalış ması  esnasında kullanı c ının davram ş lanna göre 
komutlarla da değ iş tirmek mümkündür. Bir butonun pasif yani seçilemez 
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I Jser In1erface Builder 

olmas ı , bir fı ll-in in içindeki bilginin görünür olmas ı  değ i ş tirilememesi, 
etiket (label) larm ın değ i ş tirilmesi gibi özelliklere müdahale etmek 
mümkündür. Örne ğ in ekle butonuna bas ınca sil butonu pasif, kaydet 
butonuna bas ınca sü butonu aktif olmal ı dı r. Bu şekilde özellikler 
değ iş tirilebilir. Nesnelerin özelliklerinden baz ı ların ın yazı lışı  aş ağı daki 
gibidir. 

Nesneyi Aktif yapma: 

Kullanı mı  
Nesne-adi:SENSITIVE = true. 

Örnek 1: 
Button-1: SENSITIVE = true. 

Örnek 2: 
Fill-in-1: SENSITIVE = true. 

Örnek 3: 
Radio-set-1: SENSITIVE = true 

Pasif Yapma 

Kullanımı  
Nesne-adi:SENSITIVE = false. 

Örnek 4: 
Button-1: SENSITIVE = false. 

Örnek 5 
Fill-in-1: SENSITIVE = false. 

Örnek 6 
Radio-set-1: SENSITIVE = false. 

Nesneyi görünür yapma 

Kullan ımı  
Nesne-adi:VISIBLE = true 

Örnek 7: 
Button-1: VISIBLE = true. 

Örnek 8: 
Fill-in-1: VISIBLE = true. 
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Örnek 9: 
Radio-set-1: VISIBLE = true. 

Gizli Yapma 

Kullan ım ı  
Nesne-ad ı :VISIBLE = false. 

Örnek 10: 
Button-1: VISIBLE = false. 

Örnek 11: 
Fill-in-1: VISIBLE = false. 

Örnek 12: 
Radio-set-1: VISIBLE = false. 

Nesnenin label' ı  (etiketi) de ğ iş tirme 

Kullanımı  
Nesne-adi:LABEL = metin. 

Örnek 13: 
Button-1 :label = "Yazd ır". 

Örnek 14: 
Fill-in-1 :label = "Adi". 

Örnek 15: 
Combo-box- 1 :label = "S ın ı  fı  ". 

Rapor Haz ırlama: 

Database de bulunan bilgilerin ekran ortam ına ve başka ortamlara 
(yazıcı  veya dosyaya) aktanlmas ı  mümkündür. Ekran ortam ına 
aktar ı lmas ı  örneklerde aç ıklanmış tı . Yaz ıcı  veya bir txt dosyaya aktarma 
iş lem nas ı l yap ı lmalı dı r. 

Output to <ortam-adi> / <dosya-adi>. 
<komutlar> 
Output close. 
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Yaz ı c ı  için "output to printer.", dosyaya yazd ırmak için "output to 
c:\deneme.txt. ", ekrana yazd ırmak içinde "output to terminal" şeklinde, 
ç ı kt ı  ortam ı na yönlendirilir. Bu yönlendinneden sonra yap ı lacak 
görüntüleme i ş lemleri, yaz ıcı  yada dosyaya aktar ı lacakt ı r. 

Örnek 1: 
Kı z öğrencilerin numara, ad ı  ve soyadlar ını  içeren bir raporu yaz ı c ı dan 
alabilmek için; 

OUTPUT TO PRINTER. 
FOR EACH ozluk WHERE cinsiyeti = "K": 
DISPLAY ogr_no adi soyadi. 
END. 

OUTPUT CLOSE. 

Kodlan çal ış tınl ırsa yaz ı c ı dan aşağı daki gibi bir rapor al ımr. 

Öğ renci Numaras ı  	Öğrenci Ad ı 	 Öğ rencinin Soyad ı  
96050013 	 ZEYNEP 	AYDOĞAN 
96050015 	 SEDA 	 ÜNLÜ 
96050019 	 KADRİYE ASLI YÜKSEL 
96050027 	 FATMA 	GÜÇLÜ 
99050099 	 BANU 	 DEMİREL 

Örnek 2: 
91050099' nolu ö ğ rencinin 1993-94/2 ö ğretim yı lında aldığı  dersleri ve 
bu derslerin final notlar ını  yaz ı c ıdan almak için, 

  

Procedure Editor - UntiUed:1 

 

Edil Seaı ch Bufie ı  . Comp ıle Tacıls Qpt ıons Help 

OUTPUT :O PPINTER. 

EACH ders WHERE ders.donem = »1993942": 

'FOB RAM notlar BHEPE notlar.ogr_no = »91050099" 

ABD notlar.kodu = ders_kodu : 
MESSAGE notlar. kodu ders.ders_adi final. 

END. 
EED. 
OUTPUT 
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FOR EACH ders WHEPI ders.donem = "1993942": 

FOR EACH notlar HNM, notlar.ogrno = "91050099" 

AND notlar.kodu = ders.kodu : 
DISPLAY notlar.kodu ders.ders_adi final. 

END. 

OUTPUT CLOSE. 

Procedwe Editor • Untitled:1 	 e Ei 
Füe Edit Search kireç Compile Tuh .  00oris Help 

P rogress Programlama 

program ı  çal ış t ı rı l ırsa aş ağı daki sonuçlar ka ğı t ortam ı na ç ı kacakt ır. Bu 
örnekte yazd ı rma i ş lemi "message" komut ile yap ı lm ış t ı r. 

A202 ASTRONOMİ  TARIHI 60 
A204 KÜRESEL ASTRONOM İ  65 
A206 BASIC PROGRAMLAMA 60 
A212 GENEL ASTRONOM İ  II 30 
A302 ASTROF İ Z İK I 35 
A304 GÖK MEKAN İĞİ  25 
A308 ASTRONOM İDE VERİ  ANALIZI II 60 
A402 YILDIZ ATMOSFERLER İ  70 
A404 GÜNEŞ  FİZİĞİ  54 
A406 PRATIK ASTRONOM İ  61 
A444 ÖZEL KONU 70 
F306 ELEKTRONİK II 20 
F306 ELEKTRONIK II 75 
F356 ELEKTRON İK LABORATUVARI II 40 
M224 KISMİ  TÜREVLİ  DENKLEMLER 93 
M334 GENEL PROGRAMLAMA II 98 
M436 MATEMATIKSEL PROGRAMLAMA II 80 
M470 SAYILAR TEORISI 20 

Örnek 3: 
Örnek 2'nin farkl ı  bir yaz ı lışı  ile, 
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Display komut ile al ı nan sonuç ise a ş ağı daki gibidir. 

D.Kodu 	Dersin Ad ı 	  Final 
A202 ASTRONOM İ  TARIHI 60 
A204 KÜRESEL ASTRONOM İ  65 
A206 BASIC PROGRAMLAMA 60 
A212 GENEL ASTRONOMI II 30 
A302 ASTROFİZ İK I 35 
A304 GÖK MEKANİĞİ  25 
A308 ASTRONOM İ DE VERI ANALIZI II 60 
A402 YILDIZ ATMOSFERLER İ  70 
A404 GÜNEŞ  FİZİĞİ  54 
A406 PRATIK ASTRONOM İ  61 
A444 ÖZEL KONU 70 
F306 ELEKTRON İK II 20 
F306 ELEKTRONİK II 75 
F356 ELEKTRON İK LABORATUVARI II 40 
M224 KISM İ  TÜREVLİ  DENKLEMLER 93 
M334 GENEL PROGRAMLAMA II 98 
M436 MATEMATIKSEL PROGRAMLAMA II 80 
M470 SAYILAR TEORISI 20 

Ş eklinde oldukça düzgün bir biçimde ç ıktı  elde edilir. Display komutu, 
veritabam olu ş turulurken verilen format komutundan etkilenmektedir. 
Message komutu ise veritaban ında tutulduğu ş ekliyle bilgileri 
göstermektedir. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da where ko şulunda donem — 
"1993942" ş eklinde kullan ı lmış tır. Donem bilgisi için belirtilen format 
"9999-99/9" ş eklindeydi. Bu bilgi display komutunda "1993-94/2" 
şeklinde formatl ı , message komutuyla "1993942" ş eklinde formats ı z 
görüntülenir. Komutlarda da kullan ı lırken (ko şul cümleleri gibi) 
formatsız kullanı lmal ı d ı r ve bu önemli noktaya dikkat edilmelidir. 

Buna göre e ğer dönem bilgisi veya format verilen tüm alanlar, bir 
değ i şkende olsa idi, bunu ko ş ul yazarken formats ı z hale dönü ş türülmesi 
gereklidir. 
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DEE VAR xdonem AS CHAR 

xdonem = '1993-94/2". 

OUTPUT TO terminal. 

FOR RACH ders YEME ders.donem = xdonem: 

FOR EACH notlar WHERE notlar.ogr_no = " 91050099" 

AND notlar.kodu = ders.kodu : 

DISPLAY notlar.kodu ders.dersadi final. 

END. 

END. 

OUTPUT CLOSE 

D%F VAR xdonem AS CHA 

xdonem = "1993-94/2". 

OUTPUT TO terminal. 

FOR EACH ders WHERE STRING(ders.donem,°9999-99/9") = xdonem: 

FOR EACH notlar WHERE notlar.ogrno = "91050099" 

AND notlar.kodu = ders.kodu : 

DISPLAY notlar.kodu ders.ders_adi final. 

END. 
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Örnek 4: 

Bu örnek hiç sonuç vermeyecektir, çünkü veritaban ında "1993-94/2" 
şeklinde hiçbir ifade olmayacakt ır. Veritaban ında "1993942" şeklinde 
bilgi tutulduğ u için bu örneğ in doğ ru şekli örnek 5'de olduğ u şekliyle 
yazı lmal ı dır. 

Örnek 5: 
Veritaban ından bir bilgi sorgulanırken (sadece ko şul cümleleri için) 
e ş itliğ in her iki tarafının biçimi ve veri tipinin ayn ı  olmas ı  sağ lanmal ı dı r. 
Ya e ş itliğ im solu, fonksiyonlarla sağ  tarafa uydurulur, ya da sa ğ  taraf, sol 
tarafa uydurulmaya çal ışı l ır. A şağı daki programda sol taraf string 
fonksiyonu ile donem bilgi alan ının biçimi, sağ  taraf ile ayn ı  hale 
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getirilmi ş tir. Program çal ış tırı ldığı nda sonucu "terminal" ifadesinden 
dolay ı  ekrana verecektir. 

Rapor bu ş ekilde 4GL komutlar ı yla al ındığı  gibi, Progress'in "Report 
Builder" rapor ara yüzü veya "Results" sorgulama uygulamas ı  ile 
raporlar da al ınabilmektedir. 
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HTML ( Hyper Text Markup Language ) 

Html Nedir - Nası l Hazı rlan ı r ? 

Html (Hypertext Markup Language) web sayfalann ın yapım ı nda 
kullanı lan bir dildir. Diğer programlama dillerinden farkl ı  yönü sadece 
görsel düzenleme için kullan ı lmas ıdır. Html herhangi bir text editörle 
(Notepad, Word,...) haz ırlanabilir. Fakat bunun yerine web sayfas ı  
tasarımı  için Dreamweaver, FrontPage, Netscape Composer gibi geli şmiş  
araçlar da kullan ı labilir. Kitap içerisindeki örnek uygulamalar için 
Notepad kullan ı lmış tır. Bir html doküman' haz ırland ıktan sonra 
kaydedilirken "dosya_adi.htm" veya "dosya_adi.html" olarak 
kaydedilmelidir. 

Yazı m Kuralları  

- Komutlar büyük yada küçük harfle yaz ı labilir. 
- Komutlar Türkçe karakterler ( ş ,ç, ı ,ü,ğ ,ö) karakterleri içermez. 
- Komutlar "<" ve ">" i şaretleri aras ında yaz ı lır ve "tag" ad ın ı  alırlar. 

Kullanı lış  biçimi : 

<tag_adi> 

Örnek : <HTML>,<BODY>,<TITLE> 

- Bir tag <tag adi> şeklinde baş lar ve bazı  taglar dışı nda </tag_adi> 
şeklinde biter. 

- Taglar iç içe yer al ırlar ve en içteki tag'dan ba ş latı larak kapatı lırlar. 
Kodlann okunabilirliğ ini artı rmak için bir tag bitmeden tekrar tag aç ı lırsa 
içeride aç ı lan tag biraz daha içeriden yaz ı lmalı dı r. 

Kullanı lış  biçimi : 

<tag_l> 
<tag_2> 
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</tag_2> 
</tag_1> 

Örnek : 

<HTML> 
<BODY> 

</BODY> 
<FORM> 

</FORM> 
</HTML> 

- Bir tag parametreler kullanarak biçimlendirilir ve bu parametrelere (" 
") tırnak i ş aretleri aras ında değer atan ır. Değ erle parametre ad ı  aras ında 
eş ittir (=) i şareti kullan ı lır. 

Kullan ı lış  biçimi : 

<tag_adi parametre_ad ı  ="değ er"> 

Örnek: 

<body bgcolor="blue"> 

HTML Dilinde Kullan ılan Taglar 

Her html doküman ı n ın içermesi gereken baz ı  temel taglar vard ı r. Bunlar: 
html , body , head , title taglar ı d ı r. 
<html></html> : <html> tag ı  bir web sayfas ı nda bulunan ilk tagd ı r. 
Amac ı  o doküman ın bir html dokuman' (web sayfas ı  da denilebilir) 
olduğunu bildirmektir. Önceki anlat ı lanlardan anla şı lacağı  üzere web 
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sayfas ı  içersindeki bütün taglar <html></html> tag ı n ı n içerisinde 
yaz ı l ı  r.Bu tag ı n hiç parametresi yoktur. 

<head> </head> : <head> tag ı  bir web sayfas ının başı n ı  oluş turur. 
<head></head> taglar ı  aras ı na yaz ı lacak herhangi bir ş ey sayfada 
görünmez. Bu tag ın içine style sheet kodlari girilir. Bu tag ın hiç 
parametresi yoktur. 

<title></title> : Bu tag içine yazaca ğı nı z yaz ı  web sayfanı z ın baş lığı  
olacakt ı r ve browser penceresinin ba ş l ık çubuğunda görünecektir.<title> 
tagı  <head></head> tag ının içerisinde yaz ı lı r. 

Kullanı lış  biçimi : 

<title> Sayfamn ba ş lığı  </title> 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> HTML Dersleri Giri ş  Sayfas ı  </title> 
</head> 

<html> 

<body> </body> : Bu tag web sayfas ının görünen bütün yaz ı larının 
,resimlerinin, formlarm ın, ... içine yerle ş tirildiğ i tagdır. Bu tag ın 
parametrelerine daha ilerki konularda de ğ ineceğ iz. 

Kullanı lış  biçimi: 

<body> 

</body> 

Buraya kadar anlat ı lan konularla temel taglarm ı  kullanarak a ş ağı da bir 
web sayfas ının temel yap ı sı  verilmi ş tir. 
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<html> 
<head> 

<title> Sayfa Ba ş l ığı  </title> 
</head> 
<body> 

</body> 
</html> 

Bu kodlan Notepad de yaz ıp çalış ma dizininize "ornekl.html" olarak 
kaydeder ve bir browser dan (Internet Explorer veya Netscape) açarsan ız 
aşağı daki ekran görüntüsünü elde edersiniz. 

Sayfa Ba ş lığı  - Microsoft Internet Explo ı er 

Dosya 	Düzen 	GörUn ıı i ın 	Git 	S ık Kullern ı lanlar 

Dur 	Yenile 	Giri ş  

.adres I 	C ı lkurs htnıAcı rnekl Hrn ı 	 Bağ lant ı lar 

Bu örnekte <body> tag ımn içerisine hiç bir şey yaz ı lmadığı  için sayfanız 
bo ş  bir sayfa olarak görünmektedir. Pencerenin ba ş lığı n ı n "Sayfa Baş lığı " 
olduğuna dikkat ediniz 

Genel Parametreler 

color: Kullanı ldığı  tagın rengini belirler. Genel olarak renk de ğerleri iki 
şekilde verilebilir. İ lk olarak kullan ı lmak istenen rengin İngilizce adı  ve 
ikinci olarak o renge kar şı lık gelen Hexadecimal değ er. 
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Örnek olarak şu renk adlar ı n ı  verebiliriz : aq ıı a, black, blue, fuchsia, gray, 
green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal. 

Hexadecimal (onalt ı l ık taban say ı  sistemi) renk yönteminde de ğ er olarak 
6 rakam ve ba şı nda "#" i şareti bulunan kodlar yer almaktad ır. Örneğ in 
"#ff0000" kodu K ırm ız ı  renge kar şı l ık gelmektedir. Bu kodlar ın hepsini 
öğ renmek mümkün olmayaca ğı ndan bu yöntemi öğ renme zorunlulu ğu 
yoktur ve bu yöntem genellikle web sayfas ı  hazırlama araçlar ı  tarafı ndan 
kull an ı  lmaktad ı r. 

Kullan ı lış  biçimi : 

<tag_adi color="değer"> 

Örnek : 

< tag_ad ı  color="red"> 
</tag_ad ı> 

bgcolor : Arka plan rengini belirler. 

Kullan ı lış  biçimi : 

<tag_adi bgcolor="de ğ er"> 

Örnek : 

<body bgcolor="red"> 
</body> 

Bu şekildeki bir kodlama web sayfas ının zemin rengini kırmızı  
yapacakt ı r. 

background : Arka plana yerle ş tirilecek resmin dosya konumunu 
belirler. 

Kullan ı lış  biçimi : 
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Dosya Düzen Görünüm Git S ı k Kullan ılanlar Yard ım 

J 	• 	_•ıiâ 

Dur 	Yen ı le 	Giri ş 	Ara 

Adres 
	

\kurslhtmr,orrek2 'ntml 
	

Ealğ lantilat 

rw,2s4ıp,p4 ,ksis,,,,,10,dalsKuid 
ık ss4s ,s si ise-wisTSNI İXFOls 
Mik■Ms *9,00,,s`ss s s 
jı ,st s eı  0A S>) Efs (@ Elı 'i001,11:10 gifszıtlisis 

sks €5.s .s sı  03 (0 wfsıle i'do\sYstrals„ 
.1-11111+0/41.11141,4041 :1iiıiiiı 	s - S*S's wift* 

eilgiSayar ı rn 

Web Uygulamalar ı  

<tag_adi background—"dosyaadi . (gi f, bmp, jpeg)"> 
Örnek : Çal ış ma dizininize bir resim dosyas ı  oluşturan ve ad ı n ı  
"resim.jpg" olarak kaydedin.Daha sonra a ş ağı daki kodlar ı  Notepad de 
yaz ın ve "omek2.html" olarak kaydedin. Dosyan ı z ı  bir browser da 
görüntüleyin. 

<html> 
<head> 

<title> HTML Taglar ı  ve Parametreleri </title> 
</head> 
<body background="resim.jpg"> 
</body> 

</html> 

Örnekte de görüldüğü gibi resim dosyas ı  web sayfas ının içerisine arka 
plan resmi olarak yerle ş tirilmi ş tir. 

Web sayfas ı  haz ırlarken dikkat edilmesi gerekli hususlardan bir taneside 
resim dosyalar ının çalış ma klasörünün içinde ba şka bir klasörde 
tutulmas ı dır. Örneğ in çal ış ma klasörünüz "C: \kurs \" ise bu klasör 
içerisinde "image" isimli bir klasör olu ş turabilirsiniz. Bu klasör 
içerisindeki bir resme ula şmak için baekground parametresindeki dosya 
yolunu "background="image/resim.jpg'"' olarak de ğ iş tirmelisiniz. 
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align : Kullan ı ldığı  sayfadaki yatay yerini belirler. Bu parametrenin 3 
değ eri vard ı r. Bunlar: left, right ve center dir. Left sola, right sa ğ a dayal ı  
olarak gösterilmesini, center ise ortalanmas ım sağ lar. 

Kullanı lış  biçimi : 

<tag_adi align="de ğer"> 
Örnek : 

<table align="center"> 
</table> 

valign : Kullan ı ldığı  sayfadaki dikey yerini belirler. Bu parametrenin 3 
değeri vard ır. Bunlar: bottom, middle ve top d ır. Bottom aşağı ya doğ ru , 
top yukan middle ortaya konumland ırı lacağı nı  belirtir. 

Kullanı lış  biçimi : 

<tag_adi valign="değ er"> 

Örnek : 

<table valign="bottom"> 
</table> 

border : Kullan ı ldığı  nesnenin etrafinda bordür olu şturulmas ı nı  sağ lar. 
Bordür kal ınlığı  için sayı sal değer verilir. Border parametresi kullan ı lmaz 
ise varsay ı lan olarak değ eri 1 kabul edilir. 

<tag_adi border="de ğer"> 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Hizalama ve Borderlar </title> 
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Web Uygulamalar ı  

</head> 
<body> 

<table align="center" border="2"> 
<tr> 

<td>Sat ı rl</td> 
</tr> 

</table> 
</body> 

</html> 
Yukarıdaki kodları  Notepad de yaz ın ve çal ış ma dizininize "ornek3.htrıll" 
olarak kaydedin. Daha sonra dosyan ı zı  bir browser da görüntüleyin. 

aHizalama ve Borderlar - Microsoft Internet Explorer Nom 
Dosya Nzen Görünüm Git S ık Kdan ı lanlar 

Dur 	Yenile 	Giri ş  

Görüntülenen tablo nesnesinin ortal ı  ve kenarl ıklann kal ın olduğuna 
dikkat edin. 

height : Nesnenin yüksekliğ ini belirler. Height parametresine say ı  olarak 
değer verilir. 

Kullan ı lış  biçimi : 

<tag_adi height="değ er"> 

Örnek: 
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<tr height="30"> 

</tr> 

<body> Tag ı n ı n Parametreleri 

bgcolor: Arka plan rengini belirler. Bu paranı etrenin değ erleri yukar ı da 
anlablan şekilde verilir. 
background:Bu parametreyi kullanarak sayfan ı n arka planında resim 
kullanabilir. 
link: Sayfada ki text linklerin rengini belirler. 
alink: Link'e tıklandığı ndaki rengi belirler. 
vlink: Daha önce ziyaret edilmi ş  linklerin rengini belirler. 
text: sayfadaki biçimlendirilmemi ş  yaz ı lann rengini belirler. 

Kullandış  biçimi : 

<body bgcolor = "değer" link="de ğ er" vlink="de ğer" alink="de ğ er" 
text="değer"> 

Örnek: 

<body alink="aqua" link="blue" vlink="red" text="black" bgcolor= 
"white"> 

Yaz ı  Biçimlendirme Taglar ı  

<font> </tont>: Yaz ı  biçimlerinin verildiğ i tagdır. <font> tag ının bir 
takım parametreleri vard ır Bunlar: 

color : Önceden anlat ı lan teknikler ve renk kodlanyla yaz ının rengini 
belirlenebilir. 

Örnek: 
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<font color="#ff0000">K ı rmız ı  renkli yaz ı </font> 
face : face parametresi yaz ının hangi yaz ı  biçimini kullanacağı n ı  
gösterir.(helvetica , arial ,verdana... gibi).Bu parametreye yaz ı  değerleri 
isimleri verilir. Yaz ı  biçiminin görünmesi için web sayfas ı n ı  açan 
bilgisayarda o yaz ı  tipinin bulunmas ı  gerekmektedir. Eğer yoksa bir kaç 
yaz ı  tipini alternatif olarak ve virgülle ay ı rarak yazabilirsiniz. 

Örnek: 

<font face="arial,verdana,helvetica">Bu yaz ı  tipi arial dir. Eğer arial 
bulunmuyorsa di ğer tipler kullan ı l ır </font> 

size : Font büyüklü ğünü belirler. Bu parametreye 1 - 7 aras ı  rakamlar 
girilir (1 en küçük , 7 en büyük). 
Eğ er en son kullan ı lan yaz ı  tipi boyutu art ınl ıp azaltmak istenirse +1,+5,- 
3,-4 gibi değerler kullan ı lır. 

<b> : Bu tag kullamld ığı nda bundan sonraki yaz ı lar koyu (bold) 
olacakt ı r. 
<i> : Bu tag kullan ı ldığı nda bundan sonraki yaz ı lar italik (italic) 
olacakt ı r. 

Örnek: 

<html> 
<head> 

<title> Fontlar </title> 
</head> 
<body> 

<font size="3" color="blue">Mavi yaz ı</font> 
<font size="5" color="blue">Mavi büyük yaz ı</font> 
<font size="3" color="blue"> 

<b>Mavi kal ın yazı</b> 
</font> 

<font size="3" color="blue"> 
<b><i>Mavi kal ı n ve italik yaz ı</i></b> 
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</font) 
</body> 

</html> 

Yukarı daki örneğ i çalış ma dizininize "omek4.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Fontlar - Microsoft Internet Explorer 
	

1111:1E1 
Dosya Düzen GOrirnUrn Git S ık Kullandanlar Yard 

Dur 	Yenile 	Giri ş  

11~1 	C:\Kurs\htnıftornek4.htmi 	 Baglanklar 

Mavi yaz ı  Mavi büyü k yaz ı  Mavi kal ı n yaz ı  
Mani k.alın ve italık yazı  

9 B ilgisayar ı m 

Baş lıklar 

Baş lık taglar ı  adındanda anla şı lacağı  gibi baş lık yaz ımmda kullan ı lır. 
<hl> ,<h2> ,<h3> ,<h4> ,<h5> şeklindedir. 

Örnek : 

<html> 
<head> 
<title> Baş lıklar </title> 
</head> 

<body> 
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nom 
j Dosya 	Düzerı 	13örünLiM 	Git 	S ı k Kullatı llar 

j 
Du ı 	Yenrie 
	

Gi ı ig 

C: \ Kurs \html omek5 html 	 ağ :arıttiar 

Baş l ı kl 

Baş l ı k2 

Baş l ı k3 

Baş l ı k4 

BaŞ lik5 

13,31111(6 

Bi!g■ Sayaurn 

Web Uygulamalar ı  

<111>Baş hk1</h1> 
<112>Baş l ı k2</h2> 
<h3>Baş l ı k3</h3> 
<h4>Ba ş lık4</h4> 
<h5>Baş lı k5</h5> 

</body> 
</html> 

Yukandaki örne ğ i çal ış ma dizininize "omek5.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Paragraflar 

<p> : Yeni bir paragraf yapmak için kullan ı hr.</p> şeklinde kapat ı lmaz. 
Bu tagla birlikte sadece "align" parametresi kullan ı labilir. 

align : Önceki bölümlerde anlat ı ldığı  gibi left, center, right de ğ erlerini 
alabilir ve paragrafın sağa, sola veya ortaya dayal ı  olmas ı n ı  sağ lar. Align 
parametresi kullan ı lmadığı  durumlarda paragraf sola dayal ı  olur. 
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Kullan ı l ış  biçimi : 

<p> veya <p align="değer"> şeklindedir. 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Paragraflar </title> 
</head> 
<body> 

<p> İ lk paragraf sola dayal ı  
<p align="center"> İkinci paragraf ortal ı  
<p align="right"> Üçüncü paragraf sa ğa dayalı  

</body> 
</html> 

Paragraflar- Microsoft Internet E xplorel 

Dosya D ıizen Garunum G' 	S ık KnIlan ılanlar Y 

Dur 	̀farkla 	Catş 	Ara 
:Kul 

C:\Kas\Nml\omnk6.  r ıı  

Ilk paragraf sola dayal ı  

lkind paragraf ortal ı  

Üçüncü paragraf sağ a dayal ı  

Yukandaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek6.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

<br> : Yeni bir sat ır eklemek için kullan ı lır. </br> şeklinde kapat ı lmaz. 

Web Sayfaları nda Resim Kullan ı lması  
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Bir web sayfas ı nda genellikle jpeg, gif formath resim dosyalar ı  
kullan ı lmaktad ır. Bunun nedeni bu formattaki dosyalar ın boyutlannın 
daha küçük olmas ı  ve sayfalar görüntülcnirken h ı zl ı  aç ı labilmesidir. 

<img> : Sayfa içerisine bir resim yerle ş tirmek istenildi ğ inde kullanı l ı r. 
Bu tag belli parametrelerle kullan ı l ı r. 

Kullan ı lış  biçimi: 

<img src="dosya.adi" border="de ğer" align="de ğer" alt="değ er" 
weight="değer" height="değer"> 

src : Resim dosyas ını n konumunu belirtir. E ğ er resim dosyalan html 
dosyaları  ile ayn ı  klasörde ise sadece resim dosyas ı nın adını  yazmak 
yeterlidir. Fakat ba şka bir klasör veya URL alt ında ise o zaman resmin 
yolunu belirtmeniz gerekir. 

Örnek 1: HTML dosyalar ı  resim dosyalar ı  ile aynı  klasörde olsun. Bu 
durumda 

src = "resim.jpg" şeklinde yazmal ı sını z. 

Örnek 2: Resim dosyalar ı  HTML dosyalanna göre "image" isimli bir alt 
klasörde olsun. Bu durumda 

src = "image/resim.jpg" şeklinde yazmal ısınız 

Örnek 3: Resim dosyalar ı  www.progress.com  adl ı  bir URL de olsun. Bu 
durumda 
src= "http://www.progress.com/resim.gif')  şeklinde yazmal ı sınız. 

Örnek 4: 
<html> 

<head> 
<title> Resimlerle Çal ış mak </title> 

</head> 
<body> 
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Dosya DuZer,  50ronuM Git 5)k Kullanianlar 

Yenile 	.Giriş  

C: \Kuı slhtml «ek? heel Adre 

FITML 

<img src="image/logo.jpg"> 
</body> 

</html> 
Yukandaki örne ğ i çal ış ma dizininize "ornek7.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Fles ı mIetle Çallş rnak - Mier.of t Internet Explorer MEI E3 

border : Resmin etrafına yerle ş tirilecek kenarl ığı n kalınlığı nı  vermek 
için kullan ı l ı r. 
align : Resmin yatay konumunu belirler. Left, Center, Right de ğ erlerini 
alabilir. 
alt : Resmin üzerine fare ile gelindi ğ inde gösterilecek metni vermek için 
kullanı lır. 
weight : Resmin geniş liğ i piksel cinsinden girilir. 
height : Resmin yüksekliğ i piksel cinsinden girilir. 

Örnek 5: 
<html> 

<head> 
<title> Resimlerle Çal ış mak </title> 

</head> 
<body> 
<img src="image/logo.jpg" border="4" aft="Ankara Üniversitesi" 
align="right"> 
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</body> 
</htrr ı l> 
Yukarı daki örneğ i çal ış ma dizininize "ornek8.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

i Resimlerle Çalt§mak - Microsoft Internet Explorer N54E3 

Dosya 	Düzen 	Gici ı itrıum 	Git 	S ık Kullan ı tania ı  

Adres" 	C: ‘, Kurs htn ı lkm6,9.html 

Resmin sola dayal ı , kenarl ıklı  ve aç ıklamal ı  olduğuna dikkat ediniz. 

Bağ lantı lar (Linkler) 

Web sayfalar ı  aras ında gezinti yap ı labilmesi için sayfalann içerisine 
linkler yerleş tirilir. Başka bir sayfaya veya sayfa içerisindeki bir ba şka 
konuma linklerle ula şı labilir. 
<a> </a> : Link vermek için bu tag kullan ı lmaktad ır. Bu tagda birtak ım 
parametreler kullan ı lır. Bu parametrelerle hangi sayfaya link verildi ğ i 
link verilen sayfan ın nerede aç ı lacağı  bilgileri verilir.<a> tag ı  </a> ile 
kapat ı lır. 

Kullamlış  biçimi : 

<a href="de ğ er" target="de ğ er" > Sayfada Görünecek Aç ıklama </a> 
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tsya D Uzen G "cir 

C: Tur.21htmKornek9. html 	 Fr6V,ht4 

Progress Türkiye 

Dur 	Yenile 

T ITMI, 

href : Hangi sayfaya link verilece ğ ini belirler. Link verilecek dosya 
çal ış ma klasörünüzle ayn ı  konumda ise dosyan ın ad ını  vermek yeterlidir. 
Fakat farkl ı  bir konumda ise yolu belirtmelisiniz. 

target : Bu parametre linke bas ı ldığı nda sonucun nerede 
görüntüleneceğ ini belirler. Eğer kullanı lmazsa linke bas ı ldığı nda ayn ı  
sayfa üzerinde görüntüleme yap ı lır. Target parametresi en çok 
Frame'lerle birlikte kullan ı lır. Fakat bu konu daha ileride i ş leneceğ inden 
ş imdilik target parametresinin "_blank" de ğerinden bahsedilecektir. 
"_blank" değeri linkin sonucunun yeni bir browser penceresinde 
aç ı lmasını  sağ lar. 

Eğer isterseniz sayfan ızda kullandığı nız bir linkin nereye 
bağ lanacağı na dair bir aç ı klamayı  sayfan ı za yerle ş tirebilirsiniz. Örne ğ in 
http://www.progress.com.tr  adresine link verirseniz bu linke aç ıklama 
olarak Progress Türkiye yazabilirsiniz. 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Linkler </title> 
</head> 
<body> 

<a href="http://www.progress.com.tr " target="_blank">Progress 
Türkiye </a> 

</body> 
</html> 
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Qc.ı ye 	Ddier-1 p kt 	Kullandenlar 

Ftesimleale Link V,r-e ı re Miuresoft Internet Explorer 

Dur 	 Yeniler 	Gir 

Adres 

P 	 RE  EL? 	 R'? 

P Ft cG Ft 1E' S S.. 

Web Uygulamalar ı  

Yukar ı daki örneğ i çal ış ma dizininize "ornek9.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Sayfan ı zdaki linke t ı klad ığı n ı zda Progress Türkiye sayfas ı  yeni bir 
pencerede görüntülenecektir. 

Progress Türkiye aç ı klamas ı  yerine <img> tag ı n ı  kullanarak sayfan ı zdaki 
bir resmede link verebilirsiniz. 

Örnek : 

<a href= "http://www.progress.com.tr " ><img src= 
"image/progress.gif '> <la> 

"ornek9.html" adl ı  dosyan ızda gerekli değ işiklikleri yap ın ve 
"ornek10.html" olarak kaydedin. Yapt ığı nız dosyayı  bir browser da 
görüntüleyin. Bu örnekte resmin üzerine t ıkladığı nızda Progress Türkiye 
sayfas ı  aynı  pencerede aç ı lacakt ı r. 

Listeler 

Web sayfalar ında Word' de olduğu gibi metinler maddeler halinde 
listelenebilir. Bu listeleme üç şekilde yap ı labilir. 
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S ı ralanmam ış  Liste (Unordered List) 

Bu tipteki listelerde liste elemanlar ı  baş ları nda bir daire görüntülenerek 
listelenir. 
Kullan ı l ış  biçimi : 

<ul> 
<li> Liste eleman' 1 
<li> Liste eleman' 2 
<li> Liste eleman' 3 
<li> Liste eleman ı  4 

</tı l> 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> S ı ras ız Listeler </title> 
</lıead> 

<body> 
<ul> 

<li> Kastamonu 
<li> Adana 
<li> Yozgat 
<li> Kayseri 
<li> Ankara 

<111> 
</body> 

</html> 

Yukandaki örne ğ i çal ış ma dizininize "ornekl 1 .html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 
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Giriş  

• Kastamonu 
• Adana 
• Yozgat 
• Kayseri 
• Ankara 

Web Uygulamalar ı  

   

 

S ı ras ız Listeler - Microsoft Internet Explorer 
	MEI Et 

 

Dosya Düzen Görünüm Git S ık Kullanılanlar 

Dur 	Yenile 

' 	: 

 

! 
Adres 	c: \kursthtmllornekli.html 	 iBağ lantilar 

Sıralanmış  Liste (Ordered List) 

Bu tipteki listelerde her liste elemanm ın başı na s ıra numaras ı  gelir 

Kullan ı l ış  biçimi : 

<ol> 
<li> Liste eleman ı  1 
<li> Liste eleman]. 2 
<li> Liste eleman ı  3 
<li> Liste eleman ı  4 

</ol> 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> S ıral ı  Listeler </title> 
</head> 

<body> 
<ol> 
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oya Düzen Görünüm Git S ı k Kul ı an ı lanlw ■ 

Dür 

 

M.. 

Yenile 	G ı [i 

c: Kurs1htmllornekl 2. html 	 Ba ğ iant ı lar 

1. Kastamonu 
2. Adana 
3. Yozgat 
4. Kayseri 
5. Ankara 

-=.zw 

11TML 

<li> Kastamonu 
<li> Adana 
<li> Yozgat 
<li> Kayseri 
<li> Ankara 

</ol> 
</body> 

</html> 

Yukarıdaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek12.htm1" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Formlar 

Formlar normal programlama dillerinde varolan metin kutusu (Edit), 
Onay Kutusu (Check Box), Aç ı l ır Kutu (Combo Box), ... gibi nesnelerin 
HTML sayfalarmda kullan ı lmalannı  sağ lar. Formlann kullan ı lmasındaki 
amaç form üzerinden girilen bilgilerin bir veri taban ına, bir e-mail 
adresine veya bir ziyaretçi defterine (guest book) gönderilmesini 
sağ lamakt ır. Örneğ in bir web sayfas ından mail adresi aldığı nızda 
doldurduğunuz formdaki bilgiler ilgili web sayfas ının veri taban ına 
gönderilmektedir veya baz ı  sayfalarda rastlad ığı nız anket sorular ına 
cevap verirken kulland ığı nı z nesneler formlara örnek verilebilir. 
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<form> </form> : Form içerisindeki nesnelerin kullan ı labilmesi için 
<form></fonn> tag ı  kullan ı lmal ı d ı r. 

Kullan ı lış  biçimi : 

<form method="de ğ er" action="değ er" name="değer"> </form> 

method : Formun hangi yöntemle kar şı  tarafa gönderilece ğ ini belirler. İki 
değeri vard ır. Bunlar get ve post 'dur. E ğer Get yöntemini kullan ırsan ı z 
formu karşı  tarafa gönderirken, gönderilen bilgiler, adres sat ı nnda aç ıkça 
görüntülenecektir. Post yöntemini kulland ığı nızda formu kar şı  tarafa 
gönderirken, gönderilen bilgiler, adres sat ınnda görüntülenmez. Bu iki 
yöntem aras ı ndaki fark ı  şöyle düşünebilirsiniz. Kullan ıc ı  adı  ve ş ifre 
girdiğ iniz bir web sayfas ını  karşı  tarafa gönderirken girmi ş  olduğunuz 
bilgilerin adres sat ınnda görünmesi durumunda (get yöntemi) ş ifreniz 
başkaları  tarafından okunabilir. Fakat post yöntemini kullan ı rsan ız 
girdiğ iniz bilgiler karşı  tarafa yine gönderilir. Fakat adres sat ınnda 
sadece sayfan ın URL adresi görünür. 

action : Formun hangi adrese gönderilece ğ ini belirler. 

name : Formun ad ını  belirler. 

Form Nesneleri 

Buraya ad ı n ı z ı  yaz ı n 

Radio Button 

1z7 Check Box 

Plain Text Entry 

Daha uzun metinler 	eT xt Area 
buraya yaz ı l ı r 

Içel 	Select box 

Ankara 
LTr ı lt 

 

Multiple select 
Istanbul 
İ çel 

Gönder I 

Password 

Tem ı zle J Button 
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<input> : Form nesnelerinin bir ço ğ u <form> tavrım içersinde kullan ı lan 
<input> taglanyla olu ş turulur. 

Kullanı l ış  biçimi : 

<input type="de ğer" name="de ğer"> 

type : Type parametresi kullan ı lacak nesnenin tipini belirler. Bu tipler 
aş ağı daki gibidir. 

name Nesnenin ad ını  belirler. 

Düz Metin Giri ş i (Plain Text Entry) : Düz metin kutusudur. 

Kullanı lış  biçimi : 

<input type="text" value="de ğ er" maxlength="değ er" size="değ er"> 

value : Metin kutusu içerisine varsay ı lan olarak değ er atanmas ım sağ lar. 
maxlength : Metin kutusu içerisine yaz ı labilecek karakter say ı sını  
belirler. 
size : Metin kutusunun görüntüdeki uzunlu ğunu belirler. 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Plain Text Entry </title> 
</head> 
<body> 

<forın name="bilgiler" method="GET"> 
Adınız :<input type="text" name="Ad"> <br> 
Soyadımz :<input type="text" name="Soyad"> 

</form> 
</body> 

</html> 
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4,4f, 
∎ ::ert 
	 -** 	Dur 	Yenile 	Giriş  

Adres 	C: \Kurs \html \ornekl 4.html 

 

I t Bağlant ı lar 

Ad ı n ı z :1 
Soyad ı n ı z 

Bilgiayarn 

Web Uygulamalar ı  

43Plain Text E ntry - Microsoft Internet Explorer 	M ❑ E3 

Yukarıdaki örneğ i çalış ma dizininize "ornekl4.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da göffintüleyin. 

Ş ifre Giri ş i (Password Entry) : Metin kutusu görünümündedir fakat bu 
alan içerisine bilgi giri ş i yap ı lırken yaz ı lan karakterler asteriks "t" 
karakterine dönü şür. Adındanda anla şı lacağı  gibi ş ifre alanl ı  formlarda 
kullanı lı r. 

Kullanı lış  biçimi : 

<input type="password" maxlength="de ğer" size="değ er"> 

Parametreleri metin kutusundaki i ş levleri aynen yerine getirir. 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Password </title> 
</head> 
<body> 
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Dosya Düzen Gbrünüm  Git 	S ı k 1( 

C: Turs\html\ornekl5.htrril 

Yenile 

Balantilar 

Ş ifre :h1/4 İ  

HTML 

<form name="bilgiler" method="GET"> 
Ş ifre :<input type="password" name="sifre" maxlength="4"> 

</form> 
</body> 

</html> 

Yukarıdaki örneğ i çalış ma dizininize "ornekl5.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Yazı  Alan ı  (Text Area) : Bir aç ıklama yada mail içeriğ i gibi uzun 
metinleri yazmak için kullan ı lır. Fakat diğerlerinde olduğu gibi <input> 
tagıyla yaz ı lmaz, onun yerine, <textarea> tag ı  kullan ı lı r. 

Kullanı lış  biçimi : 

<textarea rows="değer" cols="değer"> Metin </textarea> 

rows: Görüntülenecek karakter yüksekli ğ ini belirler. 
cols : Görüntülenecek karakter geni ş liğ ini belirler. 

Örnek : 

<html> 
<head> 
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<title> Text Area </title> 
</head> 
<body> 

<form name="bilgiler" method="GET"> 
Aç ıklama : 
<textarea weight=50 height=10>Aç ı klama yaz ı n ı z 
</textarea> 

</form> 
</body> 

</html> 

43 Text Area - Microsoft Internet Explorer 	F§P_IES 
Dosya Düzen Görünüm Git S ık Kulk 

f Adres I 	C:1Kurs\htrr ıl\ornekl G html 	 Bağlan ı lla ı  

ı klartıa yaz ı n ı z 

Aç ı klama. 

Yukarıdaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek16.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Seçim Kutusu (Select Box) : Görsel programlama dillerindeki combo 
box (aç ı lır kutu) nesnesine kar şı lık gelir. Kullan ı cıya önceden belirlenmi ş  
birkaç değ erden bir tanesini seçtirmek için kullan ı lı r. 

<select> </select> : Seçim kutusu yaratmak için kullan ı lır. <select> tag ı  
tek başı na kullanı lmaz. Bu tag ın içerisinde <option> tag ı  
kullanı lmaktad ı r. 

<option> : <select> tag ının içerisinde kullan ı lır ve gorev ı  menü 
elemanları nı  belirlemektir. </option> şeklinde kapat ı lmaz. 
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F(TML.  

Kullan ı l ış  biçimi 
<select> 

<option> Menü eleman' 1 
<option selected> Menü eleman ı  2 

</select> 

selected Eğer <option> tag ında "selected" parametresi kullan ı lmış sa 
,form ekrana görüntülendi ğ inde, bu menü eleman ının seçili (varsay ı lan) 
olarak görüntülenmesi anlam ına gelir. 

Örnek 
<html> 

<head> 
<title> Select Box </title> 

</head> 
<body> 

<form name="bilgiler"> 
<select name="liste"> 

<option> Adana 
<option selected> Ad ıyaman 
<option> Afyon 
<option> Ağ rı  

</select> 
</form> 

</body> 
</html> 
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Yukar ı daki örneğ i çal ış ma dizininize "omek17.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Çoklu Seçim Kutusu (Multiple Select Box) : Seçim kutusuyla ayn ı  iş e 
yarar fakat tek fark ı  birden fazla seçenek i ş aretlenebi lir. 

Kıı llanı l ış  biçimi : 

<select size="de ğer" multiple> 
<option> Seçenek 1 
<option selected> Seçenek 2 

</select> 

size : Aynı  anda kaç seçene ğ in ekranda gösterilece ğ ini belirler. 
multiple : Seçim kutusunda birden fazla seçene ğ in iş aretlenebilmesini 
Sağ lar. 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Select Box </title> 
</head> 
<body> 

<form name="bilgiler"> 
<select name="liste" multiple> 

<option> Adana 
<option selected> Ad ıyaman 
<option> Afyon 
<option> Ağ rı  

</select> 
</form> 

</body> 
</html> 

Yukarıdaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek18.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 
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Select Box - Microsoft Internet Explorer MEI El 
Qosya Düzen Görünüm Git .11<. Kul I 

.1" Dur 	Yenile 

!Adresi 	e: \Kurs\html\omeklahtml 

HTML 

Onay Kutusu (Check Box) : Kullanıc ı dan herhangi bir soru için onay 
istemek için kullan ı lır. 
görtintülenir. 

Kullanı lış  biçimi : 

Ekranda onaylanabilecek tek kutucuk 

<input type="checkbox"> veya 
<input type="checkbox" checked> 
checked : Form ekrana geldiğ inde onay kutusunun i ş aretli olarak 
gelmesini sağ lar. 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Check Box </title> 
</head> 
<body> 

<form name="bilgiler"> 
<input type="checkbox" name="onay" checked> HTML 

biliyorum 
</form> 

</body> 
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Check Box - Microsoft Internet Explorer 
	INDEI 

 

2osya DUzen Görünüm Gil S ık Kullan ılani 

c: tkurslhtml\ornek19.html 

Yenile 	Giriş  

B4ant ılar Adres 

HTM L biliyorum 

</html> 

Web Uygulamalar ı  

Yukandaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek19.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Seçenek Dü ğmesi (Radio Button) : Seçenek düğmesi seçenekler 
aras ından sadece bir tanesinin seçilmesini sa ğ lar. 

Kullamlış  biçimi : 

<input type="radio"> veya 
<input type="radio" checked> 

checked : Form ekrana geldi ğ inde o seçene ğ in i şaretli olarak gelmesini 
Sağ lar. 
Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Radio </title> 
</head> 
<body> 

<form name="bilgiler"> 
<input type="radio" name="onay" checked> Evli 
<input type="radio" name="onay" > Bekar 

</form> 
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Do&ya 

J. 

.] Adres 	C:\Kurs\ htmitornek20.html 

IMVIL 

</body> 
</html> 

Radio - Microsoft Internet Explorer 

Yukarı daki örneğ i çalış ma dizininize "ornek20.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Komut Düğ mesi (Button) : Yap ı lan fo ıııı ları  doldurulduktan sonra kar şı  
tarafa gönderebilmek için veya da içi doldurulmu ş  bir formu temizlemek 
için komut düğmeleri kullan ı l ır. 

Kullanı lış  biçimi : 

<input type="submit" value="de ğ er"> veya 
<input type="reset" value="değ er"> 

submit : Form bilgilerinin karşı  tarafa yollanmas ını  sağ lar. 
reset : Form bilgilerinin karşı  tarafa yollanmadan temizlenmesini Sa ğ lar. 
value : Komut düğmesinin ekranda görüntülenecek etiketini belirler. 

Örnek : 

<html> 
<head> 
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Butonlar - Microsoft Internet Explorer 

Dosya Düzen Gbri.inün) Git Şı k Kullanilank kile" 

 ELI 
Dur 	Yenile - 	Giriş  

Adres 	C: \Kurs\html‘ornek21.h ı rol Bağ ları r ı lat 

Form Gönderilsin mi 
Gonder ı  Temizle 

,yanm 

EIO E3 r. 

Web Uygulamalar ı  

<tido> Butonlar </title> 
</head> 
<body> 

<form name="bilgiler"> 
Form Gönderilsin mi ? <br> 

<input type="Submit" value="Gönder"> 
<input type="Reset" value="Temizle" > 

</form> 
</body> 

</html> 

Yukarıdaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek21.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Tablolar (Tables) 

Web sayfalar ı  içerisine yaz ı lar yazarken veya resimler yerle ş tirirken 
tablolardan yararlan ı lır. Eğer tablolar kullandmazsa istenilen yere 
istenilen nesneyi yerle ş tirmek çok zordur. Bu yüzden web sayfalar ının 
birçoğu tablolardan yararlan ı larak olu ş turulmu ş tur. 

Tablolar Excel' de oldu ğu gibi satır, sütun ve hücre kavramlanndan 
oluşmaktadı r. 
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<table> </table> : Bir tablo oluş turulmak istendi ğ inde kullanı l ı r. Bundan 
sonraki sat ır ve sütun taglar ı  <table> tag ınm içerisinde yer al ır. 

Kulland ı  ş  biçimi : 

<table background="de ğer" align="değer" valign="değer" border= 
"değer" bordercolor="de ğ er"> veya 

<table bgcolor="de ğ er" align="değ er" valign="de ğer" border="de ğ er" 
bordercolor= "de ğer"> 

background : Tablonun arka plan ına yerle ş tirilecek resmi belirler. 
align : Tablonun yatay konumunu belirler (Left, Center, Right). 
valign : Tablonun dikey konumunu belirler. (Top, Middle, Bottom) 
border : Tablonun kenar çizgi kal ınlığı nı  belirler. 
bordercolor Kenarl ık rengini belirler. 
cellspacing : İki hücre aras ındaki bo ş luğu belirler. 
cellpadding : Tablo ile hücre aras ındaki bo ş luğu belirler. 
width : Tablonun geni ş liğ ini belirler. 
height : Tablonun yüksekli ğ ini belirler. 

cellpadding 

border 

cellspacing 

cell 

Satır ve Sütun Taglar ı  

<th> </th> : Bir tabloya ba ş lı k satın yapmak için kullan ı l ır. 
<tr> </tr> : Bir tablo için ilk önce sat ırlar yarat ı lmandır . <tr> tag ı  yeni 
bir satı r anlam ına gelmektedir. 
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<td> </td> : Yeni bir sutun olu ş turmak için kullan ı hr.<tr> tag ı  
kapat ı lmadan kullan ı lan her <td> tag ı  yeni bir sütun anlam ına 
gelmektedir. 

Kullan ı lış  biçimi : 

<table> 
<tr> 

<td align="değer" background="de ğ er" bgcolor="de ğ er" width-
"değ er" height="değ er" > Değer </td> 

</tr> 

. 	. 
</table> 

align : Sütun içerisindeki taglann yatay konumunu belirler. 
background : Hücre içerisine yerleştirilecek resmi belirler. 
bgcolor : Eğer resim kullanılmazsa hücrenin arka plan rengini belirler. 
width : Hücrenin geni ş liğ ini belirler. 
height : Hücrenin yüksekliğini belirler. 
bordercolor : Kenarl ık rengini belirler. 
colspan : İstenirse bir hücre tekrar sütunlara aynlabilir. Hücrenin kaç 
sütun olacağı nı  belirler. 
rowspan : İstenirse bir hücre tekrar sütunlara aynlabilir. Hücrenin kaç 
sat ır olacağı n ı  belirler. 

Örnek : 

<html> 
<head> 

<title> Tablolar </title> 
</head> 
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HTML 

<body> 
<table border="2"> 

<th>Adı</th> 
<th>Soyad ı</th> 
<tr> 

<td>Ali</td> 
<td>Ak ın</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>Mesut</td> 
<td>Yeş il</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>Cenk</td> 
<td>Demir</td> 

</tr> 
<tr> 

<td>Fuat</td> 
<td>Soyalp</td> 

</tr> 
<table> 

</body> 
</html> 
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Dosya Düzen Görünüm Giı  S ık Kullaridei• • 

4„, 
Dor 	Yenile 	Giriş  

---•- 

Adres I 	c: ‘, Kurs html ornek22.html 

Ad ı  ;Soyad ı  
;;Ah 	;Ak ı n 

;Mesut!Ye ş il 
• 	 - 

;Cenk ;Demir 

;Fuat ISoyalp 

 

edlentiler 

Web I Jygularnalan 

Tatı lotar Microsoft Internet Explorer 

Yukar ıdaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek22.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 

Çerçeveler (Frame'ler) 

Frameler web sayfas ını  birden fazla parçaya ay ırmak ve her bir parçan ın 
içerisine ayr ı  sayfalar açmak için kullan ı lır. Bu iş lem sayfayı  ziyaret eden 
kiş ilerin ziyareti kolayla ş t ı rmak için kullanı labilir. Ş öyle ki; Sayfan ızı  üç 
k ı sma ayı rdığı nızda parçalardan bir tanesini ba ş lık, bir tanesini menü, bir 
tanesini de içerik için kullanabilirsiniz. 

<frameset> </frameset> : <frameset> tag ı  <body> tag ını n yerine 
kullanı lı r ve body tag ı  Frame' li bir sayfada kullan ı lmaz. 

Kullanı lış  biçimi : 

<frameset cols="de ğer" rows="değer" border="de ğer" bordercolor= 
"değ er" framespacing="de ğ er"> 

cols : Sayfada kaç dikey çerçeve olaca ğı  ölçü verilerek belirlenir. Ölçü 
verme i ş lemi için iki yöntem vard ı r. 
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1.cols="100,200,*" : Burada sayfa üç sütuna ayr ı lmış tı r. İ lk sütun 100 
piksel ikinci sütun 200 piksel ve üçüncü sütun sayfan ı  geride kalan 
boyutu kadar anlam ına gelir. 
2.cols="%20,%80" : Burada sayfa iki sütuna ayr ı lmış tır ilk sütun sayfa 
boyutunun %20 `si, ikinci sütun ise sayfa boyutunun %80 `i 
kadard ır. 

rows : Sayfada kaç yatay çerçeve olaca ğı  ölçü verilerek belirlenir. Ölçü 
verme i ş lemleri "cols" parametresindeki ile ayn ı dır. 

Bu ayarlamalardan sonra sayfadaki Frame'lerin içine html sayfalan 
yerleş tirilir. 

<frame> : Bu tag ile ölçüsü verilen Frame `i olu ş turur. Cols ve Rows ile 
belirlenen her ölçü için bir <frame> tag ı  kullanı lmalıdır. 

Kullanı lış  biçimi: 

<frame src="de ğer" name="değer" scrolling="değ er" border---"değer" 
frameborder="de ğer" bordercolor= değer noresize> 

src : frame içerisine yüklenecek sayfa ad ını  belirler. 
name : frame 'e verilecek ismi belirler. Ba ğ lantı lar (link vermek) 
kı smında anlatılan "target" parametresine de ğer olarak burada 
kullandığı mız ismi vererek bir link yarat ırsak linkin sonucu o frame 
içerisinde aç ı lır. 
scrolling : Frame 'in kenarında kaydırma çubuklann ın olup olmayacağı nı  
belirler. Yes, No, Auto değerlerini al ır. 
border : Kenarl ık çizgisinin kalınlığı nı  belirler. 
frameborder : Çerçevenin kenarl ığı nın olup olmayacağı nı  belirler. Yes, 
No, Auto değerlerini al ır. 
bordercolor : Kenarlık rengini belirler. 
noresize : Çerçevelerin boyutland ınlamaz olduğunu belirler. 

Örnek : 

<html> 
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Web Uygulamalar ı  

Örnek : 
<html> 

<head> 
<title> Çerçeveler </title> 

</head> 
<frameset cols="150,*"> 

<frame src="sol.html" name=" _left"> 
<frameset rows=" 1 00,*"> 

<frame src="ust.html" name="_top"> 
<frame src="sag.html" name="_main"> 

</frameset> 
</frameset> 

</html> 

Yukandaki örneğ i çalış ma dizininize "ornek23.html" olarak kaydedin ve 
bir browser da görüntüleyin. 
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HTMI, Kaynaklar ı  

Web sayfalarının temeli olan HTML dili hakkındaki bilgilere yine 
İ ntemetten ula şabilirsiniz. Birçok web sitesinde (Türkçe, İngilizce...) 
HTML ile ilgili ayr ınt ı l ı  bilgilere arama motorlar ı  (search engines) 
arac ı lığı yla ulaşmak mümkündür. 

HTML dilini öğ rendikten sonra web tasar ımını  kolaylaştırı c ı  araçlar 
kullanarak daha kaliteli ve kolay tasar ımlar gerçekle ş tirebilmeniz için 
baz ı  programlar mevcuttur. Bunlardan s ıkça kullamlanlar 

• Microsoft Front Page (http://www.microsoft.com ) 
• Netscape Composer (http://www.netscape.com ) 
• Macromedia Dreamweaver (http://www.macromedia.com ) 
• CuteHTML (http://www.download.com) 

7-39 



p ir -2 

PHP (Personal Home Page) 

Tarihçe 

PHP, ilk olarak 1990'l ı  yı lların ortalar ında Rasmus Lerdorf taraf ı ndan 
geliş tirilmeye ba ş lanmış tır. Lerdorf un amac ı  kiş isel bilgilerini internet 
üzerinden yay ınlamakt ı . O tarihteki teknolojide, günümüzdeki gibi 
gelişmiş  web tasar ım yaz ı lımlannın bulunmamas ından dolayı  , ki ş isel 
web sayfas ı  yapmak çok daha zordu. Buradan yola ç ıkarak, ki ş isel web 
sayfas ı  yapmak için bir yaz ı l ım haz ırladı  ve adına Personal Home Page 
(PHP) ad ın ı  verdi. PHP, Perl dili üzerine kurulu bir dil olarak 
geli ş tirilmeye baş lanmış t ır. PHP' nin çok tutulmas ı  üzerine web 
tasarımcı larının çok ihtiyac ı  olan, yani form yoluyla ziyaretçiden gelen 
bilgileri i ş lemeyi sağ layan eklemeler yap ı larak ad ına PHP/FI (Form 
Interpreter) ad ım aldı . Kimileri tarafından programın bu versiyonu PHP2 
olarak adlandınldı . 1995 yı lının ortalarında PHP Lerdorf'un kurmu ş  
olduğu bir grup tarafından daha da geli ş tirildi. Bu sefer Perl dilindeki 
fonksiyonlardan tamamen ar ındırı lmış  ve Object Oriented (Nesneye 
Dayal ı) bir dil haline getirildi. 

Günümüzde PHP4 versiyonu geli ştirilmi ş  durumdad ır. PHP dili Linux 
gibi Açık Kaynak Kodlu bir dildir ve ücretsiz olarak da ğı tı lmaktadır ve 
geli ş tirilmektedir. Linux, Unix, Windows tabanl ı  iş letim sistemlerinde 
çalış abilen versiyonlan mevcuttur. 

PHP Nedir ? 

PHP bir script dilidir ve PHP ile yaz ı lan kodlar bir editörde yaz ı lıp PHP 
veya (kullanı lan sünime göre) PHP, PHP3 gibi uzant ı lı  dosya olarak 
kaydedilir. PHP ile yaz ı lan dosyalar derlenmezler (compile edilmezler). 
Sadece Web Server'da bu dilde yaz ı lmış  scriptleri yorumlayabilecek bir 
PHP yorumlay ı cı  program mevcuttur. Bu yorumlarc ı  yazı lmış  PHP 
scriptlerini Web Server' ın anlayabileceğ i bir biçime dönü ş türür ve 
yollar. 
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Web Uygulamalar ı  

PIIP ile yaz ı lmış  bir web sayfas ına bağ landığı n ı zda temel olarak 
aş ağı daki iş lemler yap ı lmaktad ı r. 

İstemci(Client) tarafindan PHP dosyas ı  bir taray ı c ı  (browser) 
ile çağ rı lı r. 
Web Server(Web Sunucu) dosya uzant ıs ından bu isteğ in bir 
PHP dosyas ı  olduğunu algı lar ve PHP yorumlay ı cıya yollar. 

- PHP yorumlay ı c ı s ı  ilgili dosya içindeki scriptleri çal ış t ırarak 
geriye döndürdüğ ü sonucu Web Server' a tekrar gönderir. 

- Web Server' a ula ş tırı lan sonuç İstemci(Client) tarafı na 
HTML dosya olarak yollan ır. 

PHP oyun program ı  yazmaya kadar bir çok amaca hitap edebilecek 
nitelikte bir dildir. Fakat konular içerisinde veritabanlan üzerinde kay ıt 
ekleme, silme, değ iş tirme, sorgulama i ş lemlerine yer verilecektir. Sonuç 
olarak PHP, HTML dilinin yapamad ığı  iş lemleri yapabilmek, HTML 
olarak daha i ş levsel sayfalar yapabilmek, Web Server'a bir tak ım iş ler 
yaptırmak gibi yararlar sağ layan bir programlama dilidir diyebiliriz. 

PHP Gereksinimleri 

PHP kullanabilmeniz için baz ı  yazı lımlara ihtiyac ını z vard ır. Ders 
içerisinde PHP dilinin Windows tabanlı  iş letim sistemlerinde 
kullan ı lması  anlat ı lacaktır. Bu yüzden gerekli yaz ı lımlann Windows 
tabanl ı  i ş letim sistemlerine nas ı l kurulacağı ndan ve çal ış tınlacağı ndan 
bahsedilecektir. 

- Windows'un bilgisayann ıza kurulu olduğunu varsaryoruz. 
Web Server : Web Server yapm ış  olduğunuz web sayfalannın 
internette gösterilebilmesini sağ layan bir yaz ı lımdır. IIS, 
Apache, Xitami gibi birçok Web Server program ı  mevcuttur. 
Fakat biz Apache Server kullanaca ğı z. 

- PHP4 : İlk baş ta bahsedildiğ i gibi PHP scriptlerinizin 
yorumlanabilmesi ve Web Server tarafindan anla şı labilmesi 
için, bir PHP yorumlay ı cı  programa ihtiyac ınız olacakt ır. 
PHP4 bu yorumlama iş ini yapacak program ın adı dır. 
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Welcome to the Installation Wizard for 
Apache HTTP Server 1.3.22 

i?..Apache HTTP Seyre! 	 wizard 

The Installahon Wizard will allow you to modity, repair, or 
remove Apache HTTP Server 1.3.22. To continue, click Next. 

H. P 

Veritaban ı  : PHP dilini bir veritabanma kay ı t eklen ı e, 
ç ı karma, düzeltme ve sorgulama gibi i ş lemlerde 
kullanacağı mızdan bir veritabanma ihtiyac ı m ı z olacakt ı r. 
Veritaban ı  olarak Progress derslerinde görmü ş  olduğunuz 
Progress veritaban ını  kullanacağı z, 
ODBC Driver : ODBC (Open Database Connectivity) bir 
veritaban ına başka bir uygulamadan bağ lanmayı  sağ lar. Her 
veritaban ı n ı n kendine özel bir ODBC Driver' ı  mevcuttur. Bu 
yüzden Progress veritaban ına bağ lanmam ı zı  sağ layacak bir 
ODBC Driver' ı na sahip olmam ız gerekir. 

Bu yaz ı l ı mlar ı  nereden bulubilece ğ iniz kitab ı n son kı sm ında verilmi ş tir. 

Apache Server Kurulumu 

Apache Server kurmak için Setup dosyas ını  çalış tı rın ve aşağı daki 
ad ımları  takip edin. 

1- Bu ad ımda Next > butonuna bas ın. 
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i Apache HITP Server - Installation Wmand 

license Agreement 

I Please read the folkwang Ilcense agreement carefuty. 

Apache Software License, Version tl 

Copyright (c) 2001 The Apache Software Foundation. Ali rights reserved. 

edIstribution and Use in source and Sinan/ forms, with er without modification, are 
perrnitted provided thatthefollowIng conditions are met 

. RedistrIbutions of source code most retain the above copyright nohce,thIs list of 
conditiöns and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binaıyform must reproduce the abowsopyright hoace, tas 

Rearl This First 

Read this Before Running Apache on Windows. 

, -- Vr 	ı  
Pah/US of the latestversion can be founcl on the Apache HTTP se ıver project page 
under:/frıınpp__,k,3ta2gWAomtı  

Web Uygulamalar ı  

2- Bu adımda "Sözle şmeyi kabul ediyorum" anlam ına gelen ilk seçene ğ i 
seçin ve Next butonuna bas ın. 

3- Bu ekranda tekrar Next butonuna bas ın.. 

, Y,, Apache HTTP Sel ver In ı tall,Rion Wi ı ard 

tasuri  
che san 'HTTP sen/er, originallydesigned for Unix systenı s. ThIs ie the version 

otApache for Microsoft VlfindOws 2000, NT, 99, and 95 'systems. Like the Unbc 
ton, d includes rnanyfrequently requeeted new features, and has an APIthat 

allows alo be sodended to meet users' needs more easily. It alsa allows lirnIted 
upport for ISAPI extensions. 
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Apache HTIP Server - Instailehon W ı zard 

Server Information 

Please enter your server's information. 

hittrı  cr.ankara.edu  tr 

dminLtemuhktin.cc.ankara.edu.tr  

i. Apache NTIP S eIVSI - Instailahun W ızard 

uptype that test suits your needs. 

4 - Bu ad ımda Network Domain Sunucu ad ını , Server ad ını  ve e-mail 
adresini yaz ın ve Next butonuna bas ın. 

5-"Complete" seçene ğ ini işaretleyin ve Next butonuna bas ın 
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Clıange Current Destination F ıı lder 

Browse to the destination fokler. 

DataPase N ıanager _J f- helf.1 

211)1C83A 	 ,'ı lInetpub 	 agl''ograrn Fle ı  
MDLC9IA 	 logs 	 ili1PROGRESS 

aNgı c 	, MA,45 	 UlPub 

Olildocs 	 , NCDTREE 	URekt 

alfd OGRENCI 	(iiaRescue 

Apoche H I IP Seere ı  - lestollahAn Wwool 

Web Uygulamalar ı  

6- Browse butonu ile program ı  kurmak istediğ iniz dizini seçin (Örn: 
C: \Apaehe) yada varsay ı lan dizine kurmak için Next butonuna bas ın. 
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Apdelle tl T I P Sr ı ve ı  - I nstaliat ıon Wizard 

Installation Wizard Completed 

The Installetion WPard has successfully installed Apache liTTP 
Server 1.3.22. Clirk Finish to exit the wizard. 

P IP 

7- "Install" butonuna bas ın. 

Apache NT TP Servet - Installation Wirard 

Ready M Install the Program 

The wizard re ready to begin installation. 

Crick Insta9 to begrn the rnstallation. 

iF you warrt to review or change any of your instalration settings, cick Back. Crirrk tancer to 
exrt the wizard, 

8- Kurulumu tamamlamak için "Finish" butonuna bas ın. 
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YpEr.rrr_xl' 
REA~CE5,97.711, 

Web Uygulamalar ı  

Apache Server kurulumunu tamamlad ıktan sonra, Apache Server'i 
kurduğunuz dizin içerisinden httnd.conf dosyas ını  bulun ve şu eklemeleri 
ilgili yerlere yap ı n. 

ScriptAlias /PHP/ "c:/PHP  dizinin yolu /" 

AddType application/x-httpd-PHP .PHP 

Action application/x-httpd-PHP "/PHP/PHP.exe" 

PHP Kurulumu 

PHP kurmak için Setup dosyas ını  çalış tmn ve aş ağı daki ad ımları  
takip edin. 

1- Bu adımı  Next butonuna basarak geçin. 

2- Bu adımda "Sözle şmeyi kabul ediyorum" anlamına gelen ilk seçene ği 
seçip ve Next butonuna bas ın. 
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License Aween ıenl -  

The PHP License, version 2.02 
Copyl ıght (c) 1399, 2030 The PHP Group An rights 
reserved 

Redıstribution and use in source and bir.ary forms, mth u ı  
tsdhour 
nodif ıcation, :s perrr ı tted provtded that the tollovAng 
ond ı tions 

are met 

1 Redistributions of source code must etsin the above 
copyright 

tı llTICE: By Ol ıcking 1 Agree' beiosv, yot ı  agree to he bound by 
alt the telms and condittahs of the above License Agreefsent. 
Catofully tcdd Ise licerısekreament berore accepting. If you 
da not agree vı ith any of the terms ond conditions, ct ıck. 
'Canel' ta dersde' the Setup process 

< 2,t1ok 	[1: 	,L,9tso el 	Tuncal 

Please -selen the typt, o r mstslitition you tequIro 
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Setup witl inotaN PHP 4.0.6 in the following foklar. 

To ınstail ini° a dilatant !Mei, click 8 rowse, and seiect 
anothet folder. 

You can choose not to iristaB PHP. 4.0.6 by clicking Canca' to 
eoit Setup. 

Pie,se entet the addiesiO of your 644TP 

oetaho 

Plea'se entet the Irethf address fer the reeti funchion. 

fme@locd kos ı  ce,  

Hrı  ZRTaxr 
PotcpRcicessofı ni 

< 

Web Uygulamalar ı  

4- PIIP yi kurmak istedi ğ iniz dizini seçin ve Next butonuna bas ın. 

 

.,,Choose De tinalion Locatian 

 

5- Bu ad ı mda makinenizin IP adresini ve e-mail adresinizi yaz ın. IP 
adresi yerine o IP adresine kar şı lık gelen ismi yaz ın veya Localhost 
olarak b ı rak ın. 
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zir.;-y.  Server Type 

Please seiect the type o! http setvelyou in , nh to configure to 
hun plop 

C—  Microsoft PV./S on Windon ıs ş x er ME 

MIcrosoft PWS cn NT Workstation 

•<— Microsoft iiS 3 or Iov ı er 

rr Microsoft IIS 4 or hghet 

Ş,,tarn  

Nene (or °the, serverl- 1 Nili conkaure the weh server mar, ii; 

H 

PWCPWC1 SSC:Ikt 

r. ack 	Next > 

:if"Ş  Start Installatiorı  

, 	`, PEPT ).• r 

PREPROr.ES,P, 

ta1113-JP4.,C,1 

PHP 

6- Makinenizde kurulu olan Web Server yaz ı  l ımın ı  (Apache) seçin ve 
Next butonuna bas ın 

7- Bu adımda Next butonuna bas ın. 
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8- PHP kurulumunu tamamlam ış  oldunuz. 

PHP 4.0.6 has been successfully installed. 

Press the OK button to exit this installation. 

Progress Veritaban ı  Kurulumu 

Progress Programlama k ı smı ndan ulaş abilirsiniz. 

ODBC Driver Kurulumu 

ODBC ile bir veritaban ına bağ lan ı rken en önemli unsur veritaban ını n çok 
kullanı c ı lı  olarak aç ı lmas ı dı r. Bu yüzden ilk olarak bir veritaban ını  çok 
kullanıc ı lı  olarak açmak için baz ı  i ş lemler yap ı lmas ı  gerekmektedir. 

Çok kullan ı c ı lı  aç ı lacak bir veritaban ı  için bir port numaras ı  
tan ı mlanmal ı dır. Tanı mlanacak port numaras ı  "C: \Windows\" dizini 
alt ında "Services" dosyas ı  içinde tammlamr. ilgili dosyayı  Notepad ile 
birlikte açt ıktan sonra, en son sat ınna gelip bir Servis ad ı  ve Port 
numaras ı  tanımlamas ı  yap ı lı r. 

Örnek : Services dosyas ını  aç ıp son sat ırma gelerek 	aş ağı daki 
tan ımlamayı  ekleyin. 

ogrsrv 	3 1 00/tcp 

Notepad penceresini kapatt ıktan sonra MS-DOS Komut istemini aç ıp 
veritaban ın ın olduğu dizine girip 
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PH1> 

C:\DLC91A\bin\PROSERVE  -db ogrenci -H localhost -S ogrsrv -N tcp 

yaz ıp enter tu ş una bas ı n. Bu i ş lem sonunda veritaban ın ı n çok kullanı c ı l ı  
(Multi-User) olarak aç ı ldığı n ı  göreceksiniz. 

-db : Çok kullan ı cil ı  aç ı lacak veritaban ının ad ı  
-H : Veritaban ı mn kumlu olduğu bilgisayann ad ı  (ayn ı  bilgisayar için 
Localhost ) yaz ı labilir. 
-S : Services dosyas ı  içinde tan ı mlanan servis ad ı  
-N : Bağ lantı  protokolünün tipi 

ODBC Driver' ı nı n sisteminize yüklü olup olmad ığı n ı  kontrol etmek için 
Denetim Masas ından ODBC Data Sources ikonunu çift t ıklayın ve 
Drivers sekmesine bak ın. Eğer MERANT Progress 9.1A Driver' ın ı  
görebiliyorsan ız gerekli ODBC Driver' ı  yüklü demektir. 

Uyarı  : Eğ er ilgili driver' ı  göremiyorsanı z öncelikle Progress Installation 
CD sini kullanarak sisteminize kurman ı z gerekmektedir. Bunun için 
ş imdilik Progress'i "Complete" olarak yüklemeniz önerilir. 
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Create New Data Solu ı ce 

Select a ckive ı  for which you vvarst to set up a data source.  

Versjo ı  
3.60.0 

MERANT 3.60 32-BIT Progress SQL92 v9.18 3.60.0 
Microsoft Access Driver (Trndb) 	 4.00.4 
Microsoft df3ase Driver (Tdbf) 	 4.00.4 
Microsoft Excel Driver (Tido) 	 4.004 
Microsoft Fo›Pro Driver (Td130 	 4.00.4 
Microsoft ODBC for Oracle 	 2.573— 
Microsoft Pa ı adox Driver 	ı 	4.004 
Microsoft Text Driver (Ttxt: Tesv) 	 4.00.4 

r 

Iptal 

Name 
MERANT 3.60 32-BIT Prooress SQL92 v9.1A 

Web Uygulamalar ı  

ODBC Driver' ı  yüklü ise Denetim Masas ında ODBC ikonunu t ıklay ıp 
System DSN k ısmı na girip yeni bir DSN yaratmak için Add butonuna 
bas ı n ve karşı n ı za ç ıkan pencereden "MERANT 3.60 32 BIT Progress 
SQL92 v9.1A" sürücüsünü seçin. 

Progress kurulumunuza göre uygun olan ı  (Örnek: Progress 9.1A 
kullahıyorsanı z MERANT 3.60 32 BIT Progress SQL92 v9.1A) seçip 
"Son" butonuna bast ığı nızda sizden bağ lanmak istediğ iniz veritaban ı  ile 
ilgili bilgiler isteyen bir pencere ç ıkacaktır. 

Data Source Name : Bu k ı sma bağ lantını zı  tanıc ı  bir isim yazmalı sımz. 
Biz PHP de yazaca ğı mız kodları  Öğrenci veritaban ı  ile kullanacağı mız bu 
alana "ogrphp" yazal ım. 

Description : Buraya ba ğ lantıyla ilgili aç ıklamanızı  yazabilirsiniz. 
Örneğ in : "Öğ renci Veritaban ı  Bağ lantı sı " 

HostName : Bağ lanmak istedi ğ imiz veritaban ını  çok kullanı c ı lı  açarken -
H parametresiyle kulland ığı nız isim 
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Port Nunıber : Ba ğ lanmak istedi ğ imiz veritaban ı nı  çok kullan ı c ı lı  
açarken -S parametresiyle kulland ığı n ız isim (ayn ı  zamanda bu isme 
karşı l ı k gelen port numaras ı da kullanı labilir) 

ODBC Progress SQL92 Driver Setup 

General 1 Ad anced 1 About 1 

Help 

Data Source Name. 

D escr ı pt ı on: 

H ost ame: 

Port Number. 

Database Name: 

1.1ser ID: 

!S poru 

1Proateg Sports Db 

l locaihost 

I953G 

ISpoft 

isysppoEnEss 

Database Name : Bağ lanmak istediğ imiz veritaban ını  çok kullan ıcı lı  
açarken -db ile kulland ığı = isim (ogrenci) 

User ID : Bu k ı sma veritaban ı  içerisinde olu ş turulmuş  kullanıc ı  
adlarından birini yaz ıyoruz. Eğer hiç kullan ı c ı  yarat ı lmamış sa 
"SYSPROGRESS" yazabilirsiniz. 

Gerekli bilgileri doldurup "Test Connect" i seçti ğ inizde "Connection 
Established!" mesaj ını  alman ız gerekir. "SYSPROGRESS" kullan ı c ı sı  ile 
bağ lant ı  kurarken ş ifre yazman ı za gerek yoktur. 
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General Advanced I  About 1 

Data Source Name: 

Desctiption: 

Host Mama: 

Port Numbat 

Qatabasenterne: 

.bser 1D: 

IS ports 

IProgteg Sports Db 

localhost 

MERANT Progress SQL 

Sports 

Web I..;ygulamalar ı  

ODBC Progress SQL92 Driver Setup 

Oluş turduğunuz "Data Source" u "Uygula" butonuna basarak kaydedip 
ç ıkın. Böylece veritaban ına PHP den ula ş abilmek için gerekli temel 
i ş lemleri bitirmi ş  olduk. 

PHP Yaz ı m Kurallar ı  

Programl ama Yap ı s ı  

PHP yorumlay ı c ı s ı , bu "program ı " çal ış tırabilmek için dosyan ın içinde 
PHP komutlann ı  arar. PHP Komutlan, komut arrac ından anlaşı lır ve 
bunlar üç tanedir. 

1.<?PHP ?> 
2. <? 	?> 
3. < SCRIPT LANGUAGE="PHP"> 	</SCRIPT> 

Örnek 1: 

<html> 
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<?PHP 
print (" İ lk PHP uygulamas ı  "); 

?> 
</html> 

print() : Ekrana herhangi bir bilgi yazd ı rmak için kullan ı lır print() 
yerine 

echo komutu da kullan ı labilir. 

Örnek 2: 

<html> 
<? 

print (" İ lk PHP uygulamas ı  "); 
?> 

</html> 

Örnek 3 : 

<html> 
<SCRIPT LANGUAGE= "PHP" > 

print (" İ lk PHP uygulamas ı  "); 
</SCRIPT> 

</html> 

Bu üç örnekte de sonuç ayn ı  ş ekilde görüntülenir. 

PHP de yazd ığı nız kodlar HTML olarak geri döndürülür bunun sebebi 
yazmış  olduğunuz kodların sunucu tarafında çal ış masıdır. Bundan dolay ı  
eğer tararc ınızda bir PHP sayfas ını  çağı rırsanı z ve sayfamn kaynak 
kodunu görüntülerseniz yazm ış  olduğunuz PHP kodlar ını  göremezsiniz. 
Sadece HTML kodlarını  görürsünüz. 
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En uygun komut ay ırac ın ı  belirlemek sizin elinizdedir. Eğ er sadece PHP 
kullanıyorsanı z ikinci yöntemi kullanabilirsiniz. E ğ er HTML yerine XML 
kullamyorsanız XML taglar ıda <? ?> ş eklinde olduğundan birinci 
yöntemi kullanabilirsiniz. E ğer scriptlerinizi daha iyi ay ırt edebilmek 
istiyorsanız üçüncü yöntemi kullanabilirsiniz. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta buradaki script mant ığı  JavaScript 
ve VBScript ten farkl ı  olarak Web Server tarafında çalış mas ıdır. Oysa ki 
JavaScript ve VBSript gibi scriptler Client( İstemci) tarafında 
çalış maktadır. 

4. "/*" 	 "*/" bu iki i şaret aras ında yaz ı lacak her türlü metin aç ıklama 
anlam ı na gelecektir ve PHP yorumlay ı c ı sı  tarafından gözardı  edilecektir. 

5. "Il" işaretinden sonra yaz ı lacak her türlü metin aç ıklama anlam ına 
gelecektir ve PHP yorumlay ı c ı sı  tarafından gözard ı  edilecektir. 

6. "#"i ş aretinden sonra yaz ı lacak her türlü metin aç ıklama anlam ına 
gelecektir ve PHP yorumlay ı c ı sı  tarafından gözard ı  edilecektir. 

7.Her sat ınn sonuna ";" i şareti konulur(Aç ıklama satırları  hariç). 

Bu işaretlerin birbirinden fark ı  tek sat ır veya çok sat ır için geçerli 
olmas ıdı r. A ş ağı daki örnekleri inceleyiniz. 

<HTML> 
<?PHP 

/* 
Bu iki i ş aret aras ında istediğ iniz 
kadar aç ıklama yazmanız mümkün 
*/ 

print ("Aç ıklama örnekleri!"); 

// İsterseniz bu ş ekilde de aç ıklamalann ı z ı  yazabilirsiniz 
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# Bu satı r bir aç ı klama sat ı r ı d ı r... 

?> 
</HTML> 

HTML ve PHP Kodlar ın ı  içiçe Kullanma 

PHP kodlan, bir HTML kodlar içerisinde yaz ı l ı rken ; 

<html> 

<? 	# PHP kodlarının yaz ı lmaya baş lanacağı  bildirilir. 

?> 	# PHP kodlannın bitirildi ği bildirilir. 

</html> 

şeklinde kullanı lır. 

Örnek 1: 

<html> 
<? echo " İ lk PHP uygulamas ı "; ?> 
</html> 

Yukarı daki örneğ i Web Server'a "p_ornekl.php" ş eklinde kaydedin ve 
tarayı c ınızın adres sat ı rında "http://localhost/p_omekl.php " yazarak 
çağı nn. iş lem sonucunda a şağı daki ekran görüntüsünü elde edeceksiniz : 

Örnek 2 : 

<html> 
<? print "PHP bir script 	?> 
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<? print "PHP kolay öğrenilen bir dildir." ?> 

<html> 

Yukandaki örneğ i Web Server'a "p_on ıekl.php" şeklinde kaydedin ve 
taray ıcınız ın adres sat ı nnda "http://localhost/p_ornekl.php " yazarak 
çağı rın. iş lem sonucunda aşağı daki ekran görüntüsünü elde edeceksiniz : 

Yukarıda görüldüğü gibi HTML kod içerisinde birden çok defa PHP 
kodu yazmak için PHP tag ı  aç ı labilir. 

Öneri : PHP kodlann ızı  yazmaya baş larken, PHP tag ını  açt ıktan sonra 
kapatın ve diğer kodlann ızı  araya ekleyin. Aksi halde PHP taglanm 
kapatmayı  unutursanı z istediğ iniz sonuçları  elde edemezsiniz ve daha 
sonra hangi tag ın kapat ı lmadığı nı  bulmak güçle şebilir. 

PHP Kodlarını  Tek Ba şı na Kullanma 

Bu yöntemle oluş turulacak PHP uygulamalar ında tüm HTML kodlar ı  
PHP komutlar ıyla yazıhr. Fakat sayfa dizayn ı  ve kodun anlaşı lırlığı  zor 
olduğundan bu yöntemi kullanmayabilirsiniz. 

Örnek 1: 

<?PHP 

print ("<html>"); 
print ("Her ş eyi PHP ile yazabilirsiniz") 
print ("</html>"); 

?> 

Özel Karakterler 
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PHP dilinde baz ı  karakterlerin özel anlamlar ı  vard ır.(Ömeğ in $ işareti 
gibi) Bu i ş aretleri PHP farkl ı  olarak algı ladığı ndan dolay ı , biz bunlar ı  
metin olarak kullanmak istedi ğ imiz zaman önlerine "\" karakteri koyar ı z. 
Böylelikle PHP yorumlay ı c ı s ı  bunları  düz metin olarak de ğerlendirmi ş  
olur. Bu karakterler ve i ş levleri aş ağı daki gibidir. 

\' 	Tek tırnak 
\" 	Çift t ırnak 
\\ 	Ters bölü 
\$ 	Dolar i ş areti 
\n 	Yeni Sat ır (New Line) 
\r 	Satır Başı  (Return) 
\t 	Sekme (Tab) karakteri 

Örnek 1 : 

<html> 

<?PHP 
print ("1\$ = 1.460.000 TL' dir") 

?> 

</html> 

Ekrana "1$ = 1.460.000 TL' dir" ifadesi yaz ı lır. 

Değ işkenler ve Veri Türleri 

Veri Türleri 

Integer : Tamsay ı  veri türüdür. 

$sayi = 1000; 
$sayil = 275000; 
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Double: Ondal ıkl ı  sayı lar için kullan ı l ı r. 

$sayi = 82.05; 
String: Karakter bilgiler için kullan ı lır. 

$adi = "Sibel" 

Boolean: Mant ıksal ifadeler için kullan ı l ır. 

$cevap = True. 
$sonuc = False. 

Object : Nesne de ğ işkenleri için kullan ı lır. 
Array : Dizi şeklinde değ işken tan ımlamak için kullan ı lı r. 

Değ iş kenler 

Değ işken mantığı  diğ er programlama dillerinde olduğu gibidir. Progress 
Programlama kı smında öğrendiğ iniz değ işken kavram ı  burada da 
geçerlidir. Bu sebepten de ğ işkenin ne demek olduğundan çok nas ı l 
kullanı ldığı  anlatı lacakt ır. 

1. PHP' de değ işkenler önüne $ simgesi konularak tan ı mlanı r. 

Örnek 1 : 

<? 
$adi; 
$soyadi; 
$numara; 
$telefon; 
$cinsiyet; 
?> 

2. Değ işkenler, harf, rakam veya alt çizgi (_) ile ba ş layabilirler; bu 
karakterleri içerebilirler; ama içinde bo ş luk veya ((4,],),?,\,!) gibi'i şaretler 
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bulunmaz. Birçok program lama dilinden farkl ı  olarak PHP de 
değ i şkenlerin tipleri (nümerik,karakter,taril ı ,...) ilk de ğerleri atand ı ktan 
sonra belirlenir. 

Örnek 2: 

<? 
Sadi = "Yahya"; 	// String 
$soyadi = "Demircan"; // String 
$tel = 4700550; 	// Integer 
?> 

3. Deği şkenlere değer atamak için "=" i şareti kullan ı l ı r. 

Örnek 3: 

<? 
$degiskenl = "değ er"; 
$degiskenl = 5; 

print $degiskenl; // Ekrana "de ğ er" ifadesi yaz ı lacakt ı r. 
print $degisken2; // Ekrana "5" ifadesi yaz ı lacakt ır. 
?> 

4. Bir değ i şken direkt olarak de ğ er atanarak tan ımlanabilir. 

Örnek 4: 

<? 

$tanimlal = "Ankara"; 
$tanimla2 = 276; 
Stanimla3 = 45.23; 

?> 
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5. Bir değ i şkenin değ erini di ğ er bir değ işkene atamak için "=" den sonra 
ikinci değ i şken yaz ı l ı r. 

Örnek 5: 

<? 
$adi = "Ali"; // $adi de ğ işkenine "Ali" değeri atan ıyor. 
$isim = $adi; // $isim de ğ i şkenine $adi değ işkeninin değeri atan ıyor. 

print $isim; // Ekrana "Ali" yaz ı lacakt ı r. 

?> 

$isim değ işkeninin de ğ erinin her seferinde $adi de ğ işkeni ile birlikte 
değ işmesini, aşağı daki atama i ş lemiyle sağ layabiliriz. 

Örnek 6: 

<? 

$adi = "Ali"; // $adi de ğ i şkenine "Ali" değ eri atan ı yor. 

$isim = &Sadi; // "&" i ş areti her seferinde $isim de ğ işkeninin değerinin 
// değ işmesinin sağ lıyor. 

$adi = "Murat"; $adi de ğ işkenine "Murat" de ğ eri atan ı yor. 

print $isim; // Ekrana "Murat" yaz ı lacakt ı r. 

?> 

6. PHP'de diğer programlama dillerinden farkl ı  olarak bir değişkenin 
tuttuğu değer diğer bir değ i şken tarafından gösterilebilir. 

Örnek 7: 

8-24 



PHP 

<? 

$adi = "Muhittin"; 
$isim = "adi"; 

print $$isim; // Ekrana $adi de ğ i şkeninin değ eri yazı lacakt ı r. 

?> 

Örnek 8: 

<?PHP 

$isim = "adi" 
$$isim = "Murat" 

print "Sadi"; 
print $$isim; 
print "${'adi'}"; 
print "$ {$isim} "; 

# Bu dört print i ş leminden sonra ekrana "Murat" yaz ı lacakt ır. 

?> 

Sabitler 

Sabitler program boyunca de ğ işmeyen değerlerdir. Bir sabit 
tammlandıktan sonra atanana ilk de ğerini korur, yeni bir değer atamas ı  
yap ılamaz.Sabitler define0 komutu ile tan ımlanırlar. 

Kullanıhş  biçimi: 

defıne (sabit_adi,deger) 
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Örnek 1: 

<? 
define (pi_sayisi , 3.14); 
define (dis_acilar, 360); 

$aci 1 = 120; 
$aci2 = 80; 
$aci3 = dis_acilar - ($aci 1 + $aci2); 
print ($aci3); 	// 160 de ğerini döndürür. 
?> 

Bir sabitle bir de ğ i şken aras ındaki yaz ım fark ı , sabitlefin önünde $ 
simgesinin bulunmamas ıd ı r. 

defined() : Bir sabitin daha önce tan ı mlanı p tanımlanmadığı na göre true / 
false sonuç döndürür. 

Kullan ı lış  biçimi: 

defıned ("sabit_adi") 

Örnek 2: 

<? 
$a = defined ("pi_sayisi") // "pi_sayisi" adl ı  bir sabit olmadığı  için 

// false de ğ er döndürür. 

?> 

İş lemciler (Operatörler) 

Atama Operatörü 

Bir değ i şkene değ er atamak için kullan ı l ı r. 
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Aritmetik Operatörler 

Toplama 
Ç ıkartma 
Bölme 
Çarpma 
Kalan (Modulus) 

Örnek : 

‹? 
$a = 6; 
$b = 3; 

print ($a + $b); // 6 + 3 = 9 sonucunu döndürür 
print ($a - $b); // 6 - 3 = 3 sonucun döndürür 
print ($a / $b); // 6 / 3 = 2 sonucunu döndürür 
print ($a * $b); // 6 * 3 = 12 sonucunu döndürür 
print ($a % $b); // 6 / 3 i ş leminden kalanı  yani 0 (s ı fir) döndürür. 
?> 

İ ki String'i Birle ş tirme (Concotenation) 

İki string ifadeyi birle ş tirmek için "." kullan ı l ı r. 

Örnek : 

<? 
$a = "Ankara " . "Üniversitesi " " Fen " . " Fakültesi" 

$b = "PHP " "Programlama" . "Dersi "; 

$c = $a . " ve " $b; 
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print (c$); // "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve PHP Programlama 
Dersi" 
// sonucu ç ı kar. 
?> 

Birleş ik Atama i ş lemleri 

+= 	:Değ i şkenin değ erini belirtilen say ı  kadar art ırı r. 

Kullan ı lış  biçimi: 
$degisken 	sayi 

Örnek : 
<? 
$sayi = 30; 
$sayi += 10; // $sayi = $sayi + 10 i ş lemini yapmış  olur. 
print ($sayi); // 40 sonucunu döndürür 

-= 	:Değ işkenin değerini belirtilen say ı  kadar eksiltir. 

Kullan ı lış  biçimi: 
$degisken -= sayi 

Örnek 1: 

<? 
$sayi = 30; 
$sayi -= 10; // $sayi = $sayi - 10 i ş lemini yapmış  olur. 
print ($sayi); // 20 sonucunu döndürür 
?> 

*,- 	:Değ işkenin değerini belirtilen say ı yla çarpar. 

Kullanı lış  biçimi: 
$degisken *= sayi 
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Örnek 2: 

$sayi = 30; 
$sayi *= 10; // $sayi = $sayi * 10 i ş lemini yapmış  olur. 
print ($sayi); // 300 sonucunu döndürür 
?> 

/= 	:Değ i şkenin değ erini belirtilen sayıya böler. 

Kullan ı lış  biçimi: 

$degisken /— sayi 

Örnek 3: 

<? 
$sayi = 30; 
$sayi /— 10; // $sayi = $sayi / 10 i ş lemini yapmış  olur. 
print ($sayi); // 3 sonucunu döndürür 
?> 

.= 	:Değ i şkenin değ erini belirtilen metine ekler. 

Kullamlış  biçimi: 
$degisken .= "metin" 

Örnek 4: 

<? 
$metin = "Ankara "; 
$metin .= "Üniversitesi"; // $metin = $metin . "Üniversitesi" 
// i ş lemini yapmış  olur. 
print ($metin); 	 // "Ankara Üniversitesi" sonucunu 

döndürür 
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?> 

++ 	: Değ i şkenin değerinin bir art ınr. 

Kullan ı lış  biçimi: 

$degisken++ veya 
++$degisken 

Örnek 5: 
$a = 5; 
$a++; 
print ($a); // 6 sonucunu döndürür. 

: Değ işkenin değerinin bir eksiltir. 

Kullamlış  biçimi: 

$degisken-- veya 
--$degisken 

Örnek 6: 
$a = 5; 
$a--; 
print ($a); // 4 sonucunu döndürür. 

Karşı la ş t ı rma Operatörleri 

: Eş ittir 
: Aynı  
: Eş it Değ ildir 
: Büyüktür 
: Küçüktür 
: Büyük yada E ş ittir 
: Küçük yada E ş ittir 
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Karşı la ş t ı rma 	operatörleri 	strinğ 	ve 	say ı sal 	kar şı laş t ınrı alarda 
kullan ı labilir. 

Mant ı ksal Operatörler 

or : Ko ş ullardan en az birinin sa ğ lanmas ı  durumunda True sonuç 
döndürür. or yerine "II" kullan ı labilir. 

and : Sadece ko şulların tümünün doğru olduğu zamanlarda True sonuç 
döndürür. and yerine "&&" i ş areti kullan ı labilir. 

Xor : İki ko şuldan sadece bir tanesinin do ğru olmas ı  sonucuna True 
değ er döndürür. 

: Ko ş ulun değ erlerinden birinin yanl ış  olmas ı  durumunda True değ er 
döndürür. 

PHP Dilinde i ş lemlerin Öncelik S ı ras ı  

Diğer dillerde olduğu gibi PHP için de iş lemlerin öncelik s ıras ı  
mevcuttur. 

1. 
2. 
3. 

++ ve 
/ * % 
+ - 

-- 

4. < <= => > 
5. == 

6. && 
7. 
8. _= /= %= 

9. and 
10. xor 
11. or 
12. ! 

.— 
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Diziler (Array) 

Dizi, bellekte ayn ı  isim alt ı nda toplanm ış  değ işkenler kümesidir. Eğ er ki 
aynı  türden veriler grubunu bellekte tutmak gerekirse diziler kullan ı lı r. 
Örneğ in verilerin s ıralanmas ı , ortalamas ın ı n bulunmas ı  gibi i ş lemlerde 
dizilere ihtiyaç duyulur. 

PHP içerisinde tan ı mlanan diziler bir veya daha çok boyutlu olabilir. 
Bunun daha iyi anla şı labilmesi için a ş ağı daki dizi tan ı mlamalar ı n' ve 
örnekleri inceleyiniz. 

Dizi Değ işkenler 

Ayn ı  türden bilgilerin bir de ğ işkenin içerisinde tutulmas ıyla oluş turulur. 
Bir değ işkenini dizi olup olmad ığı  "11" simgelerinden anla şı labilir. 

Kullan ı lış  biçimi : 

$degisken = array(degerl, deger2,...,degerN) veya 

$değ işken[indis_no] = deger 

şeklindedir. 

Bir dizinin n. inci eleman ına ulaşmak için dizinin ad ı ndan sonra kö ş eli 
parantez içinde dizi eleman ı nın indis numaras ı  yaz ı lı r. 

Örnek : 

$degisken[5] = "Aylin"; 

Bu ömekte dizinin 5.inci eleman ı na "Aylin" değ eri atanmış t ır. Eğ er indis 
numaras ı  yaz ı lmazsa ilk eleman olan s ı firınc ı  s ı radaki elemana ula şı l ı r. 
Daha sonra indis numaras ı  verilmeden ula şı lan eleman bir sonraki eleman 
olacakt ı r. 
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Örnek : 

print ($değ i şken[D; // Dizinin s ıfırınc ı  eleman' yaz ı l ı r 
print ($değ işken[]); // Dizinin birinci eleman' yaz ı l ır 

Diziler tan ım lan ırken array komutu kullan ı lmayabilir. 

$liste = (deger 1 ,deger2,...); veya 

$liste[] = degerl; 
$liste[] = deger2; 
Slisten = degerN; 

Diziler tammlanirken indis numaras ı  yerine isim verilebilir. 

$liste[isiml = degerl; 
Sliste[isim2] = degerl ; 

İ liş kili Diziler 

Bu dizi tipi dizil değ i şkenlerden farkl ı  olarak birden fazla de ğ i şkeni 
içerebilir. Örne ğ in bir otelin kat numaralar ını  tuttuğunuz bir dizi olsun. 
Her kat numaras ında da o kattaki oda numaralar ı  tutulsun. Ortaya şöyle 
bir sonuç ç ıkıyor. (x inci kat ın, y inci odas ı) gibi bir bilgiye 
ulaş abiliyoruz. 

İ lişkili dizileri dizi değ i şkenlerden ay ıran en önemli özellik 
değ i şkenlerine isim verilebilmesidir. 

Kat No 	Oda No 	Durum 

1 	101 	Dolu 
1 	102 	Dolu 
2 	205 	Boş  
3 	307 	Bo ş  
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4 	402 	Dolu 

Burada görüldü ğü gibi katlann numaras ı  tek ve odalann numaras ı  tek 
olacak ş ekilde bir ayarlama yapt ığı m ı zda kar şı mı za (katlar,odalar) 
şeklinde bir dizi ç ı kı yor. Herhangi bir kat numaras ı  belirlendikten sonra o 
kattaki odalardan, herhangi birinin dolu veya bo ş  olduğunu kontrol 
edebiliyoruz. 

İ lişkili dizi tammlama 

$degisken 	= 	array 	(array 	("isim 1 "=>deger 1 , 
"isim2"=>deger2,..,isimN"=>degerN), array...) 

Örnek : 

$otel = array (array("katno"=>l, "odano" => 101, "durum" => "dolu")); 

İ lişkili bir dizinin elaman ına ulaşmak gerektiğ inde indis numaras ı  veya 
ad ı  belirtilir. 

Örnek : 

print ($otel [0] [katno]); // Otel dizisinin s ıfırınc ı  elemanı ndaki 
// katno alan ına ulaşı lmış tır. 

İ li şkili dizi tammlaman ın diğ er bir yöntemi a şağı daki gibidir. 

$degisken [indis] [indis] = deger; 

Buradaki indisleri art ırarak daha fazla boyut elde edebilirsiniz. Bir çok 
boyutlu dizi içerisindeki ö ğe sayı sı  dizinin her bir indis say ı sının çarpımı  
kadard ır örneğ in (2,8) boyutlu bir dizideki öğ e sayı s ı  16 adettir. 

Dizilerde Kullan ı lan Fonksiyonlar 

countO: Bir dizideki eleman say ı s ı nı  döndürür. 
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Kullamlış  biçimi : 

count($diziadi); 

Örnek : 

count($liste); 
fıs_array(): Dizinin eleman ı na ilk ulaş tığı mızda değer olup olmadığı nı  
araş tırın 

Kullarulış  biçimi : 

is_array( $dizi_adi ); 

Örnek : 

is_array($liste); 

array_mergeO: İki dizinin elamanlar ı n ı  birle ş tirerek yeni bir dizi 
oluş turur. 

Kullanı lış  biçimi: 

$yeni_dizi = array_merge ( $ilk_ciizi, $ikinci_dizi ); 

Örnek : 

$yeni_dizi = array_merge ( $liste, $sinif ); 

array_shift(): Dizinin ilk eleman ını  siler. 

$yeni_dizi = array_shift ( $liste ); 
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sort() : Bir dizinin elemanlar ı nı  küçükten büyüğ e veya A' dan Z ye 
s ı ralamak için kullan ı l ı r. 

Kullan ı l ış  biçimi : 

sort ($dizi_adi); 

Örnek : 

sort ($isimler); 

rsort0: Bir dizinin elemanlann ı  büyükten küçüğe veya Z' den A' ya 
sı ralamak için kullan ı lı r. 

Kullanı lış  biçimi : 

rsort ($dizi_adi); 

Örnek : 

rsort ($isimler); 

explode : Bir string de ğ i şkeni belirtilen karakterden ay ırarak diziye 
dönüştürtir. 

Kullanı lış  biçimi: 

degiskenl = explode("ayirac",degisken); 

Örnek : 

Sxadıres = "Ankara;Üniversitesi"; 

$xadr = explode(";",$xadres); 
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echo $xadr[0]; //Ankara 
echo $xadr[1]; //Üniversitesi 

PHP' de Kontrol Yap ı ları  

PHP' de Progress ve di ğ er programlama dillerinde olduğu gibi döngüler 
içermektedir.(Progress' teki If-EndIf , Case-EndCase gibi). Daha önceki 
programlama bilgilerinizden dolay ı  bu döngüler hakk ında çok fazla 
aç ıklama yap ı lmayacakt ır. Eğ er daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsan ız 
Progress Programlama k ı smı ndaki ilgili konulan inceleyebilirsiniz. 

if Kontrol Yap ı sı  

Bir ko şulun olması  veya olmamas ı  durumunda yap ılacak i ş lemleri 
ayırmak için kullan ı l ı r. 

Kullan ı lış  biçimi 1: 

if ( ko şullar ) { 
Komutlar 

elseif (di ğer ko ş ullar) { 
Komutlar 

else { 
Komutlar 

Kullanı lış  biçimi 2: 

if ( koşullar ) 
Komutlar 

} 

elseif (ko şullar) { 
Komutlar 
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Kullan ı l ış  biçimi 3: 

if ( ko ş ullar ) { 
Komutlar 

else { 
Komutlar 

} 

Kullanı lış  biçimi 4: 

if ( koşullar ) { 
Komutlar 

} 

Örnek : İki sayıdan büyük olan ı  bulan program. 

$sayil = 5; 
$sayi2 = 15; 
if ($sayil > $sayi2) 
{ 

print (" İ lk sayı  büyük $sayil"); 
} 

else if ($sayil < $sayi2) { 
print (" İkinci sayı  büyük $sayi2"); 

} 

else 
{ 

print ("Sayı lar e ş it $sayil,$sayi2"); 
} 

switch Kontrol Yap ı s ı  
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Progress' deki Case - EndCase blo ğuna kar şı l ı k gelir ve değ i ş kenin 
değ erinin uygun oldu ğ u duruma göre yap ı lacak i ş lerin belirlenmesini 
sağ l ar. 

Kullandış  biçimi: 

switch ( değ i şken ) { 
case KOŞ UL-1 ; 

Komutlar 
break; 
case KO Ş UL-2 ; 

Komutlar 
break; 
case KO Ş UL-3 ; 

Komutlar 
break; 

default: 
Komutlar 

} 

Görüldüğü gibi bir ko ş ul sonunda yap ı lacak i ş ler bitirildikten sonra break 
komutu kullanı lmaktadır. Break komutu kullan ı lmayabilir fakat program 
akışı  s ı ras ında uygun ko şuldaki iş lemler bittikten sonra di ğ er ko şullannda 
uygun olup olmad ığı  s ınanır. Mevcut ko ş ullardan hiçbirinin 
sağ lanmamas ı  durumunda yap ı lacak i ş lemler default blo ğunda 
belirlenmektedir. 

Uyan : Eğer ko şullardan sonra break komutunu kullanmazsan ız default 
bloğundaki komutlarda çal ış t ınlacakt ı r. 

Örnek : Verilen sayıya göre gün ad ını  bulan program. 

<? 

$gun = 1; 
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switch ( $gun ) 

case $gun = = 1; 
print ("Pazartesi"); 

break; 
case $gun = = 2; 

print ("Sal ı "); 
break; 
case $gun = = 3; 

print ("Çar şamba"); 
break; 
case $gun = = 4; 

print ("Per şembe"); 
break; 
case $gun = = 5; 

print ("Cuma"); 
break; 
case $gun = =6; 

print ("Cumartesi"); 
break; 
case $gun = =7; 

print ("Pazar"); 
break; 
default : 

print ("Yanl ış  seçim"); 
break; 

} 

?> 

while Dön güsü 

Bir şart sağ landığı  sürece bir yordam ın icra edilmesidir. Program ın icrası  
s ıras ında while bloğuna gelindiğ inde ko şul kontrol edilir ve ko şul 
sağ lanıyorsa while döngüsü içerisine giyilir. 
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Kullan ı l ış  biçimi: 

while (ko ş ul) { 
Ş art sağ lan ı yorsa yap ı lacaklar 

Örnek : l'den 10'a kadar olan say ı ların toplam ını  bulan program. 

<? 
$sayac = O; 

while ($sayac <= 10) 
{ 

$sayac ++; 
$toplam = $toplam + $sayac; 

} 

print ($toplam); 

?> 

do — while Döngüsü 

While döngüsünden farkl ı  olarak program ın icras ı  s ı ras ında do - while 
bloğuna gelindiğ inde ş art kontrol edilmez. do - while blo ğuna direkt 
girilir ve ko şul ikinci döngünün ba ş layacağı  sırada kontrol edilir. 

Kullanı lış  biçimi: 

do { 
Ş art sağ lanı yorsa yap ı lacaklar 
} 

while (ko şul); 

Örnek : l'den baş layarak, sonuç 100 den büyük oluncaya kadar 
toplanmas ı  gereken rakamlar ı n sayı sını  bulan program. 
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<? 
$sayac = 0; 
Stoplam = 0; 
do 

$sayac = $sayac + 1; 
$toplam = $toplam + $sayac; 

while ($toplam < = 100); 
print ("Kullan ı lan rakam say ı s ı  : $sayac") 
?> 

for Döngüsü 

Bir yordam ın istenilen sayı  kadar çal ış t ı rı lmas ı n ı  sağ lar. 

Kullan ı lış  biçimi: 

for ( $degisken = ilk_deger ; kosul ; adim ) { 
Koşul doğ ru ise yap ı lacak i ş lere ili şkin komutlar 

Örnek : l'den 100'e kadar çift say ı ların toplam ın ı  bulan program. 

<? 

for ( $say = O; $say <= 100 ; 2 ) { 
$cift = $cift + $say; 

} 

print ($cift); 
?> 

for bloğunun herhangi bir yerinde ç ı kmak için break komutu kullan ı lı r. 
for bloğunun herhangi bir yerinde bir sonraki tekrara geçmek için 
continue komutu kullan ı l ı r. 
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Fonksiyoular 

PHP' de fonksiyonlar di ğer progranı lama dillerinde olduğu gibi iki 
türdedir. Birinci olarak PHP içerisindeki haz ır fonksiyonlar ve ikinci 
olarak programc ı  tarafından oluş turulan fonksiyonlard ı r. İ lk olarak PHP' 
ye ait olan fonksiyonlar ın neler olduğunu ve nas ı l kullan ı ldıklarını  
göreceğ iz. 
print () : Ekrana bir değ işkenin değerini veya bir metni yazd ırmayı  
sağ lar. 

Kullanı lış  biçimi: 

print ("Yaz ı lacak ifade") veya 

print ($degisken_adi) 

Örnek : 
print ("PHP Programlama"); I Ekrana "PHP Programlama" 

yazd ı rı r. 

$gun = "Perş embe"; 

print ($gun); //Ekrana "Per ş embe" yazdım. 

gettype0 : Bir değ işkenin ne tür bir veri içerdiğ ini döndürür 
Kullanı lış  biçimi: 

gettype($degisken_adi) 

Örnek : 

$ders_adi = "PHP Programlama"; 
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print gettype($adi); // Ekrana "string" yaz ı lacakt ı r. 

settype() Bir değ işkenin veri türünü değ i ş tirmek için kullan ı lır. Burada 
dikkat edilmesi gereken nokta veri türü de ğ iştirilecek • değ işkenin 
değ erinin yeni türle uyumlu olmas ı  gerekir. Örne ğ in bir metin değ eri 
içeren değ işken sayı sal bir türe dönü ş türülemez. 

Kulland ı  ş  biçimi: 

settype($degisken_adi , yeni_tur) 

yeni_tur : String, Integer, Double, Boolean olabilir. 

Örnek : 

$sayi = 56.48 // İ lk atama ondalık sayı  olduğundan tür Double 
oldu. 

settype ($sayi , Integer) // Tip tamsay ıya dönü ş tü ve ondal ık k ı s ım 
at ı ldı . 

$final = 78 

settype ($final , String) // Tip karaktere dönü ştü 

( integer ), ( double ), ( string ), ( boolean ) : Bu fonksiyonlar ayr ı  türdeki 
verileri içeren iki de ğ işkenin değ erini birbirine aktar ırken, tür değ iş tirmek 
için, kullanılır. 

Kullanı lış  biçimi: 

$degiskenl = ( integer ) $degisken2 
$degiskenl = ( double ) $degisken2 
$degiskenl = ( string ) $degisken2 
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$degisken1 = ( boolean ) $degisken2 

Örnek : 

$sonuc = "75" ; // Karakter türdeki $sonuc de ğ i şkenine "75" 
değ eri atan ı yor. 

$basari = ( integer ) $sonuc // $sonuc de ğ i şkeninin değ eri integer 
a dönüş türülüyor 

// ve $basari de ğ işkenine atan ı yor. 

isset() : Bir de ğ işkene değer atan ıp atanmad ığı  sonucunu döndürür. 
Genelde ko şul cümleleriyle birlikte kullan ı l ı r. 

Kullandış  biçimi: 

isset($degisken) 

Örnek : 

if (isset($sifre)) { 
print(" Ş ifre girildi"); 

} 

unset() : Varolan bir de ğ işkeni yok eder. E ğer ki bir değ işken program 
sonlandınl ıncaya dek bir daha i ş e yaramayacaksa bellekte yer 
kaplamamas ı  için yok edilmesi uygundur. 

Kullan ı lış  biçimi: 
unset($degisken_adi) 

Örnek : 
unset ($soyadi); // $soyadi de ğ işkeni yok edilir. 
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empty() : isset() fonksiyonunun tersine e ğer değ i şkene değer 
atanmam ış sa True sonuç döndürür. 

Kullanı lış  biçimi: 

empty($degisken_adi) 

Örnek : 
$adi = "". 
print (empty($adi)); // True de ğerini döndürür. 

$adi = "Mehmet" 
print (empty($adi)); // False de ğerini döndürür. 

is_string(), is_integer(), is_double0 : Değ i şkenin değerinin arad ıkları  
tür olup olmadığı na göre True/False de ğer döndürür. 

Kullanı lış  biçimi: 

isstring ($degisken_adi) 
is_integer ($degisken_adi) 
is_double ($degisken_adi) 

Örnek : 

$sayi = 10; 
$sonuc = is_string ($sayi); // False sonuç döndürür. 
$metin = "Ankara" 
$sonuc = is_string ($metin); // True sonuç döndürür. 

Daha önceden de belirtildi ğ i gibi kendi fonksiyonlarımı z ı  da PHP 
içerisinde kullanabiliriz. Fakat kendi fonksiyonlar ı mı z ı  kullanabilmek 
için öncelikle tan ımlamak gerekir. Bir fonksiyon d ış ardan aldığı  değ erlere 
karşı lık bir değ er döndürme mant ığı yla çal ışı r. Fonksiyonun d ış ardan 
aldığı  değ erlere argüman ad ı  verilir. Bir fonksiyon birden fazla argüman 
kullanabilir. Fakat geriye tek değ er döndürür. 
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String Fonksiyonlar ı  

substr0 : Bir metnin içerisinden istenilen bir k ı smının al ınmas ı nı  sağ lar. 

Kullarnl ış  biçimi: 

substr($degisken, ba ş la, [boyut] ); 

Örnek : 

<? 

$metin --- "Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi"; 
$fak_adi = substr($metin, 20, 13 ); 
print ("Fakülte :".$fak_adi); 
?> 

trim0 : Metnin ba şı ndaki ve sonundaki bo ş lukları  siler. 

Kullamlış  biçimi: 

trim ($degisken); 

Örnek : 

$sehir = " Ankara"; 
trim ($sehir); 

print ($sehir); // Sa ğ  ve sol bo ş lukları  kırparak "Ankara" 
yaz ı lacakt ı r. 

chr0 : ASCII kodu verilen karakteri döndürür. 

Kullandış  biçimi: 
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chr(kod); 

Örnek : 

print (chr(65)); // "A" de ğ erini döndürür 

ord0: Verilen karakterin ASCII kodunu döndürür. 

Kulland ış  biçimi: 

ord(karakter); 

Örnek : 

print (ord("A")) ; // 65 de ğ erini döndürür. 

strlen0 : Verilen metnin uzunluğunu tamsay ı  cinsinden döndürür. 

Kullandış  biçimi: 

strlen($degisken); 

Örnek : 

print (strlen("Ankara")); //6 de ğ erini döndürür 

printfO,sprintf0: Metin biçimlendirme için kullan ı lı r. 

0/0 	:Yüzde i şareti yazd ı rır. 
b 	:Değer tamsay ı  olarak i ş lem görür ve ikili sayı  olarak döner. 
c 	:Değ er tamsayı  olarak i ş lem görür ve ASCII değerinin karşı lığı  
olan karakter olarak döner. 
d 	:Değer tamsay ı  olarak i ş lem görür ve ondal ık sayı  olarak döner. 
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f 	:Değer kesirli sayı  olarak i ş lem görür ve kesirli say ı  olarak 
döner. 
o 	:Değ er tamsay ı  olarak i ş lem görür ve sekiz-tabanl ı  (octal) say ı  
olarak döner. 
s 	:Değ er string olarak i ş lem görür ve alfanümerik olarak döner. 
x 	:Değer tamsayı  olarak i ş lem görür ve 16 tabanl ı  (hexadecimal) 
sayı  olarak döner. (Harfler, küçük harf olur). 
X 	:Değ er tamsay ı  olarak i ş lem görür ve 16 tabanl ı  (hexadecimal) 
sayı  olarak döner. (Harfler, büyük harf olur). 

Kullan ı lış  biçimi: 

printf( "biçim" , $degiskenl, $degisken2, ... "metin" ); 

Doldurma karakteri: tek t ı rnak ve onu izleyen bir karakterden olu ş ur. 
Hizalama: Eksi i ş aretinin varlığı  yaz ı nın sola, yokluğu ise sağ a hizalanma 
anlam ına gelir. 
En az-en çok uzunluk: Say ı -nokta-say ı  (örneğ in 40.40 gibi) yaz ı lır; 
birinci sayı  azami, ikinci sayı  

number_formatO : Say ı  basamaklar ın ı  gruplamak için kullan ı lı r. 
Kullanı lış  biçimi: 

number_format($degisken, 
binler_ayirac) ); 

11chr(44)---virgül 

Örnek : 

Tarih ve Saat Fonksiyonlar ı  

ondalikhane, 	ondalikayirac 

getdate0 : PHP' nin kurulu oldu ğu sunucudan tarih ve saat bilgisini al ır 
ve vereceğ iniz bir isimdeki dizi-değ i şkende kaydeder. 
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M 	:S ı fı r koyarak ay say ı s ı nı  verir 01-12 
M 	:Kı salt ı lm ış  ay ad ı n ı  verir 
N 	:S ı fı r koymadan ay say ı s ın ı  verir 
S 	:Saniyeyi verir 
T 	:Beliritilen ayı n gün sayı s ını  verir 
W 	:Haftan ın gün sayı sını  verir.0.gün Pazard ı r. 
Y 	:4 haneli yı lı  verir 
Y 	:Y ı lı n son iki rakam ını  verir 
Z 	:Y ı lın gün sayı s ı n ı  verir. 

Örnekler : 

print date("H:i:s"); Bu komutta şu saati verir 10:34:50 
print date("d/m/Y"); Bu komut şu tarihi verir 21/12/2001 
print date("t/"."F/"."Y"); Bu komutta şu tarihi verir 31/December/2001 

Dosya Fonksiyonlar ı  : 

include() : Bir dosyay ı  başka bir dosya içerisinden ça ğı rmak için 
kullanı lı r. 

Kullan ı lış  biçimi : 
include(dosyaadi); 

Örnek: 
include(ekle.php); 

Kullan ıcı  Tan ı ml ı  Fonksiyonlar 

Fonksiyon tan ı mlama : 

function fonksiyonunad ı  (argümanl, argüman2, argümanN) { 

fonksiyon içinde yap ı lacak i ş lemler 
} 
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Fonksiyon içerisindcn geriye de ğer döndürmek için return kornutu 
kullan ı l ı r. 

Kullamlış  biçimi: 

return $degisken_adi; 

Bir fonksiyon tan ı mlan ırken argümanlarma de ğ er atanarak varsay ı lan 
değ erler oluş turulabilir. 

Örnek : 

function hesapla ($boy,$en = 40) 

} 

Bir Fonksiyonun Ça ğı rı lrnasi : 

fonksiyon_adi(argümanl, argüman2, argümanN) 

Bir fonksiyon hiç argüman kullanmasa bile ça ğ rı lırken mutlaka parantez 
i ş aretleri yaz ı lmal ı dı r. 
Varsayı lan değerlere sahip bir fonksiyon ça ğrı l ırken, varsay ı lan değ eri 
olan argümanlar yaz ı lmazsa da fonksiyon çalışı r. Fakat bu durumda 
argilman ın varsayı lan değ eri kullanı lacakt ır. 

Örnek 1: Bir say ının karesini hesaplayan kullamc ı  tan ı ml ı  fonksiyon 

function kare ($sayi) 

$sonuc = $sayi * $sayi; 
return $sonuc; 
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Örnek 2: İki sayıdan büyük olan ı n ı  döndüren program. 

function hesapla ($sayi I ,$sayi2) 

ı f ($sayil > $sayi2) 
{ 

return $sayil; 

if ($sayi2 > $sayil) 
{ 

return $sayi2; 

} 

Global ve Static De ğ iş kenler 

Bir fonksiyon sadece içerisinde tan ımlanan değ işkenlerle çal ış abilir. 
Fonksiyon geriye döndürdükten sonra içinde tan ımlanmış  değ işkenler ve 
bunlann değ erleri yok olurlar. 

Fakat program ın herhangi bir yerinde tan ı mlanm ış  bir değ işkenin 
değerine bir fonksiyon içerisinden ula şabilmek için, değ işkenin o 
fonksiyon içerisinde, global tan ı mlanmas ı  gerekir. 

Kullamlış  biçimi: 

global $degisken_adi; 

Daha önceden de belirtildi ğ i gibi fonksiyonun çal ış ması  bittikten sonra 
içinde tan ımlı  değ i şkenler ve bunlar ın değerleri yok olur. Bunun önüne 
geçmek için fonksiyon içerisindeki de ğ işkenleri static olarak 
tan ımlamam ı z gerekir. 

Örnek : 
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global $a; 

$a = 20; 

hesapla(); 
print ($a); // 20000 sonucu yaz ı hr 

function hesapla() 
{ 

$a = $a * 1000; //$a global olmasayd ı  buradan değ erine ulaş amazd ık 
return $a; 

} 

?> 

Kullanı lış  biçimi: 

static $degisken_adi; 

Örnek : 

<? 

hesapla(); 
hesapla0; 

print ($a); // 20 sonucu yaz ı lı r 

function hesapla() 
{ 

static $a; 
$a = $a + 10; //$a static olmasayd ı  değeri hep 10 geriye dönerdi 
retum $a; 
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} 

?> 

PHP ile Veritaban ı  Etkile ş imleri 

PHP için ş imdiye kadar anlat ı lan konular, bundan sonra anlat ı lacak i ş lere 
yard ımc ı  olacak komutlan içermektedir. Bundan önceki konular ı  
öğrendiğ iniz oranda bundan sonraki k ısmı  öğ renmeniz kolaylaşacaktır. 
Bu kı s ımda anlatı lacak konular HTML k ı smında anlatı lan formlarla da 
ilgili olduğundan öncelikle o k ısmı  tekrar gözden geçirmelisiniz. 

Internette ziyaret etti ğ iniz birçok sayfada form üzerinden bilgi giri ş i 
yap ı ldığı nı  görmüş sünüzdür. Örneğ in bir mail okuma sayfas ından 
kullamc ı  adı  ve ş ifrenizi girdiğ iniz sayfa, bir arama motorunda bir 
konuyu ararken kullandığı nız sayfalar formlara örnek verilebilir. Bu tipte 
sayfalar genelde bir veritabamndan bilgi sorgularlar ve sorgulaman ın 
sonucunda yeni sonuçlar döndürürler. Bizde bu k ı sımda bir veritabamna 
bir kartı n nas ı l ekleneceğ ini, sorgulama yap ı lacağı nı , silineceğ ini ve 
düzeltileceğ ini göreceğ iz. :Kı sacası  Progress Programla k ısmında 
gördüğünüz veritabanlar ı  üzerinde yap ı lan i ş lemleri burada PHP 
kullanarak gerçekleştireceğ iz. 

PHP bir script dili oldu ğu için Progress' te oldu ğu gibi sürükle b ırak 
mantığı yla çalış an nesneleri yoktur. Bu yüzden HTML nesnelerini 
kullanacağı z. 

HTML formlan hatırlarsan ız orada metin kutusu, onay kutusu, buton gibi 
nesneler vard ı . Bu nesneler bizim form nesnelerimiz olacak ve biz 
bunların değerlerini PHP fonksiyonlanyla kontrol ederek gerekli i ş lemleri 
yapacağı z. 

HTML Formlar için iki yöntemden bahsetmi ş tik (GET ve POST). İ lk 
olarak bu iki metodun farkl ı lığı nı  inceleyelim. 
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GET : Client( İ stemci) tarafından gönderilen bilgiler browsenn adres 
sat ınnda görüntülenir. 

Örnek : 

<html> 
<FORM ACTION=" forrnyolla.php" METHOD="GET"> 

Ad ınız : <input type= "text" name="ad" ></br> 
Soyad ını z : <input type= "text" name="soyad"></br> 
<input type="Submit" value="Gönder"> 

</FORM> 
</html> 

Bu örnegi getform.php ad ı yla kaydedin ve browser ınızdan çağı rın. 

ilgili alanları  doldurduktan sonra Gönder butonuna bas ın ve adres sat ınna 
bakın. Adres sat ınnda yazmış  olduğunuz bilgileri karma şı k bir şekilde 
görüyorsunuz. 

/formyolla.php?ad="Muhittin"&soyad---"Altınkaya"&.... 

Burada <Form> tag ının action parametresiyle ça ğı rmış  olduğunuz php 
dosyasmın ad ını , input tpe ile tan ımladığı nız nesnelerin adlar ım , 
ekrandan girilen de ğ erlerini görmektesiniz 
Action parametresiyle gönderdi ğ iniz dosya ad ından sonra "T' daha sonra 
ilk nesnenin "name" parametresiyle verilmi ş  adı , değeri ve sonraki nesne 
adlarını  ve değerlerini birle ş tirmek için kullan ılan "&" i şaretlerini 
görüyorsunuz. 

POST Client( İstemci) tarafından gönderilen bilgiler browsenn adres 
sat ınnda görüntülenmeden yollan ır. 

Örnek : 

<html> 
<FORM ACTION=" formyolla.php" METHOD="POST> 
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Ad ı n ı z : <input type= "text" name="ad" ></br> 
Soyad ı n ı z : <input type= "text" narne="soyad"></br> 
<input type="Submit" value="Gönder"› 

</FORM> 
</html> 

Bu ömegi postform.php ad ı yla kaydedin ve browsenn ızdan çağı rı n. 

Ilgili alanlar ı  doldurduktan sonra Gönder butonuna bas ın ve adres sat ınna 
bak ı n. 

Bu örnekte sadece çağnlan sayfan ın adresini görüyorsunuz. De ğ işkenler 
ve değ erleri görünmüyor. 

Yukandaki örnekleri inceledi ğ inizde FORM tag ın ı n ACTION 
parametresinde ça ğı nlacak yeni PHP dosyas ı nın ad ı n ın yer aldığı na 
dikkat edin. 

Veritaban ı  üzerinde i ş lem yaparken PHP nin ODBC için gerekli olan 
fonksiyonların ı  kullanacağı z. Bu fonksiyonlardan en genel olanlar ı  
örnekler içerisinde kullan ı lmış t ı r. 

PHP ile yazacağı nı z kodlarda bir veritaban ı  iş lemi yap ıyorsanız zorunlu 
olarak s ıras ıyla şunları  yapmal ı s ın ız. 

- ODBC bağ lantı sım gerçekle ş tirmelisiniz 
2- Bir SQL (Structure Query Language) ifadeniz olmal ı  
3- Bu SQL ifadesini çal ış t ırmal ı sımz 
4- SQL i ş leminin sonucuna göre i ş lemlerini tamamlamal ı sını z 
5- Bağ lantı yı  kapatmal ı s ını z 

Bu basit sıralamayı  unutmamaya çal ışı n ve SQL ifadelerinizi yazarken 
dikkatli olun. 

Ş imdi buradaki be ş  adım ı n her birinde kullan ı lan komutlan verelim. 
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1) odbc_connect : ODBC bağ lantı sı n ı  sağ lar. 

Kullanı lış  biçimi : 

odbc_connect(Sdsn_ad ı ,"kullan ı c ı_ad ı ","ş ifre",SQL_CURUSE_ODBC) 

Örnek : 

$conn_id = odbc_connect ($ogrdsn, "SYSPROGRESS", "", SQL_CUR_ 
USE_ODBC); 

2) SQL ifadesi : SQL cümleleri Progress Programlama dersinde 
gördüğünüz komutlarla ayn ı . Yalnız PHP de yazacağı mz SQL ifadelerini 
ayrı  karakter değ işkenlere atay ıp daha sonradan birle ş tirebiliyorsunuz. 

Örnek : 

$tablo_adi = Pub.Ozluk; 
$sql = "Select * from ".$tablo_adi; 

//$sql değ işkeni Select * from Pub.Ozluk de ğerini alıyor. 

Önemli : PHP'de SQL ifadeleri yazarken FROM sözcü ğünden sonra 
tablo ad ı  belirtilirken "Pub." kullanı lmaktadır. 

3) odbe_do() : Bir bağ lantı  için verilen SQL ifadesini çal ış t ırın 

Kullamlış  biçimi : 

odbc_do(baglant ı ,sql_ifadesi) 

Örnek : 

Sresult=odbcdo(Sconn_id, $sql); 
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Not : odbc_do yerine odbc_exec kullanilabilir 

4) odbc_fetch_row() : odbc_do ile çal ış t ı r ı lan SQL in sonuçlar ı n ı  her 
defas ı nda 1 kay ı t alarak görüntüler. 

Örnek : 

odbc_fetchrow ($result); 

odbc_result ( ) : SQL i ş leminin sonucunda dönen alanlardan hagisinin 
seçileceğ i belirlenir. 

Örnek : 

odbc_result ($result,l) ;//ozluk_no 
odbc_result ($result,2) ;//ad ı  

5) odbc_free_result() : SQL i ş leminin çal ış tı rı lmas ından sonra hafızadaki 
sonuçları  siler. 

Örnek : 

odbc_free_result(Sresult); 
odbc_closeo: Bağ lantı yı  keser. 

Örnek : 

odbcclose($connid); 

Örnek Uygulama 

Bu örnek uygulamada veritaban ı  olarak Progress Programlama dersinde 
kullanmış  olduğunuz "Ögrenci" veritaban ı  kullamlacakt ır. İş lemlere 
baş lamadan önce ODBC, Apache, PHP ayarlann ı  yapmış  olmal ı s ı nız. 
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İ lk olarak kullan ı cı lann yapmak istedikleri i ş lemi seçebilmeleri için bir 
menü sayfası  oluş turup index.html ad ıyla kaydetmelisiniz. 

index.html 

<html> 
<head> 

<title> PHP ile Veritaban ı  Uygulamalan </title> 
</head> 

<body> 
<a href="ekle.html"> Kay ı t Ekleme </a> <br> 
<a href="sil.html"> Kay ı t Silme </a> <br> 
<a href="ara.html"> Kay ıt Arama </a> <br> 
<a href="duzelt.htmr> Kay ı t Düzeltme <la> <br> 

</body> 
</html> 

Kayı t eklerken kullan ı lacak ekran için ekle.html olu ş turuyoruz. 

ekle.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Kapt Ekleme Formu</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="14FFFFFF" TEXT="400000" LENK="#000OFF" 
VLINK="#800080"> 

<form action="ekle_onay.php" method="get"> 
Öğrenci No : <input type="text" name="xogr_no"><br> 
Adı  : <input type="text" name="xadi"><br> 
Soyadı  : <input type="text" name="xsoyadi"><br> 
S ını fı  : <select name="xsinifı "> 

<option value="1" selected> 1.S ı nı f</option> 
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<option value="2"> 2.S ını f</option> 
<option value="3"> 3.S ın ı f</option> 
<option value="4"> 4.S ını Koption> 

</select><br> 
Cinsiyeti : Erkek<input type="radio" name="xcinsiyeti" value="E" 

checked> 
Kı z<input type="radio" name="xcinsiyeti" value="K"><br> 

Doğum Yeri : <input type="text" name="xilce_kodu"><br> 
Doğum Tarihi : <input type="text" name="xd_tarihi" 

value="0 1 /01 /1 900"><br> 
<input type="checkbox" name="xharc"> Harç Allyor<br> 
Adresi: <input type="text" name="xadres1"><br> 
Adres2: <input type="text" name="xadres2"><br> 
Adres3: <input type="text" name="xadres3"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 

</form> 
</BODY> 
</HTML> 

Daha sonra yapt ığı mız kaydın eklenebilmesi için ekle_onay.php 
dosyas ını  oluş turuyoruz. 

ekle_onay.php 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = "ogrphp"; 

if ($xharc =---- "Off') 
{ 

$xdurum = False; 
} 
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else 

$xdurum = True; 
} 

$sql 	= 	"INSERT 	INTO 	pub.ozluk 
(ogr_no,adi,soyadi,sinifi,cinsiyeti,fice_kodu,harc_kredi,d_tarihi,adres) 
VALUES 
( 1$xogr_no', 1$xadi',Usoyadi',$xsinifi,'Sxcinsiyeti',Sxilce_kodu',$xdurum, 
'Sxd_tarihit,'$xadres1 ;$xadres2;$xadres3')"; 

if 
($conn_id=odbc_connect($dsn,"sysprogress","",SQL_CUR_USE_ODBC 
)) 
{ 

if ($result = odbc_exec($conn_id, $sql)) 
{ 

print ("iş lem Tamamlandı "); 
} 

else 

print ("Bir hata sonucu kay ı t gerçekle ş tirilemedi..."); 
} 

odbc_freeresult($result); 

print ("<br><a hreVekle.htm1 1>Yeni Kayı t Ekle</a>"); 
print ("<br><a href='index.html'>Ana Sayfaya Dön</a>"); 

} 

else 
{ 

print ("Bağ lantı  kurulamad ı ..."); 
} 

</script> 
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Ekleme form ıum tamamlad ı ktan sonra kaydedin ve silme i ş lemi için 
a ş ağı daki sil.html dosyas ı n ı  olu ş turun. 

sil.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Kayı t Silme For ı nu</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFEFFF" TEXT="#000000" UNK="4000OFF" 
VLINK="#800080"> 

<form action="sil_onay.php" method="get"> 
Silinecek Öğ renci No : <input type="text" name="xo _no"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 

</form> 
</BODY> 
</HTML> 

Sil formu bir ö ğ renci numaras ın ın girildiğ i sayfa olacak.Bundan sonra 
oluş turulacak sil_onay.php ise kayd ın silinmesini sağ layacak. 

sil_onay.php 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = "ogrphp"; 

$sql = "DELETE FROM pub.ozluk WHERE ozluk.ogr_no = '$xogr_no"'; 

8-63 



Web Uygulamalar ı  

if 
($conn_id=odbc_connect(Sdsn,"sysprogress","",SQL_CUR_USE_ODBC 
)) 

if ($result = odbc_exec($conn_id, $sql)) 
{ 

print ("i ş lem Tamamland ı "); 

else 
{ 

print ("Bir hata sonucu silme gerçekle ş tirilemedi..."); 
} 

odbc_free_result(Sresult); 

print ("<br><a href='sil.html'>Yeni Kay ı t Sil</a>"); 
print ("<br><a href='index.html'>Ana Sayfaya Dön</a>"); 

} 

etse 
{ 

print ("Bağ lantı  kurulamadı ..."); 

</script> 

Sil formunu tamamlad ıktan sonra arama i ş lemlerini gerçekle ş tirmek için 
ara.html dosyas ını  oluş turuyoruz. 

ara.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Kayıt Arama Formu</TITLE> 
</HEAD> 
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<BODY BGCOLOR="#FEFFFF" TEXT="#000000" LINK="#000OFF" 
VLINK="14800080"> 

<form action="ara_onay.php" method="get"> 
Aranacak Ö ğ renci No : <input type="text" name="xogr_no"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 

</form> 
</BODY> 
</HTML> 

Bu sayfayı  sil.html dosyas ı n ı  değ iş tirerek olu ş turabilirsiniz. 

Arama i ş lemlerinin sonucunu görüntülemek için ara_onay.php sayfas ı nı  
oluş turuyoruz. 

ara_onay.php 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = "ogrphp"; 

$sql = "SELECT * FROM pub.ozluk WHERE ozluk.ogrno LIKE 
'Sxogr_no%'"; 

if 
($conn_id=odbc_connect($dsn,"sysprogress","",SQL_CUR_USE_ODBC 

)) 
{ 

if ($result = odbc_do($conn_id, $sql)) 

{ 
print ("<table border=2'>\n"); 
print ("<tr><th>Ö ğ renci No</th>\n"); 
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print ("<th>Ad ı</th>\n"); 
print ("<th>Soyad ı </th>\n"); 
print ("<th>S ı n ı fı</th></tr>\n"); 

while (odbc_fetchrow($result)) { 

print ("<tr><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 1)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 2)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 3)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 4)); 
print ("</td></tr>\n"); 

} 

print ("</table>\n"); 

print ("iş lem Tamamlandı "); 
} 

else 

print ("Bir hata sonucu arama gerçekle ş tirilemedi..."); 
} 

odbc freeresult($result); 

print ("<br><a href---Tara.html5Yeni Kayı t Ara</a>"); 
print ("<br><a href=tindex.htmli>An Sayfaya Dön</a>"); 

} 

else 
{ 

print ("Bağ lantı  kurulamad ı ..."); 
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</script> 

Son iş lem olarakta düzeltme i ş lemleri için gerekecek dosyalan 
oluş turuyoruz. 

Düzeltme i ş leminde ilk önce bir ö ğ renci numaras ını  gireceğ imiz arama 
formunu yapacağı z. 

duzelt.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Kay ı t Düzeltme Forrnu</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#000OFF" 
VLINK="#800080"> 

<form action="duzelt_ara.php" method="get"> 
Düzeltilecek Ö ğ renci No : <input type="text" name="xogr_no"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 

</form> 
</BODY> 
</HTML> 

Ş imdi bu formdan girilen ö ğ renci numaras ı  ile baş layan kayıtları  
görüntüleyecek ikinci dosyam ızı  oluş turuyoruz. 

duzelt_ara.php 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = "ogıphp"; 
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$sql = "SELECT * FROM pub.ozluk WHERE ozluk.ogr_no L1KE 
'$xogr_no%"'; 

if 
($conn_id—odbc_connect(Sdsn,"sysprogess","",SQLCURUSE_ODBC 
)) 
{ 

if ($result = odbc_do(Sconn_id, $sql)) 

print ("<table border='2 1>\n"); 
print ("<tr><th>Ö ğ renci No<th>\n"); 
print ("<th>Ad ı</th>\n"); 
print ("<th>Soyad ı</th>\n"); 
print ("<th>S ını fı</th></tr>\n"); 

while (odbe_fetchrow($result)) { 

print ("<tr><td>\n"); 
print ("<a href—'duzelt_goster.php?xo&r_no=".odbc_result ($result, 

1)."'>".odbc_result ($result, 1)."<a>"); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 2)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 3)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 4)); 
print ("</td></tr>\n"); 

} 

print ("</table>\n"); 

print ("i ş lem Tamamlandı "); 
} 

else 
{ 

print ($sql); 
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print ("Bir hata sonucu arama gerçekle ş tirilemedi..."); 

odbc_free_result($result); 

print ("<br><a href='ara.html'>Yeni Kay ıt Ara</a>"); 
print ("<br><a href='index.html'>Ana Sayfaya Dön</a>"); 

} 

else 

print ("Bağ lantı  kurulamad ı ..."); 
} 

</script> 

Arama sonuçlar ından seçilen bir kayd ın bilgilerinin değ iş tirileceğ i 
duzeltgoster.php dosyas ın ı  oluş turacağı z. 

duzeltgoster.php 

<script language = "PHP"> 
print ("<html>\n"); 
print ("<title>Kay ı t Düzeltme</title>\n"); 
print 	("<meta 	http-equiv=\"content-type\" 	content=next/html; 
charset=IS0-8859-9\">\n"); 
print 	("<meta http-equiv=\"Content-Type\" 	content=next/html; 
charset=windows-1254\">\n"); 
print("<body>\n"); 

$dsn = "ogrphp"; 
$sql = "SELECT * FROM PUB.ozl ıı k where ozluk.ogr_no = 1 $xogr_nom; 

if 
($conn_id=odbc_connect(Sdsn,"sysprogress","s",SQL_CUR_USE_ODB 
C)) 
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{ 

if(Sresult=odbc_do(Sconn_id, $sql)) 

print ("<form action=iduzelt_onay.php' method='get'>"); 
print ("Öğrenci No :".odbc_result($result, 1)."<br>"); 
print ("<input type=ehiddene value='$xogr_no' name='xogr_no'>"); 
print 	("Adı 	<input 	type='text' 	name='xadi' 

value=1".odbc_result($result, 2)."'><br>"); 
print 	("Soyad ı 	: 	<input 	type='text' 	name='xsoyadi' 

value=" 1 .odbcresult($result, 3)."'><br>"); 

$xsinif = odbc_result(Sresult,4); 

$xsinifl = "<option value='1'> 1.S ımf</option>"; 
$xsinif2 = "<option value='2'> 2.S ını f</option>"; 
$xsinif3 = "<option value='3'> 3.S ını f</option>"; 
$xsinif4 = "<option value='4'> 4.S ını f</option>"; 

switch ($xsinif) 
{ 

case $xsinif =-- '1' ; 
$xsinifl = "<option value='1' selected> 1 .S ını f</option>"; 

break; 

case $xsinif == '2' ; 
$xsinif2 = "<option value='2' selected> 2.S ını f</option>"; 

break; 

case $xsinif == '3' ; 
$xsinif3 = "<option value='3' selected> 3.S ını f</option>"; 
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break; 

case $xsinif — '4' ; 
$xsinif4 = "<option value='4' selected> 4.S ını f</option>"; 

break; 

) 

print ("S ını fı  :<select name='xsinifi'><br>"); 
print ($xsinifl); 
print ($xsinif2); 
print ($xsinif3); 
print ($xsinif4); 
print ("</select><br>"); 

$xcinsiyeti = odbc_result($result,9); 

if ($xcinsiyeti == "E") 
{ 

print ("Cinsiyeti : Erkek<input 	type='radio' name='xcinsiyeti' 
value='E' checked>"); 

print ("Kız<input type='radio' name='xcinsiyeti' value='K'><br>"); 
} 

else 
{ 

if ($xcinsiyeti -- "K") 
{ 

print ("Cinsiyeti : Erkek<input type='radio' name='xcinsiyeti' 
value='E'>"); 

print ("K ız<input 	type='radio' name='xcinsiyeti' value='K' 
checked><br>"); 
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$xd_tarihi = odbc_result($result,5); //dtarihi 
$xd_tarihi = date( 1d/m/Y',strtotime($xd_tarihi)); 
$xilce_kodu = odbc_result($result,6); //ililce 
$xharc = odbc_result($result,7); //harc 

$xadres = odbc_result($result,8); //adres 

// Adres diziye dönü ş üyor 
$xadr = explode(";",$xadres); 

print ("Doğum Tarihi : <input type='text' name= 1xd_tarihi' 
value='$xd_tarihi'><br>"); 

print ("Doğum Yeri : <input type='text' name='xilce_kodu' 
value='$xilcekodu'><br>"); 

if ($xharc == 1) 
{ 

print ("<input type—echeekbox' name=5(harc' checked> Harç 
Allyor<br>"); 

} 

else 
{ 

print ("<input type='checkbox' name='xharc' > Harç Allyor<br>"); 

print 	("Adresi: <input type='text' name='xadrl' 
value='$xadr[0]'><br>"); 

print 	("Adres2: <input type='text' name='xadr2' 
value='$xadr[ 1 ]'><br>"); 

print 	("Adres3: <input type='text' name='xadr3' 
value='$xadr[2]'><br>"); 

print ("<input type='Submit' Value='Gönder' name=btonay'>"); 
print ("<input type='Reset' Value='Temizle'>"); 
print ("</form>"); 
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odbc free_result($result); 

else 

echo "Komut çal ış t ı nlamach: '$sql' <br>"; 
} 

odbc_close(Sconn_id); 
} 

else 

{ 
echo"DSNebağ lan ı lamadı "; 
} 

</script> 

Düzeltilmek istenen kay ı t görüntülenip düzenlendikten sonra gerekli 
değ iş ikliklerin kaydedilebilmesi için düzelt_onay.php dosyas ını  
oluş turuyoruz. 

duzelt_onay.php 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = "ogrphp"; 

if ($xharc == "Off') 
{ 

$xdurum = False; 
} 

else 
{ 

$xdurum = True; 
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} 

$sql = "UPDATE pub.ozluk SET ogr_no = '$xogr_no' ,adi = 
'$xadi',soyadi = '$xsoyadi', 
sinifı 	= 	$xsinifi,cinsiyeti 	= 	'Sxcinsiyeti',i1ce_kodu 
'$xilce kodu',harc kredi = '$xdurum', 
d_tarihi = '$xd_tarihi' ,adres = '$xadr1;$xadr2;$xadr3' WHERE ogr_no = 
'$xogr_no'"; 

if 
($conn_id=odbc_connect(Sdsn,"sysprogress","",SQL_CUR_USE_ODBC 
)) 

{ 

if ($result = odbc_exec(Sconn_id, $sql)) 
{ 

print ("iş lem Tamamland ı "); 
} 

else 
{ 

print ("Bir hata sonucu kay ı t gerçekle ş tirilemedi..."); 

odbc_free_result($result); 

print ("<br><a href='duzelt.html'>Kay ı t Düzelt</a>"); 
print ("<br><a href—'index.html'>Ana Sayfaya Dön</a>"); 

} 

else 

print ("Bağ lantı  kurulamad ı ,.."); 
} 

</script> 
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Yukar ı da verilen örnek program bir ver ı taban ı  üzerinde yap ı lmas ı  
gereken i ş lemlerin nas ı l yap ı lacağı n ı  anlatmaktad ı r. Ayn ı  örneğ i daha 
basite indirgemek için fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz. Ş imdi 
yukar ı da anlat ı lan i ş lemlerin fonksiyonlar yard ım ı yla nas ı l yap ı lacağı  
anlat ı lacakt ı r. 

İ lk olarak istemci tarafı ndan çağ rı lan adres her zaman tek dosyay ı  
referans göstermelidir. Bu dosya içerisinde istemci taraf ından gelen 
isteğ in ne oldu ğunun belirlenebilmesi için bir de ğ işken kullamlacakt ı r. 
Bu değ işkenin değ eri diğ er php ve html dosyalardan "hidden" de ğ işkenle 
yollanacakt ı r. 

Hidden değ i şkenler aş ağı daki gibi tammlan ı r. 

<input type= "hidden" name= "degiskenadi" value= "de ğer"> 

Bu hidden değ i şken de ğ eri bir switch yap ı sı  icersinide kontrol edilerek 
gerekli dosya include ile ça ğı rı lacakt ı r. 

Örnek Uygulama 2 : 

giris.php 

if (empty($xislem)) 
{ 

$xislem = "login"; 
} 

echo $xislem; 
switch ($xislem) 

case $xislem = "login" ; 
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include ("index.html"); 
break; 
case $xislem = "ekle" ; 

include ("ekle.html"); 
break; 
case $xislem = "ekle_onay" ; 

include ("ekle_onay.php"); 
break; 
case $xislem = "sil" ; 

include ("sil.html"); 
break; 
case $xislem = "sil_onay" ; 

include ("sil_onay.php"); 
break; 
case $xislem = "ara" ; 

include ("ara.html"); 
break; 
case $xislem = "ara_onay" ; 

include ("ara_onay.php"); 
break; 
case $xislem = "duzelt" ; 

include ("duzelt.html"); 
break; 
case $xislem = "duzelt_ara" ; 
include ("duzelt_ara.php"); 

break; 
case $xislem = "duzelt_goster" ; 
include ("duzelt_goster.php"); 

break; 
case $xislem = "duzelt_onay" ; 

include ("duzelt_onay.php"); 
break; 
} 

?> 
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index.html 

<html> 
<head> 

<title> PHP ile Veritaban ı  Uygulamalar ı  </title> 
</head> 

<body> 
<a href="giris.php?xislem=ekle"> Kay ı t Ekleme </a> <br> 
<a href="giris.php?xislem=sir> Kay ı t Silme </a> <br> 
<a href="giris.php?xislem=ara"> Kay ı t Arama <la> <br> 
<a href="giris.php?xislem=duzelt"> Kay ı t Düzeltme </a> <br> 

</body> 
</html> 

ekle.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Kart Ekleme Formu</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="1#0000FF" 
VLINK="#800080"> 

<form action="giris.php" method="get"> 
Öğ renci No : <input type="text" name="xogr_no"><br> 
Adı  : <input type="text" name="xadi"><br> 
Soyadı  : <input type="text" name="xsoyadi"><br> 
S ını fı  : <select name="xsinifi"> 

<option value="1" selected> 1.S ımf</option> 
<option value="2"> 2.S ın ı f</option> 
<option value="3"> 3.S ın ı f</option> 
<option value="4"> 4.S ımf</option> 
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</select><br> 
Cinsiyeti : Erkek<input type="radio" name="xcinsiyeti" value="E" 

checked> 
Kiz<input type="radio" name="xcinsiyeti" value="K"><br> 

Do ğum Yeri : <input type="text" name="xilce_kodu"><br> 
Doğum 	Tarihi 	: 	<input 	type="text" 	name="xd_tarihi" 

value="0 1 /01 / 1 900"><br> 
<input type="checkbox" name="xharc"> Harç Allyor<br> 
Adres 1 : <input type="text" name="xadres1"><br> 
Adres2: <input type="text" name="xadres2"><br> 
Adres3: <input type="text" name="xadres3"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 
<input type="hidden" value="ekle_onay" name="xislem"> 

</forrn> 
</BODY> 
</HTML> 

ekle_onay.html 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = " 	hp"; 

if ($xharc = "Off') 
{ 

$xdurum = False; 
} 

else 
{ 

$xdurum = True; 
} 

8-78 



PlIP 

$sql 
	

"INSERT 	INTO 
	

pub.ozluk 
(ogr_no,adi,soyadi,sinifi,cinsiyeti,i1ce_kodu,harc_kredi,d_tarihi,adres) 
VALUES 
(Sxogr_nol,'SxadiP,'Sxsoyadi',$xsinifı ,'$xcinsiyeti', 1 $xilce_kodu',$xdurum, 
'$xdtarihi',Uadres1;$xadres2;Sxadres3 1 )"; 

if 
($conn_id—odbc_connect($dsn,"sysprogress","",SQL_CUR_USE_ODBC 
)) 
{ 

if ($result = odbc_exec($conn_id, $sql)) 

print ("I ş lem Tamamland ı "); 

else 
{ 

print ("Bir hata sonucu kay ı t gerçekle ş tirilemedi..."); 
} 

odbc_free_result($result); 

print ("<br><a href—igiris.php?xislem—ekle'>Yeni Kay ı t Ekle</a>"); 
print ("<br><a hreUgiris.php'>Ana Sayfaya Dön</a>"); 

} 

else 
{ 

print ("Bağ lantı  kurulamad ı ..."); 
} 

</script> 

sil.html 

<HTML> 
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<HEAD> 
<TITLE>Kayı t Silme Formu</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#000OFF" 
VLINK="#800080"> 

<form action="giris.php" method="get"> 
Silinecek Öğ renci No : <input type="text" name="xogr_no"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 
<input type="hidden" value="sil onay" name="xislem"> 

</form> 
</BODY> 
</HTML> 

sil_onay.php 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = " 	hp"; 

$sql = "DELETE FROM pub.ozluk WHERE ozluk.ogr_no 1$xogr_nom; 

if 
(Sconnid=odbe_connect(Sdsn,"sysprogress","", S QL_CURU S E_ODB C 
)) 
{ 

if ($result = odbc_exec($com ı_id, $sql)) 
{ 

print ("I ş lem Tamamland ı "); 
} 
else 
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{ 
print ("Bir hata sonucu silme gerçekle ş tirilemedi..."); 

} 

odbc_freeresult($result); 

print ("<br><a href='giris.php?xislem=sil'>Yeni Kay ı t Sil</a>"); 
print ("<br><a href='giris.php'>Ana Sayfaya Dön</a>"); 

elle 

print ("Bağ lant ı  kurulamad ı ..."); 
} 

</script> 

ara.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Kart Arama Formu</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="#000000" LINK="#000OFF" 
VLINK="#800080"> 

<form action="giris.php" method="get"> 
Aranacak Öğ renci No : <input type="text" name="xogr_no"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 
<input type="hidden" value="ara onay" name="xislem"> 

<Iform> 
</BODY> 
</HTML> 

ara_onay.php 
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<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 

$dsn = " 	hp"; 

$sql = "SELECT * FROM pub.ozluk WHERE ozluk.ogr_no LIKE 
'Sxogr_no%'"; 

if 
(Sconn_id=odbc_connect($dsn,"sysprogress",",SQL_CUR_USE_ODBC 
)) 
{ 

if ($result = odbc_do($connid, $sql)) 

print ("<table border='2 1>\n"); 
print ("<tr><th>Ö ğ renci No</th>\n"); 
print ("<th>Ad ı</th>\n"); 
print ("<th>Soyad ı</th>\n"); 
print ("<th>S ı nı fi</th></tr>\n"); 

while (odbc_fetchrow($result)) 

print ("<tr><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 1)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 2)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 3)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 4)); 
print ("</td></tr>\n"); 

} 
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print ("</table>\n"); 

} 

else 
t 
print ("Bir hata sonucu arama gerçekle ş tirilemedi..."); 

} 

odbc_freeresult($res ul t) ; 

print ("<br><a href=giris.php?xislem=ara>Yeni Kay ıt Ara</a>"); 
print ("<br><a href=giris.php>Ana Sayfaya Dön</a>"); 

} 

else 
{ 

print ("Bağ lant ı  kurulamad ı ..."); 
} 

</script> 

duzelt.html 

<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Kay ı t Düzeltme Formu</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="14FEFFFF" TEXT="#000000" LINK="#000OFF" 
VLINK="#800080"> 

<form action="giris.php" method="get"> 
Düzeltilecek Öğrenci No : <input type="text" name="xogr_no"><br> 
<input type="Submit" Value="Gönder" name="btonay"> 
<input type="Reset" Value="Temizle"> 
<input type="hidden" value="duzelt_ara" name="xislem"> 

</form> 
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</BODY> 
</HTML> 

duzelt_ara.php 

<script language = "PHP"> 

errorreporting(0); 

$dsn = "ogrphp"; 

$sql = "SELECT * FROM pub.ozluk WHERE ozluk.ogr_no LIKE 
'Sxogrno°/0'"; 

if 
($conn_id=odbc_connect(Sdsn,"sysprogress","",SQL_CUR_USE_ODBC 
)) 

if ($result = odbc_do($conn_id, $sql)) 

print ("<table border='2'>\n"); 
print ("<tr><th>Ö ğ renci No</th>\n"); 
print ("<th>Ad ı</th>\n"); 
print ("<th>Soyad ı</th>\n"); 
print ("<th>Snufl</th></tr>\n"); 

while (odbc_fetchrow(kesult)) { 

print ("<tr><td>\n"); 
print 

href—igiris.php?xislem=duzelt_goster&xogr_no=".odbc_result 
1)."'>".odbc_result ($result, 1)."</a>"); 

print ("</td><td>\n"); 
print (odbc result ($result, 2)); 

($result, 
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print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 3)); 
print ("</td><td>\n"); 
print (odbc_result ($result, 4)); 
print ("</td></tr>\n"); 

} 

print ("</table>\n"); 

print ("Iş lem Tamamland ı "); 
} 

else 
{ 

print ($sql); 
print ("Bir hata sonucu arama gerçekle ş tirilemedi..."); 

} 

odbc_freeresult($result); 

print ("<br><a href='ara.htm1 1>Yeni Kayı t Ara</a>"); 
print ("<br><a href='index.htmf>Ana Sayfaya Dön<a>"); 

} 

else 
{ 

print ("Bağ lant ı  kurulamad ı ..."); 

</script> 

duzeltgoster.php 

<script language = "PHP"> 
print ("<html>\n"); 
print ("<title>Kay ıt Düzeltme</title>\n"); 
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print 	("<meta 	http-equiv=\"content-type\" 	content=\"text/html; 
charset=IS0-8859-9\">\n"); 
print 	("<meta 	http-equiv=\"Content-Type\" 	content=rtext/html; 
charset=windows-1254 ">\n"); 
print("<body>\n"); 

$dsn = "ogrphp"; 
$sql = "SELECT * FROM PUB.ozluk where ozluk.ogr_no '$xogr_no"'; 

if 
($conn_id=odbc_connect($dsn,"sysprogress","s",SQL_CUR_USE_ODB 
C)) 

if(Sresult=odbc do(Sconn_id, $sql)) 

print ("<form action='duzelt_onay.php' method='get'>"); 
print ("Öğ renci No :".odbc_result($result, 1)."<br>"); 
print ("<input type='hidden' value='$xogr_no' name=ixogr_no'>"); 
print ("Ad ı  : <input type='text' name='xadi' value=' 

".odbc_result($result, 2). "'><br>"); 
print ("Soyad ı  : <input type='text' name='xsoyadi' value=' 

".odbc_result($result, 3)."'><br>"); 

$xsinif = odbc_result($result,4); 

$xsinifl = "<option value= 1 1'> 1.S ını f</option>"; 
$xsinif2 = "<option value='2'> 2.S ını f</option>"; 
$xsinif3 = "<option value='3'> 3.S ını f</option>"; 
$xsinif4 = "<option value='4'> 4.S ını f</option>"; 

switch ($xsinif) 
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{ 

case $xsinif— '1' ; 
$xsinifl = "<option value='1' selected> 1.S ın ı f</option>"; 

break; 

case $xsinif == '2' ; 
$xsinif2 = "<option value='2' selected> 2.S ı n ı f<loption>"; 

break; 

case $xsinif == '3' ; 
$xsinif3 = "<option value—'3' selected> 3.S ını f</option>"; 

break; 

case $xsinif == '4' ; 
$xsinif4 = "<option value='4' selected> 4.S ın ı f</option>"; 

break; 

} 

print ("S ı n ı fı  :<select name—'xsinift><br>"); 
print ($xsinifl); 
print ($xsinif2); 
print ($xsinif3); 
print ($xsinif4); 
print ("</select><br>"); 

$xcinsiyeti = odbcresult($result,9); 

if ($xcinsiyeti == "E") 
{ 

print ("Cinsiyeti : Erkek<input 	type='radio' name='xcinsiyeti' 
value='E' checked>"); 

print ("Kız<input type='radio' name='xcinsiyeti' value='K'><br>"); 
} 
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else 

if ($xcinsiyeti == "K") 

print ("Cinsiyeti : Erkek<input 	type='radio' name='xcinsiyeti' 
value='E'>"); 

print ("Kiz<input 	type='radio' name='xcinsiyeti' value='K' 
checked><br>"); 

} 

} 

$xd_tarihi = odbc_result($result,5); //dtarihi 
$xd_tarihi = date(ed/m/Y 1,strtotime($xd_tarihi)); 
$xilce_kodu = odbc_result($result,6); //ililce 
$xharc = odbc_result($result,7); //harc 

$xadres = odbc result($result,8); //adres 

// Adres diziye dönü şüyor 
$xadr = explode(";",$xadres); 

print ("Doğum Tarihi : <input 	 name='xd_tarihi' 
value='$xd_tarihi'><br>"); 

print ("Do ğum Yeri : <input type='text' name='xilce_kodu' 
value=Sxilcekodu'><br>"); 

if ($xharc == 1) 

print ("<input type='checkbox' name='xharc' checked> Harç 
Alıyor<br>"); 

} 

else 

print ("<input type='checkbox' name='xharc' > Harç Ahyor<bi->"); 
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} 

print 	("Adres 1 : 
value='$xadr[0]'><br>"); 

print 	("Adres2: 
value='$xadr[ 1 ]'><br>"); 

print 	("Adres3: 

<input 

<input 

<input 

type='text' 

type=itext' 

type='text' 

name='xadrl' 

name='xadr2' 

name='xadr3' 
value='$xadr[2]'><br>"); 

print ("<input type='Submit' Value='Gönder' name='btonay'>"); 
print ("<input type='Reset' Value='Temizle'>"); 
print ("<input type=hidden value=duzelt_onay name=xislem>"); 
print ("</form>"); 

odbe_free_result(Sresult); 
} 

else 
{ 
echo "Komut çal ış tınlamadı : '$sql' <br>"; 

} 

odbc_close($conn_id); 
} 

else 
{ 

echo"DSNebaglan ı lamad ı "; 

</script> 

duzeltonay.php 

<script language = "PHP"> 

error_reporting(0); 
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$dsn = "ogrphp"; 

if ($xharc == "Off') 
{ 

$xdumın = False; 
} 

else 
{ 
$xdurum = True; 

} 

$sql = "UPDATE pub.ozluk SET ogr_no = '$xogr_no' ,adi = 
'$xadi',soyadi = '$xsoyadi', 
sinifı 	= 	$xsini fi,cinsiyeti 	= 	'$xcinsiyeti',ilce_kodu 
'$xilce_kodu',hare_kredi = Sxdurume, 
d_tarihi = '$xd_tarihi' ,adres = '$xadr1;$xadr2;$xadr3' WHERE ogr_no = 
'$xogr_no'"; 

if 
($conn_id=odbc_connect($dsn,"sysprogress","",SQL_CUR_USE_ODBC 

{ 

if ($result = odbe_exec($conn_id, $sql)) 
{ 

print ("iş lem Tamamland ı"); 

else 
{ 

print ("Bir hata sonucu kay ı t gerçekle ş tirilemedi..."); 
} 

odbc_freeresult($result); 

print ("<br><a href='giris.php?xislem=duzelt'>Kart Düzelt</a>"); 

8-90 



PHP 

print ("<br><a href=giris.php'>Ana Sayfaya Dön</a,>"); 

else 
{ 

print ("Bağ lant ı  ktırulamadt..."); 
} 

</script> 

PHP Kaynaklar ı  

http://www.php.net  
http://www.techdevelopers.com  
http://www.lilali.net  
http://www.sqlcourse.com  
http://wwvv.apache.org  
http://www.linux.org  
http://tr.php.net  
http://php.org.tr  
http://www.progress.com.tr  
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