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Uitgelichte nieuwe functionaliteiten
Naast optimalisaties en aanpassingen van de syntax, heeft PHP 8 weer een aantal nieuwe
functionaliteiten die het werk van ontwikkelaars makkelijker kunnen maken. Hier volgt een overzicht
van een aantal geaccepteerde RFC’s.

Attributes
Voor veel volgers van de ontwikkelingen van PHP 8 zijn attributes de feature waar het meest naar
uitgekeken wordt. Dit is ook te zien aan het aantal RFC’s, want een groot deel van de RFC’s
verwijzen direct of indirect naar attributes.
De eerste poging om attributes aan PHP toe te voegen stamt uit 2016, deze RFC haalde toen
onvoldoende stemmen. Met PHP 8 worden attributes een onderdeel van de taal. De nieuwe RFC is
inhoudelijk anders dan het aanvankelijke voorstel voor attributes, maar de belangrijkste reden dat
deze nu wel is geaccepteerd, is waarschijnlijk dat de taal nu wel 'rijp' is voor deze toevoeging.
Het concept van attributes is in Java beter bekend als annotations en in Python als decorators. Het is
een manier om metadata toe te kennen aan een klasse, interface, eigenschap, (anonieme) functie,
methode, klasseconstante of hoedanigheid. Deze metadata kan vervolgens worden uitgelezen met
de reflectionextensie.
Ondanks dat PHP geen officiële ondersteuning had voor attributes, werden door verschillende
applicaties en frameworks alternatieven bedacht. Een veelgebruikt alternatief is het gebruik van
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annotations in doc-comments, waar een regel in de doc-comment begint met een apenstaartje
gevolgd door een trefwoord dat een speciale betekenis heeft. Het nadeel van het gebruik van doccomments is dat de applicatie of framework zelf de inhoud van een doc-comment moet parsen. Door
attributes onderdeel te maken van de syntax van PHP kunnen deze attributes simpelweg worden
uitgelezen met Tokenizer, een standaardonderdeel van PHP.
Een attribute wordt als een klasse geresolved en geïnitieerd, die zelf voorzien moet zijn van een
attribute om aan te geven dat deze geschikt is als attribute. Een attribute kan optioneel argumenten
bevatten, die in de constructor van deze klasse worden meegegeven. De RFC laat vrij wat een
attribute precies doet. Een attribute kan bijvoorbeeld gebruikt worden door een framework om
methodes in een klasse te markeren als een route, of door een ORM om variabelen te voorzien van
de benodigde metadata voor het opslagtype.
Zie ook: https://www.php.net/releases/8.0/en.php [2]

Webhosting [3]

Tags:
webhosting [4]

Desktop Version Only
Bron-URL: https://parkstadwebdesign.com/blogs/2021-08-01/php-8
Links
[1] https://parkstadwebdesign.com/file/php8png
[2] https://www.php.net/releases/8.0/en.php
[3] https://parkstadwebdesign.com/blog-categories/webhosting
[4] https://parkstadwebdesign.com/blog-tags/webhosting

© Parkstad WebDesign 2013-2023 | Privacy Policy | Algemene voorwaarden

Pagina 2 van 2

