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Przywitanie 
Witam serdecznie w elektronicznym kursie PHP. Po latach 

może się okazać, że przeczytanie tej książki było bardzo dobrą 

decyzją. Dziś, zawód programisty jest jednym z najlepiej 

opłacanych i najbardziej poszukiwanych fachów, a język PHP 

jednym z najbardziej popularnych języków programowania. 

Programować możesz w wielu kategoriach - od bardzo 

niskopoziomowych sterowników dla urządzeń, poprzez języki 

średnio i wysokopoziomowe, po zorientowane wyłącznie 

obiektowo tzw. języki szybkiego developmentu, takie jak C# czy 

JAVA. Oprócz tego istnieje również programowanie wizualne, 

gdzie kod tworzymy, układając i łącząc ze sobą odpowiednie 

bloczki. Przykładem może być tutaj labView lub programowanie 

robotów NXT LEGO Mindstorms z użyciem Robotics Studio. 

Nieważne, co programujesz, w czym programujesz oraz od jak 

dawna to robisz. Istotne jest, by robić to dobrze, a pracodawcy 

sami będą pukać do Twych drzwi. 

W tej publikacji moim zadaniem jest nauczyć Cię 

programować w PHP. Nie chodzi mi tutaj o nauczenie Cię kilku 

schematów i paru komend na pamięć. Nie tędy droga do 

zostania profesjonalistą . Po sumiennym przerobieniu 
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prezentowanego materiału dowiesz się, jak pisać dobry kod, 

którego inni będą Ci zazdrościć.

 Czym jest PHP? 

PHP Hyper tex t p rocessor to język parsowany, 

niekompilowany. Znaczy to tyle, że nie jest tłumaczony przez 

kompilator do kodu maszynowego i zapisywany jako plik 

wykonywalny (jak w przypadku C czy Pascala), lecz jego kod jest 

interpretowany przez parser PHP w czasie rzeczywistym. 

Interpreter języka czyta plik linijka po linijce i wykonuje 

umieszczone tam instrukcje. Niestety, przez to PHP jest wolnym 

językiem, jednak do na potrzeby stron i aplikacji webowych w 

zupełności wystarcza. Jest udostępniany na zasadach Open 

Source i nie wymaga żadnych płatnych narzędzi do działania, 

nawet w użytku komercyjnym. 

W żargonie administracyjno - programistycznym utarł się 

skrót "serwer LAMP". Nie ma on, oczywiście, nic wspólnego z 

lampami :) LAMP to skrót od Linux Apache MySql PHP, czyli 

kombinacji czterech darmowych komponentów, które 

umożliwiają uruchomienie strony WWW i pokazanie jej światu. Z 

racji, że są to komponenty darmowe, również w użytku 

komercyjnym, cieszą się dużą popularnością i są szeroko 

używane na całym świecie. 
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Są również serwery WAMP, zastępujące Linuxa Windowsem, 

lecz z racji płatnej licencji, są dużo rzadziej stosowane. W 

przypadku korzystania z Windowsa bardziej popularnym 

rozwiązaniem jest korzystanie z serwera IIS i tworzenie aplikacji w 

technologii ASP.NET z użyciem MS SQL. Serwer IIS umożliwia co 

prawda obsługę skryptów PHP, lecz pisząc ogromne, komercyjne 

projekty znacznie łatwiej jest je tworzyć i nimi zarządzać w 

technologiach .NET'owych w Visual Studio. 

Będąc programistą PHP, najprawdopodobniej będziesz miał 

do czynienia właśnie z serwerami typu LAMP. Pokażę Ci na 

wstępie, jak zainstalować sobie na komputerze taki serwer, który 

w zupełności wystarczy do celów szkoleniowych. Mając gotowy 

serwer możemy zabierać się do nauki. Zatem, do dzieła! 
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Rozdział 1 

Instalacja środowiska do nauki PHP 

Wszelkie skrypty napisane w języku PHP wykonywane są po 

stronie serwera, po czym przeglądarka użytkownika otrzymuje 

przetworzony kod HTML. Łatwo się domyślić, że bez takiego 

serwera, zawierającego interpreter PHP, nic nam nie zadziała. 

Teraz wiem, jak ważne jest posiadanie kompletnego IDE 

(Integrated Development Environment) do tworzenia projektów 

w PHP i zarządzania nimi. Dlatego pokusiłem się o nagranie 

video-tutoriala, w którym, krok po kroku, zainstalujesz najnowsze 

środowisko do nauki PHP. 

Link do filmu na YouTube: https://youtu.be/ZdTHym4LWcw

W pierwszej wersji kursu sprzed kilku lat polecałem 

zainstalowanie pakietu WebServ i edytora PsPAD do pisania i 

uruchamiania kodu PHP. Dla zainteresowanych, archiwalna 

instrukcja znajduje się wciąż na kursphp.com. Jednak gorąco 

zachęcam do wykonania kroków z filmu powyżej i przeskoczenie 

do kolejnego rozdziału. 
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Zakup pakietu hostingowego 

Wiem, że poprawne przygotowanie i skonfigurowanie 

środowiska jest czasochłonne i czasem bywa problematyczne. 

Dlatego chciałbym zaproponować Ci oszczędzenia sobie nerwów 

i czasu, wydając kilkadziesiąt PLN za cały rok nauki na 

profesjonalnie przygotowanym środowisku. 

Z LH.PL korzystam od dawna i przygotowuję na nim 

projekty PHP. Najtańszy pakiet oferują za 37.50 zł na cały rok. To 

żadne pieniądze za jakość i wygodę, którą otrzymujesz. 

Jeśli jednak wciąż uważasz, że to zbyt drogo, mam dla 

Ciebie prezent. 

Wpisz kod rabatowy LH-20-29367 podczas składania 

zamówienia, a dostaniesz dodatkowe 20% rabatu. Wtedy, za 

zaledwie 40 zł, masz świetnie przygotowane środowisko na cały 

rok. 

Tak, dzięki Twojemu zakupowi kilka złotych trafi również do 

mnie, autora tej książki. Oboje na tym skorzystamy. 

Przejdź na stronę LH.PL i zamów swój hosting PHP. 
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Pierwszy kod PHP 

Gdy środowisko jest gotowe, możemy zacząć pisać nasz 

pierwszy skrypt. Zaczynamy od stworzenia nowego pliku, który 

nazwiemy index.php. 

Na początek napiszmy kilka linijek w tradycyjnym HTMLu, 

np.: 

<html> 
<head> 
<title>Pierwszy skrypt php</title> 
</head> 
<body> 
Przykładowy tekst na stronie. 
</body> 
</html> 

Zakładam, ze znasz składnię HTML, wiec nie będę się 

rozwodził nad działaniem powyższego kodu. Wyświetli on na 

ekranie „Przykładowy tekst na stronie”. Teraz zobaczmy na 

przykładzie, jak wykonać te sama operacje za pomocą języka 

php: 

<html> 
<head> 
<title>Pierwszy skrypt php</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 15

http://KursPHP.com


 echo "Przykładowy tekst na stronie"; 
?> 
</body> 
</html> 

Zobaczmy, co zmieniło się w stosunku do poprzedniej 

wersji. Po pierwsze pojawiły się się znaczniki <?php oraz ?>. 

Można również używać skróconej wersji <? oraz ?>.To chyba 

najbardziej kluczowa wiedza o php – żeby kod został 

przetworzony przez interpreter, musi znajdować się właśnie 

miedzy takimi oznaczeniami. Teraz zobaczmy, co zostało miedzy 

nimi wpisane. Komenda echo po prostu wyświetla nam na 

ekranie to, co wpiszemy jej, jako argument. W tym przypadku 

jest to ten sam tekst, co w czystym HTML, wiec efekt będzie taki 

jak poprzednio. 

Wiesz już, w jaki sposób kod PHP jest przekazywany do 

interpretacji oraz przedstawiona została pierwsza komenda – 

echo, wyświetlająca tekst na ekranie. 
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PHP zmienne i stałe 

Jak w każdym języku programowania, tak również w PHP 

spotkamy się ze stałymi i zmiennymi. Czym zatem one są i do 

czego posłużą nam podczas tworzenia skryptów? 

Zmienna w PHP to nic innego jak kontener przechowujący 

pewna wartość. Nieważne, czy jest to wartość logiczna, liczba 

całkowita, wymierna czy tez tekst. Ciekawostką w języku PHP jest 

brak konieczności deklaracji zmiennych, co może być 

wymagane w innych językach. Stała jest podobnym kontenerem 

do zmiennej, z tym że, jak sama nazwa wskazuje, jej wartości nie 

można zmienić. Stałej przypisujemy wartość tylko przy definicji. 

Jak wygląda inicjacja stałych i zmiennych? Przedstawię to na 

poniższym przykładzie… 

<? 
define("NR_TEL","666258147"); 
$nr_tel = "792297792"; 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Zmienne i stale</title> 
</head> 
<body> 
<? 
echo NR_TEL; 
echo $nr_tel; 
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?> 
</body> 
</html> 

Patrząc na powyższy kod widzimy dwa przypisania na 

samym początku. Pierwsze z nich to definicja stałej o strukturze – 

define("NAZWA_STALEJ", "WARTOSC_STALEJ");, gdzie 

NAZWA_STALEJ to dowolny ciąg liter, cyfr oraz znaku 

podkreślenia, a WARTOSC_STALEJ to nadana wartość. 

Dodatkowo nazwa nie może zaczynać się liczbą. Z racji 

tego, że PHP rozróżnia wielkość liter, stałe NR_TEL i NR_Tel to 

dwa różne kontenery. Linijka niżej to definicja zmiennej. Nazwy 

zmiennych kierują się tymi samymi zasadami, co stałych, z tą 

jedną różnicą, że nazwę zmiennej musimy poprzedzić znakiem $. 

Do nadawania wartości zmiennym używa się operatora 

przypisania ” = „. Jego zadanie polega na przypisaniu wartości 

znajdującej się po prawej stronie operatora do zmiennej po lewej 

stronie. Więcej o operatorze ” = ” oraz o innych operatorach 

znajdziecie w kolejnych lekcjach. 

Użycie stałych i zmiennych w PHP 

Stworzyliśmy naszą zmienną, stałą oraz przypisaliśmy im 

wartości. Co dalej? Oczywiście można je wyświetlić na ekranie za 

pomocą komendy echo, tak jak zostało to pokazane na 

przykładzie. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Stała lub 
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zmienna jest traktowana przez PHP jako liczba, ciąg znaków lub 

wartość logiczna – zależnie co jej przypisaliśmy. Skoro tak, to 

przypisując zmiennej $liczba = 5; będziemy mogli jej używać tak 

jak tradycyjnej liczby. Będzie można ją dodać, odjąć, mnożyć, 

dzielić itp. 

Jeszcze jedna istotna sprawa odnośnie przypisywania 

wartości. Mianowicie możemy przypisać zmiennej $zm = 15; lub 

$zm = "15";. W czym tkwi różnica? Wszystkie ciągi znaków 

(potocznie zwane stringami) są zapisywane z wykorzystaniem 

znaków cudzysłowiu (") lub apostrofu ('). W PHP nie deklarujemy 

typów zmiennych, dlatego interpreter naszego kodu musi w jakiś 

sposób wywnioskować, czy chcemy traktować 15 jako liczbę, czy 

też jako stringa. Istnieje oczywiście coś takiego jak rzutowanie 

typu zmiennej, ale o tym później. 

Istnieje jeszcze grupa zmiennych, o których chciałbym 

wspomnieć, mianowicie zmienne formularza. Pisząc formularz w 

HTML należy później obsłużyć wypełnione pola, np. wysłać maila 

lub zalogować użytkownika. Najczęściej korzysta się z dwóch 

metod do wysyłania danych – POST oraz GET. Do obsłużenia 

danych wysy łanych pierwszą metodą s łuży zmienna 

$_POST['nazwa_pola']. Odpowiednio dla drugiej metody będzie 

to $_GET['nazwa_pola']. Mając więc pole tekstowe o nazwie 

'imie' w formularzu GET, po wysyłaniu formularza pojawi się 
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zmienna $_GET['imie'] zawierająca wpisaną treść przez 

użytkownika. Więcej o zastosowaniu zmiennych formularza w 

podsumowaniu pierwszego rozdziału. 

Operatory w PHP 

Pierwszą kategorią operatorów PHP, którą chciałem tutaj 

przedstawić, są operatory arytmetyczne. Ich użycie jest bardzo 

intuicyjne, a działanie niemal oczywiste. 

Chodzi tutaj o dodawanie, odejmowanie, mnożenie i 

dzielenie liczb. Dodatkowo do tej grupy zalicza się operator 

zwracający resztę z dzielenia. Ich zestawienie wygląda 

następująco: 

 ” + ” zwraca sumę dwóch liczb lub ciągów, 

 ” – ” zwraca różnicę, 

 ” * ” zwraca iloczyn, 

 ” / ” zwraca iloraz, 

 ” % ” zwraca resztę z dzielenia. 

Drugą kategorię stanowią operatory porównania. PHP 

umożliwia nam sprawdzenie, czy dwie zmienne są sobie równe, 
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lub jeśli nie, to która jest większa, a która mniejsza. Do tego celu 

służą właśnie operatory porównania. Są nimi: 

 ” == ” sprawdza, czy dwie zmienne są równe, co do 

wartości, 

 ” != ” sprawdza, czy zmienne są różne co do wartości, 

 ” === ” sprawdza, czy zmienne są identyczne, 

 ” !== ” sprawdza, czy zmienne są nieidentyczne, 

 ” > ” sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa od 

zmiennej z prawej strony, 

 ” < ” sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa 

od zmiennej z lewej strony, 

 ” >= ” sprawdza, czy zmienna z lewej strony jest większa 

bądź równa od zmiennej z prawej strony, 

 ” <= ” sprawdza, czy zmienna z prawej strony jest większa 

bądź równa od zmiennej z lewej strony. 

Trzecią są operatory logiczne. Służą głównie do 

sprawdzania warunków, o których mowa w kolejnym rozdziale, 

gdzie zajmiemy się nimi bardziej szczegółowo. W tym miejscu 

napiszę jedynie że są trzy do wyboru: 

 ▪ ” ! ” operator zaprzeczenia (logiczne NOT), 

 ▪ ” && ” operator koniunkcji (logiczne AND), 
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 ▪ ” || ” operator alternatywy (logiczne OR). 

Odpowiednikiem operatorów arytmetycznych są tzw. 

operatory inkrementacji i dekrementacji, które w bardzo szybki 

i przyjemny sposób zwiększają lub zmniejszają wartość naszej 

zmiennej o 1. Dzielą się one na: 

 ▪ ” $i++ ” postinkrementację, zwiększa wartość 

zmiennej o 1, 

 ▪ ” ++$i ” preinkrementację, zwiększa wartość 

zmiennej o 1, 

 ▪ ” $i-- ” postdekrementację, zmniejsza wartość 

zmiennej o 1, 

 ▪ ” --$i ” predekrementację, zmniejsza wartość 

zmiennej o 1. 

Różnica między pre- i post- inkrementacją leży w momencie 

zwiększenia wartości. Preinkrementacja zwiększa wartość przed 

wykonaniem polecenia, natomiast postinkrementacja zwiększa 

wartość zmiennej po wykonaniu polecenia. Z dekrementacją jest 

analogicznie, z tym że wartość jest zmniejszana. 

Innym sposobem zmiany wartości zmiennej jest użycie 

operatorów przypisania. Chcąc zwiększyć daną wartość o 

pewną liczbę, zamiast pisać $i = $i + 7, możemy od razu 
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przypisać zmiennej $i wartość o 7 większą, czyli $i += 7. Poniżej 

prezentuję inne możliwości przypisania zmienionej wartości: 

 ▪ ” $i+=5 ” zwiększenie wartości o 5, 

 ▪ ” $i-=5 ” zmniejszenie wartości o 5, 

 ▪ ” $i*=5 ” przypisanie wartości 5 razy większej, 

 ▪ ” $i/=5 ” przypisanie wartości 5 razy mniejszej, 

 ▪ ” $i%=5 ” przypisanie wartości reszty z dzielenia 

zmiennej przez 5. 

Wartym przedstawienia operatorem jest operator obsługi 
błędów „@”, który powoduje ukrycie komunikatu o błędach. Na 

razie jednak nie warto sobie nim zaprzątać głowy. Zostanie on 

omówiony na późniejszych lekcjach. Operator ciągu ” . „ łączy 

nam dwa ciągi w jeden. Np.: 

$x = "Kod ";  
$y = "PHP";  
echo $x . $y; 

wyświetli nam na ekranie „Kod PHP”. 

To wszystko na temat operatorów. Opanowanie ich 

wykorzystania jest kluczowe, by płynnie programować. Nie 

martw się jednak, gdyż ich użycie jest bardzo intuicyjne. 
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Stosowanie komentarzy w PHP 

Tematem tej lekcji są komentarze. Rzecz, bez której bardzo 

trudno pracować przy dużych projektach programistycznych. 

Nie tyczy się to wyłącznie PHP, ale każdego języka 

programowania. Zasada jest prosta – komentujmy wszystko, co 

może stać się niejasne po pewnym czasie. Na przykład napisanie 

kodu pewnej witryny zajęło tysiąc linijek, w których użyto 

pięćdziesięciu zmiennych. 

Zleceniodawca przez pierwszy rok był bardzo zadowolony, 

lecz później stwierdził, że zamiast wyświetlać na stronie głównej 

dziesięć najnowszych produktów, chciałby, żeby było ich 

dwadzieścia i to w dodatku losowych. Zobaczmy więc jakie 

problemy możemy napotkać na swojej drodze. 

Jeśli nazwaliśmy nasze zmienne $i, $j, $k, $zmienna1 itp. to 

bardzo ciężko będzie nam znaleźć odpowiedni fragment kodu. 

Musimy analizować krok po kroku składnię, żeby wywnioskować, 

co się dzieje w danym miejscu. Dlatego bardzo ważne jest 

pisanie czytelnego kodu, który w miarę możliwości sam się 

opisuje. 

Wierzcie mi, że mimo iż podczas pisania wszystko wydaje 

się oczywiste, to po miesiącu już takie nie będzie. Wtedy z 

pomocą przychodzą nam komentarze. Jeśli komentowaliśmy 
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skrupulatnie naszą pracę z pewnością szybko odszukamy 

odpowiedni fragment. Podsumowując, jeśli $ilosc jest 

odpowiedzialna za ilość produktów w sklepie, to należy ją 

obkomentować „Przechowuje ilość wszystkich produktów w 

sklepie”. Wtedy łatwo będzie nam ją odszukać i dokonać 

potrzebnych modyfikacji. 

Genralnie, dobrze napisany kod nie wymaga 
komentowania każdej zmiennej. 

PHP Komentarze w praktyce 

Istnieją dwa sposoby umieszczania komentarzy w kodzie 

PHP. Pierwszy z nich stosujemy, gdy chcemy obkomentować kilka 

lub więcej linijek tekstu. Umieszczamy wtedy taki blok tekstowy 

między znakami ” /* ” oraz ” */ „. Wszystko zawarte pomiędzy 

tymi znacznikami zostanie zignorowane przez interpreter podczas 

generowania kodu html. 

Co ważne, komentarze nie zostaną wysłane do przeglądarki 

użytkownika. 

Drugim sposobem komentowania jest umieszczenie tekstu 

za dwoma ukośnikami ” // „. Jest to sposób szybszy i 

wygodniejszy od pierwszego z racji, że nie trzeba umieszczać 

znaków zamykających komentarz. Wszystko znajdujące się w 

jednym wierszu po tym oznaczeniu będzie traktowane jako 

komentarz. Obsługuje on jednak tylko jedną linijkę, więc jeżeli 
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mamy długi tekst składający się z kilku wierszy, należy użyć 

pierwszego typu. 

Teraz zajmiemy się już samą praktyką na przykładzie z życia 

wziętym. Będziemy obliczać kwotę netto i brutto zależnie od 

ilości zamówionych przez klienta przedmiotów. Wykorzystamy 

dotychczas zdobytą wiedzę w praktyce. 

Podsumowanie pierwszego rozdziału 

Po tej solidnej dawce nowego materiału należałoby go 

uporządkować. Włączamy więc nasz edytor do pisania 

dokumentów tekstowych i tworzymy dwa nowe pliki o nazwie 

sklep.html oraz zamowienie.php. 

Naszym zadaniem będzie napisanie aplikacji, która liczy 

sumę zamówienia składanego w sklepie internetowym, liczy 

podatek VAT 23% od tej kwoty, a następnie prezentuje na 

ekranie cenę netto i brutto zamówionych przedmiotów. 

Ceny netto wszystkich produktów będą przechowywane w 

formie stałych o nazwie szablonowej NAZWA_PRODUKTU. 

Zmienne $ile_nazwa_produktu będą przechowywać informacje 

odnośnie ilości sztuk danego produktu, zamówionych przez 

klienta. Wysokość podatku VAT również będzie przechowywana 
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w stałej – P_VAT. Takie rozwiązanie jest bardzo wygodne w 

przypadku późniejszych zmian podatku. Jeżeli zaistnieje 

potrzeba zmiany wartości wystarczy to zrobić raz przy deklaracji 

stałej, a w całym dalszym kodzie wartość zostanie zmieniona. 

Zrobimy prosty interfejs, zawierający formularz POST. Na 

podstawie wpisanych w nim danych zostanie obliczone 

zamówienie. W celach instruktażowych kolejne etapy obliczeń są 

przypisywane do nowych zmiennych. Nie jest to rozwiązanie 

optymalne, ale na pewno bardziej przejrzyste. 

Przegląd rozwiązania: 

Najpierw plik sklep.html. Jego kod wygląda tak: 

<html> 
<head> 
<title>Sklep odzieżowy</title> 
</head> 
<body> 
<form action="zamowienie.php" method="post"> 
Liczba zamawianych koszulek: <input type="text" 
 name="koszulki" size=3 maxsize=3 /> 
Liczba zamawianych spodni: <input type="text" 
 name="spodnie" size=3 maxsize=3 /> 
Liczba zamawianych czapek: <input type="text" 
 name="czapki" size=3 maxsize=3 /> 
<input type="submit" value="złóż zamówienie" /> 
</body> 
</html> 
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Listing pliku zamowienie.php: 

<?php 
define("KOSZULKA", 14.99); // cena koszulki jako 
stała 
define("SPODNIE", 45.99); // cena spodni 
define("CZAPKA", 9.63); // cena czapki 
define("P_VAT", 0.23); // wysokość podatku VAT 

// przypisanie zmiennych formularza 
$ile_koszulki = $_POST['koszulki']; 
$ile_spodnie = $_POST['spodnie']; 
$ile_czapki = $_POST['czapki']; 

// wartość netto zamówionych przedmiotów 
$kwota_koszulki_netto = $ile_koszulki * KOSZULKA; 
$kwota_spodnie_netto = $ile_spodnie * SPODNIE; 
$kwota_czapki_netto = $ile_czapki * CZAPKA; 

// cena netto całego zamówienia 
$kwota_zamowienia_netto = $kwota_koszulki_netto + 
$kwota_spodnie_netto + $kwota_czapki_netto; 

// wartości brutto 
$kwota_koszulki_brutto = $kwota_koszulki_netto + 
$kwota_koszulki_netto * P_VAT; 
$kwota_spodnie_brutto = $kwota_spodnie_netto + 
$kwota_spodnie_netto * P_VAT; 
$kwota_czapki_brutto = $kwota_czapki_netto + 
$kwota_czapki_netto * P_VAT; 

// cena zamówienia brutto 
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$kwota_zamowienia_brutto = $kwota_koszulki_brutto + 
$kwota_spodnie_brutto + $kwota_czapki_brutto; 
?> 
<html> 
<head> 
<title>Obsługa zamówienia</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

echo "Cena netto zamówionych koszulek: ".
$kwota_koszulki_netto."<br/>"; 
echo "Cena netto zamówionych spodni: ".
$kwota_spodnie_netto."<br/>"; 
echo "Cena netto zamówionych czapek: ".
$kwota_czapki_netto."<br/>"; 
echo "Wartość netto całego zamówienia: ".
$kwota_zamowienia_netto."<br/>"; 
echo "Cena brutto zamówionych koszulek: ".
$kwota_koszulki_brutto."<br/>"; 
echo "Cena brutto zamówionych spodni: ".
$kwota_spodnie_brutto."<br/>"; 
echo "Cena brutto zamówionych czapek: ".
$kwota_czapki_brutto."<br/>"; 
echo "Wartość brutto całego zamówienia: ".
$kwota_zamowienia_brutto."<br/>"; 
?> 
</body> 
</html> 

Omówienie skryptu 
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Plik sklep.html jest odpowiedzialny za wyświetlenie 

formularza z możliwością wpisania liczby zamawianych 

przedmiotów. Nic wielkiego się tutaj nie dzieje, po prostu zwykły 

HTML. Po wpisaniu i zgłoszeniu formularza dane zostają 

przesłane do pliku zamowienie.php. Tutaj na wstępie definiujemy 

stałe z cenami przedmiotów oraz wysokością podatku VAT. 

Później tworzymy zmienne z pól formularza, przesłanych ze 

sklepu. Kwoty netto obliczamy po prostu mnożąc ilość 

zamówionych przedmiotów przez cenę netto przechowywaną w 

stałej. Następnie w celu obliczenia całości sumujemy trzy kwoty 

netto. Z cenami brutto robi się podobnie, z tym że należy dodać 

wartość podatku, czyli 0,23 * kwota. 

To zakańcza naszą część obliczeniową aplikacji, teraz czas to 

wszystko wyświetlić. Funkcję echo poznałeś już niemal na 

początku książki, lecz wyświetlała ona gotowy tekst. Teraz oprócz 

tekstu wpisanego przez nas dodatkowo jako argument podajemy 

zmienną. Jedną i drugą część tekstu musimy jednak połączyć 

operatorem ".", żeby interpreter poprawnie zrozumiał nasze 

intencje. Działa to w ten sposób, że przeglądarka wyświetli 

najpierw to, co jest w cudzysłowiu, później wyświetli wartość 

zmiennej, a następnie to, co jest w kolejnym cudzysłowiu. 

Spokojnie, to nic trudnego. Po kilku napisanych skryptach 

dojdziesz do wprawy. 
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Propozycje ćwiczeń dodatkowych 

Samym czytaniem bardzo ciężko nauczyć się programować. 

Tak naprawdę, to uczymy się wydajnie dopiero podczas pisania. 

Z każdym napisanym przez siebie kodem zobaczysz, ile 

niejasnych spraw stało się oczywistymi. Poniżej przedstawię kilka 

zadań, które możesz spróbować rozwiązać: 

 ▪ dodaj do naszego sklepu dodatkowy artykuł – buty, 

nadaj mu cenę netto i zmodyfikuj wyświetlanie, by pokazywane 

były cztery przedmioty, 

 ▪ stwórz formularz HTML, w którym wstawisz trzy 

pola tekstowe, które po wypełnieniu wyślesz do pliku .php; 

wyświetl wpisane teksty w różnych kombinacjach używając funkcji 

echo i operatora ” . „, 

 ▪ zmodyfikuj plik zamowienie.php, dodaj formularz, 

w którym będzie można podać kwotę, jaką się płaci za 

zamówione towary; kwota, wraz z wartością brutto w polu typu 

hidden, zostanie wysłana do kasa.php, w którym zostanie 

obliczona reszta, jaką należy wydać od zapłaconej kwoty; 

wskazówka: wykorzystaj funkcję echo w atrybucie value pola typu 

hidden, by przekazać wartość brutto zakupionych produktów. 
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Rozdział 2 

Instrukcje warunkowe 

Podstawowym zagadnieniem w temacie instrukcji 

warunkowych jest instrukcja warunkowa if. Bez warunków nie 

sposób sobie wyobrazić programowania w PHP. Właściwie, w 

żadnym języku. 

Często potrzebujemy sprawdzić, czy zmienna jest większa 

lub mniejsza od danej wartości. W zależności, czy warunek jest 

spełniony wykonujemy osobny skrypt. Przykładowo użytkownik 

wchodzi na stronę przeznaczona dla osób pełnoletnich. W 

zależności od tego czy potwierdzi dorosłość trzeba go albo 

przekierować na stronę główną albo wyprosić. 

Instrukcja warunkowa if 

Powyżej opisany przypadek w prosty sposób rozwiąże 

zastosowanie instrukcji if. Jej składnia jest następująca: 

<?php 
if (warunek) // w nawiasie podajemy warunek do 
sprawdzenia 
{ 
  // instrukcje do wykonania; 
} 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 33

http://KursPHP.com


?> 

Sprawdza ona, czy warunek podany w nawiasie został 

spełniony. Warunki w argumencie można łączyć za pomocą 

operatorów logicznych, poznanych w rozdziale pierwszym. Jeśli 

chcesz sobie przypomnieć ich funkcje, wróć do rozdziału 

operatory PHP. Całkowita wartość nawiasu sprowadza się do 

określenia wartości logicznej – TRUE lub FALSE. Jeśli warunek jest 

spełniony (wartość TRUE) instrukcje zostaną wykonane. Jeśli 

natomiast nie jest (wartość FALSE) instrukcje zostaną pominięte. 

Przykład zastosowania. 

Napiszemy prosty kod, który wyświetli komunikat o 

parzystości liczby. W zależności, czy wartość zmiennej będzie 

parzysta, czy tez nie, wykona się inna instrukcja. Zobaczmy skrypt 

poniżej: 

<?php 
// przypisujemy wartość zmiennej $a 
$a = 7; 

if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2 
{ 
  echo "Liczba nieparzysta"; 
} 
if ($a%2 == 0) // brak reszty z dzielenia przez 2 
{ 
  echo "Liczba parzysta"; 
} 
?> 
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Myślę, że powyższego przykładu nie trzeba komentować. 

Wydaje się być oczywisty. W skrócie… Jeśli interpreter natrafia 

na warunek if, sprawdza wartość logiczną w nawiasie. W 

przypadku zwrócenia TRUE, wykona się instrukcja w nawiasach 

klamrowych. Jeżeli natomiast zwrócona zostanie wartość FALSE, 

kod w nawiasach zostanie pominięty. W przypadku, gdy mamy 

tylko jedną instrukcję, nie musimy stosować nawiasów 

klamrowych. 

Poprawny będzie również zapis: 

<?php 
// przypisujemy wartość zmiennej $a 
$a = 7; 

if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2 
  echo "Liczba nieparzysta"; 
if ($a%2 == 0) // brak reszty z dzielenia przez 2 
  echo "Liczba parzysta"; 
?> 

Zaraz zobaczysz jak wykorzystać klauzulę elsę. Jest to droga 

alternatywna, gdy nie zostanie spełniony warunek. 
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Warunek if… else… 

Poprzednim omawianym przeze mnie tematem był warunek 

if. Miał on pewna niedogodność. Gdy chcieliśmy rozważyć, czy 

liczba jest parzysta czy tez nie, musieliśmy sprawdzać dwa 

warunki. Pierwszym była parzystość liczby, drugim nieparzystość. 

Musieliśmy użyć dwóch ifów. Nie trzeba być wybitnym 

matematykiem, by stwierdzić, ze kiedy liczba nie jest nieparzysta, 

to na pewno jest parzysta. 

Nie ma potrzeby sprawdzania dwa razy. Wystarczy 

sprawdzić raz, a w przypadku niepowodzenia wykonać instrukcje 

alternatywna. Zobaczmy poniższy listing: 

<?php 
// przypisujemy wartość zmiennej $a 
$a = 7; 

if ($a%2 > 0) // reszta z dzielenia przez 2 
{ 
  echo "Liczba nieparzysta"; 
} 
else // brak reszty z dzielenia przez 2 
{ 
  echo "Liczba parzysta"; 
} 
?> 
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Jak łatwo się domyślić po słowie kluczowym else 

umieszczamy instrukcje, które wykonają się w przypadku 

niespełnienia warunku. W przypadku, kiedy instrukcja ma tylko 

jedna linijkę, nie musimy umieszczać jej w nawiasach 

klamrowych, podobnie jak przy zwykłym warunku if. W 

przypadku braku nawiasów interpreter przeczyta pierwsza 

napotkana komendę, jako kompletna instrukcje. 

Zaraz poznasz zasady tworzenia kilku alternatyw dla 

warunku. Wykorzystamy w tym celu polecenie elseif. 

Warunek else if  

Poprzednio omawialiśmy przypadek parzystości liczby. Co w 

przypadku, gdy chcemy rozważyć kilka alternatyw? Wyobraźmy 

sobie, że potrzebujemy sprawdzić, czy liczba jest podzielna przez 

osiem. Jeśli nie jest, chcemy sprawdzić czy dzieli sie przez cztery. 

Jeśli nie, to przez dwa. Jeżeli żaden warunek nie zostanie 

spełniony wyświetlamy odpowiedni komunikat. 

Liczba podzielna przez osiem jest podzielna również przez 

cztery i przez dwa. Jeśli użylibyśmy czterech ifów, trafiając na 

liczbę osiem spełnione byłyby trzy warunki. My chcemy, aby tylko 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 37

http://KursPHP.com


jedna instrukcja została wykonana. W PHP możemy to osiągnąć 

poprzez użycie dodatkowych alternatyw elseif. 

Zobaczmy przykład poniżej: 

<?php 
// przypisujemy wartość zmiennej $a 
$a = 34; 

if ($a%8 == 0) // liczba podzielna przez osiem 
  echo "Liczba podzielna przez osiem"; 
   
elseif ($a%4 == 0) // liczba podzielna przez cztery 
  echo "Liczba podzielna przez 4, ale nie przez 8"; 
   
elseif ($a%2 == 0) // liczba podzielna przez dwa 
  echo "Liczba podzielna przez 2, ale nie przez 4"; 
   
else // żadna z powyższych 
  echo "Liczba nieparzysta"; 
?> 

Jak widać poprzez zastosowanie elseif, możemy w jednym 

podejściu rozważyć kilka możliwości. Gdy jedna z nich zostanie 

spełniona, pozostałe nie będą już sprawdzane. Podobnie jak przy 

zwykłym if, możemy pominąć klamrowe nawiasy w przypadku 

tylko jednej instrukcji. 

Podsumowując, dzięki else if możemy dołożyć kolejny 

warunek do sprawdzenia w przypadku, gdy poprzedni nie został 

spełniony. Jeżeli którykolwiek z poprzedzających warunków 
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został spełniony, kolejne bloki elseif nie zostaną sprawdzone ani 

wykonane. 

Zaraz zobaczysz, jak można uzyskać taki sam efekt 

korzystając z instrukcji switch. Zapraszam! 

Warunek switch 

Podobny efekt uzyskamy stosując instrukcję warunkową 

switch. 

Jest to popularny warunek, obecny niemal we wszystkich 

językach programowania. W niektórych zamiast switch… case… 

stosuje się składnie case… when…, lecz zasada działania jest 

identyczna. 

Wróćmy jednak do PHP. 

Struktura Switch wygląda następująco: 

<?php 
// przypisujemy wartość zmiennej $a 
$a = 72; 

switch ($a) // sprawdzamy zmienną $a 
{ 
case 1: 
  echo "Wartość zmiennej a to 1"; 
  break; 
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case 2: 
  echo "Wartość zmiennej a to 2"; 
  break; 
   
case 3: 
  echo "Wartość zmiennej a to 3"; 
  break; 
   
case 72: 
  echo "Wartość zmiennej a to 72"; 
  break; 
   
default: 
  echo "Żadna z powyższych"; 
  break; 
} 
?> 

Jako argument podajemy pewne wyrażenie, np. jakąś 

zmienną. Następnie rozważamy je pod pewnymi warunkami, 

stosując słowa kluczowe case. Jeśli żaden z case’ów nie zwróci 

wartości true, wywoływana jest instrukcja po słowie default. Jest 

to instrukcja domyślna, której użycie jest opcjonalne. Jeśli jej nie 

zastosujemy, a żaden case nie zwróci prawdy, switch nie zrobi nic. 

Słówko kluczowe Break. 

Bardzo istotnym elementem w poprawnym konstruowaniu 

switcha są słówka break. Powiemy sobie o nim więcej przy okazji 
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omawiania pętli. Powoduje ono mniej więcej efekt wyskoczenia z 

obecnej instrukcji i przejścia na jej koniec. Na ten moment 

musisz jedynie zapamiętać, że break jest niezbędny po 

zakończeniu pisania instrukcji dla danego przypadku. 

W miarę, jak poznasz tajniki programowania, zrozumiesz że 

czasem słowo kluczowe break można od razu zastąpić słowem 

return. Ale znowu, na to przyjdzie jeszcze czas. 

Kiedy switch a kiedy if else? 

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Co kto 

lubi. 

Generalnie, jeżeli warunków jest dużo, znacznie lepiej 

wygląda instrukcja switch. 

Dużo tzn. ile? 

Dobrą praktyką jest stosować switcha, gdy warunków 

pojawia się cztery lub więcej. Oczywiście, znajdą się tacy 

programiści, którzy w ogóle nie będą stosować switcha, jak 

również tacy, którzy stosują switcha przy dwóch warunkach. 

Ot, kwestia gustu. 

Wiesz już jak wygląda sprawdzanie warunków oraz 

dodawanie alternatyw. Teraz kolej na pętle. Na początek 

zapraszam do poznania pętli while. 
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Czym są pętle? 

Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy wyświetlić ciąg liczb, 

który zaczyna się od pewnej wartości przechowywanej w 

zmiennej, a kończy na 100. 

Należałoby za każdym razem sprawdzać czy 100 już zostało 

osiągnięte. Uczyliśmy się na poprzednich lekcjach, że 

sprawdzaniem warunków zajmują się takie instrukcje jak if, czy 

switch. 

Z ich wykorzystaniem wyglądałoby to mniej więcej tak: 

<?php 
if($zmienna < 101) 
{ 
  echo $zmienna; 
  $zmienna++; 
} 
if($zmienna < 101) 
{ 
  echo $zmienna; 
  $zmienna++; 
} 
. 
. 
. 
if($zmienna < 101) 
{ 
  echo $zmienna; 
  $zmienna++; 
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}  
?> 

Jak widzisz, zajmuje to dość dużo miejsca. Nie wiemy w 

dodatku, ile instrukcji warunkowych if musimy wstawić, aby dojść 

do 100, bo nie znamy pierwszej zmiennej. Potrzebna jest nam 

metoda, która będzie wykonywała daną instrukcję, aż warunek 

nie zostanie osiągnięty, niezależnie od ilości przebiegów. Taką 

metodę w programowaniu nazywamy pętlą. 

While w PHP 

Zobaczmy rozwiązanie powyższego problemu przy pomocy 

pętli while. 

Składnia pętli while w PHP wygląda następująco: 

<?php 
while($zmienna < 101) // warunek kontynuacji pętli 
{ 
  echo $zmienna; 
  $zmienna++; 
}  
?> 

Widzimy, że kod stał się dużo krótszy. Do tego nie obchodzi 

nas początkowa wartość $zmiennej, gdyż nie określamy liczby 

przebiegów pętli. 
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While z angielskiego tłumaczymy jako „podczas gdy”. 

Wyżej przedstawiony warunek możemy przetłumaczyć na język 

polski: „Podczas gdy zmienna jest mniejsza od 101 wykonaj 

następujące instrukcje”. 

Jeśli zmienna osiągnie wartość 101, interpreter przechodzi 

do pozostałej części kodu. Jeżeli $zmienna na początku byłaby 

większa od 100, instrukcje w pętli nie wykonałyby się ani razu. 

P o d s u m o w u jąc , pę t l e t o t a k i e k o n s t r u k c j e w 

programowaniu, które wykonują wybrany blok kodu do 

momentu, aż warunek im podany nie zostanie złamany. Dopóki 

warunek jest spełniony, pętla wykonuje blok operacji i znowu 

sprawdza, czy warunek jest spełniony. 

Bez pętli niemal nie da się programować. Dlatego 
ważne, żeby dobrze zrozumieć ich działanie. 

Czas przejść do pętli do… while. Jest to lekko 

zmodyfikowana pętla while, która wymusza co najmniej jeden 

przebieg. 

Pętla do… while 

PHP do while jest odpowiednikiem pętli php while, który 

działa na tej samej zasadzie. Jedyna różnica tkwi w momencie 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 44

http://KursPHP.com


sprawdzania warunku. Podczas gdy while robił to zaraz na 

początku, do… while dokonuje sprawdzania po zakończeniu 

instrukcji. Wynika z tego fakt, że niezależnie, czy warunek zwróci 

true czy false, pętla wykona się przynajmniej jeden raz. 

Są przypadki, że pozwala to uniknąć duplikowania kodu, 

który byłby nieunikniony w przypadku korzystania wyłącznie z 

pętli while. Podkreślę raz jeszcze – pętli do while używamy 

wtedy, gdy chcemy wykonać instrukcję przynajmniej raz – 

niezależnie od spełnienia warunku. 

Struktura pętli do while w PHP wygląda następująco: 

<?php 
$zmienna = 200; 
do // instrukcje do wykonania 
{ 
  echo $zmienna; 
  $zmienna++; 
}  
while($zmienna < 101) // warunek kontynuacji pętli 
?> 

Powyższy p rzyk ład odwo łu je s ię do prob lemu 

przedstawionego w poprzedniej lekcji. Jak widać, w tym 

przypadku pętla do… while nie spełnia zamierzonego zadania. 

Nieważne, czy $zmienna jest większa czy mniejsza od 101, 

zmienna zostanie wyświetlona przynajmniej raz. Z racji, że 
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chcieliśmy wyświetlić ciąg liczb do 100, pokazanie liczby większej 

niż 100 jest niepożądane. 

Są jednak przypadki, kiedy wygodniej jest użyć do… while, 

zamiast while. 

W programowaniu nie ma jednej, wyznaczonej, najlepszej 

drogi. Często jedno zadanie można wykonać przy pomocy 

różnych technik. Tak naprawdę każdą pętlę można zastąpić inną, 

zmieniając nieco warunki i przebudowując program. Przy każdej 

otrzymamy zamierzony efekt. 

Wszystko sprowadza się do zrozumienia sposobu działania i 

inteligentnego użycia nabytej wiedzy. 

Na koniec zobacz szybkie ćwiczenie. Chcemy wypisać 

wszystkie liczby mniejsze od $zmienna, ale większe od 0. Z tym 

dodatkowym warunkiem, że liczba $zmienna ma być zawsze 
wyświetlona na początku (niezależnie czy jest dodatnia czy 

ujemna). Przykładowa realizacja z pętlą do while w PHP: 

<?php 
$zmienna = -10; 
do // instrukcje do wykonania 
{ 
  echo $zmienna; 
  $zmienna--; 
}  
while($zmienna > 0) // warunek kontynuacji pętli 
?> 
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W tym przypadku, nawet gdy zmienna wynosi -10, jej 

wartość zostanie wyświetlona. Gdy kod dojdzie do warunku, nie 

będzie on spełniony. Jednak pierwszy przebieg się wykona i na 

ekranie zobaczymy -10. 

Pętla FOR 

Ostatnią omawianą przez nas pętlą będzie for. Jest bardzo 

popularna w każdym języku programowania. 

Stosujemy ją wtedy, gdy wiemy z góry ile przebiegów pętla 

ma odbyć. Jeśli np. wiemy, że kod chcemy wykonać dokładnie 

sto razy, z pomocą przychodzi nam pętla for. 

Jej konstrukcja jest następująca: 

<?php 
for($i=0; $i < 100; $i++) 
{ 
  // instrukcje do wykonania 
  // z każdą iteracją 
} 
?> 

Pierwszym elementem w nawiasie jest przypisanie zmiennej 

iteracyjnej początkowej wartości. To ona decyduje o spełnieniu 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 47

http://KursPHP.com


warunku pętli, gdyż jej wartość porównuje się z drugim 

elementem. 

Drugim jest warunek końcowy. To właśnie z nim 

porównujemy pierwszy element. Jeśli warunek jest spełniony, 

blok kodu wykona się. Jeśli nie, wyjdzie z pętli. 

Trzecim elementem wskazujemy, jak ma przebiegać zmiana 

wartości zmiennej. Zazwyczaj jest to inkrementacja lub 

dekrementacja (zwiększanie lub zmniejszanie wartości o 1). Nie 

jest to jednak koniecznością. Możemy ustalić, że nasza zmienna 

ma się zmieniać o 2 co każdy przebieg. 

Zasada działania pętli for. 

Pętla będzie wykonywać się tak długo, aż warunek nie 

zostanie spełniony. Brzmi to dość podobnie do działania pętli 

While. Różnica jednak polega na tym, ze w While 

modyfikowaliśmy zmienną warunkową wewnątrz instrukcji, 

natomiast w for deklarujemy przebieg w nagłówku pętli. 

Dodatkowo w nagłówku przypisujemy początkową wartość 

zmiennej. 

Poniższy przykład pokazuje, że pętle for i while są 

równoważne. Różnią się jedynie zapisem: 

<?php 
// użycie pętli for 
for($i=0;$i<10;$i++) 
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{ 
  // instrukcje 
} 

// ten sam efekt z użyciem funkcji while 
$i=0 
while($i < 10) 
{ 
  // instrukcje 
  $i++; 
} 
?> 

Każdą pętlę możemy zapisać za pomocą innej. Chodzi 

jedynie o przejrzystość kodu. Dlatego, gdy z góry znamy liczbę 

przebiegów, stosujmy pętlę for. Będzie to zrozumiałe dla 

każdego programisty. 

To wszystko na temat pętli w PHP. Za chwilę zapoznasz się z 

operatorem ?. Jest to bardzo skrócona wersja warunku if… Else. 

Znak zapytania to operator, podobnie jak plus, kropka czy minus. 

Operator ? 

Omawialiśmy zasadę działania instrukcji warunkowej if oraz 

jej rozszerzenie – else. Pokażę teraz, jak zastosować podobną 
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konstrukcję z użyciem operatora ?. Jest ona bardzo przydatna 

przy budowaniu krótkich instrukcji, mając proste warunki. 

Zobaczmy, jak wygląda jej struktura: 

<?php 
$a = 5; // przypisujemy wartość zmiennej $a 
$odpowiedz = ($a>5) ? 'Większa od 5' : 'Mniejsza, 
bądź równa 5'; 

echo $odpowiedz; 
?> 

Czas na krótkie wyjaśnienie. $odpowiedz jest zmienną, do 

której przypiszemy wynik zwracany przez operator ?. Wyrażenie 

w nawiasie oznacza nasz warunek (w tym przypadku sprawdzamy, 

czy $a jest większa od 5). Jeżeli jest, $odpowiedz przyjmuje 

wartość pierwszą, czyli 'Większa od 5'. Na ekranie wyświetli się 

komunikat 'Większa od 5'. Jeśli natomiast $a nie będzie większa 

od 5, $odpowiedz przyjmie wartość drugą (po dwukropku), 

wyświetlając 'Mniejsza, bądź równa 5'. 

Przypisywanie wyniku do zmiennej pomocniczej nie jest 

konieczne. Spójrzmy na poniższy przykład: 

<?php 

$a = 5; // przypisujemy wartość zmiennej $a 
echo ($a>5) ? 'Większa od 5' : 'Mniejsza, bądź równa 
5'; 
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?> 

Jak widać wyżej, możemy od razu wyświetlić wynik 

operatora ? funkcją echo. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca 

materiału, przeznaczonego dla drugiego rozdziału. Kolejną lekcją 

będzie podsumowanie działu. 

Podsumowanie drugiego rozdziału 

Rozdział drugi dotyczył instrukcji warunkowych oraz pętli. 

Postaram się przedstawić ich zastosowanie w poniższym 

przykładzie. 

Napiszemy skrypt, który wyświetli X ciągów liczb od zera do 

dwudziestu (gdzie X będzie wyznaczała zmienna $ilosc). Jeśli 

$ilosc będzie mniejsza od zera, wyświetlimy X ciągów od 

dwudziestu do zera (X oznaczymy jako „- $ilość”). Jeżeli $ilosc 

będzie równa 0, wyświetlimy komunikat o braku ciągów. 

Jest to ćwiczenie praktyczne, prowadzone w celach 

edukacyjnych, dlatego postaramy się użyć jak największej liczby 

poznanych metod. Na początek sprawdzimy zmienną $ilosc za 

pomocą operatora ?. Następnie zagnieździmy w pętli while pętlę 

for (for wyświetli 20 liczb, a while będzie odpowiedzialna za ilość 

ciągów). 
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Przegląd rozwiązania 

<?php 

$ilosc = X; // przypisujemy dowolną wartość zmiennej 
$ilosc 

// zmienna $kontynuacja sprawdza, czy $ilosc jest 
zerem 
$kontynuacja = ($ilosc == 0) ? 0 : 1; 

// jeśli nie jest, możemy kontynuować 
if($kontynuacja == 1) 
{ 
    if($ilosc > 0) // wyświetlamy ciągi od 0 do 20 
        while($ilosc > 0) // musimy wypisać $ilosc 
ciągów 
        { 
            for($i=0;$i<21;$i++) // od 0 do 20 za 
pomocą for 
                echo $i; 
            $ilosc--; // zmniejszamy, aż dojdzie do 
0 
            echo "<br/>"; // przejście do kolejnej 
linijki 
        } 
    else // $ilosc jest ujemna, wyswietlamy od 20 do 
0 
        while($ilosc < 0) // wypisujemy -$ilosc 
ciągów 
        { 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 52

http://KursPHP.com


            for($i=20;$i>=0;$i--) // 20 do 0 za 
pomocą for 
                echo $i; 
            $ilosc++; // zwiększamy, aż dojdzie do 0 
            echo "<br/>"; // przejście do kolejnej 
linijki 
        }                
} 
else // jeśli kontynuacja wynosi 0 
  echo "Brak ciągów liczb"; 

?> 

Przeanalizujmy napisany przez nas kod. Na początku 

sprawdzamy, czy $ilosc równa się zero. Jeśli tak, instrukcje w 

warunku if nie zostaną wykonane. Interpreter przeskoczy do 

słowa else, którego instrukcja wypisze nam komunikat o braku 

ciągów. Jeśli jest różna od zera, sprawdzamy, czy jest od niego 

większa. Jeżeli jest, wykonujemy pętlę while dekrementując 

$ilosc tak długo, aż wyniesie ona zero. Jak łatwo zauważyć, pętla 

wykona się X razy, gdzie X to wartość $ilosc. Do wyświetlania 

dwudziestu jeden liczb użyta została pętla for. Na koniec <br/>, 

żeby przełamywać kolejne ciągi. 

W przypadku, gdy $ilosc jest mniejsza od zera, wykonają się 

instrukcje dla słowa kluczowego else. Podejście jest niemal 

identyczne. Różnica tkwi w warunku kontynuacji pętli, jak również 

w wyświetlaniu (liczby wypisujemy wspak). $ilosc jest teraz 
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inkrementowana, gdyż musimy z liczby ujemnej dojść do zera. 

Pewnie zauważyliście, że w niektórych momentach nie ma 

nawiasów klamrowych po pętli lub warunku. Pisałem o tym 

poprzednio. Jeżeli wykonujemy tylko jedną instrukcję (również 

pętlę lub warunek) nawiasy nie są wymagane. 

Przykład pokazuje podstawowe możliwości pętli oraz 

instrukcji warunkowych. Mam nadzieję, że jego zrozumienie nie 

jest bardzo trudne. Opanowanie tej wiedzy jest kluczowe w 

dalszej nauce programowania w PHP. 

Propozycje ćwiczeń dodatkowych 

Tak, jak poprzednio, przygotowałem kilka zadań do 

przećwiczenia na własną rękę. Mówią, że praktyka czyni mistrza… 

Zatem nie zwlekaj ani chwili dłużej! 

•  Napisz skrypt, który za pomocą dowolnie 

wybranych pętli wypisze tabliczkę mnożenia z liczbami od 1 do 

10; będzie konieczne zagnieżdżenie jednej pętli w drugiej; 

podobna konstrukcja jak w przykładzie powyżej, 

•  zmodyfikuj tabliczkę mnożenia tak, żeby liczby 

parzyste kolorowało na niebiesko, a nieparzyste na zielono; użyj 

warunku if, 

•  wykorzystując instrukcję warunkową switch, napisz 

skrypt, który w zależności od wartości zmiennej (2, 3, 4) 
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wyświetli ciąg dziesięciu kolejnych liczb podniesionych do 

potęgi o wartości zmiennej (2, 3, 4); skorzystaj z wiedzy, że x^3 

to inaczej x*x*x (analogicznie x^2 i x^4). 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 55

http://KursPHP.com


Rozdział 3 

Funkcje – czym jest funkcja? 

Funkcje w PHP są częściowo podobne do funkcji 

matematycznych. Mogą przyjmować argumenty oraz zwracać 

wartości. Nie jest to jednak wymogiem. Funkcją nazywamy 

napisany przez nas kod, zamknięty w nawiasy klamrowe, 

poprzedzony słowem kluczowym function oraz unikatową nazwą. 

Intencją tworzenia funkcji jest ich ponowne użycie. Żeby nie 

kopiować i nie wklejać tego samego kodu w kilku miejscach w 

pliku, piszemy go raz w postaci funkcji. Wtedy możemy go 

wykorzystywać podając jedynie jej nazwę. Tak samo łatwiej nam 

poprawić błąd w jednym miejscu (jeśli znajdziemy jakiś wewnątrz 

funkcji) niż poprawiać go w każdym miejscu skopiowanego 

skryptu. 

Nazwy funkcji nie mogą się powtarzać. Nie można również 

używać nazw istniejących już poleceń, takich jak while, if, echo 

itp. 

Funkcje możemy podzielić na cztery kategorie: 

 ▪ bezargumentowa, nie zwracająca wartości, 
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 ▪ bezargumentowa, zwracająca pewną wartość, 

 ▪ przyjmująca argumenty, nie zwracająca wartości, 

 ▪ przyjmująca argumenty oraz zwracająca wartość. 

Funkcja bezargumentowa, nie zwracająca 
wartości 

Pierwszy typ funkcji. Zobaczmy poniższy listing: 

<?php 

function wyswietl_powitanie() // deklaracja funkcji 
{ 
   // ciało funkcji 
   // instrukcje do wykonania 

   echo "Witam serdecznie!";  
   echo "Proszę się zarejestrować.";  
} 
?> 

Przeanalizujmy napisany kod. Przedstawia funkcję, której 

zadaniem jest wyświetlenie na ekranie dwóch komunikatów. Jest 

to jedynie deklaracja. Żeby użyć tak napisanej funkcji należy ją 

wywołać. Wywołanie przedstawione jest poniżej: 
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<?php 

// pozostały kod w pliku 
wyswietl_powitanie(); 
// pozostały kod w pliku 
wyswietl_powitanie(); 
wyswietl_powitanie(); 
// pozostały kod 

?> 

Jak widać, żeby użyć napisanej funkcji, wystarczy napisać jej 

nazwę. Jak każde polecenie w PHP, tak również wywołanie 

napisanej przez nas funkcji, musi być zakończone średnikiem. Co 

znaczą nawiasy między nazwą, a średnikiem? Jest to miejsce na 

podanie argumentów funkcji. Skoro nasza funkcja nie przyjmuje 

żadnych, są one puste. Nie należy jednak zapominać o ich 

umieszczeniu, nawet gdy funkcja jest bezargumentowa! 

Wiesz już co to jest funkcja oraz jak użyć jej w kodzie. 

Następna lekcja dotyczy funkcji, które zwracają wartości. 

Funkcja zwracająca wartość 

Poprzednio omawialiśmy funkcje, których wykonywane 

zadanie zamykało się wewnątrz struktury. Znaczy to tyle, że nie 

miały wpływu na wykonanie dalszego kodu. Tym razem zajmiemy 
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się funkcjami, które coś wnoszą do programu. Żeby funkcja 

zwróciła wartość do programu głównego, musimy umieścić 

zwracane wyrażenie po słowie return. 

Zobaczmy przykład: 

<?php 

function tresc_powitania() // deklaracja funkcji 
{ 
   return "Witam wszystkich!"; 
} 

$powitanie = tresc_powitania(); 
echo $powitanie; 

?> 

Żeby zrozumieć zasadę działania funkcji zwracającej 

wartość, wyobraźmy sobie, że funkcja to taka zmienna, której 

wartość zmienia się dynamicznie. Co za tym idzie, wynik funkcji 

możemy przypisać do zmiennej. Dodatkowo możemy sprawdzić, 

czy ten wynik jest mniejszy lub większy od pewnej liczby. 

Przeanalizujmy skrypt: 

<?php 

function oblicz() 
{ 
   $zm1 = 3; 
   $zm1 += 5; 
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   $zm1++; 
   return $zm1; 
} 

if (oblicz() > 5) 
   echo "Funkcja zwraca wartość większą od 5"; 
else 
   echo "Wartość zwracana przez funkcję jest 
mniejsza od 6"; 

?> 

Funkcja przyjmująca argumenty 

Co nazywamy argumentami? Wszystkie wartości 

przekazywane w nawiasie, zaraz po nazwie funkcji. Jest to bardzo 

przydatna rzecz, która w dużej mierze usprawnia programowanie. 

Zmienna przekazana jako argument może być używana i 

modyfikowana wewnątrz funkcji, bez wpływu na jej wartość w 

programie głównym. 

Przykład zastosowania: 

<?php 

function przywitaj($zmienna_z_imieniem) 
{ 
   echo 'Witaj '.$zmienna_z_imieniem.'!'; 
} 
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$imie = "Marcin"; 

przywitaj($imie); 

?> 

Kilka słów wyjaśnień. Tworząc deklarację funkcji, podajemy 

nazwy zmiennych jako argumenty. Następnie, wywołując funkcję, 

podajemy istniejącą zmienną, która jest podstawiana pod 

zmienną z deklaracji. Podsumowując, działa to tak, że wszędzie, 

gdzie użyta była $zmienna_z_imieniem, użyta zostanie $imie. 

Funkcja wyświetli „Witaj Marcin!”. 

Zaraz zajmiemy się funkcjami w pełnym zakresie ich 

możliwości. Będziemy podawać argumenty i otrzymywać 

zwróconą wartość. 

Funkcje kompleksowo 

Przedstawię tutaj funkcje zarówno przyjmujące argumenty, 

jak i zwracające wartość. Takie zastosowanie funkcji jest 

powszechne i bardzo praktyczne. Zazwyczaj jest tak, ze na 

podstawie danych wartości, szukamy wyniku. 

Zobaczmy poniższy przykład: 

<?php 
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function kwadrat($liczba) 
{ 
   return $liczba * $liczba; 
} 

$numer = 5; 
$wynik = kwadrat($numer); 

echo $wynik; // wyświetli 25 

?> 

Widać jasno, ze przyjmowanym argumentem jest liczba, a 

zwracana wartością jest jej kwadrat. Jest to bardzo proste 

przedstawienie działania funkcji. Na podstawie otrzymanych 

danych obliczany jest wynik. 

Jeszcze jeden przykład: 

<?php 

function silnia($liczba) 
{ 
   $wynik = 1; 
   while($liczba > 1) 
   { 
      $wynik *= $liczba; 
      $liczba--;     
   } 
   return $wynik; 
} 
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?> 

Powyższa funkcja oblicza silnie podanego argumentu. Mam 

nadzieje, ze większość wie, co to jest silnia. Dla tych, którzy nie 

wiedza, zapisujemy ją tak: 4! = 1*2*3*4, 0! = 1. Należy pamiętać, 

ze silnia jest definiowana tylko dla liczb naturalnych. W 

przykładzie zakładamy, że podawany jest poprawny argument. 

Możesz spróbować lekko ją zmodyfikować, dodając warunek 

sprawdzający poprawność danych. 

Na tym zakończymy tę lekcję. Za chwilę omówimy 

zagadnienie funkcji rekurencyjnych. Zobaczysz, jak można w inny 

sposób napisać obliczanie silni. Dowiemy się również, jakie są 

plusy i minusy ich stosowania. Zapraszam serdecznie! 

Funkcje rekurencyjne 

Ostatnim razem napisaliśmy funkcję obliczającą silnię. Teraz 

zobaczymy, jak wykonać to zadanie za pomocą funkcji 

rekurencyjnej. Funkcją rekurencyjną nazywamy funkcję 

odwołującą się do siebie samej. Przykład powinien nieco 

rozjaśnić wątpliwości. 

Zobaczmy listing: 

<?php 
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function silnia($liczba) 
{ 
   if($liczba < 2)  
      return 1; 
   else 
      return $liczba*silnia($liczba-1);   
} 

echo silnia(5); 

?> 

Przeanalizujmy działanie kodu. Jeżeli liczba jest mniejsza od 

2, czyli 0 lub 1, zwrócona zostanie wartość 1 (z definicji silni). Jeśli 

natomiast liczba jest większa, wywołujemy funkcję ponownie z 

argumentem pomniejszonym o 1. Wynika to z faktu, że 4! = 4 * 

3!. Robimy tak dopóki nie zejdziemy do jedynki. 

Plusy i minusy stosowania funkcji rekurencyjnych. 

Podstawową zaletą funkcji rekurencyjnych jest prostota 

kodu. Na funkcji obliczającej silnię nie widać tego tak znacząco, 

lecz pisząc bardziej rozbudowane konstrukcje, jest to 

zauważalne. Programiści jednak odchodzą od stosowania funkcji 

rekurencyjnych z racji dużej ilości pamięci, zajmowanej podczas 

kolejnych wywołań. Można sobie to łatwo zobrazować. 

Licząc silnię z dziesięciu, musimy wywołać funkcję dziesięć 

razy (z argumentem: 10, 9, 8 itd.). Dodatkowo system musi 
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zapamiętać wynik zwracany przez każdą z funkcji. Dziś już zdarza 

się to rzadziej, jednak przy nieumiejętnym wykorzystaniu funkcji 

rekurencyjnych można opróżnić się z dostępnej pamięci i poleci 

słynny StackOverflowException. 

Swoją drogą już wiesz, skąd najbardziej popularna strona 

dla programistów wzięła swoją nazwę! Z tego powodu bardzo 

zachęcam do stosowania klasycznych funkcji. Na pewno 

usprawni to działanie strony. 

Teraz przyszedł czas na tablice. Są to kontenery 

przechowujące wiele wartości, do których odwołujemy się za 

pomocą indeksu. 

Tablice 

Przyszła pora na absolutny niezbędnik. Nie tylko w php, ale 

chyba w każdym języku programowania. Mowa tutaj o tablicach. 

Nie sposób wyobrazić sobie bez nich pracy. W skrócie, tablicą w 

PHP nazywamy kontener na wartości, do których odwołujemy się 

za pomocą indeksu. Jak wygląda to w praktyce? 

Zobacz przykład poniżej: 

<?php 
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$tablica[0] = 1;    // przypisanie 
$tablica[1] = 4;    // wartości 
$tablica[2] = 1;    // kolejnym 
$tablica[3] = 0;    // indeksom 

for ($i = 0; $i < 4; $i++) // wyświetlenie każdego 
   echo $tablica[$i];  // indeksu za pomocą pętli 
for 

?> 

Kod wyświetli napis „1410”. Ten przykład pokazuje jedynie, 

w jaki sposób tworzy się tablicę i dodaje kolejne wartości. Tablic 

używamy głównie w dwóch przypadkach. Kiedy nie wiemy, ile 

wartości będziemy chcieli zapisać (czyli, ile zmiennych 

pojedynczych mamy utworzyć) oraz gdy ich liczba byłaby dość 

duża (wygodniej operować na jednej zmiennej tablicowej 

odwołując się indeksem, niż tworzyć np. 10 zmiennych 

jednoelementowych). 

Praktyczny przykład. Chcemy znaleźć i zapisać wszystkie 

liczby podzielne przez 4 z przedziału od 0 do pewnej zmiennej. 

Do przechowania liczb użyjemy tablicy. 

Przegląd rozwiązania: 

<?php 

$pewna_zmienna = X; // gdzie X to dowolna wartość 
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$j = 0; // zmienna pomocnicza 
$i = 0; // zmienna iteracyjna 

while($i <= $pewna_zmienna) // warunek kontynuacji 
pętli 
{ 
   if($i % 4 == 0) // jeśli podzielna przez 4 
   { 
      $tablica[$j] = $i;  // dodaj kolejny element 
do tablicy 
      $j++; // zwiększ indeks o 1 
   } 
   $i++; // zwiększamy $i o 1, aż przekroczymy 
$pewna_zmienna 
} 

for ($i = 0; $i < $j; $i++) // wyświetlenie 
wszystkich 
   echo $tablica[$i]."<br/>"; // elementów tablicy 

?> 

Zasada działania powyższego programu jest bardzo prosta. 

Najpierw przypisujemy wartość $pewnej_zmiennej. Następnie 

tworzymy dwie zmienne pomocnicze – jedną odpowiedzialną za 

ilość przebiegów ($i) oraz drugą za indeksowanie tablicy. W 

momencie, gdy w pętli spełniony będzie warunek podzielności 

liczby przez 4 (zwraca resztę 0) do tablicy o indeksie $j 

przypisywana jest ta wartość, po czym zwiększamy numer 

indeksu o 1. 
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Wiesz już po co stosuje się tablice PHP i w jaki sposób ich 

używać. Jest to wiedza kluczowa, bardzo usprawniająca 

programowanie. Czas przejść krok dalej. 

Tablice wielowymiarowe 

Poprzednim tematem były tablice – bardzo praktyczna rzecz 

w programowaniu. Przechowywa ły one wartości pod 

przypisanymi indeksami. Czy istnieje możliwość przechowania 

całej tablicy jako jednej pozycji? Oczywiście, że tak! Mówimy 

wtedy o tablicy dwuwymiarowej. Można też stworzyć tablicę z 

tablic dwuwymiarowych – wtedy tablica ma trzy wymiary. 

Powszechnie jednak nie stosuje się tablic większych, niż dwa 

wymiary. Ciężko się później w nich odnaleźć. 

W jakich przypadkach stosujemy dwuwymiarowe tablice? 

Gdy chcemy w uporządkowany sposób przechowywać zestawy 

danych. Wyobraźmy sobie, że mamy klasę uczniów. Każdy uczeń 

ma imię, nazwisko, adres oraz datę urodzenia. Dane każdego z 

uczniów trzymamy w tablicy. Następnie każdą z tych tablic 

przypisujemy do indeksu tablicy głównej. Powstaje nam wtedy 

„tablica tablic”. 

Zobaczmy przykład: 
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<?php 

$tablica_ucznia[0] = "Janek"; 
$tablica_ucznia[1] = "Kowalski"; 
$tablica_ucznia[2] = "14-10-1995"; 

$tablica_klasy[0] = $tablica_ucznia; 

$tablica_ucznia[0] = "Krzysiek"; 
$tablica_ucznia[1] = "Nowak"; 
$tablica_ucznia[2] = "24-12-1994"; 

$tablica_klasy[1] = $tablica_ucznia; 

$tablica_ucznia[0] = "Ewa"; 
$tablica_ucznia[1] = "Kowalska"; 
$tablica_ucznia[2] = "17-03-1996"; 

$tablica_klasy[2] = $tablica_ucznia; 

echo $tablica_klasy[1][0]; // powinno wyświetlić 
                           // Krzysiek 
?> 

Zasada odwoływania się do indeksów jest podobna jak w 

przypadku jednowymiarowych tablic. Trzeba pamiętać, że wymiar 

tablicy liczymy od prawej. W naszym przykładzie indeks z prawej 

strony opisuje dane konkretnego ucznia, z lewej natomiast 

numer ucznia. 

Trzeci wymiar 
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Można również nieco zmodyfikować przechowywanie 

danych, zbierając wszystkie tablice klas do jednej tablicy szkoły. 

Powstanie nam wtedy tablica trójwymiarowa. Idąc dalej tym 

tropem możemy kilka szkół wrzucić do jednej tablicy, np. szkoły 

podstawowe, tworząc cztery wymiary. Wtedy do imienia 

konkretnego ucznia w którejś klasie w jednej ze szkół odwołamy 

się tablica_szkol[2][3][5][0], gdzie 0 oznacza pierwsze pole w 

danych ucznia, czyli jego imię. 

Potrafisz już stosować wielowymiarowe tablice. Wiesz już 

prawie wszystko o tablicach. Kolejnym tematem są tablice z 

definiowanymi indeksami. 

Definiowanie indeksu tablicy 

Na poprzedniej lekcji pokazałem w jaki sposób utworzyć 

tablicę przechowującą dane uczniów. O ile wiedzieliśmy, że 

indeks „0” odnosił się do imienia, „1” do nazwiska, a „2” do 

daty urodzenia, o tyle inna osoba użytkująca nasz kod wcale nie 

musi tego wiedzieć. Nie mówiąc już o modyfikacjach skryptu po 

latach. 

Istnieje pewna metoda, która nieco rozjaśnia tworzone 

tablice. Chodzi tu o definiowanie własnych indesków dla tablic. 
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Np. zamiast pisać $tablica_danych[0], możemy użyć 

$tablica_danych['imie']. 

Zobacz poniższy listing: 

<?php 

$tablica_ucznia['imie'] = "Janek"; 
$tablica_ucznia['nazwisko'] = "Kowalski"; 
$tablica_ucznia['data_ur'] = "14-10-1995"; 

$tablica_klasy[0] = $tablica_ucznia; 

$tablica_ucznia['imie'] = "Krzysiek"; 
$tablica_ucznia['nazwisko'] = "Nowak"; 
$tablica_ucznia['data_ur'] = "24-12-1994"; 

$tablica_klasy[1] = $tablica_ucznia; 

$tablica_ucznia['imie'] = "Ewa"; 
$tablica_ucznia['nazwisko'] = "Kowalska"; 
$tablica_ucznia['data_ur'] = "17-03-1996"; 

$tablica_klasy[2] = $tablica_ucznia; 

echo $tablica_klasy[1]['imie']; // powinno 
wyświetlić 
                           // Krzysiek 
?> 

Posłużyłem się tutaj tym samym przykładem co ostatnim 

razem. Jak widać, zestawienie danych wygląda nieco bardziej 
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czytelnie. Sposób indeksowania pozostawiam do Waszego 

wyboru. Istnieje zupełna dowolność, jak komu wygodniej. 

Data i czas 

PHP udostępnia nam funkcje pozwalające uzyskać aktualną 

godzinę, datę i znacznie więcej. Są one bardzo ważne w 

tworzeniu dynamicznych treści na stronach www. 

Umożliwiają one np wyświetlenie dokładnej daty dodania 

posta na forum, czy z łożenia zamówienia w sklepie 

internetowym. 

Przedstawię poniżej przykład użycia funkcji date(): 

<?php 

$data=date("Y-m-d"); 
$czas=date("H:i"); 

echo "Stronę wyświetlono dnia $data o godzinie 
$czas"; 

?> 

Kilka słów wyjaśnień. Funkcja date przekształca otrzymane 

argumenty na ciąg znaków. Wszystko co nie jest formatem daty 

(u nas '-' oraz ':') pozostaje niezmienione. W naszym przykładzie 

Y oznacza rok w formacie czterocyfrowym, m – miesiąc 
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dwucyfrowy, d – dzień miesiąca, również dwucyfrowy. H oznacza 

godzinę, i minutę. Kompletną specyfikację dostępnych formatów 

dla funkcji date po polsku znajdziecie tutaj – PHP.net Date 

Manual. 

Data wcześniejsza lub późniejsza 

Funkcja date() może również wyświetlić datę inną, niż 

obecna. Żeby to osiągnąć należy dodać jej dodatkowy argument 

w postaci funkcji mktime(). Zwraca ona ilość sekund, które 

upłynęły od 1 stycznia 1970 roku do momentu podanego jako 

argument. 

Zobaczmy przykład: 

<?php 

$data=date("Y-m-d, H:i", mktime (0,0,0,10,15,1985)); 

echo $data; 

?> 

Funkcja mktime przyjmuje aż 6 argumentów. Licząc od 

lewej: godzina, minuta, sekunda, miesiąc, dzień, rok. Powyższy 

przykład wyświetli datę 15 października 1985 roku. Istnieją 

jeszcze dwie ważne funkcje traktujące o upłwie czasu – time() 
oraz microtime(). Obydwie zwracają dokładny czas, jaki upłynął 

od 1 stycznia 1970, z tym, że pierwsza w sekundach, a druga w 
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milisekundach. Przydadzą się przy generowaniu liczb losowych 

lub przy czasie ładowania strony. 

Podsumowanie trzeciego rozdziału 

Przyszedł czas na podsumowanie nabytej wiedzy z zakresu 

tworzenia własnych funkcji, używania tablic oraz korzystania z 

funkcji daty i czasu. Przygotowałem kilka zadań, które pomogą Ci 

w realizacji tego celu. 

Naszym zadaniem będzie napisanie funkcji, która na 

podstawie wpisanej daty urodzin wyświetli, jaki był to dzień 

tygodnia. Napiszemy również drugą funkcję, zwracającą ilość dni, 

które upłynęły od danej daty. Data przekazywana będzie w 

postaci tablicy ze zdefiniowanymi indeksami. 

Napiszmy najpierw plik urodziny.html, który wyświetli 

formularz umożliwiający wpisanie daty: 

  

<html> 
<head> 
   <title>Wpisz datę urodzenia</title> 
</head> 
<body> 
   <form action="oblicz.php" method="get" > 
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      Wpisz dzień: <input type="text" name="dzien" /
><br/> 
      Miesiąc: <input type="text" name="miesiac" /
><br/> 
      Rok: <input type="text" name="rok" /><br/> 
      <input type="submit" value="OK" /><br/> 
   </form> 
</body> 
</html> 

Nie dzieje się tutaj nic nadzwyczajnego. Zwykły formularz 

wysyłający datę dalej. Teraz kolej na plik oblicz.php: 

<?php 

function wypisz_dzien_tygodnia($data) 
{ 
   echo date("l", mktime (0,0,0,$data['miesiac'], 
   $data['dzien'], $data['rok'])); 
} 

function oblicz_dni($data) 
{ 
  // 60 sekund to 1 minuta, 60 minut to 1 godzina,  
  // 24 godziny to 1 dzień 
  $czas = (time() - mktime (0,0,0,$data['miesiac'], 
  $data['dzien'],$data['rok']))/60/60/24; 
  return $czas; 
} 

$data['dzien'] = $_GET['dzien']; 
$data['miesiac'] = $_GET['miesiac']; 
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$data['rok'] = $_GET['rok']; 

wypisz_dzien_tygodnia($data); 

echo oblicz_dni($data);  

?> 

Przegląd rozwiązania 

Przeanalizujmy wspólnie rozwiązanie tego przykładowego 

problemu. Funkcja wypisz_dzien_tygodnia przyjmuje $data jako 

argument. $data to zmienna tablicowa, która przechowuje 

informacje o dniu, miesiącu oraz roku. Format „l” w funkcji date() 

oznacza wyświetlenie dnia tygodnia w języku angielskim. 

Podsumowując, funkcja wypisz_dzien_tygodnia($data) wyświetli 

dzień tygodnia na podstawie podanej daty. 

Kolejna funkcja – oblicz_dni($data), również przyjmuje jako 

argument $data. Korzysta z funkcji time(), zwracającej liczbę 

sekund, które upłynęły od 1. stycznia 1970 roku. Mktime() 

przyjmuje jako argument podaną datę i zwraca liczbę sekund od 

1. stycznia 1970 do tej daty. Wynika z tego, że gdy odejmiemy 

jedną wartość od drugiej otrzymamy szukaną liczbę sekund – od 

daty do dnia dzisiejszego. Pozostaje tylko podzielić wartość 

przez 60/60/24, aby zamienić sekundy na dni. Tym razem funkcja 

zwraca wartość. 
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Reszta kodu wydaje się być oczywista. Przypisanie danych 

wysłanych z formularza do zmiennej tablicowej, wywołanie 

dwóch funkcji i zakończenie pliku. Wartość zwracana przez 

funkcję oblicz_dni($data) może zostać od razu przekazana do 

funkcji echo, która spowoduje wyświetlenie liczby dni. 

Propozycje dalszych ćwiczeń. 

Proponuję spróbować rozwiązać następujące zadania: 

 ▪ Zmodyfikuj funkcję wypisz_dzien_tygodnia, by 

wyświetlał nazwy dni tygodnia po polsku. Użyj formatu „w” 

funkcji date() i instrukcji warunkowej switch. 

 ▪ Napisz skrypt sprawdzający pe łnoletność 

użytkownika. Odwiedzający wpisuje swoją datę urodzenia i w 

zależności od obliczonego wieku wyświetla się stosowny 

komunikat. 

 ▪ Stwórz funkcję, która zapisze do tablicy dni 

tygodnia dziesięciu kolejnych Kolacji Wigilijnych (24.12), a 

następnie zwróci tę tablicę. 

Na tym kończymy rozdział trzeci. W kolejnym zaprezentuję 

działania na ciągach znaków w PHP oraz pokażę, jak generować 

liczby losowe. Nauczymy się również wyrażeń regularnych do 

sprawdzania poprawności wprowadzanych danych. 
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Rozdział 4 

Liczby losowe 

Liczby losowe mają niesamowicie szerokie zastosowanie w 

programowaniu serwisów www. Przydają się przy generowaniu 

losowych haseł, tymczasowych kodów weryfikujących lub linków 

aktywacyjnych. Wyświetlanie różnych cytatów, czy losowych 

produktów w sklepie również opiera się o liczby losowe. 

Tyle słowem wstępu, czas na bliższe przyjrzenie się 

generowaniu liczb losowych: 

<?php 

echo rand(); 

?> 

Powyższy skrypt spowoduje wyświetlenie się na ekranie 

liczby z przedziału od 0 do getrandmax() – zdefiniowanego 

maksimum. Dla systemów z rodziny Windows wynosi ono 32768, 

natomiast w systemach Unixowych 2147483647. 

Wyznaczanie zakresu liczb. 
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W większości przypadków chcemy wyznaczyć przedział, z 

którego ma zostać wylosowana liczba. PHP udostępnia nam taką 

możliwość. Wystarczy podać dwa argumenty w wywołaniu funkcji 

rand(), minimalną i maksymalną wartość. 

Zobaczmy jak wygląda to w praktyce: 

<?php 

$i = rand(15,30); 

echo "Wylosowana liczba z zakresu (15 - 30) to $i"; 

?> 

Łączenie stringów 

Programując w PHP, bardzo często zachodzi potrzeba 

połączenia ze sobą dwóch, lub więcej, ciągów znaków. Można to 

zrobić na różne sposoby. Jeden z nich przedstawiłem na lekcji o 

operatorach – operator łączenia. Korzystaliśmy z niego już nieraz. 

Przypomnijmy sobie jego zastosowanie. 

Poniżej przykład: 

<?php 

$wyswietl = "Bardzo"; 
$wyswietl .= " lubię"; 
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$wyswietl .= " placki."; 

// polecenie wyświetli napis:  
// "Bardzo lubię placki." 
echo $wyswietl; 

// wyświetli napis: 
// Moje motto to: "Bardzo lubię placki." 
echo 'Moje motto to: "'.$wyswietl.'"'; 

?> 

Działanie operatora łączenia jest bardzo oczywiste. Po 

prostu łączy ciąg z prawej oraz lewej strony w jeden. 

Można również łączyć wiele stringów w jednej linijce i 

przypisać je do jednej zmiennej. Tak jak tutaj: 

<?php 

$string1 = " z sosem."; 
$wyswietl = "Bardzo" . " lubię" . " placki" . 
$string1; 

// polecenie wyświetli napis:  
// "Bardzo lubię placki z sosem." 
echo $wyswietl; 

// wyświetli napis: 
// Moje motto to: "Bardzo lubię placki." 
echo 'Moje motto to: "'.$wyswietl.'"'; 

?> 
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Istnieje jeszcze inna metoda w PHP na połączenie ciągów… 

Funkcja implode 

Funkcja implode łączy zbiór ciągów, przekazany w postaci 

tablicy PHP, w jeden, podzielony łącznikiem. Przyjmuje dwa 

argumenty, w tym jeden opcjonalny. Jako pierwszy podajemy 

element łączący – domyślnie jest to pusty ciąg. Drugim 

argumentem jest tablica ciągów, którą chcemy połączyć. Wartość 

zwracana to ciąg znaków składający się z elementów tablicy, 

przedzielonych łącznikiem. 

Zobaczmy poniższy listing: 

<?php 

$data[0] = "18"; 
$data[1] = "07"; 
$data[2] = "1976"; 
$wyswietl_date = implode(" - ", $data); 

// wyświetli "18 - 07 - 1976" 
echo $wyswietl_date; 

?> 
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W przypadku pominięcia pierwszego argumentu zwrócony 

zostałby ciąg „18071976”. Funkcja implode jest bardzo 

użyteczna, gdy mamy do czynienia z wieloma zmiennymi 

formularza. Możemy je wtedy przedzielić, np. przecinkiem, po 

czym zapisać do jednej zmiennej. 

Implode w PHP stosujemy zazwyczaj, gdy zmiennych mamy 

bardzo dużo i łączenie ich operatorem łączenia (kropką) byłoby 

bardzo mało czytelne. 

Szukanie podciągu 

Bardzo ważny element, przydatny podczas tworzenia 

różnego rodzaju ksiąg gości oraz for internetowych. Niezbędny 

szczególnie wtedy, gdy wpisy nie są moderowane i od razu 

wyświetlają się na stronie. Najczęściej chcemy sprawdzić, czy 

dany wyraz występuje wewnątrz ciągu znaków. Przykładowo, gdy 

chcemy wprowadzić zakaz wpisywania wulgaryzmów. 

Najczęściej stosowana funkcja, spełniająca powyższe 

zadanie, to strpos(). Przyjmuje ona dwa argumenty, ciąg szukany 

oraz ciąg, w którym szukamy. W przypadku znalezienia wyrazu 

wewnątrz szukanego stringa, funkcja zwróci pozycję 
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występowania wyrazu. Jeżeli natomiast podciąg nie zostanie 

znaleziony, funkcja zwróci wartość logiczną FALSE. 

Zobaczmy jej zastosowanie w praktyce: 

<?php 

$wpisany_tekst = "Rozwijam swoją wiedzę w dziedzinie 
PHP."; 

$czy = strpos($wpisany_tekst, "cholera"); 

if ($czy == FALSE) // nie znaleziono słowa cholera 
   echo "Można wyświetlić: $wpisany_tekst."; 
else // znaleziono szukany wyraz 
   echo "Tekst zawiera wulgarne słownictwo."; 

?> 

Instrukcja ta w łatwy sposób pozwala nam znaleźć szukaną 

frazę. Następną użyteczną funkcją jest explode(). To odwrotność 

implode(), która umożliwia rozbicie ciągu do tablicy. 

Funkcja explode 

Czasami samo określenie, czy dany podciąg znajduje się w 

stringu nie wystarczy. 
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Często potrzebujemy określić, ile razy występuje on w 

tekście. Jedną z możliwości, udostępnianą przez PHP, jest funkcja 

explode. 

Explode pozwala nam podzielić stringa, przypisując każdy 

rozdzielony element do kolejnego indeksu w tablicy. Chwilę 

wcześniej poznaliśmy funkcję implode, która łączyła kilka 

elementów w jeden, przedzielając je pewnym ciągiem. Explode 

działa dokładnie na odwrót. 

Jednym z najczęstszych użyć funkcji explode podczas 

programowania w PHP jest podzielenie całej zawartości pliku wg 

znaku końca linii. Wtedy otrzymamy każdą linijkę pliku jako 

osobną zmienną. 

Na to jednak przyjdzie pora. 

Zobaczmy jak wygląda jej podstawowe użycie: 

<?php 

// string do rozdzielenia 
$dane = "Marcin,Wesel,Bielsko-Biała"; 

// wykorzystanie funkcji explode, wg przecinka 
$dane_osobowe = explode(",", $dane); 

// wyświetlenie otrzymanej tablicy 
echo $dane_osobowe[0]."<br/>"; 
echo $dane_osobowe[1]."<br/>"; 
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echo $dane_osobowe[2]."<br/>"; 

?> 

Funkcja explode() biegnie po kolei przez zmienną podaną w 

drugim argumencie i szuka wystąpienia pierwszego argumentu 

(w naszym przypadku był to przecinek). W momencie, gdy 

znajdzie wystąpienie, całą zawartość do tej pory wrzuca jako 

pierwszy element tablicy, wyrzuca przecinek i biegnie dalej, aż do 

kolejnego wystąpienia. Jak znajdzie kolejne, wrzuca zawartość 

do drugiego elementu, wyrzuca separator i tak aż do końca 

zmiennej. 

W ten sposób otrzymaliśmy tablicę $dane_osobowe, która 

zawiera w sobie każdą część z rozbijanego stringa. 

Wykorzystując funkcję explode, możemy w łatwy sposób 

policzyć np. ilość słów w tekście. Wystarczy rozdzielić ciąg 

według spacji, a następnie zliczyć ilość indeksów w tablicy. 

Pomoże nam w tym metoda count(). 

Poniżej prezentacja: 

<?php 

$tekst = "Liwto, ojczyzno moja, Ty jesteś jak 
zdrowie."; 

$wyrazy = explode(" ", $tekst); 

// wyświetli ilość wyrazów w zmiennej $tekst 
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echo count($wyrazy); 

?> 

Link do dokumentacji explode() na oficjalnej stronie PHP: 

http://php.net/manual/en/function.explode.php 

To tylko niektóre z zastosowań tej funkcji. W przygodzie z 

programowaniem na pewno natkniesz się na wiele więcej. 

Zamiana na wielkie litery 

Bardzo często, podczas obsługi formularzy, zachodzi 

potrzeba zamiany na wielkie litery. Przykładowo, chcemy 

przechowywać w bazie danych loginy użytkowników. Wyczulone 

algorytmy sprawdzające rozróżniają małe i wielkie litery. Admin, 

ADMIN, admin i AdMIn to cztery różne stringi. Żeby 

zabezpieczyć się przed przypadkami dodania dwóch tych samych 

nazw, różniących się tylko wielkością liter, musimy nauczyć się 

zamieniać je w jedną oraz drugą stronę. 

Do zamany wszystkich liter w ciągu na wielkie, używamy 

funkcji strtoupper(). Poniżej przykład zastosowania: 

<?php 

// przykładowy ciąg znaków zawierający małe oraz 
// wielkie litery 
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$wyswietl = "Bardzo lubię placki"; 

// użycie funkcji strtoupper() 
$duze_litery = strtoupper($wyswietl); 

// wyświetli napis: 
// BARDZO LUBIĘ PLACKI 
echo $duze_litery; 

?> 

Zamiana na małe litery 

W analogiczny sposób możemy zamienić wszystkie znaki na 

małe litery. Służy do tego funkcja strtolower(). Poniżej przykład: 

<?php 

// przykładowy ciąg znaków zawierający małe oraz 
// wielkie litery 
$wyswietl = "BarDzo Lubię PlaCki"; 

// użycie funkcji strtolower() 
$male_litery = strtolower($wyswietl); 

// wyświetli napis: 
// bardzo lubię placki 
echo $male_litery; 

?> 
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Zamiana pierwszych liter wyrazów na wielkie 

Czasami, w celach estetycznych, zachodzi potrzeba zamiany 

tylko pierwszej litery na wielką (np. wyświetlanie i zapisywanie 

imienia lub nazwiska). PHP udostępnia nam funkcję ucwords(), 

która realizuje to zadanie. 

<?php 

// przykładowy ciąg znaków zawierający małe litery 
$wyswietl = "bardzo lubię placki"; 

// użycie funkcji ucwords() 
$zdanie = ucwords($wyswietl); 

// wyświetli napis: 
// Bardzo Lubię Placki 
echo $zdanie; 

?> 

Sprawdzanie liczby znaków w ciągu 

Często chcemy zbadać, czy wpisywany tekst (np. post na 

forum) ma określoną długość. Możemy to osiągnąć używając 

funkcji strlen(). Poniżej przykład: 

<?php 
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// przykładowy ciąg znaków 
$wyswietl = "bardzo lubię placki"; 

// użycie funkcji strlen() 
$ilosc = strlen($wyswietl); 

if ($ilosc > 20) 
   echo "Treść dłuższa niż 20 znaków."; 
else 
   echo "Treść zawiera 20 znaków lub mniej."; 

?> 

Usuwanie białych znaków z początku i końca 

Czasem sprytniejsi internauci mogą chcieć nas oszukać, 

próbując wstawić sporo spacji na początku lub na końcu tekstu. 

Spacja zostanie policzona jako jeden znak, więc 20 spacji będzie 

się równało 20 znakom. Oczywiście, chcemy takiej sytuacji 

uniknąć. Służy do tego funkcja trim(). 

Zobaczmy przykład: 

<?php 

// przykładowy ciąg znaków 
$wyswietl = "    bardzo lubię placki    "; 

// użycie funkcji trim() 
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$zdanie = trim($wyswietl); 

// wyświetli napis: 
// "bardzo lubię placki" 
echo $zdanie; 

?> 

To wszystko na temat manipulacji ciągami. Czas na 

wyrażenia regularne. Na początku mogą wydawać się bardzo 

skomplikowane, ale wcale tak nie jest! Z biegiem czasu 

nabierzesz odpowiedniej wprawy. 

Wyrażenia regularne 

Wyrażenie regularne to nic innego, jak szablon ciągu. 

Definiując wyrażenie możemy w dowolny sposób określić format 

stringa. Narzędzie bardzo przydatne w przypadku sprawdzania 

poprawności wpisywanych tekstów, jak np. adresu e-mail lub 

danych osobowych. Wykorzystując wyrażenia regularne możemy 

również wyszukać oraz podmienić wszystkie podciągi znajdujące 

się w tekście, które pasują do wpisanej formuły. 

W tej lekcji poznamy podstawy konstrukcji wyrażeń 

regularnych oraz funkcje sprawdzającą występowanie szablonu w 

ciągu znaków. Zaczniemy od prostego przykładu: 
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<?php 

// konstrukcja wyrażenia regularnego 
$wyrazenie = '/^[a-z]$/'; 

// preg_match() sprawdza występowanie wyrażenia  
// w ciągu znaków 
if(preg_match($wyrazenie, $tekst))  
   echo("Tekst zawiera tylko małe litery bez 
polskich znaków."); 
else  
   echo("Tekst zawiera dodatkowe znaki."); 
   
?> 

Przeanalizujmy powyższy kod. Do zmiennej $wyrazenie 

przypisaliśmy nasz wzorzec w postaci wyrażenia regularnego 

(omówienie konstrukcji za chwilę). Na chwilę obecną sprawdza 

on jedynie, czy ciąg zawiera wyłącznie małe litery bez polskich 

znaków. Następnie funkcja preg_match($wyrazenie, $tekst) 

sprawdza, czy w ciągu $tekst znajduje się szablon $wyrazenie. 

Zwraca TRUE, jeżeli dopasuje szablon lub FALSE, jeśli nie. 

Tworzenie wyrażeń regularnych 

Na podstawie wyrażenia wpisanego w poprzednim 

przykładzie omówię ogólne zasady. Wyrażenie regularne musi 

znaleźć się pomiędzy ukośnikami "/ … /". W przypadku 

przypisania do zmiennej nie możemy zapomnieć o apostrofach! 
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Następnie każde wyrażenie regularne należy rozpocząć znakiem 

^ oraz zakończyć znakiem $. Są to tak zwane znaki początku i 

końca. 

Między tymi granicami wpisujemy żądaną formułę. W 

naszym przypadku były to małe litery od a do z. By wpisać 

przedział znaków wykorzystujemy nawiasy kwadratowe [ ]. 
Możemy między nimi wpisać dowolne przedziały, np.: [a-eA-
E0-7], wtedy wzorcem będą tylko takie ciągi, które zawierają w 

sobie jedynie małe i wielkie litery od a do e oraz cyfry od 0 do 7. 

Tym zakończę wprowadzenie do wyrażeń regularnych. Zaraz 

poznasz dodatkowe wzorce formatowania szablonu, takie jak 

zaprzeczenia, ilość znaków i wiele innych. 

Zestawienie wzorców wyrażeń regularnych 

Poprzednim razem zaprezentowałem szczątkowy zarys 

zastosowania wyrażeń regularnych. Czas teraz, by znacznie 

rozszerzyć to zagadnienie. W tej lekcji zaprezentuję kilka 

przykładów, które powinny w przystępny sposób zobrazować 

główne zastosowanie wyrażeń regularnych w języku PHP. 

Znaki specjalne 
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W tworzeniu szablonu wyrażenia używamy tzw. znaków 

specjalnych. Cztery z nich poznaliśmy ostatnio (^ – znak początku 

szablonu oraz zaprzeczenia, [ ] – znaki zakresu, $ – znak końca 

wyrażenia, – – przedział). Poniżej znajdziesz zestawienie 

ważniejszych znaków specjalnych: 

znak specjalny 

opis zastosowania znaku 

. 

Zastępuje dowolny znak 

\s 

Spacja 

\n 

Znak nowej linii 

\d 

Cyfra 
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^ 

Początek linii lub zaprzeczenie 

$ 

Koniec linii 

| 

Alternatywa 

{a,b} 

Ilość wystąpień danego wzorca – co najmniej a i co najwyżej 

b razy 

{a,} 

Jak wyżej, bez limitu górnego 

{,b} 

Jak wyżej, bez limitu dolnego 
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{a} 

Dokładnie a wystąpień 

? 

Zero lub jedno wystąpienie; tak samo jak {0,1} 

+ 

Jedno lub więcej wystąpień; tak samo jak {1,} 

* 

Dowolna ilość wystąpień (również zero); podobnie jak {0,} 

[] 

Zakres 

  

Znak ” \ „ 

Patrząc na tabelkę powyżej widzimy, że część znaków 

traktowana jest jako znaki specjalne. Co w przypadku, gdy 

chcemy sprawdzić, czy w stringu występuje kropka? Wpisując /
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^[.]$/ interpreter potraktuje wpisaną kropkę jako dowolny znak. 

Możemy jednak wymusić, by kropka była sprawdzana jako znak 

kropki – wystarczy poprzedzić ją odwrotnym ukośnikiem. Nasz 

wzorzec wyglądałby wtedy następująco: /^[\.]$/. Idąc dalej tym 

tokiem myślenia, żeby sprawdzić, czy w ciągu występuje znak \, 

należy również poprzedzić go odwrotnym ukośnikiem, 

otrzymując „\\”. 

Na tym zakończmy teoretyczne rozważania. Przejdźmy do 

praktycznych przykładów. 

Przykład zastosowania wyrażeń regularnych 

Po tematach wprowadzających przyszedł czas, by zobaczyć 

wyrażenia regularne w praktyce. Ich opanowanie pozwoli Ci w 

łatwy sposób manipulować wszelkimi danymi, używanymi na 

potrzeby strony. Przyłóż się porządnie do nauki, wyrażenia 

regularne dają ogromne możliwości! 

Na początek zobaczmy prosty przykład, który sprawdza, czy 

prawidłowo wpisano imię oraz nazwisko: 

<?php 

$imie = $_POST['imie']; 
$nazwisko = $_POST['nazwisko']; 
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// konstrukcja wyrażenia regularnego 
// poprawność imienia oraz nazwiska 
$sprawdz = '/^[A-ZŁŚ]{1}+[a-ząęółśżźćń]+$/'; 

// ereg() sprawdza dopasowanie wzorca do ciągu 
// zwraca true jeżeli tekst pasuje do wyrażenia 
if(ereg($sprawdz, $imie))  
{ 
   if(preg_match($sprawdz, $nazwisko)) 
      echo "Podano poprawne dane."; 
   else 
      echo "Błędne nazwisko."; 
} 
else  
   echo "Błędne imię."; 
   
?> 

Przeanalizujmy konstrukcję sprawdzającą imię oraz 

nazwisko. Nasz ciąg musi zaczynać się od wielkiej litery – stąd 

przedział wszystkich liter od A do Z (alfabetu angielskiego). 

Dodatkowo należy dodać dwie polskie litery, na które może 

zacząć się imię – Ł oraz Ś. Nawias klamrowy z jedynką w środku 

oznacza, że oczekujemy na początku tylko jednego wystąpienia 

wielkiej litery. Następnie spodziewamy się ciągu małych liter, 

wraz ze wszystkimi polskimi znakami. 

Wiesz już jak można sprawdzić, czy użytkownik wpisał 

poprawnie swoje dane. W podobny sposób można przetestować 
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wpisywaną miejscowość, datę czy nr telefonu. Wystarczy jedynie 

zmodyfikować wyrażenie regularne. 

Walidacja e-mail w PHP 

Zobacz, jak można sprawdzić, czy użytkownik podał 

poprawny adres e-mail. 

Niestety nigdy nie mamy pewności, że podany adres jej 

prawdziwy, możemy jednak kierować się pewnymi wytycznymi: 

•  W adresie musi znaleźć się znak małpy @, 

dodatkowo może pojawić się tylko jeden raz 

•  Mogą występować tylko litery (duże i małe), cyfry, 

znak podkreślnika, myślnik oraz kropka 

•  Kropka musi pojawić się przynajmniej raz, później 

niż @ 

•  Dawniej panowała też zasada, że końcówka 

domeny musi zawierać się w przedziale od 2 (np. „PL”) do 4 

(np. „INFO”) znaków. Od wprowadzenia nowych globalnych 

rozszerzeń typu .company czy .website, ta zasada jest 

pomijana. 
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Więdząc to, możemy spróbować utworzyć takie wyrażenie 

regularne, które wyłapie nam wszystkie adresy pasujące do tego 

wzorca: 

<?php 

// przypisanie adresu e-mail do zmiennej 
$email = $_POST['email']; 

// formuła prawidłowego adresu e-mail  
$sprawdz = '/^[a-zA-Z0-9.\-_]+@[a-zA-Z0-9\-.]+\.[a-
zA-Z]{2,}$/'; 

if(preg_match($sprawdz, $email)) 
  echo 'Podano prawidłowy adres e-mail'; 
else 
  echo 'Adres e-mail nieprawidłowy'; 
    
?> 

Wyżej wypisane wyrażenie regularne musi zostać spełnione, 

jeśli adres jest poprawny. Są jednak takie adresy, które również 

będą pasować, będąc jednocześnie złe. Dodatkowo nie mamy 

pewności, czy wpisana domena istnieje. Jest to jednak dobry 

sposób, by wstępnie zweryfikować podawane dane. Należy mieć 

też na uwadze, że adres e-mail może być wpisany poprawnie, ale 

z poziomu PHP nie mamy możliwości sprawdzić, czy istnieje 

(nawet jeśli domena jest zarejestrowana, adres może nie być 

utworzony). 
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Sprawdzaniem adresu e-mail zakończę ten rozdział. W sieci 

istnieje wiele tutoriali poświęconych wyrażeniom regularnym. 

Jeśli nie jesteś w stanie stworzyć wymaganej formuły, radzę 

odwiedzić któryś z nich. W tym kursie przedstawione zostały 

jedynie podstawy konstrukcji, by dalsze poszerzanie wiedzy nie 

stanowiło problemu. 

Czas teraz podsumować nabytą wiedzę. Tradycyjnie, w 

podsumowaniu czekają na Ciebie praktyczne zagadnienia, wraz z 

propozycjami samodzielnych ćwiczeń. Powodzenia! 

Podsumowanie czwartego rozdziału 

Przyszedł czas na podsumowanie nabytej wiedzy z zakresu 

liczb losowych, łączenia i dzielenia ciągów oraz wyrażeń 

regularnych. Przygotowałem kilka zadań, które pomogą Ci w 

realizacji tego celu. 

Napiszemy obsługę formularza kontaktowego, który 

sprawdzi poprawność wpisywanych danych. Tego typu 

formularze można znaleźć w większości stron. Aby uniknąć 

niechcianego spamu, musimy nauczyć się poprawnie je obsłużyć 

i oddzielić wartościowe wiadomości od śmieci. Formularz będzie 
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się składał z imienia, numeru telefonu, adresu e-mail oraz treści 

wiadomości. 

Najpierw plik kontakt.html, który wyświetli formularz 

kontaktowy: 

  

<html> 
<head> 
   <title>Formularz kontaktowy</title> 
</head> 
<body> 
   <form action="sprawdz.php" method="post" > 
      Imię: <input type="text" name="imie" /><br/> 
      Telefon: <input type="text" name="telefon" /
><br/> 
      E-mail: <input type="text" name="email" /><br/
> 
      Treść wiadomości:<br/> 
      <textarea name="tresc">TUTAJ WPISZ TREŚĆ</
textarea> 
      <input type="submit" value="OK" /><br/> 
   </form> 
</body> 
</html> 

Nie dzieje się tutaj nic nadzwyczajnego. Zwykły formularz 

wysyłający dane dalej. Teraz kolej na plik sprawdz.php: 

<?php 
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function sprawdz_email($email) 
{ 
   $spr = '/^[a-zA-Z0-9.\-_]+@[a-zA-Z0-9\-.]+\.[a-
zA-Z]{2,4}$/'; 
   if(preg_match($spr, $email)) 
      return true; 
   else 
      return false; 
} 

function sprawdz_imie($imie) 
{ 
  $sprawdz = '/^[a-zA-ZŁŚĆŹŻĄĘÓŃąęółśżźćń]+$/'; 
   if(preg_match($sprawdz, $imie)) 
   { 
      $imie = ucwords(strtolower($imie)); 
      return $imie; 
   }     
   else 
      return false; 
} 

function sprawdz_telefon($telefon) 
{ 
   $sprawdz = '/^[0-9]{9}$/'; 
   if(preg_match($sprawdz, $telefon)) 
      return true; 
   else 
      return false; 
} 

function sprawdz_tresc($tresc) 
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{ 
   $tresc = trim($tresc); 
   if(strlen($tresc) < 30) 
      return false; 
   else 
      return $tresc; 
} 

$email = $_POST['email']; 
$imie = $_POST['imie']; 
$tel = $_POST['telefon']; 
$tresc = $_POST['tresc']; 
$blad_danych = false; 

if (!sprawdz_email($email)) 
{ 
      echo "Adres e-mail niepoprawny"; 
      $blad_danych = true; 
} 

$imie = sprawdz_imie($imie); 
if (!$imie) 
{ 
      echo "Imię wpisano niepoprawnie"; 
      $blad_danych = true; 
} 

if (!sprawdz_telefon($tel)) 
{ 
      echo "Błędny format telefonu"; 
      $blad_danych = true; 
} 
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$tresc = sprawdz_tresc($tresc); 
if (!$tresc) 
{ 
      echo "Niepoprawna treść"; 
      $blad_danych = true; 
} 

if ($blad_danych) 
{ 
      echo "Wystąpił jeden lub więcej błędów podczas 
przetwarzania danych."; 
} 
else 
{ 
      echo "Imię klienta: $imie;"; 
      echo "Adres e-mail: $email;"; 
      echo "Numer telefonu: $tel;"; 
      echo "Treść: $tresc;"; 
}         
?> 

Przegląd rozwiązania 

Przeanalizujmy wspólnie rozwiązanie tego przykładowego 

problemu. Każda funkcja sprawdza oddzielną daną, która jest 

przesyłana z formularza. W przypadku telefonu oraz e-maila 

zwraca true, jeżeli jest poprawny, lub false, jeżeli nie jest. Funkcje 

sprawdzające imię oraz treść zawierają wewnętrzną korekcję 

danych. 
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Imię zamienia najpierw wszystkie znaki na małe litery, by 

później powiększyć jedynie pierwszy znak. Treść natomiast usuwa 

wszystkie białe znaki z początku i końca tekstu, po czym 

sprawdza długość ciągu. Obie zwracają poprawionego stringa, 

jeżeli był prawidłowy, lub false, jeżeli nie był. Po definicjach 

funkcji następuje przypisanie zmiennych formularza do nowych, 

krótkich nazw. 

W p ro w a d z a m y z m i e n ną p o m o c n i c zą , n a z w a ną 

$blad_danych. Domyślnie jest jej przypisana wartość false. W 

przypadku, gdy choć jedna z wysyłanych danych jest 

niepoprawna, zmienna przyjmuje wartość true. Jeżeli na końcu 

jej wartość wynosi true, wyświetlany jest komunikat o błędzie. 

Jeśli jednak nie wystąpił żaden błąd, na ekranie wyświetlane są 

informacje o wysyłanych danych. 

Propozycje dalszych ćwiczeń. 

Proponuję spróbować rozwiązać następujące zadania: 

•  Dopisz funkcję sprawdz_domene(), która sprawdzi, w 

jakiej domenie znajduje się podawany adres e-mail. Zastosuj 

funkcję explode, by rozdzielić adres względem znaku @. 

•  Dopisz sprawdzanie treści, szukając wulgaryzmów i 

wyświetlając odpowiednie komunikaty. 
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•  Połącz przesłane dane w jeden ciąg. Możesz najpierw 

stworzyć tablice danych, a następnie połączyć je funkcją 

implode. 

Na tym kończymy rozdział czwarty. Kolejny zadedykowany 

jest strukturze plików w PHP. Poznasz zasady tworzenia, 

odczytywania, kopiowania plików, a także kilka bardzo 

przydatnych funkcji związanych z plikami i katalogami. Nauczymy 

się również wysyłać wiadomości e-mail z poziomu PHP. 

Rozdział 5 

PHP mail: Wysyłanie wiadomości e-mail z 
poziomu kodu 

PHP daje nam możliwość wysłania wiadomości e-mail 

bezpośrednio z poziomu kodu. Służy do tego funkcja mail(). 

Przedstawię poniżej jej konstrukcję oraz przykład użycia: 

<?php 

$adres = "przyklad@uzycia.pl"; 
$tytul = "Tytuł wiadomości"; 
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$wiadomosc = "Treść przykładowej wiadomości 
wysyłanej bezpośrednio z kodu za pomocą funkcji 
mail()."; 

// użycie funkcji mail 
mail($adres, $tytul, $wiadomosc); 

?> 

Powyższy skrypt spowoduje wysłanie maila o treści „Treść 

przykładowej wiadomości” i tytule „Tytuł wiadomości” na adres 

„przyklad@uzycia.pl”. Jest jeszcze czwarty, opcjonalny argument 

– nagłówki. Można w nim wskazać adres nadawcy, sposób 

kodowania oraz zawartość wiadomości. 

Ważna uwaga - na lokalnym serwerze ta funkcjonalność 

może nie zadziałać. Najłatwiej kupić do nauki tani hosting PHP za 

kilkadziesiąt złotych rocznie i cieszyć się w pełni działającym 

środowiskiem. 

Jeśli chcesz, możesz skorzystać z usług LH.PL, z którego 

sam korzystam. Najtańszy pakiet oferują za 50 zł na cały rok. 

Wpisując kod rabatowy LH-20-29367 podczas składania 

zamówienia dostaniesz dodatkowe 20% rabatu. Wtedy, za 

zaledwie 40 zł, masz świetnie przygotowane środowisko na cały 

rok. 

Tak, dzięki Twojemu zakupowi kilka złotych trafi również do 

mnie, autora tej książki. Oboje na tym skorzystamy. 
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Przejdź na stronę LH.PL i zamów swój hosting PHP. 

Wiadomości HTML 

Zaprezentuję niżej, w jaki sposób wysłać wiadomość HTML, 

wykorzystując format nagłówków: 

<?php 

$od  = "From: uzytkownik@kursphp.com \r\n"; 
$od .= 'MIME-Version: 1.0'."\r\n"; 
$od .= 'Content-type: text/html; 
charset=iso-8859-2'."\r\n"; 
$adres = "przyklad@uzycia.pl"; 
$tytul = "Tytuł wiadomości"; 
$wiadomosc = "<html> 
<head> 
</head> 
<body> 
   <b>Witam serdecznie!</b><br/> 
   Zapraszam na stronę: <a href="http://
kursphp.com">Kurs PHP</a>    
</body> 
</html>"; 

// użycie funkcji mail 
mail($adres, $tytul, $wiadomosc, $od); 

?> 
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W zmiennej $od podajemy wszystkie niezbędne nagłówki. 

„From:” zawiera informacje o adresie nadawcy, Content-type 

mówi o typie zawartości e-maila, a charset o kodowaniu. 

Problemy z polskimi znakami. 

Często zdarza się, że wysyłając maila z polską treścią, 

dostaniemy krzaczki w kliencie pocztowym. Wynika to przede 

wszystkim z błędnego kodowania zestawu znaków. Kodowanie, 

które obsługuje polskie znaki to m. in. ISO-8859-2, UTF-8 czy 

cp-1250. Dlatego ważne jest umieszczenie fragmentu: Content-
type: text/html; charset=iso-8859-2 w nagłówku maila, by jego 

zawartość przyszła bez błędów. Możesz też skorzystać z 

kodowania UTF8 lub innego obsługującego polskie znaki. 

W praktyce wysyłanie maili bezpośrednio z kodu jest bardzo 

często stosowane. Przyk ładowo, formularz rejestracji 

użytkownika, maile weryfikacyjne, przypominanie hasła – 

wszystkie te sytuacje wykorzystują mechanizm mail PHP. 

W obsłudze sklepów internetowych e-maili wysyłanych jest 

mnóstwo. Poza wspomnianymi wyżej, są jeszcze wszystkie 

wiadomości powiązane bezpośrednio z transakcjami. Przyjęcie 

zlecenia, przetwarzanie, pakowanie, wysyłka, prośba o opinię. To 

tylko podstawowe maile, które może wysyłać oprogramowanie 

sklepu internetowego. 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 109

http://KursPHP.com


Potrafisz już wysłać e-maila za pomocą polecenia w PHP. 

Teraz nauczysz się dołączania zewnętrzych plików za pomocą 

instrukcji include() oraz require(). 

Dołączanie zewnętrznych plików do kodu 

Pisanie całego kodu w jednym pliku może być bardzo 

uciążliwe i czasochłonne. Do tego uniemożliwia korzystanie z 

ważnej zalety PHP – wielokrotnego użycia napisanych funkcji w 

różnych plikach. 

Co to oznacza w praktyce? Mając dwadzieścia podstron nie 

musimy już w każdej z nich zmieniać stopki czy nagłówka ręcznie! 

Wystarczy zmienić funkcję odpowiedzialną za wyświetlanie części 

kodu, a na każdej podstronie zobaczymy zmianę. 

Zobaczmy praktyczny przykład użycia. Tworzymy plik 

funkcje.php: 

<?php 

// definicja funkcji stopki 
function stopka() 
{ 
   <p>Prawa autorskie: Moja firma 2017</p> 
   </body> 
   </html> 
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} 

?> 

Załóżmy, że tak wygląda nasza stopka w każdej podstronie. 

Żeby móc korzystać z tak zdefiniowanej funkcji na wszystkich 

stronach, niezbędne jest umieszczenie jej w pliku, który 

dołączymy do pozostałych. Plik zawierający funkcję stopka() 

nazwiemy funkcje.php. Wystarczy teraz użyć instrukcji include() 

lub require() (są niemal równoważne) by można było skorzystać z 

zadeklarowanej funkcji. 

Poniżej przedstawię l ist ing przyk ładowego pliku 

podstrona1.php: 

<?php 
include("funkcje.php"); 
?> 

<html> 
<head> 
   <title>Przykład</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

   // przykładowa zawartość strony 
    
   stopka(); // zastosowanie funkcji z zewnętrznego 
pliku 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 111

http://KursPHP.com


    
?> 

PHP require – ten sam efekt, inna obsługa błędów 

Include w PHP można stosować zamiennie z require. 

Require rzuci wyjątkiem FATAL_ERROR w przypadku 

niepowodzenia, natomiast include jedynie wyświetli Warning. 

Co to oznacza w praktyce? 

Require zastopuje wykonywanie skryptu PHP w momencie, 

gdy nie uda się znaleźć pliku. 

Include wykona całość nawet, gdy plik nie zostanie 

dołączony. 

Teraz, w zależności od krytyczności projektu, możesz 

świadomie zdecydować, z której skorzystasz. Zależy to głównie 

od tego, jak ważne jest powodzenie podczas dołączenia pliku i 

czy jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania reszty 

kodu. 

Include_once oraz Require_once 

Istnieją jeszcze drobne modyfikacje powyższych dwóch 

komend załączających pliki. Noszą nazwy include_once() oraz 

require_once(). Różnią się od swoich odpowiedników wyłącznie 
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tym, że mimo kilku wywołań w jednym skrypcie, plik zostanie 

załączony wyłącznie raz, co uchroni nas przed przypadkowym 

załączeniem jednego pliku kilka razy. Zachęcam do używania 

include_once() oraz require_once(), zamiast ich pierwotnych 

odpowiedników. 

Tworzenie i otwieranie pliku 

PHP daje nam możliwość tworzenia plików w dostępnych 

katalogach. Mogą być to pliki o dowolnym rozszerzeniu, które 

sami nadajemy. Należy uważać, by nie stworzyć pliku o nazwie, 

która już istnieje – istniejący plik zostanie wtedy trwale usunięty 

w miejsce nowo stworzonego. Stwórzmy teraz nowy plik: 

<?php 

// zastosowanie instrukcji fopen 
$uchwyt = fopen("style.css", "w"); 

?> 

Powyższy listing przedstawia otwarcie pliku za pomocą 

instrukcji fopen. Przyjmuje ona dwa argumenty (właściwie to 

może aż cztery, ale nas będą interesować wyłącznie te dwa). 

Pierwszym z nich jest ścieżka do pliku, który chcemy otworzyć. 
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Drugi to tryb, w jakim otwieramy plik. Z racji, że jest ich sporo, 

przedstawię je wszystkie w kolejnej lekcji. Na obecną chwilę 

musisz wiedzieć, że tryb „w” otwiera plik tylko do zapisu lub 

tworzy nowy, jeśli ścieżka prowadzi do nieistniejącego pliku. 

Jak łatwo się domyślić, żeby utworzyć nowy plik, wystarczy 

podać ścieżkę do niego prowadzącą, a PHP zrobi resztę. 

Usuwanie pliku 

Za pomocą PHP możemy również usuwać pliki. Służy do 

tego funkcja unlink(). Jako argument przyjmuje ścieżkę do pliku, 

który ma zostać usuniety. Zobaczmy przykład poniżej: 

<?php 

// zastosowanie instrukcji fopen 
$uchwyt = fopen("style.css", "w"); 

// usunięcie pliku 
unlink("style.css"); 

?> 

Nie każdy plik może zostać usunięty. Przede wszystkim 

musimy być właścicielem tego pliku oraz musi on posiadać 

odpowiednie prawa dostępu. Za niedługo nauczymy się 

nadawać prawa plikom. Najpierw jednak tryby otwarcia. 
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Tryby otwarcia pliku 

Na poprzedniej lekcji nauczyliśmy się tworzyć oraz otwierać 

pliki za pomocą instrukcji fopen. Drugim przyjmowanym przez 

nią parametrem był tryb otwarcia. Poniżej znajdziecie kompletne 

zestawienie trybów, które można wykorzystać podczas otwierania 

pliku. Każdy jest krótko opisany. 

Zestawienie trybów otwarcia 

  

‚r’ 

Otwiera tylko do odczytu; umieszcza wskaźnik pliku na jego 

początku. 

‚r+’ 

Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na 

jego początku. 

‚w’ 

Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego 

początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie istnieje 

to próbuje go utworzyć. 
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‚w+’ 

Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na 

jego początku i obcina plik do zerowej długości. Jeśli plik nie 

istnieje to próbuje go utworzyć. 

‚a’ 

Otwiera tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na jego 

końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć. 

‚a+’ 

Otwiera do odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik pliku na 

jego końcu. Jeśli plik nie istnieje to próbuje go utworzyć. 

‚x’ 

Tworzy i otwiera plik tylko do zapisu; umieszcza wskaźnik 

pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() 

nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie 

E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest 

równoważne z określeniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym 

w wywołaniu systemowym open(2). 
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‚x+’ 

Tworzy i otwiera plik odczytu i zapisu; umieszcza wskaźnik 

pliku na jego początku. Jeśli plik juz istnieje, wywołanie fopen() 

nie powiedzie się, zwróci FALSE i wygeneruje błąd na poziomie 

E_WARNING. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. To jest 

równoważne z okresleniem flag O_EXCL|O_CREAT stosowanym 

w wywołaniu systemowym open(2). 

Zachęcam do poeksperymentowania z poznanymi trybami, 

aby nabrać wprawy w ich zastosowaniu. Teraz tylko ćwiczymy, 

więc nic złego się nie stanie. Jeśli kiedyś w przyszłości, przez 

przypadek, usuniemy plik z danymi, to będzie wina zbyt 

krótkiego treningu. Polecam zatem nieco poćwiczyć. 

Czytanie zawartości pliku 

Istnieje kilka sposobów na odczytanie zawartości pliku. 

Zanim skorzystamy z któregokolwiek z nich musimy określić 

uchwyt do pliku w trybie do oczytu. Listę dostępnych trybów 

znajdziecie na poprzedniej lekcji. 
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Fread 

Funkcja fread($uchwyt, $długość) czyta z pliku określoną 

długość znaków. Czytanie zakończy się, jeżeli osiągnięta zostanie 

$dlugość znaków, koniec pliku lub odczytanych zostanie 8192 

bajtów. Poniżej przykład użycia: 

<?php 

// utworzenie uchwytu do pliku 
$plik = fopen('index.html','r'); 

// przypisanie zawartości do zmiennej 
$zawartosc = fread($plik, 8192); 

echo $zawartosc; 

?> 

Fgets 

Innym sposobem na czytanie zawartości jest funkcja 

fgets($uchwyt). Czyta ona jedną linię pliku, dopóki nie napotka 

znacznika przejścia do kolejnej linii. Żeby odczytać cały plik, 

wystarczy użyć pętli. W przypadku tej metody nie musimy się 

martwić, czy cały plik zostanie odczytany, czy przypadkiem nie 

przekroczyliśmy długości znaków. Funkcja feof() zwraca true, jeśli 

osiągnęliśmy koniec pliku. 

Przykład czytania pliku z użyciem fgets: 
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<?php 

// utworzenie uchwytu do pliku 
$plik = fopen('index.html','r'); 

$zawartosc = ''; 

// przypisanie zawartości do zmiennej 
while(!feof($plik)) 
{ 
   $linia = fgets($plik); 
   $zawartosc .= $linia; 
} 

echo $zawartosc; 

?> 

Fgetc 

Fgetc($plik) jest bardzo podobna w użyciu do fgets, z tą 

jednak różnicą, że czytamy po jednym znaku. Przykład niemal 

identyczny: 

<?php 

// utworzenie uchwytu do pliku 
$plik = fopen('index.html','r'); 

$zawartosc = ''; 
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// przypisanie zawartości do zmiennej 
while(!feof($plik)) 
{ 
   $linia = fgetc($plik); 
   $zawartosc .= $linia; 
} 

echo $zawartosc; 

?> 

Tym sposobem potrafisz już odczytywać zawartość plików. 

Teraz przyszła pora na zapis plików. 

Zapis do pliku – zapisywanie zawartości 

Aby zapisać dane do pliku używamy funkcji fwrite(). Jest ona 

równoważna z instrukcją fputs(). W przypadku zapisywania nie 

potrzebujemy tylu różnych poleceń, jak podczas odczytywania. 

Cały zapisywany tekst jest umieszczony w jednej zmiennej. 

Fwrite 

Funkcja fwrite($uchwyt, $tresc) zapisuje do pliku tekst, 

zawarty w zmiennej $tresc. Podczas wywołania funkcji można 

dodać trzeci, opcjonalny argument, $dlugosc. Jeżeli go 

zamieścimy, do pliku zostanie zapisanych maksymalnie $dlugosc 
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znaków. Zależnie od trybu otwarcia, zawartość zostanie dopisana 

na końcu pliku, lub nadpisze istniejącą treść. 

<?php 

// utworzenie uchwytu do pliku 
// tryb a umożliwia zapis na końcu pliku 
$plik = fopen('index.html','a'); 

// przypisanie zawartości do zmiennej 
$zawartosc = "Przykładowa treść, którą umieścimy w 
pliku."; 

fwrite($plik, $zawartosc); 

?> 

Jeżeli chcemy ograniczyć rozmiar docelowego pliku, 

możemy ustawić opcjonalny argument dla funkcji fwrite. Poniżej 

przykład z użyciem limitu znaków: 

<?php 

// utworzenie uchwytu do pliku 
$plik = fopen('index.html','a'); 

// przypisanie zawartości do zmiennej 
$zawartosc = "Przykładowa treść, którą umieścimy w 
pliku. "; 
$zawartosc .= "Utniemy ciąg po 30 znakach."; 

fwrite($plik, $zawartosc, 30); 
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?> 

Programując w PHP, często zachodzi potrzeba manipulacji 

plikami. Czy to odczyt, stworzenie nowego pliku, usunięcie go, 

czy właśnie zapisanie nowej zawartości. PHP daje nam do 

dyspozycji cały szereg funkcji, które nam to umożliwiają. Ważne, 

by je poznać i dobrze zrozumieć. 

Przed nami kolejne podsumowanie wiedzy wraz z 

ćwiczeniami praktycznymi. 

Podsumowanie piątego rozdziału 

Po zdobyciu niemałej wiedzy teoretycznej na temat obsługi 

plików oraz wysyłania wiadomości e-mail, zobaczmy, jak 

wykorzystać ją w praktyce. 

Pokażę Ci, jak napisać skrypt, który otworzy daną stronę 

(domyślny plik indeksu strony http://dana_strona.pl/), następnie 

wyszuka na niej wszystkie adresy e-mail, pasujące do wzorca, po 

czym zapisze je w pliku na naszym serwerze. Funkcja zostanie 

napisana w osobnym pliku, po czym załączymy ją za pomocą 

instrukcji require_once(). 
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Przegląd rozwiązania zaczniemy od pliku funkcja.php. 

Wyrażenie regularne, rozpoznające adres e-mail, zaczerpniemy z 

ostatniej lekcji rozdziału czwartego: 

<?php 

function zdobadz_email($strona) 
{ 
   // formuła prawidłowego adresu e-mail  
   $sprawdz = '/^[a-zA-Z0-9.\-_]+@[a-zA-Z0-9\-.]+\.
[a-zA-Z] 
   {2,4}$/'; 
  
   $plik = fopen($strona,'r'); // otwarcie pliku 
strony 
   // utworzenie naszego pliku 
   $moj_plik = fopen('tymczasowy_index.txt','a'); 
   flock($moj_plik, 2); // blokada pliku 
  
   // przeszukujemy plik dopóki nie znajdziemy sie 
na końcu 
   while(!feof($plik)) 
   { 
      $linia = fgets($plik); // pobieramy jedną 
linię 
   
      // sprawdzamy, czy znajduje się tam adres e-
mail 
      // jeśli tak, zapisujemy do naszego pliku 
      if (ereg($sprawdz, $linia, $wynik))  
         fputs($moj_plik, $wynik); 
   } 
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   fclose($plik); // zamykamy plik strony 
  
// po zapisaniu danych, wskaźnik znajduje się na 
// końcu pliku 
// musimy go przewinąć znów na początek funkcją  
// rewind() 
   rewind($moj_plik); 
  
   // zawartość zapisanego pliku wczytujemy do 
tablicy adresów 
   // $adresy, z wykorzystaniem funkcji file 
   $adresy = file($moj_plik); 
  
   // procedura wysyłania maila 
   $adres = "przyklad@uzycia.pl"; 
   $tytul = "Adresy e-mail"; 
   $wiadomosc = "Znalezione adresy e-mail to: 
$adresy"; 
   mail($adres, $tytul, $wiadomosc); 
  
   // odblokowanie pliku 
   flock($moj_plik, 3); 
  
   // zamknięcie 
   fclose($moj_plik); 
  
   // usunięcie, po wysłaniu e-mailem 
   unlink($moj_plik); 
} 

?> 
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Teraz jeszcze tylko index.php i zabieram się za omawianie 

poszczególnych kroków: 

<?php 

require_once("funkcja.php"); 

?> 
<html> 
<head> 
   <title>Przeszukiwacz stron</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

   zdobadz_email("http://kursphp.com"); 

?> 
<p>Wiadomość została wysłana</p> 
</body> 
</html> 

Przeanalizujmy teraz działanie skryptu. W pierwszej 

kolejności, do pliku index.php, dołączany jest plik funkcja.php, 

zawierający napisaną przez nas funkcję, której możemy teraz 

używać w indexie. Jako argument przyjmuje nazwę strony 

(tudzież dowolnego, innego pliku). Stronę otwieramy przy 

pomocy funkcji fopen() w trybie ‚r’. Zauważ, że plik nie znajduje 

się na naszym serwerze, więc zazwyczaj nie mamy praw do jego 
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modyfikacji. Następnie tworzony jest plik tymczasowy, w którym 

będziemy przechowywać informacje o znalezionych adresach. 

Teraz pare słów o blokadzie pliku (funkcja flock()). W 

przypadku, gdy tylko my korzystamy z pliku, funkcja jest zbędna. 

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy na naszej stronie panuje 

duży ruch, a plik modyfikowany jest bardzo często. Może się 

wtedy zdarzyć, że dwie osoby w tym samym czasie próbują 

nadpisać plik. Chcemy uniknąć tej sytuacji, dlatego umożliwiamy 

dostęp do zapisu pliku tylko jednemu użytkownikowi na czas 

operacji. Gdy skończymy używać pliku, odblokowujemy go. 

Stronę czytamy po linijce, sprawdzając, czy znajduje się tam 

ciąg znaków, pasujący do wzorca adresu e-mail. Jeżeli tak, 

zapisujemy go do naszego pliku tymczasowego. Po skończeniu 

przeglądania pliku, zamykamy stronę i przewijamy wskaźnik na 

początek naszego pliku. Wtedy odczytujemy zapisane adresy. 

Po odczytaniu, wysyłamy wiadomość e-mail, zawierającą 

wszystkie znalezione adresy. Następnie odblokowujemy nasz 

plik, zamykamy go, po czym usuwamy. 

Pamiętaj, że jeżeli jakaś funkcja jest dla Ciebie niejasna, 

zawsze możesz odwiedzić witrynę php.net, gdzie znajdziesz 

dokładne specyfikacje każdej użytej przeze mnie funkcji. 

Propozycje dalszych ćwiczeń 
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Spróbuj swoich sił w tych zadaniach: 

•  Zmodyfikuj skrypt, by zamiast szukać adresów, kopiował 

pliki na Twój serwer. Dodam, że możesz skopiować dowolny 

plik, nawet filmik flash. 

•  Napisz funkcję, która sprawdzi dany plik pod kątem 

obecności wulgaryzmów. Jeżeli jakiś znajdzie, zastąpi go 

łańcuchem znaków -cenzura-. 

•  Napisz program do tworzenia stron www. Na podstawie 

formularza, wpisz tytuł strony, treść, opis, słowa kluczowe, a 

skrypt zapisze gotowy plik index.html. 

Rozdział piąty dobiegł końca. W kolejnym zaprezentuję 

użycie sesji i ciasteczek. Dodatkowo nauczymy się obsługiwać 

wyjątki oraz obsługiwać pliki wysłane na serwer. 

Rozdział 6 

Ciasteczka w PHP 

Czym są ciasteczka (z ang. cookies)? To niewielki fragment 

informacji, który aplikacja internetowa może zapisać na 

komputerze użytkownika. Gdy przeglądarka łączy się ze stroną, w 

pierwszej kolejności szuka lokalnych cookies, odpowiednich dla 
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danej witryny. Jeżeli znajdzie – zostaną one przekazane 

serwerowi. 

W PHP możemy ustawić cookie za pomocą funkcji 

setcookie(). Zobaczmy poniżej, jak wygląda jej prototyp: 

<?php 

// utworzenie ciasteczka 
setcookie($nazwa, $wartosc, $koniec, $sciezka, 
$domena, $bezpieczne); 
?> 

Setcookie() może przyjąć 6 argumentów. Jednak wymagane 

jest podanie tylko pierwszego, którym jest nazwa ciasteczka. 

$wartosc to wartość przypisana do ciastka, $koniec wyraża datę 

wygaśnięcia, $sciezka i $domena mogą być stosowane do 

określenia adresów, dla których cookie jest ważne. Ostatni 

argument, $bezpieczne, oznacza, że cookie nie będzie wysyłane 

przez zwykłe połączenie HTTP. 

Zastosowanie cookies 

W praktyce, najczęściej używamy trzech pierwszych 

argumentów. Wszelkie zapamiętywanie zalogowanego 

użytkownika, oddania głosu w ankiecie itp. są obsługiwane 

właśnie z wykorzystaniem cookies. Zasada jest prosta – jeśli 

cookie istnieje, to znaczy, że głos został oddany. Jeżeli nie, 

można oddać głos, po czym cookie jest tworzone. 
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<?php 

// zapisanie oddania głosu jednorazowego 
setcookie('oddano_glos', '1'); 

// w przypadku gdy głosować można raz dziennie 
setcookie('oddano_glos', '1', time()+3600*24); 

?> 

Można łatwo zauważyć, że data wygaśnięcia podawana jest 

w postaci liczby sekund od 1 stycznia 1970 roku. Wygodnie jest 

zatem użyć funkcji time(), zwracającej liczbę sekund, które 

upłynęły do chwili obecnej, po czym dodać żądany czas (w 

naszym przypadku jest to jeden dzień, gdyż 24 godziny = 24 * 1 

godzina = 24 * 3600 sekund). 

Sprawdzanie obecności ciasteczka 

Wiesz, jak ustawić ciasteczko, jego wartość oraz datę 

wygaśnięcia. Czas teraz na sprawdzanie, czy ciastko istnieje. 

Każde ciasto jest przechowywane w tablicy globalnej 

$_COOKIES. Sprawdzimy, czy istnieje cookie o nazwie 

„aktywacja”: 

<?php 

if(isset($_COOKIE['aktywacja'])) 
   echo "Ciasteczko istnieje"; 
else 
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   echo "Brak ciastecza o nazwie aktywacja"; 
?> 

Ciasteczka nie są już dla Ciebie tajemnicą. Teraz czas na 

obsługę sesji. 

Czym są sesje w PHP? 

Kontrola sesji udostępnia możliwość śledzenia poczynań 

odwiedzającego, podczas pojedynczej wizyty na naszej stronie. 

Innymi słowy, umożliwia rozpoznanie, czy użytkownik dopiero co 

wszedł na stronę, czy przechodzi z innej podstrony serwisu. 

Dodatkowo, możemy tworzyć i usuwać zmienne, których 

istnienie jest ściśle powiązane z pojedynczą sesją (wizytą). Ich 

żywot kończy się wraz z zamknięciem okna przeglądarki lub 

przejścia na inną stronę. 

Przechowywanie zmiennych sesji. 

Domyślnie, zmienne sesyjne są przechowywane na 

komputerze użytkownika w postaci cookies (poznanych na 

poprzedniej lekcji). Jeżeli odwiedzający ma zablokowane 

zapisywanie ciasteczek lub w pliku konfiguracyjnym ustawimy 

inaczej, możliwe jest dodawanie informacji o sesji do adresu 

URL. 
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Rozpoczynanie sesji. 

Zanim możliwe będzie tworzenie zmiennych sesji, należy ją 

zainicjować. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym, 

najprostszym z nich, jest wywołanie funkcji: 

<?php 

// inicjacja sesji 
session_start(); 

?> 

Działa ona następująco… Jeżeli identyfikator sesji nie 

istnieje, zostanie on utworzony (przez co my otrzymamy 

możliwość tworzenia zmiennych sesji). Jeśli natomiast takowy 

identyfikator już istnieje, funkcja pobierze wartości wszystkich 

zmiennych obecnej sesji. 

Istnieje jeszcze możliwość ustawienia automatycznej 

inicjalizacji sesji – podczas każdej wizyty na stronie. W tym celu 

należy odpowiednio zmodyfikować plik konfiguracyjny php.ini. 

Nie jest to jednak niezbędne i zostanie pominięte w tym kursie (z 

racji, że ma traktować o podstawach). 

Wiesz już, czym jest kontrola sesji, a także jak pomaga nam 

w tym język PHP. 
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Tworzenie zmiennych sesji 

Po wywołaniu funkcji start_session(), PHP udostępnia nam 

tablicę superglobalną $_SESSION. Od tej pory możemy tworzyć 

tymczasowe zmienne, które będą przechowywane w tej właśnie 

tablicy. Jej wartości pobierane są przez funkcję start_session() za 

każdym razem, gdy odświeżamy stronę. 

Zobaczmy przykład utworzenia zmiennej sesyjnej: 

<?php 

// inicjacja sesji 
session_start(); 

// utworzenie zmiennej sesji 
$_SESSION['zm_sesji'] = 1; 

?> 

Powyższy skrypt najpierw inicjuje obsługę sesji, po czym 

tworzy zmienną, o nazwie ‚zm_sesji’. Podczas kolejnych 

wyświetleń strony, w tablicy superglobalnej $_SESSION, będzie 

przechowywany rekord z indeksem ‚zm_sesji’, posiadający 

wartość 1. Gdy wejdziemy na inną podstronę i wywołamy kod: 

<?php 
session_start(); 
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// użycie zmiennej 
echo $_SESSION['zm_sesji']; 

?> 

Wyświetli się wartość zmiennej, zapisanej w poprzednim 

skrypcie. Jeżeli natomiast najpierw odwiedzimy tę podstronę, 

$_SESSION[‚zm_sesji’] nie będzie posiadała żadnej wartości. Nie 

zapamięta zapisanej wartości z poprzedniej wizyty. Na tym 

właśnie polegają zmienne sesyjne – istnieją wyłącznie podczas 

trwania jednej wizyty. Z każdą następną zmienne należy utworzyć 

ponownie. 

Teraz pokażę Ci, jak zakończyć sesję manualnie, przed 

opuszczeniem strony. Dodatkowo, nauczę Cię usuwać zmienne 

sesji. 

Zakańczanie sesji 

Czasem zachodzi potrzeba, by zakończyć sesję manualnie, 

zanim użytkownik skończy „zwiedzać” naszą stronę. Wyobraźmy 

sobie, że sesja przechowuje dane o zalogowanym użytkowniku. 

W momencie wylogowania, należy tę sesję zamknąć, mimo iż 

d a n a o s o b a m o że w c ią ż p r z e g ląd a ć s t ro nę j a k o 

„niezalogowana”. Można to osiągnąć poprzez wywołanie funkcji 

usuwającej id sesji: 
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<?php 

// zniszczenie sesji 
session_destroy(); 

?> 

Usuwanie zmiennych sesji. 

Zanim jednak usuniemy identyfikator sesji, co zniszczy ją 

zupełnie, należy usunąć wszystkie zmienne z tablicy $_SESSION. 

Zmienne sesyjne usuwamy za pomocą funkcji: 

<?php 

// usuwanie zmiennej 
unset($_SESSION['nazwa_zmiennej']); 

?> 

Jeśli zmiennych jest naprawdę dużo, można zastosować 

pewien trik, który usunie je wszystkie. Wystarczy wywołać: 

<?php 

// usuwanie wszystkich zmiennych z $_SESSION 
$_SESSION = array(); 

?> 
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Na tym kończę omawianie sesji w PHP. Znasz już 

najważniejsze zagadnienia, w podsumowaniu poćwiczysz 

praktykę. Teraz czas na wyjątki. 

Try catch – czym są wyjątki? 

Wyjątki służą do wyłapywania błędów w wykonywaniu 

skryptu. Przykładowo, gdy chcemy otworzyć jakiś plik, który nie 

istnieje, skrypt się sypie. Wtedy do akcji wkraczają wyjątki. 

Zamiast zakończyć program, zwracany jest wyjątek. Dzięki temu 

możemy wyświetlić odpowiedni komunikat o b łędzie 

użytkownikowi. 

Każdy nowy wyjątek opatrzony jest odpowiednim 

komunikatem i kodem błędu. Tak naprawdę, to istnieje 

zdefiniowana klasa Exception, a my tworzymy obiekty tej klasy. 

Nie zaprzątaj sobie jednak tym głowy. Na programowanie 

obiektowe przyjdzie czas. Na tę chwilę musisz wiedzieć, że każdy 

wyrzucany wyjątek zawiera komunikat oraz kod. 

Wyrzucanie wyjątków. 

W przypadku, gdy wystąpi błąd i chcemy wyrzucić pewien 

wyjątek, posługujemy się poleceniem throw. Wyrzucać, jak 
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napisałem powyżej, możemy obiekty klasy Exception. W 

praktyce wygląda to tak: 

<?php 

if(!wykonaj_funkcje()) 
 throw new Exception('Funkcja nie mogła być 
wykonana', 5); 

?> 

Powyższy skrypt wyrzuci wyjątek w wypadku, gdy funkcja 

„wykonaj_funkcje()” zwróci false. Wyjątek o kodzie ‚5’ i 

komunikacie ‚Funkcja nie mogła być wykonana’. 

Łapanie wyjątków. 

Skrypt będzie wyłapywać wyjątki jedynie w bloku try. 

Dlatego wszystkie podejrzane funkcje, które chcemy obsłużyć 

wyjątkami, musimy umieścić w: 

<?php 

// bezpieczne funkcje 
try 
{ 
 // podejrzane funkcje 
} 

?> 
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Następnie, jeżeli któraś z podejrzanych funkcji wyrzuci 

wyjątek, trzeba go „złapać” i odpowiednio obsłużyć. Wyjątki 

łapiemy za pomocą instrukcji catch. Poniżej przykład w praktyce: 

<?php 

// bezpieczne funkcje 
try 
{ 
 // podejrzane funkcje 
} 
catch (Exception $e) 
{ 
 echo 'Wystąpił wyjątek nr '.$e->getCode().', 
jego komunikat to: 
'.$e->getMessage(); 
} 

?> 

$e->getCode() zawiera kod wyrzuconego wyjątku, a $e-
>getMessage() komunikat. Jeżeli zastosowalibyśmy wyjątek z 

początku tej lekcji, $e->getCode() miałoby wartość ‚5’, a $e-

>getMessage() to ‚Funkcja nie mogła być wykonana’. W ten 

sposób użytkownik będzie wiedział, dlaczego pojawia się błąd i 

będzie mógł powiadomić o tym administratora. 

To tyle na temat wyjątków. Ich stosowanie nie jest 

obligatoryjne, ale może usprawnić korzystanie z witryny. 
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Wysyłanie pliku na serwer 

Dzięki PHP możemy w łatwy i przyjemny sposób obsłużyć 

pliki uploadowane na serwer. Jednak, by prawidłowo wysłać plik, 

niezbędny będzie odpowiedni formularz HTML. Poniżej 

przedstawię przykład takiego formularza: 

<form enctype="multipart/form-data" 
action="plik.php"  
   method="post" > 
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" 
value="512000" /> 
<input type="file" name="nazwa_pliku" /> 
<input type="submit" value="wyślij" /> 
</form> 

Jak można zauważyć, formularz posiada kilka dodatkowych 

elementów. Pierwszym z nich jest dodatkowy atrybut 

enctype=”multipart/form-data”, który musimy dodać, by móc 

wysłać plik. Trzeba pamiętać, że pliki wysyłamy tylko i wyłącznie 

metodą POST. 

Kolejnym niezbędnym dodatkiem jest ukryte pole o nazwie 

„MAX_FILE_SIZE”. Zawiera ono informację o maksymalnym 

rozmiarze pliku (wartość w bajtach). Na koniec pole typu „FILE”, 

którego umieszczenie umożliwi wybranie pliku z dysku lokalnego. 

Plik na serwerze. 
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Po wysłaniu pliku na serwer, w zmiennej superglobalnej 

$_FILES pojawia się nowy rekord $_FILES[‚nazwa_pliku’]. Od tej 

pory zawiera on tablicę informacji o wysłanym pliku. Te 

informacje to: rozmiar, nazwa, nazwa tymczasowa, błędy oraz typ 

pliku. Tak więc, po umieszczeniu na stronie plik.php 

odpowiedniego kodu, możemy sprawdzić z jakim plikiem mamy 

do czynienia. 

<?php 

// wyświetlanie typu pliku 
echo $_FILES['nazwa_pliku']['type']; 

// wyświetlanie rozmiaru 
echo $_FILES['nazwa_pliku']['size']; 

// wyświetlanie nazwy pliku 
echo $_FILES['nazwa_pliku']['name']; 

// wyświetlanie nazwy tymczasowej 
echo $_FILES['nazwa_pliku']['tmp_name']; 

// wyświetlanie ewentualnych błędów 
echo $_FILES['nazwa_pliku']['error']; 

?> 

Wiesz już w jaki sposób PHP traktuje pliki wysyłane 

formularzem HTML. Za chwilę spróbujemy wysłać obrazek .jpg 

na serwer. Skrypt będzie sprawdzał, czy wysłany plik jest 
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obrazkiem oraz czy nie wystąpiły błędy. Następnie zapisze go ze 

zmienioną nazwą. 

Wysyłanie obrazka 

Wykorzystajmy podstawowy formularz HTML, służący do 

uploadowania plików, do wysłania grafiki na serwer. Zobacz jego 

kod raz jeszcze: 

<form enctype="multipart/form-data" 
action="plik.php"  
   method="post" > 
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" 
value="512000" /> 
<input type="file" name="obrazek" /> 
<input type="submit" value="wyślij" /> 
</form> 

Pierwszą rzeczą, od której powinniśmy zacząć, jest 

sprawdzenie, czy nie wystąpiły błędy podczas wysyłania. 

Wszystkie błędy zapisują się w zmiennej$_FILES[‚obrazek’]
[‚error’]. Jedyne, co musimy zrobić, to sprawdzić jej wartość. 

Możemy to zrobić w sposób następujący: 

<?php 

function sprawdz_bledy() 
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{ 
  if ($_FILES['obrazek']['error'] > 0) 
  { 
    echo 'problem: '; 
    switch ($_FILES['obrazek']['error']) 
    { 
      // jest większy niż domyślny maksymalny 
rozmiar, 
      // podany w pliku konfiguracyjnym 
      case 1: {echo 'Rozmiar pliku jest zbyt duży.'; 
break;}  
    
      // jest większy niż wartość pola formularza  
      // MAX_FILE_SIZE 
      case 2: {echo 'Rozmiar pliku jest zbyt duży.'; 
break;} 
    
      // plik nie został wysłany w całości 
      case 3: {echo 'Plik wysłany tylko częściowo.'; 
break;} 
    
      // plik nie został wysłany 
      case 4: {echo 'Nie wysłano żadnego pliku.'; 
break;} 
    
      // pozostałe błędy 
      default: {echo 'Wystąpił błąd podczas 
wysyłania.'; 
        break;} 
    } 
    return false; 
  } 
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  return true; 
} 

?> 

Istnieją jeszcze trzy inne błędy, ale występują bardzo rzadko. 

Możesz przeczytać więcej o błędach na stronie php.net (niestety 

jedynie w języku angielskim). Nie zmienia to faktu, że dla 

prawidłowo wysłanego pliku wartość zmiennej $_FILES[‚obrazek’]

[‚error’] nie będzie większa niż zero – z tego wynika, że funkcja 

zwróci TRUE. 

Sprawdzanie typu pliku. 

Po sprawdzeniu, czy nie wystąpiły żadne błędy, należy 

sprawdzić, czy plik jest we właściwym formacie. Nas interesuje 

obrazek, powiedzmy, że ma to być grafika z rozszerzeniem .jpg. 

Musimy więc sprawdzić typ wysłanego pliku. Warto tutaj 

wspomnieć, że typ pliku to nie to samo, co rozszerzenie. Każdy 

plik ma nagłówki MIME. Nawet zmieniając rozszerzenie na jakieś 

inne, typ pliku wciąż zostanie prawidłowo rozpoznany. 

Poniżej sprawdzimy, czy wysłany plik jest obrazkiem typu 

jpeg. 

<?php 

function sprawdz_typ() 
{ 
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 if ($_FILES['obrazek']['type'] != 'image/jpeg') 
  return false; 
 return true; 
} 

?> 

Zapisywanie obrazka na serwerze. 

Jeżeli do tej pory nie wystąpiły żadne komplikacje, plik 

obrazkowy został wysłany na nasz serwer. Znajduje się on jednak 

w folderze plików tymczasowych, który jest opróżniany po 

zamknięciu sesji. Musimy go zapisać do żądanej lokacji. 

Możemy tego dokonać w następujący sposób: 

<?php 

function zapisz_plik() 
{ 
  $lokalizacja = './temp/plik_obrazkowy.jpg'; 
  
  if(is_uploaded_file($_FILES['obrazek']
['tmp_name'])) 
  { 
    if(!move_uploaded_file($_FILES['obrazek']
['tmp_name'], $lokalizacja)) 
    { 
      echo 'problem: Nie udało się skopiować pliku 
do katalogu.'; 
        return false;   
    } 
  } 
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  else 
  { 
    echo 'problem: Możliwy atak podczas przesyłania 
pliku.'; 
 echo 'Plik nie został zapisany.'; 
    return false; 
  } 
  return true; 
} 

?> 

Przeanalizujmy teraz powyższy skrypt. Najpierw, w zmiennej 

$lokalizacja wpisujemy ścieżkę, gdzie chcemy plik zapisać 

(podając również nazwę pliku). Funkcja is_uploaded_file() 
sprawdza, czy pracujemy na pliku dopiero co wysłanym na 

serwer. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przez włamaniami. 

Jeżeli tak, funkcją move_uploaded_file($zrodlo, $cel) 
zapisujemy plik z adresu ze zmiennej $zrodlo do adresu $cel. 
Jeżeli się nie powiedzie, wyświetlamy stosowny komunikat i 

zwracamy false. Podobnie w przypadku, gdy pracujemy na złym 

pliku. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na samym 

końcu funkcji zwracana jest wartość true. 

Wiesz już w jaki sposób wysłać plik za pomocą PHP, 

sprawdzić, czy jest prawidłowy, po czym zapisać go w stosowne 

miejsce. 
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Piszemy bezpieczny kod 

Zanim przejdziemy do podsumowania rozdziału szóstego, 

chciałbym poruszyć pewną ważną kwestię, związaną z 

bezpieczeństwem. Pokażę Wam, w jaki sposób utrudnić 

złośliwym użytkownikom ingerowanie w Wasz kod.Jeżeli 

prowadzimy pomniejsze forum czy niewielką stronkę, to taki 

dowcip zniweczy jedynie naszą ciężką pracę. W przypadku 

jednak, gdy posiadamy dużą bazę klientów, przechowujemy ich 

dane personalne, kontaktowe itp., skutki włamania mogą okazać 

się tragiczne. 

Zasada ograniczonego zaufania. 

Powinna nam ona przyświecać podczas konstruowania 

każdego serwisu internetowego. Polega ona na tym, że 

użytkownikowi nie można ufać (czyt. „ma złe intencje”). Przejawia 

się ona np. tym, że liczba pól formularza powinna być 

ograniczona do minimum, by zmniejszyć liczbę potencjalnych luk 

w bezpieczeństwie. 

Filtrowanie niebezpiecznych znaków. 

Język PHP posiada wbudowane funkcje, mogące 

odfiltrować potencjalne niebezpieczeństwo. Jedną z nich, bardzo 
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często przeze mnie stosowaną, jest htmlspecialchars($string). 
Funkcja ta jest bardzo podobna do strip_tags($string). Poniżej 

przedstawię ich zastosowania: 

<?php 

// Tekst zawierający potencjalne niebezpieczeństwo 
$string = '<a href="adres">Niebiezpieczny link</a>  
           do <b>strony konkurencji</b>.'; 
      
// HTMLSPECIALCHARS 
$string_h = htmlspecialchars($string); 

// STRIP_TAGS 
$string_t = strip_tags($string); 

echo $string_h.'<br/>'.$string_t; 

// wyświetli: 
// <a href="adres">Niebiezpieczny link</a>  
//         do <b>strony konkurencji</b>. 
// Niebiezpieczny link do strony konkurencji. 
    
?> 

Zasada działania 

Oba skrypty przeszukują ciąg znaków, podany jako 

argument, w celu znalezienia znaczników HTML i PHP. 

HTMLSPECIALCHARS zamienia znaki specialne (<,>,’,”,&) na ich 

„bezpieczne odpowiedniki”. Dzięki temu, wyświetlają nieaktywny 
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kod html w surowej postaci. STRIP_TAGS natomiast usuwa 

napotkane znaczniki, pozostawiając suchy tekst, nieobstawiony 

html-em. 

Jeżeli chcesz poczytać więcej o bezpieczeństwie stron www, 

zapraszam do zapoznania się z artykułem: kursphp.com/

bezpieczna-strona-www/. Dowiesz się tam co jeszcze możesz 

zrobić, by Twoja strona była bezpieczna. 

To tyle, jeśli chodzi o zabezpieczenia. W podsumowaniu 

zobaczysz, kiedy i gdzie należy ich użyć. 

Tworzenie pliku graficznego 

Żeby zacząć rysować, malować, cieniować, stosować filtry 

itp., musimy najpierw stworzyć sobie odpowiednie podłoże. 

Mam tutaj na myśli utworzenie nowego lub otwarcie istniejącego 

pliku graficznego. Zacznijmy od zapoznania się z funkcją, 

tworzącą pusty plik graficzny. 

<?php 

// zdefiniowanie wysokości oraz szerokości pliku 
graficznego 
// podawane w pikselach 
$wysokosc = 50; 
$szerokosc = 50; 
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// funkcja tworząca pusty obszar obrazka 
$obrazek = ImageCreateTrueColor($szerokosc, 
$wysokosc); 

?> 

Tym sposobem utworzyliśmy nasz pierwszy obszar roboczy 

o rozmiarach 50px x 50px. Pragnę zauważyć, że funkcja 

ImageCreateTrueColor to tylko jedna z propozycji na utworzenie 

obrazka. Generalnie warto mieć włączone podpowiadanie funkcji 

w edytorze. Wystarczy wtedy wpisać „ImageCreate”, wcisnąć 

CTRL + Spację, a edytor podpowie nam dostępne możliwości. 

Obrazek na podstawie gotowego pliku. 

PHP daje nam możliwość utworzenia obszaru roboczego na 

podstawie istniejącego pliku. Jak to zrobić? Już pokazuję. 

<?php 

// ustawienie adresu obrazka 
$adres_obrazka = array("img/obrazek.png", "img/
obrazek.jpg", "img/obrazek.gif"); 

// funkcja tworząca obszar obrazka z pliku .png 
$obrazek = imagecreatefrompng($adres_obrazka[0]); 
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// analogicznie tworzymy obrazki z plików .jpg 
i .gif 
$obrazek = imagecreatefromjpeg($adres_obrazka[1]); 
$obrazek = imagecreatefromgif($adres_obrazka[2]); 
?> 

To tyle na temat tworzenia obrazków. Potrafisz już utworzyć 

obszar roboczy, stanowiący podstawę dalszych działań. 

Kolorowanie obrazka 

Po utworzeniu obszaru roboczego możemy już zacząć 

tworzyć. Zacznijmy od wypełnienia całego obrazka jednolitym 

kolorem tła. Funkcja do tego służąca, nazywa się ImageFill(). 

Zanim jednak będziemy mogli z niej skorzystać, musimy 

zdefiniować kolor, na jaki chcemy obrazek pokolorować. Możemy 

to osiągnąć używając funkcji ImageColorAllocate. Zobaczmy jak 

utworzyć obrazek z czarnym tłem. 

<?php 

$wysokosc = 100; 
$szerokosc = 100; 

$obrazek = ImageCreateTrueColor($szerokosc, 
$wysokosc); 
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// zdefiniowanie koloru czarnego dla obrazka 
// przechowywanego w zmiennej $obrazek 
$czarny = ImageColorAllocate($obrazek, 0, 0, 0); 

// wypełnienie kolorem całego tła 
ImageFill($obrazek, 0, 0, $czarny); 

?> 

Teraz kilka słów o kolorach. Znasz zapewne konwencję RGB, 

powszechnie stosowaną w grafice komputerowej. Każdy piksel 

reprezentowany jest przez kombinację trzech kolorów – 

czerwonego, zielonego i niebieskiego – każdy poprzez liczbę 

ośmiobitową. Podobnie jest podczas definiowania koloru – trzy 

ostatnie argumenty funkcji ImageColorAllocate to liczby od 0 do 

255, opisujące intensywność danego koloru. 

Funkcja ImageFill jako drugi i trzeci argument przyjmuje 

współrzędne X i Y, gdzie kolorowanie ma się rozpocząć. 

Współrzędne w grafice komputerowej zaczynają się w lewym, 

górnym rogu (podczas gdy w matematyce zaczynamy w lewym 

dolnym, o czym należy pamiętać). Jeżeli chcielibyśmy 

pomalować jedynie dolną połowę obrazka, wywołalibyśmy 

funkcję od $wysokosc/2, 0. 

Na tym zakończymy omawianie kolorowania obrazków. Za 

chwilę coś sobie narysujemy (jakieś figurki zapewne). 
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Rysowanie na obrazku 

Potrafimy już przygotować sobie przestrzeń do pracy, 

definiować kolory oraz wypełniać nimi powierzchnię. Czas teraz 

na nieco bardziej złożone operacje. Pierwszą figurą, którą sobie 

narysujemy, będzie linia. 

Rysowanie linii: 

<?php 

$startX = 100; 
$startY = 100; 
$koniecX = 200; 
$koniecY = 200; 

ImageLine($obrazek, $startX, $startY, $koniecX, 
$koniecY, $czarny); 
?> 

Efektem wywołania powyższego kodu będzie narysowanie 

czarnej linii z punktu (startX, startY) do punktu (koniecX, koniecY). 

Oczywiście zakładam, że wcześniej utworzyliśmy uchwyt do 

obrazka oraz zdefiniowaliśmy czarny kolor. 

Rysowanie prostokąta 
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Narysujmy teraz dwa prostokąty – jeden z wypełnieniem, 

drugi bez. 

<?php 

$startX = 100; 
$startY = 100; 
$koniecX = 200; 
$koniecY = 200; 

ImageRectangle($obrazek, $startX, $startY, $koniecX, 
$koniecY, $czarny); 
ImageFilledRectangle($obrazek, $startX, $startY, 
$koniecX, $koniecY, $czarny); 
?> 

Pierwsza z funkcji narysuje czarną obramówkę, natomiast 

druga utworzy nam jednolitą, czarną figurę. Jest jeszcze 

mnóstwo innych funkcji, tworzących gotowe figury i kształty, 

zachęcam do eksperymentowania. Myślę, że ich przyswojenie nie 

sprawi Ci już żadnych kłopotów. 

Podsumowanie szóstego rozdziału 

Wiesz już niemało na temat sesji, ciastek, uploadzie i 

wyjątkach. Podsumujmy to wszystko w jednym, dużym, 

praktycznym projekcie. 
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Napiszemy skrypt, który umoż l iwia zalogowanie 

użytkownikowi przy użyciu loginu i hasła. Po zalogowaniu będzie 

można wysłać plik na serwer z proponowanym hasłem 

reklamowym, w pliku .txt, którego rozmiar nie przekroczy 1024 

bajtów. Po wysłaniu pliku, na komputerze zostanie zapisane 

ciastko z informacją, że jedno hasło już zostało zgłoszone. 

Wszystko, oczywiście, opatrzone odpowiednimi wyjątkami. 

Najpierw stworzymy plik funkcje.php , w którym 

zdefiniujemy wszystkie potrzebne funkcje. Następnie, plik ten 

dołączymy do pozostałych plików, użytych w programie. Listing 

pliku funkcje.php przedstawia się następująco: 

<?php 

// funkcje.php 

function zaloguj($login, $haslo) 
{ 
  if ($login == 'admin' && $haslo == 'haslo123') 
  { 
    $_SESSION['zalogowany'] = strip_tags($login); 
 echo 'Zalogowano poprawnie, przejdź na stronę 
wysyłania pliku'; 
 echo 'klikając <a href="wysylanie.php" >tutaj</
a>.'; 
  } 
  else 
    throw new Exception('Podano błędne dane 
logowania'); 
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} 

function sprawdz_plik() 
{ 
  if ($_FILES['plik']['error'] > 0) 
    switch ($_FILES['plik']['error']) 
    { 
      case 1: {Throw new Exception('Plik jest zbyt 
duży');}  
    
      case 2: {Throw new Exception('Plik jest zbyt 
duży');}  
    
      case 3: {Throw new  
     Exception('Plik wysłany jedynie 
częściowo');} 
    
      case 4: {Throw new  
     Exception('Wysyłanie pliku nie powiodło 
się.');} 
    
      default: {Throw new  
     Exception('Wystąpił problem podczas 
wysyłania.');} 
    } 
   
  if ($_FILES['plik']['type'] != 'text/plain') 
    Throw new Exception('Nieprawidłowy typ pliku'); 

  return true; 
} 
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function zapisz_plik($login) 
{ 
  $lokalizacja = './hasla/haslo_'.$login.'.txt'; 
  
  if(is_uploaded_file($_FILES['plik']['tmp_name'])) 
    if(!move_uploaded_file($_FILES['plik']
['tmp_name'], $lokalizacja)) 
      Throw new Exception('Nieprawidłowy typ 
pliku'); 
  else 
    Throw new Exception('Nie udało się zapisać 
pliku.'); 
  return true; 
} 

function sprawdz_cookie() 
{ 
  if (isset($_COOKIE['haslo_wyslane'])) 
    Throw new Exception('Nie można wysłać hasła 
więcej niż jeden raz.'); 
  return true; 
} 

function zapisz_cookie() 
{ 
  if(!setcookie('haslo_wyslane')) 
    Throw new Exception('Nie można zapisać 
ciasteczka.'); 
  return true; 
} 

?> 
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Zerknijmy po krótce na zestaw naszych funkcji. Pierwsza z 

nich sprawdza, czy login i hasło są prawidłowe. Zwraca wyjątek, 

jeżeli nie są. Następnie sprawdzamy, czy nie wystąpiły żadne 

błędy podczas wysyłania pliku. Struktura identyczna jak w 

poprzedniej lekcji, z jedną różnicą w typie pliku. 

Kolejna funkcja zapisuje na dysku plik z nazwą zawierającą 

login wysyłającego. Ostatnie dwie tyczą się ciasteczek. Pierwsza 

sprawdza, czy ciastko zabezpieczające już istnieje na komputerze 

użytkownika. Jeśli tak, zwraca wyjątek. Druga próbuje zapisać 

ciasteczko. Jeśli się jej nie powiedzie, również zwraca wyjątek. 

Taki zbiór używanych funkcji to solidna podstawa, na której 

buduje się aplikacje internetowe. Teraz trzeba wszystko zebrać 

do kupy. Najpierw należy umoż l iwić odwiedzającemu 

zalogowanie. Do tego potrzebny jest formularz HTML. 

Plik logowanie.php prezentuje się następująco: 

<?php 

session_start(); 
require_once("funkcje.php"); 

?> 
<html> 
<head> 
   <title>Logowanie</title> 
</head> 
<body> 
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<?php 

  if (isset($_SESSION['zalogowany'])) 
  { 
    echo 'Jesteś już zalogowany, przejdź na stronę 
wysyłania pliku'; 
 echo 'klikając <a href="wysylanie.php" >tutaj</
a>.'; 
  } 
  else 
  { 
?> 
    <form action="zaloguj.php" method="post" > 
    <input type="text" name="login" /> 
    <input type="password" name="haslo" /> 
    <input type="submit" value="wyślij" /> 
    </form> 
<?php 
  } 
?> 
</body> 
</html> 

Powyższy skrypt wyświetli formularz logowania jeżeli nie 

istnieje zmienna sesji $_SESSION[‚zalogowany’] (czyli użytkownik 

jeszcze się nie zalogował). Jeśli natomiast wchodzi na tę stronę 

już po zalogowaniu, wyświetlamy stosowny komunikat oraz link 

do strony wysyłania. Podane dane logowania wędrują następnie 

do pliku zaloguj.php, któwy wygląda następująco: 

<?php 
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session_start(); 
require_once("funkcje.php"); 

?> 
<html> 
<head> 
   <title>Logowanie</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

  $login = htmlspecialchars($_POST['login']); 
  $haslo = htmlspecialchars($_POST['haslo']); 
  if (isset($_SESSION['zalogowany'])) 
  { 
    echo 'Jesteś już zalogowany, przejdź na stronę 
wysyłania pliku'; 
 echo 'klikając <a href="wysylanie.php" >tutaj</
a>.'; 
  } 
  if (!empty($login) && !empty($haslo)) 
  { 
 try 
 { 
   zaloguj($_POST['login'], $_POST['haslo']); 
 } 
 catch (Exception $e) 
    { 
   echo 'Błąd: '.$e->getMessage(); 
    } 
  } 
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  else 
  { 
    echo 'Podano niekompletne dane do logowania.'; 
 echo '<a href="logowanie.php" >Powrót</a>.'; 
  } 
?> 
</body> 
</html> 

Na początku sprawdzamy, czy istnieje już zmienna 

zalogowania (podobnie jak w pliku powyżej). Jeśli tak – 

przekierowanie na stronę wysyłąjącą plik. Jeśli nie, sprawdzamy, 

czy zostały podane dane logowania oraz czy są prawidłowe. Jeśli 

tak, logujemy i podajemy link do wysyłania pliku. W pozostałych 

wypadkach wyświetlamy komunikat o niekompletnych danych. 

Zostało nam jeszcze napisać wysyłanie pliku z hasłem 

reklamowym. Jego nazwa to wysylanie.php: 

<?php 

session_start(); 
require_once("funkcje.php"); 

?> 
<html> 
<head> 
   <title>Wysyłanie hasła</title> 
</head> 
<body> 
<?php 
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if (!isset($_SESSION['zalogowany'])) 
  { 
    echo 'Jesteś niezalogowany, przejdź na stronę 
logowania'; 
 echo 'klikając <a href="logowanie.php" >tutaj</
a>.'; 
  } 
  else 
  { 
?> 
    <form enctype="multipart/form-data" 
action="wyslij.php"  
   method="post" > 
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" 
value="1024" /> 
<input type="file" name="reklama" /> 
<input type="submit" value="wyślij" /> 
</form> 
<?php 
  } 
?> 
</body> 
</html> 

Teraz pozostaje już tylko napisać skrypt zapisujący wysłany 

plik na dysku. Zajmie się tym plik wyslij.php: 

<?php 

session_start(); 
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require_once("funkcje.php"); 

?> 
<html> 
<head> 
   <title>Wysyłanie hasła</title> 
</head> 
<body> 
<?php 

  if (!isset($_SESSION['zalogowany'])) 
  { 
    echo 'Jesteś niezalogowany, przejdź na stronę 
logowania'; 
 echo 'klikając <a href="logowanie.php" >tutaj</
a>.'; 
  } 
  elseif(!isset($_POST['reklama'])) 
  { 
    echo 'Nie wybrano pliku, proszę spróbować 
ponownie,'; 
 echo 'klikając <a href="wysylanie.php" >tutaj</
a>.'; 
  } 
  else 
  { 
    try 
    { 
   sprawdz_cookie(); 
      sprawdz_plik(); 
   zapisz_plik(); 
   zapisz_cookie(); 
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 } 
 catch (Exception $e) 
 { 
   echo "Wystąpił błąd podczas wysyłania 
pliku,"; 
   echo "jego komunikat to ".$e->getMessage(); 
    } 
  } 
?> 
</body> 
</html> 

Powyższy skrypt działa, lecz jest bardzo łatwy w obejściu. 

Przedstawia jednak główny zamysł logowania i udostępniania 

pewnej zawartości strony jedynie zalogowanym użytkownikom. 

Pamiętaj, by nadać pełne prawa do katalogu hasla – w innym 

przypadku wysłanie pliku nie będzie możliwe. 

Propozycje dalszych ćwiczeń: 

Właściwie, to ciężko mi coś wymyślić. Możesz pozmieniać 

rodzaj pliku, wielkość, dodać inne wyjątki itp. Zachęcam jednak 

do zaczekać na zapoznanie się z bazami danych i spróbować 

użyć bazy w procesie logowania. 

To koniec tematów przewidzianych na rozdział szósty. W 

kolejnym rozdziale nauczysz się podstaw projektowania baz 

danych i korzystania z nich w ramach prac z PHP. 
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Rozdział 7 

Poznaj bazy danych 

Dziś nie sposób wyobrazić sobie rozbudowanej aplikacji 

webowej bez zaszytej pod spodem bazy danych. 

Tyczy się to nie tylko technologii internetowych, ale też 

desktopowych, mobilnych czy jakichkolwiek innych. 

Czym tak naprawdę jest baza danych? 

Wg Wikipedii jest to “zbiór danych zapisanych zgodnie z 

określonymi regułami”. Definicja definicją, skupmy się na 

konkretach. Rodzajów baz danych jest kilka (może kilkanaście), 

nas natomiast interesuje jeden – relacyjna baza danych. 

Staniesz się ekspertem od tematu relacyjnych baz danych 

bez wychodzenia z domu. 

Jak sama nazwa wskazuje – baza relacyjna opiera swoje 

działanie na relacjach między poszczególnymi jej elementami. 

Tak działają wszystkie popularne bazy danych, o których 

większość słyszała. Mowa tu o Oracle, PostgreSQL, MsSQL czy 

(wykorzystywanym najczęściej wraz z PHP) MySQL. 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 163

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych
http://KursPHP.com


Może ktoś zapytać: 

“Po cholerę mi baza danych, skoro mogę zapisać wszystko 

do pliku”. 

No właśnie. Jaką przewagę daje nam relacyjna baza danych 

nad plikami? 

Przewaga nad plikami 

Ano taką, że baza oferuje nam dużo łatwiejszy, 

wygodniejszy i błędoodporny dostęp do danych. Struktura bazy 

danych umożliwia prawidłowy odczyt, wpisywanie i edycję 

niezależnie od ilości danych w środku. 

Nie musisz się przejmować, czy plik nie jest za duży/za mały 

lub czy nie ma gdzieś w treści literówki. Kolejnym ogromnym 

plusem jest wyszukiwanie wg kryteriów. Wyobrażasz sobie robić 

to na pliku tekstowym? Bo ja nie bardzo. 

Drzewiasta struktura danych w bazie nie dość, że pozwala 

konstruować skomplikowane zapytania, to jeszcze wykonuje je 

błyskawicznie! Nawet na milionach rekordów. 

Wiesz już, że bazy są super i chcesz się dowiedzieć, jak 

wyglądają? 

Dane w bazie danych trzymane są w tabelach 

dwuwymiarowych. Każda tabela składa się z kolumn i wierszy. W 
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najprostszym tłumaczeniu kolumny reprezentują strukturę 

danych, a wiersze poszczególne wpisy (tzw. rekordy). 

Na strukturę danych składają się właściwości danego 

obiektu. Przykładowo, maltretowany na wszystkich internetowych 

kursach programowania, uczeń będzie miał właściwości: 

Imię. 

Nazwisko. 

Płeć. 

Data urodzenia. 

Klasa. 

Natomiast konkretny rekord, zawierający dane ucznia, to: 

Marcin. 

Wesel. 

M. 

19-05-1989 

1A. 

Liczba rekordów w danej tabeli określa ilość danych 

zgromadzonych w tej tabeli. Tabele mogą osiągać gigantyczne 

rozmiary, sięgające setek gigabajtów, zachowując przy tym swoją 

sprawność obliczeniową. 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 165

http://KursPHP.com


Wiadomo, że czas wykonywania zapytań na bazie rośnie 

wraz z ilością danych. Jest to jednak stosunek logarytmiczny – 

żeby czas wykonywania zwiększył się o n razy, ilość danych musi 

urosnąć o n*n. Nie musisz jednak zaprzątać sobie tym głowy na 

chwilę obecną. 

Dobry projekt to podstawa 

Ponieważ wyznaję zasadę, że człowiek uczy się najszybciej 

bazując na gotowym przykładzie, pokażę Ci zaprojektowaną 

bazę. Zaczniemy od wymagań do programu, na których opiera 

się projekt bazy danych. Nauczysz się wyciągać z opisu rzeczy, 

które są istotne w odniesieniu do tabel i jak na ich podstawie 

stworzyć odpowiednie tabele. Zaczynajmy! 

Opis wymagań 

Masz za zadanie stworzyć aplikację do zarządzania 

dokumentami w firmie. Każdy dokument musi należeć do jednej 

z czterech kategorii. Może to być umowa, wniosek, faktura lub 

pozosta łe. Każdy dokument posiada swój unikatowy 

identyfikator, datę utworzenia, tytuł, zawartość oraz identyfikator 

pracownika, do którego przypisany jest dokument. Przyjmij na 

razie, że identyfikator pracownika jest zwykłą liczbą. W dalszej 

części dodamy obiekt pracownika i powiążemy go z obiektem 

dokumentu. 

Analiza wymagań 
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Czytając powyższe wymagania, pierwsze, co rzuca nam się 

w oczy, to dokument. Dokument stanie się naszą pierwszą tabelą. 

Zastanówmy się, z czego musi się składać nasz dokument. 

Czytamy, że są to identyfikator, data utworzenia, tytuł, zawartość 

oraz identyfikator pracownika. Dodatkowo, każdy dokument 

musi być konkretnego typu, określonego przezkategorię. Wiesz, 

że kategorie są ściśle określone, a każdy dokument musi należeć 

do jednej z nich. 

Zobaczmy, jak wyglądałaby podstawowa wersja bazy 

danych dla obsługi powyższego programu: 

Nazwa tabeli: 

Dokumenty 

Kolumny: 

Id 

IdPracownika 

Tytul 

Zawartosc 

Kategoria 

DataUtworzenia 

Za chwilę poznasz klucze podstawowe, klucze obce i relacje 

między tabelami. Wtedy dowiesz się, dlaczego kategoria 
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powinna być zapisana, jako druga tabela. Dodamy też 

użytkownika, jako pełny obiekt bazodanowy. Nauczysz się 

tworzyć relacje między tabelami, by zoptymalizować wydajność i 

zarządzalność Twoją bazą danych. 

Zadanie dla Ciebie. 

Spróbuj stworzyć podobną tabelę dla następującego opisu: 

Masz do zrobienia aplikację do zarządzania zwierzętami w 

polskich ZOO. Każde zwierzę ma swój identyfikator, imię, rasę, 

grupę, datę urodzenia. Grupą mogą być ssaki, ptaki, gady, płazy 

oraz ryby. Każde zwierze musi należeć do jednego ZOO. Przyjmij, 

że ZOO reprezentowane jest przez identyfikator. 

Oczywiście, nie jest to żadne wyzwanie, ale będzie dobrą 

rozgrzewką przed kolejnymi tematami. 

Typy danych 

W poprzedniej sekcji zaprojektowaliśmy przykładową tabelę 

w bazie danych, opartą na wymaganiach. Każda kolumna 

zawierała jedynie nazwę, odnoszącą się do specyfikacji i 

charakteryzującą pewien atrybut obiektu. W prawdziwym 

projekcie, poza nazwą, kolumna musi jeszcze posiadać typ, 

klasyfikujący dane, które będą w niej przechowywane. 
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Pełną listę typów danych dla bazy MySQL znajdziesz w 

dokumentacji. 

Dla potrzeb nauki poznasz kilka podstawowych typów: 

INT 

4-bajtowa liczbowa wartość całkowita. 

DATETIME 

Data w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS. 

VARCHAR 

Ciąg znaków o długości od 1 do 255 bajtów. 

TEXT 

Tekst o maksymalnym rozmiarze 65 535 bajtów. 

Tak zatem każda kolumna, którą od teraz utworzymy, będzie 

przechowywać jeden z czterech typów danych, przedstawionych 

powyżej. Projekt tabeli z poprzedniej lekcji powinien być 

następujący: 
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Nazwa tabeli: 

Dokumenty 

Kolumny: 

INT -> Id 

INT -> IdPracownika 

VARCHAR(100) -> Tytul 

TEXT -> Zawartosc 

VARCHAR(20) -> Kategoria 

DATETIME -> DataUtworzenia 

Liczba w nawiasie oznacza maksymalną długość, którą może 

osiągnąć dana typu VARCHAR. Jej podanie jest konieczne. 

Określanie typów danych pomaga utrzymać prawidłową 

strukturę danych (czego nie zapewniają pliki). Przy okazji 

dostajemy podstawową walidację wprowadzanych danych (np. 

nie wprowadzisz tekstu do kolumny typu INT). Naucz się tych 

czterech typów, gdyż są one najczęściej używane w 

technologiach bazodanowych. 

Zadanie dla Ciebie 

Spróbuj teraz opracować tabelę z ZOO z użyciem typów 

danych. Przemyśl dokładnie, jakie typy są odpowiednie oraz 
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postaraj się określić optymalną, maksymalną długość dla danych 

typu VARCHAR. Poniżej wklejam specyfikację ponownie: 

Masz do zrobienia aplikację do zarządzania zwierzętami w 

polskich ZOO. Każde zwierzę ma swój identyfikator, imię, rasę, 

grupę, datę urodzenia. Grupą mogą być ssaki, ptaki, gady, płazy 

oraz ryby. Każde zwierze musi należeć do jednego z ZOO, 

przynależących do programu. Przyjmij, że ZOO reprezentowane 

jest przez identyfikator. 

Relacje między tabelami 

Czym są relacje? Podobnie jak relacje między ludźmi, 

relacje między tabelami opisują zależności między nimi. Relacje 

dzielą się na cztery główne typy: 

1 – 1 (jeden do jeden) 

1 – n (jeden do wielu) 

n – 1 (wiele do jednego) 

n – n (wiele do wielu) 

Szybkie przykłady (tym razem w oparciu o parking): 

1 do 1 – Jeśli mamy parking, gdzie każde z miejsc 

parkingowych przypisane jest tylko jednemu człowiekowi, a 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 171

http://KursPHP.com


jeden człowiek może posiadać tylko jedno miejsce, to mamy 

relację 1 do 1. 

1 do n – Jeśli na jednym miejscu może parkować grupa 

osób, ale ta grupa osób może parkować tylko na tym jednym 

konkretnym miejscu, to mamy relację 1 do n. 

n do 1 – Jeśli wiele miejsc parkingowych może być 

przypisanych do jednego człowieka, ale tylko do jednego, to 

mamy relację n do 1. 

n do n – Jeśli jedno miejsce parkingowe może być 

wykupione przez kilku ludzi, a jeden człowiek może wynająć kilka 

miejsc parkingowych, mamy do czynienia z relacją n do n. 

Być może na pierwszy rzut oka wygląda to skomplikowanie, 

ale nie przejmuj się. Wcale takie nie jest. Z czasem stanie się to 

oczywiste, a relacje będziesz ustalać intuicyjnie. 

Powrót do przykładu z dokumentami 

Dobrze, przećwiczmy teraz relacje w praktyce. Wkleję 

poniżej opis zadania, które mieliśmy przed momentem: 

Masz za zadanie stworzyć aplikację do zarządzania 

dokumentami w firmie. Każdy dokument musi należeć do jednej 

z czterech kategorii. Może to być umowa, wniosek, faktura lub 

pozosta łe. Każdy dokument posiada swój unikatowy 

identyfikator, datę utworzenia, tytuł, zawartość oraz identyfikator 
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pracownika, do którego przypisany jest dokument. Przyjmij na 

razie, że identyfikator pracownika jest zwykłą liczbą. W kolejnych 

lekcjach dodamy obiekt pracownika i powiążemy go z obiektem 

dokumentu. 

Widzisz tutaj jakąś potencjalną relację? Przyjrzyj się 

dokładnie. Mamy to do czynienia z klasycznym przykładem relacji 

n do 1. Mianowicie, każdy dokument musi posiadać dokładnie 

jeden typ (kategorię), ale ta sama kategoria może być przypisana 

do wielu dokumentów. Zatem poprawiony projekt naszej bazy 

powinien wyglądać tak: 

Nazwa tabeli: 

Dokumenty 

Kolumny: 

INT -> Id 

INT -> IdPracownika 

VARCHAR(100) -> Tytul 

TEXT -> Zawartosc 

INT -> IdKategorii 

DATETIME -> DataUtworzenia 
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Nazwa tabeli: 

Kategorie 

Kolumny: 

INT -> Id 

VARCHAR(20) -> Nazwa 

Mamy teraz dwie tabele, które są między sobą zależne. 

Zauważ, że kolumna Kategoria zmieniła typ z VARCHAR na INT i 

przybrała nową nazwę – IdKategorii. Tak właśnie implementuje 

się relacje jeden do wielu w projektowaniu tabel. Teraz, zamiast 

wpisywać konkretną nazwę kategorii do tabeli Dokumenty, 

wstawiamy jedynie odnośnik do wpisu z tabeli Kategorie. W ten 

sposób, gdy będziemy chcieli zmienić nazwę kategorii z 

“faktura” na “faktura VAT”, wystarczy zmienić to raz w 

konkretnym rekordzie tabeli Kategorie. Odnośnik pozostanie bez 

zmian. 

Klucz podstawowy i klucz obcy 

Teraz wiesz, jak zobrazować relację w projekcie. Potrafisz 

także korzystać z kluczy podstawowych i obcych! 

Kluczem podstawowym jest kolumna w tabeli, która 

posiada wyłącznie unikatowe wartości. W naszym przypadku 
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będą to identyfikatory (kolumna Id) zarówno w tabeli Dokumenty, 

jak i w tabeli Kategorie. 

Klucz obcy to klucz podstawowy z innej tabeli, który 

umieszczamy jako kolejną kolumnę w obecnej tabeli. W naszym 

przypadku jest to IdKategorii. W ten sposób możemy tam wpisać 

wyłącznie rzeczywisty identyfikator, którego rekord faktycznie 

znajduje się w tabeli Kategorie. 

Zadanie dla Ciebie 

Zaprojektuj relacje w bazie danych dla aplikacji obsługującej 

ZOO. Opis wklejam poniżej: 

Masz do zrobienia aplikację do zarządzania zwierzętami w 

polskich ZOO. Każde zwierzę ma swój identyfikator, imię, rasę, 

grupę, datę urodzenia. Grupą mogą być ssaki, ptaki, gady, płazy 

oraz ryby. Każde zwierze musi należeć do jednego z ZOO, 

przynależących do programu. Przyjmij, że ZOO reprezentowane 

jest przez identyfikator. 

Zarządzanie bazą danych 

W tym poradniku skupimy się na zarządzaniu bazą danych 

MySQL. 
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Podstawowym narzędziem, którego będziemy do tego 

używać jest phpMyAdmin. 

Jeśli kroki z początku kursu PHP zostały przez Ciebie 

ukończone, masz dostęp do phpMyAdmina pod adresem: http://

localhost/phpmyadmin/ lub z poziomu panelu admina Twojego 

hostingodawcy. 

Wklej go do paska adresu przeglądarki i zobacz, czy ładuje 

się poprawnie. 

Domyślne dane do logowania: user: root, password: (puste). 

Co rozumiemy poprzez zarządzanie bazą danych? 

Zarządzaniem nazywamy wszystkie czynności, które służą do 

operowania na danych w bazie. Zaliczamy do nich między 

innymi: 

– Tworzenie i usuwanie tabeli. 

– Wstawianie i usuwanie rekordów. 

– Modyfikowanie rekordów. 

– Wyszukiwanie odpowiednich rekordów. 

– Export i import danych. 

– Pozostałe, służące do manipulacji tabelami oraz 
danymi. 
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PhpMyAdmin umożliwia nam wykonywanie powyższych 

operacji za pomocą przyjaznego interfejsu. Tak oto, jeżeli 

chcemy stworzyć nową tabelę, klikamy z lewej strony na nazwę 

bazy danych. Następnie pojawia nam się poziome menu z 

dostępnymi opcjami. Mamy do wyboru (pozycje menu mogą się 

różnić w zależności od wersji phpMyAdmina): 

Struktura 

SQL 

Szukaj 

Zapytanie 

Eksport 

Import 

Operacje 

Procedury i funkcje 

Strona, na której się znaleźliśmy, prezentuje wszystkie tabele 

w danej bazie danych. Póki co jest pusto, gdyż nie stworzyliśmy 

jeszcze żadnej. Możemy to zrobić, wpisując nazwę tabeli do pola 

“Nazwa” oraz podając liczbę kolumn. Obie kontrolki znajdują się 

w panelu “Utwórz tabelę”. Klikamy wykonaj i zostajemy 

przeniesieni do drugiego etapu tworzenia tabeli, gdzie musimy 

określić nasze kolumny. 
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Załóżmy, że tworzymy tabelę o nazwie “Kategorie”. Liczbę 

kolumn ustawiamy na 2. Po kliknięciu wykonaj wybieramy 

następujące opcje: 

1 kolumna 

nazwa: Id 

typ danych: INT 

indeks: PRIMARY 

2 kolumna 

nazwa: Nazwa 

typ danych: VARCHAR 

długość maksymalna: 20 

Do kolumny Id dodajemy indeks jako PRIMARY. Znaczy to, 

że identyfikator jest kluczem podstawowym i musi być unikatowy 

w skali całej tabeli. Klikamy na “wykonaj” (lub utwórz – w 

zależności od wersji) i możemy się cieszyć pierwszą utworzoną 

przez nas tabelą. Gratulacje! 
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Dodawanie rekordów 

Teraz, gdy tabela Kategorie jest gotowa, spróbujmy dodać 

do niej jakieś dane. Kliknij w nazwę tabeli Kategorie ze spisu 

tabel. Pojawi się nowe menu poziome z opcjami: 

Przeglądaj 

Struktura 

SQL 

Szukaj 

Wstaw 

Eksport 

Import 

Operacje 

Teraz kliknij “wstaw”. Pojawi się panel do wstawiania 

rekordów. Możesz wpisać w Id: 1, a w Nazwie: Faktura. Teraz 

kliknij “wykonaj” i voila, pierwszy rekord wstawiony! 

Pobaw się teraz, wstawiając jeszcze 4 inne kategorie. 

Dodawaj rekordy tak, aby ich Id wynosiły kolejno – 2, 3, 4, 5. 

Pamiętaj, że Id nie może się powtórzyć, gdyż baza danych 

wyrzuci błąd i nie pozwoli dodać takiego rekordu. 

Szukanie i usuwanie rekordów 
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Gdy masz już trochę danych w swojej tabeli, spróbujmy coś 

w niej wyszukać. Powiedzmy, że chcesz znaleźć nazwę kategorii, 

której identyfikator wynosi 3. Wchodzisz zatem na zakładkę 

“szukaj”, będąc na podstronie tabeli, i widzisz bardzo intuicyjny 

formularz. Wpisujesz “3″ w polu obok Id i klikasz wykonaj. 

Operator zostawiasz domyślny (=). 

Jeśli dodałeś poprzednio rekord z Id = 3, Twoim oczom 

ukaże się znaleziony wynik. W innym przypadku pojawi się 

komunikat, że zapytanie zwróciło pusty wynik. 

Spróbujmy teraz usunąć znaleziony rekord. Pewnie już 

rzuciło Ci się w oczy, że przy każdym wyświetlanym rekordzie jest 

kilka ikonek – edytuj, kopiuj i usuń. Klikając “usuń” program 

zapyta, czy na pewno chcesz to zrobić. Potwierdzając, rekord 

zostanie usunięty. Możesz również zaznaczyć kilka rekordów i 

kliknąć “usuń” poniżej dla wszystkich wybranych rekordów. 

Zadanie dla Ciebie 

Potrafisz utworzyć tabelę, nadać właściwości kolumnom 

oraz dodawać, wyszukiwać i usuwać rekordy. Przeglądnij 

pozostałe możliwości phpMyAdmina na własną rękę, by 

zaprzyjaźnić się z narzędziem i nabrać płynności w obsłudze. 

Żeby utrwalić nabyta wiedzę, zadanie dla Ciebie jest 

następujące: 
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Utwórz dodatkowe dwie tabele, zgodnie ze specyfikacją 

programu do zarządzania dokumentami. Tabela Dokumenty ma 

strukturę: 

INT -> Id 

INT -> IdPracownika 

VARCHAR(100) -> Tytul 

TEXT -> Zawartosc 

INT -> IdKategorii 

DATETIME -> DataUtworzenia 

Tabelę Pracownicy zaprojektuj samodzielnie, opierając się o 

następujący opis: 

Każdy pracownik w firmie ma swój unikatowy identyfikator, 

będący liczbą naturalną. Oprócz tego pracownika cechują imię, 

nazwisko, PESEL, miasto, ulica, numer domu, pleć. Jeden 

dokument może przetwarzany maksymalnie przez jednego 

pracownika, podczas gdy jeden pracownik może obsługiwać 

wiele dokumentów jednocześnie. 

Narzędzie phpMyAdmin pozwala zarządzać bazą danych 

bez szczegółowej wiedzy technicznej. Na pewno zastanawiało 

Cię, co to za skrypt pojawiał się na górze strony, gdy klikając 

jakąkolwiek akcję, pojawiał się wynik. To kod źródłowy języka 
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SQL. Służy on do manipulacji strukturą bazy danych oraz samymi 

danymi. Kolejna część będzie poświęcona właśnie językowi SQL. 

Wstęp do języka SQL 

Do tej pory, wszystkie operacje na tabelach oraz danych, 

wyklikiwaliśmy w phpMyAdminie. 

Jest to sposób szybki i wygodny, ale warto wiedzieć, co 

dzieje się pod spodem. 

Wspomniałem ostatnio, że każda akcja w GUI skutkuje 

pokazaniem w panelu kodu SQL, który wykonał się po kliknięciu. 

To instrukcje zaszyte pod konkretnymi akcjami phpMyAdmina, 

zaimplementowane przez jego twórców. Jeśli chcesz używać baz 

danych u siebie w projekcie, też musisz wywoływać odpowiednie 

komendy SQL. Pora poznać kod SQL i samemu, świadomie nim 

operować. 

Pobieranie rekordów 

Podstawową operacją, której użyjesz pewnie najczęściej, 

jest pobieranie rekordów z bazy. W języku SQL służy do tego 

instrukcja SELECT. Jej składnia jest następująca: 
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SELECT nazwyKolumnDoPobrania FROM nazwaTabeli; 

Zamiast nazwyKolumnDoPobrania należy wpisać nazwy 

kolumn, oddzielone od siebie przecinkami. Jeżeli chcemy pobrać 

wszystkie kolumny, możemy podać * zamiast wypisać wszystkie z 

osobna. Zobacz kilka przykładów wykorzystania SELECTa: 

SELECT * FROM tabela; 
SELECT id FROM tabela; 
SELECT id, imie, nazwisko FROM tabela; 

Możesz ćwiczyć na tabelach utworzonych w poprzednich 

częściach. PhpMyAdmin ma zakładkę “SQL”, gdzie możesz 

wkleić gotowy kod SQL i zobaczyć rezultat. 

Wstawianie rekordu 

Do wstawienia rekordu na stronę służy instrukcja INSERT. 

Zobacz konstrukcję poniżej 

INSERT INTO nazwaTabeli (kolumna1, kolumna2 ...)  
VALUES ('wartosc1', 'wartosc2' …); 

Wykonując ją, wstawisz do tabeli nowy rekord. W nawiasach 

podajemy nazwy kolumn, a odpowiadające wartości w drugim 

nawiasie zostaną dodane. Przykład z życia wzięty: 

INSERT INTO kategorie (id, nazwa)  
VALUES (1, 'Faktura'); 
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Ciąg dalszy języka SQL 

Po wyciąganiu i dodawaniu nowych rekordów, przyszła pora 

na więcej. 

Zaczniemy od usuwania rekordów, które są już zbędne w 

naszej bazie. 

Pamiętaj, że usuwając rekord, tracisz go trwale. W 

rzeczywistych projektach, często zamiast usuwać rekord, 

dodajemy kolumnę “IsActive” i zmieniamy jej wartość na false. 

Następnie wyciągamy jedynie rekordy, które mają ustawioną 

wartość na true. 

Usuwanie rekordów 

Aby usunąć rekord z bazy, należy wykonać: 

DELETE FROM nazwaTabeli WHERE nazwaKolumny = 
warunek; 

Spowoduje to usunięcie wszystkich rekordów, które 

spełniają podany warunek. Jeśli nie podamy warunku, wszystkie 

rekordy z tabeli zostaną usunięte. 

Poniżej kilka przykładów: 
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DELETE FROM kategorie; 
DELETE FROM kategorie WHERE id = 1; 
DELETE FROM kategorie WHERE nazwa LIKE '%faktura%'; 

Warunek LIKE 

Powyżej, po raz pierwszy pojawił nam się operator LIKE. 

Służy on do dopasowania ciągu znaków do danego schematu. 

Znaki specjalne % zastępują dowolny ciąg znaków. Nasz warunek 

zatem usunie wszystkie rekordy z tabeli kategorie, które mają w 

nazwie ‘faktura’. Na przykład: faktura VAT, faktura PROForma, 

korygująca faktura etc. 

Modyfikowanie rekordu 

W przypadku, gdy rekord istnieje już w bazie, a my chcemy 

zmodyfikować jego część, używamy instrukcji UPDATE. Poniżej 

schemat polecenia: 

UPDATE nazwaTabeli SET nazwaKolumny = 'wartosc'  
WHERE nazwaKolumny = warunek; 

SET przymuje nazwę kolumny, gdzie ma ustawić żądaną 

wartość. WHERE określa wszystkie rekordy, gdzie wartość będzie 

ustawiona. Zobacz kilka przykładów poniżej: 

UPDATE kategorie SET nazwa = 'brak'; 
UPDATE kategorie SET nazwa = 'faktura VAT' WHERE id 
= 1; 
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UPDATE kategorie SET nazwa = 'poprawione' WHERE 
nazwa = 'błędne'; 
UPDATE kategorie SET id = '2', nazwa = 'faktura VAT' 
WHERE id = 1; 

Pobieranie danych z kilku tabel 

W momencie, gdy chcemy pobrać dane z więcej niż jednej 

tabeli, możemy w zapytaniu połączyć je ze sobą. Przykładowo, 

chcesz pobrać dokument, który jest typu “umowa”, ale nie 

wiesz, jakie jest ID tego wpisu w tabeli kategorie. Możesz łatwo 

wyciągnąć to ID i użyć na tabeli dokumenty w następujący 

sposób: 

SELECT d.nazwaDokumentu, d.zawartosc FROM dokumenty 
d, kategorie k  
WHERE d.kategoriaId = k.id AND k.nazwa = 'umowa'; 

Zauważ dodatkowy warunek w WHERE, jeśli pobierasz dane 

z kilku tabel. Musisz jasno wskazać, która kolumna jest kluczem 

obcym dla drugiej tabeli. Literki d i k są skróconymi nazwami 

tabel, by nie trzeba było korzystać z pełnej nazwy tabeli. 

SQL w kodzie PHP 

Wiesz już, jak działają bazy danych oraz jak wykorzystać 

język SQL. Czas teraz użyć nabytej wiedzy, by zintegrować 

aplikację PHP z bazą MySQL. PHP posiada gotowe funkcje do 

łączenia i rozłączania bazy danych, wybierania bazy domyślnej, 

KURS PHP I MYSQL KURSPHP.COM 186

http://KursPHP.com


wykonywania kodu SQL oraz kilka innych. Zobaczmy najpierw, w 

jaki sposób możemy połączyć się i rozłączyć z bazą: 

Łączenie bazy danych 

<?php 
// nawiązujemy połączenie 
$link = mysqli_connect("adresHosta", "uzytkownik", 
"haslo", "nazwaBazy"); 

// sprawdzamy efekt połączenia 
if (mysqli_connect_errno()) { 
   printf("Nie udało się połączyć: %s", 
mysqli_connect_error()); 
   exit(); 
} 

// przeprowadzamy wszystkie operacje 

// zamykamy połączenie z bazą 
mysqli_close($link); 
?> 

W 99% przypadków baza jest na tym samym serwerze, co 

aplikacja w PHP. Stąd “adresHosta: to zazwyczaj “localhost”. 

“Użytkownik” i “hasło” to dane logowania użytkownika, które 

podawaliśmy w phpMyAdmin. “NazwaBazy” to, jak sama nazwa 

wskazuje, nazwa Twojej bazy danych. 

Wykonajmy teraz jakieś polecenie SQL: 

/* Wykonaj SQL na otwartej bazie */ 
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if ($wynik = mysqli_query($link, "SELECT * FROM 
kategorie;")) 
{ 
   $iloscRekordow = mysqli_num_rows($wynik); 
   echo "Zapytanie zwróciło $iloscRekordow 
rekordów."; 
} 

// wyświetl wyniki 
while ($rekord = mysqli_fetch_array($wynik)) 
{ 
 echo 'Kategoria o nazwie: ' . $wynik["nazwa"] . 
 '<br/>'; 
} 
public function blabla 
{ 
   $i = 123; 
} 

Powyższy przykład pokazuje, jak wykonać polecenie SQL 

oraz wyświetlić liczbę rekordów, zwróconych przez zapytanie. Do 

tego, na koniec wyświetlamy wyniki. Funkcji do odczytywania 

rekordów jest kilka. Jedną z nich, zaprezentowaną tutaj, jest 

mysqli_fetch_array(). Zamienia rekord z bazy MySQL na tablicę w 

PHP. W ten sposób wartość komórki w kolumnie “nazwa” jest 

teraz dostępna w tablicy $wynik[„nazwa”]. Tak samo możemy się 

odnieść do innych kolumn w tabeli. 
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PHP Prepared Statements – podejście do baz 
danych 

Tworzysz kod i zastanawiasz się, czy jest bezpieczny? Czy 

wprawiony hacker może łatwo obejść Twoje zabezpieczenia? 

Naucz się, w jaki sposób zastosować w PHP Prepared 

Statements. Pozwoli to podejść poważnie do tematu łączenia 

PHP z Bazą Danych. 

W tym artykule nauczysz się stosować Prepared Statements 

w PHP przy łączeniu z bazą danych SQL. 

Jeśli łączysz argumenty podawane przez użytkownika z 

resztą kwerendy SQL, budując z tego jedną instrukcję, narażasz 

się na niebezpieczeństwo. Jako programista, musisz dołożyć 

wszelkich starań, by nikt złośliwie nie był w stanie popsuć bazy. 

Tym bardziej nie możesz dopuścić, by dane z bazy zostały 

wykradzione. 

W jednym z wpisów pisałem o zagrożeniu SQL Injection. 

Jak może ucierpieć baza w przypadku braku odpowiednich 

zabezpieczeń oraz jak się przed tym bronić. 

Jednym z dodatkowych, n iemal n iezawodnych, 

zabezpieczeń jest używanie tzw. Prepared statements. Ten artykuł 
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stanowi niejako uzupełnienie kursu SQL, który znajdziesz na tej 

stronie. 

Przygotowane instrukcje (z ang. Prepared Statements) 

polega to na tym, że najpierw przygotowujemy instrukcję dla 

bazy z miejscami przygotowanymi dla argumentów, po czym 

osobno przypisujemy argumenty w kolejnym poleceniu. 

W ten sposób nie ma mowy o ingerencji w wykonywany kod 

SQL, gdyż nie łączymy wielu stringów w jeden i nie wykonujemy 

go w całości. Jedynie dokładamy dodatkowe argumenty w 

bezpiecznie przygotowane miejsca. 

Zobacz, jak uzyskać efekt Prepared Statements przy użyciu 

obiektu MySQLi oraz PHP. 

Najpierw utwórz sobie nowy obiekt MySQLi przy pomocy 

dostępnych danych: 

$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, 
DB_NAME, DB_SOCKET); 
 $conn->set_charset("utf8"); 
 // Check connection 
 if ($conn->connect_error) { 
  die("Connection failed: " . $conn-
>connect_error); 
 } 

Do tworzenia obiektu użyłem zestawu stałych, np.: 
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define('DB_NAME', 'dbName'); 

define('DB_USER', 'dbUser'); 

define('DB_PASSWORD', 'dbUserPass1234'); 

define('DB_HOST', 'localhost'); 

define('DB_SOCKET', 12345); 

Następnie, przygotujmy sobie naszą instrukcję przy pomocy 

metody prepare: 

$stmt = $conn->prepare("select u.FirstName, 
u.LastName from Users u where u.Email=?"); 

Teraz… 

Baza danych już wie, że wykona instrukcję przygotowaną w 

poprzednim kroku. W kolejnym kroku musimy jedynie 

przyporządkować wartość dla podanego warunku. 

Jak pewnie zauważyłeś, w Prepared Statements każde 

miejsce na zmienną oznaczane jest znakiem zapytania ?. 

Znaków zapytania możemy wstawić tyle, ile jest potrzebne. 

Później w odpowiedniej kolejności przypiszemy zmienne. Pod 

koniec artykułu znajdziesz przykład z większą ilością przypisanych 

argumentów. Póki co jedynie podamy adres e-mail. 

$stmt->bind_param('s', $email); 
$stmt->execute(); 
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Powyższa linijka przypisuje do pierwszego znaku zapytania 

wartość zmiennej $email, po czym metoda execute wykonuje 

wcześniej przygotowaną instrukcję. 

Żeby zobaczyć rezultat, należy najpierw przypisać zwracane 

kolumny do odpowiednich zmiennych. W naszym przykładzie 

pobieramy FirstName i LastName z tabeli Users. Potrzebujemy 

zatem dwóch zmiennych, by przypisać do nich dwie kolumny. 

Robimy to za pomocą instrukcji bind_result. 

Po jej zastowosaniu możemy przeiterować po rezultatach i 

dostać wartość każdego wiersza. Przykład poniżej: 

$stmt->bind_result($firstName, $lastName); 
  
$returnArray = array(); 
while ($stmt->fetch()) 
{ 
 echo $firstName . " " . $lastName; 
} 
  
$stmt->close(); 
$conn->close(); 

Na sam koniec zamykamy przygotowaną instrukcję oraz 

połączenie z bazą. 

Zobacz teraz, jak połączyć kilka warunków (dodać kilka 

zmiennych) do przygotowanej instrukcji: 
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$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO Users (Id, 
FirstName, LastName, Email) VALUES (?, ?, ?, ?);"); 
$stmt->bind_param('isss', $id, $firstName, 
$lastName, $email); 
$stmt->execute(); 

Zauważasz pewnie p ie rwszy a rgument metody 

bind_params, który jest stringiem. Służy on do poinstruowania, 

jakiego typu argumenty będą wstawiane w instrukcję. Tak oto, d 

oznacza liczbę całkowitą, a s oznacza ciąg znaków. dsss to liczba, 

string, string i string. 

Poczytaj o bind_params w oficjalnej dokumentacji. 

Jeśli chcesz skopiować cały fragment kodu z dzisiejszego 

tematu, teraz masz na to szansę: 

define('DB_NAME', 'dbName'); 
define('DB_USER', 'dbUser'); 
define('DB_PASSWORD', 'dbUserPass1234'); 
define('DB_HOST', 'localhost'); 
define('DB_SOCKET', 12345); 
  
$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, 
DB_NAME, DB_SOCKET); 
 $conn->set_charset("utf8"); 
 // Check connection 
 if ($conn->connect_error) { 
  die("Connection failed: " . $conn-
>connect_error); 
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 } 
  
$stmt = $conn->prepare("select u.FirstName, 
u.LastName from Users u where u.Email=?"); 
  
$stmt->bind_param('s', $email); 
$stmt->execute(); 
  
$stmt->bind_result($firstName, $lastName); 
  
$returnArray = array(); 
while ($stmt->fetch()) 
{ 
 echo $firstName . " " . $lastName; 
} 
  
$stmt->close(); 
$conn->close(); 

Mam nadzieję, że zdobyta wiedza sprawi, że będziesz 

lepszym programistą. 

Prepared Statements pomoże Ci uniknąć nieprzyjemności 

włamania i wycieku danych lub ich całkowitej utracie. 

Najlepiej będzie, gdy ich stosowanie wejdzie Ci w nawyk. 
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Czym jest programowanie obiektowe? 

Pozwól, że posłużę się słowami Steva Jobsa, który w 1994 

roku dla magazynu Rolling Stone dał taką wypowiedź o 

programowaniu obiektowym: 

Objects are like people. They’re living, breathing things 

that have knowledge inside them about how to do things and 

have memory inside them so they can remember things. And 

rather than interacting with them at a very low level, you interact 

with them at a very high level of abstraction, like we’re doing 

right here. 

Here’s an example: If I’m your laundry object, you can give 

me your dirty clothes and send me a message that says, “Can 

you get my clothes laundered, please.” I happen to know where 

the best laundry place in San Francisco is. And I speak English, 

and I have dollars in my pockets. So I go out and hail a taxicab 

and tell the driver to take me to this place in San Francisco. I go 

get your clothes laundered, I jump back in the cab, I get back 

here. I give you your clean clothes and say, “Here are your clean 

clothes.” 

You have no idea how I did that. You have no knowledge of 

the laundry place. Maybe you speak French, and you can’t even 

hail a taxi. You can’t pay for one, you don’t have dollars in your 
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pocket. Yet I knew how to do all of that. And you didn’t have to 

know any of it. All that complexity was hidden inside of me, and 

we were able to interact at a very high level of abstraction. That’s 

what objects are. They encapsulate complexity, and the 

interfaces to that complexity are high level. 

Pokuszę się o przetłumaczenie jego wypowiedzi: 

Obiekty są jak ludzie. Są żyjącymi, oddychającymi istotami, 

które  wiedzą jak wykonywać pewne rzeczy i mają pamięć, by 

mogły rzeczy pamiętać. I zamiast oddziaływać na siebie na 

bardzo niskim poziomie – oddziałują na bardzo wysokim 

poziomie abstrakcji. Tak jak my w codziennym życiu. 

Tutaj podam przykład: Jeśli ja jestem obiektem Pralnia, 

możesz dać mi brudne ciuchy i wysłać mi wiadomość „Czy 

możesz wyprać mi moje ubrania, proszę.” Tak się składa, że wiem 

gdzie są najlepsze pralnie w San Francisco. Mówię po angielsku i 

mam dolary w kieszeni. Więc wychodzę i łapię taksówkę. Proszę 

taksówkarza, by zawiózł mnie do wskazanej pralni. Piorę Twoje 

ciuchy, wracam do taxi i przyjeżdżam z powrotem  do Ciebie. 

Oddaję Ci rzeczy i mówię „Tutaj są Twoje czyste ubrania.” 

Nie masz pojęcia co zrobiłem, by je wyprać. Nie masz 

wiedzy o pralniach w San Francisco. Być może mówisz tylko po 

francusku i nawet nie potrafisz złapać taksówki. Nie możesz też 

zapłacić, bo nie masz dolarów. Jednak ja jestem zdolny do tych 
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wszystkich rzeczy. A Ty nie musiałeś wiedzieć, jak się robi 

którąkolwiek z nich. Cała ta złożoność była ukryta we mnie, a my 

mogliśmy oddziaływać na siebie na bardzo wysokim poziomie 

abstrakcji. To są właśnie obiekty. One ukrywają swoją złożoność, 

prezentując jedynie interfejs na wysokim poziomie. 

Jest to nieco potoczne wyjaśnienie, jednak oddaje sedno 

sprawy. 

Oczywiście, Pralnia to robocza nazwa człowieka, który 

odbiera od nas pranie i zawozi do prawdziwej pralni, po czym 

oddaje nam wyprane rzeczy. 

W programowaniu obiektowym chodzi o to, by  zamykać 

część funkcjonalności w postaci obiektów. Obiekt wystawia na 

zewnątrz metody, dzięki którym może się porozumiewać z innymi 

obiektami. 

Tak przykładowo, obiekt Pralnia pokazuje innym obiektom, 

że może zrobić pranie i nic więcej. Nie pokazuje, że odda je do 

pralni, że pojedzie taksówką i że będzie płacić. Ta funkcjonalność 

jest zamknięta wewnątrz tego obiektu. 

Obiekty posiadają również własne cechy. Przykładowo dla 

obiektu Pralnia, mogą to być wiek, płeć, stan portfela. 

Generalnie, właściwości obiektów nie powinno się dać zmieniać z 

zewnątrz. 
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Zobacz, jak bardzo takie podejście  upraszcza i 

systematyzuje programowanie. 

Mając gotowy obiekt Pralnia, jako programista, nie musisz 

się martwić krokami, które należy wykonać, by wyprać ubrania. 

Po prostu wywołujesz jedną metodę i masz pranie zrobione. 

Możesz skupić się na całości programu jako szerszej 

perspektywy. Projektujesz interakcje miedzy obiektami, zamiast 

skupiać się na detalach. 

Jak tworzy się obiekty? 

Wspaniale, gdy nasz obiekt Pralnia jest już gotowy i 

możemy z niego korzystać. 

Zanim jednak to nastąpi, musimy nauczyć nasz program, w 

jaki sposób obiekt Pralnia ma być utworzony i jak ma wykonywać 

swoje czynności. 

Obiekty tworzymy za pomocą klasy. 

To klasa jest swoistą definicją obiektu. Opisuje, jakie ma 

parametry i metody, co będzie widoczne na zewnątrz, a co jest 

funkcjonalnością ukrytą. W jaki sposób obiekt się tworzy i co się 

dzieje, gdy się niszczy. 

Tworząc nowy obiekt, wskazujemy, jakiej ma być klasy. 

Możemy stworzyć wiele obiektów będących tej samej klasy. 
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Co może definiować klasa? 

Klasa zawiera w sobie wszystkie informacje związane z 

obiektami jej typu. 

Są to: 

 ▪ własności obiektu (zmienne) 

 ▪ metody (funkcje, które wykonuje obiekt) 

 ▪ dziedziczenie (czy obiekt będzie wzorował się na 

obiekcie nadrzędnym) 

 ▪ implementacja interfejsu (czy musi zawierać pewne 

metody) 

 ▪ metody magiczne (konstruktory, destruktor i inne – 

zobacz w dokumentacji) 

Własności obiektu 

To nic innego jak zmienne, które są zawarte wewnątrz 

stworzonego obiektu. 

Tak, wracając do naszego przykładu z gościem od pralni. 

Jego własności to przykładowo: wiek, płeć, stan portfela, ilość 

ubrań i tym podobne. 

Są to cechy, które opisują dany obiekt. 

Metody 
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To zbiór funkcji zdefiniowanych dla tego obiektu. 

W opisanym przykładzie mogłyby być takie: zrób pranie, 

zamów taksówkę, pobierz opłatę, szukaj klienta itp. 

Są to czynności, które obiekt może wykonać. 

Dziedziczenie i implementacja interfejsu 

W programowaniu zorientowanym obiektowo istnieje 

możliwość tworzenia pewnych obiektów bazując na innym 

obiekcie (dziedziczenie) lub gotowym schemacie (interfejsy). 

W przypadku dziedziczenia wskazujemy klasę, która ma 

zostać rozszerzona. 

Oznacza to, że klasa dziedzicząca będzie miała dokładnie te 

same metody co dziedziczona, plus można ją rozszerzyć o 

dodatkową funkcjonalność. 

W naszym przykładzie może to wyglądać następująco: 

Pojawia się nowy obiekt – Pralnia Ekspresowa. Nowa pralnia 

ma dokładnie te same własności i może wykonywać te same 

czynności co tradycyjna Pralnia. Plus, pojawia się nowa metoda – 

zrób pranie w 15 minut. 

Wtedy, by uniknąć kopiowania kodu i przepisywania tych 

samych metod i własności, nowa klasa dziedziczy po klasie 
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bazowej i otrzymuje dokładnie te same metody i własności. My 

jedynie wzbogacamy ją o nowe możliwości. 

W przypadku interfejsu tworzymy schemat, do którego musi 

dopasować się klasa, która go implementuje. 

Interfejs np. może wymusić posiadanie metody o danej 

nazwie. 

W naszym przykładzie może to wyglądać następująco: 

Tworzymy interfejs ICzyszczenieUbran, który wymusza na 

klasie posiadania metody zrobPranie. Teraz tworząc jakąkolwiek 

nową k l a sę , k tó ra będz ie mog ła wyprać ub ran ia , 

implementujemy w niej ten interfejs. 

Klasa Pralnia, implementując ten interfejs, posiada metodę 

zrobPranie. 

Teraz może pojawić się klasa Pralniomat, implementująca 

interfejs ICzyszczenieUbran, która również będzie musiała 

posiadać metodę zrobPranie. 

To jak z McDonald’sem – nieważne czy w Polsce, czy w 

Stanach czy Południowych Chinach – każdy zaserwuje Ci 

BigMac’a. 

Metody magiczne 
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To stwierdzenie akurat znajduje swoje zastosowanie stricte 

w PHP i językach pochodnych. 

W Javie czy C# go nie spotkasz. 

Metody magiczne to nowość wprowadzona w PHP5. 

Wykonują się automatycznie a ich nazwy zaczynają się od 

podwójnego podkreślenia ‚__’. 

Wspominam o nich teraz wyłącznie w ramach ciekawostki. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zobacz: 

http://www.php.rk.edu.pl/w/p/metody-magiczne/ 

http://wortal.php.pl/Wortal/Artykuly/PHP/Podstawy/

Programowanie-obiektowe-dla-poczatkujacych/Metody-

magiczne 

Opowiem o nich więcej, gdy przejdziemy do pisania 

własnego kodu. 

Modyfikatory dostępu 

Przydatną funkcjonalnością, bez której programowanie 

obiektowe nie mogłoby się obejść, jest modyfikacja dostępu do 

zawartości klasy (i jej obiektów). 

Tym sposobem, w PHP wyróżniamy zasoby: 

 ▪ publicznie dostępne (modyfikator public) 
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 ▪ dostępne wyłącznie wewnątrz klasy i klasach 

dziedziczących (modyfikator protected) 

 ▪ dostępne wyłącznie wewnątrz klasy (modyfikator 

private) 

Wracając do przykładu Pralni, metoda zrobPranie będzie 

metodą publiczną, gdyż inne obiekty mogą z niej skorzystać. 

Natomiast takie pola jak wiek czy płeć będą prywatne, gdyż 

nie chcemy, by ktoś mógł je zmieniać. 

Metodą protected byłoby np. łapanie taksówki, co mogą 

robić jedynie obiekty typu Pralnia lub pralniopochodne (jak 

wspomniana wcześniej Pralnia Ekspresowa). 

Podsumowując 

Programowanie obiektowe ma przyczynić się do 

zwiększenia czytelności kodu i ułatwić zarządzanie nim. 

Porządnie i przejrzyście ustrukturyzowany kod jest tańszy w 

utrzymaniu i szybszy w rozbudowie. Programowanie jest 

łatwiejsze, gdy nie musisz się długo zastanawiać, gdzie masz 

wprowadzić poprawkę. 

Oczywiście, znajdą się tacy, którzy piszą wszystko w oparciu 

na funkcjach i ich kod też działa. 
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To nie jest tak, że pisząc obiektowo jesteś w stanie napisać 

bardziej zaawansowane rzeczy niż bez wykorzystania obiektów. 

Po prostu to, co dobrze napiszesz obiektowo, będzie dużo 

bardziej czytelne i znacznie łatwiej będzie Ci dokładać kolejne 

funkcjonalności. 
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Zakończenie 
Serdecznie gratuluję Ci dobrnięcia do końca książki. Masz 

za sobą ponad 200 stron przesyconych wiedzą o PHP i MySQL. 

Mam nadzieję, że nie zakończysz na samym czytaniu, tylko 

weźmiesz nabytą wiedzę i spróbujesz swoich sił w praktyce. 

Programowanie to doskonała zabawa, która może 

przerodzić się w bardzo dobrze płatne zajęcie, jeśli podejdziesz 

do niego poważnie. 

Programiści to jedna z najlepiej opłacanych grup 

zawodowych w Po lsce i na świec ie . S ta ły def i cy t 

programistycznej siły roboczej sprawia, że firmy są gotowe płacić 

więcej i więcej za Twoje usługi. 

Z drugiej strony, znając dobrze PHP możesz pokusić się o 

stworzenie własnego produktu cyfrowego, który pomoże ludziom 

rozwiązywać ich codziennie problemy. Pamiętaj, Twój przychód 

będzie wprost proporcjonalny do ilości osób, którym uda Ci się 

pomóc. 

Tak czy tak, pierwszy krok masz za sobą. Teraz pozostaje  Ci 

rozwijać zdobyte umiejętności i korzystać z nich jak najwięcej, aż 

ich użycie stanie się swobodne i naturalne. 
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Zaglądaj na stronę kursphp.com, by stale się rozwijać i 

poszerzać swoje horyzonty w tematach PHP. 

Dalsze kroki 

Zastanawiasz się pewnie, co dalej.  

Co musisz zrobić, by programować w PHP jeszcze lepiej, 

szybciej i bardziej fachowo. 

Musisz wiedzieć, że czyste PHP to nie wszystko. Podstawy 

trzeba znać, gdyż bez nich ciężko się później odnaleźć. Jednak 

pisanie bez żadnych wspomagaczy jest po prostu nieefektywne. 

Do tego celu stworzone zostały liczne frameworki, które 

bardzo ułatwiają i przyspieszają najbardziej popularne czynności. 

Wyobraź sobie stworzenie systemu autentykacji użytkowników z 

rejestracją i przypominaniem hasła oraz ustawieniem praw do 

danych podstron wg roli, którą posiada dany użytkownik. 

W czystym PHP to pewnie cały dzień pracy. Jednak, jeśli 

użyjesz frameworka (np. Laravel, którego polecam) może się 

okazać, że w godzinę jest gotowy. 

Dlatego polecam zapoznać się z artykułem kursphp.com/

frameworki i wybrać framework najlepszy dla siebie. 
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Raz jeszcze gratuluję dobrnięcia do końca książki i bardzo 

Ci dziękuję, że mogłem coś wnieść do Twojego życia. 

Pozdrawiam serdecznie, 

Marcin Wesel 
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