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patTemplate 

Giới thiệu 
patTemplate là bộ điều khiển giao diện dựa trên nền XML, bạn có thể tìm thấy tại http://www.php-
tools.de. 

Nhiệm vụ chính của một bộ điều khiển giao diện (Template Engine) là tách biệt việc xử lý dữ liệu với trình 
bày dữ liệu của ứng dụng thành các thành phần cũng như tập tin riêng biệt. 

Có rất nhiều tiện lợi khi ta sử dụng Template Engine: 

 Kết hợp tầng business logic và lớp presentation. Tách biệt tầng logic và tầng presenation. 

 Thể hiện trong sáng hơn các thành phần của dữ liệu trong file giao diện được tạo bởi các thẻ 
HTML thông qua các cú pháp xây dựng dữ liệu được quy định bởi engine.  

 Tách biệt giữa người lập trình và người thiết kế giao diện. Người thiết kế có thể tạo nên các giao 
diện đẹp mà không cần phải biết lập trình.  

 Cho phép dùng lại mã HTML giống như việc phân chia ứng dụng thành các hàm tính năng và 
dùng lại hàm đó ở nhiều vị trí. 

 Tập trung giao diện của ứng dụng vào một vị trí chỉ định nhờ đó có thể dễ dàng thay đổi khi cần 
thiết. 

 Việc thay đổi giao diện không làm hỏng mã lập trình.  

 Toàn bộ giao diện ứng dụng được lưu vào file, tách biệt so với các files chứa mã lập trình. 

 Không thể tự thực thi giao diện mà không có các mã điều khiển do đó tính bảo mật được đảm 
bảo khi có nguời cố tình truy cập thẳng vào file giao diện từ trình duyệt. 

Template Engines giúp phát triển ứng dụng theo mô hình model-view-controller - phổ biến trong Java và 
các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác. Nói một cách tổng quát,  model đại diện cho nhập xuất dữ 
liệu, controller là tầng dùng để điều khiển các mã thực thi theo quy tắc của lớp bussiness, để kết nối và 
tuỳ biến dữ liệu, view đại diện cho các tập tin tạo lên các thẻ HTML thể hiện giao diện của ứng dụng. 

patTemplate được hiểu như tầng controller trong ứng dụng viết bằng PHP của bạn, và nó đưa ra giải 
pháp trọn gói cho việc điều khiển tầng view. Nó vận hành dựa trên PHP API và các mẫu giao diện được 
tạo bởi các thẻ HTML, các thẻ XML đặc biệt cùng các ký tự dấu hiệu của biến {VARIABLE} sẽ được thay 
thế bằng dữ liệu khi chạy ứng dụng. 
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Tổng quan về patTemplate 
Các Thẻ - Tags 
Có 5 thẻ tạo nên các mẩu giao diện được định nghĩa trong patTemplate:  

 tmpl 

 sub 

 link 

 var 

 comment 

Không gian tên của thẻ - Tag Namespaces 
Tất cả các thẻ của  patTemplate phải có một không gian tên - namespace - giúp phân biệt giữa thẻ XML 
của patTemplate XML với các thẻ HTML, xHTML và các thẻ XML khác. Namespace mặc định là 
patTemplate nhưng bạn có thể đổi đổi bằng cách gọi phương thức setNamespace. 

<?phpp 
$tmpl =&amp; new patTemplate(); 
// đổi namespace thành 'cms' 
$tmpll->setNamespace( 'cms' ); 
?> 
 

<!—đang sử dụng namspace do bạn đặt--><!--đang sử dụng namspace do bạn đặt--> 
  Đây là nội dung của mẩu giao diện. 

Kiểu mẫu giao diện - Template Types 
Templates là các phần tạo thành trang html, được hiển thị thông qua sự điều khiển của một Bộ điều 
khiển template - Template Engine. Để nhận dạng template trong trang, patTemplate sử dụng các thẻ 
XML để khai báo tên duy nhất và các thuộc tính của thẻ cho template (xem chi tiết tại phần các thẻ và 
thuộc tính của patTemplate). Khi phân tích một template, trình phân tích chia trang thành các phần và tác 
động lên chúng như là các template riêng biệt. Sử dụng các API của patTemplate, bạn có thể ẩn, hiển thị 
hoặc lặp lại các template để hiện thị nội dung của trang theo ý muốn. 

Mỗi template có thể chứa nhiều template khác nếu muốn. 

Các dạng Templates (được định nghĩa bằng cách đặt thuộc tính type="..."):

 Standard – hiển thị nội dung như template 

 OddEven – bạn có thể thêm subtemplates() vào dạng này: Odd và Even, hiển thị xen kẽ nhau 
khi template được lặp lại. Thường dùng khi bạn muốn đổi màu dữ liệu của các dòng trong bảng. 

 Modulo – như Odd Even template ngoại trừ việc bạn có nhiều hơn hai mẫu con - subtemplates. 
Như vậy, dạng Odd Even là một trường hợp ứng dụng của dạng này, khi mà thuộc tính của 
modulo bằng 2.  

 Condition – bạn có thể khai báo thêm bao nhiêu subtemplate tuỳ thích và bạn phải khai báo 
một biến để so sánh giữa nó và các điều kiện chỉ định của các subtemplates. Dạng này cho phép 
bạn định nghĩa cách hiển thị HTML cho mỗi giá trị mà biến điều kiện của bạn có thể nhận. Có hai 
biến điều kiện đặc biệt mà bạn có thể dùng: default, tương tự như default trong câu lệnh 
switch/case và empty - hiển thị gì khi không có giá trị nào được gán cho biến điều kiện. Có thể nó 
phức tạp, nhưng bạn cứ hình dung chức năng của nó như câu lệnh switch của PHP. 

 SimpleCondition – Một tình huống thường thấy là có thông báo  lỗi xuất hiện khi chương trình 
bị lỗi. Bạn có thể thiết lập thông báo lỗi xuất hiện hoặc ẩn trong template bằng cách sử dụng 
setAttribute(). Bằng cách sử dụng dạng SimpleCondition bạn có thể khai báo danh sách các biến 
(sử dụng requiredvars) để thiết lập điều kiện cho template hiển thị. Nếu một trong các biến không 
được gán giá trị, template sẽ không được hiển thị. 
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Các biến của Template - Template Variables 
patTemplate hỗ trợ biến như các ngôn ngữ lập trình khác. Các biến có thể là cục bộ (khai báo bằng 
phương thức addVar)  hoặc toàn cục (khai báo băng phương thức addGlobalVar). 

Các biến toàn cục phải là các biến vô hướng (strings, integers,...) trong khi các biến cục bộ có thể là các 
mảng - arrays. Nếu bạn khai báo biến dạng mảng, template sử dụng biến đó sẽ được lặp lại. 

Nếu condition template sử dụng thuộc tính useglobals="yes", các biến toàn cục sẽ được dùng nếu không 
có biến cục bộ nào được thiết lập. 

Các biến phải được viết bằng chữ in hoa và chỉ chứa các kí tự, số hoặc dấu gạch dưới (_). Biến phải 
được bao bằng dấu ngoặc xoắn, ví dụ {FOO}. 

Biến sẽ được thay thế bằng giá trị khi trình phân tích một template. 

Có một số biến được định nghĩa trước, khi bạn thiết lập thuộc tính addsystemvars. 

 PAT_ROW_VAR – dùng để đếm số lần lặp lại của một template. Chỉ cần đặt biến 
PAT_ROW_VAR vào template của bạn, nơi bạn muốn số đếm xuất hiện (có thể dùng cho 
javascript mouseovers).  

 PAT_LOOPS –  

 PAT_IS_FIRST –  

 PAT_IS_LAST –  

 PAT_IS_ODD –  

 PAT_IS_EVEN –  

 PATTEMPLATE_VERSION –  

 PAT_MODULO_REP –  

 PAT_MODULO - 

Thuộc tính của thẻ - Tag Attributes 
Templates có thể có nhiều thuộc tính khác nhau, được thiết lập bằng cách gọi phương thức setAttribute 
hoặc đặt vào thẻ. 

Xem patTemplate Tags để biết thêm chi tiết. 

Các ví dụ 
Tải xuống gói patTemplate, trong đó chứa nhiều ví dụ về việc dùng các tính năng cơ bản. 
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Thẻ Tmpl 
Tmpl Tag 
<patTemplate:tmpl> 
  Pat is my best friend. 
</patTemplate:tmpl> 

 
Thẻ này đánh dấu sự bắt đầu của một template. Tất cả nội dung sau nó được xem là của template đó 
cho đến khi tìm thấy thẻ đóng. 

Thuộc tính - Attributes 
Hỗ trợ các thuộc tính sau: 

name (tuỳ chọn nhưng thường nên có) 
Thuộc tính này định nghĩa tên của template. Tên phải là duy nhất, được dùng như định danh khi sử dụng 
một số hàm API. Nếu không khai báo, sẽ có một tên được tự động gán cho template. 

<patTemplate:tmpl name="body"> 
  This is my site. 
</patTemplate:tmpl> 

type (tuỳ chọn) 
Thuộc tính này định nghĩa dạng template, có một trong các dạng sau: 

 Standard 
(giá trị này được gán mặc định khi không khai báo thẻ type) 

<patTemplate:tmpl name="body" type="standard"> 
  This is a vanilla flavoured template. 
</patTemplate:tmpl> 

 OddEven 
OddEven templates yêu cầu phải có 2 templates con với các điều kiện cho các tính huống odd 
và even xuất hiện. Các templates con đó lần lượt xuất hiện khi templated được lặp lại trong lúc 
Engine chạy nó. 

<patTemplate:tmpl name="row" type="oddeven"> 
    <patTemplate:sub condition="__odd"> 
<div style="background-color:#cccccc">{VALUE}</div> 
    </patTemplate:sub> 
    <patTemplate:sub condition="__even"> 
<div style="background-color:#ffffff">{VALUE}</div> 
    </patTemplate:sub> 
</patTemplate:tmpl> 

 Modulo 
Modulo template cho phép bạn tuỳ ý định nghĩa bao nhiêu templates con được tuần tự sử dụng, 
tương tự như dạng odd-even templates. 

<patTemplate:tmpl name="row" type="modulo" modulo="3"> 
    <patTemplate:sub condition="0"> 
<div style="background-color:red">{VALUE}</div> 
    </patTemplate:sub> 
    <patTemplate:sub condition="1"> 
<div style="background-color:blue">{VALUE}</div> 
    </patTemplate:sub> 
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    <patTemplate:sub condition="2"> 
<div style="background-color:green">{VALUE}</div> 
    </patTemplate:sub> 
</patTemplate:tmpl> 

 
Có 2 biến môi trường liên quan đến dạng module template, đó là: 

a template con 

PAT_M
được lặp lại 

 Conditio
chứa nhiều templates con theo ý bạn, ý nghĩa sử dụng như câu lệnh switch 

 
s định nghĩa các biến điều khiển việc hiển thị của template. Không sử 

 thể dụng thuộc tính requiredvars để định nghĩa các biến cần gán, mỗi biến cách 

addsy

PAT_MODULO 
chỉ số củ

ODULO_REP 
số lần template 

n 
Condition templates 
của PHP. 

SimpleCondition 
SimpleCondition template
dụng templates con trong dạng này. Chỉ khi nào tất cả các biến đều được gán giá trị thì template 
mới hiển thị. 

Chú ý: bạn có
nhau bởi dấu phẩy (,). 

stemvars 
Thuộc tính này cho p
tính này có thể nhận 

hép bạn định nghĩa các biến hệ thống, như số lần lặp lại template chẳng hạn. Thuộc 

'. 

 nếu true. 

, ngược lại trả về chuỗi trống. 

 Ví d : 

các giá trị sau: 

 boolean - trả về 'true' or 'false

 integer - trả về  0 nếu false và 1

 các text khác - trả về nội dung text nếu true

ụ

<patTemplate:tmpl name="tmpl-1" addSystemVars="boolean"> 
    <strong>System-variables:</strong><br /> 
     
    PAT_LOOPS    : {PAT_LOOPS}<br /> 
    PAT_IS_FIRST : {PAT_IS_FIRST}<br /> 
    PAT_IS_LAST  : {PAT_IS_LAST}<br /> 
    PAT_IS_ODD   : {PAT_IS_ODD}<br /> 
    PAT_IS_EVEN  : {PAT_IS_EVEN}<br /> 
    PATTEMPLATE_VERSION : {PATTEMPLATE_VERSION}<br /> 
    <hr /> 
</patTemplate:tmpl> 

autoclear 
Nếu thuộc tính này được gán giá trị yes, template sẽ đuợc phân tích lại mỗi khi cần hiển thị. 

autoload 
Cho phép bạn thêm động các templates. 

Ví dụ: 

$tmpl->readTemplatesFromInput( 'example.tmpl' ); 
$tmpl->setAttribute( 'main', 'src', 'example_include.tmpl' ); 
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$tmpl->displayParsedTemplate(); 

 

<mos:tmpl name="main" src="dynamic" autoload="off" parse="on" /> 

conditionvar (bắt buộc trong templates dạng condition) 
Thiết lập tên của biến dùng làm giá trị để so sánh - tương tự như câu lệnh switch. 

Ví dụ: conditionvar="NAME" 

Kiểm tra bằng biến đưa từ templates khác: 
Từ phiên bản 2.4, bạn có thể dùn
chúng ta sử dụng cú pháp ch

g biến từ một temlate khác để làm biến điều kiện. Để làm điều đó, 
ấm (.), chỉ cần viết conditionvar="TEMPLATENAME.VARNAME" để dùng 

ện. Nhưng bạn phải cẩn thận khi sử dụng các biến của biến từ bất kỳ template chỉ định nào làm điều ki
template được lặp lại cũng như số lần lặp lại của template. 

requiredvars (bắt buộc trong templates dạng simplecondition) 
Liệt kê các biến cần được thiết lập để template hiển thị. Mỗi biến ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,). Nó rất 
có ích khi bạn sử dụng để hiển thị lỗi khi mà một trong các biến không được thiết lập. Với phiên bản 2.4 

ã được thiết lập hay 

ỳ chọn) 

bạn cũng có thể sử dụng dấu chấm để kiểm tra xem các biến của template khác đ
chưa. 

Ví dụ: requiredvars="NAME,STREET,ZIPCODE" 

useglobals (tu
Thuộc tính này có thể dùng cho template dạng Condition hoặc Simple Condition,  giúp patTemplate nhận 
ra đây là biến toàn cục. 

oặc chỉ đơn thuần viết useglobals 

Thuộc tính này không cần giá trị và vì thế có thể dùng nó như cờ. 

Ví dụ: useglobals="yes" h

loop (tuỳ chọn) 
Yêu cầu template lặp lại cho dù nó các biến lặp hay không. 

Ví dụ: loop="10" 

visibility (tuỳ chọn) 
Visibility dùng để quy định việc hiện hay ẩn template. Nếu thiết lập là ‘hidden’, template sẽ không xuất 
hiện. Bạn có thể dùng để hiện hay ẩn một thông báo, có thể thay đổi giá trị biến thông qua phương thức 

i liệu về API). setAttribute (xem thêm Tà

Ví dụ: visibility="hidden" 

placeholder (tuỳ chọn) 
Chỉ nên dùng khi bạn có kinh nghiệm. 

t template khác, trình phân tích sẽ chèn toàn bộ HTML của template đó vào 
) chỉ định. 

Khi đặt template vào trong mộ
vùng placeholder (TMPL:templatename

Ví dụ: placeholder="CONTENT" 

parse (tuỳ chọn) 
Xem src. 

src (tuỳ chọn) 
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Dùng một file ngoài như nội dung của template. Thuộc tính parse="on|off" đi kèm cho trình phân tích biết 
có nên phân tích file đó hay không, tức xem nó như một phần của template cần dịch hay chỉ đơn thuần là 
một file chứa mã HTML cần thêm vào. 

unusedvars (optional) 
Thuộc tính này dùng để thông báo cho trình biên dịch biết cách sử dụng biến không được khai báo. Nó 

 comments làm cho nó ẩn đi 

y bởi. 

varscope (tu

có thể nhận một trong các giá trị sau đây: 

 ignore - giữ nguyên hiện trạng 

 strip - xoá khỏi trang html 

 comment  - sử dụng HTML

 nbsp  - thay chún bằng các ký hiệu trắng 

 hoặc bất kỳ chuỗi nào mà nó sẽ được tha

ỳ chọn) 
Dùng để nhập biến từ một template khác vào template chỉ định. Sử dụng khi bạn có một template cho 

ến 

whitespace (tuỳ chọn) 

toàn bộ trang và đang thêm tất cả các biến vào trong template này. Khi chèn template vào trang, các bi
của template đó sẽ không đuợc dịch nếu bạn không thêm chúng vào. Đó là lý do tại sao có thuộc tính 
varscope. Chỉ cần đặt varscope="NAMEOFPAGE" vào thẻ tmpl và các biến có ở template trước cũng sẽ 
được sử dụng trong template mới này. 

Thông báo cho trình thông dịch biết cách sử dụng với template có các khoảng trắng (trim, ltrim, rtrim, 
keep). Nó cho phép bạn kết xuất HTML không còn các kí hiệu xuống dòng hoặc tab. 
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Thẻ Sub 
Sub Tag 
<patTemplate:sub> 

Chỉ có trong template dạng OddEven hoặc Condition, dùng để đánh dấu điểm bắt đầu của một template 
con. 

Thuộc tính - Attributes 

condition (bắt buộc) 
Nếu thẻ được sử dụng trong template dạng OddEven, thuộc tính điều kiện chỉ có thể nhận giá trị là Odd 
hoặc Even. 

Nếu thẻ được dùng trong template dạng Condition, bạn có thể định nghĩa điều kiện mà bạn muốn. Giá trị 
mà bạn định nghĩa trong thẻ <patTemplate:tmpl> sẽ được mang ra so sánh với điều kiện mà bạn đưa 
vào, nếu trùng thì template con đó sẽ được hiển thị. 

Có vài điều kiện được định nghĩa trước: 

 default   dùng khi không có điều kiện nào khác thoả mãn hoặc giá trị của biến là rỗng 

 empty  biến điều kiện không được gán giá trị 

 first  giá trị đầu tiên khi có nhiều hơn một biến được thiết lập 

 last  giá trị cuối cùng khi có nhiều biến được thiết lập 

Ví dụ: 

<patTemplate:tmpl name="cond" type="condition" conditionvar="foo"> 

 

    <patTemplate:sub condition="0"> 
        Zero has been supplied!<br /> 
    </patTemplate:sub> 
    <patTemplate:sub condition="bar"> 
        Bar has been supplied!<br /> 
    </patTemplate:sub> 
    <patTemplate:sub condition="argh"> 
        The argh was here!<br /> 
    </patTemplate:sub> 
    <patTemplate:sub condition="__default"> 
        unknown<br /> 
    </patTemplate:sub> 

 

    <patTemplate:sub condition="__empty"> 
        empty<br /> 
    </patTemplate:sub> 

 

    <patTemplate:sub condition="__first"> 
        First entry<br /> 
    </patTemplate:sub> 

 

    <patTemplate:sub condition="__last"> 
        Last entry<br /> 
    </patTemplate:sub> 
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</patTemplate:tmpl> 
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Thẻ Link 
Link Tag 
<patTemplate:link src="help" /> 

Thẻ này luôn rỗng và không chứa mã html. Nó được dùng để hiển thị một đoạn mã HTML ở nhiều vị trị 
trong trang được tạo. Khi cần bạn chỉ cần thay đổi một lần, tất cả vị trí hiển thị nó sẽ thay đổi theo, giống 
như chỉ thị include() trong PHP. 

Thuộc tính - Attributes 

src (bắt buộc) 
Chỉ định tên (hoặc nguồn) của template mà bạn muốn trỏ tới. Template có thể chứa ở một file khác. 

Ví dụ: 

<patTemplate:tmpl name="page"> 

 

Here is some help <patTemplate:link src="help"> 

 

</patTemplate:tmpl> 

  

<!-- A HELP LINK --> 

 

<patTemplate:tmpl name="help"> 
  <a href="help.html"> 
    <patTemplate:Translate>Help</patTemplate:Translate> 
  </a> 
</patTemplate:tmpl> 
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Thẻ Var 
Var Tag 
Thẻ var cho phép bạn thêm một biến vào trong template. Nó hơn cú pháp {BRACES} ở chỗ bạn có thể 
thiết lập giá trị mặc định. 

<patTemplate:tmpl name="foo"> 
  Here is a variable: 
  <patTemplate:var name="myvar" default="my default value"/> 
</patTemplate:tmpl> 

 

Thuộc tính - Attributes 

name 
Tên của biến. 

default 
Giá trị mặc định nếu biến chưa được gán giá trị 

hidden 
?? 

copyFrom 
Cho phép copy giá trị của biến từ một biến khác. 

modifier 
Có thể nhận một trong các giá trị sau: 

 htmlentities 

 nl2br 

 wordwrapper 

 dateformat 

 strtoupper 

 strlen 

 strrev 

 HTML_Img 

 Expression 

 Translate - chỉ dùng cho Joomla 

modifierType 
 format  - dùng để định dạng ngày tháng. 

 width 

 cut 

 nl2br 

 title  - dùng với HTML_Img. 

 expression  - nếu bạn muốn kiểm tra nhiều tính huống thay vì chỉ kiểm tra toán tử '=', bạn có thể 
dụng expression. Nó cho phép bạn sử dụng các toán tử so sánh khác, trả về 2 giá trị: đúng hoặc 
sai. 

 true - giá trị logic, bạn có thể dùng $self để kiểm tra giá trị hiện tại của nó 
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 false 

Ví dụ 

Chuyển đổi các kí hiệu html. 
<patTemplate:tmpl name="page"> 
Apply a modifier to sometext: 
<patTemplate:var name="sometext" modifier="htmlentities" modifierType="php"/> 

Đa ứng dụng: 
<patTemplate:var name="multiline" modifier="nl2br" modifierType="php"/> 

Vào chuỗi dài: 
<patTemplate:var name="wrap" modifier="wordwrapper" 
    modifierType="custom" width="10" cut="no" nl2br="yes"/> 

Và: 

<patTemplate:var name="wrap2" modifier="wordwrapper" 
    modifierType="custom" width="20" cut="yes" nl2br="yes"/> 

Ngày tháng: 
<patTemplate:var name="birthday" modifier="dateformat" format="%d.%m.%Y"/> 

Ví dụ trường hợp dùng copyFrom: 
<patTemplate:tmpl name="page"> 
<table border="1"> 
    <tr> 
        <th>template</th> 
        <th>var</th> 
        <th>value</th> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>page</td> 
        <td>SOMETEXT</td> 
        <td>{SOMETEXT}</td> 
    </tr> 
    <tr> 
        <td>page</td> 
        <td>SOMETEXT_PRETTY</td> 
        <td><patTemplate:var name="sometext_pretty" 
                modifier="nl2br" copyfrom="sometext"/></td> 
    </tr> 
<patTemplate:tmpl name="nested"> 
    <tr> 
        <td>nested</td> 
        <td>SOMETEXT</td> 
        <td><patTemplate:var name="sometext" copyfrom="page.sometext" 
                modifier="strrev"/></td> 
    </tr> 
</patTemplate:tmpl> 
</table> 

Copy biến có hướng: 
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<patTemplate:tmpl name="repeating"> 
    {PAT_ROW_VAR} : {VALUE} 
    <br /> 
</patTemplate:tmpl> 

 

<patTemplate:tmpl name="non-repeating"> 
    {SCALAR} {PAT_ROW_VAR} : 
    <patTemplate:var name="newVar" copyFrom="repeating.value"/> 
    <br /> 
</patTemplate:tmpl> 

Dùng expression: 
<patTemplate:tmpl name="page"> 
<div> 
The variable: {VAR}<br /> 
Is it bigger than 13? 
<!-- 
    We are using &amp;gt; instead of >, as this tag is a valid XML tag. 
--> 
<patTemplate:var name="foo" copyFrom="var" modifier="Expression" <em><strong 
/></em> 
expression="$self&amp;gt;13" true="Yes!" false="Nay!"/> 
</div> 
</patTemplate:tmpl> 

  

Phiên dịch một biến (chỉ dùng trong Joomla) 
<mos:var name="text" modifier="Translate" /> 
 

Hiệu chỉnh biến 
Áp dụng khả năng hiệu chỉnh vào biến rất thú vị. Để làm điều này bạn có thể xem ví dụ sau: 

<patTemplate:tmpl name="page"> 
      <div> 
           <patTemplate:var name="myVar" modifier="nl2br"/> 
      </div> 
</patTemplate:tmpl> 

 
Biến sẽ đuợc hiệu chỉnh giá trị trước khi kết xuất. Có 2 cách hiệu chỉnh biến: 

* Bạn có thể dùng hàm của PHP để hiệu chỉnh. Chỉ sử dụng cho chuỗi và nó cũng chỉ trả về kiểu chuỗi, 
thường áp dụng nl2br() hoặc htmlentities(). 
* Bạn có thể tuỳ biến khả năng hiệu chỉnh bằng cách viết hàm của riêng bạn và chỉ định nó bằng thẻ var. 
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Thẻ Comment 
Comment Tag 
Cho phép bạn chèn các đoạn ghi chú vào templates, có tác dụng như các ghi chú khi lập trình, nó sẽ 
không được phân tích và kết xuất để hiển thị trên trang. 

<patTemplate:tmpl name="list"> 
  <patTemplate:comment> 
    This is licensed under the GNU/GPL. 
  </patTemplate:comment> 
</patTemplate:tmpl> 
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Cú pháp chấm 
Dot Syntax  
Nếu bạn muốn tham chiếu đến một biến (dùng làm điều kiện hoặc để chỉ định trong thuộc tính 
copyFrom), bạn có thể tham chiếu đến biến của một templates bất kỳ bằng cách sử dụng Dot-Syntax. 

Ví dụ: 

<patTemplate:tmpl name="source"> 
This template is a dummy template...<br> 
<patTemplate:tmpl name="cond" type="condition" conditionvar="source.foo"> 
    <patTemplate:sub condition="bar"> 
        Bar has been supplied!<br /> 
    </patTemplate:sub> 
    <patTemplate:sub condition="argh"> 
        The argh was here!<br /> 
    </patTemplate:sub> 
    <patTemplate:sub condition="__default"> 
        unknown<br /> 
</patTemplate:sub></p><p></patTemplate:tmpl></p><p></patTemplate:tmpl> 
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Các biến được định nghĩa trước  
Các biến dưới đây được định nghĩa trước và sử dụng bởi patTemplate và không thể/không nên nạp 
chồng: 

 PAT_ROW_VAR 
 PATTEMPLATE_VERSION (toàn cục) 

Nếu thuộct tính 'addSystemVars' được gán bằng 'on', các biến sau đây sẽ được thêm vào: 

 PAT_LOOPS 
 PAT_IS_ODD 
 PAT_IS_EVEN 
 PAT_IS_FIRST 
 PAT_IS_LAST 

Các thẻ được định nghĩa trước: 

 tmpl 
 sub  
 link 
 var  
 instance (không được dùng) 
 assign (không được dùng) 

Các thuộc tính được định nghĩa trước 
VAR-Tag 

 copyfrom 
 copyfromtemplate 
 modifier 
 name 
 hidden  

TMPL-Tag 
 addsystemvars 
 autoclear 
 autoload 
 child 
 conditiontmpl 
 conditionvar 
 loop 
 limit 
 maxloop (chắc cần tên đẹp hơn, ví dụ như 'chunk') 
 modulo 
 name 
 placeholder 
 reader 
 requiredvars 
 src  
 type 
 unusedvars 
 useglobals 
 varscope 
 visibility 
 whitespace  

SUB-Tag 
 condition 

LINK-Tag 
 src 
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INSTANCE-Tag (chưa khởi tạo) 
 Tương tự TMPL 
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Cấu trúc thư mục và lớp 
Directory and Class Structure  
Cấu trúc thư mục 
Cấu trúc thư mục của patTemplate theo chuẩn của PEAR. Lớp chính patTemplate đặt trong file 
patTemplate.php của thư mục gốc (hoặc /pat nếu bạn cài đặt nó thông qua PEAR installer). Đó là file duy 
nhất bạn cần gọi include() vào dự án. 

Bạn cũng sẽ tìm thấy thư mục 'patTemplate' chứa các modules của patTemplate. Trong thư mục này có 
file Module.php, chứa lớp patTemplate_Module dùng làm lớp cơ sở cho toàn bộ các modules dùng trong 
patTemplate như Functions, Modifiers, Readers. Ngoài ra bạn cũng thấy các file của mỗi module như 
Reader.php, Function.php, TemplateCache.php… Các file này chứa các lớp cơ sở cho module mà bạn 
có thể tạo sau này. 

Trong thư mục patTemplate còn chứa vài thư mục khác dùng để lưu trữ các modules khác. Ví dụ như bộ 
đọc reader thì nằm trong patTemplate/Reade, bộ hàm tuỳ biến thì được đặt ở patTemplate/Functions… 

Vì thế, nếu bạn tạo ra một module tuỳ biến hiệu chỉnh modifier và đặt cho nó cái tên là ‘FooMod’ thì hãy 
đặt nó trong thư mục patTemplate/Modifier/FooMod.php, nếu không patTemplate không thể nhận ra để 
thực thi nó. 

Cây Lớp - Class trees 
patTemplate được lập trình theo kiến trúc hướng đối tượng.  Nghĩa là tất cả các tính năng do 
patTemplate cung cấp đều được đặt trong các lớp - classes. Hầu hết các lớp đều rất đơn giản và bạn chỉ 
phải mất công tạo ra một hoặc hai phương thức cho lớp mới của mình. Nhưng dù chúng có được bao 
bởi các lớp, chúng cũng không thể dùng lại các không gian tên - namespace - dùng chung đã được tạo 
trước đó. 

Tên file và tên của thư mục có mối quan hệ với tên của lớp. Điều này có nghĩa là, file patTemplate.php 
chứa một lớp tên là 'patTemplate', file patTemplate/Reader.php chứa lớp tên là patTemplate_Reader. 
Nếu bạn tạo một bộ đọc cho phép đọc templates từ cơ sở dữ liệu, bạn muốn đặt lớp này vào trong file  
patTemplate/Reader/DB.php thì tên cho lớp phải là 'patTemplate_Reader_DB'. 

Quy định này thật đơn giản, nhưng nếu bạn không làm đúng, patTemplate sẽ không thể tải module do 
bạn viết lên và toàn bộ ứng dụng sẽ bị ngừng hoạt động. 
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Tuỳ biến các thành phần hiệu chỉnh nội dung 
Custom Modifiers  
Custom Modifiers là lớp con của patTemplate_Modifier và được đặt trong patTemplate/Modifier. Tên file 
phải trùng với tên lớp - không có tiếp đầu ngữ "patTemplate_Modifier_". Có nghĩa là nếu bạn muốn tạo 
một bộ lọc chép phép cắt tỉa có tên là  Truncates, bạn phải tạo một lớp tên là  
'patTemplate_Modifier_Truncate' vàn đặt nó vào file patTemplate/Modifier/Truncate.php. 

Lớp chứa phương thức modify( string value, array params ) trả về giá trị đã được chỉnh sửa. Bạn có thể 
làm những gì bạn muốn trong phương thức này. 

patTemplate quy định hai đối số truyền vào phương thức: 

    * string $value: giá trị của biến 
    * array $params: mảng chứa các thuộc tính liên quan đến các biến thẻ ngoại trừ các biến được dùng 
nội bộ (name, default, copyFrom, modifier) 

 
Lớp mà chúng ta muốn viết có thể giống như thế này: 

01        <?PHP 
02        /** 
03        * patTemplate modfifier Truncate 
04        * 
05        * $Id: modifiers.xml,v 1.1 2004/05/11 19:46:09 schst Exp $ 
06        * 
07        * @package        patTemplate 
08        * @subpackage     Modifiers 
09        * @author        Stephan Schmidt <schst@php.net> 
10        */ 
11        class patTemplate_Modifier_Truncate extends patTemplate_Modifier 
12        { 
13           /** 
14            * truncate the string 
15            * 
16            * @access    public 
17            * @param    string        value 
18            * @return    string       modified value 
19            */ 
20            function modify( $value, $params = array() ) 
21            { 
22                /** 
23                 * no length specified 
24                 */ 
25                if( !isset( $params['length'] ) ) 
26                    return $value; 
27         
28                /** 
29                 * is shorter than the length 
30                 */ 
31                if( $params['length'] >strlen( $value ) ) 
32                    return $value; 
33         
34                return substr( $value, 0, $params['length'] ) . '...'; 
35            } 
36        } 
37        ?> 
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Nếu bạn copy file này vào thư mục Modifier, bạn có thể dùng nó trong các templates bằng cách chỉ định 
giá trị cho thuộc tính của thẻ <patTemplate:var/>. 

01    <patTemplate:tmpl name="page"> 
02          <div> 
03                <patTemplate:var name="myVar" modifier="Truncate" 
length="50"/> 
04          </div> 
05    </patTemplate:tmpl> 

 
Từ giờ, những chuỗi nào dài hơn 50 sẽ được cắt đi phần dài hơn. 
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Đọc từ một nguồn tài nguyên bất kỳ 
Reading from any datasource  
Nếu bạn chứa templates của mình ở một nơi nào đó và cần đọc, phân tích nó, bạn chỉ cần tạo một Bộ 
đọc mới bằng cách tạo một lớp con kế thừa từ lớp patTemplate_Reader và đặt nó vào thư mục reader. 

Bạn phải tạo ít nhất một phương thức: readTemplates(). patTemplate sẽ gọi phương thức này, người 
dùng sẽ gọi patTemplate::readtemplatesFromInput() và chỉ định tên định danh cho template cần đọc. Nó 
có thể là một tập tin, địa chỉ URL hoặc giá trị của khoá chính trong cơ sở dữ liệu. 

Sau khi đọc 1 template, bạn sẽ được trả về một mảng chứa cấu trúc của template. Trong hầu hết các 
trường hợp, bạn có thể cần tới patTemplate_Reader::parseString() để phiên dịch template. 

01        <?PHP 
02        /** 
03        * patTemplate Reader that reads from a file 
04        * 
05        * @package       patTemplate 
06        * @subpackage    Readers 
07        * @author        Stephan Schmidt <schst@php.net> 
08        */ 
09        class patTemplate_Reader_File extends patTemplate_Reader 
10        { 
11           /** 
12            * reader name 
13            * @access    private 
14            * @var        string 
15            */ 
16            var $_name ='File'; 
17         
18           /** 
19            * read templates from any input 
20            * 
21            * @final 
22            * @access    public 
23            * @param    string    file to parse 
24            * @return    array    templates 
25            */ 
26            function readTemplates( $input ) 
27            { 
28                $this->_currentInput = $input; 
29                $fullPath  = $this->_resolveFullPath( $input ); 
30                $content   = file_get_contents( $fullPath ); 
31         
32                $templates = $this->parseString( $content ); 
33                 
34                return $templates; 
35            } 
36         
37           /** 
38            * resolve path for a template 
39            * 
40            * @access    private 
41            * @param    string        filename 
42            * @return    string        full path 
43            */     
44            function _resolveFullPath( $filename ) 
45            { 
46                $baseDir  = $this->_options['root']; 
47                $fullPath = $baseDir . '/' . $filename; 
48                return $fullPath; 
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49            } 
50        }?> 

 
 

Nếu bạn muốn hỗ trợ tính năng parse="off" từ các templates bên ngoài, bạn phải tạo phương thức có tên 
loadTemplate(). Phương thức nhận định danh của template và trả về dữ liệu dạng chuỗi tương ứng. 

Có thể đọc từ các nguồn 

    * Cơ sở dữ liệu 
    * Từ một template server 
    * Trong bộ nhớ chia sẻ 

Đọc từ template engines khác 
Bạn có thể đọc templates được tạo bởi các template enginges khác thay vì patTemplate và thao tác trên 
nó như với patTemplate templates khác. 
Nếu bạn muốn khởi tạo bộ đọc cho các engines khác, bạn phải hiểu rõ cấu trúc của patTemplate. 
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Lưu trữ 
Caching 
patTemplate hỗ trợ việc lưu trữ kết quả trả về để dùng lại. Tính năng này đang trong giai đoạn phát triển. 
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Bộ lọc 
Filters  
Tạo bộ lọc cho riêng bạn 
Bộ lọc dữ liệu khi xuất (Output Filter) kế thừa từ lớp cha patTemplate_OutputFilter. Để sử dụng, bạn phải 
đặt file chứa bộ lọc do bạn viết vào thư mục patTemplate/OutputFilter. 

Trong lớp đó, bạn bắt buộc phải tạo một phương thức đó là 'apply()'. Phương thức này sẽ được gọi bởi 
patTemplate khi patTemplate::displayParsedTemplate() được gọi từ script. Trước khi mã HTML chứa kết 
quả được trả về cho trình duyệt, bộ lọc sẽ hoạt động và thực thi việc thay đổi dữ liệu theo chỉ định. 

Phước thức apply yêu cầu đối số truyền vào là một biến dạng chuỗi, chứa nội dung. Sau khi được thay 
đổi, bạn chỉ cần lấy giá trị HTML trả về. 
  

Một ví dụ đơn giản 
Ví dụ sau cho thấy cách bạn tạo một bộ lọc khi xuất dữ liệu, nó sẽ loại bỏ các ký hiệu xuống dòng, 
khoảng trắng không cần thiết...từ mã HTML trước khi gởi kết quả tới trình duyệt. Lớp được tạo sẽ đặt 
trong file patTemplate/Output Filter/StripWhitespace.php. 

  

01        <?PHP 
02        /** 
03        * patTemplate StripWhitespace output filter 
04        * 
05        * Will remove all whitespace and replace it with a single space. 
06        * 
07        * @package       patTemplate 
08        * @subpackage    Filters 
09        * @author        Stephan Schmidt <schst@php.net> 
10        */ 
11        class patTemplate_OutputFilter_StripWhitespace extends 
patTemplate_OutputFilter 
12        { 
13           /** 
14            * filter name 
15            * 
16            * @access    protected 
17            * @abstract 
18            * @var    string 
19            */ 
20            var    $_name    =    'StripWhitespace'; 
21         
22           /** 
23            * remove all whitespace from the output 
24            * 
25            * @access    public 
26            * @param    string        data 
27            * @return    string        data without whitespace 
28            */ 
29            function apply( $data ) 
30            { 
31                $data = str_replace( "n", ' ', $data ); 
32                $data = preg_replace( '/ss+/', ' ', $data ); 
33             
34                return $data; 
35            } 
36        } 
37        ?> 
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Sử dụng bộ lọc 
Rất dễ, bạn chỉ cần gọi phương thức displayParsedTemplate từ đối tượng patTemplate object và nhận 
kết quả trả về. Tẩt cả các bộ lọc sẽ được thực thi khi chạy phương thức này.  

01        <?PHP 
02        require_once 'pat/patErrorManager.php'; 
03        require_once 'pat/patTemplate.php'; 
04         
05        $tmpl = &new patTemplate(); 
06        $tmpl->setRoot( 'templates' ); 
07        $tmpl->applyOutputFilter( 'StripWhitespace' ); 
08         
09        $tmpl->readTemplatesFromInput( 'page.tmpl', 'File' ); 
10         
11        /** 
12        * output filter will be applied here 
13        */ 
14        $tmpl->displayParsedTemplate(); 
15        ?> 

  

Truyền đối số cho bộ lọc đầu vào (Input Filter) 
Bạn có thể tạo bộ lọc với các đối số được truyền vào từ script sử dụng bộ lọc đó thông qua việc sử dụng 
phương thức patTemplate_OutputFilter::getParam(). 
Khi sử dụng một bộ lọc, tất cả các đối số được truyền vào theo dạng mảng qua đối số thứ 2 của phương 
thức patTemplate::applyOutputFilter(). 

Nạp bộ lọc đầu vào 
Bạn muốn xoá các kí tự trắng, các ghi chú hoặc mở nén các file template, đó là lúc cần nạp các bộ lọc 
chỉ định Engine làm việc theo mong muốn của bạn. 

Bạn cũng có thể dùng nó trong các trường hợp khác như chỉnh sửa lại template nhưng không muốn 
chỉnh sửa nó trên template gốc 

 
Khởi tạo một bộ lọc đầu vào 
Việc khởi tạo bộ lọc như khởi tạo bộ kết xuất kết quả lọc - viết một lớp kế thừa từ lớp 
patTemplate_InputFilter và đặt nó vào file lưu trong thư mục patTemplate/InputFilter. Phần đuôi của tên 
lớp phải trùng với tên file. 

Trong lớp đó bạn chỉ cần dựng một phương thức: 

string patTemplate_OutputFilter::apply( string templateCode ) 

patTemplate_Reader sẽ gọi phương thức trước khi tiến hành phân tích template vì thế bạn có thể chỉnh 
sửa lại template theo ý của riêng mình. 
  

Một ví dụ đơn giản 
Ví dụ sau đây sẽ dùng để xoá các ghi chú trong đoạn HTML trước khi phân tích template đó. 

01        <?PHP 
02        /** 
03        * patTemplate StripComments output filter 
04        * 
05        * Will remove all HTML comments. 
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06        * 
07        * @package        patTemplate 
08        * @subpackage    Filters 
09        * @author        Stephan Schmidt <schst@php.net> 
10        */ 
11        class patTemplate_InputFilter_StripComments extends 
patTemplate_InputFilter 
12        { 
13           /** 
14            * filter name 
15            * 
16            * @access private 
17            * @var    string 
18            */ 
19            var    $_name    =    'StripComments'; 
20         
21           /** 
22            * compress the data 
23            * 
24            * @access    public 
25            * @param     string        data 
26            * @return    string        data without whitespace 
27            */ 
28            function apply( $data ) 
29            { 
30                $data = preg_replace( '<!--.*-->msU', '', $data ); 
31             
32                return $data; 
33            } 
34        } 
35        ?> 

  

Sử dụng bộ lọc đầu vào 
Chỉ cần gọi một phương thức trong đối tượng patTemplate để nhận về kết quả mong muốn. Có thể sử 
dụng nhiều hơn một bộ lọc đầu vào. 

01        <?PHP 
02        require_once 'pat/patErrorManager.php'; 
03        require_once 'pat/patTemplate.php'; 
04         
05        $tmpl = &new patTemplate(); 
06        $tmpl->setRoot( 'templates' ); 
07        $tmpl->applyInputFilter( 'StripComments' ); 
08         
09        $tmpl->readTemplatesFromInput( 'page.tmpl', 'File' ); 
10         
11        /** 
12        * output filter will be applied here 
13        */ 
14        $tmpl->displayParsedTemplate(); 
15        ?> 

  

Sử dụng đối số truyền vào cho bộ lọc 
Nếu bạn cần đối số truyền vào cho bộ lọc lấy từ đoạn mã sử dụng bộ lọc đó, hãy dùng phương thức 
patTemplate_InputFilter::getParam(). 

Khi sử dụng một bộ lọc, tất cả các đối số sẽ được nạp vào trong mảng và truyền vào cho bộ lọc thông 
qua tham số thứ 2 của phương thức patTemplate::applyInputFilter(). 
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Sửa dụng hàm 
Using custom functions  
Bạn có thể sử dụng các hàm trong các thẻ tmpl, sub, var...  

01        <patTemplate:tmpl name="page"> 
02                <div> 
03                        Today is 
04                        <patTemplate:time format="m/d/Y"/> 
05                </div> 
06        </patTemplate:tmpl> 

  

Đoạn code trên sẽ hiển thị Today is [ngày hiện tại]. 

01    <patTemplate:tmpl name="root"> 
02          This is a template that is used to display code. 
03          <patTemplate:phpHighlight><?PHP 
04                $i = 0; 
05                while( $i < 10 ) 
06                { 
07                echo "This is line $i.<br />"; 
08                $i++; 
09                } 
10                ?> 
11                </patTemplate:phpHighlight> 
12    </patTemplate:tmpl> 

  

Trong đoạn mã trên, bạn thấy là các mã PHP được bao trong thẻ <patTemplate:phpHighlight> và sẽ hiển 
thị (không thực thi) đoạn mã này khi trình bày với cú pháp được tô màu như khi ta biên tập PHP với các 
trình biên tập dành cho PHP. 
  

Tạo hàm 
Hàm được tạo sẽ đặt trong patTemplate/Function, kế thừa từ lớp patTemplate_Function. Bạn phải khai 
báo hàm: 

string patTemplate_Function::call( array params, string content ) để Engine sử dụng. 

Trình phân tích đọc các đối số truyền vào từ mảng params, đối số cuối cùng (content) là chuỗi chứa nội 
dung mà ta cần xử lý. 

Trong phương thức này, bạn sẽ viết các mã lệnh tác động đến biến content và trả về kết quả sau khi đã 
tác động. Kết quả này sẽ được chèn vào template chỉ định. 

Bạn có thể dùng mọi hàm, chúng được đặt trong thư mục patTemplate/Function, patTemplate sẽ tự động 
nạp các lớp chứa hàm đó. 

Các hàm của template sẽ đuợc gọi khi Engine phân tích template, hiện tại chưa hỗ trợ việc chia sẻ sử 
dụng các biến template vào trong hàm cũng như các biến trong hàm vào template. 
  

Ví dụ sử dụng 
Ví dụ này minh hoạ cách sử dụng hàm time để hiển thị thời gian hiện tại theo khuôn dạng thời gian chỉ 
định. 
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01        <?PHP 
02        /** 
03        * patTemplate function that calculates the current time 
04        * or any other time and returns it in the specified format. 
05        * 
06        * @package       patTemplate 
07        * @subpackage    Functions 
08        * @author        Stephan Schmidt <schst@php.net> 
09        */ 
10        class patTemplate_Function_Time extends patTemplate_Function 
11        { 
12           /** 
13            * name of the function 
14            * @access    private 
15            * @var       string 
16            */ 
17            var $_name = 'Time'; 
18         
19           /** 
20            * call the function 
21            * 
22            * @access    public 
23            * @param     array    parameters of the function (= attributes 
of the tag) 
24            * @param     string   content of the tag 
25            * @return    string   content to insert into the template 
26            */ 
27            function call( $params, $content ) 
28            { 
29                if( !empty( $content ) ) 
30                { 
31                    $params['time'] = $content; 
32                } 
33                 
34                if( isset( $params['time'] ) ) 
35                { 
36                    $params['time'] = strtotime( $params['time'] ); 
37                } 
38                else 
39                { 
40                    $params['time'] = time(); 
41                } 
42                 
43                return date( $params['format'], $params['time'] ); 
44            } 
45        }?> 

 
Hàm dưới điều khiển hoạt động của phpHighlight mà bạn đã được giới thiệu ở trên. 

 01        <?PHP 
02        /** 
03        * patTemplate function that highlights PHP code in your templates 
04        * 
05        * @package        patTemplate 
06        * @subpackage    Functions 
07        * @author        Stephan Schmidt <schst@php.net> 
08        */ 
09        class patTemplate_Function_Phphighlight extends 
patTemplate_Function 
10        { 
11           /** 
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12            * name of the function 
13            * @access    private 
14            * @var       string 
15            */ 
16            var $_name = 'Phphighlight'; 
17         
18           /** 
19            * call the function 
20            * 
21            * @access   public 
22            * @param    array    parameters of the function (= attributes 
of the tag) 
23            * @param    string   content of the tag 
24            * @return   string   content to insert into the template 
25            */ 
26            function call( $params, $content ) 
27            { 
28                ob_start(); 
29                highlight_string( $content ); 
30                $content = ob_get_contents(); 
31                ob_end_clean(); 
32                return $content; 
33            } 
34        } 
35        ?>  

 

Trang 29/40 



patTemplate 

Lưu trữ 
Caching  
Khi bạn gọi patTemplate::readTemplatesFromInput(), patTemplate sẽ nạp và khởi tạo bộ đọc, sau đó 
dùng nó để phân tích template chỉ định. Việc này sẽ được lặp lại mỗi khi có yêu cầu nạp template cho dù 
không có đối số truyền hay yêu cầu trả về. 

Kỹ thuật này có 2 điểm hạn chế: 

1. Lớp điều khiện bộ đọc viết bởi 1400 dòng lệnh phải được biên dịch 

2. Bộ đọc sử dụng nhiều các hàm  preg_* rất tốn thời gian 

Để nâng cao hiệu suất, patTemplate cho phép bạn lưu trữ lại kết quả xử lý template bằng một hàm đơn 
giản: Sau khi bộ đọc phân tích template và trả về kết quả là mảng chứa cấu trúc giao diện, trình lưu trũ 
template sẽ sắp xếp và lưu cấu trúc và định danh nó  thông qua việc đánh số bằng một mã duy nhất. Ở 
lần yêu cầu nạp tiếp theo, patTemplate hỏi phần quản lý lưu trữ template xem nó đã được lưu trữ hay 
chưa, nếu có sẽ lấy thông tin lưu ra để sử dụng thay vì phải phân tích lại template. 
  

Sử dụng template được lưu trữ 
Như tất cả các modules của patTemplate, sử dụng bộ lưu trữ thật đơn giản, chỉ cần thêm một dòng vào 
đoạn mã của bạn. 

01        <?PHP 
02        require_once 'pat/patErrorManager.php'; 
03        require_once 'pat/patTemplate.php'; 
04         
05        $tmpl = &new patTemplate(); 
06        $tmpl->setRoot( 'templates' ); 
07         
08        /** 
09        * Use a template cache based on file system 
10        */ 
11        $tmpl->useTemplateCache( 'File', array( 
12                                                'cacheFolder' 
=>'./tmplCache', 
13                                                'lifetime' =>60 ) 
14                                              ); 
15         
16        $tmpl->readTemplatesFromInput( 'page.tmpl', 'File' ); 
17         
18        $tmpl->displayParsedTemplate(); 
19        ?> 

 
Đối số truyền đầu tiên trong hàm useTemplateCache() chỉ định loại lưu trữ nào. Nếu bạn không chắc loại 
nào, hãy nhìn trong thư mục patTemplate/TemplateCache. Đối số thứ hai là tất cả các thông số cần thiết 
cho việc lưu trữ template. Hãy đọc tài liệu phân tích việc lưu trữ template để biết cách sử dụng các thông 
số đó. 

Trong ví dụ trên chúng ta dùng lưu trữ dạng 'File', có 2 thông số: 

 cacheFolder - chỉ định nơi lưu các file. 

 lifetime - chỉ định thời hạn sử dụng tính bằng giây, ở ví dụ trên là 60 giây. Bạn cũng có thể sử 
dụng 'auto' để chỉ định template sẽ được tạo lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào ở file source. 

Nếu bạn muốn sử dụng các thông tin lưu trữ nhanh hơn, bạn có thể lưu chúng trong bộ nhớ chia sẻ. 
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Tạo một file trong thư mục patTemplate/TemplateCache sau đó tạo một lớp kế thừa từ lớp 
patTemplate_Cache. Trong lớp này, bạn chỉ cần tạo 2 phương thức sau: 

 array patTemplate_TemplateCache::load( string key, int modificationTime ) 

 boolean patTemplate_TemplateCache::write( string key, array templates ) 

Phương thức load() nhận vào một khoá duy nhất cũng như thời gian file gốc được chỉnh sửa. Bạn sẽ 
kiểm tra xem file lưu tương ứng với khoá duy nhất đó có tồn tại hay không, nếu có, script sẽ đọc và trả về 
cấu trúc template cho patTemplate. 

Phương thức write() nhận vào khoá duy nhất cũng như cấu trúc của template sẽ được lưu lại để phục vụ 
cho lần truy xuất sau. 

 Hãy xem đoạn mã 

01        <?PHP 
02        /** 
03        * patTemplate Template cache that stores data on filesystem 
04        * 
05        * Possible parameters for the cache are: 
06        * - cacheFolder : set the folder from which to load the cache 
07        * - lifetime : seconds for which the cache is valid, if set to 
auto, it will check 
08        *   whether the cache is older than the original file (if the 
reader supports this) 
09        * 
10        * @package       patTemplate 
11        * @subpackage    Caches 
12        * @author        Stephan Schmidt <schst@php.net> 
13        */ 
14        class patTemplate_TemplateCache_File extends 
patTemplate_TemplateCache 
15        { 
16           /** 
17            * parameters of the cache 
18            * 
19            * @access    private 
20            * @var        array 
21            */ 
22            var $_params = array( 
23                                 'cacheFolder' =>'./cache', 
24                                 'lifetime'       =>'auto' 
25                                ); 
26         
27           /** 
28            * load template from cache 
29            * 
30            * @access   public 
31            * @param    string           cache key 
32            * @param    integer          modification time of original 
template 
33            * @return   array|boolean    either an array containing the 
templates or false cache could not be loaded 
34            */ 
35            function load( $key, $modTime = -1 ) 
36            { 
37                $filename = $this->_getCachefileName( $key ); 
38                if( !file_exists( $filename ) || !is_readable( $filename ) 
) 
39                    return false; 
40         
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41                $generatedOn = filemtime( $filename ); 
42                $ttl         = $this->getParam( 'lifetime' ); 
43                if( $ttl == 'auto' ) 
44                { 
45                    if( $modTime <1 ) 
46                        return false; 
47                    if( $modTime >$generatedOn ) 
48                        return false; 
49                    return unserialize( file_get_contents( $filename ) ); 
50                } 
51                elseif( is_int( $ttl ) ) 
52                { 
53                    if( $generatedOn + $ttl <time() ) 
54                        return false; 
55                    return unserialize( file_get_contents( $filename ) ); 
56                } 
57                 
58                return false; 
59            } 
60             
61           /** 
62            * write template to cache 
63            * 
64            * @access    public 
65            * @param     string        cache key 
66            * @param     array        templates to store 
67            * @return    boolean        true on success 
68            */ 
69            function write( $key, $templates ) 
70            { 
71                $fp = @fopen( $this->_getCachefileName( $key ), 'w' ); 
72                if( !$fp ) 
73                    return false; 
74                flock( $fp, LOCK_EX ); 
75                fputs( $fp, serialize( $templates ) ); 
76                flock( $fp, LOCK_UN ); 
77                return true; 
78            } 
79             
80           /** 
81            * get the cache filename 
82            * 
83            * @access   private 
84            * @param    string        cache key 
85            * @return   string        cache file name 
86            */ 
87            function _getCachefileName( $key ) 
88            { 
89                return $this->getParam( 'cacheFolder' ) . '/' . $key . 
'.cache'; 
90            } 
91        } 
92        ?> 
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Kết xuất 
Dumpers  
Viết Dump mới 
Nếu bạn sử dụng patTemplate trong môi trường CLI hoặc không thích kiểu Dump hiện tại, bạn có thể viết 
Dumper phục vụ cho mục đích của riêng bạn. Hãy làm theo các bước sau đây: 

1. Tạo file mới trong thư mục patTemplate/Dump 
2. Tạo lớp trong file đó, kế thừa từ lớp patTemplate_Dump 
3. Tạo các phương thức cần thiết: displayHeader(), displayFooter(), dumpGlobals() và dumpTemplates() 

Phương thức displayHeader() và displayFooter() không chấp nhận đối số truyền vào. Phương thức 
dumpGlobals() nhận vào một mảng các biến template toàn cục. Phương thức dumpTemplates() nhận 
vào 2 mảng: cấu trúc của template và mảng biến  

Gợi ý 
Dùng print_r() để biết cấu trúc truyền cho Dump. 
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Làm thế nào để tạo danh sách kết quả trả về từ câu truy vấn 
cơ sở dữ liệu?  
Làm việc này thật dễ khi bạn kết hợp việc sử dụng patTemplate và patDbc (lớp điều khiển kết nối cơ sở 
dữ liệu do PAT viết) 
  

001    <patTemplate:tmpl name="list"> 
002          <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"> 
003                <tr> 
004                      <th>Superhero Name</th> 
005                      <th>Realname</th> 
006                      <th>Action</th> 
007                </tr> 
008                <!-- template for list row --> 
009                <patTemplate:tmpl name="list_entry"> 
010                      <tr> 
011                            <td>{superhero}</td> 
012                            <td>{real_name}</td> 
013                            <td> 
014                                  <a href="edit.php?id={id}">edit</a> 
015                            </td> 
016                      </tr> 
017                </patTemplate:tmpl> 
018          </table> 
019    </patTemplate:tmpl> 

 
Lưu ý: 
Tên các biến phải ở dạng viết hoa - UPPERCASE 
  

Giả sử bạn có một bảng với 3 cột: id superhero và real_name và bạn muốn hiển thị danh sách với tất cả 
các cột trong bảng đó vào trong template ở trên. Đây là đoạn mã bạn cần: 

01        <?PHP 
02        $tmpl   = new patTemplate(); 
03        $tmpl->setBasedir( "templates" ); 
04        $tmpl->readTemplatesFromFile( "superherolist.tmpl" ); 
05         
06        $dbc    = new patMySqlDbc( "localhost", "superheroes", "username", 
"passwd" ); 
07         
08        $query  = "SELECT id, superhero, real_name FROM secretIdentities 
ORDER BY superhero"; 
09        $result = $dbc->query( $query ); 
10         
11        $tmpl->addRows( "list_entry", $result->get_result( patDBC_TYPEASSOC 
) ); 
12         
13        $result->free(); 
14         
15        $tmpl->displayParsedTemplate(); 
16        ?> 

  

Dĩ nhiên là bạn có thể dùng các lớp kết kết nối CSDL khác hoặc dùng chính các hàm do PHP cung cấp, 
trong ví dụ này chúng tôi dùng patDbc. 

 

Trang 34/40 



patTemplate 

Làm thế nào để tạo bảng với các dòng và cột?  
Truớc hết bạn hãy tạo một template có cấu trúc tương tự: 

001    <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"> 
002          <!-- template for table row --> 
003          <patTemplate:tmpl name="row"> 
004                <tr> 
005                      <!-- template for table cell --> 
006                      <patTemplate:tmpl name="cell"> 
007                            <td>{real_name} is {superhero}</td> 
008                      </patTemplate:tmpl> 
009                </tr> 
010          </patTemplate:tmpl> 
011    </table> 

 
Có 2 template, một là "row," sẽ được lặp lại, còn lại là "cell,'" lặp lại cho tất cả các ô trong dòng. Trong 
các ô đó chứa dữ liệu hiển thị. 

Để lặp lại dòng và ô, sử dụng đoạn mã PHP sau: 

01        <?PHP 
02        // data to display 
03        $data = array( 
04                       array( "real_name" =>"Clark Kent", "superhero" 
=>"Superman" ), 
05                       array( "real_name" =>"Bruce Wayne", "superhero" 
=>"Batman" ), 
06                       array( "real_name" =>"Kyle Rayner", "superhero" 
=>"Green Lantern" ), 
07                       array( "real_name" =>"Wally West", "superhero" 
=>"The Flash" ), 
08                       array( "real_name" =>"Linda Danvers", "superhero" 
=>"Supergirl" ), 
09                     ); 
10        // number of columns per row 
11        $cols  = 3; 
12         
13        // calculate number of rows 
14        $rows    = ceil( count( $data ) / $cols ); 
15        $counter = 0; 
16         
17        // loop for each row 
18        for( $i = 0; $i <$rows; $i++ ) 
19        { 
20          // clear cells from last row 
21          $tmpl->clearTemplate( "cell" ); 
22         
23          // put data for one row in a new array 
24          $rowData = array(); 
25          for( $j = 0; $j <$cols; $j++ ) 
26          { 
27            if( isset( $data[$counter] ) ) 
28              array_push( $rowData, $data[$counter++] ); 
29          } 
30          // add the data of one row to the cells 
31          $tmpl->addRows( "cell", $rowData ); 
32          // parse this row and append the data to previously parsed rows 
33          $tmpl->parseTemplate( "row", "a" ); 
34        } 
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35        $tmpl->displayParsedTemplate(); 
36        ?> 

 
Hàm được sử dụng ở đây là parseTemplate( “row”, “a” ), dùng để phân tích template và điền dữ liệu vào 
đó. 

Gợi ý: 
Nếu bạn cài PHP 4.2.0 trở lên, sử dụng array_chunk() để tách dữ liệu thành mảng. 
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Làm thế nào để ẩn một phần của trang?  
Việc ẩn hoặc hiển thị một phần của trang tuỳ theo điều kiện khá dễ, hãy xem ví dụ sau: 

001    <patTemplate:tmpl name="page"> 
002          <html> 
003                <head> 
004                      <title>patTemplate Example</title> 
005                </head> 
006                <body> 
007                      <!-- This template is hidden by default --> 
008                      <patTemplate:tmpl name="secret" visibility="hidden"> 
009                            I know a secret: 
010                            <b>Clark Kent is superman!</b> 
011                      </patTemplate:tmpl> 
012                </body> 
013          </html> 
014    </patTemplate:tmpl> 

  

Ví dụ trên bao gồm 2 template: page và secret, sẽ không hiển thị nếu bạn gọi displayParsedTemplate() 
sau khi nạp templates. Nó không hiển thị vì thuộc thính visibility="hidden". 
Để hiển thị, bạn có thẻ sử dụng phương thức của lớp patTemplate class gọi là setAttribute. Phương thức 
này có 3 đối số cần truyền, trước hết là tên của template, tiếp đó biến và sau cùng là giá trị của biến. 

Để thay đổi việc hiển thị của template, dùng đoạn mã sau: 

1        <?PHP 
2        $tmpl->readTemplatesFromFile( "myTemplate.tmpl" ); 
3         
4        if( $knowSecret == "yes" ) 
5          $tmpl->setAttribute( "secret", "visibility", "visible" ); 
6         
7        $tmpl->displayParsedTemplate( "page" ); 
8        ?> 

  

Gợi ý: 
Ẩn template: chỉ cần gán giá trị cho thuộc tính visibility là hidden. 
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Làm thế nào để tạo một drop-down menu với dữ liệu lấy từ 
kết quả của câu truy vấn CSDL?  
Hãy xem ví dụ sau: 

001    <patTemplate:tmpl name="page"> 
002          <html> 
003                <head> 
004                      <title>patTemplate Example</title> 
005                </head> 
006                <body> 
007                      <table border="0"> 
008                            <tr> 
009                                  <td>Choose your superhero:</td> 
010                                  <td> 
011                                        <select size="1" name="superhero"> 
012                                              <option value="none">Please 
choose...</option> 
013                                              <patTemplate:tmpl 
name="dropdown_entry" type="condition" conditionvar="selected"> 
014                                                    <patTemplate:sub 
condition="no"> 
015                                                          <option 
value="{id}">{superhero}</option> 
016                                                    </patTemplate:sub> 
017                                                    <patTemplate:sub 
condition="yes"> 
018                                                          <option 
value="{id}" selected="yes">{superhero}</option> 
019                                                    </patTemplate:sub> 
020                                              </patTemplate:tmpl> 
021                                        </select> 
022                                  </td> 
023                            </tr> 
024                      </table> 
025                </body> 
026          </html> 
027    </patTemplate:tmpl> 

 
Nếu bạn bỏ qua mã HTML, template nhìn trong đơn giản hơn. Khi kết xuất, trong kết quả sẽ có thẻ 
<select> được tạo để hiển thị drop down menu. 
Template thứ 2 (dropdown_entry) được dùng để tạo động danh sách sổ xuống. Bạn cũng có thể chỉ định 
xem mục nào được mặc định chọn trước (selected) từ danh sách. 

 
Để nạp dữ liệu lấy từ kết quả truy vấn dữ liệu ta làm như sau: 

01        <?PHP 
02        $tmpl->readTemplatesFromFile( "myTemplate.tmpl" ); 
03         
04        $defaultId =  19; 
05         
06        $query     =  "SELECT id, superhero FROM heroes ORDER BY 
superhero"; 
07        $result    =  mysql_query( $query ); 
08         
09        $entries   =  array(); 
10        while( $row = mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) ) 
11        { 
12          // determine, wether entry should be selected by default 
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13          if( $row["id"] == $defaultId ) 
14            $row["selected"]  =  "yes"; 
15          else 
16            $row["selected"]  =  "no"; 
17         
18          // add the entry to all other entries 
19          array_push( $entries, $row ); 
20        } 
21        // add all entries to the drop down menu 
22        $tmpl->addRows( "dropdown_entry", $entries ); 
23        // display the page 
24        $tmpl->displayParsedTemplate( "page" ); 
25        ?> 

 
Ví dụ trên sẽ hiển thị một drop-down với mục thứ 19 được mặc định chọn trước. 

 Gợi ý: 
Bạn có thể áp dụng cho việc tạo các radio groups. 
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Dùng lại templates ở các trang khác?  
Điều đó là có thể. Ví dụ như bạn thiết kế phần đầu và phần cuối của trang và bạn muốn mọi trang đều 
hiển thị như vậy, sau này chỉ cần chỉnh một lần là bạn có thể cập nhật cho tất cả các trang. Để làm điều 
này, trước tiên bạn tạo 2 file header.tmpl, footer.tmpl và lưu nó vào thư mục chứa template của bạn. 
  

Templates có thể như thế này: 

001    <patTemplate:tmpl name="header"> 
002          <h1>My Superhero database</h1> 
003    </patTemplate:tmpl> 

 

và: 

001    <patTemplate:tmpl name="footer"> 
002          <hr/> 
003          <span class="footer"> 
004     Superhero database was last updated on 2001-12-24 (Oh, christmas). 
005       </span> 
006    </patTemplate:tmpl> 

 

Bây giờ bạn có thể gọi 2 files này trong tất cả các file khác bằng cách sử dụng thuộc tính src của thẻ 
<patTemplate:tmpl> 

001    <patTemplate:tmpl name="page"> 
002          <html> 
003                <head> 
004                      <title>Any page of the superhero database</title> 
005                </head> 
006                <body> 
007                      <patTemplate:tmpl name="includedHeader" 
src="header.tmpl" parse="on"/> 
008                      Here is the rest of the page... 
009                      Can be anything from static HTML to other templates. 
010                      <patTemplate:tmpl name="includedFooter" 
src="footer.tmpl" parse="on"/> 
011                </body> 
012          </html> 
013    </patTemplate:tmpl> 

  

Gợi ý: 
Nên lưu các template vào trong một thư mục. 
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