Co to jest PHP?
Pierwotnie PHP oznaczało Personal Home Page. Stworzony w 1994 roku przez Rasmusa Lerdorfa, aby
śledzić odwiedzających jego życiorys online. Wraz ze wzrostem jego przydatności i możliwości (i zaczęło
być wykorzystywane w bardziej profesjonalnych sytuacjach), PHP oznaczało PHP: Hypertext
Preporocesor. Definicja w zasadzie oznacza ,że PHP obsługuje dane zanim stanie się HTML – który
oznacza hipertekstowy język znaczników. Według oficjalnej strony PHP, znalezionej na www.php.net
, PHP, jest „popularnym językiem skryptowym ogólnego przeznaczenia, który jest szczególnie
przydatnym do tworzenia stron internetowych”. Dokładniej PHP jest językiem skryptowym
powszechnie osadzonym w HTML. Przyjrzymy się co to oznacza co to bardziej szczegółowo.
Powiedzenie ,że PHP może być osadzone w HTML, oznacza ,że kod PHP można zapisać w kodzie HTML
– HTML jest językiem, z którego zbudowane są wszystkie strony internetowe. Dlatego programowanie
w PHP zaczyna się nieco inaczej niż ręczne kodowanie HTML. Ponadto PHP jest językiem skryptowym
, w przeciwieństwie do języka kompilowanego. Oznacza to ,że PHP jest zaprojektowany do zrobienia
czegoś po wystąpienia zdarzenia – na przykład, kiedy użytkownik przesyła formularz lub przechodzi
pod adres URL (Uniiform Resource Locator – termin techniczny adresu internetowego). Innym
popularnym przykładem języka skryptowego jest JavaScript, który zwykle obsługuje zdarzenia
występujące w przeglądarce. Zarówno PHP jak i JavaScript można również opisać jako interpretowane,
ponieważ kod musi być uruchamiany przez plik wykonywalny, taki jak moduł PHP lub komponent
JavaScript przeglądarki. Odwrotnie, skompilowane języki takie jak C czy C++ mogą być używane do
pisania autonomicznych aplikacji, które mogą działać niezależenie od dowolnego zdarzenia.
Powinieneś również zrozumieć ,że PHP to technologia po stronie serwera. Odnosi się to do faktu, że
cały PHP występujący na serwerze (w przeciwieństwie do klienta , który jest komputerem używanym
przez osobę oglądającą stronę internetową). Serwer to po prostu komputer skonfigurowany do
wyświetlania stron, które widzisz , gdy przechodzisz do adresu internetowego w przeglądarce.
Wreszcie, PHP jest wieloplatformowe, co oznacza ,że można go używać na komputerach z systemem
UNIX, Windows, Macintosh i innymi systemami operacyjnymi. Ponownie mówimy o systemie
operacyjnym serwera, a nie klienta. PHP może działać nie tylko w prawie każdym systemie
operacyjnym , ale w przeciwieństwie do wielu innych języków programowania umożliwia przełączanie
pracy z jednej platformy na inną, przy niewielkich modyfikacjach lub bez żadnych modyfikacji.
Dlaczego Warto Używać PHP?
Mówiąc najprościej, PHP jest lepsze, szybsze i łatwiejsze do nauczenia niż alternatywy. Wszystkie
witryny muszą rozpoczynać od zwykłego HTML i można utworzy całą witrynę za pomocą wielu
statycznych stron HTML. Ale podstawowy HTML to ograniczone podejście, które nie pozwala na
elastyczność i dynamiczne zachowanie. Użytkownicy uzyskujący dostęp do witryn zawierających
wyłącznie HTML widzą proste strony bez poziomu personalizacji lub dynamicznego zachowania. Dzięki
PHP możesz tworzyć ekscytujące i oryginalne strony w oparciu o czynniki, które chcesz uwzględnić.
PHP może również wchodzić w interakcje z bazami danych i plikami, obsługiwać pocztę e-mail i robić
wiele innych rzeczy, których sam HTML nie jest w stanie . Projektanci stron już dawno temu nauczyli
się ,że sam HTML nie będzie tworzyć zachęcających i trwałych stron internetowych. W tym celu
technologie serwerowe takie jak PHP stały się normą. Technologie te pozwalają programistom tworzyć
aplikacje internetowe , które są generowane dynamicznie , z uwzględnieniem dowolnych elementów,
których programista pragnie. Często obsługiwane przez bazę danych , te zaawansowane strony mogą
być aktualizowane i utrzymywane łatwiej niż statyczne strony HTML. Jeśli chodzi o wybór technologii
po stronie serwera, podstawowymi alternatywami dla PHP są : ASP.NET (Active Server Page), JSP
(JavaServer Pages), Ruby (za pośrednictwem frameworka Rails lub Sinatra) i niektórych nowszych

wersji po stronie serwera takie jak Node.js. Nasuwa się pytanie, dlaczego programista powinien używać
PHP zamiast ASP.NET, Node.js czy czegokolwiek innego aby stworzyć dynamiczną stronę internetową?








PHP jest znacznie łatwiejszy do nauczenia się i używania. Ludzie - tacy jak Ty – bez żadnego
formalnego szkolenia programistycznego mogą pisać skrypty PHP z łatwością, po przeczytaniu
jednej książki. Dla porównania ASP.NET wymaga zrozumienia języka Visual Basic, C# lub innego
języka, Node.js wymaga JavaScript. Są to bardziej złożone języki i są znacznie trudniejsze do
nauczenia.
PHP został napisany specjalnie do dynamicznego tworzenia stron internetowych. Perl,
VBScript, Java i Ruby nie były, a fakt ten sugeruje ,że PHP z własnej woli może wykonywać
pewne zadania szybciej i łatwiej niż alternatywy. PHP nie jest „lepszym” językiem
programowania niż JavaScript lub C# , które mogą robić rzeczy, których PHP nie potrafi.
PHP jest zarówno bezpłatne jak i wieloplatformowe . Dlatego możesz uczyć się i używać PHP
na prawie każdym komputerze bez żadnych kosztów. Co więcej, jego natura open source
oznacza , ze użytkownicy PHP napędzają jego rozwój, a nie jakaś korporacyjna jednostka
PHP jest najpopularniejszym narzędziem do tworzenia dynamicznych stron internetowych .
Ucząc się PHP zapewnisz sobie użyteczne hobby jak i lukratywne umiejętności.

Jak Działa PHP?
PHP jest językiem po stronie serwera, co oznacza ,ze kod jaki piszesz w PHP znajduje się na komputerzehoście, który obsługuje strony internetowe w przeglądarkach. Kiedy przechodzisz na stronę
internetową, twój dostawca internetu kieruje twoje żądanie do serwera który przechowuje daną
stronę. Serwer odczytuje od PHO i przetwarza go zgodnie ze swoimi skryptowymi wskazówkami. w
skrócie, PHP tworzy stronę HTML w locie w oparciu o wybrane parametr. Różni się to od strony
generowanej w HTML, tym ,że po zgłoszeniu żądania , serwer wysyła tylko dane HTML do przeglądarki
- nie występuje interpretacja po stronie serwera. W związku z tym, dla przeglądarki użytkownika
końcowego może istnieć lub nie różnica między wyglądem strony home.html a home.php. Główną
różnicą jest to ,że używając PHP, możesz mieć serwer dynamicznie generujący kod HTML. Na przykład
różne informacje mogą być reprezentowane jeśli jest poniedziałek a nie wtorek, lub jeśli użytkownik
odwiedził wcześniej stronę. Dynamiczne tworzenie stron internetowych wyróżnia je z mniej atrakcyjnej
, statycznej strony. Główną różnicą między PHP a HTML jest to ,że PHP robi wszystko na serwerze a
następnie wysyła odpowiednie informacje do przeglądarki.
Czego Będziesz Potrzebował?
Najważniejszy wymóg pracy z PHP – ponieważ jest to język skryptowy po stronie serwera – jest dostęp
do serwera obsługującego PHP. Biorąc pod uwagę popularność PHP, Twój usługodawca hostingowy
najprawdopodobniej ma tę opcję dostępną na swoich serwerach. Inną opcją jest instalacja PHP i
aplikacja serwera WWW (np. Apache) na własnym komputerze. Użytkownicy systemów Windows ,Mac
OS X lub Linux mogą łatwo zainstalować i używać PHP bez żadnych kosztów.
Drugi wymóg jest prawie podany : musisz mieć edytor tekstu na swoim komputerze. Atom, Notatnik,
UltraEdit i podobne aplikacje freeware są wystarczające dla naszych celów. Po trzecie, potrzebujesz
metody wysyłania skryptów jakie napiszesz , na serwer, Jeśli zainstalowałeś PHP na własnym
komputerze, możesz zapisać skrypty w odpowiednim katalogu. Jeśli jednak używasz zdalnego serwera
z hostem internetowym, potrzebujesz programu SFTP (Secure File Transfer Protocol) aby wysłać skrypt
na serwer. Polecam darmowy, dobry program FileZilla. Ostatnim wymaganiem, jeśli chcesz korzystać
z baz danych, potrzebujesz dostępu do MySQL. MySQL jest dostępny w darmowej wersji, którą możesz
zainstalować na swoim komputerze.

Pierwsze Kroki Z PHP
Ucząc się dowolnego nowego języka programowania, zawsze zaczynaj od zrozumienia podstawowej
składni i funkcjonalności. Skupimy się na podstawach HTML i PHP oraz na tym , jak te dwa języku
współpracują ze sobą. Omówimy również niektóre zalecane techniki programowania i debuggowania
, których użycie znacznie ułatwi proces uczenia się. Jeśli nigdy wcześniej nie programowałeś, ta sekcja
wprowadzi cię na właściwą drogę. Jeśli masz jakieś doświadczenie w programowaniu, będziesz mógł
przeglądać te strony, zyskując perspektywę dla pozostałych materiałów. Pod koniec tej części z
powodzeniem napiszesz i wykonasz swoje pierwsze skrypty PHP.
Podstawowa Składnia HTML
Wszystkie strony internetowe są tworzone przy użyciu HTML (HyperText Markup Language). Każda
przeglądarka internetowa czy to Chrome Firefox , Internet Explorer i Edge, Safari zmienia kod HTML <h1>Witaj Świecie!</h1>
Chciałem tylko powiedzieć <em>Witaj</em>
- na stronie internetowej na to:

Zanim przejdziemy do składni PHP, stwórzmy prosty ale prawidłowy dokument HTML, który może
działać jako szablon dla wielu przyszłych przykładów
Podstawowy CSS
Elementy HTML definiują zwartość strony, ale formatowanie wyglądu i zachowania takiej treści
pozostaje w CSS (Cascading Style Sheets). Podobnie jak w HTML, nie będziemy się uczyć CSS w
szczegółach, ale powinniśmy poznać jego podstawową składnię. Możesz dodać CSS do strony
internetowej na kilka sposobów .Pierwszą i najłatwiejszą metodą jest użycie znaczników stylu HTML
<style type="text/css">
/* reguły*/
</style>
Reguły CSS są zdefiniowane między znacznikami stylu otwierania i zamykania. Możesz także użyć
znacznika link HTML dla dołączenia reguł CSS zdefiniowanych w pliku zewnętrznym
<link href="styles.css" rel="stylesheet" type="text/css">
Ten plik zawierałby tylko reguły bez znaczników stylu. Reguły CSS są stosowane do kombinacji ogólnych
elementów strony, klas CSS i określonych elementów
img { border: 0px; }
.error { color: red; }
#about { background-color: #ccc; }

Pierwsza reguła dotyczy każdego znacznika obrazu. Druga ma zastosowanie do dowolnego elementu,
który ma klasę error
<p class="error">Error!</p>
Trzecia reguła ma zastosowanie tylko do określonego elementu , który ma wartość id about
<p id="about">About...</p>
(Nie wszystkie elementy muszą mieć atrybut id, le żadne dwa elementy nie powinny mieć tej samej
wartości id). W większości przypadków będziemy używać CSS tylko do prostych czynności takich jak
zmian koloru lub koloru tła elementu lub jakiegoś tekstu
Aby stworzyć stronę HTML
1. Otwórz edytor tekstu lub zintegrowane środowisko programistyczne (IDE). Możesz użyć
praktycznie dowolnej aplikacji do tworzeni stron HTML i PHP
2. Wybierz Plik -> Nowy, aby utworzyć nowy, pusty dokument. Niektóre edytory tekstu
umożliwiają rozpoczęcie od utworzenia nowego dokumentu określonego typu – na przykład
nowego pliku HTML.
3. Zacznij od linii nagłówków HTML :
<!doctype html>
<html lang="pl">
Poprawny dokument HTML5 zaczyna się od tych linii. Mówi przeglądarce internetowej, jakiego
rodzaju dokumentu oczekiwać. W przypadku tego szablonu, jak i innych jakich będziemy
używać , będą tworzone w HTML5.
4. Tworzymy główną część strony
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Witamy na tej stronie! </ title>
</ head>
Nagłówek strony HTML powinien zawierć meta znacznik charset. Zawiera również tytuł stron,
który pojawi się u góry okna lub zakładki, jak również w zakładkach przeglądarki i historii.
Możesz również odniesienia do JavaScript i CSS w nagłówku
5. Tworzymy sekcję body:
<body>
<h1> To jest podstawowa strona HTML! </ h1>
<br>
<p> Nawet w przypadku <em> niektórych </ em> dekoracji, nadal nie jest to ekscytujące. </ p>
</ body>
Zawartość strony - to co jest wyświetlane w przeglądarce – znajduje się między otwierającym i
zamykającym znacznikiem body

6. Kończymy stronę zamykającym znacznikiem </html>
7. Wybierz Plik -> Zapisz jako. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Tylko Tekst (lub
ASCII) jako format, jeśli masz opcje. Dokumenty HTML i PHP są po prostu zwykłymi plikami
tekstowymi (w przeciwieństwie do , na przykład, dokumentu Microsoft Word, który jest
przechowywany w zastrzeżonym , formacie binarnym). Podczas zapisywania pliku może być
konieczne wskazanie kodowania (utf-8)
8. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zapisać skrypt. Możesz umieścić ten skrypt w dowolnym
miejscu na komputerze, chociaż najlepiej użyć jednego dedykowanego folderu dla skryptu.
9. Zapisz plik jako welcome.html. Strony HTML5 używają standardowego rozszerzenia .html
10. Przetestuj stronę, przeglądając ją w przeglądarce. W przeciwieństwie do skryptów PHP,
możesz przetestować strony HTML otwierając je bezpośrednio w przeglądarce.
Podstawowa Składnia PHP
Teraz, kiedy już wiemy jak HTML będzie obsługiwany, czas zacząć skryptowanie PHP. Aby stworzyć
stronę PHP. zaczniemy tak ,jak przy tworzeniu dokumentu HTML, od zera. Zrozumienie przyczyny tego
jest niezwykle ważne : przeglądarki internetowe są aplikacjami klienckimi, które rozumieją HTML; PHP
to technologia po stronie serwera, której nie można uruchomić po stronie klienta. Ab wypełnić tę lukę,
PHP jest używane na serwerze do wygenerowania kodu HTML uruchamianego w przeglądarce. Istnieją
trzy główne różnice między standardową stroną HTML a skryptem PHP. Po pierwsze skrypty PHP
powinny być zapisane z rozszerzeniem .php. Po drugie umieszczamy kod PHP wewnątrz znaczników <?
php i ?>,zwykle w kontekście jakiegoś HTM:
...
<body> <h1> To jest HTML. </ h1>
<? php kod PHP! ?>
<p> Więcej HTML </ p>
...
Znaczniki PHP wskazują części strony, które będą uruchamiane przez procesor PHP na serwerze.
Prowadzi to do trzeciej ważnej różnicy : skrypty muszą być uruchamiane na serwerze WWW
obsługującym PHP (podczas gdy strony HTML można wyświetlić na dowolnym komputerze
bezpośrednio w przeglądarce). Oznacz to ,że skrypty PHP muszą być uruchamiane za pośrednictwem
adresu URL. Jeśli przeglądasz skrypt PHP w przeglądarce internetowej, a adres nie zaczyna się od http
skrypt PHP nie zadział. Aby zrobić pierwszy skrypt PHP , bez zbytniego programowani, użyjemy funkcji
phpinfo). Funkcja ta , po wywołaniu, wysyła tabele z informacjami do przeglądarki internetowej. Tabela
ta zawiera listę szczegółów instalacji PHP na tym konkretnym serwerze. Jest to świetny sposób na
przetestowanie instalacji PHP. Jednak funkcja phpinfo() nie tylko wyświetl tabelę z informacjami, ale
także tworzy dla ciebie kompletną stronę HTML. Więc ten pierwszy skrypt PHP nie wymaga
standardowego kodu HTML, chociaż kolejne skrypty będą potrzebowały.
Tworzenie Nowego Skryptu PHP Na Komputerze
1. Tworzymy nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE o nazwie phpinfo.php
<?php
phpinfo();
?>

Dla tego konkretnego przypadku zaczniemy od pustego pliku. Ale jeśli edytor tekstu lub IDE ma
szablony plików PHP, możesz z pewnością zacząć od jednego z nich
2. Zaczynamy stronę od <?php w osobnym wierszu. Ten otwierający znacznik PHP ,mówi
serwerowi ,że poniższy kod to PHP i powinien być traktowany jako taki. Jeśli twoja aplikacja
ma szablon PHP, może już utworzyła znaczniki PHP
3. Dodaj następującą linię w następnym wierszu
phinfo ()
Składnia zostanie omówiona szczegółowo później, ale w skrócie, jest to po prostu wywołanie
istniejącej funkcji PHP o nazwie phpinfo. Musisz użyć nawiasu otwierającego i zamykającego,
bez przerwy między nimi a średnikiem
4. Wpisz ?> w osobnej linii , jako ostatni wiersz. Znacznik zamykający PHP informuje serwer o
tym, że sekcja PHP skryptu jest skończona. Nie są potrzebne żadne znaczniki HTML
5. Zapisz skrypt jako phpinfo.php. Pamiętaj ,że skrypty PHP muszą używać poprawnego
rozszerzenia pliku. Musisz się również upewnić ,że aplikacja lub system operacyjny nie dodaje
ukrytego rozszerzenia do pliku Notatnik w systemie Windows , na przykład, próbuje dodać .txt
do rzadkich rozszerzeń plików, co czyni skrypt PHP bezużytecznym. (Generalnie, nie korzystaj
z Notatnika)
Korzystanie Z FTP
W przeciwieństwie do HTML, który można przetestować bezpośrednio w przeglądarce, skrypty PHP
muszą być uruchamiane serwer obsługującego PHP aby zobaczyć wyniki. W szczególności PHP jest
uruchamiane przez aplikację serwer WWW, takie jak Apache. Nginx czy Internet Information Server
(IIS). Możesz uzyskać serwer obsługujący PHP na jedne z dwóch sposobów



Zainstaluj oprogramowanie na swoim komputerze
Zdobądź hosting

PHP jest oprogramowaniem typu open source (co oznacza po części ,że jest za darmo) i jest ogólnie
łatwe do zainstalowania (bez negatywnego wpływu na twój komputer). Gdy to zrobisz, możesz przejść
do następnej sekcji części, gdzie dowiesz się jak przetestować swój pierwszy skrypt PHP. Jeśli nie
używasz PHP na własnym , musisz przenieść swoje skrypty PHP na serwer z obsługą PHP, używając
programu FTP (File Transfer Protocol). Firm hostingowa lub administrator serwera dostarczą ci
informacji o dostępie FTP, które wprowadzasz do klient FTP. My będziemy używać programu FileZilla.
Z FTP Do Serwer
1. Otwórz aplikację FTP
2. W oknie połączenie aplikacji wprowadź informacje dostarczone przez usługodawcę
internetowego. Dostęp FTP wymaga hosta (np., nazwy domeny lub adresu IP), nazwy
użytkownika i hasła
3. Kliknij Szybkie połączenie (lub odpowiednik na twoim kliencie FTP). Jeśli podałeś prawidłowe
informacje, powinieneś się połączyć. Jeśli nie, zobacz komunikaty o błędach.
4. Przejdź do odpowiedniego katalogu dla swoich stron internetowych. W FileZilla, praw kolumna
reprezentuje plik ii katalogi na serwerze , lewa kolumna reprezentuje pliki katalogi na
komputerze. Wystarczy dwukrotnie kliknąć folder aby go otworzyć
5. Prześlij skrypt – phpinfo.php – do serwera. Aby to zrobić w FIleZilla, przeciągnij plik z lewej
kolumny – twój komputer – do prawej kolumny – serwer

Testowanie Skryptu
Testowanie skryptu PHP to proces dwuetapowy. Najpierw należy umieścić skrypt PHP w odpowiednim
katalogu na serwerze. Po drugie , uruchamiasz skrypt PHP w swojej przeglądarce, ładując poprawny
adres URL. Jeśli używasz oddzielnego serwer WWW, wystarczy użyć aplikacji FTP aby przesłać do niej
swój skrypt PHP. Jeśli zainstalowałeś PHP na swoim komputerze osobistym, możesz przetestować
swoje skrypty PHP zapisując je lub przenosząc do głównego katalogu dokumentów internetowych.
Zwykle to





~/Sites dla użytkowników Mac OS X (gdzie ~ oznacza katalog domowy; nie jest już tworzony w
nowszych wersjach Mac OS X, ale można go utworzyć
C : \ Inetpub \ wwwroot dla użytkowników Windows z uruchomionym IIS
C: \xampp\htdocs dla użytkowników Windows z uruchomionym XAMPP
/ Applictions/MAMP/htodcs dla użytkowników Mac z uruchomionym MAMP

Jeśli nie masz pewności, jaki jest katalog główny dokumentu dla twojej instalacji, zapoznaj się z
dokumentacją aplikacji serwera internetowego lub systemu operacyjnego. Jeśli msz skrypt PHP we
właściwym miejscu, użyj przeglądarki aby go uruchomić
Aby przetestować skrypt w przeglądarce
1. Otwórz ulubioną przeglądarkę. W większości przypadków PHP nie zachowuje się inaczej w
różnych przeglądarkach (ponieważ PHP działa na serwerze), więc używaj dowolnej
przeglądarki. My będziemy używali Google Chrome
2. W pasku adresowym przeglądarki wprowadź adres URL witryny, w której znajduje się zapisany
skrypt.
3. Dodaj /phpinfo.php do adresu URL. Jeśli umieściłeś skrypt w podkatalogu głównego katalogu
dokumentów internetowych, należy dodać tę nazwę podkatalogu do adresu URL
4. Naciśnij Return/Enter aby załadować adres URL. Strona powinna pojawić się oknie
przeglądarki.
Jeśli jednak widzisz sam kod PHP lub pustą stronę, może to oznaczać kilka rzeczy:





Nie ładujesz skryptu PHP przez adres URL (tzn. adres nie zaczyna się od http). Zauważ ,że musisz
kliknąć w pasek adresowy aby zobaczyć pełny adres URL, a tym http ponieważ wiele
dzisiejszych przeglądarek domyślnie je ukrywa.
PHP nie zostało włączone na serwerze
Nie korzystasz z właściwego rozszerzenia

Jeśli widzisz file not found lub podobny błąd, może to być spowodowane




Podałeś nieprawidłowy adres URL
Skrypt PHP nie jest znajduje się w odpowiednim katalogu
Skrypt PHP nie ma poprawnej nazwy ani rozszerzenia

Wysyłanie Tekstu Do Przeglądarki
PHP nie byłby zbyt użyteczne , gdyby można byłoby zobaczyć ,że działa (chociaż to potwierdzenie jest
krytyczne). Będziesz najczęściej używać PHP do wysyłania informacji do przeglądarki w postaci
zwykłego tekstu i znaczników HTML. Aby to zrobić, użyjemy print:
print „coś”

Po prostu wpisz słowo print, a następnie to co ,chcesz wyświetlić : prosta wiadomość. wartość
zmiennej wynik obliczenia itd. W tym przykładzie jest ciągiem tekstu, więc musi być otoczony
cudzysłowami. PHP nie rozróżnia wielkości liter, jeśli chodzi o wywoływanie funkcji , takiej jak phpinfo()
i drukowanie. Używanie print, Print i PRINT działa tak samo. Aby było jasne, print niczego nie drukuje,
po prostu wysyła dane. Kiedy skrypt PHP jest uruchamiany przez przeglądarkę, to wynik PHP jest
odbierany przez samą przeglądarkę tak, jakby był treścią ze statycznego pliku HTML. Zwróć też uwagę
, że linia jest zakończona średnikiem (;). Każda instrukcja w kodzie PHP musi kończyć się średnikiem, a
zapomnienie tego jest często przyczyna błędów. Instrukcja PHP to wykonywalna linia ,na przykład
print „coś”;
lub
phpinfo();
Odwrotne, komentarze, znaczniki PHP, struktury kontrolne (na przykład, warunkowe i pętle) i pewne
inne konstrukcje omówione tutaj nie wymagają średników. Na koniec, powinieneś wiedzieć o
niewielkiej technice : phpinfo() jest funkcją, print jest właściwie konstrukcją językową. Mimo ,że nadal
standardem odnoszenie się do print jako funkcji, ponieważ print jest konstrukcją językową, nie są
wymagane nawiasy jak w przypadku phpinfo().
Drukowanie prostej wiadomości
1. Zacznij nowy dokument HTML w edytorze tekstu lub IDE, i nadaj nazwę hello1.php
!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Witaj Świecie!</title>
</head>
<body>
<p>Zostało stworzone przez PHP:

2.
3.

4.

5.

Większość tego kodu to standardowy HTML.
W następnym wierszu wpisz <?php dla stworzenia początkowego znacznika PHP
Dodaj
print „Witaj Świecie!”
Drukowanie frazy Witaj Świecie! jest pierwszym krokiem o którym mówi większość referencji
dotyczących programowania. Mimo ,że jest to banalny powód do używania PHP, nie jesteś
programistą, dopóki nie stworzysz co najmniej jednej aplikacji Witaj Świecie!
Zamknij sekcję PHP i zakończ stronę HTML
?>
</ p>
</ body>
</ html>
Zapisz jako plik hello1.php, umieść go na serwerze z włączoną obsługą PHP i przetestuj go w
przeglądarce. Jeśli używasz PHP na swoim komputerze, pamiętaj, że możesz zapisać plik w
odpowiednim katalogu i mieć dostęp do skryptu przez http: // localhost /. Jeśli zobaczysz błąd
lub pustą stronę zamiast wyników pokazanych na rysunku, przejrzyj sekcję "Testowanie
skryptu"

Korzystanie Z Podręcznika PHP

Podręcznik PHP - dostępny online pod adresem php.net/manual – listuje i opisuje każdą funkcję i cechę
języka. Podręcznik omawia ogólne pojęcia (instalacja, składnia, zmienne) a kończy się funkcjami
według tematów (MySQL, funkcje łańcuchowe itd.). Aby szybko wyszukać jakąkolwiek funkcję w
podręczniku PHP, prze na php.net/functionname w swojej przeglądarce (np. php.net/print). Aby
zrozumieć jak funkcje są opisane, spójrz na początek strony funkcji print.

Pierwsza linia to nazwa samej funkcji, po której następuje wersja PHP, w której jest dostępna. Wraz z
rozwojem języka dodawane są nowe funkcje, a niekiedy są usuwane starsze funkcje. Następnie
znajduje się tekstowy opis funkcji z podstawowym użyciem funkcji. Użycie jest najważniejszą i mylącą
części. W tym przykładzie, pierwsza wartość – int –mówi ,że print zwraca konkretna wartośćcałkowitą,
print zawsze zwraca 1). Wewnątrz nawiasów, łańcuch $arg oznacza ,że funkcja przyjmuje jeden
wymagany argument, który powinien mieć postać ciągu. Widziałeś już to w akcji. Dla porównani,
sprawdź opis funkcji nl2br ()

Funkcja ta konwertuje znaki nowej linii znalezione w tekście (odpowiednik naciśnięcia klawisza Return
. Enter) na znaczniki przełamania linii HTML. Funkcja ta zwraca ciąg , przyjmuje ciąg jako swój pierwszy
argument i opcjonalnie wartość logiczną (PRAWDA/FAŁSZ) jako drugi. Nawiasy klamrowe wskazują
argumenty opcjonalne, które zawsze są na końcu listy. Gdy funkcja przyjmuje wiele argumentów, są
one oddzielone przecinkami. Dlatego tę funkcję można nazwać tak:
nl2br(„Jakiś tekst”);
nl2br(„Jakiś tekst”, false);
Jak wskazuje definicja, drugi argument ma wartość domyślną true, co oznacza ,że utworzy znaczniki <r
/> (zgodne z HTML), chyba ,że funkcja przekazuje jaki drugi argument wartość fałsz. W tym przypadku
funkcja utworzy znacznik <br>.
Aby wyszukać definicję funkcji
1. Przejdź na stronę php.net/nazwa_funkcji w przeglądarce internetowej. Jeśli nie ma
pasującego rekordu dla sprawdzanej funkcji, sprawdź pisownię lub spójrz na zalecane
alternatywy
2. Porównaj wersje PHP, w których istnieje funkcja, z wersją PHP, której używasz. Użyj funkcji
pphpinfo() , aby dowiedzieć się jakiej wersji PHP używasz. Jeśli funkcja została dodana w
późniejszej wersji PHP, musisz albo zaktualizować posiadaną wersję ,albo zastosować inne
podejście.
3. Sprawdź jaki typ danych zwraca funkcja. Czasami możesz mieć problem z funkcją ponieważ
zwraca inny typ wartości niż oczekiwałeś.
4. Zbadaj ile i jaki typ argumentów wymaga funkcja lub może przyjmować. Najczęstszym błędem
podczas używania funkcji jest wysyłanie nieprawidłowej liczby lub typu argumentów podczas
wywoływania funkcji.
5. Przeczytaj komentarze użytkowników, jeśli są obecne aby dowiedzieć się więcej
Przesyłanie HTML Do Przeglądarki
Ponieważ ci , którzy po raz pierwszy nauczyli się HTML, odkryli ,że przeglądanie zwykłego tekstu w
przeglądarce pozostawia wiele do życzenia. Rzeczywiście, HTML został stworzony aby uczynić zwykły
tekst bardziej atrakcyjnym i użytecznym. Ponieważ HTML działa poprzez dodawanie znaczników do
tekstu, możesz użyć PHP do wysyłania znaczników HTML do przeglądarki wraz z innymi danymi
print "<b> Witaj, świecie! </ b>";
Jest jedna sytuacja , w której musisz być ostrożny. Znaczniki HTML wymagające podwójnego
cudzysłowu, np. <a href="page.php">link</a>, spowodują problemy podczas drukowania przez PHP,
ponieważ funckja print używa również podwójnego cudzysłowu
print "<a href="page.php">link</a>";
Jedynym obejściem uniknięcia cudzysłowów w kodzie HTML, jest poprzedzenie ich ukośnikiem (\)”
print "<a href=\"page.php\">link</a>";
W takim przypadku, mówisz PHP aby sam wydrukował sam znak, zamiast traktować znak cudzysłowu
jako początek lub koniec wpisu, który ma być wydrukowany
Aby wysłać HTML do przeglądarki
1. Otwórz skrytp hello1.php w edytorze tekstu lub IDE

2. Wewnątrz nagłówka HTML, zadeklaruj klasę CSS
<style type="text/css">
.bold {
font-weight: bolder;
}
</style>
Ten kod CSS, deklaruje klasę o nazwie bold, która będzie używana do dodawania pogrubienia
do tekstu. Jest to oczywiście dość banalne użycie CSS, ale deklarując to jako klasę, można go
łatwo zaktualizować, być może zmienić kolor tekstu , rozmiar czcionki a także wagę
3. Edytuj wiadomość Witaj Świecie! dodając znaczniki HTML
print "<span class = \" bold \ "> Witaj Świecie! </ span>";
Aby wyróżnić część komunikatu wygenerowaną przez PHP, styl CSS pogrubi powitanie. Aby to
działało, musisz pominąć cudzysłowy w znaczniku span, aby nie kolidowały z cudzysłowami
print
4. Zapisz skrypt jako hello2.php, umieść go na serwerze z włączoną obsługą PHP i uruchom stronę
w przeglądarce
5. Wyświetl źródło strony, by zobaczyć kod, który został wysłany do przeglądarki. Sposób w jaki
to zrobisz zależy od przeglądarki jakiej używasz. Jest to krok, który powinieneś praktykować,
szczególnie gdy pojawią się problemy,, Pamiętaj ,że PHP jest używane przede wszystkim do
generowania HTML, wysyłania i interpretowania przez przeglądarkę. Często potwierdzenie ,co
zostało przesłane do przeglądarki (poprzez wyświetlenie źródła) pomoże wyjaśnić problem,
który widzisz w interpretacji przeglądarki.
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Witaj Świecie!</title>
<style type="text/css">
.bold {
font-weight: bolder;
}
</style>
</head>
<body>
<p>The following was created by PHP:
<?php
print "<span class=\"bold\">Hello,
world!</span>";
?>
</p>
</body>
</html>
Użycie Białych Znaków
Podczas programowania w PHP, biała przestrzeń jest ogólnie (ale nie wszędzie) ignorowana. Każda
pusta linia (tylko jedna lun kilka z rzędu) w kodzie PHP jest nieistotna dla wyniku końcowego. Podobnie
tabulatory i spacje są zwykle nieistotne w stosunku do PHP. A ponieważ kod PHP nie jest widoczny w
przeglądarce (chyba ,że wystąpił problem z serwerem), biała przestrzeń w plikach PHP nie ma wpływu

na to ,co widzi użytkownik końcowy. Odstępy kodu HTML pojawiają się z źródle strony internetowej,
ale mają tylko minimalny wpływ. Na przykład cały kod źródłowy strony HTML, może zostać w jednej
linii, bez zmiany tego , co widzi użytkownik końcowy. Jeśli jednak musisz szukać problemu w źródle
HTML, możesz nie polubić długiej, pojedynczej linii. Możesz wpłynąć na odstępu dynamicznie
generowanego kodu HTML prze wydrukowanie go w PHP w wielu liniach używając znaku nowego
wiersza (\n) w podwójnym cudzysłowe
print "Line 1\nLine 2";
Ponownie , użycie znaku nowej linii wpływa na kod źródłowy HTML strony internetowej, a nie na to
co użytkownik końcowy widzi w przeglądarce. Aby dostosować odstępy na renderowanej stronie
użyjesz między innymi CSS oraz znaczników akapitu, div czy break
Dodawanie Komentarzy Do Skryptów
Komentarze są integralną częścią programowania , nie dlatego ,że nic nie robią ,ale dlatego ,że
pomagają ci zapamiętać dlaczego coś zrobiłeś. Komputer ignoruje te komentarze podczas
przetwarzania skryptu. Ponadto komentarze PHP nigdy nie są wysyłane do przeglądarki, pozostając
twoim sekretem. PHP obsługuje trzy sposoby dodawania komentarzy. Możesz utworzyć komentarz
jednoliniowy, wstawiając znak // ;ub # na początku linii, którą chcesz zignorować
// To jest komentarz
Możesz również wstawić te znaki na końcu wiersza PHP
print "Witaj"; // Tylko powitanie.
Chociaż jest to w dużej mierze kwestia stylistyczna, // jest znacznie częściej używane niż #. Możesz
również stworzyć komentarz wielowierszowy za pomocą /*, aby rozpocząć komentowanie i */ dla
zakończenia
/* To jest
komentarz wielowierszowy. * /
Niektórzy programiści preferują ten styl komentowania , ponieważ zawiera on zarówno znaczniki
otwierające i zamykające , zapewniając rozgraniczenie miejsca rozpoczęcia i zakończenia komentarza
Aby dodać komentarz do skryptu
1. Otwórz skrypt hello2.php , stworzony wcześniej, w edytorze tekstu lub IDE
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Hello, World!</title>
<style type="text/css">
.bold {
font-weight: bolder;
}
</style>
</head>
<body>
<p>The following was created by PHP:
<br>
<?php
/*
* Nazwa pliku: hello3.php

* Script 1.5
*/
//print "<span class=\"bold\">Witaj,
świecie!</span>";
?>
<!—To jest komentarz HTML. -->
</p>
</body>
</html>
2. Po początkowym znaczniku PHP dodamy kilka komentarzy do skryptu
/*
* Nazwa pliku: hello3.php
* Script 1.5
*/
To tylko przykład tego rodzaju komentarzy, które możesz zapisać. Powinieneś
udokumentować co robi skryto, na jakich informacjach bazuje, kto je utworzył , kiedy itd.
Stylistycznie ,takie komentarze są często umieszczna na górze skryptu. Dodatkowe gwiazdki
nie są potrzebne ale po prostu zwracają uwagę na komentarze
3. W linii 21, przed instrukcją print, wpisz //. Poprzedzenie instrukcji print dwoma ukośnikami ,
upewnia cię ,że wywołanie funkcji jest „skomentowane” ,co oznacza , że nigdy nie będzie
wykonana.
4. Po znaczniku zamykającym PHP , dodajemy komentarz HTML
<! - To jest komentarz HTML. ->
Ta linia kodu pomoże ci rozróżnić różne typy komentarzy i miejsca ich wyświetlenia. Ten
komentarz pojawi się tylko w kodzie źródłowym HTML
5. Zapisz skrypt jako hello3.php, umieść go na serwerze z włączoną obsługą PHP i uruchom stronę
w przeglądarce
6. Wyświetl źródło strony , aby wyświetlić komentarz HTML
Podstawowe Kroki Debuggowania









Upewnij się ,że zawsze uruchamiasz skrypty PHP przez UR:. Jest to prawdopodobnie
najczęstszy błąd początkującego. Kod PHP musi być uruchamiany za pośrednictwem aplikacji
serwera WWW, co oznacza ,że musi zostać podane przez http :// coś_tam. Kiedy zobaczysz
rzeczywisty kod PHP. zamiast wydruku wykonania tego kodu, najprawdopodobniej nie
uruchamiasz skryptu PHP przez URL
Poznaj wersję PHP jakiej używasz . Niektóre problemy wynikają z wersji PHP jakiej używasz.
Zanim skorzystasz z jakiegokolwiek serwera obsługującego PHP, uruchom plik phpinfo.php aby
potwierdzić używaną wersję PHP
Upewnij się ,że włączone jest display_error. Jest to podstawowe ustawienie konfiguracji PHP.
Możesz potwierdzić to ustawienie wykonując funkcję phpinfo(). Ze względów bezpieczeństwa
, PHP może nie mieć ustawione wyświetlania błędów. W takim przypadku zobaczysz puste
strony, gdy wystąpią problemy
Sprawdź kod źródłowy HTML. Czasami problem jest ukryty w źródle HTML strony. W
rzeczywistości czasami można ukryć komunikat o błędzie PHP
Zaufaj komunikatom o błędach. Innym bardzo powszechnym błędem początkującego jest nie
w pełni odczytanie lub zaufanie komunikatowi błędów, jakie zgłasza PHP. Chociaż komunikat

o błędzie może często być zagadkowy i może wydawać się bez znaczenia, ale nie można go
zignorować.

Zmienne
Poprzednio omawialiśmy jak używać PHP do wysyłania prostego tekstu i HTML do przeglądarki
internetowej – innymi słowy, czegoś czego w ogóle nie potrzebujesz w PHP. Nie martw się, nauczysz
się jak używać print w połączeniu z innymi funkcjami PHP do robienia wspaniałych i przydatnych rzeczy
na swoje stronie internetowej. Aby przejść od tworzenia prostych , statycznych stron do stron
dynamicznych, aplikacji internetowych i interaktywnych stron www, potrzebujesz zmiennych.
Zrozumienie czym są zmienne, typy zmiennych obsługiwanych przez dany język oraz sposób ich
zastosowania jest krytyczne. Jeśli nigdy nie zajmowałeś się zamiennymi, ta część będzie dobrym
wprowadzeniem
Co to są zmienne?
Zmienna jest kontenerem dla danych. Po zapisaniu danych w zmiennej,(lub częściej , po przypisaniu
zmiennej wartości), dane mogą być zmieniane, drukowane w przeglądarce ,zapisywane w bazie
danych, wysyłane pocztą elektroniczną itd.). Zmienne w PHP są ze swej natury elastyczne : możesz
umieścić dane w zmienne, pobrać z niej dane (bez wpływu na wartość zmiennej), umieścić w niej nowe
dane i kontynuować ten cykl tyle razy, ile potrzeba . Ale zmienne w PHP są w dużej mierze tymczasowe:
większość istnieje- to znaczy mają tylko wartość – na czas wykonywania skryptu na serwerze. Po
zakończeniu wykonywania skryptu (często po napotkaniu końcowego, zamykającego znacznika PHP),
te zmienne przestają istnieć. Ponadto, po kliknięciu łącza lub przesłaniu formularza, użytkownik zostaje
przeniesiony na nową stronę, która może mieć zupełnie oddzielny zestaw zmiennych .Zanim zagłębimy
się w dyskusję o zmiennych, napiszemy szybki skrypt, który ujawni niektóre wcześniej zdefiniowane
zmienne PHP. Są to zmienne, które PHP automatycznie tworzy po uruchomieniu skryptu. Ten
konkretny przykład analizuje predefiniowaną zmienną $_SERVER. Zawiera mnóstow informacji o
komputerze na którym działa PHP. Funkcja print+r() oferuje łatwy sposób wyświetlania wartości
dowolnej zmiennej :
print_r($nazwa_zmiennej);
Wystarczy podać nazwę zmienne ,którą chcesz sprawdzić jako pojedynczy argument funkcji print_r()
Aby wyświetlić predefiniowane zmienne
1. Utwórz nowy skrypt PHO w edytorze i nazwij go predefined.php
2. Utwórz początkowe znaczniki HTML:
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Predefined Variables
➝ </title>
</head>
<body>
<pre>

Ten kod powtarza szablon HTML, poprzedniej części. W treści strony ,używane są znaczniki
<pre> w celu uczynienia wygenerowanych informacji PHP bardziej czytelnymi Bez użycia
znaczników <pre> wynik funkcji print_r() byłby trudny do odczytania w przeglądarce.
3. Dodajemy kod PHP
<?php // Script 2.1 ➝ predefined.php
print_r($_SERVER);

?>

Kod PHP zawiera tylko jedno wywołanie funkcji . Funkcja powinna być dostarczona z nazwą
zmiennej. W tym przykładzie ,zmienna to $_SERVER , która jest wyjątkowa w PHP. $_SERVER
przechowuje wszystkie rodzaje danych o serwerze : jego nazwę , system operacyjny, nazwę
bieżącego użytkownika, informacje o aplikacji serwera WWW (Apache, Nginx, IIS itd.) I nie
tylko. Odzwierciedla on również wykonywany skrypt PHP : jego nazwę gdzie jest
przechowywany na serwerze itd. Zwróć uwagę ,że musisz wpisać $_SERVER dokładnie tak ,jak
jest tu wpisane , wszystko dużymi literami
4. Zakończ stronę HTML
</pre>
</body>
</html>
5. Zapisz plik jako predefined.php, prześlij go na swój serwer (lub zapisz go w odpowiednim
katalogu na swoim komputerze) i przetestuj w przeglądarce

Pamiętaj jednak ,że musisz uruchomić wszystkie skrypty PHP za pośrednictwem adresu URL
(czyli http:// coś)
6. Jeśli to możliwe , prześlij plik na inny komputer lub serwer z uruchomionym PHP i ponownie
uruchom skrypt w przeglądarce

Wskazówki : Wyświetlenie wartości dowolnej zmiennej, tak jak to zrobiłeś, jest jedną z największym
narzędziem debuggowania. Skrypty często nie działają tak jak tego oczekujesz, ponieważ jeden lub
więcej zmiennych nie mają wartości, jakie zakładaliśmy ,że tam są, więc potwierdzenie ich
rzeczywistych wartości jest niezwykle pomocne. Jeśli nie używasz znaczników HTML, <pre> </pre> ,
wynik będzie podobny do tego

Składania Zmiennych
Teraz, czas zgłębić się bardziej w temat zmiennych. W poprzednim przykładzie, skrypt wyświetlał
wartości predefiniowanej zmiennej $_SERVER PHP. Możesz tworzyć również swoje zmienne , gdy
zrozumiesz właściwą składnię. Aby utworzyć odpowiednie nazwy zmiennych musisz przestrzegać
następujących zasad:




Wszystkie nazwy zmiennych muszą być poprzedzone znakiem dolara ($)
Po znaku dolara nazwa zmiennej musi zaczynać się od litery (A-Z, a-z) lub znaku podkreślenia
( _ ). Liczba nie może występować bezpośrednio po znaku dolara
Reszta nazwy zmiennej może zawierać dowolną kombinację liter, podkreślników i liczb





Nie można używać spacji w nazwie zmiennej (Zamiast tego powszechnie jest stosowany znak
podkreślenia, używany do oddzielania słów_
Każda zmienna musi mieć unikalną nazwę
W nazwach zmiennych rozróżniane są wielkie i małe litery! W związku $variable i $Variable są
dwoma różnymi konstrukcjami i będzie złym pomysłem jest używanie dwóch zmiennych o
takich samych nazwach

Ten ostatni punkt jest prawdopodobnie najważniejszy : nazwy zmiennych w PHP rozróżniają wielkość
liter. Użycie niewłaściwego przypadku jest bardzo częstą przyczyną błędów (Jeśli użyłeś np. $_server
lub $_Server w poprzednim skrypcie, to albo zobaczysz komunikat o błędzie albo nic nie zobaczysz. Aby
zminimalizować błędy, zalecamy następujące zasady:





Zawsze używaj wszystkich nazw zmiennych ,pisanych z małej litery
Spraw aby wszystkie nazwy zmiennych były opisowe (np.&first_name jest lepsze niż $fn)
Używaj komentarzy aby wskazać cel zmiennych, zbędny jak może się wydawać
Przede wszystkim bądź zgodny z konwencją nazewnictwa

W przeciwieństwie do niektórych innych języków , PHP nie wymaga deklarowania ani inicjowania
zmiennej przed użyciem, chociaż PHP wydaje ostrzeżenia , kiedy to robisz. Innymi słowy, możesz
odwoływać się do zmiennych bez wcześniejszego zdefiniowania. Spróbuj pisać skrypty tak, aby każda
zmienna została zdefiniowana lub zatwierdzona przed użyciem. Istnieją dwie główne konwencje
nazewnictwa zmiennych , określone przez sposób definiowania słów. Są to tak zwane wielbłądzie
(nazwane tak ze względu na sposób, w jaki wielkie litery dzielą słowo – na przykład , $FirstName lub
znak podkreślenia : $first_name)
Typy Zmiennych
Liczby
Technicznie rzecz biorąc, PHP dzieli liczby na dwa typy: liczba całkowita i liczba zmiennoprzecinkowa
(znane równie jak zmiennoprzecinkowe podwójnej precyzji lub double), Ze względu na luźny sposób
w jaki PHP obsługuje zmienne, w dużej mierze nie wpłynie na twoje programowanie grup dwóch
kategorii liczb jedno pełne członkostwo, przynajmniej gdy dopiero zaczynasz. Mimo to, krótko
omówimy różnice między tymi dwoma ,aby być dokładnym. Pierwszy typ to liczby całkowite Mogą
być one dodatnie lub ujemne , ale nie zawierają ułamków ani cyfr dziesiętnych. Liczby, które używają
przecinka dziesiętnego (coś w rodzaju 1.0) są liczbami zmiennoprzecinkowymi, określanymi również
jako zmiennoprzecinkowe. Liczby zmiennoprzecinkowe odnoszą się do ułamków, ponieważ jednym
sposobem wyrażania ułamka w PHP jest zamiana na jego dziesiętny odpowiednik. Dlatego 1 1/4 jest
zapisywane jako 1,25.
Łańcuchy
Łańcuch to dowolna liczba znaków zamknięta w parze pojedynczych cudzysłowów lub podwójnych.
Łańcuchy mogą zawierać dowolną kombinację istniejących znaków : liter, cyfr, symboli i spacji. Ciągi
znaków mogą również zawierać zmienne:
"Witaj świecie!"
"Hello, $ first_name!"
"1/3"
'Witaj świecie! Jak się dzisiaj miewasz?'

"08.02.06"
"1996"
"
Ostatni przykład to pusty łańcuch – ciąg znaków, który nie zawiera znaków . Aby utworzyć łańcuch
znaków, po prostu umieść0 lub więcej znaków w cudzysłowach. Są jednak przypadki, w których
napotykamy problemy. Na przykład:
„Powiedziałem : „Jak się masz?””
Ten ciąg będzie trudny. Kiedy PHP napotka drugi cudzysłów w przykładzie, zakłada ,że ciąg się kończy ,
a kolejny tekst (Jak…) powoduje błąd. Aby użyć znaku cudzysłowu w ciągu znaków, najeży się uciec do
znaku cudzysłowu przed którym wstawiamy ukośnik odwrotny (\):
„Powiedziałem : \„Jak się masz?\””
Ukośnik odwrotny PHP ,aby traktować każdy następny cudzysłów jako część wartości tego łańcucha,
zamiast używać go jako wskaźnika otwierającego lub zamykającego łańcuch znaków. W podobny
sposób można obejść ten problem, używając różnych typów znaków cudzysłowu:
'Powiedziałem: „Jak się masz?"'
"Powiedziałem : ‘Jak się masz?'"
Zwróć uwagę ,że „1996” konwertuje liczbę całkowitą na łańcuch, po prostu umieszczając liczbę w
cudzysłowach. Zasadniczo ciąg zawiera znaki 1996, podczas gdy liczba (wartość bez cudzysłowów)
będzie równa 1996. To jest dobre rozróżnienie i takie, które nie ma znaczenia w kodzie ponieważ PHP
pozwala na wykonanie obliczeń matematycznych za pomocą ciągu znaków 1996 tak samo jak z liczbą.
Zrozumienie łańcuchów ,zmiennych oraz pojedynczych i podwójnych cudzysłowów ,ma kluczowe
znaczenie przy programowaniu w PHP.
Tablice
Podczas gdy ciąg lub liczba zawiera pojedynczą wartość (obie są skalarne), tablica może mieć
przypisaną więcej niż jedną wartość . Możesz myśleć o tablicy jako liście lub tabeli wartości : możesz
umieścić wiele ciągów i/ lub liczb w jednej tablicy. Tablice używają kluczy do tworzenia i pobierania
zapisywanych wartości. Wynikowa struktura – lista par klucz-wartość
jest podoba do
dwukolumnowego arkusza kalkulacyjnego. W przeciwieństwie do tablic w innych językach
programowania, struktura tablicowa w PHP jest tak elastyczna ,że może używać liczb lub łańcuchów
zarówno dla kluczy jak i wartości. Tablica nie musi nawet być spójna pod tym względem. PHP obsługuje
dwa rodzaje tablic, w oparciu o format kluczy. Jeśli tablica używa liczb dla kluczy, jest to tablica
indeksowana. Jeśli używa łańcuchów dla tych kluczy, jest to tablica asocjacyjna. W obu przypadkach
wartości w tablicy mogą być dowolnego typu zmiennej (ciąg liczba itp.). Klucz tablicy jest równie
nazywany jej indeksem. Zobaczysz te dwa terminy używane zamiennie. Tablica może, i często będzie
zawierać inne tablice, tworząc tak zwaną tablicę wielowymiarową. To co PHP określa jako tablicę
asocjacyjną, jest znane jak hash w Perl i Ruby.
Wartości Zmiennych
Aby przypisać wartość do zmiennej, niezależnie od typu zmiennej, używamy znaku równości ( = ).
Dlatego też znak równości jest znany jako operator przypisania, ponieważ przypisuje wartość po prawej
stronie do zmiennej po lewej. Na przykład:

$number = 1;
$floating_number = 1.2;
$string = "Hello, world!";
Każda z tych linii reprezentuje kompletną instrukcję (czyli wykonywaną akcję, więc każda kończy się
średnikiem. Aby wyświetlić wartość zmiennej, używamy funkcji print :
print $number;
print $string;
Jeśli chcesz wyświetlić wartość zmiennej w kontekście, możesz umieścić nazwę zmiennej w
wyświetlanym łańcuchu, tak długi jak długo używasz podwójnych cudzysłowów.

print "Number is $number";
print "String is $string";
Używane w ten sposób print działa dla skalarnych (jednowartościowych) typów zmiennych – liczb i
łańcuchów. W przypadku złożonych typów zmiennych – tablic i obiektów – nie można użyć po prostu
print

print "_SERVER is $_SERVER";
Jak już widziałeś, funkcje print_r() może obsługiwać te typy nieskalarne, i nauczysz się innych podejść.
Niezależnie od tego czy masz do czynienia ze skalarem czy zmienna nieskalarną, nie zapomnij ,że
wyświetlanie ich wartości jest doskonałą techniką debuggowania , gdy masz problem ze skryptem.
Ponieważ typy zmiennych nie są blokowane , można je zmieniać w locie:
$variable = 1;
$variable = "Pozdrowienia";
Gdybyśmy teraz wyświetli wartość $variable, wynikiem byłoby „Pozdrowienia”. Poniższza sekcja lepiej
demonstruje koncepcję przypisywania wartości do zmiennych a następnie dostęp do tych wartości.
Aby przypisać wartości do zmiennych i uzyskać do nich dostęp
1. Utwórz nowy skrypt PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, który ma nazwę variable.php
2. Utwórz początkowe znaczniki HTML
<!doctype html>

<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Variables</title>
</head>
<body>
3. Rozpocznij kod PHP
<? php
variable.php
4. Zdefiniuj kilka zmiennych liczbowych i łańcuchowych:
$street = "100 Main Street";
$city = "State College";
$state = "PA";
$zip = 16801;
Linie te tworzą cztery różne zmienne zarówno typu łańcuchowego jak i liczbowego. Łańcuchy
są definiowane za pomocą cudzysłowów, a każda nazwa zmiennej jest zgodna ze składniowymi
regułami nazewnictwa. Pamiętaj, że każda instrukcja musi zawierać średniki i że w nazwach
zmiennych rozróżniana jest wielkość liter.
5. Wyświetl wartości zmiennych w pewnym kontekście
print "<p>The address is: <br>$street <br>$city $state $zip</p>";
Tu, pojedyncza instrukcja print odnosi się do wszystkich zmiennych. Cały ciąg do wyświetlenia
(składający się z tekstu, znaczników HTML i zmiennych) jest ujęty w podwójny cudzysłów.
Znaczniki HTML <br> powodują ,że tekst przepływa przez wiele linii w przeglądarce
6. Zakończ sekcję PHP i stronę HTML
?>
</body>
</html>
7. Zapisz plik jako variables.php , prześlij go na serwer (lub zapisz go w odpowiednim miejscu na
komputerze) i przetestuj go w przeglądarce.
Wskazówka: Jeśli po uruchomieniu skryptu zobaczysz błąd analizy, prawdopodobnie pominięto średnik
lub brak równowagi w cudzysłowach. W takich szczególnych przypadkach sam błąd jest
prawdopodobnie w poprzednim wierszu kodu (niż podano w komunikacie błędu), ale nie został
przechwycony przez PHP aż do następnego wiersza. Jeśli jedna z wartości zmiennej nie zostanie
wyświetlona lub pojawi się niezdefiniowany błąd zmiennej, najprawdopodobniej nie przeliterowałeś

nazwy zmiennej w ten sam sposób dwukrotnie . Jeśli zobaczysz pustą stronę, najprawdopodobniej
masz błąd, ale konfiguracja display_error PHP jest wyłączona.
Zrozumienie znaków cudzysłowu
Skoro znasz już podstawy zmiennych i jak je tworzyć, zróbmy ćwiczenie, aby upewnić się ,że w pełni
rozumiesz jak prawidłowo używać cudzysłowów. PHP, podobnie jak większość języków
programowania, pozwala na użycie zarówno podwójnych („) jak i pojedynczych (‘) cudzysłowów – ale
dają bardzo różne wyniki. Bardzo ważne jest abyś zrozumiał rozróżnienie , więc następny przykład
przeprowadzi testy przy użyciu obu typów, aby podkreślić różne zachowania. Reguła , o której należy
pamiętać : Pozycje wewnątrz pojedynczego cudzysłowu są traktowane dosłownie; pozycje wewnątrz
podwójnych cudzysłowów są ekstrapolowane. Oznacza to ,że w podwójnym cudzysłowie nazwa
zmiennej jest zastępowana jej wartością, ale nie jest to już prawdziwe dla pojedynczych cudzysłowów.
Ta zasada obowiązuje wszędzie w PHP, możesz użyć cudzysłowów, w tym użyć funkcji print i przypisać
wartości do zmiennej łańcuchowej. Przykład jest najlepszym sposobem zademonstrowania tej
krytycznej kocepcji.
Ab użyć cudzysłowów:
1. Rozpocznij nowy skrypt PHP w edytorze tekstu lub IDE, nazwij go quotes.php
2. Stwórz początkowe znaczniki HTML:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Cytaty </ title>
</ head>
<body>
3. Rozpocznij kod PHP
<? php // quotes.php
4. Utwórz dwie zmienne łańcuchowe
$ first_name = 'Harry';
$ last_name = "Plotter";
Nie ma znaczenia, czy używasz pojedynczych czy podwójnych cudzysłowów dla tych dwóch
zmiennych, ponieważ każdy łańcuch może być traktowany dosłownie. Jednak jeśli używasz
własnego nazwiska (i możesz to zrobić0 i zawiera ono apostrof, musisz użyć podwójnego
cudzysłowu lub uciec w obrębie pojedynczych cudzysłowów:
$last_name = "O'Toole";
$last_name = 'O\'Toole';
5. Stwórz dwie różne nazwy zmiennych używając istniejących zmiennych first_ i last_name:

$name1 = '$first_name $last_name';
$name2 = "$first_name $last_name";
W tych liniach ma duże znaczenie, z jakich cudzysłowów korzystasz. Zmienna $name1 jest teraz
dosłownie równa $first_name $last_name, ponieważ nie występuj ekstrapolacja. Odwrotnie,
$name2 jest równa Harremy Plotterowi, przypuszczalnie zamierzonemu rezultatowi
6. Wyświetl zmienne za pomocą obu typów cudzysłowów
print "<h1>Double Quotes</h1>
<p>name1 is $name1 <br>
name2 is $name2</p>";
print '<h1>Single Quotes</h1>
<p>name1 is $name1 <br>
name2 is $name2</p>';
Ponownie cudzysłowy robią tu wielką różnicę. Pierwsze polecenie print używa podwójnego
znaku cudzysłowu, wypisuje wartości zmiennych $name1 i $name2, podczas gdy drugi,
używając cudzysłowów, wypisuje dosłownie $name1 i $name2. Kod HTML w instrukcji print
sprawia , że są bardziej czytelne w przeglądarce. Każda instrukcja jest wykonywana na trzech
liniach kodu PHP dla dodatkowej czytelności, co jest całkowicie dopuszczalne.
7. Zakończ sekcję PHP i stronę HTML
?>
</body>
</html>

8. Zapisz plik jako quotes.php, prześlij go na swój serwer (lub zapisz we właściwym miejscu na
komputerze) i przetestuj w przeglądarce
Wskazówki : Jeśli nadal nie masz pewności co do rozróżnienia między dwoma rodzajami cudzysłowów,
zawsze trzymaj się podwójnych cudzysłowów, a będziesz bezpieczniejszy. Prawdopodobnie używane
pojedynczych cudzysłowów, gdy możesz , jest marginalnie preferowane , ponieważ PHP nie będzie
musiał wyszukiwać ciągów szukających zmiennych, co daje lepszą wydajność. Ale w najlepszym
przypadku jest to niewielka optymalizacja. Skróty do tworzenia nowych linii (\n) , powrotu karetki (\r)
i zakładek (\t) muszą być używane w podwójnych cudzysłowach, aby uzyskać pożądany efekt. W
pojedynczych cudzysłowach każdy z nich traktowany jest dosłownie. Pamiętaj , że nie zawsze musisz
w ogóle używać cudzysłowów. Podczas przypisywania wartości numerycznej lub podczas wyświetlania
zmiennej można ją pominąć
$num = 2;
print $num;

Formularze HTML a PHP
W poprzedniej sekcji przedstawiono krótkie wprowadzenie do tematu zmiennych. Chociaż zwykle
tworzysz własne zmienne, często używasz zmiennych w połączeniu z formularzami HTML. Formularze
są podstawową jednostką stron internetowych, umożliwiającą takie funkcje, jak systemy rejestracji i
logowania, możliwości wyszukiwania i zakupy online. Nawet najprostsza strona znajdzie logiczne
powody do włączenia formularzy HTML. A w PHP niezwykle łatwo jest odbierać i przetwarzać
generowane przez nie dane. Mając to na uwadze, w niniejszym rozdziale omówimy podstawy
tworzenia formularzy HTML i wyjaśnimy, w jaki sposób przesłane dane formularzy są dostępne dla
skryptu PHP. W tej części przedstawimy także kilka kluczowych pojęć dotyczących prawdziwego
programowania PHP, w tym sposobów zarządzania błędami w skryptach.
Tworzenie Prostego Formularza
W przypadku przykładu formularza HTML w tym rozdziale utworzysz stronę ze sprzężeniem zwrotnym,
która pobiera powitanie użytkownika (lub tytuł), imię i nazwisko, adres e-mail, odpowiedź i
komentarze. Kod, który generuje formularz, przechodzi między tagami otwierającymi i zamykającymi:
<form>
elementy formularza
</form>
Znaczniki formularza określają, gdzie zaczyna się i kończy formularz. Każdy element formularza musi
zostać wprowadzone między tymi dwoma tagami. Tag otwierającej formularza powinien również
zawierać atrybut działania. Wskazuje stronę, na którą należy przesłać dane formularza. Ta wartość jest
jedną z najważniejszych kwestii podczas tworzenia formularza.W tekście tym atrybuty akcji zawsze
wskazują na skrypty PHP:
<form action="jakasstrona.php">
Przed utworzeniem tego następnego formularza, krótko powróćmy do tematu HTML5. HTML5
wprowadza kilka nowych typów elementów formularza, takich jak e-mail, number i url. Te typy, które
są ogólnie dobrze obsługiwane przez obecne przeglądarki, zapewniają dodatkowe korzyści w
porównaniu z prostym wprowadzaniem tekstu, w tym:




Wbudowane sprawdzanie poprawności oparte na przeglądarce (na przykład przeglądarka
sprawdzi, czy wprowadzony tekst jest poprawnym składniowo adresem e-mail lub adresem
URL).
Większa wygoda użytkowania (na przykład klawiatura specyficzna dla adresu e-mail
prezentowana użytkownikom urządzeń przenośnych).

HTML5 wprowadza również atrybut required, który uniemożliwia przesłanie formularza bez
wprowadzonej lub wybranej wartości. Jako ostatnia uwaga, nadaj każdemu elementowi formularz jej
własne unikalne imię. Trzymaj się konsekwentnej konwencji nazewnictwa podczas nazywania
elementów, używanie tylko liter, cyfr i znaku podkreślenia (_). Rezultatem powinny być nazwy, które
są również logiczne i opisowe.
Aby utworzyć podstawowy formularz HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, i nadaj mu nazwę feedback.html

<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Feedback Form</title>
</head>
<body>
<!-- Script 3.1 - feedback.html-->
<div><p>Uzupełnij formularz do wysłania opinii:
</p>
2. Dodaj znacznik otwierającego formularza:
<form action="handle_form.php">
Znacznik form wskazuje, że ten formularz zostanie przesłany do strony handle_form.php,
znajdującej się w tym samym katalogu, co strona HTML. Możesz użyć pełnego adresu URL do
skryptu
PHP,
jeśli
wolisz
być
bezpośredni
(na
przykład
http:
//
www.example.com/handle_form.php).
3. Dodaj menu wyboru plus dane wejściowe dla imienia i nazwiska osoby:
<p>Name: <select name="title" required>
<option value="Mr.">Mr.</option>
<option value="Mrs.">Mrs. </option>
<option value="Ms.">Ms.</option>
</select> <input type="text" name="name" size="20" required>
</p>
Dane wejściowe dla nazwiska osoby będą składać się z dwóch elementów. Pierwszym z nich
jest rozwijane menu popularnych tytułów: Pan, Pani i Panna. Każda opcja umieszczona między
znacznikami wyboru jest odpowiedzią, którą użytkownik może wybrać. Drugi element to
podstawowe pole tekstowe dla pełnego imienia i nazwiska osoby. Prawdopodobnie lista ta
powinna zostać rozszerzona lub możesz użyć wprowadzania tekstu, aby umożliwić
użytkownikom wpisywanie preferowanego tytułu. Każdy element formularza, z wyjątkiem
przycisku przesyłania, będzie miał atrybut required.
4. Dodaj dane wejściowe dla adresu e-mail użytkownika:
<p>Email Address: <input type= ➝ "email" name="email" size="20" required></p>
Typ wprowadzania e-mail jest nowy w języku HTML5. W przeglądarkach, które go obsługują wszystkie najnowsze - walidacja po stronie klienta jest automatyczna.

5. Dodajemy przyciski radiowe dla odpowiedzi:
<p>Response: This is...
<input type="radio" name="response" value="excellent" required> excellent
<input type="radio" name="response" value="okay"> okay
<input type="radio" name="response" value="boring"> boring</p>
Ten kod HTML tworzy trzy przyciski opcji (okręgi, które można kliknąć). Ponieważ wszystkie
mają tę samą wartość dla atrybutu name, tylko jeden z trzech może być wybrany na raz.
Dodanie wymaganego atrybutu do dowolnego z nich powoduje, że wybór jednego z nich jest
wymagany.
6. Dodaj obszar tekstowy, aby wpisać komentarze:
<p>Comments: <textarea name="comments" rows="3" cols="30" required> </textarea></p>
Obszar tekstowy zapewnia użytkownikom więcej miejsca na wprowadzanie swoich
komentarzy niż wprowadzanie tekstu. Jednak wprowadzanie tekstu pozwala ograniczyć ilość
informacji, które użytkownicy mogą wprowadzić, czego nie można zrobić za pomocą textarea
(nie bez użycia JavaScriptu). Podczas tworzenia formularza wybierz typy wejściowe
odpowiednie do informacji, które chcesz pobrać od użytkownika. Zwróć uwagę, że obszar
tekstowy ma znacznik zamykający, w przeciwieństwie do typu wprowadzania tekstu.
7. Dodajemy przycisk wysyłania:
<input type="submit" name="submit" value="Send My Feedback">
Atrybut value dla danych wejściowych submit pojawia się na przycisku w przeglądarce. Możesz
także użyć Go! lub Prześlij, na przykład.
8. Zamykamy formularz
</form>
9. Kończymy stronę
</div>
</body>
</html>
10. Zapisz stronę jako feedback.html i wyświetl ją w przeglądarce. Ponieważ jest to strona HTML,
a nie skrypt PHP, możesz ją wyświetlić w przeglądarce bezpośrednio z komputera.
Pamiętaj, że feedback.html używa rozszerzenia HTML, ponieważ jest to standardowa strona HTML (nie
skrypt PHP). Możesz użyć rozszerzenia .php bez problemu, nawet jeśli nie ma aktualnego kodu PHP.
(Pamiętaj, że na stronie PHP wszystko, co nie znajduje się w tagach PHP- <? Php i ?> -z założeniem, że
jest HTML.) Upewnij się, że twój atrybut akcji poprawnie wskazuje na istniejący plik na serwerze lub
twoja forma wygrała ' t być przetwarzane poprawnie. W takim przypadku formularz zostanie przesłany
do pliku handle_form.php, aby znaleźć się w tym samym katalogu, co strona feedback.html. W tym
przykładzie formularz HTML jest tworzony przez ręczne kodowanie kodu HTML, ale można to zrobić w

aplikacji strony internetowej (na przykład Adobe Dreamweaver), jeśli jest to wygodniejsze z takim
podejściem.
Odbieranie danych formularzy w PHP
Teraz, gdy utworzyłeś podstawową formę HTML, która może pobierać dane od użytkownika, musisz
napisać skrypt PHP, który będzie odbierać i przetwarzać przesłane dane formularzy. W tym przykładzie
skrypt PHP po prostu powtórzy to, co użytkownik wprowadził do formularza. W dalszych częściach
dowiesz się, jak wziąć te informacje i zapisać je w bazie danych, wysłać je w e-mailu, zapisać w pliku i
tak dalej. Aby uzyskać dostęp do przesłanych danych formularza, należy odwołać się do konkretnej
predefiniowanej zmiennej. Część 2, "Zmienne", wprowadziła już jedną predefiniowaną zmienną: $
_SERVER. Jeśli chodzi o obsługę danych formularzy, określona zmienna, do której odnosi się skrypt
PHP, to $ _GET lub $ _POST. Jeśli formularz HTML używa metody GET, przesłane dane formularza
zostaną znalezione w $ _GET. Gdy formularz HTML używa metody POST, przesłane dane formularza
zostaną znalezione w $ _POST. $ _GET i $ _POST, oprócz bycia predefiniowanymi zmiennymi (czyli tymi,
których nie potrzebujesz tworzyć), są tablicami, specjalnym typem zmiennej ($ _SERVER jest także
tablicą). Oznacza to, że zarówno $ _GET, jak i $ _POST mogą zawierać wiele wartości, co sprawia, że
wyświetlanie tych wartości jest trudniejsze. Nie możesz traktować tablic takich jak:
print $_POST; // Nie będzie pracować!
Ten brzydki błąd parsowania jest tworzony przez próbę użycia $ _POST ['address'] w podwójnych
cudzysłowach. Zamiast tego, aby uzyskać dostęp do określonej wartości, należy odwołać się do indeksu
lub klucza tablicy. Zacznij od elementu formularza, którego atrybut name ma wartość adresu:
<input type = "text" name = "address" />
Następnie, zakładając, że formularz używa metody POST, wartość wprowadzona do tego elementu
formularza będzie dostępna w
$ _POST ['address']:
print $ _POST ['adres'];
Niestety, jest tu jeden mały problem: jeśli użyjesz go w cudzysłowie, pojedynczy cudzysłów wokół
klawisza spowoduje błędy analizy:
print "Podałeś swój adres jako: $ _POST ['address']";
Możesz uniknąć tego problemu na kilka sposobów. Ta część użyje rozwiązania to jest syntaktycznie
prostszy z dwóch po prostu przypisać konkretny element $ _POST do innej zmiennej:
$ something = $ _POST ["coś"]; print "Dzięki za powiedzenie: $ coś";
Dwie końcowe uwagi przed wprowadzeniem tej informacji do nowego skryptu PHP: Po pierwsze, jak
wszystkiei zmienne w PHP, $ _POST rozróżnia wielkość liter; musi być napisane dokładnie tak, jak tu
(znak dolara, jeden podkreślnik, a następnie wszystkie wielkie litery). Po drugie, indeksy w $ _POSTsomething w poprzednim przykładzie muszą dokładnie odpowiadać wartościom atrybutów name w
odpowiednim elemencie formularza.
Aby obsłużyć formularz HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, i nadaj mu nazwę handle_form.php
<!doctype html>

<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Your Feedback</title>
</head>
<body>
2. Dodaj otwierający znacznik PHP i komentarze
<?php // Script 3.3 handle_form.php
// Ta strona odbiera dane z feedback.html.
// Odbiera: tytuł, nazwę, email, odpowiedź, komentarze, i submit w $_POST.
Komentarze są dodawane, aby cel skryptu był jasny. Mimo że strona feedback.html wskazuje,
gdzie dane są wysyłane (za pośrednictwem atrybutu działania), komentarz tutaj wskazuje
odwrotność (skąd ten skrypt pobiera swoje dane). Pomaga również w pisowni dokładnych
nazw elementów formularza, w rozróżnieniu wielkości liter.
3. Przypisz otrzymane dane do nowych zmiennych:
$title = $_POST['title'];
$name = $_POST['name'];
$response = $_POST['response'];
$comments = $_POST['comments'];
Ponownie, ponieważ formularz używa metody POST, przesłane dane można znaleźć w tablicy
$ _POST. Dostęp do poszczególnych wartości można uzyskać za pomocą składni
$ _POST["nazwa_nazwa_właściwości"].
Działa to niezależnie od typu elementu formularza (dane wejściowe, e-mail, wybierz, pole
wyboru itp.). Aby ułatwić korzystanie z tych wartości w instrukcji drukowania w kroku 4, każda
wartość jest przypisywana do nowej zmiennej w tym kroku. Ani $ _POST ['email'] ani $ _POST
['submit'] nie są adresowane, ale możesz utworzyć zmienne dla tych wartości, jeśli chcesz.
4. Wyświetl informacje o użytkowniku:
print "<p> Dziękuję, $ title $ name, za komentarze. </ p>
<p> Powiedziałeś, że znalazłeś ten przykład jako "$ response" i dodano: <br> $ comments
</p>";
Ta jedna instrukcja wyświetlania używa czterech zmiennych w kontekście, aby pokazać
użytkownikowi, jakie dane otrzymał skrypt.
5. Zamknij sekcję PHP i uzupełnij stronę HTML
?>

</body>
</html>
6. Zapisz skrypt jako handle_form.php. Zauważ, że nazwa tego pliku musi dokładnie odpowiadać
wartości atrybutu działania w formularzu.
7. Prześlij skrypt do serwera (lub zapisz go w odpowiednim katalogu na swoim komputerze jeśli
masz zainstalowany PHP), upewnij się, że jest zapisany w tym samym katalogu co
feedback.html.
8. Załaduj plik feedback.html w przeglądarce za pomocą adresu URL (http: // something). Musisz
załadować formularz HTML za pomocą adresu URL, aby po przesłaniu go do skryptu PHP ten
skrypt PHP był uruchamiany również przez URL. Skrypty PHP zawsze muszą być uruchamiane
przez URL! Nie załadowanie formularza za pośrednictwem adresu URL jest częstym błędem dla
początkujących.
9. Wypełnij, a następnie prześlij formularz. Jeśli zobaczysz pustą stronę, przeczytaj następną
sekcję tego rozdziału, aby wyświetlić błędy, które prawdopodobnie wystąpiły. Jeśli zobaczysz
komunikat o błędzie lub zauważysz, że zmienna nie ma wartości po wydrukowaniu,
prawdopodobnie masz wpisaną wartość nazwy elementu formularza lub indeks tablicy $
_POST (lub wypełniłeś formularz w sposób niekompletny).
Jeśli chcesz przekazać ustawioną wartość do skryptu PHP, użyj ukrytego typu danych wejściowych w
formularzu HTML. Na przykład wstawianie
<input type="hidden"
name="form_page"
value="feedback.html">
pomiędzy tagami formularza utworzy zmienną w skrypcie obsługi o nazwie $ _POST ['form_page'] o
wartości feedback.html. Zauważ, że wartość przycisku opcji i niektórych zmiennych menu zależy od
atrybutu wartości wybranego elementu (na przykład znakomity z przycisku opcji). Dotyczy to również
pól wyboru. W przypadku pól tekstowych wartość zmiennej jest tym, co wpisał użytkownik. Jeśli skrypt
handle_form.php wyświetla dodatkowe ukośniki w nadesłanych ciągach. Jako brutalny sposób
wyświetlania wszystkich danych formularza przesłanych do skryptu PHP, wywołaj funkcję print_r ($ _
POST) w taki sam sposób, jak Część 2 wywołuje print_r () z $ _SERVER. Możesz także uzyskać dostęp
do danych formularza, niezależnie metody formularza w predefiniowanej zmiennej $ _REQUEST. $
_GET i $ _POST są jednak bardziej precyzyjne, a zatem lepsze.
Magic Quotes
Wcześniejsze wersje PHP miały funkcję znaną jako Magic Quotes, która od tego czasu została usunięta
(od PHP 5.4). Magic Quotes - po włączeniu - automatycznie usuwa pojedyncze i podwójne cudzysłowy
znalezione w przesłanych danych formularza. Tak więc ciąg, w którym chciałbym uzyskać więcej
informacji, zostałby zmieniony w Chciałbym więcej informacji. Ucieczka potencjalnie
problematycznych znaków może być przydatna, a nawet konieczna w niektórych sytuacjach. Ale jeśli
funkcja Magic Quotes jest włączona w twojej instalacji PHP, zobaczysz te odwrotne ukośniki, gdy skrypt
PHP wypisze dane formularza. Możesz cofnąć jego efekt za pomocą funkcji stripslashes (). Aby
zastosować go do skryptu handle_form.php,
zrobiłbyś to, na przykład:
$ comments = stripslashes ($ _POST ['comments']);

zamiast tego:
$ comments = $ _POST ['comments'];
Będzie to miało wpływ na przekształcenie zeskładowanego łańcucha z powrotem w oryginalną,
nieumarłą wartość. Jeśli nie widzisz dodatkowych przekrojów dodanych do przesłanych danych
formularzy, nie musisz martwić się o Magic Quotes.
Wyświetlanie Błędów
Jednym z pierwszych problemów, które pojawiają się podczas debugowania skryptów PHP, może być
niewidoczne nawet występowanie błędów. Po zainstalowaniu PHP na serwerze internetowym będzie
działał w domyślnej konfiguracji pod względem bezpieczeństwa, wydajności, sposobu obsługi danych i
tak dalej. Jednym z ustawień domyślnych jest brak wyświetlania błędów. Innymi słowy, ustawienie
display_errors zostanie wyłączone. W takim przypadku może się zdarzyć, że błąd skryptu może wynikać
z pustej strony. (Jest to częste w przypadku nowych instalacji PHP, większość firm hostingowych
umożliwia display_errors.) Powodem, dla którego błędy nie powinny być wyświetlane na żywo jest to,
że jest to zagrożenie bezpieczeństwa. Mówiąc najprościej, błędy PHP często ujawniają zbyt wiele
informacji dla ogółu społeczeństwa (nie wspominając o tym, że pokazywanie błędów PHP wygląda
nieprofesjonalnie). Ale ty, programista, musisz zobaczyć te błędy, aby je naprawić! Aby mieć błędy
wyświetlania PHP, możesz to zrobić co następujące:
■ Włącz ponownie display_errors dla PHP jako całości.
■ Włącz ponownie display_errors dla pojedynczego skryptu.
Podczas tworzenia strony pierwsza opcja jest zdecydowanie preferowana. Jednak jest to możliwe tylko
dla osób mających kontrolę administracyjną nad serwerem. Ale każdy może korzystać z druga opcja,
włączając tę linię do skryptu:
ini_set ('display_errors', 1);
Funkcja ini_set () pozwala skryptowi tymczasowo zastąpić ustawienie w pliku konfiguracyjnym PHP
(wiele, ale nie wszystkie, ustawienia mogą być zmieniane w ten sposób). Poprzedni przykład zmienia
ustawienie display_errors na włączone, które jest reprezentowane przez liczbę 1. Chociaż ta druga
metoda może zostać zaimplementowana przez każdego, wadą jest to, że jeśli skrypt zawiera określone
rodzaje błędów (omówionych poniżej), skrypt nie może być wykonany . W tej sytuacji ten wiersz kodu
nie zostanie wykonany, a konkretny błąd - lub który uniemożliwia działanie skryptu - powoduje, że
strona jest pusta.
Aby wyświetlić błędy w skrypcie:
1. Otwórz plik handle_form.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Jako pierwszą linię kodu PHP wpisz:
ini_set ('display_errors', 1);
Ponownie, ta linia mówi PHP, że chcesz zobaczyć wszelkie błędy, które występują. Powinieneś go
najpierw nazwać w swojej sekcji PHP, aby reszta kodu PHP była zgodna z tym nowym ustawieniem.
3. Zapisz plik jako handle_form.php.
4. Prześlij plik na swój serwer sieciowy i przetestuj go w swojej przeglądarce. Jeśli wynikowa strona nie
zawiera żadnych błędów, skrypt będzie działał tak jak wcześniej. Jeśli po uruchomieniu formularza

zobaczysz pustą stronę, powinieneś zobaczyć aktualne komunikaty o błędach. Ponownie, jeśli widzisz
takie błędy, prawdopodobnie błędnie wpisałeś nazwę elementu formularza, błędnie napisany indeks
w tablicy $ _POST lub nie wypełnił całkowicie formularza.
Upewnij się, że display_errors jest włączony, gdy masz problemy z debugowaniem skryptu. Jeśli
zainstalowałeś PHP na swoim komputerze, bardzo polecam włączenie go w twojej konfiguracji PHP
podczas nauki. Jeśli zobaczysz pustą stronę podczas uruchamiania skryptu PHP, sprawdź również kod
źródłowy HTML pod kątem błędów lub innych problemów. Pamiętaj, że dyrektywa display_errors
kontroluje tylko, czy komunikaty o błędach są wysyłane do przeglądarki. Nie tworzy błędów ani nie
zapobiega ich występowaniu w żaden sposób. Niepowodzenie użycia znaku równości po nazwie w
elemencie formularza spowoduje również problemy:
<input name"something">
Zgłaszanie błędów
Kolejny problem z konfiguracją PHP, o którym powinieneś wiedzieć, wraz z display_errors, to zgłaszanie
błędów. PHP ma ponad tuzin różnych poziomów błędów i można zdefiniować własne. Możesz ustawić
jakie błędy raportuje PHP na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz dostosować poziom error_reporting
w pliku konfiguracyjnym PHP. Jeśli korzystasz z własnego serwera PHP, prawdopodobnie będziesz
chciał dostosować to globalne ustawienie podczas tworzenia skryptów. Druga opcja polega na użyciu
funkcji error_ reporting () w skrypcie. Funkcja przyjmuje albo liczbę, albo jedną lub więcej stałych - nie
zawiera ciągów z predefiniowanymi znaczeniami - aby dostosować poziomy.

Korzystając z tych informacji, możesz dodać do skryptu jeden z następujących elementów:
error_reporting (E_WARNINGS);
error_reporting (E_ALL);
error_reporting (E_ALL i ~ E_STRICT);
Pierwsza linia mówi, że należy zgłaszać tylko ostrzeżenia i poniżej. Drugi żąda zgłoszenia wszystkich
błędów. Ostatni przykład stwierdza, że chcesz zobaczyć wszystkie komunikaty o błędach z wyjątkiem
ścisłych (the & ~ znaczy i nie). E_STRICT informuje również użytkownika o kodzie, który może być
problematyczny w niektórych środowiskach lub przyszłych wersjach PHP. Pamiętaj, że dostosowanie
tego ustawienia nie zapobiega ani nie powoduje błędów; wpływa tylko na to, czy zgłoszono błędy, czy
nie. Ogólnie najlepiej jest opracować i przetestować skrypty PHP, wykorzystując najwyższy możliwy
poziom zgłaszania błędów. Aby to osiągnąć, zadeklaruj, że chcesz raportować błędy wszystkich błędów:
error_reporting (E_ALL); W przeciwnym razie domyślnym poziomem zgłaszania błędów (od tego
zapisu) jest E_ALL i ~ E_NOTICE i ~ E_STRICT & ~ E_DEPRECATED. O ile nie zastąpisz tego domyślnego
ustawienia, nie będziesz informowany o powiadomieniach, ścisłych błędach i wycofanym kodzie. Jako
programista chcesz otrzymywać powiadomienia o potencjalnych i rzeczywistych problemach z kodem.
Zastosuj to dostosowanie do strony handle_form.php.

Aby dostosować raportowanie błędów w skrypcie:
1. Otwórz plik handle_form.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest już otwarty.
2. Po linii ini_set () dodaj następujące elementy:
error_reporting (E_ALL);
3. Zapisz plik jako handle_form.php.
4. Umieść plik w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP i przetestuj go przeglądarkę,
przesyłając formularz. W tym momencie, jeśli formularz jest wypełniony całkowicie, a indeksy $ _POST
dokładnie pasują do nazw elementów formularza, nie powinno być żadnych błędów (jak na rysunkach).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy, w tym potencjalne problemy (dzięki E_STRICT), powinny zostać
wyświetlone i zgłoszone.
Podręcznik PHP zawiera wszystkie poziomy raportowania błędów, ale te wymienione tutaj są
najważniejsze. Kod w tej książce został przetestowany przy użyciu najwyższego poziomu zgłaszania
błędów: E_ALL. Przed PHP 5.4.0, E_STRICT nie było zawarte w E_ALL, więc najwyższy poziom
raportowania błędów mógł zostać osiągnięty za pomocą error_reporting (E_ALL | E_STRICT); Pionowy
pasek, znany jako rura, jest odpowiednikiem warunku "lub".
Ręczne wysyłanie danych do strony
Ostatni przykład tego rozdziału jest nieznacznie styczny do innych tematów, ale odrzuca pomysł obsługi
danych formularzy za pomocą PHP. Jak omówiono we wcześniejszej sekcji "Wybór metody
formularza", jeśli formularz używa metody GET, wynikowy adres URL to coś jak
http://example.com/page.php? var = value & age = 20 & ...
Strona odbierająca (tutaj, page.php) jest wysyłana serią par nazwa = wartość, każda z nich który jest
oddzielony znakiem ampersand (&). Cała sekwencja poprzedzona jest znakiem zapytania (zaraz po
nazwie obsługi skryptu). Aby uzyskać dostęp do wartości przekazywanych do strony w ten sposób,
przejdź do zmiennej $ _GET. Podobnie jak w przypadku użycia zmiennej $ _POST, określ konkretną
nazwę jako indeks w $ _GET. W tym przykładzie page.php otrzymuje zmienną $ _GET ['var'] z wartością,
zmienną $ _GET ['age'] o wartości 20 i tak dalej. Możesz przekazać dane do skryptu PHP w tym sposób,
tworząc formularz HTML, który używa metody GET. Ale możesz też z tego skorzystać sam pomysł
wysyłania danych do strony PHP bez użycia formularza. Normalnie byś zrobił to, tworząc linki:
<a href="page.php?id=22"> Jakiś link </a>
Ten link, który może być dynamicznie generowany przez PHP, przekaże wartość 22 do page.php,
dostępny w $ _GET ['id']. Aby wypróbować to samemu, następna para skryptów z łatwością
zademonstruje tę koncepcję, używając zakodowanej strony HTML.
Aby utworzyć stronę HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, i nadaj nazwę hello.html:
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">

<title>Greetings!</title>
</head>
<body>
<!-- Script 3.6 - hello.html -->
2. Utwórz łącza do skryptu PHP, przekazując wartości w adresie URL:
<ul>
<li><a href="hello.php?name= Michael">Michael</a></li>
<li><a href="hello.php?name= Celia">Celia</a></li>
<li><a href="hello.php?name= Jude">Jude</a></li>
<li><a href="hello.php?name= Sophie">Sophie</a></li>
</ul>
Założeniem jest to, że użytkownik zobaczy listę linków, z których każda jest powiązana
z konkretną nazwą A. Kiedy użytkownik kliknie link, ta nazwa zostanie przekazana do hello.php
w adresie URL. Jeśli chcesz używać różnych nazw, to w porządku, ale trzymaj się nazw
słownych, bez spacji ani interpunkcji, bo inaczej nie zostaną one przekazane poprawnie do
skryptu PHP.
3. Dokończ stronę HTML:
</div>
</body>
</html>
4. Zapisz skrypt jako hello.html i umieść go w odpowiednim katalogu na serwerze z włączoną
obsługą PHP.
5. Załaduj stronę HTML za pomocą adresu URL w przeglądarce. Mimo że możesz przeglądać
strony HTML bez przechodzenia przez URL, klikniesz linki na tej stronie, aby uzyskać dostęp do
skryptu PHP, więc musisz zacząć tutaj, używając adresu URL. Nie klikaj jeszcze żadnych linków,
ponieważ skrypt PHP nie istnieje!
Aby utworzyć skrypt PHP:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, i nazwij hello.php:
<!doctype html>
<html lang="pl">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Greetings!</title>
<style type="text/css">

.bold {
font-weight: bolder;
}
</style>
</head>
<body>
2. Rozpocznij kod PHP:
<? php // Script 3.7 - hello.php
3. W razie potrzeby zarządzaj błędami:
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
Te dwie linie, które konfigurują sposób, w jaki PHP reaguje na błędy, wyjaśnione są na stronach
poprzedzających tę sekcję. Mogą, ale nie muszą być konieczne w twojej sytuacji, ale mogą być
pomocne.
4. Użyj wartości nazwy podanej w adresie URL, aby utworzyć powitanie:
$ name = $ _GET ['name']; print "<p> Witaj, <span class = \" bold \ "> $ nazwa </ span>! </ p>";
Zmienna nazwy jest wysyłana do strony za pośrednictwem adresu URL. Aby uzyskać dostęp do
tej wartości, odwołaj się do $ _GET ['name']. Ponownie, użyłbyś $ _GET (w przeciwieństwie do
$ _POST), ponieważ wartość pochodzi z żądania GET. Podobnie jak w przypadku
wcześniejszych skryptów PHP, wartość w wstępnie zdefiniowana zmienna ($ _GET) jest
najpierw przypisywana do innej zmiennej, aby uprościć składnię instrukcji print.
5. Uzupełnij kod PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
6. Zapisz skrypt jako hello.php i umieść go w odpowiednim katalogu na serwerze z włączoną
obsługą PHP. Powinien być zapisany w tym samym katalogu, co hello.html
7. Kliknij łącza w hello.html, aby wyświetlić wynik
Jeśli uruchomisz hello.php bezpośrednio (czyli bez klikania żadnych łączy), otrzymasz powiadomienie
o błędzie, ponieważ w adresie URL nie będzie podawana żadna wartość nazwy. Ponieważ hello.php
odczytuje wartość z adresu URL, faktycznie działa niezależnie od hello.html. Na przykład możesz
bezpośrednio edytować adres hello.php, aby witać się z kimkolwiek, nawet jeśli hello.html nie ma linku
do tej nazwy. Jeśli chcesz użyć łącza do wysyłania wielu wartości do skryptu, oddziel pary nazwa =
wartość (na przykład pierwsza nazwa = Larry) z ampersand (&). Zatem innym linkiem może być
hello.php? First_name = Larry & last_name = Ullman. Powinieneś jednak nadal używać tylko
pojedynczych słów, bez interpunkcji i spacji (dopóki nie poznasz później funkcji urlencode ()). Chociaż
przykład tutaj - ustawienie wartości nazwiska osoby - może nie być zbyt praktyczne, ta podstawowa
technika przydaje się przy wielu okazjach. Na przykład skrypt PHP może stanowić szablon, a zawartość
wynikowej strony internetowej będzie się różnić w zależności od wartości strony otrzymanej w adresie
URL.

Użycie Liczb
W części 2, "Zmienne", krótko omówiono różne typy zmiennych, jak to zrobić przypisz im wartości i
sposób ich używania. W tej części będziesz pracować w szczególności ze zmiennymi liczbowymi zarówno liczby całkowite (liczby całkowite), jak i liczby zmiennoprzecinkowe (również
zmiennoprzecinkowe lub dziesiętne). Zaczniesz od utworzenia formularza HTML, który będzie używany
do generowania zmiennych liczbowych. Następnie dowiesz się, jak wykonywać podstawowe operacje
arytmetyczne, jak formatować liczby i jak radzić sobie z priorytetem operatorów. Dwie ostatnie sekcje
tego rozdziału obejmują liczby zwiększające i zmniejszające się, a także generują liczby losowe. W
całym rozdziale dowiesz się również o innych przydatnych funkcjach PHP związanych z liczbą.
Tworzenie formularza
Większość przykładów PHP w tej części wykonuje różne obliczenia na podstawie zasada e-commerce.
Formularz przyjmuje cenę, ilość, kwotę rabatu, stawkę podatku, i koszt wysyłki, a skrypt PHP, który
obsługuje formularz, zwróci całkowity koszt. Koszt ten zostanie również podzielony przez liczbę
płatności, które użytkownik chce wykonać, aby wygenerować miesięczną wartość kosztów. Aby
rozpocząć, utwórzmy stronę HTML, która pozwala użytkownikowi wprowadzić wartości. Aby utworzyć
formularz HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument HTML w edytorze tekstu lub IDE, tak aby otrzymać nazwę
calculator.html:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Kalkulator kosztów produktu </ title>
</ head>
<body> <! - calculator.html ->
<div> <p> Wypełnij ten formularz, aby obliczyć całkowity koszt: </ p>
2. Utwórz początkowy tag formularza:
<form action = "handle_calc.php" method = "post">
Ten tag formularza rozpoczyna formularz HTML. Jego atrybut działania wskazuje, że dane formularza
zostaną przesłane do strony o nazwie handle_calc.php. Atrybut metody tagu informuje stronę, aby
użyć POST do wysłania danych.
3. Utwórz dane wejściowe dla ceny, ilości, zniżki i podatku:
<p> Cena: <input type = "tekst" nazwa = "cena" rozmiar = "5"> </ p>
<p> Ilość: <input type = "numer" nazwa = "ilość"
size = "5" min = "1" value = "1"> </ p>
<p> Rabat: <input type = "text" name = "discount" size = "5"> </ p>

<p> Podatek: <input type = "text" name = "tax" size = "5"> (%) </ p>
Chociaż HTML5 ma typ wejścia liczbowego, nie zawsze jest to właściwe rozwiązanie ponieważ bardziej
naturalnie nadaje się do przyjmowania wartości całkowitych. Z tego powodu wprowadzana ilość będzie
liczbą, podczas gdy pozostałe będą tekstem. Aby prowadzić użytkownika, nawias wskazuje, że podatek
powinien być wprowadzony jako procent. Pamiętaj, że nazwy używane do wejść powinny odpowiadać
poprawnemu PHP nazwy zmiennych: użyj liter, cyfr i podkreślenia; nie zaczynaj od liczby; i tak dalej.
4. Dodaj pole, w którym użytkownik może wybrać metodę wysyłki:
<p> Metoda wysyłki: <wybierz nazwę = "wysyłka">
<option value = "5.00"> Powolny i stały </ option>
<option value = "8.95"> Przesuń na nią ruch. </ option>
<option value = "19.36"> Potrzebuję go wczoraj! </ option>
</ select> </ p>
Wyboru wysyłki dokonuje się za pomocą rozwijanego menu. Wartość wybrana opcja to koszt tej opcji.
Jeśli użytkownik wybierze na przykład opcję Przesuń na nią ruch. opcja, wartość $ _POST ['shipping']
w handle_calc.php będzie wynosiła 8,95.
5. Wypełnij formularz HTML:
<p> Liczba płatności do wykonania: <input type = "number" name = "payments" size = "5"
min = "1" wartość = "1"> </ p>
<input type = "submit" name = "submit" value = "Calculate!">
</ form>
Ostateczne dwa typy danych wejściowych zawierają liczbę określającą liczbę wymaganych płatności, a
następnie przycisk przesyłania (oznaczony Obliczem!). Znacznik formularza zamykającego oznacza
koniec sekcji formularza na stronie.
6. Dokończ stronę HTML:
</ div>
</ body>
</ html>
7. Zapisz skrypt jako calculator.html i wyświetl go w przeglądarce. Ponieważ jest to strona HTML,
możesz wyświetlić ją bezpośrednio w przeglądarce.
Wykonywanie działań arytmetycznych
Tak jak uczyłeś się w szkole podstawowej, podstawowa matematyka obejmuje zasady dodawanie,
odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Są one wykonywane w PHP przy użyciu najbardziej oczywistych
operatorów:
■ Dodatek (+)
■ Odejmowanie (-)

■ Mnożenie (*)
■ Podział (/)
Aby użyć tych operatorów, utworzysz skrypt PHP, który oblicza całkowity koszt dla sprzedaż niektórych
widżetów. Ten skrypt obsługi może być podstawą aplikacji koszyka na zakupy - bardzo praktyczna
funkcja strony internetowej (chociaż w tym przypadku odpowiednie wartości liczbowe będą pochodzić
z pliku calculator.html). Kiedy piszesz ten skrypt, pamiętaj o uwagach użytych do iluminacji różnych
linii kodu i rozumowania za nimi.
Aby utworzyć kalkulator kosztów sprzedaży:
1. Utwórz nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, który ma nazwę handle_calc.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Kalkulator kosztów produktu </ title>
<style type = "text / css">
.number {font-weight: bold;}
</ style>
</ head>
<body>
Nagłówek dokumentu definiuje jedną klasę CSS o nazwie numer. Każdemu elementowi strony, który
ma tę wartość klasy, nadana zostanie dodatkowa waga czcionki. Innymi słowy, gdy liczby z formularza
i wyniki różnych obliczeń zostaną wydrukowane w wynikach skryptu, staną się bardziej oczywiste.
2. W razie potrzeby wstaw tag PHP i adresową obsługę błędów:
<? php // handle_calc.php
W zależności od konfiguracji PHP możesz lub nie chcesz dodać parę linii, które włączają display_errors
i dostosowują poziom zgłaszania błędów.
3. Przypisz elementy $ _POST do zmiennych lokalnych:
$ price = $ _POST ["price"];
$ quantity = $ _POST [' quantity '];
$ discount = $ _POST ['discount'];
$ tax = $ _POST ['tax'];
$ shipping = $ _POST ['shipping'];
$ payments = $ _POST ["payments"];

Skrypt otrzyma wszystkie dane formularza w predefiniowanej zmiennej $ _POST. Aby uzyskać dostęp
do poszczególnych wartości formularza, odwołaj się do $ _POST ['index'], zastępując indeks wartością
odpowiedniego elementu formularza. Wartości te są przypisane tutaj do poszczególnych zmiennych
lokalnych, aby ułatwić ich użycie w pozostałej części skryptu. Zauważ, że każda zmienna ma opisową
nazwę i jest napisana całkowicie małymi literami.
4. Rozpocznij obliczanie całkowitego kosztu:
$ total = $ price * $ quantity;
$ total = $ total + $ shipping;
$ total = $ total - $ discount;
Gwiazdka (*) oznacza mnożenie w PHP, więc suma jest najpierw obliczana jako liczba zakupionych
przedmiotów (ilość $) pomnożona przez cenę. Następnie wysyłka koszt jest dodawany do całkowitej
wartości (pamiętaj, że koszt wysyłki jest powiązany z atrybutem wartości każdego z tagów opcji menu
rozwijanego), a rabat jest odejmowany. Zauważ, że całkowicie dopuszczalne jest ustalenie wartości
zmiennej w części przy użyciu istniejącej wartości tej zmiennej (jak w przypadku ostatnich dwóch linii).
5. Oblicz stawkę podatku i nową sumę:
$ taxrate = $ tax / 100;
$ taxrate = $ taxrate + 1;
$ total = $ total * $ taxrate;
Stawkę podatku należy wprowadzić jako procent - na przykład 8 lub 5,75. Ta liczba jest następnie
dzielona przez 100, aby uzyskać dziesiętny odpowiednik procentu (.08 lub .0575). Na koniec obliczysz,
ile kosztuje coś z podatkiem, dodając 1 do wartości procentowej, a następnie pomnożenie tej nowej
stawki przez sumę. Jest to matematyczny odpowiednik pomnożenia dziesiętnej stawki podatkowej
razy suma, a następnie dodanie tego wyniku do sumy (na przykład 5-procentowy podatek od 100 USD
wynosi 5 USD, co daje łączną kwotę 105 USD, czyli tyle samo, co pomnożenie 100 USD razy 1,05) .
6. Oblicz miesięczną opłatę:
$ monthly = $ total / $ payments;
Jako przykład podziału, załóżmy, że widżety mogą być opłacane w ciągu wielu miesięcy. Dlatego dzielisz
sumę przez liczbę płatności, aby znaleźć miesięczną płatność.
7. Wydrukuj wyniki:
print "<p> Wybrałeś do zakupu: <br>
<widget = span class = \ "number \"> $ quantity </ span> at <br>
$ <span class = \ "number \"> $ price </ span> price each plus a nice
$ <span class = \ "number \"> $ shipping </ span> koszt wysyłki i cena
<span class = \ "number \"> $ tax </ span> procent stawki podatku
Po obniżeniu $ <span class = \ "number \"> $ discount </ span> całkowity koszt wynosi
$ <span class = \ "number \"> $ total </ span>. <br>

Podzielone na <span class = \ "number \"> $ payments </ span> miesięczne płatności, które byłyby $
<span class = \ "number \"> $ monthly </ span> each. </ P> "; Instrukcja print wysyła każdą wartość do
przeglądarki wraz z tekstem. Aby ułatwić czytanie, dodano znaczniki <br>, aby sformatować wynik
przeglądarki; ponadto funkcja drukowania działa na wielu liniach, aby kod PHP był czystszy. Wartość
każdej zmiennej zostanie podświetlona w przeglądarce poprzez zawinięcie jej w tagi span, które mają
atrybut liczby klas (patrz krok 1).
8. Zamknij sekcję PHP i zakończ
strona HTML:
?>
</ body>
</ html>
9. Zapisz skrypt jako handle_calc.php i umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługującego PHP. Upewnij się, że plik calculator.html znajduje się w tym samym katalogu.
10. Przetestuj skrypt w przeglądarce, wypełniając i przesyłając formularz. Aby nie namyślać się, ale
zacznij od załadowania formularza HTML poprzez URL (http: // coś), aby po jej przesłaniu skrypty PHP
jest również uruchamiany za pośrednictwem adresu URL. Możesz eksperymentować z tymi
wartościami, aby zobaczyć, jak efektywnie działa Twój kalkulator. Jeśli pominiesz jakiekolwiek wartości,
wynikowa wiadomość będzie trochę dziwna, ale obliczenia powinny nadal działać
Formatowanie liczb
Chociaż kalkulator jest na dobrej drodze do bycia praktycznym, wciąż ma jeden uzasadniony problem:
nie można poprosić kogoś, aby dokonał miesięcznej wypłaty w wysokości 10,13183333 USD! Aby
utworzyć więcej przydatnych numerów, musisz je sformatować. W tym celu odpowiednie są dwie
funkcje. Pierwsza, round (), zaokrągla wartość do określonej liczby miejsc dziesiętnych. Pierwszym
argumentem funkcji jest liczba do zaokrąglenia. Może to być liczba lub zmienna o wartości liczbowej.
Drugi argument jest opcjonalny; reprezentuje liczbę miejsc po przecinku. Jeśli zostanie pominięty,
liczba zostanie zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład:
round(4.30); // 4
round(4.289, 2); // 4.29
$num = 236.26985;
round($num); // 236
Inną funkcją, której możesz użyć w tej sytuacji, jest number_format (). Działa jak round () w tym, że
pobiera liczbę (lub zmienną o wartości liczbowej) i opcjonalną separator dziesiętny. Ta funkcja ma
dodatkową zaletę polegającą na formatowaniu liczby przecinkami, w sposób, w jaki byłaby ona
zazwyczaj zapisywana:
number_format(428.4959, 2); // 428.50
number_format(428, 2); // 428.00
number_format(1234567); // 1,234,567
Przepiszmy skrypt PHP, aby odpowiednio sformatować liczby.

3. Zapisz plik, umieść go w tym samym katalogu co calculator.html i przetestuj go w przeglądarce
Zrozumienie pierwszeństwa
Nieuchronnie, po omówieniu różnych rodzajów operatorów matematycznych pojawia się dyskusja o
pierwszeństwie. Pierwszeństwo odnosi się do kolejności wykonywania szeregu obliczeń. Na przykład
jaka jest wartość następującej zmiennej? $ number = 10 - 4/2; Czy wartość $ 3 (10 minus 4 równa się
6, podzielona przez 2 równa się 3) lub 8 (4 podzielone przez 2 równa się 2, odjęte od 10 równa się 8)?
Odpowiedź brzmi: 8, ponieważ podział ma pierwszeństwo przed odejmowaniem. Jednak zamiast
usiłować zapamiętać dużą tabelę dziwnych znaków, rezygnujesz z jakiejkolwiek dyskusji za pomocą
nawiasów. Te same nawiasy mają zawsze pierwszeństwo przed każdym innym operatorem. A zatem:
$number = (10 – 4) / 2; // 3
$number = 10 – (4 / 2); // 8
Używanie nawiasów w obliczeniach zapewnia, że nigdy nie zobaczysz osobliwych wyników z powodu
problemów z priorytetem. Nawiasy mogą być również używane do przepisywania złożonych obliczeń
w mniejszej liczbie wierszy kodu. Przeredagujmy skrypt handle_calc.php, łącząc wiele linii w jeden za
pomocą nawiasów, zachowując przy tym dokładność. Aby zarządzać pierwszeństwem:
1. Otwórz plik handle_calc.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty
2. Zastąp trzy linie, które początkowo obliczyć sumę zamówienia, z następującymi:
$ total = (($ price * $ quantity) + $ shipping) - zniżka $;
W tym skrypcie wystarczy wykonać wszystkie obliczenia w jednym kroku, o ile użyjesz nawiasów, aby
upewnić się, że matematyka działa poprawnie. Inną opcją jest zapamiętanie zasad pierwszeństwa PHP
dla wielu operatorów, ale użycie nawiasów jest dużo łatwiejsze.
3. Zmień dwie linie, które obliczają i dodają do tego podatek:
$ taxrate = ($ tax / 100) + 1;
Ponownie, obliczenia podatkowe mogą być dokonywane w jednym wierszu zamiast dwóch odrębnych.
4. Zapisz skrypt, umieść go w tym samym katalogu co calculator.html i przetestuj go w przeglądarce
Inkrementowanie i zmniejszanie liczby
PHP, podobnie jak większość języków programowania, zawiera skróty, które pozwalają uniknąć
brzydkich konstrukcje takie jak
$ tax = $ tax + 1;
Kiedy musisz zwiększyć wartość zmiennej o 1 (znany jako przyrostowy korekta) lub zmniejszyć wartość
zmiennej o 1 (korekta przyrostowa),możesz użyć odpowiednio ++ i - -:
$ var = 20; // 20
$ var ++; // 21
$ var ++; // 22
$ var--; // 21
Wyłącznie w celu przetestowania tej koncepcji, przerobisz skrypt handle_calc.php ostatni raz.

Aby zwiększyć wartość zmiennej:
1. Otwórz plik handle_calc.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Zmień obliczenie stawki podatku:
$ taxrate = $ tax / 100;
$ taxrate ++;
Pierwszy wiersz oblicza stawkę podatku jako wartość podatkową $ podzieloną przez 100. Druga linia
zwiększa tę wartość o 1, aby można było pomnożyć ją przez sumę, aby określić sumę z podatkiem.
3. Zapisz skrypt, umieść go w tym samym katalogu, co calculator.html i przetestuj w przeglądarce
Operatory przypisania arytmetycznego
PHP obsługuje również połączenie operatorów matematycznych i przypisujących.
Są to: + =, - =, * = i / =. Każdy przydzieli wartość do zmiennej wykonując obliczenia na nim. Na przykład
te dwa następne wiersze dodają 5 do zmiennej:
$ num = $ num + 5;
$ num + = 5;
Oznacza to, że skrypt handle_calc.php może określić stawkę podatku za pomocą tego:
$ tax = $ _POST ['tax']; // Powiedz, 5
$ tax / = 100; // Teraz $ podatek wynosi 0,05
$ tax + = 1; // 1.05
Często będziesz widział te skrócone sposoby wykonywania arytmetyki.
Tworzenie liczb losowych
Ostatnią funkcją, o której dowiesz się w tej części , jest mt_rand (), liczba losowa generator. Wszystko,
co robi, to wyprowadzenie losowej liczby:
$ n = mt_rand (); // 31
$ n = mt_rand (); // 87
Funkcja mt_rand () może również przyjmować parametry minimalne i maksymalne, jeśli wolą
ograniczyć wygenerowaną liczbę do określonego zakresu:
$ n = mt_rand (0, 10);
Te wartości są włączone, więc w tym przypadku 0 i 10 są wykonalnymi wartościami zwracanymi. Jako
przykład generowania liczb losowych, stwórzmy prosty skrypt "Lucky Numbers". Aby wygenerować
liczby losowe:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę random.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">

<głowa>
<meta charset = "utf-8">
<title> Szczęśliwe liczby </ title>
</ head>
<body>
2. Dołącz tag PHP i zarządzanie błędami adresów, jeśli musisz:
<? php // random.php
3. Utwórz trzy liczby losowe:
$ n1 = mt_rand (1, 99);
$ n2 = mt_rand (1, 99);
$ n3 = mt_rand (1, 99);
Ten skrypt wypisuje szczęśliwe liczby osób, takie jak te znalezione na odwrocie pliku cookie fortuny.
Numery te są generowane przez wywołanie funkcji mt_rand () trzy razy i przypisanie każdego wyniku
do innej zmiennej.
4. Wydrukuj liczby:
print "<p> Twoje szczęśliwe liczby to: <br>
$ n1 <br>
$ n2 <br>
$ n3 </ p> ";
Polecenie print jest dość proste. Numery są drukowane, każda w osobnej linii, za pomocą znacznika
przerwania HTML.
5. Zamknij kod PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
6. Zapisz plik jako random.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla PHPenabled serwer i przetestuj
go w przeglądarce. Odśwież stronę, aby zobaczyć różne liczby

Użycie Ciągu Znaków (Łańcuchów)
Jak wprowadzono w części 2, "Zmienne", druga kategoria zmiennych używanych przez PHP to łańcuchy
znaków - zbiór znaków ujęty w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy. Wartość zmiennej łańcuchowej
może być pojedynczą literą, słowem, zdaniem, akapitem, kodem HTML, a nawet zbiorem
bezsensownych liter, cyfr i symboli (które mogą reprezentować hasło). Łańcuchy mogą być
najpopularniejszym typem zmiennej używanym w PHP. W tym rozdziale opisano najbardziej
podstawowe wbudowane funkcje PHP i operatory do manipulowania danymi łańcuchów, niezależnie
od tego, czy łańcuch pochodzi z formularza, czy też po raz pierwszy został zadeklarowany w skrypcie.
Wprowadzone zostaną niektóre typowe techniki: łączenie ciągów, przycinanie ciągów i kodowanie
ciągów. Inne zastosowania ciągów są zilustrowane w kolejnych częściach
Tworzenie formularza HTML
Tak jak w części 3, "Formy HTML i PHP", zacznijmy od utworzenia formularza HTML wysyła różne
wartości - w postaci zmiennych łańcuchowych - do skryptu PHP. Wykorzystywany przykład teoretyczny
to internetowa tablica ogłoszeń lub forum, na których użytkownicy mogą publikować wiadomości, ich
adresy e-mail oraz ich imiona i nazwiska Aby utworzyć formularz HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument HTML w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę posting.html:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Publikowanie na forum </ title>
</ head>
<body>
<! - - posting.html ->
<div> <p> Wypełnij ten formularz, aby przesłać swoje ogłoszenie: </ p>
2. Utwórz początkowy tag formularza:
<form action = "handle_post.php" method = "post">
Ten formularz wyśle swoje dane do skryptu handle_post.php i użyje metody POST.
3. Dodaj dane wejściowe dla imienia, nazwiska i adresu e-mail:
<p> Imię: <input type = "text" name = "first_name" size = "20"> </ p>
<p> Nazwisko: <input type = "text" name = "last_name" size = "20"> </ p>
<p> Adres e-mail: <input type = "email" name = "email"
size = "30"> </ p>
Ten formularz HTML jest podstawą większości przykładów w tej części. Formularz wykorzystuje dwa
podstawowe typy wprowadzania tekstu i jeden typ wiadomości e-mail. Pamiętaj, że różne wartości

nazw wejść powinny być zgodne z regułami nazw zmiennych PHP (bez spacji, nie może zaczynać się
liczbą, muszą składać się tylko z liter, cyfr i znaku podkreślenia).
4. Dodaj dane do opublikowania:
<p> Publikowanie: <textarea name = "publikowanie" rows = "9" cols = "30"> </ textarea> </ p>
Pole księgowania to obszar tekstowy, który jest większym typem pola wprowadzania tekstu.
5. Utwórz przycisk przesyłania i zamknij formularz:
<input type = "submit" name = "submit" value = "Wyślij moje ogłoszenie">
</ form>
Każdy formularz musi mieć przycisk przesyłania (lub obraz przesłany).
6. Dokończ stronę HTML:
</ div>
</ body>
</ html>
7. Zapisz plik jako posting.html, umieść go w odpowiednim katalogu na serwerze z włączoną obsługą
PHP i wyświetl go w przeglądarce.
To jest strona HTML, więc nie musi być na serwerze z włączoną obsługą PHP, abyś mógł go zobaczyć.
Ale ponieważ ostatecznie wyśle dane do skryptu PHP, najlepiej umieścić plik na serwerze.
Łączenie łańcuchów
Konkatenacja to nieporęczny termin, ale przydatna koncepcja. Odnosi się do dołączania jednego
przedmiotu na drugi. Konkretnie, podczas programowania łączymy łańcuchy. Okres (.) Jest operatorem
do wykonania tej akcji i jest używany w następujący sposób:
$ s1 = "Hello";
$ s2 = 'world!';
$ greeting = $ s1. $ s2;
Wynik tej konkatenacji jest taki, że zmienna $ greeting ma wartość Hello,world! Ze względu na sposób,
w jaki PHP radzi sobie ze zmiennymi, ten sam efekt mógłby być zrealizowane za pomocą $ greeting =
"$ s1 $ s2";
Wynik tej konkatenacji jest taki, że zmienna $ greeting ma wartość Hello,
świat! Ze względu na sposób, w jaki PHP radzi sobie ze zmiennymi, ten sam efekt mógłby być
zrealizowane za pomocą $ greeting = "$ s1 $ s2";
Ten kod działa, ponieważ PHP zastępuje zmienne w podwójnym cudzysłowie
z ich wartością. Jednak formalna metoda używania okresu do łączenia łańcuchów jest częściej używana
i jest zalecana (bardziej oczywiste będzie to, co dzieje się w twoim kodzie). Inny sposób wykonywania
konkatenacji obejmuje operator przypisania konkatenacji:

$ greeting = 'Hello';
$ greeting. = 'world!';
Ta druga linia oznacza z grubsza "przypisz do $ powitanie jej aktualną wartość plus połączenie świata!".
Rezultat końcowy to powitanie $ o wartości Witaj, świecie! jeszcze raz. Skrypt posting.html wysyła kilka
zmiennych łańcuchowych do strony handle_post.php. Z tych zmiennych pierwsze i ostatnie nazwy
można logicznie połączyć. Napiszesz skrypt PHP z myślą o tym.
Aby użyć konkatenacji:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę handle_post.php (
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Publikowanie na forum </ title>
</ head>
<body>
2. Utwórz początkowy znacznik PHP i, w razie potrzeby, zaadresuj zarządzanie błędami:
<? php // handle_post.php
Jeśli nie masz włączonej opcji display_errors lub raport błędu jest ustawiony na nieprawidłowy poziom,
zobacz rozdział 3, w którym znajdują się wiersze, które należy tutaj uwzględnić, aby zmienić te
ustawienia.
3. Przypisz dane formularza do zmiennych lokalnych:
$ first_name = $ _POST ['first_name'];
$ last_name = $ _POST ['last_name'];
$ posting = $ _POST ['posting'];
Formularz wykorzystuje metodę POST, więc wszystkie dane formularza będą dostępne w $ _POST. Ten
przykład nie zawiera wiersza adresu e-mail, ponieważ nie będziesz go jeszcze używać, ale możesz
również replikować ten kod, aby odwoływać się do tej wartości.
4. Utwórz nową zmienną $ name przy użyciu konkatenacji:
$ name = $ first_name. ".
$ last_name;
Ten akt łączenia przyjmuje dwie zmienne plus spację i łączy je wszystkie, tworząc nową zmienną o
nazwie $ nazwa. Zakładając, że wprowadziłeś Elliotta i Smitha jako imiona, $ imię będzie równe
Elliottowi Smithowi.
5. Wydrukuj wiadomość do użytkownika:

print"<div> Dziękuję, $ name, za Twoje posty:
<p> $ posting </ p> </ div> ";
Ten komunikat informuje użytkownika o tym, co zostało wprowadzone w formularzu.
6. Zamknij sekcję PHP i wypełnij stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
7. Zapisz skrypt jako handle_post.php, umieść go w tym samym katalogu, co posting.html (na serwerze
z włączoną obsługą PHP), i przetestuj zarówno formularz, jak i skrypt w przeglądarce Przypominamy,
że musisz załadować formularz przez URL (http: // coś), aby po przesłaniu formularza obsługa skryptu
PHP jest również uruchamiana za pośrednictwem adresu URL.
Możesz połączyć tyle łańcuchów, ile chcesz, używając konkatenacji. Możesz nawet dołączyć liczby do
ciągów:
$ new_string = $ s1. $ s2. $ number;
Działa to, ponieważ PHP jest słabo napisane, co znaczy, że jego zmienne nie są zablokowane w jednym
konkretnym formacie. W tym przypadku zmienna $ number zostanie przekształcona w ciąg znaków i
zostanie dodana do wartości zmiennej $ new_string. Konkatenacja może być używana na wiele
sposobów, nawet jeśli podaje argumenty funkcji. Niezwykłym, ale funkcjonalnym przykładem byłoby
$ text = nl2br ($ heading. $ body);
Funkcja nl2br (), pierwsza wspomniana w części 1, "Pierwsze kroki z PHP", będzie omówiono
szczegółowo poniżej. Jeśli używałeś cudzysłowów dowolnego rodzaju w swojej formie i zauważyłeś
obce ukośne kreski w wydrukowanym wyniku, zobacz pasek boczny "Magiczne cytaty" w Części 3, aby
uzyskać wyjaśnienie przyczyny i rozwiązania. Nie jest to powszechne w obecnych wersjach PHP. Dla
przypomnienia ważne jest, aby zrozumieć różnicę między pojedynczym a podwójne cudzysłowy w PHP.
Znaki w pojedynczym cudzysłowie są traktowane dosłownie; znaki w podwójnych cudzysłowach są
interpretowane (na przykład nazwa zmiennej zostanie zastąpiona jej wartością). Zobacz część 3 w celu
odświeżenia. Podanie imienia i nazwiska jako oddzielnych danych wejściowych zapewnia dobre
połączenie przykład. Jednak nie każdy ma tylko dwie nazwy i najlepiej tego nie robić założenia we
własnych formularzach rejestracyjnych. Bardziej ogólny przykład miałby jedno wejście dla nazwy
użytkownika.
Obsługa Nowych linii
Typowe pytanie zaczynające się od programistów PHP wiąże się z obsługą nowych linii w ciągu. Element
formularza textarea pozwala użytkownikowi wprowadzić tekst w wielu liniach, naciskając Return /
Enter. Każde użycie Return / Enter jest równoznaczne z nową linią w wynikowym łańcuchu. Te nowe
linie działają w obszarze tekstowym, ale nie mają wpływu na renderowaną stronę PHP. Aby utworzyć
ekwiwalent nowych znaków na renderowanej stronie internetowej, należy użyć znacznika break:
<br>. Na szczęście PHP ma nl2br ()
funkcja, która automatycznie konwertuje znaki nowego wiersza do znaczników przerwania:
$ var = nl2br ($ var);

Zastosujmy tę funkcję do handle_post.php, aby postowanie użytkownika zachowało swój status
formatowanie. Aby przekonwertować znaki nowej linii na przerwy:
1. Otwórz plik handle_post.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Zastosuj funkcję nl2br () podczas przypisywania wartości do zmiennej $posting:
$posting = nl2br ($ _ POST ['posting'], false);
Teraz $posting zostanie przypisane wartości $ _POST ['posting'], z każdą nową linią konwertowaną na
znaczniki HTML. Drugi argument funkcji - fałsz logiczny - mówi, że nie chcesz tworzyć znaczników
przerwania zgodnych z XHTML. Innymi słowy, domyślnym zachowaniem jest zastąpienie znaków nowej
linii przez <br />. W HTML5 częściej używa się <br>. 3. Zapisz plik i umieść go w tym samym miejscu
katalou jako posting.html (na serwerze z włączoną obsługą PHP) i przetestuj ponownie w przeglądarce
HTML i PHP
Jak już kilkakrotnie było powiedziane, PHP to technologia po stronie serwera, która jest często używana
do wysyłania danych do przeglądarki. Te dane mogą mieć postać zwykłego tekstu, kodu HTML lub,
częściej, oba. W podstawowym przykładzie tej części dane są wprowadzane w formularzu HTML, a
następnie drukowane z powrotem do przeglądarki przy użyciu PHP. Potencjalnym problemem jest to,
że użytkownik może wprowadzać znaki HTML w formularzu, co może mieć wpływ formatowanie
wynikowej strony - lub, co gorsza, powoduje problemy z bezpieczeństwem. Możesz użyć kilku funkcji
PHP do manipulowania znacznikami HTML w obrębie zmiennych łańcuchowych PHP:
■ htmlspecialchars () konwertuje określone znaczniki HTML do ich wersji encji.
■ htmlentities () zamienia wszystkie tagi HTML w ich wersje encji.
■ strip_tags () usuwa wszystkie znaczniki HTML i PHP.
Dwie pierwsze funkcje zmieniają znacznik HTML (na przykład <span>) w wersję encji jak & lt; span & gt
;. Wersja encji pojawia się w danych wyjściowych, ale nie jest renderowana. Możesz użyć jednego z
nich, jeśli chcesz wyświetlić kod bez jego wprowadzania. Trzecia funkcja, strip_tags (), całkowicie
usuwa znaczniki HTML i PHP. Powinieneś uważać na specjalne znaczniki w danych dostarczanych przez
użytkownika z dwóch powodów. Po pierwsze, jak już wspomniano, przesłany kod HTML
prawdopodobnie wpłynąłby na renderowaną stronę (na przykład zepsuł tabelę, zmodyfikował CSS lub
po prostu dodał formatowanie, w którym nie powinno być żadnych). Druga obawa jest ważniejsza.
Ponieważ JavaScript jest umieszczany w tagach skryptów HTML, złośliwy użytkownik może przesłać
skrypt JavaScript, który zostanie wykonany, gdy zostanie wyświetlony ponownie na stronie. W ten
sposób wykonywane są ataki typu XSS (cross-site scripting). Aby zobaczyć wpływ tych funkcji, nastąpi
ponowne napisanie handle_post.php użyj każdego z nich i wyświetl odpowiednie wyniki.
Aby adresować HTML w PHP:
1. Otwórz plik handle_post.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Przed linią drukowania dodaj:
$ html_post = htmlentities ($ _POST ['posting']);
$ strip_post = strip_tags ($ _POST ['posting']);
Aby wyjaśnić różnicę między działaniem tych dwóch funkcji, zastosuj je zarówno do tekstu
księgowania, tworząc dwie nowe zmienne w procesie. Patrz: $ _POST ['posting'] tutaj, a nie $ posting,

ponieważ $ posting już odzwierciedla zastosowanie funkcji nl2br (), co oznacza, że mogły zostać
wprowadzone znaczniki break, które nie zostały jawnie wprowadzone przez użytkownika.
3. Zmień instrukcję drukowania, aby wyglądała następująco:
drukuj "<div> Dziękuję, $ name, za Twoje posty:
<p> Oryginał: $ posting </ p>
<p> Jednostka: $ html_post </ p>
<p> Rozebrany: $ strip_post </ p> </ div> ";
Aby wyróżnić różne wyniki, wydrukuj trzy różne wersje tekstu księgowania. Pierwszym z nich jest
oryginalny wpis, jaki został wprowadzony po przejściu przez nl2br (). Dalej jest wersja htmlentities (),
która będzie wyświetlać tagi HTML bez ich renderowania. Na końcu zostanie wydrukowana wersja
strip_tags (); nie zawiera żadnych znaczników HTML (lub PHP).
4. Zapisz plik, umieść go w tym samym katalogu, co posting.html (na serwerze z obsługą PHP) i
przetestuj go ponownie w przeglądarce.
Jeśli wyświetlisz kod źródłowy HTML wynikowej strony PHP F, zobaczysz także efekt zastosowania tych
funkcji. Ze względów bezpieczeństwa prawie zawsze dobrym pomysłem jest używanie htmlentities (),
htmlspecialchars () lub strip_tags () do wszelkich danych dostarczanych przez użytkownika, które są
drukowane w przeglądarce. Jedynym powodem, dla którego nie robię tego w tej książce, jest
zminimalizowanie bałaganu. Dzisiejsze przeglądarki mogą identyfikować i blokować wykonywanie
potencjalnie złośliwego kodu JavaScript, chociaż nie należy polegać na tym zachowaniu. Funkcja
html_entity_decode () działa dokładnie odwrotnie niż htmlentities (), zamieniając encje HTML na
odpowiedni kod HTML. Kolejną przydatną funkcją do wypisywania ciągów w przeglądarce jest
wordwrap (). Ta funkcja zawija łańcuch do pewnej liczby znaków. Aby zamienić znaki nowej linii w
przerwy, a jednocześnie usunąć wszystkie znaczniki HTML lub PHP, zastosuj nl2br () po strip_tags ():
$ posting = nl2br (strip_tags ($ _POST ['posting']));
W linii tej funkcja strip_tags () zostanie wywołana jako pierwsza, a jej wynik zostanie wysłany do funkcji
nl2br ().
Kodowanie i dekodowanie ciągów
Pod koniec części 3 dowiedziałem się, jak wykorzystać myśl, jaka kryje się za metodą GET, do
przesyłania danych na stronę. W tym przykładzie zamiast rzeczywistego formularza dane zostały
dołączone do adresu URL, dzięki czemu są dostępne dla skryptu odbierającego. Ostrożnie stwierdziłem,
że w ten sposób można przekazywać tylko pojedyncze słowa, bez spacji i interpunkcji. Ale co jeśli chcesz
przekazać kilka słów jako jedną wartość zmiennej lub użyć znaków specjalnych? Aby bezpiecznie
przenieść dowolną wartość do skryptu PHP za pośrednictwem adresu URL, zastosuj funkcję urlencode
(). Jak sama nazwa wskazuje, ta funkcja pobiera ciąg znaków i koduje go (zmienia jego format), aby
mógł zostać poprawnie przekazany jako część adresu URL. Między innymi funkcja zastępuje spacje
znakami plus (+) i tłumaczy znaki specjalne (na przykład apostrof) na mniej problematyczne wersje.
Możesz użyć funkcji w ten sposób:
$ string = urlencode ($ string);
Aby zademonstrować jedną aplikację z urlencode (), zaktualizujmy stronę handle_post.php, aby
utworzyć również link, który przekazuje nazwę użytkownika i adres e-mail na trzecią stronę.

Aby użyć funkcji urlencode ():
1. Otwórz plik handle_post.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Usuń linie htmlentities () i strip_tags () dodane w poprzednim zestawie kroków
3. Przywróć starszą wersję wywołania drukowania:
print "<div> Dziękuję, $ name, za Twoje posty:
<p> $ posting </ p> </ div> ";
4. Po instrukcji print dodaj:
$ name = urlencode ($ name);
$ email = urlencode ($ _ POST ['email']);
Ten skrypt przekaże te dwie zmienne drugiej stronie. Aby to zrobić, oba muszą być zakodowane.
Ponieważ skrypt wcześniej nie odwoływał się do zmiennej $ email, ani jej nie używał, druga linia
pobiera wartość e-mail z tablicy $ _POST i koduje ją w jednym kroku. Jest to to samo, co posiadanie
tych dwóch oddzielnych linii:
$ email = $ _POST ['email'];
$ email = urlencode ($ email);
5. Dodaj kolejną instrukcję drukowania, która tworzy łącze:
print "<p> Kliknij <a href=\" thanks.php?name=$name&email= $email\"> tutaj </a>, aby kontynuować.
</ p> ";
Głównym celem tej instrukcji drukowania jest utworzenie łącza HTML na stronie internetowej, którego
kod źródłowy byłby podobny
<a href="thanks.php?name= Larry+Ullman&email= larry%40example.com"> tutaj </a>
Aby to osiągnąć, zacznij od zakodowania większości kodu HTML, a następnie dołącz do odpowiedniej
nazwy zmiennych. Ponieważ kod HTML wymaga, aby adres URL łącza był podwójnie cytowany, a
instrukcja print już używa podwójnych cudzysłowów - musisz uciec przed nimi (poprzedzając je tylnymi
ukośnikami), aby mogły zostać wydrukowane.
6. Zapisz plik, umieść go w odpowiednim katalogu serwera z włączoną obsługą PHP i przetestuj go
ponownie w przeglądarce. Zauważ, że kliknięcie linku spowoduje błąd serwera, ponieważ skrypt
thanks.php nie został jeszcze napisany.
7. Wyświetl kod źródłowy HTML strony obsługi, aby zobaczyć wynikowy link w kodzie HTML. Wartości
wysyłane bezpośrednio z formularza są automatycznie kodowane za pomocą adresu URL przed
wysłaniem i dekodowaniem po przybyciu do skryptu odbierającego. Potrzebujesz tylko funkcji
urlencode () do ręcznego kodowania danych (jak w przykładzie). Funkcja urldecode () działa dokładnie
odwrotnie niż urlencode () - pobiera zakodowany adres URL i przekształca go z powrotem w
standardowy formularz. Będziesz go jednak rzadziej używać, ponieważ PHP automatycznie dekoduje
większość otrzymanych wartości. Ponieważ możesz używać konkatenacji z funkcją, nowe polecenie
print może być napisane w następujący sposób:

print "Kliknij <a href="thanks.php? name='. $name.'&email='. $email.'"> tutaj </a>, aby kontynuować.
';
Ta metoda ma dwie dodatkowe zalety w stosunku do pierwotnego podejścia. Po pierwsze, używa
pojedynczych cudzysłowów, aby rozpocząć i zatrzymać instrukcję, co oznacza, że nie trzeba uciec od
podwójnego cudzysłowu. Po drugie, użyte zmienne są bardziej oczywiste - nie są pochowane w wielu
innych kodach. Nie musisz kodować liczbowych wartości PHP, aby używać ich w adresie URL, ponieważ
nie zawierają one problematycznych znaków. To powiedziawszy, nie zaszkodzi również je zakodować.
Na końcu rozdziału będziesz monitowany o utworzenie pliku thanks.php, który wita użytkownika po
imieniu i adresie e-mail.
Szyfrowanie i odszyfrowywanie ciągów
Często, aby chronić dane, programiści szyfrują go - zmieniają jego stan, przekształcając go w formę
trudniejszą, jeśli nie niemożliwą, do rozpoznania. Hasła są przykładem wartości, którą możesz chcieć
zaszyfrować. W zależności od poziomu zabezpieczeń, które chcesz ustanowić, nazwy użytkowników,
adresy e-mail i numery telefonów również są potencjalnymi kandydatami do szyfrowania. Możesz użyć
funkcji password_hash () do szyfrowania danych, ale pamiętaj, że nie jest dostępna opcja
odszyfrowywania (jest to znane jako szyfrowanie jednokierunkowe). Tak więc hasło może być
zaszyfrowane przy użyciu go, a następnie zapisane, ale odszyfrowana wartość hasła nie może być nigdy
określona. Korzystając z tej funkcji w aplikacji internetowej, możesz zaszyfrować hasło użytkownika po
rejestracji; następnie, używając tej funkcji w aplikacji internetowej, możesz zaszyfrować hasło
użytkownika po rejestracji; wtedy, gdy użytkownik się zaloguje, hasło wprowadzone przez użytkownika
w tym czasie również zostanie zaszyfrowane, a dwie chronione wersje hasła zostaną porównane.
Składnia do używania password_hash () jest
$ data = hasło_hash ($ dane, PASSWORD_DEFAULT);
Drugi argument mówi o użyciu domyślnego algorytmu szyfrowania (algorytmu określającego, jak
szybko i bezpiecznie jest wykonywane szyfrowanie). Jeśli dane są przechowywane w bazie danych,
można również użyć funkcji wbudowanych w aplikację bazy danych (na przykład MySQL, PostgreSQL,
Oracle lub SQL Server) w celu wykonania szyfrowania i odszyfrowania. W zależności od używanej
technologii najprawdopodobniej zapewnia narzędzia do szyfrowania jedno- i dwukierunkowego.
Porównywanie ciągów
Aby porównać dwa ciągi, zawsze możesz skorzystać z operatora równości, o którym dowiesz się w
następnej części. W przeciwnym razie możesz użyć funkcji strcmp (). Wskazuje, jak dwa łańcuchy
porównują zwracając liczbę całkowitą: 0, jeśli są takie same, oraz liczbę dodatnią lub ujemną, jeśli jedna
jest "większa" od drugiej. PHP ma również niewrażliwe na wielkość znaków towarzysz, strcasecmp ().
Aby sprawdzić, czy podciąg jest zawarty w innym łańcuchu (to znaczy, aby znaleźć igłę w stogu siana),
będziesz korzystać z tych funkcji:
*. strstr () zwraca stóg siana od pierwszego wystąpienia igły do końca_.
* strpos () przeszukuje stóg siana i zwraca numeryczną lokalizację konkretnej igły.
Obie te funkcje mają również wrażliwość na kazeiny: odpowiednio stristr () i stripos (). Każda z tych
funkcji jest zwykle używana warunkowo w celu sprawdzenia, czy znaleziono podciąg.
Znajdowanie podciągów

PHP ma kilka funkcji, za pomocą których można rozdzielać ciągi znaków, przeszukiwać je i porównywać.
Chociaż funkcje te są zwykle używane z warunkami warunkowymi, są na tyle ważne, że zostaną
wprowadzone tutaj; kolejne części użyją ich bardziej formalnie. Wcześniej w tej części nauczyłeś się,
jak łączyć ciągi przy użyciu konkatenacji. Wraz z tworzeniem większych ciągów z mniejszych kawałków,
PHP z łatwością pozwala wyodrębnić podsekcje z ciągu znaków. Sztuczka polegająca na użyciu
dowolnej metody do wyciągnięcia podsekcji ciągu jest taka, że musisz wiedzieć coś o samym ciągu, aby
wiedzieć, jak go rozdzielić. Funkcja strtok () tworzy podciąg, zwany tokenem, z większego łańcucha za
pomocą predeterminowanego separatora (takiego jak przecinek lub spacja). Na przykład, jeśli
użytkownicy wprowadzają swoje pełne imię i nazwisko w jednym polu (prawdopodobnie z ich
pierwszymi i ostatnimi nazwami oddzielonymi spacją), można wyciągnąć swoje imię z tym kodem:
$ first = strtok ($ _ POST ['name'], '');
Ta linia mówi PHP, aby wyodrębnić wszystko od początku $ _POST ['name'], aż znajdzie puste miejsce.
Jeśli masz użytkowników wpisać swoje imię i nazwisko w formacie Nazwisko, Po pierwsze, możesz
znaleźć ich nazwisko, pisząc
$ last = strtok ($ _ POST ['name'], ',');
Drugi sposób, aby wyciągnąć sekcje ciągu, odnosi się do indeksowanej pozycji znaków w ciągu znaków.
Indeksowana pozycja ciągu jest liczbowa położenie postaci, licząc od początku. Jednak najbardziej
podobna do PHP języki programowania - rozpoczyna wszystkie indeksy od liczby 0. Na przykład, aby
zaindeksować ciąg Larry, zaczynasz od L w pozycji 0, a następnie o 1, r o 2, drugi r na 3, a y na 4. Nawet
jeśli długość łańcucha Larry wynosi 5, jego indeks idzie od 0 do 4. W skrócie, indeksy zawsze przechodzą
od 0 do długości minus 1. Mając to na uwadze, można wywołać funkcję substr () w celu utworzenia
podciągu opartego na indeksowej pozycji znaków podciągu:
$ sub = substr ($ string, 0, 10);
Pierwszym argumentem jest łańcuch główny, z którego wywodzi się podłańcuch. Po drugie, wskaż,
gdzie zaczyna się podciąg, ponieważ jego indeksowana pozycja (0 oznacza, że chcesz zacząć od
pierwszego znaku). Po trzecie, od tego punktu początkowego określ ile znaków ma zawierać
podłańcuch (10). Jeśli łańcuch główny nie ma w nim tylu znaków, wynikowy podciąg zakończy się
końcem łańcucha głównego. Ten argument jest opcjonalny; jeśli zostanie pominięty, podciągi będą
również wykonywane do końca łańcucha głównego. Możesz także użyć liczb ujemnych, aby odliczać
wstecz od końca ciągu:
$ string = 'aardvark';
$ sub = substr ($ string, -3, 3); // ark
Druga linia mówi, że trzy znaki powinny zostać zwrócone zaczynając od trzeciego postać od końca. W
tym konkretnym przykładzie możesz ponownie pominąć trzeci argument i mają taki sam wynik:
$ sub = substr ($ string, -3); // ark
Aby zobaczyć, ile znaków znajduje się w ciągu znaków, użyj strlen ():
print strlen ("Witaj, świecie!"); // 13
Liczba będzie zawierać spacje i znaki interpunkcyjne. Aby zobaczyć, ile słów znajduje się w ciągu, użyj
wartości str_word_count (). Ta funkcja wraz z substr () będą użyte w następnej wersji
handle_post.phpscript.

Aby utworzyć podciągi:
1. Otwórz plik handle_post.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Przed poleceniem print dodaj następujące elementy
$ words = str_word_count ($ posting);
Ta wersja skryptu zrobi dwie nowe rzeczy wraz z ogłoszeniem użytkownika. Jeden będzie wyświetlał
liczbę słów, które zawiera. Ta informacja jest tutaj zebrana i przypisana do zmiennej słów $.
3. W następnym wierszu (również przed instrukcją print) dodaj $ posting = substr ($ posting, 0, 50);
Drugą nową rzeczą, jaką zrobi ten skrypt, jest ograniczenie wyświetlanego publikowania do pierwszych
50 znaków. Możesz użyć tego na przykład, jeśli jedna strona pokazuje początek posta, a następnie link
przenosi użytkownika do pełnego wpisu. Aby wprowadzić ten limit, wywoływana jest funkcja substr ().
4. Zaktualizuj instrukcję drukowania do odczytu
print "<div> Dziękuję, $ name, za Twoje posty:
<p> $ księgowanie ... </ p>
<p> ($ words words) </ p> </ div> ";
Tutaj są dwie zmiany. Po dodaniu elipsy są najpierw dodawane, aby wskazać, że jest to tylko część
całego wpisu. Następnie w innym akapicie drukowana jest liczba słów.
5. Usuń dwie linie urlencode () i odpowiednią linię drukowania. Odnoszę się konkretnie do kodu
dodanego w poprzednim wcieleniu skryptu, kierując go na thanks.php.
6. Zapisz plik, umieść go w odpowiednim katalogu serwera z włączoną obsługą PHP i przetestuj go
ponownie w przeglądarce.
Dostosowywanie wielkości liter łańcucha
Garstki funkcji PHP służą do zmiany wielkości liter napisu:
. ucfirst () kapitalizuje pierwszą literę ciągu.
. ucwords () kapitalizuje pierwszą literę słowa w ciągu znaków.
. strtoupper () tworzy cały łańcuch wielkich liter.
. strtolower () tworzy cały ciąg małymi literami.
Ze względu na różnice w nazwach ludzi na całym świecie, nie ma bezbłędnego sposobu
automatycznego formatowania nazw za pomocą PHP (lub dowolnego języka programowania).
Właściwie byłbym niezdecydowany, aby zmienić przypadek danych dostarczanych przez użytkownika,
chyba że to dobry powód, aby to zrobić.
Zastępowanie części ciągu
Zamiast po prostu znajdować podciągi w łańcuchu, jak omawia poprzednia sekcja, może się okazać, że
musisz zastąpić podciągi nowymi wartościami. Możesz to zrobić używając funkcji str_ireplace ():
$ string = str_ireplace ($needle, $replacement, $haystack);
Ta funkcja zastępuje każde wystąpienie $ needle znalezione w haystack

$replacement. Na przykład:
$me = "Larry E. Ullman";
$me = str_ireplace ('E.', 'Edward', $ me);
Zmienna $ me ma teraz wartość Larry'ego Edwarda Ullmana. Ta funkcja wykonuje wyszukiwanie bez
rozróżniania wielkości liter. Aby być bardziej restrykcyjnym, możesz wykonać rozróżnianie wielkości
liter przy użyciu metody str_replace (). W następnym skrypcie, str_ireplace () zostanie użyty do
wyeliminowania "złych słów" w przesłanym tekście. Jest jedna ostatnia funkcja związana z łańcuchem,
którą chcę omówić: trim (). Ta funkcja usuwa wszystkie białe spacje, znaki nowej linii i tabulatory - od
początku i końca ciągu znaków. Często dodaje się dodatkowe spacje do zmiennej łańcuchowej,
ponieważ użytkownik wprowadza informacje niedbale lub z powodu niechlujstwa kodu HTML. Dla
jasności, integralności danych i projektowania stron internetowych, warto poświęcić chwilę, aby
usunąć te spacje ze strun przed ich użyciem. Dodatkowe spacje wysyłane do przeglądarki mogą
sprawiać, że strona będzie wyglądać nieparzysto, a te wysyłane do bazy danych lub pliku cookie mogą
mieć niefortunne konsekwencje w późniejszym terminie (na przykład, jeśli hasło ma zbyteczne miejsce,
może nie pasować, gdy zostanie wprowadzone bez przestrzeń). Funkcja trim () automatycznie usuwa
dodatkowe spacje z obu początek i koniec ciągu (ale nie środek). Format używania trim () jest
następujący:
$ string = 'dodatkowa spacja przed i po tekście';
$ string = trim ($ string);
// $ string jest teraz równe 'dodatkowej spacji przed i po tekście'
Aby użyć funkcji str_ireplace () i trim ():
1. Otwórz plik handle_post.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Zastosuj trim () do danych formularza:
$ first_name = trim ($ _ POST ['first_name']);
$ last_name = trim ($ _ POST ['last_name']);
$ posting = trim ($ _ POST ['posting']);
Na wypadek, gdyby przychodzące dane zawierały obcą białą przestrzeń na początku lub na końcu,
funkcja przycinania () jest stosowana.
3. Usuń użycie substr ():
$ posting = substr ($ posting, 0, 50);
Będziesz chciał zobaczyć cały wpis dla tego przykładu, więc usuń to wywołanie substr ().
4. Przed poleceniem print dodaj
$ posting = str_ireplace ("złe słowo", "XXXXX", $ posting);
Ten konkretny przykład oznacza użycie złego słowa w postingu przez jego przekroczenie. Zamiast
prawdziwego przekleństwa, kod używa błędnego słowa. (Możesz użyć cokolwiek chcesz, oczywiście.)
Jeśli chcesz złapać wiele złych słów, możesz użyć wielu linii, jak na przykład:
$ posting = str_ireplace ("badword1", "XXXXX", $ posting);

$ posting = str_ireplace ("badword2", "XXXXX", $ posting);
$ posting = str_ireplace ("badword3", "XXXXX", $ posting);
5. Zaktualizuj instrukcję drukowania, aby nie była już używana elipsa:
print "<div> Dziękuję, $ name, za Twoje posty:
<p> $ posting </ p>
<p> ($ words words) </ p> </ div> ";
6. Zapisz plik, umieść go w odpowiednim katalogu serwera obsługującego PHP i przetestuj ponownie
w przeglądarce. Funkcja str_ireplace () nawet złapie złe słowa w kontekście. Na przykład, jeśli wpiszesz,
mam ochotę używać błędnych słów, rezultatem będzie wrażenie, że używam XXXXX. Funkcja
str_ireplace () może również przyjmować tablicę terminów igłowania, tablicę terminów zastępczych, a
nawet tablicę jako stóg siana. Ponieważ możesz nie wiedzieć, czym jest tablica, ta technika nie jest tutaj
demonstrowana.
Jeśli potrzebujesz przyciąć nadmiar spacji od początku lub końca łańcucha, ale nie oba, PHP przerywa
funkcję trim () na dwie bardziej specyficzne funkcje: rtrim () usuwa spacje znalezione na końcu
zmiennej łańcuchowej (po jej prawej stronie), a ltrim () obsługuje je na początku (po lewej). Oba są
używane tak jak trim ():
$ string = rtrim ($ string);
$ string = ltrim ($ string);

Struktury kontrolne
Struktury kontrolne - warianty i pętle - są podstawą języków programowania. PHP ma dwa warianty if i switch - oba z nich opanujesz w tej części. Parametry warunkowe umożliwiają ustanowienie testu,
a następnie wykonanie działań na podstawie wyników. Ta funkcja umożliwia tworzenie stron
internetowych jeszcze bardziej dynamicznych. Omówienie, czy warunek warunkowy wymaga
wprowadzenia dwóch ostatnich kategorii operatorów: porównanie i logiczne. Będziesz często używać
tych operatorów w swoich warunkowych, wraz z Boolean koncepcje TRUE i FALSE. Na koniec ten
rozdział wprowadza pętle, które pozwalają powtarzać akcję dla określonej liczby iteracji. Pętle mogą
zaoszczędzić czas programowania i pomóc w uzyskaniu jak największej funkcjonalności z tablic.
Tworzenie formularza HTML
Podobnie jak w przypadku poprzednich części, przykłady w tym rozdziale są oparte na formularzu
HTML, który wysyła dane do strony PHP. W takim przypadku formularz jest prostą stroną rejestracji
który żąda następujących informacji:
■ Adres e-mail
■ Hasło
■ Potwierdzenie hasła
■ Rok urodzenia (w celu weryfikacji wieku)
■ Ulubiony kolor (w celu dostosowania)
■ Umowa z warunkami witryny (wspólne wymaganie)
Poniższe kroki przechodzą przez tworzenie tego formularza przed wejściem do kodu PHP. Aby utworzyć
formularz HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument HTML w edytorze tekstu lub IDE, tak aby został nazwany register.html:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Formularz rejestracyjny </ title>
</ head>
<body>
<! - - register.html ->
<div> <p> Wypełnij ten formularz, aby się zarejestrować: </ p>
2. Utwórz początkowy tag formularza:
<form action = "handle_reg.php" method = "post">

Podobnie jak w wielu poprzednich przykładach, ta strona używa metody POST. Skrypt obsługi,
określony przez atrybut działania, będzie handle_reg.php, znajdujący się w tym samym katalogu, co
formularz HTML.
3. Utwórz dane wejściowe dla adresu e-mail i haseł:
<p> Adres e-mail: <input type = "email" name = "email" size = "30"> </ p>
<p> Hasło: <input type = "password" name = "password" size = "20"> </ p>
<p> Potwierdź hasło: <input type = "password" name = "confirm" size = "20"> </ p>
Te linie powinny być już oczywiste. Każda linia jest zapakowana w znaczniki HTML <p> </ p>, aby
poprawić odstępy w przeglądarce. Zwróć też uwagę, że tworzone są dwa hasła wejściowe - drugi służy
do potwierdzenia wprowadzonego tekstu. Typy wprowadzania haseł nie ujawniają, co użytkownik
wprowadza B, więc standard wymaga od użytkownika dwukrotnego wprowadzania haseł (teoretycznie
zapewniając, że użytkownicy dokładnie wiedzą, jakie hasło zapewnili).
4. Utwórz dane wejściowe dla roku urodzenia użytkownika:
<p> Rok, w którym się urodziłeś: <input type = "text" name = "year" placeholder = "YYYY" size = "4">
</ p>
Zamiast używać menu rozwijanego, które wyświetla 50 lub 100 lat, użytkownicy powinni wpisać rok
urodzenia w polu tekstowym. Poprzez wstępne ustawienie zastępczego atrybutu danych wejściowych,
sprawimy, że pole tekstowe wskaże prawidłowy format na rok
5. Utwórz rozwijane menu dla ulubionego koloru użytkownika
<p> Ulubiony kolor:
<wybierz nazwę = "kolor">
<option value = ""> Wybierz jeden </ option>
<option value = "red"> Red </ option>
<wartość opcji = "żółty"> Żółty </ option>
<option value = "green"> Green </ option>
<option value = "blue"> Blue </ option>
</ select> </ p>
Prawda jest taka, że dodaję to wejście, aby można było go użyć do konkretnego przykładu w dalszej
części, ale można go wykorzystać do dostosowania wyglądu strony po zalogowaniu się użytkownika.
Oczywiście można tutaj dodać tyle kolorów, ile chcesz.
6. Utwórz pole wyboru dla użytkownika, aby wyrazić zgodę na warunki witryny:
<p> <input type = "checkbox" name = "terms" value = "Yes"> Zgadzam się na warunki (jakiekolwiek
one mogą być). </ p>
Wiele witryn ma pewne warunki lub licencje, które użytkownik musi potwierdzić, zwykle wybierając
pole wyboru. Ta konkretna forma nie ma łącza do miejsca, w którym użytkownik może odczytać
terminy, ale prawdopodobnie nie ma to znaczenia, ponieważ nikt ich nie czyta (i to jest tylko

hipotetyczny przykład). W każdym przypadku, używając tego elementu, będziesz mógł zobaczyć, w jaki
sposób checkboxy są obsługiwane przez obsługę skryptu PHP.
7. Dodaj przycisk przesyłania i zamknij formularz:
<input type = "submit" name = "submit" value = "Register">
</ form>
8. Uzupełnij stronę HTML:
</ div>
</ body>
</ html>
9. Zapisz plik jako register.html, umieść go w odpowiednim katalogu dla PHPenabled serwer i załaduj
stronę w przeglądarce.
Coraz częściej nie wymaga się potwierdzenia hasła, zamiast tego polegać na funkcji resetowania hasła,
jeśli użytkownicy popełnią błąd lub zapomną o tym, co wpisali. Zdecydowanie wolę nie potwierdzać
hasła (a mimo to użyłem aplikacji do zarządzania hasłami), ale zobaczysz oba podejścia online.
Większość stron rejestracji używa pseudonimu lub adresu e-mail dla nazwy użytkownika. Jeśli używasz
adresu e-mail jako nazwy użytkownika, użytkownicy mogą łatwiej zapamiętać informacje rejestracyjne
(użytkownik może mieć tylko kilka adresów e-mail, ale nazwy użytkowników w różnych witrynach w
sieci). Ponadto adresy e-mail są ze swej natury unikalne, podczas gdy nazwy użytkowników nie.
Warunkowe if
Podstawowym warunkiem programowania jest norma if (to, co kiedyś było nazywane warunkiem
warunkowym, wtedy jest teraz implikowane). Składnia tego rodzaju warunkowego
jest proste:
if (condition) {
instrukcja(-e);
}
Warunek musi znajdować się w nawiasach; następnie oświadczenia są umieszczane wewnątrz
nawiasów. Instrukcje są poleceniami do wykonania - na przykład drukowanie ciągu lub dodawanie
dwóch liczb. Każda osobna instrukcja musi mieć swój własny średnik, wskazujący koniec linii, ale nie
ma ograniczeń co do liczby instrukcji, które można powiązać z warunkami. Instrukcje są zwykle wcięte
od początkowego wiersza if, aby wskazać, że są wynikiem warunkowego, ale format ten nie jest
wymagany syntaktycznie. Zobaczysz też, jak ludzie używają tej składni:
jeśli (warunek)
{
instrukcja(-e);
}

Sposób aranżowania aparatu jest kwestią osobistych preferencji - i źródła drobne potyczki online.
Wybierz styl, który ci się podoba i trzymaj się go. Niepowodzenie w użyciu średnika po każdym
stwierdzeniu, zapomnienie nawiasu otwierającego lub zamykającego lub użycie średnika po jednym z
nawiasów klamrowych spowoduje wystąpienie błędów. Bądź świadomy swojej składni podczas
kodowania warunkowego! PHP używa koncepcji logicznych PRAWDA i FAŁSZ podczas określania, czy
wykonać instrukcje. Jeśli warunek jest TRUE, instrukcje są wykonywane; jeśli jest FALSE, nie są
wykonywane. W trakcie tego rozdziału skrypt PHP zostanie opracowany, dopóki nie w pełni potwierdzi
dane rejestru register.html. Na początek ta pierwsza wersja skryptu po prostu utworzy podstawową
powłokę procesu sprawdzania poprawności, definiując i wykorzystując zmienną o wartości Boolean,
która będzie śledzić powodzenie procesu sprawdzania poprawności.
Aby utworzyć warunkowe wyrażenie:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę handle_reg.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Rejestracja </ title>
</ head>
<body>
<h1> Wyniki rejestracji </ h1>
2. Rozpocznij sekcję PHP i zaadresuj zarządzanie błędami, jeśli to konieczne:
<? php // - handle_reg.php
Jeśli nie masz włączonej opcji display_errors lub jeśli raport błędu jest ustawiony na nieprawidłowy
poziom, zobacz część 3, "Formy HTML i PHP", aby znaleźć tutaj wiersze, aby zmienić te ustawienia.
3. Utwórz zmienną flagi:
$ okay = true;
Aby zweryfikować dane formularza, do określenia, czy formularz został poprawnie wypełniony,
zostanie użyta zmienna flag. Jest znana jako zmienna "flag", ponieważ zmienna przechowuje prostą
wartość wskazującą status. Na przykład: tak, formularz został wypełniony w całości lub nie, nie był.
Zmienna jest zainicjowana wartością logiczną TRUE, co oznacza, że formularz został poprawnie
wypełniony. W języku Booleans wielkość liter nie ma znaczenia, więc można również napisać True lub
TRUE.
4. Wydrukuj wiadomość, jeśli wszystko jest w porządku:
if ($ okay) {
drukuj "<p> Byłeś z powodzeniem zarejestrowane (ale nie bardzo). </ P> ';
}

W trakcie tej części do tego skryptu zostaną dodane procedury sprawdzania poprawności, sprawdzając
przesłane dane formularzy. Jeśli jakiekolwiek dane zawiedzie procedura, to $ okay zostanie ustawiona
na FALSE. W takim przypadku warunek ten będzie również FALSE, więc komunikat nie zostanie
wydrukowany. Jeśli jednak dane przejdą każdą procedurę sprawdzania poprawności, wówczas $ okay
nadal będzie PRAWDZIWY, w takim przypadku ta wiadomość zostanie wydrukowana.
5. Wypełnij sekcję PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
6. Zapisz plik jako handle_reg.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla twojego serwera
PHPenabled (w tym samym katalogu co register.html) i przetestuj oba w swoim przeglądarka.
Oczywiście faktem jest, że ten konkretny skrypt zawsze wydrukuje sukces wiadomość, ponieważ żaden
kod nie ustawi $ OK na FALSE. Możesz nawet uruchomić skrypt bezpośrednio i zobaczyć ten sam wynik.
Jeśli obszar instrukcji warunkowego ma tylko jedną linię, technicznie nie potrzebujesz nawiasów
klamrowych. W takim przypadku możesz zapisać warunkowe, używając jednego z następujących
formatów:
jeśli (warunek) instrukcja;
lub
jeśli (warunek)
komunikat;
Możesz przechodzić przez kod w tych formatach. Jednak myślę, że najlepiej jest zawsze używać
formatu wielowierszowego, z nawiasami klamrowymi (jak wykazano we wprowadzeniu do składni),
aby poprawić spójność i zminimalizować błędy.
Funkcje sprawdzania poprawności
PHP ma dziesiątki funkcji powszechnie używanych do sprawdzania danych formularzy. Z tych funkcji
trzy z najważniejszych są używane w przykładach tego rozdziału. Najpierw jest funkcja empty (), która
sprawdza, czy dana zmienna ma "pustą" wartość. Przyjmuje się, że zmienna ma pustą wartość, jeśli
zmienna nie ma wartości, ma wartość 0 lub ma wartość FALSE. W każdym z tych przypadków funkcja
zwraca TRUE; w przeciwnym razie zwraca FALSE:
$ var1 = 0;
$ var2 = "coś";
$ var3 = ''; // Pusty ciąg
pusty ($ var); // TRUE, brak zdefiniowanej wartości
pusty ($ var1); // TRUE, pusta wartość
pusty ($ var2); // FALSE, niepuste wartości
pusty ($ var3); // TRUE, pusta wartość

Ta funkcja jest idealna do upewnienia się, że pola tekstowe w formularzach zostały wypełnione. Na
przykład, jeśli masz dane wejściowe o nazwie e-mail, a użytkownik nie wprowadzi niczego w nim przed
przesłaniem formularza, to zmienna $ _POST ['email'] istnieje, ale będzie mieć pustą wartość. Dalej jest
funkcja isset (), która jest prawie przeciwieństwem empty (), aczkolwiek z niewielką różnicą. Funkcja
isset () zwraca TRUE, jeśli zmienna ma dowolną wartość (w tym 0, FAŁSZ lub pusty ciąg). Jeśli zmienna
nie ma wartości,
isset () zwraca FALSE:
$ var1 = 0;
$ var2 = "coś";
$ var3 = ''; // Pusty ciąg
isset ($ var); // FALSE, brak zdefiniowanej wartości
isset ($ var1); // PRAWDZIWE
isset ($ var2); // PRAWDZIWE
isset ($ var3); // PRAWDZIWE
Funkcja isset () jest zwykle używana do sprawdzania nietekstowych elementów formularza, takich jak
pola wyboru, przyciski opcji i wybrane menu. Jest również regularnie używany do potwierdzenia, że
zmienna istnieje, niezależnie od jej wartości. Wreszcie funkcja is_numeric () zwraca TRUE, jeśli
przesłana zmienna ma poprawną wartość liczbową i FALSE w przeciwnym razie. Liczby całkowite,
dziesiętne, a nawet ciągi znaków (jeśli są poprawną liczbą), mogą zdać test is_numeric ():
$ var1 = 2309;
$ var2 = '80 .23 ';
$ var3 = 'Niedźwiedzie';
is_numeric ($ var1); // PRAWDZIWE
is_numeric ($ var2); // PRAWDZIWE
is_numeric ($ var3); // FAŁSZYWE
Warto zauważyć, że użycie is_numeric () na zmiennej, która nie istnieje, nie tylko zwraca FALSE, ale
także generuje ostrzeżenie. Z tego powodu często widzisz isset () używany wraz z innymi funkcjami
sprawdzania poprawności, takimi jak is_numeric (). Zacznijmy stosować te funkcje w skrypcie PHP, aby
przeprowadzić walidację danych.
Aby sprawdzić dane formularza:
1. Otwórz plik handle_reg.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. W nagłówku dokumentu zdefiniuj klasę CSS:
<style type = "text / css" media = "screen">
.error {color: red; }
</ style>

Ta klasa CSS będzie używana do formatowania wszelkich wydrukowanych błędów rejestracji.
3. Sprawdź poprawność adresu e-mail:
if (empty ($ _ POST ['email'])) {
print '<p class = "error"> Podaj swój adres e-mail. </ p>';
$ okay = false;
}
To jeśli warunkowe używa kodu jako pustego ($ _ POST ['email']) jako jego warunku. Jeśli ta zmienna
jest pusta, co oznacza, że nie ma wartości, wartość 0 lub wartość pustego ciągu, warunek jest
PRAWDZIWY. W takim przypadku instrukcja print zostanie wykonana, a zmiennej $ okay zostanie
przypisana wartość FALSE (wskazując, że wszystko jest w porządku). Jeśli zmienna nie jest pusta,
wówczas warunkiem jest funkcja FAŁSZ, funkcja drukowania nigdy nie jest wywoływana, a $ okay
zachowa swoją oryginalną wartość.
4. Powtórz sprawdzanie poprawności hasła:
if (empty ($ _ POST ['password'])) {
print '<p class = "error"> Wprowadź hasło. </ p>';
$ okay = false;
}
Jest to powtórzenie sprawdzania poprawności wiadomości e-mail, ale zmieniono nazwę zmiennej i
polecenie drukowania. Inne dane wejściowe formularza zostaną zatwierdzone w czasie. Wszystkie
wydrukowane komunikaty o błędach są umieszczane w znacznikach akapitu HTML, które mają wartość
klasy błędu. W ten sposób zostanie zastosowane formatowanie CSS (tzn. Błędy będą drukowane na
czerwono).
5. Zapisz plik jako handle_reg.php, umieść go w tym samym katalogu co register.html (na serwerze z
obsługą PHP) i przetestuj zarówno formularz, jak i skrypt w przeglądarce.
6. Ponownie wypełnij formularz w różnych stanach kompletności, aby przetestować wyniki bardziej.
Jeśli podasz zarówno adres e-mail, jak i hasło. Jeśli podasz zarówno adres e-mail, jak i hasło, wynik
będzie dokładnie taki jak w C w sekcji "Jeśli warunkowe", ponieważ zmienna $ okay będzie nadal miała
wartość TRUE. Kiedy używasz funkcji w ramach warunków, tak jak w przypadku empty () tutaj, łatwo
jest zapomnieć nawiasu zamykającego i zobacz błąd parse. Zachowaj szczególną ostrożność przy
składni podczas kodowania dowolnej struktury kontrolnej. Jednym z zastosowań funkcji isset () jest
unikanie odwoływania się do zmiennej, chyba że istnieje. Jeśli PHP jest ustawione na raportowanie
powiadomień, a następnie na przykład użycie zmiennej $ var, jeśli nie zostało zdefiniowane może
powodować błąd. Możesz tego uniknąć przez kodowanie
if (isset ($ var)) {
// Zrób cokolwiek z $ var.
}
Mimo że prawie wszystkie dane formularzy są wysyłane do skryptów PHP jako łańcuchy, to is_numeric
() funkcja może być nadal używana dla wartości pochodzących z formularza, ponieważ może

obsługiwać ciągi zawierające tylko liczby. Funkcja isset () może przyjmować dowolną liczbę zmiennych
jako argumenty:
if (isset ($ var1, $ var2)) {
print 'Obydwie zmienne istnieją.';
}
Jeśli ustawione są wszystkie nazwane zmienne, funkcja zwraca PRAWDA; jeśli jakaś zmienna nie jest
ustawiona, funkcja zwraca FAŁSZ. Gdy poczujesz się lepiej z PHP, zaczniesz używać funkcji filter ()
również do sprawdzania poprawności. To wspaniałe narzędzie, ale nieco zbyt skomplikowane dla
początkujących
Używanie else
Następną strukturą kontrolną do przedyskutowania jest warunkowość if-else. Ta struktura kontrolna
pozwala wykonać jedną lub więcej instrukcji, gdy warunek jest TRUE i wykonać jedną lub więcej innych
instrukcji, gdy warunek jest FALSE:
if (condition) {
instruckja(-e);
} else {
other_statement (s);
}
Ważną rzeczą do zapamiętania podczas korzystania z tej konstrukcji jest to, że jeśli warunek nie
zostanie wyraźnie spełniony, instrukcja else zostanie wykonana. Innymi słowy, wyrażenia następujące
po instrukcji else stanowią działanie domyślne, natomiast instrukcje po warunku if są wyjątkiem od
reguły. Przeredagujmy stronę handle_reg.php, włączenie warunku if-else do zatwierdzenia roku
urodzenia. W trakcie procesu zostanie utworzona nowa zmienna, która reprezentuje wiek
użytkownika. Aby użyć innego:
1. Otwórz plik handle_reg.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Po sprawdzeniu hasła, ale przed warunkowym $ okay, rozpocznij nowy tryb warunkowy:
if (is_numeric ($ _ POST ['year'])) {
Ponieważ zmienna year powinna być liczbą, możesz użyć funkcji is_numeric () zamiast pustej (), aby
sprawdzić jej wartość. Jest to podstawowy początek sprawdzania poprawności tego elementu
formularza; późniejsze skrypty rozwiną się na tym.
3. Utwórz nową zmienną:
$ age = 2016 - $ _POST ['rok'];
Jeśli zmienna $ _POST ['year'] ma wartość liczbową (co oznacza, że warunek jest TRUE), wówczas
zmiennej $ age przypisywana jest wartość bieżącego roku minus podany rok. Na razie, bez znajomości
funkcji daty PHP, po prostu zakoduj bieżący rok w równaniu.
4. Dodaj inną klauzulę:

} else {
print '<p class = "error"> Wprowadź rok urodzenia jako cztery cyfry. </ p>';
$ okay = false;
}
Jeśli rok nie ma wartości numerycznej, drukowany jest komunikat o błędzie, a zmienna $ okay jest
ustawiona na FALSE (tak jak w przypadku niepowodzenia jakiejkolwiek procedury sprawdzania
poprawności).
5. Po ostatnim wyciągu z print, ale w tym samym warunku $ okay, również wydrukuj wartość $ age:
print "<p> W tym roku zmienisz wiek $. </ p>";
Jeśli zmienna $ okay ma wartość TRUE, przekazane dane zostały przekazane każda procedura
sprawdzania poprawności. Oznacza to, że wiek użytkownika został obliczony (w sensie tego, ile lat
będzie ten użytkownik w jakimś momencie w tym roku), i można go wydrukować.
6. Zapisz skrypt, umieść go w tym samym katalogu co register.html (na serwerze z włączoną obsługą
PHP) i przetestuj go ponownie w przeglądarce. Kolejną dobrą funkcją sprawdzania poprawności jest
checkdate (), której możesz użyć do potwierdzenia, że data istnieje (lub istniała w przeszłości).
Używałbyś go tak:
if (checkdate ($ month, $ day, $ year)) {...
Więcej operatorów
Poprzednie części omawiały większość operatorów PHP wraz z typami zmiennych, które ich używają.
Operatory te obejmują arytmetykę liczb: dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*) i dzielenie (/)
wraz ze skrótami przyrostowymi (++) i dekrementacyjnymi (-) w celu zwiększenia lub zmniejszenia
wartości liczba do 1. Następnie jest operator przypisania (=), który służy do ustawiania wartości
zmiennej, niezależnie od jej typu. Nauczyłeś się także o konkatenacji (.), Która dodaje jeden ciąg do
drugiego. Jeśli chodzi o tworzenie warunków, najważniejsze są operatory porównania i logiczne.
Porównanie
Kiedy operator przypisania (znak równości) został wprowadzony w części 2, dowiedziałeś się, że jego
znaczenie nie jest dokładnie tym, co konwencjonalnie byś myślał. Linia
$ var = 5;
nie stwierdza, że $ var jest równe 5, ale ma przypisaną wartość 5. Jest to ważne rozróżnienie. Kiedy
piszesz warunkowe, często chcesz sprawdzić, czy zmienna jest równa określonej wartości - aby
dopasować nazwy użytkowników lub hasła, być może, czego nie możesz zrobić samym znakiem
równości (ponieważ ten operator jest używany do przypisywanie wartości, a nie wartości
zrównywania). Zamiast tego, dla porównań, użyj operatora równości (==):
$ var = 5;
jeśli ($ var == 5) {...
Te dwa wiersze kodu razem ustanawiają najpierw wartość zmiennej $ 5 jako 5, a następnie określają
TRUE warunkową, która sprawdza, czy $ var jest równe 5. Ten przykład demonstruje znaczącą różnicę,
jaką daje jeden znak równości w twoim kodzie PHP i dlaczego musisz ostrożnie rozróżniać operatorów

przydziału i porównania. Następny operator porównania - nie równy - jest reprezentowany przez
wykrzyknik w połączeniu ze znakiem równości (! =). Pozostałe operatory porównania są identyczne do
ich matematycznych odpowiedników: mniejszy niż (<), większy niż (>), mniejszy lub równy do (<=) i
większe lub równe (> =). Jako demonstracja operatorów porównania, sprawdzisz, że rok urodzenia
użytkownika przypada przed 2016 r., A potwierdzone hasło odpowiada oryginalnemu hasłu
Aby użyć operatorów porównania:
1. Otwórz plik handle_reg.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Po sprawdzeniu hasła sprawdź, czy oba hasła pasują do siebie
if ($ _POST ['password']! = $ _POST ['confirm']) {
print '<p class = "error"> Potwierdzone hasło nie pasuje do oryginalnego hasła. </ p>';
$ okay = false;
}
Aby porównać te dwie wartości ciągu, użyj operatora nierówności. Alternatywnie możesz użyć jednej
z funkcji porównywania ciągów, ale! = jest w porządku
3. Po walidacji roku zgłoś błąd, jeśli rok jest większy lub równy 2016:
if ($ _POST ['year']> = 2016) {
print '<p class = "error"> Albo pomyliłeś rok urodzenia, albo pochodzisz z przyszłości! </ p>';
$ okay = false;
}
Jeśli użytkownik wprowadził rok urodzenia jako 2016 lub później, prawdopodobnie jest to błąd. (Jeśli
czytasz tę książkę po roku 2016, odpowiednio zmień rok).
4. Zapisz skrypt, umieść go w tym samym katalogu co plik register.html (na serwerze z włączoną
obsługą PHP) i przetestuj go ponownie w przeglądarce. Zanim porównasz dwie wartości łańcucha,
które pochodzą z formularza (jak hasło i potwierdzone hasło), dobrym pomysłem jest zastosowanie
funkcji trim () do obu, aby pozbyć się błędnych spacji. Nie zrobiłem tego tutaj, aby nie komplikować
rzeczy, ale ten nawyk jest zalecany. Rozważne jest również zastosowanie metody trim () do wartości
używanych do logowania, takich jak nazwy użytkowników lub adresy e-mail. Inną metodą sprawdzenia,
czy typ wprowadzania tekstu został wypełniony (w przeciwieństwie do użycia funkcji empty ()) jest:
if (strlen ($ var)> 0) {
// $ var jest w porządku.
}
Nowością w PHP 7 jest operator "statku kosmicznego":
<=>. Ten operator zwraca: -1, jeśli lewy operand jest mniejszy niż prawy operand; 1, jeśli lewy operand
jest większy od prawego; i 0, jeśli oba są równe. Warunek potwierdzenia hasła można zapisać w
następujący sposób:
if (($ _POST ['password'] <=> $ _POST ['confirm']) == 0) {

Tylko że jest to niepotrzebnie skomplikowane!
Logiczny
Warunki pisania w PHP sprowadzają się do identyfikacji sytuacji TRUE lub FALSE. Można to zrobić za
pomocą funkcji i operatorów porównawczych, jak już widzieliście. Operatory logiczne - ostateczny typ
operatora omówiony w tej części - pomoc, którą tworzysz bardziej wyszukane lub oczywiste
konstrukty. W PHP jeden przykład TRUE warunku jest po prostu nazwą zmiennej, która ma wartość,
która nie jest zerem, pusty ciąg lub FALSE,
Jak na przykład
$ var = 5;
if ($ var) {...
Widzieliście już to z użyciem zmiennej $ okay w obsłudze skryptu PHP. Warunek jest również
PRAWDZIWY, jeśli ma sens logiczny:
jeśli (5> = 3) {...
Warunek będzie FALSE, jeśli odnosi się do zmiennej i ta zmienna nie ma wartości (lub wartość 0 lub
pusty ciąg) lub jeśli stworzyłeś nielogiczną konstrukcję. Następujący warunek jest zawsze FALSE:
jeśli (5 <= 3) {...
W PHP wykrzyknik (!) Nie jest operatorem. Możesz go użyć do odwrócenia statusu TRUE / FALSE
instrukcji. Na przykład:
$ var = 'value';
if ($ var) {... // TRUE
if (! $ var) {... // FALSE
if (isset ($ var)) {... // TRUE
if (! isset ($ var)) {... // FALSE
if (! empty ($ var)) {... // TRUE
Aby wyjść poza proste jednoczęściowe warunki, PHP obsługuje pięć innych typów logicznych
operatorzy: dwie wersje i (AND i &&), dwie wersje lub (OR i || -a znak zwany potokiem, dwa razy
połączone) i lub nie (XOR). Kiedy masz dwie opcje dla jednego operatora (jak w przypadku i i lub), różnią
się one jedynie priorytetem. W prawie każdej sytuacji możesz użyć dowolnej wersji lub dowolnej wersji
lub zamiennie. Za pomocą nawiasów i operatorów logicznych można tworzyć jeszcze bardziej złożone,
jeśli warunkowe. Dla warunkowego I, każda sprzężona część musi mieć wartość PRAWDA, aby cała
wartość warunkowa była PRAWDA. W przypadku OR przynajmniej jedna podsekcja musi mieć wartość
PRAWDA, aby uczynić cały warunek PRAWDĄ. Te warunki są PRAWDZIWE:
jeśli ((5 <= 3) LUB (5> = 3)) {...
jeśli ((5> 3) AND (5 <10)) {...
Te warunki są FALSE:
if ((5! = 5) AND (5> 3)) {...

if ((5! = 5) OR (5 <3)) {...
Podczas konstruowania warunków, pamiętaj o dwóch ważnych rzeczach: Po pierwsze, w celu
instrukcje, które są wynikiem warunkowego wykonania, cały warunek musi mieć wartość PRAWDA; po
drugie, używając nawiasów, możesz zignorować reguły pierwszeństwa i upewnić się, że twoi
operatorzy są adresowani w kolejności według twojego wyboru. Aby pokazać operatorów logicznych,
dodajmy więcej warunków do strony handle_reg.php. Będziesz także zagnieżdżać jeden z warunków
warunkowych w innym warunku.
Aby użyć operatorów logicznych:
1. Otwórz plik handle_reg.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Usuń aktualne zatwierdzenia roku.
Całkowicie przepisujesz te warunkowe jako warunkowe, dlatego najlepiej całkowicie pozbyć się starych
wersji
3. Sprawdź, czy zmienna roku jest czterocyfrowa:
if (is_numeric ($ _ POST ['year']) AND (strlen ($ _ POST ['year']) == 4)) {
Warunek ten składa się z dwóch części. Pierwszy, który już widziałeś - testuje poprawną wartość
liczbową. Druga część pobiera zmienną długości roku (za pomocą funkcji strlen ()) i sprawdza, czy
wartość długości jest równa 4. Z powodu ORAZ warunek ten jest PRAWDĄ tylko wtedy, gdy spełnione
są oba warunki.
4. Utwórz podkategorię, aby sprawdzić, czy wartość roku jest przed 2016:
if ($ _POST ['year'] <2016) {
$ age = 2016 - $ _POST ['rok'];
} else {
print '<p class = "error"> Albo wprowadziłeś rok urodzenia źle, albo pochodzisz z przyszłości! </ p> ';
ok = FALSE;
} // Koniec drugiego warunku
Ta warunkowa funkcja if-else działa jako część instrukcji warunku głównego i jest wykonywana tylko
wtedy, gdy warunek ten jest PRAWDZIWY. To jeśli-else sprawdza, czy zmienna roku jest mniejsza niż
2016 (tj. Użytkownik musiał urodzić się przed bieżącym rokiem). Jeśli ten warunek ma wartość TRUE,
wiek użytkownika jest obliczany jak poprzednio. W przeciwnym razie zostanie wydrukowany
komunikat o błędzie, a zmienna $ okay zostanie ustawiona na FALSE (co oznacza, że wystąpił problem).
Zwróć uwagę, że ten warunek jest przeciwieństwem poprzedniej wersji: sprawdzenie, czy wartość jest
mniejsza niż pewna liczba, a nie większa lub równa tej liczbie.
5. Ukończenie warunku głównego roku:
} else {// Else dla pierwszego warunkowego.
print '<p class = "error"> Wprowadź rok urodzenia jako cztery cyfry. </ p>';
$ okay = FALSE;
} // Koniec pierwszego warunkowego.

Ta sekcja else kończy warunkową rozpoczętą w kroku 3. Jeśli przynajmniej jeden z określonego tam
warunki to FALSE, ten komunikat jest drukowany, a $ okay jest ustawione na FALSE.
6. Potwierdź, że pole wyboru nie zostało zignorowane:
if (! isset ($ _ POST ['terms'])) {
print '<p class = "error"> Musisz zaakceptować warunki. </ p>';
$ okay = FALSE;
}
Jeśli zmienna $ _POST ["terms"] nie jest ustawiona, to użytkownik nie wybrał tego pola i powinien
zostać zgłoszony błąd. Mówiąc dokładniej, ten warunek mógłby być
if (! isset ($ _ POST ['terms']) AND ($ _POST ['terms']! = 'Yes')) {
7. To są jedyne zmiany w skrypcie, więc możesz teraz zapisać je ponownie, umieścić ten sam katalog,
co register.html (na serwerze z PHP) i ponownie przetestuj go w przeglądarce.
8. W razie potrzeby zmień swoją wartość roku na przyszłość i prześlij formularz ponownie.
W długich, skomplikowanych warunkach bardzo łatwo jest zapomnieć nawias otwierający lub
zamykający lub nawias klamrowy, co spowoduje wygenerowanie komunikatów o błędach lub
nieoczekiwanych wyników. Znajdź system (na przykład rozdzielając swoje warunki i używając
komentarzy), aby pomóc w wyjaśnieniu kodu. Inną dobrą techniką jest najpierw stworzenie całej
struktury warunkowej, a następnie powrót do dodania szczegółów. Jeśli masz problemy ze zdobyciem
instrukcji if-else do wykonania, wypisz wartości zmiennych, aby pomóc w debugowaniu problem.
Warunek nie może być PRAWDZIWY ani FAŁSZ, ponieważ zmienna nie ma wartości, którą Twoim
zdaniem ma.
Używanie elseif
Podobnie do warunku if-else jest if-elseif (lub if-elseif-else). Ta funkcja warunkowa działa jak instrukcja
if i może zostać rozszerzona na dowolną złożoność, jakiej potrzebujesz:
if (condition1) {
instrukcje;
} elseif (condition2) {
other_statement (s);
}
Oto inny przykład:
if (condition1) {
isntrukcje;
} elseif (condition2) {
other_statement (s);
} else {

other_other_statement (s);
}
Zrozum, że ta struktura oznacza na przykład, że inne_zakupy są wykonywane tylko wtedy, gdy
warunek1 ma wartość FALSE, a warunek2 ma wartość PRAWDA. Jeśli oba warunki są FAŁSZ,
wykonywane są inne_inne_instrukcje. Jeśli reszta jest obecna, musisz zawsze uczynić ją ostatnią
częścią warunkowego, ponieważ jest wykonywana, chyba że jeden z warunków do tego punktu został
spełniony (ponownie, inaczej oznacza zachowanie domyślne). Możesz jednak nadal używać elseifów
tyle razy, ile chcesz, jako część jednego, jeśli jest to warunkowe. Możesz także zrezygnować z klauzuli
else, jeśli nie potrzebujesz wyniku domyślnego. Jako przykład tego, stwórzmy warunek, który drukuje
wiadomość w oparciu o wybrana wartość koloru.
Aby użyć elseif:
1. Otwórz plik handle_reg.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Przed warunkowym $, rozpocznij nowe warunkowe:
if ($ _POST ['color'] == 'red') {
$ color_type = "primary";
Wartość koloru pochodzi z menu wyboru z czterema możliwymi opcjami: czerwonym, żółtym, zielonym
i niebieskim. Warunek ten określa, czy użytkownik wybrał kolor podstawowy - czerwony, żółty lub
niebieski - lub drugorzędny (wszystkie pozostałe). Pierwszy warunek sprawdza, czy wartość $ _POST
['color'] jest równa czerwonemu łańcuchowi znaków. Upewnij się, że używasz operatora równości dwa oznacza znak - a nie operator przypisania - jeden w trybie warunkowym.
3. Dodaj drugą klauzulę dla drugiego koloru:
} elseif ($ _POST ['color'] == "żółty" {
$ color_type = "primary";
The elseif kontynuuje główny tryb warunkowy rozpoczęty w kroku 2. Sam warunek jest replikacją
warunku w kroku 2, przy użyciu nowego porównania kolorów.
4. Dodaj klauzule elseif dla pozostałych dwóch kolorów:
} elseif ($ _POST ['color'] == 'green') {
$ color_type = "secondary";
} elseif ($ _POST ['color'] == 'blue') {
$ color_type = "primary";
Gdy zrozumiesz główną koncepcję, jest to tylko kwestia powtarzania cudzysłowów dla każdej możliwej
wartości koloru.
5. Dodaj inną klauzulę:
} else {
print '<p class = "error"> Wybierz swój ulubiony kolor. </ p>';
$ okay = FALSE;

}
Jeśli użytkownik nie wybrał koloru lub użytkownik manipulował formularzem w celu przesłania innej
wartości koloru (innej niż czerwona, żółta, zielona lub niebieska), żaden z warunków nie będzie
PRAWDZIWY, co oznacza, że ta klauzula efekt. Klauzula ta drukuje błąd i przypisuje wartość FALSE do
$ ok, wskazując na problem. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności sprawdzane są kolory, o ile ostatnia
klauzula else.
6. W warunku $ okay wydrukuj ulubiony typ koloru użytkownika:
print "<p> Twoim ulubionym kolorem jest kolor $ color_type. </ p>";
7. Zapisz skrypt, umieść go w tym samym katalogu co register.html (na serwerze z włączoną obsługą
PHP) i przetestuj go ponownie w przeglądarce, korzystając z różnych opcji kolorów Jedną z rzeczy, które
większość początkujących deweloperów nie rozumie, jest to, że jest to możliwe - w rzeczywistości
łatwe - dla hakera, aby przesłać dane do skryptu PHP bez korzystania z formularza HTML. W
nowoczesnych przeglądarkach łatwo jest manipulować formularzami. Z tych powodów ważne jest
sprawdzenie istnienia oczekiwanych zmiennych (tj., Czy są one ustawione), ich typów i ich wartości.
PHP pozwala również napisać elseif jako dwa słowa, jeśli wolisz:
if (condition1) {
instrukcja;
} else if (condition2) {
instrukcja(-e) 2;
}
Przełączanie warunkowe
Gdy dojdziesz do punktu, w którym masz dłuższe, jeśli-elseif-else warunki, może się okazać, że możesz
zaoszczędzić czas programowania i wyjaśnić swój kod, używając zamiast tego warunkowego
przełącznika. Warunek przełączania przyjmuje tylko jeden możliwy warunek, zwykle tylko zmienna:
switch ($ var) {
case value 1:
instrukcja(-e) 1;
break;
case value 2:
instruckja (-e) 2;
break;
default:
instrukcja(-e) 3;
break;
}

Musisz zrozumieć, jak działa warunkowe przełączanie, aby poprawnie go używać. Po przełączeniu
słowa kluczowego w nawiasach jest określana zmienna. PHP następnie przyjrzy się każdemu
przypadkowi, próbując zidentyfikować pasującą wartość. Zauważ, że tak jak w przypadku każdego
innego użycia łańcuchów i liczb w PHP, wartości numeryczne nie będą cytowane; wartości ciągu
powinny być. Po sekcji wartości sprawy dwukropek (nie średnik) poprzedza skojarzone instrukcje, które
są zwykle wcięte zaczynając od następujący wiersz. Gdy PHP znajdzie przypadek, który pasuje do
wartości zmiennej warunkowej, wykonuje kolejne instrukcje. Oto najtrudniejsza część: Kiedy PHP
znajdzie przypadek dopasowujący, będzie kontynuował przechodzenie przez przełącznik, dopóki nie
dojdzie do końca warunku przełączania (nawias zamykający) lub nie wykona instrukcji break, w którym
to momencie kończy konstruktor przełącznika . Dlatego konieczne jest zamknięcie każdego przypadku
- nawet przypadku domyślnego, ze względu na spójność - z przerwą
Ten poprzedni warunek przełączania jest jak przepisanie
if ($ var == value1) {
instrukcja (-e) 1;
} elseif ($ zmienna == wartość2) {
instrukcja (-e) 2;
} else {
instrukcja(-e) 3;
}
Ponieważ warunkowe przełączanie używa wartości $ var jako jej warunku, najpierw sprawdza aby
sprawdzić, czy $ var jest równe wartości1, a jeśli tak, wykonuje instrukcje 1. Jeśli nie, sprawdza aby
sprawdzić, czy $ var jest równe wartości 2, a jeśli tak, wykonuje instrukcje 2. Jeśli żaden z warunków
nie jest spełniony, domyślną akcją warunku przełączania jest wykonanie instrukcji 3. Mając to na
uwadze, przepisujemy kolory warunkowo jako przełącznik. Aby użyć warunku przełączania:
1. Otwórz plik handle_reg.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Usuń warunkowe kolory rozszerzone.
3. Zacznij switch:
switch ($ _POST ['color']) {
Jak wspomniano wcześniej, warunek przełączania przyjmuje tylko jeden warunek: nazwę zmiennej. W
tym przykładzie jest to $ _POST ['color'].
4. Utwórz pierwszy przypadek:
case "czerwona":
$ color_type = "primary";
beak;
Pierwszy przypadek sprawdza, czy $ _POST ['color'] ma wartość czerwoną. Jeśli tak, to ta sama
instrukcja jest wykonywana jak poprzednio. Następnie dołącz instrukcję break, aby wyjść z
przełącznika.

5. Dodaj etui dla drugiego koloru:
case "żółta":
$ color_type = "primary";
break;
6. Dodaj przypadki dla pozostałych kolorów:
case "zielona":
$ color_type = "secondary";
breaka;
case "niebieska":
$ color_type = "primary";
break;
7. Dodaj domyślny przypadek i dokończ przełącznik:
default:
print '<p class = "error"> Wybierz swój ulubiony kolor. </ p>';
$ okay = FALSE;
break;
} // Koniec przełącznika.
Ten domyślny przypadek jest odpowiednikiem klauzuli else użytej w pierwotnym warunku.
8. Zapisz skrypt, umieść go w tym samym katalogu co register.html (na serwerze z włączoną obsługą
PHP) i przetestuj go ponownie w przeglądarce. Domyślny przypadek nie jest wymagany w twoim
przełącznik warunkowy, ale jeśli jest używany, powinien to być ostatni przypadek. Możesz ustawić
przełącznik tak, że jeśli wartość nie zostanie jednoznacznie spełniona przez jeden z przypadków, nic się
nie dzieje. Jeśli używasz ciągu znaków w warunku przełączania jako wartości wielkości liter, pamiętaj,
że wielkość liter ma znaczenie, co oznacza, że wartość nie będzie zgodna z wartością. Można
skonstruować warunki przełączania, tak aby więcej niż jeden przypadek miał taki sam wynik. Jednak
takie programowanie, które wymaga dobrej znajomości zachowań PHP, jest niepotrzebnie sprytne dla
początkującego programisty.
Pętla for
Pętle są ostatecznym rodzajem struktury kontrolnej omówionej w tym rozdziale. Jak proponowano
wcześniej pętle służą do wielokrotnego wykonywania sekcji kodu. Możesz wydrukować coś pewną
liczbę razy, lub możesz chcieć coś zrobić z każdą wartością w tablicy (tablica jest listą wartości). W
każdym z tych przypadków i wielu innych można użyć pętli. (Ten drugi przykład jest przedstawiony w
następnej części.) PHP obsługuje trzy rodzaje pętli: for, while i foreach. Pętla while jest podobny do,
ale najczęściej używany podczas pobierania wartości z bazy danych lub czytanie z pliku tekstowego.
Pętla foreach jest związana z używaniem tablic i został wprowadzony w następnym rozdziale. Pętla for
jest zaprojektowana do wykonywania jednej lub więcej instrukcji dla określonej liczby iteracji (w

przeciwieństwie do while, która działa, dopóki warunek nie jest FALSE - podobne, ale znacznie inne,
pojęcia). Zwykle używasz w tym celu zmiennej obojętnej:
for (wyrażenie początkowe; warunek; wyrażenie końcowe) {
instrukcje;
}
Wyrażenie początkowe wykonywane jest jeden raz: po raz pierwszy wywoływana jest pętla. A później
warunek jest używany do określenia, czy wykonać wyciągi. Zamknięcie wyrażenia jest wykonywane za
każdym razem, gdy warunek zostanie uznany za PRAWDA, ale dopiero później instrukcje są
wykonywane Oto prosta pętla, która wypisuje
numery od 1 do 10:
for ($ i = 1; $ i <= 10; $ i ++) {
print $ i;
}
Aby przećwiczyć pętlę for, rozwińmy formularz rejestracyjny, aby zapytał użytkowników na ich pełne
urodziny. Można użyć pętli for, aby łatwo utworzyć listę rozwijaną dnia menu w formularzu HTML. Aby
napisać pętlę for:
1. Otwórz register.html w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Usuń monit o istniejącą datę urodzenia i dane wejściowe. Zastąpisz ten jeden monit trzema
oddzielnymi elementami reprezentującymi całą datę urodzenia: miesiąc, dzień i rok.
3. W przypadku gdy monit o rok urodzenia był, po potwierdzeniu hasła i wcześniej opcję koloru, dodaj
monit i listę miesięcy:
<p> Data urodzenia:
<wybierz nazwę = "miesiąc">
<option value = ""> Month </ option>
<option value = "1"> January </ option>
<option value = "2"> Luty </ option>
<option value = "3"> Marzec </ option>
<option value = "4"> kwiecień </ option>
<option value = "5"> May </ option>
<option value = "6"> czerwiec </ option>
<option value = "7"> lipiec </ option>
<option value = "8"> sierpień </ option>
<option value = "9"> wrzesień </ option>
<option value = "10"> October </ option>

<option value = "11"> listopad </ option>
<option value = "12"> grudzień </ option>
</ select>
Pierwszy to tekstowy monit, informujący użytkowników, aby podali całą datę urodzenia. Następnie
pojawia się menu wyboru, w którym użytkownicy mogą wybrać miesiąc urodzenia. Wartość każdej
opcji jest numeryczna; przeglądany tekst to ciąg (nazwa miesiąca).
4. Rozpocznij menu wyboru dla dnia miesiąca, w którym urodził się użytkownik:
<select name = "dzień">
<option value = ""> Dzień </ option>
Ten kod uruchamia element select form. Lista możliwych wartości zostanie wygenerowana za pomocą
PHP.
5. Utwórz nową sekcję PHP:
<? php
Ponieważ PHP może być osadzone w HTML, użyjesz go do wypełnienia listy menu. Rozpocznij od
standardowego tagu PHP.
6. Utwórz pętlę for, aby wydrukować 31 dni jako wybrane opcje menu:
for ($ i = 1; $ i <= 31; $ i ++) {
print "<opcja
value = \ "$ i \"> $ i </ option> \ n ";
}
Pętla rozpoczyna się od utworzenia zmiennej dummy o nazwie $ i. Przy pierwszym użyciu pętli ta
zmienna jest ustawiona na 1. Następnie, dopóki $ i jest mniejsze lub równe 31, zawartość pętli zostanie
wykonana. Te treści są linią drukowania, która tworzy kod jak
<option value = "1"> 1 </ option>
a następnie powrót (utworzony za pomocą \ n). Po wykonaniu tej instrukcji zmienna $ i jest zwiększana
o 1. Następnie warunek ($ i <= 31) jest ponownie sprawdzany, a proces jest powtarzany.
7. Zamknij sekcję PHP i wybierz element:
?>
</ select>
8. Zapisz plik jako register.php. Musisz teraz zapisać plik z rozszerzeniem .php, aby kod PHP mógł zostać
wykonany.
9. Umieść plik w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP i przetestuj go w przeglądarce.
Dopóki ten skrypt znajduje się w tym samym katalogu co handle_reg.php, możesz nawet wypełnić i
przesłać formularz w zwykłej wersji HTML.
10. Jeśli to konieczne, wyświetl kod źródłowy HTML, aby zobaczyć opcje generowane przez PHP

Tradycyjne jest używanie prostych zmiennych jako liczników w pętlach: $ i, $ j, $ k, i tak dalej. Tak samo,
jak możesz napisać warunkowo w jednym wierszu, jeśli masz tylko jedno zdanie, możesz zrobić to samo
z pętlą while i for. Ponownie jednak nie jest to zalecane. Pętle mogą być zagnieżdżane w sobie
nawzajem. Możesz także umieścić warunkowe w pętlach, pętlach w ramach warunków i tak dalej.
Zwróć szczególną uwagę na stan twojej pętli, aby pętla w pewnym momencie się zakończyła. W
przeciwnym razie utworzysz nieskończoną pętlę, a skrypt uruchomi się i uruchomi.

Korzystanie z tablic
Typem następnej i ostatniej zmiennej, o której dowiesz się w tej książce, jest tablica. Tablice znacznie
różnią się od liczb lub łańcuchów i nie można ich w pełni wykorzystać programowanie w PHP bez ich
zrozumienia. Ze względu na ich unikalny charakter, ta część będzie obejmowała tablice bardziej celowo
i powoli niż inne typy zmiennych. Część rozpoczyna się od wprowadzenia do koncepcji wraz z
podstawami tworzenia i za pomocą tablic. Następnie obejmuje wielowymiarowe tablice i niektóre
funkcje związane z macierzą. Rozdział kończy się arraystringiem konwersji i demonstracją, jak utworzyć
tablicę z formularza HTML.
Co to jest tablica?
Tablice stanowią skomplikowane, ale bardzo przydatne pojęcie. Podczas gdy liczby i łańcuchy są
zmiennymi skalarnymi - co oznacza, że zawsze mają tylko jedną wartość - tablica jest zbiorem wielu
wartości zmontowanych w jedną nadrzędną zmienną. Tablica może składać się z liczb i / lub ciągów
znaków i / lub innych tablic, co pozwala na tę jedną zmienną trzymać wykładniczo więcej informacji niż
zwykły ciąg znaków lub liczba. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć listę zakupów za pomocą łańcuchów,
Twój kod będzie wyglądał na coś takiego:
$ item1 = 'apples';
$ item2 = "banany";
$ item3 = 'pomarańcze';
Dla każdego dodanego elementu musisz utworzyć nowy ciąg. Takie podejście jest uciążliwe i sprawia,
że trudno jest odnieść się do całej listy lub dowolnej wartości później w kodzie. Możesz znacznie
uprościć sprawę, umieszczając całą listę w jednej tablicy (np. $ Items), która zawiera wszystko, czego
potrzebujesz. Jako tablicę możesz dodawać, sortować, wyszukiwać i tak dalej. Mając to na uwadze,
spójrzmy na składnię tablic.
Reguły syntaktyczne dla tablic
Pozostałe typy zmiennych, którymi się zajmujesz - liczby i łańcuchy - mają zmienną nazwa i
odpowiednia wartość (na przykład $ first_name może być równa Larry). Tablice mają również nazwę,
wyprowadzoną przy użyciu tych samych konwencji:
■ Zaczynają się od znaku dolara.
■ Kontynuują literę lub podkreślenie.
■ Kończą się dowolną kombinacją liter, cyfr lub znaku podkreślenia.
Ale tablice różnią się tym, że zawierają wiele elementów. Pomyśl o każdym wierszu w tabeli 7.1 jako
elemencie.
Numer artykułu

Pozycja

1

jabłka

2

banany

3

pomarańcze

Element składa się z indeksu lub klucza - dwa słowa mogą być używane zamiennie - i wartość. W tabeli
7.1 numer pozycji jest kluczem, a pozycja jest wartością. Indeks tablicy jest używany jako punkt

odniesienia dla wartości. Tablica może wykorzystywać zarówno liczby, jak i łańcuchy jako klucze lub
oba, w zależności od konfiguracji. Zwykle podczas korzystania z tablicy wygląda tak samo jak każda inna
zmienna, z wyjątkiem że klucz zawiera się w nawiasach kwadratowych ([], czasami nazywane
nawiasami kwadratowymi) w celu odniesienia się do konkretnych wartości. Podczas gdy $ item odnosi
się do tablicy jako całości, $ items [1] wskazuje na konkretny element tablicy (w tym przykładzie jabłka).
Tworzenie tablicy
Formalną metodą tworzenia tablicy jest użycie funkcji array (). Jego składnia to $ lista = tablica
("jabłka", "banany", "pomarańcze"); Tablice automatycznie rozpoczynają indeksowanie 0, o ile nie
podano inaczej. W tym przykładzie - który nie określa indeksu dla elementów - pierwszy element,
jabłka, jest automatycznie indeksowany na 0, drugi pozycja na 1, a trzecia na 2. Jeśli chcesz, możesz
przypisać indeks przy użyciu array ():
$ lista = tablica (1 => "jabłka", 2 => "banany", 3 => "pomarańcze");
Ponieważ PHP jest bardzo liberalne, jeśli chodzi o puste miejsce w kodzie, możesz uczynić tę strukturę
łatwiejszą do odczytania, pisząc ją w wielu liniach:
$ lista = tablica (
1 => "jabłka",
2 => "banany",
3 => "pomarańcze"
);
Od PHP 5.4 można również tworzyć tablice przy użyciu krótkiej składni tablicy. Po prostu użyj nawiasy
zamiast wywołania array ():
$ lista = ["jabłka", "banany", "pomarańcze"];
Oczywiście możesz także ustawić indeksy przy użyciu tej składni:
$ lista = [
1 => "jabłka",
2 => "banany",
3 => "pomarańcze"
];
Ostatecznie określona wartość indeksu nie musi być liczbą - zamiast tego można użyć ciągów. Jako
przykład możesz utworzyć tablicę, która zapisuje zupę dnia dla każdego dnia tygodnia, tak jak w
poniższym skrypcie. Ten przykład pokazuje również, jak możesz i nie możesz wydrukować tablicy (która
została już zademonstrowana, ale warto ją ponownie przetworzyć).
Aby utworzyć tablicę:
1. Rozpocznij nowy dokument w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę soups1.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">

<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Bez Zupy dla Ciebie! </ title>
</ head>
<body>
<h1> Mmm ... zupy </ h1>
2. Rozpocznij sekcję PHP skryptu i, w razie potrzeby, zaadresuj obsługę błędów:
<? php // - soups1.php
Jeśli nie masz włączonej opcji display_errors lub raport błędu jest ustawiony na niewłaściwym
poziomie, zobacz część 3, aby uwzględnić linie tutaj, aby zmienić te ustawienia.
3. Utwórz tablicę:
$ soups = [
"Poniedziałek" => "Chowder z małży", "Wtorek" => "Chili z białej kurczaka", "Środa" =>
"Wegetariańskie"
];
Jest to właściwy format składni krótkiej tablicy do inicjowania - tworzenia i przypisywania wartości do
tablicy w PHP, używając łańcuchów jako indeksów. Ponieważ oba klucze i wartości są ciągami, otaczasz
je cudzysłowami. Podobnie jak w przypadku wszystkich ciągów znaków, możesz użyć pojedynczego lub
podwójnego cudzysłowu, o ile pamiętasz o innych cudzysłowach, które można znaleźć w ciągu znaków.
Jeśli nie używasz przynajmniej wersji PHP 5.4 lub wolisz być bardziej jawny, użyj funkcji array ().
4. Próba wydrukowania tablicy:
print "<p> $ zupy </ p>";
Jak już zauważyłeś, tablice różnią się również od zmiennych skalarnych tym, że nie można ich
wydrukować przy użyciu tej składni.
5. Użyj funkcji print_r (), aby wydrukować tablicę w różny sposób:
print_r ($ soups);
W części 2 nauczyłeś się korzystać z funkcji print_r (), aby pokazać zawartość i strukturę dowolnej
zmiennej. Użyj go tutaj, aby zobaczyć różnicę między sposobem tej funkcji i wydrukuj pracę z tablicami.
6. Zamknij sekcje PHP i HTML:
?>
</ body>
</ html>
7. Zapisz swój dokument jako soups1.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługującego PHP i przetestuj go w swojej przeglądarce. Pamiętaj, aby uruchomić skrypt PHP za
pomocą adresu URL

Praktyka rozpoczynania indeksowania od 0 jest standardem w PHP i większości innych języków
programowania. Choć może wydawać się to nienaturalne, jak ten system liczenia, pozostanie tutaj,
więc masz dwie możliwe techniki radzenia sobie. Najpierw ręcznie uruchom wszystkie tablice
indeksowane na pozycji 1. Po drugie, oducz się życia licząc od 1. Możesz zdecydować, które jest
łatwiejsze, ale większość programistów po prostu przyzwyczaić się do tej dziwnej konstrukcji. Musisz
odwoływać się do elementów tablicy za pomocą tego samego indeksu, który został użyty do
utworzenia tablicy. W przykładzie zup $ $ zupy [0] nie mają wartości, mimo że macierz ma oczywiście
pierwszy element (pierwszy element jest zwykle indeksowany na 0). Dzięki indeksom numerycznym
możesz ustawić pierwszy indeks, a kolejne będą kolejno następować. Na przykład:
$ lista = [1 => "jabłka", "banany", ➝ "pomarańcze"];
Teraz banany są indeksowane na 2 i pomarańcze na 3. Funkcja var_dump () (używana w Script 7.1
zamiast funkcji print_r ()) pokazuje, ile elementów znajduje się w tablicy i ile jest długości każdej
wartości ciągu. Funkcja range () może również służyć do tworzenia tablicy elementów w oparciu o
zakres wartości. Oto dwa przykłady:
$ten = zasięg (1, 10);
$alphabet = range ("a", "z");
Funkcja range () zawiera parametr kroku, który pozwala określać przyrosty:
$evens = zakres (0, 100, 2);
Jeśli użyjesz funkcji var_dump () w swoim skrypcie zamiast funkcji print_r (), pokazuje ona nie tylko
zawartość tablicy, ale także jej strukturę w bardziej szczegółowym formacie B. Tablica, której klucze są
liczbami, jest znana jako tablica indeksowana . Jeśli klucze są ciągami, jest to określane jako tablica
asocjacyjna. Inne języki odnoszą się do tablic asocjacyjnych jako skrótów.
Dodawanie pozycji do tablicy
W PHP, gdy istnieje już tablica, możesz dodać dodatkowe elementy do tablicy za pomocą operator
przypisania (znak równości), w sposób podobny do przypisania wartości do łańcucha lub liczby. W
takim przypadku możesz określić klucz dodanego elementu lub go nie określać, ale w obu przypadkach
musisz odwołać się do tablicy za pomocą nawiasów. Oto definicja tablicy $ tablica:
$ lista = [
1 => "jabłka",
2 => "banany",
3 => "pomarańcze"
];
Aby dodać do tego dwa elementy, napiszesz
$ lista [] = 'gruszki';
$ lista [] = "pomidory";

Jeśli nie określisz klucza, każdy element zostanie dodany do istniejącej tablicy, zindeksowanej z
kolejnym numerem. Teraz gruszki znajdują się na 4 i pomidory na 5. Jeśli określisz indeks, wartość
zostanie przypisana w tej lokalizacji. Każda istniejąca wartość już zindeksowana w tym punkcie jest
nadpisywana, tak jak poniżej:
$ lista [3] = 'gruszki';
$ lista [4] = "pomidory";
Teraz wartość elementu na czwartej pozycji tablicy to pomidory, i nie element $ list jest równy
pomarańczom (ta wartość została zastąpiona przez gruszki). Z tym pod warunkiem, że nie zamierzasz
nadpisywać istniejących danych, lepiej będzie nie wymieniać określonego klucza podczas dodawania
wartości do tablic. Jeśli jednak tablica używa łańcuchów dla indeksów, prawdopodobnie będziesz chciał
określić klucze, aby nie kończyło się na nietypowej kombinacji kluczy strunowych i klawiszy
numerycznych. Aby przetestować ten proces, w poniższym zadaniu przerobisz soups1.php, aby dodać
więcej elementów do tablicy. Aby zobaczyć różnicę dodając więcej elementów, wydrukujesz liczbę
elementów w tablicy przed i po dodaniu nowych elementów. Tak jak możesz znaleźć długość ciągu
znaków - ile znaków zawiera - używając strlen (), możesz określić liczbę elementów w tablicy za pomocą
count ():
$ how_many = count ($ tablica);
Aby dodać elementy do tablicy:
1. Otwórz soups1.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Po zainicjowaniu tablicy w wierszach od 14 do 18, dodaj:
$ count1 = count (zupy $);
print "<p> Tablica zup początkowo zawierała elementy $ count1. </ p>";
Funkcja count () określa ile elementów znajduje się w zupach $. Przypisując tę wartość do zmiennej,
możesz łatwo wydrukować numer.
3. Dodaj jeszcze trzy elementy do tablicy:
$ soups ['Thursday'] = 'Chicken Noodle';
$ soups ['Friday'] = 'Tomato';
$ soups ['Saturday'] = 'Cream of Broccoli';
Ten kod dodaje trzy kolejne zupy indeksowane w czwartek, piątek i sobotę do istniejącej tablicy.
4. Oblicz liczbę elementów w tablicy i wydrukuj tę wartość:
$ count2 = count (zupy $);
print "<p> Po dodaniu 3 kolejnych zup, tablica ma teraz elementy $ count2. </ p>";
To drugie wywołanie drukowania jest powtórzeniem pierwszego, pokazując, ile elementów zawiera
teraz tablica.
5. Usuń tę linię:
print"<p> $ zupy </ p>";

Ta linia nie jest już potrzebna, więc możesz się jej pozbyć (teraz wiesz, że nie możesz tak łatwo
wydrukować tablicy).
6. Zapisz swój skrypt jako soups2.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługującego PHP i przetestuj go w swojej przeglądarce. Bezpośrednim sposobem zapewnienia, że
nowe elementy zostały pomyślnie dodane do tablicy, jest policzenie liczby elementów przed i po
dodaniu. Zachowaj ostrożność, dodając bezpośrednio elementy do tablicy. Jest na to odpowiedni
sposób
$ array [] = 'Dodaj to ";
lub
$ array [1] = 'Dodaj to ";
I niepoprawny sposób:
$ array = 'Dodaj to ";
Jeśli zapomnisz użyć nawiasów, nowa wartość zastąpi całą istniejącą tablicę, pozostawiając ci prosty
ciąg lub liczbę. Kod
$ array [] = 'Wartość';
tworzy zmienną $ array, jeśli jeszcze nie istnieje. Podczas pracy z tymi tablicami używam pojedynczych
cudzysłowów, aby objąć oba klucze i wartości. Nic nie musi być interpolowane (jak zmienna), więc
podwójne cudzysłowy nie są wymagane. Jest jednak całkowicie dopuszczalne używanie podwójnych
cudzysłowów, jeśli chcesz. Nie (i tak naprawdę nie powinieneś) podawać swoich kluczy, jeśli są
liczbami, zmiennymi lub stałymi (w części 8 dowiesz się o stałych. Na przykład:
$dzień = "niedziela";
$soups [$ day] = 'Mushroom';
Funkcja sizeof () jest aliasem do count (). Zwraca również liczbę elementów w tablicy.
Dostęp do elementów macierzy
Niezależnie od tego, jak ustanowić tablicę, istnieje tylko jeden sposób na odzyskanie określonej
element (lub wartość) z niego, a to ma odnosić się do jego indeksu: print "Pierwszy element to $ array
[0]"; Jeśli tablica używa ciągów do indeksów, należy podać indeks, co powoduje problematyczną
składnię, gdy próbujesz wydrukować pojedynczy element tablicy:
print "<p> Poniedziałkowa zupa to $ soups ['Monday']. </ p>";
Aby rozwiązać ten problem, zawiń całą konstrukcję tablicy w nawiasy klamrowe (zwane też nawiasami
klamrowymi):
print "<p> Poniedziałkowa zupa to {$ soups ['Monday']}. </ p>";
Jak na ironię, funkcja, która sprawia, że tablice są tak użyteczne - możliwość przechowywania wielu
wartości w jednej zmiennej - również daje temu ograniczenie. Odwoływanie się w podwójnym
cudzysłowie określony element w tablicy asocjacyjnej spowoduje błędy parsowania. Zawijanie
odniesienia do tablicy tablicowej w nawiasach klamrowych jest jednym ze sposobów uniknięcia błędów
analizy. Odwołanie się do indeksu tablicy, który nie istnieje, utworzy komunikat Niezdefiniowany offset
lub niezdefiniowany indeks. inne typy zmiennych nie mają: Musisz znać klucze tablicy, aby uzyskać

dostęp do jej elementów. Jeśli tablica została ustawiona przy użyciu łańcuchów, takich jak tablica $
zupy, to odwołanie się do zup $ [1] wskazuje na nic. W tym przypadku, ponieważ indeksy uwzględniają
wielkość liter, $ zupy ['poniedziałek'] jest bez znaczenia, ponieważ indeks Clam Chowder został
zindeksowany w $ zupy ["poniedziałek"]. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem uzyskania dostępu
do wszystkich wartości tablicy jest użycie pętli foreach. Ta konstrukcja przechodzi przez każdy element
tablicy:
foreach ($ tablica jako $ klucz => wartość $) {
print "<p> Klucz to $ klucz. Wartość to $ wartość </ p>";
}
Przy każdej iteracji pętli klucz bieżącego elementu tablicy zostanie przypisany do zmiennej $ key i
wartości do $ value. Zauważ, że możesz tu użyć dowolnej nazwy zmiennej: $ k i $ v są również
możliwymi wyborami. Możesz teraz napisać nowy skrypt zup, aby użyć tej wiedzy.
Aby wydrukować wartości dowolnej tablicy:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Bez Zupy dla Ciebie! </ title>
</ head>
<body>
<h1> Mmm ... zupy </ h1>
2. Uruchom sekcję PHP strony i jeśli to konieczne, zaadresuj zarządzanie błędami:
<? php // - soups3.php
3. Utwórz tablicę $ soups:
$ soups = [
"Monday" => "Clam Chowder",
"Wtorek" => "Biały kurczak Chili", "Środa" => "Wegetarianin", "Czwartek" => "Kluski z kurczaka",
"Piątek" => "Pomidor", "Sobota" => "Krem z brokułów"
];
Tutaj cała tablica jest tworzona od razu, chociaż możesz utworzyć tablicę w krokach, tak jak w
poprzednim skrypcie, jeśli wolisz.
4. Utwórz pętlę foreach, aby wydrukować codzienną zupę:
foreach (zupy jako $ day => $ soup) {

print "<p> $ day: $ soup </ p> \ n";
}
Pętla foreach przechodzi przez każdy element tablicy $ soups, przypisując każdy indeks do $ day, a
każdą wartość do $ soup. Wartości te są następnie drukowane w tagach akapitu HTML. Instrukcja print
zawiera znak nowej linii (utworzony przez \ n), dzięki czemu kod źródłowy HTML strony będzie bardziej
czytelny.
5. Zamknij sekcję PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
6. Zapisz stronę jako soups3.php, umieść ją w odpowiednim katalogu dla PHPenabled serwer i
przetestuj go w przeglądarce. Jedną z możliwości pracy z tablicami jest przypisanie wartości
określonego elementu do oddzielnej zmiennej za pomocą operatora przypisania:
$ total = $ array [1];
W ten sposób można zachować oryginalną wartość w tablicy i nadal manipulować wartość oddzielnie
jako zmienna. Jeśli potrzebujesz dostępu tylko do wartości tablicy (a nie jej kluczy), możesz użyć tej
struktury foreach:
foreach ($ tablica jako wartość $) {
// Rób cokolwiek.
}
Wykonanie pętli dla każdego elementu tablicy generuje tę stronę. Konstrukcja foreach pozwala
skryptowi uzyskać dostęp do każdego klucza i wartości bez wcześniejszego dostępu wiedza o tym, czym
są. Innym sposobem uzyskania dostępu do wszystkich indeksowanych numerycznie elementów tablicy
jest użycie pętli for:
dla ($ n = 0; $ n <liczba ($ tablica); $ n ++) {
print "Wartość to $ tablica [$ n]";
}
Klamry są używane w celu uniknięcia błędów podczas drukowania wartości tablicowych zawierających
łańcuchy kluczy. Oto dwa przykłady, w których używanie cudzysłowów nie jest problematyczne, więc
klamryi nie są wymagane:
$ name = trim ($ array ['name']);
$ total = $ _POST ['qty'] * $ _POST ['price'];
Klamry można również użyć do oddzielenia odniesienia zmiennej od znaku dolara lub innych znaków:
print"Łącznie wynosi $ {$ total}.";

Tworzenie wielowymiarowych tablic
Wielowymiarowe tablice są jednocześnie proste i skomplikowane. Struktura i koncepcja mogą być
nieco trudne do uchwycenia, ale tworzą i uzyskują dostęp do wielowymiarowych tablic w PHP są
zaskakująco łatwe. Używasz wielowymiarowej tablicy do utworzenia tablicy zawierającej więcej
informacji niż standardowa tablica. Osiągasz to, używając innych tablic dla wartości zamiast samych
łańcuchów i liczb. Na przykład:
$ fruits = ["jabłka", "banany", "pomarańcze"];
$ meats = ["steki", "hamburgery", "kotlety wieprzowe"];
$ groceries = [
"owoce" => owoce,
"mięso" => wędliny,
"inne" => "orzeszki ziemne",
"gotówka" => 30,00
];
Ta tablica, $ groceries, składa się teraz z jednego ciągu znaków (orzeszki ziemne), jednego numeru
zmiennoprzecinkowego (30,00) i dwóch tablic ($ owoce i $ mięsa). Wskazanie elementu w tablicy w
tablicy może wydawać się trudne. Klucz (przepraszam za kalambur) polega na dodawaniu indeksów w
nawiasach, jeśli to konieczne, pracując od zewnętrznej tablicy do wewnątrz. Na tym przykładzie banany
znajdują się w $ groceries ['fruits'] [1]. Najpierw wskaż element (w tym przypadku tablicę) w tablicy $
groceries za pomocą ['fruits']. Następnie wskażesz element w tej tablicy na podstawie jego pozycji jest to drugi element, więc używasz indeksu [1]. W tym następnym zadaniu napiszesz skrypt, który
tworzy kolejną tablicę wielowymiarową
Aby użyć tablic wielowymiarowych:
1. Rozpocznij nowy dokument w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby nazwać books.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Książki i rozdziały Larry'ego Ullmana </ title>
</ head>
<body>
<h1> Niektóre książki Larry Ullmana </ h1>
2. Utwórz początkowe znaczniki PHP i, w razie potrzeby, zaadresuj zarządzanie błędami:
<? php // - books.php
3. Utwórz pierwszą tablicę:

$ phpvqs = [1 => "Pierwsze kroki z PHP", "Zmienne", "Formularze HTML i PHP", "Używanie liczb"];
Aby zbudować tablicę wielowymiarową, utworzysz trzy standardowe tablice, a następnie użyjesz ich
jako wartości dla większej tablicy. Ta tablica (o nazwie $ phpvqs, która jest skrótem od PHP dla
Internetu: Visual QuickStart Guide) używa liczb dla kluczy i łańcuchów dla wartości. Liczby zaczynają
się od 1 i odpowiadają numerom części. Wartości są tytułami rozdziałów.
4. Utwórz następne dwie tablice:
$ phpadv = [1 => "Zaawansowane techniki PHP", "Opracowywanie aplikacji internetowych",
"Zaawansowane koncepcje baz danych", "Podstawowe programowanie obiektowe"];
$ phpmysql = [1 => "Wprowadzenie do PHP", "Programowanie z PHP", "Tworzenie dynamicznych stron
internetowych", "Wprowadzenie do MySQL"];
Dla każdej tablicy dodaj tylko cztery pierwsze rozdziały książki ze względu na prostotę. Te dwie
pozostałe tablice reprezentują moje zaawansowane programowanie PHP i obiektowe: Visual QuickPro
Guide (3rd Edition) (ISBN: 078-5342832181) oraz PHP i MySQL dla dynamicznych witryn
internetowych: Visual QuickPro Guide (4th Edition) (ISBN: 978-0321784070 ) książki.
5. Utwórz główną, wielowymiarową tablicę:
$books = [
"PHP VQS" => $ phpvqs,
"PHP Advanced VQP" => $ phpadv,
"PHP i MySQL VQP" => $ phpmysql
];
Tablica $books jest główną tablicą dla tego skryptu. Używa ciągów znaków dla kluczy, które są
skróconymi wersjami tytułów książek i tablicami dla wartości. Użyj składni krótkiej tablicy lub funkcji
array (), aby ją utworzyć, tak jak każdą inną tablicę.
6. Wydrukuj nazwę trzeciego rozdziału podręcznika PHP Visual QuickStart
print "<p> Trzecim rozdziałem mojej pierwszej książki jest <i> {$ books ['PHP VQS'] [3]} </ i>. </ p>";
Zgodnie z zasadami podanymi wcześniej, wszystko, co musisz zrobić, aby uzyskać dostęp do
poszczególnych rozdziałów nazwa zaczyna się od $ books, następnie podążaj za pierwszym indeksem
(['PHP VQS']), a następnie za pomocą następnego indeksu ([3]). Ponieważ umieszczasz to w wywołaniu
drukowania, zamykasz całą konstrukcję w nawiasach klamrowych, aby uniknąć błędów analizy.
7. Wydrukuj jeszcze dwa przykłady:
print "<p> Pierwszy rozdział mojej drugiej książki to <i> {$ books ['PHP Advanced VQP'] [1]} </ i>. </
p>";
print "<p> Czwarty rozdział mojej czwartej książki to <i> {$ books ['PHP i MySQL VQP'] [4]} </ i>. </ p>";
A Druga do czwartej linii są generowane przez instrukcje drukowania. Błąd komunikat i ostatnia linia
pokazują wyniki pętli foreach (i nadchodzą powiadomienia od próby wydrukowania tablicy).
8. Uruchom tablicę $ books przez pętlę foreach, aby zobaczyć wyniki:

foreach ($ books jako $ key => $ value) {
print "<p> $ key: $ value </ p> \ n";
}
Do zmiennej $ key zostanie przypisany każdy tytuł skróconej książki, a zmienna $ value będzie zawierała
każdą tablicę rozdziałów.
9. Zamknij sekcję PHP i wypełnij stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
10. Zapisz plik jako books.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla PHPenabled serwer i przetestuj
go w przeglądarce. Aby uzyskać dostęp do każdego elementu każdej tablicy, możesz zagnieździć dwie
pętle foreach w następujący sposób:
foreach ($ books jako $ title => $ chapters) {
print "<p> $ title";
foreach ($ chapters as $ number => $ chapter) {
print "<br /> Rozdział $ number to $ chapter";
}
drukuj "</ p>";
}
Używając funkcji print_r () lub var_dump () (najlepiej w tagach HTML <pre> dla lepszego
formatowania), możesz wyświetlić całą tablicę wielowymiarową. Możesz utworzyć tablicę
wielowymiarową w jednej instrukcji zamiast kilku kroków, jak w tym przykładzie. Jednak nie jest to
zalecane dla początkujących, ponieważ zbyt łatwo jest tworzyć błędy składniowe, ponieważ instrukcja
staje się coraz bardziej zagnieżdżona. Chociaż wszystkie podmary w tym przykładzie mają tę samą
strukturę (liczby dla indeksów i czterech elementów), to nie jest wymagane w wielowymiarowych
tablicach.
Sortowanie tablic
PHP obsługuje wiele sposobów sortowania tablicy. Sortowanie oznacza sortowanie alfabetyczne, jeśli
sortowane wartości są ciągami lub sortowaniem numerycznym, jeśli sortowane są wartości liczby.
Podczas sortowania tablicy należy pamiętać, że tablica składa się z par kluczy i wartości. W ten sposób
tablica może być sortowana na podstawie kluczy lub wartości. To dodatkowo komplikuje fakt, że
możesz sortować wartości i utrzymywać odpowiednie klucze w porządku, albo możesz sortować
wartości i przypisywać im nowe klucze. Aby posortować wartości bez względu na klucze, użyj sort ().
Aby posortować te wartości (ponownie, bez względu na klawisze) w odwrotnej kolejności, użyj
polecenia rsort (). Składnia każdej funkcji sortującej to nazwa_funkcji ($ tablica); Zatem sort () i rsort ()
są używane w następujący sposób:
sort ($ tablica);

rsort ($ array);
Aby posortować wartości, zachowując korelację między każdą wartością a jej kluczem, użyj asort ().
Aby posortować wartości odwrotnie przy zachowaniu korelacji klawiszy, użyj arsort (). Aby sortować
według kluczy, zachowując korelację między kluczem a jego wartością, użyj polecenia ksort ().
Odwrotnie, krsort () sortuje klucze w odwrotnej kolejności. Wreszcie shuffle () losowo reorganizuje
kolejność tablic. Podobnie jak sort () i rsort (), shuffle () upuszcza istniejące klucze w procesie. Jako
przykład sortowania tablic, utworzysz listę uczniów i ocen, które otrzymali podczas testu, a następnie
sortuj tę listę najpierw według klasy, a następnie według nazwy.
Aby posortować tablicę:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, aby nazwać sort.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> My Little Gradebook </ title>
</ head>
<body>
2. Rozpocznij sekcję PHP i, jeśli chcesz, zaadresuj obsługę błędów:
<? php // - sort.php
3. Utwórz tablicę:
$grades = [
"Richard" => 95,
"Sherwood" => 82,
"Toni" => 98,
"Franz" => 87,
"Melissa" => 75,
"Roddy" => 85
];
Tablica $grades składa się z sześciu nazwisk uczniów wraz z ich odpowiednikami klas. Ponieważ stopnie
są liczbami, nie muszą być cytowane podczas przypisywania ich.
4. Wydrukuj podpis, a następnie wydrukuj każdy element tablicy za pomocą pętli foreach:
print '<p> Oryginalnie tablica wygląda następująco: <br>';
foreach ($ stopnie jako $ student => $ grade) {
print "$ student: $ grade <br> \ n";

}
drukuj "</ p>";
Ponieważ tablica $ grades zostanie wydrukowana trzy razy, użyteczne będą napisy wskazujące każdy
stan tablicy. Początkowo skrypt drukuje tablicę w oryginalnej kolejności. Aby to zrobić, użyj pętli
foreach, gdzie każdy indeks - imię i nazwisko studenta - jest przypisany do $ studenta, a każda wartość
- ocena ucznia - jest przypisana do $ grade. Ostateczne wywołanie drukowania zamyka akapit HTML.
5. Sortuj tablicę w porządku odwrotnym według wartości, aby określić, kto ma najwyższą ocenę:
arsort ($ grades); Aby ustalić, kto ma najwyższą ocenę, należy użyć arsort ()
zamiast asort (). Ten ostatni, który sortuje tablicę w porządku numerycznym, zamieniłby oceny 75, 82,
85 itd. Zamiast pożądanych 98, 95, 87. Musisz również użyć arsort (), a nie rsort (), aby utrzymywać
relację kluczowej wartości (rsort ())wyeliminować nazwisko ucznia związane z każdą oceną).
6. Wydrukuj tablicę ponownie (z podpisem), używając innej pętli:
print '<p> Po posortowaniu tablicy według wartości za pomocą arsort (), tablica wygląda następująco:
<br>';
foreach ($ stopnie jako $ student => $ grade) {
wydrukuj "$ student: $ grade <br> \ n";
}
drukuj "</ p>";
7. Sortuj tablicę według klucza, aby umieścić tablicę w kolejności alfabetycznej według nazwy ucznia:
ksort ($ stopes);
Funkcja ksort () porządkuje tablicę według klucza (w tym przypadku alfabetycznie) z zachowaniem
korelacji klucz-wartość.
8. Wydrukuj podpis i tablicę po raz ostatni:
print '<p> Po posortowaniu tablicy według klucza za pomocą ksort (), tablica wygląda następująco:
<br>';
foreach ($ stopnie jako $ student => $ grade) {
wydrukuj "$ student: $ grade <br> \ n";
}
drukuj "</ p>";
9. Wypełnij skrypt standardowymi znacznikami PHP i HTML:
?>
</ body>
</ html>
10. Zapisz swój skrypt jako sort.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla PHPenabled

serwer i przetestuj go w przeglądarce. Ponieważ każdy element w tablicy musi mieć swój własny
unikalny klucz, tablica $ grades będzie działać tylko przy użyciu unikalnych nazw uczniów. Funkcje
natsort () i natcasesort () sortują ciąg (zachowując skojarzenia klawiszy i wartości) za pomocą porządku
naturalnego. Najbardziej oczywistym przykładem sortowania według porządku naturalnego jest
umieszczenie nazwy 2 przed nazwą12, natomiast sort () zamawia nazwę12 i następnie name2. Funkcje
usort (), uasort () i ursort () umożliwiają sortowanie tablicy za pomocą funkcji porównywania
zdefiniowanej przez użytkownika. Te funkcje są najczęściej używane w tablicach wielowymiarowych.
Przekształcanie między łańcuchami i tablicami
Teraz, gdy masz zrozumienie zarówno łańcuchów, jak i tablic, w następnej sekcji wprowadza dwie
funkcje przełączania między formatami. Pierwsza, implode (), zamienia tablicę na ciąg znaków. Drugi,
explode (), robi dokładnie odwrotnie. Oto kilka powodów, dla których warto skorzystać z tych funkcji:
■ Aby przekształcić tablicę w ciąg znaków, aby przekazać tę wartość dodaną do adresu URL (czego nie
można zrobić tak łatwo z tablicą)
■ Aby przekształcić tablicę w ciąg znaków, aby przechowywać te informacje w bazie danych
■ Aby przekształcić ciąg w tablicę, aby przekonwertować pole tekstowe rozdzielane przecinkami (np.
Obszar wyszukiwania słowa kluczowego formularza) na oddzielne części
Składnia użycia explode () jest następująca:
$ array = explode (separator, $ string);
A Ten formularz HTML pobiera listę słów, które są następnie sortowane alfabetycznie według listy.php
scenariusz. Separator odnosi się do dowolnego znaku (ów) określającego, gdzie kończy się jedna
wartość a drugi się zaczyna. Zwykle jest to przecinek, tabulator lub puste miejsce. Tak więc twój może
być kod
$ array = explode (',', $ string);
lub
$ array = explode ('', $ string);
Aby przejść z tablicy do łańcucha, musisz określić, co separator (czyli klej) powinno być, a PHP robi
resztę:
$ string = implode (klej, tablica $);
$ string = implode (',', $ tablica);
lub
$ string = implode ('', $ tablica);
Aby zademonstrować sposób użycia explode () i implode (), utworzysz formularz HTML pobiera
rozdzielony spacjami ciąg nazw od użytkownika A. Wówczas skrypt PHP przekształcić łańcuch w tablicę,
aby można było sortować listę. W końcu kod utworzy i zwróci alfabetyczny ciąg znaków
Aby utworzyć formularz HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę list.html:
<! doctype html>

<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Muszę to uporządkować! </ title>
</ head>
<body>
<! - - list.html ->
2. Utwórz formularz HTML z wprowadzeniem tekstu:
<div> <p> Wpisz słowa, które chcesz ułożyć alfabetycznie, z każdym pojedynczym słowem oddzielonym
tempem: </ p>
<form action = "list.php" method = "post">
<input type = "text" name = "words" size = "60">
W takich przypadkach ważne jest instruowanie użytkownika. Na przykład, jeśli użytkownik wprowadzi
listę rozdzielaną przecinkami, skrypt PHP nie będzie w stanie poprawnie obsłużyć ciągu znaków (po
ukończeniu obu skryptów spróbuj użyć przecinków zamiast spacji i zobacz, co się stanie).
3. Utwórz przycisk przesyłania, a następnie zamknij formularz i stronę HTML:
<input type = "submit" name = "submit" value = "Alphabetize!">
</ form>
</ div>
</ body>
</ html>
4. Zapisz swój skrypt jako list.html i umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługującego PHP. Teraz napisz stronę list.php, aby przetworzyć dane wygenerowane przez list.html.
Aby przekonwertować łańcuchy i tablice:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę list.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Mam to posortowane </ title>
</ head>
<body>

<? php // - list.php
2. Obróć przychodzącą strunę,
$ _POST ['words'], do tablicy:
$ words_array = explode ('', $ _POST ['words']);
Ten wiersz kodu tworzy nową tablicę, $ words_array, z ciągu $ _POST ["words"]. Każda spacja między
słowami w $ _POST ['words'] wskazuje że następnym słowem powinien być nowy element tablicy. Stąd
pierwsze słowo staje się $ words_array [0], to jest spacja w $ _POST ['words'], wtedy drugie słowo staje
się $ words_array [1], i tak dalej, aż do końca $ _POST ['words' ].
3. Sortuj alfabetycznie alfabetycznie:
sort ($ words_array);
Ponieważ nie trzeba utrzymywać powiązań między wartościami kluczowymi w polu $ words_array,
można użyć funkcji sort () zamiast funkcji asort ().
4. Utwórz nowy ciąg z posortowanej tablicy:
$ string_words = implode ('<br>', $ words_array);
Tablice nie są drukowane tak łatwo jak ciągi znaków, więc przekształć $ words_array w ciąg o nazwie
$ string_words. Wynikowy ciąg rozpoczyna się od wartości $ words_array [0], po której następuje
znacznik HTML <br>, wartość $ words_array [1] i tak dalej. Użycie znaku graficznego zamiast spacji lub
przecinka powoduje, że lista staje się bardziej czytelna, gdy jest drukowana w przeglądarce.
5. Wydrukuj nowy ciąg do przeglądarki:
print "<p> Alfabetyczna wersja twojej listy to: <br> $ string_words </ p>";
6. Zamknij sekcję PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
7. Zapisz swoją stronę jako list.php, umieść ją w tym samym katalogu co list.html i przetestuj oba
skrypty w przeglądarce. Spowoduje to również uruchomienie kodu napisanego przy użyciu funkcji join
(), która jest synonimem funkcji implode (). Jako dodatkowy środek ostrożności używaj technik z części
6, aby sprawdzić, czy $ _POST ["słowa"] nie jest puste przed próbą rozbicia go. Jeszcze lepiej, sprawdź,
czy najpierw znajduje się co najmniej jeden przecinek!
Tworzenie tablicy z formularza
W tej części ustaliłeś tablice całkowicie z poziomu strony PHP. Możesz jednak wysłać tablicę danych do
skryptu PHP za pomocą formularza HTML. W rzeczywistości za każdym razem, gdy używasz $ _POST,
tak jest. Możesz jednak zrobić krok dalej, tworząc tablice za pomocą formularza HTML. Takie tablice
będą wówczas częścią większej tablicy $ _POST (dzięki czemu $ _POST będzie tablicą wielowymiarową).
Logiczne wykorzystanie tej możliwości polega na radzeniu sobie z polami wyboru, w których
użytkownicy mogą potrzebować wybrać wiele opcji z grupy. Kod źródłowy HTML dla pola wyboru jest
następujący:

<input type = "checkbox" name = "topping" value = "Ham">
Problem w tym konkretnym przypadku polega na tym, że każdy element formularza musi mieć unikalną
nazwę. Jeśli utworzyłeś kilka pól wyboru, z których każdy ma nazwę polewa, tylko znak wartości
ostatniego zaznaczonego pola wyboru zostanie odebrana w skrypcie PHP. Gdybyś stworzył unikalne
nazwy dla każdego pola wyboru - szynka, pomidor, czarne owoce itd. - praca z wybranymi wartościami
byłaby żmudna. Checkboxes w formularzu HTML, przedstawiającym kilka możliwych opcji. Obejście
polega na użyciu składni tablic, jako przedstawione w następnym przykładzie. Aby utworzyć tablicę z
formularzem HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, tak aby został nazwany event.html
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Dodaj wydarzenie </ title>
</ head>
<body>
<! - event.html ->
<div> <p> Użyj tego formularza, aby dodać wydarzenie: </ p>
2. Rozpocznij formularz HTML:
<form action = "event.php" method = "post">
Ten formularz zostanie przesłany do pliku event.php, znajdującego się w tym samym katalogu, co
strona HTML.
3. Utwórz wpis tekstowy dla nazwy wydarzenia:
<p> Nazwa zdarzenia: <typ wejściowy = "tekst" nazwa = "nazwa" rozmiar = "30"> </ p>
Ten przykład pozwala użytkownikowi wprowadzić nazwę wydarzenia i dni tygodnia, w których ma ono
miejsce.
4. Utwórz pola wyboru dni:
<p> Dni wydarzeń:
<input type = "checkbox" name = "days []" value = "Sunday"> Nie
<input type = "checkbox" name = "days []" value = "Monday"> Pon
<input type = "checkbox" name = "days []" value = "Tuesday"> Wt
<input type = "checkbox" name = "days []" value = "Wednesday"> Śr
<input type = "checkbox" name = "days []" value = "Thursday"> Czw
<input type = "checkbox" name = "days []" value = "Friday"> Pia

<input type = "checkbox" name = "days []" value = "Saturday"> Sob
</ p>
Wszystkie te pola wyboru używają dni [] jako wartości nazwy, która tworzy tablicę $ _POST ['days'] w
skrypcie PHP. Atrybuty wartości różnią się dla każdego pola wyboru, odpowiadającego dniu tygodnia.
5. Wypełnij formularz HTML:
<input type = "submit" name = "submit" value = "Dodaj wydarzenie!">
</ form>
6. Dokończ stronę HTML:
</ div>
</ body>
</ html>
7. Zapisz swoją stronę jako event.html i umieść ją w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługującego PHP. Musisz również napisać stronę event.php, aby obsłużyć ten formularz HTML.
Aby obsłużyć formularz HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument w edytorze tekstu lub IDE, aby nazwać event.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Dodaj wydarzenie </ title>
</ head>
<body>
2. Utwórz początkowy znacznik PHP, zaadresuj zarządzanie błędami (jeśli to konieczne) i wydrukuj
wstępna wiadomość:
<? php // - event.php
print "<p> Chcesz dodać zdarzenie o nazwie <b> {$ _ POST ['name']} </ b>, które ma miejsce w: <br>";
Linia drukowania wypisze wartość nazwy zdarzenia. W wersji tego skryptu w świecie rzeczywistym
należy dodać warunek, aby sprawdzić, czy nazwa wartości została wprowadzona jako pierwsza.
Rozpocznij warunkowanie, aby sprawdzić, czy został wybrany co najmniej jeden dzień tygodnia:
if (isset ($ _ POST ['days']) AND is_array ($ _ POST ['days'])) {
Jeśli nie zaznaczono pola wyboru, $ _POST ['days'] nie będzie istniejącą zmienną. Aby uniknąć błędu
spowodowanego przez odwołanie się do zmiennej, która nie istnieje, pierwsza część warunkowych
sprawdzeń jest ustawiona na $ _POST ['days']. Druga część warunku i oba muszą mieć wartość TRUE,

aby cały warunek był TRUE-potwierdza, że $ _POST ['days'] jest tablicą. Jest to dobry krok do podjęcia,
ponieważ pętla foreach spowoduje błąd, jeśli otrzyma zmienną, która nie jest tablicą.
4. Wydrukuj każdy wybrany dzień tygodnia:
foreach ($ _POST ['days'] jako $ day)
{
wydrukuj "$ dzień <br> \ n";
}
Aby wydrukować każdy wybrany dzień tygodnia, uruchom tablicę $ _POST ['days'] za pomocą pętli
foreach. Tablica zawiera wartości (z danych wejściowych formularza HTML, na przykład poniedziałek,
wtorek itd.) Dla każdego zaznaczonego pola wyboru.
5. Wypełnij warunek is_array ():
} else {
print "Wybierz co najmniej jeden dzień tygodnia dla tego wydarzenia!";
}
Jeśli nie wybrano dnia tygodnia, wówczas warunek isset () AND is_array () ma wartość FALSE, a
komunikat jest drukowany.
6. Wypełnij główny akapit, sekcję PHP i stronę HTML:
drukuj "</ p>";
?>
</ body>
</ html>
7. Zapisz stronę jako event.php, umieść ją w tym samym katalogu co event.html i przetestuj obie strony
w przeglądarce
Formularz HTML z polami wyboru. Wyniki formularza HTML. Jeśli użytkownicy nie wybiorą żadnego z
pól wyboru dnia, zobaczą tę wiadomość. Ta sama technika przedstawiona tutaj może być użyta, aby
umożliwić użytkownikowi wybranie wielu opcji z rozwijanego menu. Po prostu nadaj menu nazwę ze
składnią jak coś [], a skrypt PHP otrzyma każdy wybór w $ _POST ["coś"].

Tworzenie aplikacji internetowych
Do tej pory obejmowaliśmy podstawy programowania z PHP; teraz nadszedł czas, aby połączyć je
wszystkie w rzeczywiste aplikacje internetowe. W tej części poznasz szereg funkcji i technik
zwiększających możliwości twoich stron internetowych profesjonalny, bardziej funkcjonalny i
łatwiejszy w utrzymaniu. Najpierw nauczysz się, jak korzystać z plików zewnętrznych, aby podzielić
strony na poszczególne części, co pozwoli oddzielić logikę od prezentacji. Wtedy będziesz majstrować
przy stałych, specjalny typ danych w PHP. Następnie zapoznasz się z funkcjami związanymi z datą i
czasem wbudowanymi w PHP. Dwa z tematów tego rozdziału omawiają techniki, a nie funkcje:
posiadanie tej samej strony zarówno wyświetlającej, jak i obsługującej formularz HTML oraz
posiadającej formularz zapamiętujący wartości przesłane przez użytkownika. Następnie zobaczysz, jak
łatwo można wysyłać wiadomości e-mail z PHP. Rozdział kończy się nieco bardziej zaawansowanymi
tematami buforowania danych wyjściowych i nagłówków HTTP.
Tworzenie szablonów
Każdy dotychczasowy przykład to skrypt na stronie, który obsługuje formularz HTML, sortuje tablice,
wykonuje obliczenia i tak dalej. Gdy zaczynasz tworzyć witryny wielostronicowe (czyli aplikacje
internetowe), szybko staje się niepraktyczne powtarzanie wspólnych elementów na wielu stronach. Na
bardziej zaawansowanych stronach internetowych wiele funkcji, takich jak projekt HTML, będzie
używanych na każdej lub prawie każdej stronie w witrynie. Możesz umieścić te elementy na każdej
stronie, ale kiedy musisz dokonać zmiany, będziesz musiał dokonać tej zmiany w kółko. Możesz
zaoszczędzić czas, tworząc szablony, które oddzielają powtarzającą się zawartość od materiałów
specyficznych dla stron. Na przykład witryna może mieć nawigację, prawa autorskie i inne funkcje,
które powtarzają się na wielu stronach. Kiedy po raz pierwszy zaczniesz dynamicznie pracować nad
tworzeniem stron internetowych, tworzenie i używanie szablonów może być zniechęcające. Kluczem
jest zacząć od podstawowego prototypu, tak jakby tworzyłeś statyczną stronę internetową, a
następnie podzielić ten prototyp na części wielokrotnego użytku. Korzystając z funkcji PHP
wprowadzonych w następnej sekcji tej części, możesz łatwo włączyć powtarzające się części na każdej
stronie, podczas gdy nowa treść jest generowana na podstawie strona po stronie. Aby utworzyć
szablon używany w przykładach tej części, zacznijmy od prototypu. Układ tego przykładu C powstał
przy użyciu zwięzłego szkieletu CSS (http://concisecss.com). Zwięzłe CSS jest jednym z wielu
dostępnych frameworków, dzięki którym tworzenie stylowych i responsywnych stron internetowych
jest proste, nawet dla osób nie będących autorami.
Aby utworzyć model układu:
1. Rozpocznij nowy dokument HTML w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę template.html:
<! doctype html>
<html>
<head>
<meta charset = "utf-8">
<meta http-equiv = "Kompatybilny z X-UA" content = "IE = edge, chrome = 1">
<meta name = "viewport" content = "width = device-width, initial-scale = 1.0">
<meta name = "HandheldFriendly" content = "True">
<title> Raise High the Roof Beam! </ title>

Pierwszym krokiem do opracowania dowolnego systemu szablonów jest stworzenie modelu
dokumentu przykład tego, jak powinna wyglądać strona podstawowa. Po utworzeniu tego możesz
podzielić go na części. Ten szablon rozpoczyna się od meta tagów zalecanych przez Consese CSS
Framework.
2. Dodaj kod CSS:
<link rel = "stylesheet" type = "text / css" media = "screen" href = "css / concise.min.css" />
<link rel = "stylesheet" type = "text / css" media = "screen" href = "css / masthead.css" />
W tym przykładzie zastosowano CSS do kontroli formatowania i układu. Sam CSS jest przechowywany
w dwóch zewnętrznych plikach, które stają się częścią tej strony poprzez znacznik odnośnika. Pliki są
concise.min.css i masthead.css, przechowywane w folderze o nazwie css.
3. Zamknij głowicę HTML i rozpocznij ciało:
</ head>
<body>
4. Utwórz nagłówek strony:
<header container
class = "siteHeader">
<div row>
<h1 column = 4 class = "logo"> <a href="index.php"> Podnieś wysoko belkę dachu! </a> </ h1>
<nav column = "8" class = "nav">
<ul>
<li> <a href= "books.php"> Książki </a> </ li>
<li> <a href="#"> Historie </a> </ li>
<li> <a href="#"> Cytaty </a> </ li>
<li> <a href= "login.php"> Zaloguj się </a> </ li>
<li> <a href= "register.php"> Zarejestruj się </a> </ li>
</ ul>
</ nav>
</ div>
</ header>
5. Rozpocznij i zaznacz początek stronowej zawartości:
<main container class = "siteContent">
<! - ROZPOCZNIJ ZAWARTOŚĆ. ->

Wszystko do momentu, aż ten komentarz pozostanie taki sam dla każdej strony w aplikacji
internetowej. Aby wskazać, gdzie zaczyna się treść specyficzna dla strony (dla własnej korzyści), dołącz
komentarz HTML. Dokonując wyboru, błądź po stronie przekłamania twojego kodu HTML i PHP! Tuż
przed komentarzem zaczyna się obszar siteContent. Ten obszar jest zdefiniowany w kodzie CSS i
poprawnie formatuje główną część treści strony. Innymi słowy, na każdej stronie zawartość tej strony
będzie pasować do jednej głównej, która ma klasę siteContent.
6. Utwórz zawartość strony:
<h2> Witaj w klubie fanów J.D. Salinger </ h2>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet ... </ p>
W przypadku prototypu treść jest po prostu nagłówkiem i dużą ilością tekstu (w samym skrypcie jest
więcej niż w tym kroku).
7. Zaznacz koniec zmiennej treści:
<! - ZAKOŃCZONA ZAWARTOŚĆ. ->
</ div>
Kod w Kroku 6 to jedyny tekst, który zmieni się na stronie po stronie. Tak jak komentarz HTML
wskazuje, gdzie zaczyna się ta sekcja, jeden tutaj wskazuje, gdzie się kończy.
8. Dodaj stopkę:
<footer container
class = "siteFooter">
<p> Projekt używa <a href="http:// concisecss.com/"> Zwięzłej architektury CSS </a> </ p>
</ footer>
Stopka zawiera kredyt.
9. Zakończ stronę HTML:
</ body>
</ html>
10. Zapisz plik jako template.html i przetestuj go w przeglądarce C. Po wykonaniu prototypu, który Ci
się podoba, możesz podzielić go na różne części, aby wygenerować system szablonów. Obszar
nagłówka (również zdefiniowany w kodzie CSS) tworzy baner i główne linki nawigacyjne do innych
stron w aplikacji internetowej. Konkretne odnośniki odnoszą się do czterech skryptów PHP, z których
wszystkie zostaną opracowane w tej części.
Aby utworzyć plik nagłówkowy:
1. Otwórz template.html w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Wybierz wszystko, od początkowego kodu HTML do <! - BEGIN CHANGEABLE
TREŚĆ -> komentarz HTML. Częścią korzyści z identyfikacji początku treści strony za pomocą
komentarza HTML jest uproszczenie łamania modelu na części.

3. Skopiuj ten kod.
Korzystając z menu Edycja lub skrótu klawiaturowego (Ctrl + C w systemie Windows, Command + C na
komputerze Macintosh), skopiuj cały podświetlony kod do schowka komputera.
4. Utwórz nowy, pusty dokument w edytorze tekstu lub IDE, tak aby miał nazwę header.html.
5. Wklej skopiowany tekst do dokumentu. Korzystanie z menu Edycja lub skrót klawiaturowy (Ctrl + V
w systemie Windows, Command + V na komputerze Macintosh), wklej cały zaznaczony kod do nowego
dokumentu.
6. Zapisz plik jako header.html Po utworzeniu pliku nagłówkowego, utworzysz plik stopki, wykonując
ten sam proces.
Aby utworzyć plik stopki:
1. Otwórz template.html w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Wybierz wszystko z <! - END CHANGEABLE CONTENT -> HTML komentarz do końca skryptu .
3. Skopiuj ten kod.
4. Utwórz nowy, pusty dokument w edytorze tekstu o nazwie footer.html.
5. Wklej skopiowany tekst do dokumentu.
6. Zapisz plik jako footer.html.
Istnieje wiele znacznie bardziej złożonych systemów szablonów, których możesz używać w PHP do
oddzielenia projekt z logiki. Najbardziej znanym z nich jest prawdopodobnie Smarty (www.smarty.net).
Używanie plików zewnętrznych
Jak wskazano w poprzedniej sekcji, można zaoszczędzić czas opracowywania, tworząc oddzielne strony
dla poszczególnych elementów, a następnie włączając je do głównych stron PHP przy użyciu
określonych funkcji. Dwie z tych funkcji to include () i require ():
include ('file.php');
require ('plik.html');
Obie funkcje działają w ten sam sposób, z jedną względnie kluczową różnicą: Jeśli include () funkcja nie
działa, skrypt PHP generuje ostrzeżenie A, ale nadal działa. Odwrotnie, Jeśli require () nie powiedzie
się, kończy wykonywanie skryptu. Oba include () i require () włączają przywoływany plik do głównego
pliku (dla jasności, plik, który ma include () lub require () line to plik włączający lub plik nadrzędny).
Wynik jest taki sam, jak gdyby dołączony kod był w pierwszej kolejności częścią pliku nadrzędnego.
Zrozumienie tego podstawowego pomysłu jest kluczowe dla maksymalnego wykorzystania
zewnętrznych plików. Włączenie pliku sprawia, że zawartość tego pliku znajduje się w skrypcie rodzica.
Oznacza to, że dowolny kod w dołączonym pliku, a nie w znacznikach PHP, jest traktowany jako HTML.
I to prawda, niezależnie od rozszerzenia pliku dołączonego, ponieważ liczy się rozszerzenie pliku
włączającego. Istnieje wiele powodów, aby używać dołączonych plików. Możesz umieścić własne
zdefiniowane funkcje we wspólnym pliku. Możesz również umieścić informacje o dostępie do bazy
danych w pliku konfiguracyjnym. Najpierw jednak dołączmy pliki szablonów utworzone w poprzedniej
sekcji części, aby strony były zgodne ze spójnym projektem.
Aby użyć plików zewnętrznych:

1. Utwórz nowy dokument w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę index.php.
2. Zacznij od początkowych tagów PHP i dodaj wszelkie komentarze:
<? php // S - index.php
/ * To jest strona główna tej witryny.
Używa szablonów do tworzenia układu. * /
Zauważ, że w systemie szablonów pierwszą linią skryptu jest znacznik PHP. Nie trzeba zaczynać od
początkowego kodu HTML, ponieważ jest on teraz przechowywany w pliku header.html.
3. W razie potrzeby zarządzaj błędami adresów.
4. Dołącz plik nagłówka:
include ("templates / header.html");
Aby użyć systemu szablonów, dołącz tutaj plik nagłówkowy, wywołując funkcję include (). Ponieważ
plik nagłówkowy zawiera tylko HTML, cała jego zawartość zostanie natychmiast wysłana do
przeglądarki tak, jakby była częścią tego pliku. Linia ta używa względnej ścieżki do odsyłania do
dołączonego pliku i zakłada, że plik jest przechowywany w katalogu szablonów.
5. Zamknij sekcję PHP i utwórz treść specyficzną dla strony:
?>
<h2> Witaj w klubie fanów J.D. Salinger </ h2>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet ... </ p>
Ponieważ większość tej strony to standardowy HTML, łatwiej jest po prostu wyjść z sekcji PHP, a
następnie dodać HTML, zamiast używać print, aby wysłać go do przeglądarki. Ponownie, w samym
skrypcie jest więcej informacji niż tutaj.
6. Utwórz inną sekcję PHP i dołącz plik stopki:
<? php
include ("templates / footer.html");
?>
Aby ukończyć stronę, musisz dołączyć plik stopki, który wyświetla stopkę i zamyka kod HTML. Aby to
zrobić, tworzysz nową sekcję PHP - możesz mieć wiele sekcji kodu PHP w skrypcie i ponownie wywołać
funkcję include ().
7. Zapisz plik jako index.php.
8. Utwórz folder o nazwie szablony w głównym katalogu dokumentów internetowych na komputerze
lub serwerze z obsługą PHP. Aby jeszcze bardziej oddzielić elementy projektu od treści głównej, pliki
nagłówka i stopki znajdują się w ich własnym katalogu.
9. Umieść header.html i footer.html w nowo utworzonym katalogu szablonów.
10. Umieść index.php w tym samym katalogu co folder szablonów. Względne lokalizacje na
komputerze między stroną indeksu i dwiema stronami HTML muszą być poprawne, aby kod działał.

Dwie strony HTML znajdują się w szablonach folder, a folder templates i index.php znajdują się w tym
samym folderze (takim jak katalog główny sieci).
11. Utwórz folder o nazwie css w głównym katalogu dokumentów internetowych na komputerze lub
serwerze z obsługą PHP. Skrypty CSS będą musiały przejść do tego katalogu.
12. Umieść skrypty concise.min.css i masthead.css, dostępne jako część kodu do pobrania książki, w
katalogu css C. Nawet jeśli plik nagłówkowy zawiera skrypty CSS, odwołanie do tego skryptu musi być
odniesione do indeksu .php. W końcu to ta strona będzie zawierać header.html.
13. Uruchom index.php w przeglądarce. Wynikowa strona powinna wyglądać dokładnie tak, jak
oryginalny układ
14. Wyświetl kod źródłowy strony w przeglądarce.
Kod źródłowy powinien być dokładnie taki, jak kod źródłowy skryptu template.html, poza dodanymi
komentarzami do nazw skryptów i liczb.
Wszystkie trzy pliki w tym szablonie system-header.html, footer.html i index.php -must używają tego
samego kodowania w celu uniknięcia problemów. Kodowanie każdego pliku musi być również zgodne
z kodowaniem ustalonym w kodzie HTML. Funkcje require () i include () mogą być używane z nawiasami
lub bez nawiasów:
wymagają "filename.html";
Czasami możesz użyć zmiennej, która przechowuje nazwę pliku, który ma być zawarty: wymagają $
filename; Oba include () i require () mają odmiany: include_once () i wymagają raz(). Każdy jest
identyczny z jego odpowiednikiem, z tym wyjątkiem, że gwarantuje, że ten sam plik może być zawarty
tylko raz (w skrypcie rodzica). Powinieneś zasadniczo unikać ich używania, ponieważ będą one
negatywnie wpływać na wydajność skryptu. Jeśli sekcja PHP wykonuje tylko jedno polecenie, często
umieszcza się je i tagi PHP w jednym wierszu:
<? php include ("filename.html"); ?>
Jeśli widzisz komunikaty o błędach, , skrypt macierzysty nie może zlokalizować dołączonego pliku. Ten
problem jest najprawdopodobniej spowodowany przez błędnie wpisaną nazwę pliku lub błąd w ścieżce
(na przykład przy użyciu pliku header.html zamiast szablonów / header.html). Jeśli renderowana strona
nie wydaje się odzwierciedlać stylu CSS, strona HTML nie można znaleźć odpowiedniego pliku. Upewnij
się, że plik został zapisany w odpowiednim folderze, z poprawną nazwą i że odniesienie jest poprawne
w stosunku do index.php. Rozszerzenie pliku jest mniej ważne dla dołączonych plików, ponieważ nie
są przeznaczone do bezpośredniego uruchamiania. Ogólną zasadą jest, że będziesz bezpieczny
używając .html dla dołączonego pliku zawierającego tylko lub głównie HTML (w tym przypadku
rozszerzenie wskazuje, że jest to plik HTML) oraz .php dla dołączonych plików zawierających tylko lub
głównie PHP. Niektórzy programiści używają rozszerzenia .inc (do uwzględnienia), ale w tej praktyce
może pojawić się zagrożenie bezpieczeństwa. Z tego powodu użyj rozszerzenia .php dla dowolnego
pliku zawierającego poufne informacje (np. Parametry dostępu do bazy danych). I oczywiście zawsze
używaj rozszerzenia .php dla dowolnego skryptu PHP, który będzie wykonywany bezpośrednio. Innym
dobrym wykorzystaniem zewnętrznego pliku jest umieszczenie tam kodu ustawień błędów, dzięki
czemu zmiany zostaną zastosowane do każdej strony w witrynie. Końcowy tag zamykający PHP nie jest
wymagany, a wielu programistów zaleca jego pominięcie, ponieważ jest to niepotrzebne i skrypt może
biec szybciej bez niego.
Używanie stałych

Wiele typów danych PHP zostało już omówionych w tej książce, przede wszystkim: liczby, łańcuchy i
tablice. Stałe są kolejnym typem danych, ale w przeciwieństwie do zmiennych ich wartości nie mogą
się zmienić. Podczas gdy zmiennym przypisuje się wartości za pomocą operatora przypisania (=), stałe
są przypisywane wartości za pomocą funkcji define ():
define ("CONSTANT_NAME", wartość); Zauważ, że - jako zasada stałych kciuka są nazwane wszystkie
dużymi literami, chociaż nie jest to wymagane. Najważniejsze, stałe nie używają początkowego znaku
dolara jako zmiennych, ponieważ stałe nie są zmienne. Oto dwie stałe:
define ("PI", 3.14);
define ("CURRENCY", "euro");
Podobnie jak w przypadku każdej wartości, należy podawać te, które są ciągami, a nie te, które są
liczbami. Odnoszenie się do stałych jest ogólnie proste:
print CURRENCY;
number_format (PI, 1);
A Wartości stałej nie można wydrukować, używając nazwy stałej w cudzysłowach. Ale używanie stałych
w cudzysłowach jest bardziej skomplikowane. Nie można drukować stałych w pojedynczym lub
podwójnym cudzysłowie:
print "Koszt to 468 CURRENCY";
print "Koszt wynosi 468 CURRENCY";
Zamiast tego wymagane są konkatenacje lub wiele instrukcji drukowania:
print "Koszt to 468". WALUTA;
lub
print "Koszt to 468";
printCURRENCY;
Wraz z funkcją define () do tworzenia stałych jest funkcja defined () (zwróć uwagę na końcowy "d"). Ta
funkcja zwraca TRUE, jeśli zdefiniowana stała została zdefiniowana. Jest często używany jako podstawa
warunkowego:
if (zdefiniowane ('CONSTANT_NAME')) {...
Jako przykład pracy ze stałymi dajesz przykładową aplikację wyświetlać inny tytuł (wyświetlany u góry
okna przeglądarki) dla każdej strony. Aby to osiągnąć, zdefiniujesz stałą w skrypcie nadrzędnym, która
następnie będzie wydrukowana przez plik nagłówkowy. Ta technika działa, ponieważ wszelkie zmienne
lub stałe istniejące w dokumencie nadrzędnym przed wywołaniem include () lub require () są dostępne
w dołączonym pliku (tak, jakby dołączony plik był częścią pliku nadrzędnego).
Aby użyć stałych:
1. Utwórz nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę books.php:
<? php // - books.php
2. Zdefiniuj tytuł strony jako stałą:

define ("TITLE", "Books of J.D. Salinger");
Tutaj definiowana jest jedna stała, o nazwie TITLE, i podana jest wartość Books autorstwa J.D.
Salingera.
3. Dołącz plik nagłówkowy:
include ("templates / header.html");
Ten skrypt używa tego samego pliku nagłówkowego co wszystkie pozostałe, chociaż wkrótce
zmodyfikujesz ten plik, aby uwzględnić go stale.
4. Zamknij sekcję PHP i utwórz
kod HTML:
?>
<h2> J.D. Księgi Salingera </ h2>
<ul>
<li> The Catcher in the Rye </ li>
<li> Dziewięć opowieści </ li>
<li> Franny i Zooey </ li>
<li> Raise High the Roof Beam, Carpenters and Seymour: Wprowadzenie </ li>
</ ul>
Treść tutaj jest prosta, ale ładnie służy celowi strony.
5. Utwórz nową sekcję PHP, która zawiera
plik stopki:
<? php include ("templates / footer.html"); ?>
Jak wspomniano wcześniej w poradniku, ponieważ pozostały kod PHP składa się tylko z jednej linii,
wszystkie mogą być zapisane w jednej linii, w tym otwierające i zamykające znaczniki PHP. Po prostu
pamiętaj o pozostawieniu spacji między wykonanym kodem - include () - a tagami.
6. Zapisz plik jako books.php. Aby skorzystać ze stałej, należy teraz zmodyfikować plik header.html.
Aby wydrukować stałą:
1. Otwórz header.html w edytorze tekstu lub IDE.
2. Usuń Raise High the Roof Beam! tekst pojawiający się między tagami tytułu (linia 6). Teraz tytuł
strony będzie określany na podstawie poszczególnych stron, dlatego nie trzeba jej zakodować na stałe
na stronie.
3. W miejscu usuniętego tekstu (między tagami tytułu) dodaj:
<? php
if (defined ('TITLE')) {
print TITLE;

} else {
print 'Raise High the Roof Beam!';
}
?>
Aby PHP tworzyło tytuł strony, musisz rozpocząć od sekcji kodu PHP między tagami tytułu. Następnie
należy użyć warunku, aby sprawdzić, czy zdefiniowano stałą TITLE. Jeśli tak, wydrukuj jego wartość jako
tytuł strony. Jeśli TITLE nie zostało zdefiniowane, wydrukuj domyślny tytuł.
4. Zapisz plik jako header.html.
5. Prześlij books.php i header.html na serwer PHP. Nowy skrypt PHP, books.php, powinien znajdować
się w tym samym katalogu co index.php; header.html powinien zastąpić poprzednią wersję, w tym
samym katalogu-templates-co footer.html.
6. Uruchom books.php w przeglądarce.
7. Zobacz index.php (strona główna) w przeglądarce.
8. Jeśli chcesz, dodaj stałą linię definicji do index.php, aby zmienić jej tytuł.
Formalne reguły nazywania stałych są dokładnie takie same jak w przypadku zmiennych z wyjątkiem
pominięcie znaku dolara. Stałe nazwy muszą rozpoczynać się od litery lub podkreślenia; może zawierać
dowolną kombinację liter, cyfr i znaku podkreślenia; i rozróżniana jest wielkość liter. PHP działa z
kilkoma predefiniowanymi stałymi. Należą do nich PHP_VERSION (wersja działająca w PHP) i PHP_OS
(system operacyjny serwera). Dodatkową korzyścią z używania stałych jest to, że mają zasięg globalny.
Wartość stałej nie tylko nie może zostać zmieniona, stała nie może być usunięta (nieustawiona,
technicznie). Od wersji PHP 5.6 stała może zawierać tablicę wartości. We wcześniejszych wersjach
języka stała była skalarna: mogła przechowywać tylko jedną wartość.
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Funkcja date () może przyjąć drugi argument o nazwie znacznik czasu. Znacznik czasu to liczba
reprezentująca ile sekund minęło od północy 1 stycznia 1970 roku - moment znany jako epok. Funkcja
time () zwraca znacznik czasu na obecną chwilę. Funkcja mktime () może zwrócić znacznik czasu dla
konkretnej
czas i data:
mktime (godzina, minuta, sekunda, miesiąc, dzień, rok);
A więc kod
$ ts = mktime (12, 30, 0, 11, 5, 2016);
Przypisuje $ ts liczbie sekund od epoki do 12:30 w dniu 5 listopada 2016 roku. Ta liczba może być
następnie dodana do funkcji date () w następujący sposób:
data ("D", $ ts);
Zwraca Sat, który jest trzyliterowym formatem dla tego dnia tygodnia. Ważną rzeczą do zrozumienia
jest to, że znaczniki czasu i epokę używają Universal Coordinate Time (co ciekawe, skrót UTC), który
jest odpowiednikiem średniego czasu Greenwich (GMT). Począwszy od PHP 5.1, powinieneś ustalić
strefę czasową serwera przed wywołaniem dowolnej funkcji związanej z datą lub czasem. Aby to zrobić,
użyj date_default_timezone_set (strefa czasowa);

Wartością strefy czasowej jest ciąg znaków takich jak America / New_York lub Pacific / Auckland.
Istnieje zbyt wiele do omówienia tutaj (tylko Afryka ma ponad 50), ale zobacz podręcznik PHP dla nich
wszystkich. Jeśli nie wykonasz tego kroku, mogą pojawić się błędy dotyczące funkcji daty lub czasu,
która jest używana bez ustawiania strefy czasowej. Wreszcie, zdaj sobie sprawę, że zaangażowane są
co najmniej trzy strefy czasowe, a następnie:
■ UTC
■ Strefa czasowa serwera
■ Strefa czasowa użytkownika
Ponieważ PHP jest technologią po stronie serwera, funkcje te odzwierciedlają UTC lub data i godzina
na serwerze. Aby uzyskać czas na kliencie (innymi słowy, na komputer, na którym znajduje się
przeglądarka oglądająca stronę), musisz użyć JavaScript. Aby zademonstrować funkcję date (),
zaktualizujmy plik stopki tak, aby wyświetlał on bieżąca data i czas na pasku bocznym A. To banalne
użycie funkcji, ale dostaniesz zaczęło się wystarczająco. Aby użyć date ():
1. Otwórz footer.html w edytorze tekstu lub IDE.
2. Po dodaniu zwięzłej ramki CSS dodaj następujące elementy:
<p> <? php
Początkowy znacznik akapitu HTML zawinie datę i godzinę. Następnie otwórz sekcję PHP, aby wywołać
funkcję date ().
3. Ustal strefę czasową:
date_default_timezone_set ("America / New_York");
Przed wybraniem daty () musisz ustawić strefę czasową. Aby znaleźć swoją, zobacz
www.php.net/timezones.
4. Użyj funkcji date (), aby wydrukować aktualną datę i godzinę:
data wydruku ("g: i a l F j");
Używając parametrów formatowania z Tabeli 8.1, funkcja date () zwróci wartość podobną do 16:15
wtorek, 22 lutego. Ta wartość zostanie natychmiast wydrukowana.
5. Zamknij sekcję PHP i zakończ kod HTML:
?> </ p>
6. Zapisz plik jako footer.html, umieść go w katalogu szablonów serwera obsługującego PHP i przetestuj
go w przeglądarce.
Strefę czasową serwera można również ustawić w pliku konfiguracyjnym PHP. Ustanowienie strefy
czasowej jest generalnie lepszym pomysłem, niż scenariusz po skrypcie. Dodano do PHP 5.3 są nowe
sposoby tworzenia i manipulowania datami i czasami przy użyciu klasy DateTime. Chociaż jest to
użyteczne, to nowe narzędzie wymaga znajomości programowania obiektowego, a zatem wykracza
poza zakres tego tekstu dla początkujących.
Obsługa formularzy HTML za pomocą PHP, Revisited

Wszystkie przykłady w tej książce do tej pory wykorzystywały dwa oddzielne skrypty do obsługi
formularzy HTML: jeden, który wyświetlał formularz i drugi, który odebrał i przetworzył dane
formularza. Z pewnością nie ma w tym nic złego, ale kodowanie całego procesu w jednym skrypcie ma
swoje zalety. Aby strona wyświetlała i obsługiwała formularz, użyj warunku.
jeśli (/ * formularz został przesłany * /) {
// Obsługa formularza.
} else {
// Wyświetl formularz.
}
Istnieje wiele sposobów określenia, czy formularz został przesłany. Jedną z opcji jest sprawdzenie, czy
ustawiono jakiekolwiek zmienne formularza:
if (isset ($ _ POST ['something'])) {...
Jeśli jednak użytkownik przesłał formularz bez jego wypełnienia, zmienna ta może nie zostać ustawiona
(w zależności od odpowiedniego typu elementu formularza). Bardziej niezawodnym rozwiązaniem jest
dodanie ukrytego wejścia do formularza, dzięki czemu można go sprawdzić:
<input type = "hidden" name = "submitted" value = "true">
Ponownie, jedynym celem tego ukrytego wejścia jest rzetelne wskazanie, że formularz został
przesłany, nawet jeśli użytkownik nie zrobił nic, aby wypełnić formularz. Aby to sprawdzić, obsługa
kodu PHP użyje tego warunku:
if (isset ($ _ POST ['submitted'])) {
...
Innym sposobem sprawdzania przesłania formularza jest zbadanie, w jaki sposób strona była dostępna.
Kiedy masz formularz, który zostanie przesłany z powrotem na tę samą stronę, zostaną wykonane dwa
różne typy żądań tego skryptu. Pierwszym żądaniem, które wczytuje formularz, będzie żądanie GET.
Jest to standardowe żądanie większości stron internetowych. Kiedy formularz zostanie przesłany, a
jego atrybut akcji wskazuje na tę samą stronę, zostanie wysłane drugie żądanie skryptu, tym razem
żądanie POST (zakładając, że formularz wykorzystuje metodę POST). Mając to na uwadze, możesz
przetestować przesłanie formularza, sprawdzając typ zapytania znajdujący się w tablicy $ _SERVER:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {...
Jako przykład możesz stworzyć podstawy formularza logowania.
Aby użyć jednej strony do wyświetlenia i obsługi formularza:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę login.php:
<? php // login.php
2. Zdefiniuj tytuł strony jako stałą i dołącz plik nagłówkowy:
define ("TITLE", "Login");
include ("templates / header.html");

Korzystając ze stałego systemu opracowanego wcześniej w rozdziale, nadaj tej stronie swój unikalny
tytuł strony.
3. Dodaj tekst wprowadzający:
print"<h2> Formularz logowania </ h2>
<p> Użytkownicy zalogowani mogą korzystać z niektórych funkcji, takich jak ta, ta i inne. </ p> ';
Ten tekst, który pojawia się poza głównym warunkiem, zawsze pokazuje w przeglądarce, czy formularz
jest wyświetlany, czy został przesłany. Ponieważ rdzeń tego skryptu obraca się wokół warunku PHP,
prawdopodobnie lepiej jest wydrukować kod HTML z PHP niż wyjść z kodu PHP, tak jak w poprzednich
dwóch przykładach (index.php i books.php).
4. Rozpocznij warunkowanie, aby sprawdzić, czy formularz został złożony:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
Aby sprawdzić, czy formularz został przesłany, sprawdź, czy
$ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] jest równe POST (wielkość liter ma znaczenie).
5. Utwórz zagnieżdżoną parę warunków, aby przetworzyć dane formularza:
if ((! empty ($ _ POST ['email'])) && (! empty ($ _ POST ['password']))) {
if ((strtolower ($ _POST ['email']) == 'me@example.com') && ($ _POST ['password'] == 'testpass')) {//
Prawidłowe!
print '<p class = "text-- success"> Jesteś zalogowany! <br> Teraz możesz blah, bla, bla ... b / b ... </ p>';
} else {// Niepoprawnie!
print '<p class = "text-- error"> Przesłany adres e-mail i hasło nie pasują do tych w pliku! <br> Wróć i
spróbuj ponownie. </ p>';
}
} else {// Nie pamiętam pola.
print '<p class = "text-- error"> Upewnij się, że podałeś zarówno adres e-mail, jak i hasło! <br> Wróć i
spróbuj ponownie. </ p>';
}
Te warunki warunkowe obsługują dane formularza. Pierwsze warunkowe sprawdzenia, czy obie
zmienne adresu e-mail i hasła mają wartości. Jeśli nie, pojawi się komunikat wyświetlania (upewnij się,
że ...). W ramach tego pierwszego warunkowego, innego warunkowego sprawdza, czy adres e-mail jest
równy me@example.com, a hasło jest równe testpass. Jeśli tak, załóżmy, że użytkownik jest
zalogowany (w tym momencie byłby zbyt zaawansowany, aby przechowywać i pobierać informacje o
użytkowniku w celu utworzenia prawdziwego systemu logowania). W przeciwnym razie pojawi się
komunikat, że wprowadzono nieprawidłowe wartości. Upewnij się, że używasz operatora równości
(==), a nie operatora przypisania (=) w tym warunkowym, co jest częstym błędem. Ponadto, w
przypadku gdy użytkownicy wprowadzą swój adres jako Me@example.com lub dowolną inną
permutację z wielką literą, funkcja strtolower () zostanie najpierw zastosowana do adresu e-mail, przed

sprawdzeniem równości. Na koniec, niektóre uproszczone klasy ramek CSS są używane do dodawania
stylizacji - kolor zielony i czerwony - do drukowanego tekstu.
6. Wypełnij główny warunek:
} else {// Wyświetl formularz.
print '<form action = "login.php" method = "post" class = "form - inline">
<p> <label for = "email"> Adres e-mail: </ label> <input type = "email" name = "email" size = "20"> </
p>
<p> <label for = "password"> Hasło: </ label> <input type = "password" name = "password" size = "20">
</ p>
<p> <input type = "submit" name = "submit" value = "Zaloguj się!" class = "button - pill"> </ p>
</ form> ";
}
To kończy główny warunek, który sprawdza, czy formularz został złożony. Jeśli formularz nie został
przesłany, zostanie wyświetlony formularz. Sama forma jest bardzo prosta. Aby wyjaśnić punkt
możliwego zamieszania, mimo że atrybut metody formularza ma wartość post (wszystkie małe litery),
aby sprawdzić przesłanie formularza, wartością metody żądania jest nadal POST (wielka litera).
7. Wymagaj pliku stopki i uzupełnij stronę PHP:
include ("templates / footer.html");
?>
8. Zapisz plik jako login.php, umieść go w tym samym katalogu co index.php i przetestuj go w
przeglądarce. Ta sztuczka sprawdzania obecności ukrytego wejścia może być myląca. Działa, ponieważ
ten sam skrypt-login.php będzie dwukrotnie dostępny dla użytkownika. Za pierwszym razem formularz
nie zostanie przesłany, więc warunkowe sprawdzenie czy $ _POST ["przesłany"] jest ustawione na
FALSE, a formularz zostanie wyświetlony. Następnie strona będzie dostępna po ponownym kliknięciu
przez użytkownika, w którym to momencie warunek staje się PRAWDZIWY. Jeśli chcesz, aby strona
obsługiwała formularz, a następnie od razu wyświetlała formularz, użyj tego:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
// Obsługa formularza.
}
// Wyświetl formularz.

Tworzenie lepkich formularzy
Przyklejony formularz zapamiętuje wprowadzone w nim wartości. Typowym przykładem jest
wyszukiwarka, która często wyświetla Twoje hasła w polu wyszukiwania, nawet jeśli wyświetlają się
wyniki wyszukiwania. Możesz także użyć lepkich formularzy przy okazji, gdy użytkownik nie ukończył
poprawnie formularza, dlatego musi go ponownie przesłać. Z technologicznego punktu widzenia,

lepkie formy działają z góry ustalając wartości elementów formularza. Możesz to zrobić, ustawiając
atrybut wartości wejść tekstowych:
<input type = "text" name = "first_name" value = "Stephanie">
Aby PHP ustawił tę wartość, wydrukuj odpowiednią zmienną między znakami cytatu :
<input type = "text" name = "first_name" value = "<? php print $ _POST ['first_ name'];?>">
Przy pierwszym uruchomieniu formularza kod PHP nic nie drukuje (ponieważ zmienna nie ma
wartości). Jeśli formularz zostanie ponownie wyświetlony po przesłaniu, automatycznie pojawi się tam
wartość wprowadzona przez użytkownika w formularzu wprowadzania danych. To podstawowy
pomysł, ale bardziej profesjonalna implementacja dotyczyłaby dwóch rzeczy. Po pierwsze, najlepiej nie
odnosić się do zmiennych, które nie istnieją. Spowoduje to utworzenie ostrzeżeń PHP, a z kodem PHP
pochowanym w atrybucie elementu formularza, samo ostrzeżenie będzie w pełni widoczne w kodzie
źródłowym HTML. Aby tego uniknąć, sprawdź, czy zmienna została ustawiona przed wydrukowaniem:
<input type = "text" name = "first_name" value = "<? php if (isset ($ _ POST ['first_name']) {print $
_POST ['first_name'];}?>">
Po drugie, niektóre znaki, które mogą znajdować się w przesłanej wartości będą powodować problemy
jeśli jest drukowany jako wartość elementu formularza. Aby zapobiec takim problemom, zastosuj
funkcję htmlspecialchars (). Mając to na uwadze, dłuższa, ale lepsza wersja tego kodu jest następująca:
<input type = "text" name = "first_name" value = "<? php if (isset ($ _ POST ['first_name']) {print
htmlspecialchars ($ _ POST ['first_name']);}?>">
Aby zademonstrować tę koncepcję, utworzysz powłokę formularza rejestracyjnego
Aby utworzyć lepką formę:
1. Utwórz nowy skrypt PHP w edytorze tekstowym lub IDE, który ma mieć nazwę register.php:
<? php // register.php
2. Ustaw tytuł strony i dołącz nagłówek HTML:
define ("TITLE", "Register");
include ("templates / header.html");
3. Dodaj tekst wprowadzający:
print "<h2> Formularz rejestracyjny </ h2>
<p> Zarejestruj się, aby móc korzystać z niektórych funkcji, takich jak ta, ta i inne. </ p> ';
4. Sprawdź, czy formularz został złożony:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
Podobnie jak strona logowania, ten jeden skrypt wyświetla i obsługuje formularz rejestracyjny. Aby
sprawdzić, czy formularz został złożony, tutaj jest używany ten sam poprzednio opisany kod.
5. Utwórz zmienną flagi:
$ problem = false;

Zmienna $ problem zostanie wykorzystana do wskazania, czy wystąpił problem. W szczególności chcesz
się upewnić, że wszystkie formularze zostały wypełnione przed oficjalnym zarejestrowaniem
użytkownika. Początkowo ta zmienna ma wartość FALSE, ponieważ nie wystąpiły żadne problemy.
6. Sprawdź, czy imię zostało wpisane:
if (empty ($ _ POST ['first_name']))
{
$ problem = true;
print '<p class = "text-- error"> Proszę podać swoje imię! </ p>';
}
Jako prosty test, aby ustalić, czy użytkownik wprowadził wartość imienia, sprawdź, czy zmienna nie jest
pusta. Jeśli zmienna jest pusta, wskaż problem, ustawiając tę zmienną na PRAWDA i drukuj komunikat
o błędzie. Komunikat o błędzie ma typ klasy tekstu - błąd, co powoduje zastosowanie formatowania
CSS. (Ta klasa jest zdefiniowana w ramach Zwięzłej architektury CSS.)
7. Powtórz sprawdzanie poprawności nazwy i adresu e-mail:
if (empty ($ _ POST ['last_name'])) {
$ problem = true;
print '<p class = "text-- error"> Podaj swoje nazwisko! </ p>';
}
if (empty ($ _ POST ['email'])) {
$ problem = true;
print '<p class = "text-- error"> Podaj swój adres e-mail! </ p>';
}
Obie te kontrole są odmianami procedury sprawdzania poprawności nazwy użytkownika.
8. Sprawdź poprawność haseł:
if (empty ($ _ POST ['password1']))) {
$ problem = true;
print '<p class = "text-- error"> Wprowadź hasło! </ p>';
}
if ($ _POST ['password1']! = $ _POST ['password2']) {
$ problem = true;
print '<p class = "text-- error"> Twoje hasło nie zgadza się z potwierdzonym hasłem! </ p>';
}

Sprawdzanie hasła wymaga dwóch warunków. Pierwszy sprawdza, czy zmienna $ _POST ['password1']
jest pusta. Drugi sprawdza, czy zmienna $ _POST ['password1'] nie jest równa zmiennej $ _POST
['password2']. Nie musisz sprawdzać, czy $ _POST ['password2'] jest puste, ponieważ jeśli tak jest, a $
_POST ['password1'] nie jest, to drugi warunek złapie ten problem. Jeśli $ _POST ['password1'] i $
_POST ['password2'] są puste, pierwszy warunkowy wykryje błąd.
9. Sprawdź, czy wystąpił problem:
if (! $ problem) {
print '<p class = "text-- success"> Jesteś teraz zarejestrowany! <br> Dobrze, tak naprawdę nie jesteś
zarejestrowany, ale ... </ p>';
$ _POST = [];
Jeśli nie wystąpiły żadne problemy, zmienna $ problem jest nadal FALSE, a warunek początkowy tutaj
jest TRUE (warunek jest taki, że $ problem ma wartość FALSE). W takim przypadku miałby miejsce
proces rejestracji. Formalny proces rejestracji, w którym dane są przechowywane w pliku lub bazie
danych, nie został jeszcze opracowany, dlatego w tym miejscu pojawia się prosty komunikat. Następnie
zmiennej $ _POST przypisywana jest wartość pustej tablicy przy użyciu krótkiej składni tablicy. Linia ta
ma wpływ na wymazanie zawartości zmiennej $ _POST (tj. Resetowanie jej jako pustej tablicy). Ten
krok jest podejmowany tylko po udanej (teoretycznej) rejestracji, aby wartości nie zostały ponownie
wyświetlone w formularzu rejestracyjnym (np. Patrz krok 12).
10. Wypełnij warunki:
} else {// Nie pamiętam pola.
print '<p class = "text-- error"> Proszę spróbuj ponownie! </ p> ";
}
} // Koniec formy obsługi IF.
Klauzula else ma zastosowanie, jeśli wystąpił problem, w którym to przypadku użytkownik jest
proszony o ponowne wypełnienie formularza.
11. Rozpocznij formularz HTML:
?>
<form action = "register.php" method = "post" class = "form - inline">
W przeciwieństwie do przykładu logowania, ta strona zawsze wyświetla formularz. Dlatego formularz
nie jest częścią żadnego warunkowego. Ponadto, ponieważ generuje się dużo HTML, łatwiej będzie
opuścić sekcję PHP strony i bezpośrednio wyprowadzić kod HTML.
12. Utwórz wejście z lepkim wpisem:
<p> <label for = "first_name"> First Name: </ label> <input type = "text" name = "first_name" size =
"20" value = "<? php if (isset ($ _ POST ['first_name '])) {print htmlspecialchars ($ _ POST [' first_name
']);}?> "> </ p>
Aby wprowadzić dane wejściowe jako pierwsze, ustaw jego atrybut wartości, drukując zmienną $
_POST ['first_name'], ale tylko jeśli jest ustawiona. Warunek jest zatem umieszczany w tagach PHP w
sekcji wartości HTML elementu formularza. Jak już wspomniano, funkcja htmlspecialchars () jest

używana do obsługi wszelkich potencjalnie problematycznych znaków. Zwróć uwagę, że jeśli
użytkownik wypełni formularz poprawnie, cała tablica $ _POST zostanie zresetowana, co spowoduje,
że PHP stanie się FALSE. Jeśli to pomaga w zrozumieniu, zapisz kod PHP:
<p> <label for = "first_name"> First Name: </ label> <input type = "text" name = "first_name" size =
"20" value = "<? php
if (isset ($ _ POST ['first_name']))
{
print htmlspecialchars ($ _POST ['first_name']);
}?> "> </ p>
13. Powtórz proces dla nazwiska i adresu e-mail:
<p> <label for = "last_name"> Last Name: </ label> <input type = "text" name = "last_name" size = "20"
value = "<? php if (isset ($ _ POST ['last_name '])) {print htmlspecialchars ($ _POST [' last_name ']);}?>
"> </ p>
<p> <etykieta dla = "email"> Adres e-mail: </ label> <typ wejściowy "email" nazwa = "email" rozmiar =
"20" wartość = "<? php if (isset ($ _ POST ['email'] ])) {print htmlspecialchars ($ _ POST ['email']);}?> ">
</ p>
Są to zmiany w Kroku 12, w razie potrzeby zmieniając nazwy zmiennych.
14. Dodaj resztę formularza:
<p> <label for = "password1"> Hasło: </ label> <input type = "password" name = "password1" size =
"20" value = "<? php if (isset ($ _POST ['hasło1' ])) {print htmlspecialchars ($ _POST ['password1']);}?>
"> </ p>
<p> <label for = "password2"> Potwierdź hasło: </ label> <input type = "password" name =
"password2" size = "20" value = "<? php if (isset ($ _POST ['password2 '])) {print htmlspecialchars ($
_POST [' password2 ']);}?> "> </ p>
<p> <input type = "submit" name = "submit" value = "Zarejestruj się!" class = "button - pill"> </ p>
Kiedyś nie było mowy o ustawieniu wartości dla wprowadzenia hasła, ale większość przeglądarek
obsługuje tę funkcję. Następnie znajduje się przycisk przesyłania i znacznik formularza zamykającego.
15. Uzupełnij stronę PHP:
<? php include ("templates / footer.html"); ?>
Ostatnim krokiem jest dołączenie stopki HTML.
16. Zapisz plik jako register.php, umieść go w odpowiednim katalogu na PHPenabled
serwer i przetestuj go w przeglądarce. Powinieneś podać wszystkie wartości atrybutów w danych
wejściowych formularza. Jeśli nie podasz swoich wartości, wszelkie spacje w nich oznaczają koniec
wartości (na przykład Larry Ullman będzie wyświetlał jako Larry w formularzu wejściowym). Aby
ustawić status przycisków radiowych lub pól wyboru, jak zaznaczono, dodaj kod checked = "checked"
do tagu wejściowego:
<input type = "checkbox" name = "interests []" value = "Narciarstwo" checked = "checked">

Oczywiście, musisz użyć warunku PHP, aby zobaczyć, czy ten tekst powinien zostać dodany do definicji
elementu. Aby wybrać wstępnie rozwijane menu, użyj selected = "selected":
<select name = "rok">
<option value = "2017"> 2017 </ option>
<option value = "2018" selected = "selected"> 2018 </ option>
</ select>
Ponownie, musisz użyć warunku PHP, aby zobaczyć, czy ten tekst powinien zostać dodany do definicji
elementu. Aby ustawić wartość obszaru tekstowego, umieść wartość między tagami textarea:
<textarea name = "comments" rows = "10" cols = "50"> wartość ustawienia </ textarea>
Wysyłanie emaila
Wysyłanie e-maili za pomocą PHP jest teoretycznie proste, wymaga jedynie funkcji mail () PHP. Ta
funkcja używa aplikacji pocztowej serwera (takiej jak sendmail na Unix lub Mac OS X) lub serwera SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol) do wysyłania wiadomości. Podstawowe użycie tej funkcji jest
następujące:
mail (do, temat, treść);
Pierwszym argumentem jest adres e-mail (lub adresy oddzielone przecinkami), do którego należy
wysłać wiadomość e-mail. Drugi argument ustanawia komunikat wiersza tematu, a trzeci argument
tworzy treść wiadomości. Ta funkcja może przyjąć inny argument, dzięki któremu możesz dodać więcej
szczegółów (dodatkowe nagłówki) do wiadomości e-mail, w tym adres Od, priorytet wiadomości e-mail
i adresy w formacie CC (Carboncopy):
mail ("e-mail", adres e-mail "testowy adres e-mail", "To jest e-mail testowy", "Od:"
email@example.com ");
Chociaż takie działanie jest łatwe w teorii, użycie tej funkcji w kodzie realnym może być znacznie
bardziej skomplikowane. Na początek skonfigurowanie własnego komputera do wysyłania e-maili
może być wyzwaniem. Po drugie, powinieneś podjąć kroki, aby zapobiec wykorzystywaniu przez
złośliwe osoby twoich formularzy do wysyłania spamu. W naszym następnym przykładzie wiadomość
e-mail zostanie wysłana na podany adres e-mail. Jeśli conniving dostarcza wiele adresów A, do każdego
z nich zostanie wysłany e-mail. Możesz temu zapobiec na wiele sposobów. Na poziomie tej książki
jedną prostą opcją jest potwierdzenie, że w podanym adresie jest tylko jeden znak @ (tzn. To tylko
jeden adres e-mail). Możesz policzyć ile razy łańcuch jest obecny w łańcuchu przy użyciu trafnie
nazwanej funkcji substr_count ():
if (substr_count ($ _ POST ['email'], '@') == 1) {...
Dzięki tym zastrzeżeniom dodajmy wywołanie funkcji mail () do strony rejestracji, abyś mógł
zorientować się, w jaki sposób można użyć tej funkcji. Aby wysłać wiadomość e-mail z PHP:
1. Otwórz register.php (Script 8.9) w edytorze tekstu lub IDE.
2. Zmień weryfikację wiadomości e-mail tak, aby sprawdzała także pojedynczy symbol "at":
if (pusty ($ _ POST ['email']) || (substr_count ($ _ POST ['email'], '@')! = 1)) {

Teraz sprawdzanie adresu e-mail nie powiedzie się, jeśli wartość jest pusta lub nie zawiera dokładnie
jednego @. Nie stanowi to dokładnej weryfikacji - z dala od niej - ale adres e-mail staje się mniej
niebezpieczny dla bezpieczeństwa. Zobacz wskazówki na temat sposobów poprawy tego.
3. Po komunikacie rejestracyjnym dodaj następujące informacje:
$ body = "Dziękuję, {$ _POST ['first_name']}, za rejestrację w fanklubie J.D. Salingera!";
mail ($ _ POST ['email'], 'Registration Confirmation', $ body, 'From: admin @ example. com');
Czasami najprostszym sposobem użycia tej funkcji jest ustalenie ciała jako zmiennej, a następnie
podanie go do funkcji mail () (w przeciwieństwie do pisania treści wiadomości e-mail w wywołaniu
funkcji). Sama wiadomość jest wysyłana na adres, pod którym zarejestrował się użytkownik, z tematem
Potwierdzenie rejestracji, z adresu admin@example.com. Jeśli będziesz uruchamiał ten skrypt na
serwerze na żywo, powinieneś użyć rzeczywistego adresu e-mail dla tej witryny jako wartości od.
4. Zapisz plik, umieść go w odpowiednim katalogu serwera PHP i serwera poczty e-mail i przetestuj go
w przeglądarce.
5. Po pomyślnym wypełnieniu formularza sprawdź pocztę e-mail pod kątem wiadomości. Typ
wprowadzania e-maili HTML5 ogranicza użytkownika do wprowadzania tylko jednego adresu e-mail,
ale można go łatwo obejść. Jeśli masz problemy z odbieraniem wiadomości e-mail w języku PHPsent,
zacznij od potwierdzenia, że serwer pocztowy działa samodzielnie bez angażowania PHP. Następnie
upewnij się, że używasz prawidłowego adresu. Na koniec spróbuj użyć różnych adresów odbiorców i
miej oko na folder ze spamem, aby zobaczyć, że wiadomość nie jest tam umieszczana (jeśli dotyczy).
Możliwe jest wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami lub wiadomościami e-mail w formacie HTML,
chociaż wymaga to znacznie bardziej zaawansowanego kodowania (zwykle z udziałem klas i obiektów).
Na szczęście wielu programistów opracowało już praktyczne rozwiązania, które są dostępne do użytku.
Funkcja mail () zwraca wartość (1 lub 0) wskazującą na jej pomyślne użycie. Ta wartość wskazuje tylko,
czy PHP mógł wysłać wiadomość e-mail (przy użyciu dowolnego systemu poczty e-mail). Nie ma
łatwego sposobu na użycie PHP, aby sprawdzić, czy adres e-mail jest prawidłowy lub czy użytkownik
otrzymał wiadomość. Aby wysłać wiadomość e-mail na wiele adresów, użyj parametru CC lub oddziel
każdy z adresów przy użyciu przecinka. Aby utworzyć nowe linie w wiadomości e-mail , utwórz
wiadomość w wielu liniach lub użyj znaku nowego wiersza (\ n) w podwójnym cudzysłowiu. Jeśli chcesz
wysłać wiele nagłówków oprócz adresu Od, rozdziel je za pomocą kombinacji \ r \ n:
mail ("email@example.com", "Testowanie", $ body, "From: email@example.org \ r \ nBcc:
hidden@example.net, third@example.com");
Buforowanie wyjścia
Kilka funkcji, które będziesz używał w tym rozdziale i następnym, można wywołać tylko wtedy, gdy nic
nie zostanie wysłane do przeglądarki. Te funkcje obejmują header (), setcookie () i session_start (). Jeśli
użyjesz ich po tym, jak przeglądarka otrzymała już tekst, HTML, a nawet puste miejsce, otrzymasz
wiadomość o błędzie "nagłówki już wysłano". Jednym z rozwiązań, które polecam początkującym
programistom PHP, jest wykorzystanie buforowania wyjściowego (zwanego również kontrolą wyjścia).
W normalnym skrypcie PHP każdy HTML spoza tagów PHP jest natychmiast wysyłany do przeglądarki.
Dotyczy to również każdej instrukcji drukowania. Przy buforowaniu wyjściowym HTML i wydrukowane
dane - dane wyjściowe - zostaną umieszczone w buforze (to znaczy w pamięci). Na końcu skryptu bufor
zostanie przesłany do przeglądarki lub, w razie potrzeby, bufor może być A Jeśli przeglądarka otrzyma
dowolny kod HTML przed wywołaniem nagłówka (), zobaczysz ten komunikat o błędzie. wyczyszczone
bez wysyłania do przeglądarki. Istnieje wiele powodów, aby używać buforowania wyjściowego, ale dla

początkujących, jedną z korzyści jest to, że możesz używać pewnych funkcji bez obawy o nagłówki już
wysłane błędy. Chociaż nie masz do czynienia z żadną z wymienionych funkcji, ten rozdział wprowadza
teraz buforowanie wyjściowe. Korzystanie z tej funkcji znacznie zmniejszy liczbę błędów, gdy zaczniesz
używać nagłówków, plików cookie (w następnym rozdziale) i sesji (także w następnym rozdziale). Aby
rozpocząć buforowanie wyjściowe, wywołaj funkcję ob_start () na samej górze strony. Po wywołaniu
każda funkcja drukowania i podobna wyśle dane do bufora pamięci, a nie do przeglądarki. Odwrotnie,
wywołania HTTP, takie jak header () i setcookie (), nie będą buforowane i będą działać normalnie. Aby
być bardziej jednoznacznym, należy go wywołać przed wysłaniem jakichkolwiek instrukcji wydruku lub
dowolnego HTML do przeglądarki. Na zakończenie skryptu wywołaj funkcję ob_end_flush (), aby
wysłać zgromadzony bufor do przeglądarki. Lub użyj funkcji ob_end_clean (), aby usunąć buforowane
dane bez przekazywania ich dalej. Obie funkcje wyłączają również buforowanie wyjściowe dla tego
skryptu. PHP automatycznie uruchamia ob_end_flush () na końcu skryptu, jeśli nie zostało to zrobione
w inny sposób. Ale dobrze jest to nazwać samemu. Z perspektywy programisty buforowanie wyjściowe
pozwala na zbudowanie skryptu w bardziej linearnej formie, bez obaw o nagłówki HTTP. Zmodyfikujmy
header.html i footer.html, aby każda strona używała buforowania wyjściowego. Nie docenisz jeszcze
korzyści, ale liczba błędów, których nie zobaczysz nad resztą tej książki, znacznie przyczyni się do
zachowania zdrowego rozsądku. Aby użyć buforowania wyjściowego:
1. Otwórz header.html w edytorze tekstu lub IDE.
2. Na samej górze strony, przed jakimkolwiek kodem HTML, dodaj:
<? php
ob_start ();
?>
Kluczem do użycia buforowania wyjściowego jest wywołanie funkcji ob_start () jak najwcześniej w
skrypcie. W tym przykładzie utworzysz specjalną sekcję PHP przed dowolnym HTML i wywołasz tam
ob_start (). Włączając buforowanie wyjściowe w pliku nagłówkowym i wyłączając go w pliku stopki,
buforujesz każdą stronę w aplikacji.
3. Otwórz footer.html w edytorze tekstu lub IDE.
4. Na końcu skryptu, po całym kodzie HTML, dodaj:
<? php
ob_end_flush ();
?>
Ten kod wyłącza buforowanie wyjściowe i wysyła zgromadzony bufor do przeglądarki. Innymi słowy,
cały HTML jest wysyłany w tym momencie.
5. Zapisz oba pliki i umieść je w katalogu szablonów twojego serwera PHPenabled
6. Przetestuj dowolną stronę w przeglądarce. Przypominamy, że kod PHP można umieścić w pliku z
rozszerzeniem .html - jak w tych dwóch przykładach tutaj - jeśli plik ten jest zawarty w skrypcie PHP
(takim jak index.php). Od pewnego czasu buforowanie wyjściowe jest automatycznie włączane w
domyślnej konfiguracji PHP. Kod dodany w tej sekcji będzie działał niezależnie od tego ustawienia.
Możesz ustawić maksymalny rozmiar bufora w php.ini (plik konfiguracyjny PHP). Domyślna wartość to
4096 bajtów. Funkcja ob_get_length () zwraca długość (w liczbie znaków) zawartościk bufora. Funkcja

ob_get_contents () zwraca bieżący bufor, aby można go było przypisać do zmiennej, jeśli zajdzie taka
potrzeba. Na przykład możesz wziąć zgromadzoną zawartość i przetworzyć ją, aby dodać dynamiczne
podświetlanie lub manipulację tekstem. Funkcja ob_flush () wysyła bieżącą zawartość bufora do
przeglądarki, a następnie odrzuca je, umożliwiając uruchomienie nowego bufora. Ta funkcja pozwala
skryptom utrzymywać bardziej umiarkowane rozmiary buforów. Funkcja ob_clean () usuwa bieżącą
zawartość bufora bez zatrzymywania procesu buforowania. PHP automatycznie uruchamia
ob_end_flush () na końcu skryptu, jeśli nie zostało to zrobione w inny sposób. Ale dobrze jest to nazwać
samemu.
Manipulowanie nagłówkami HTTP
Większość interakcji między serwerem a przeglądarką (klientem) odbywa się za pośrednictwem
protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Dlatego adresy stron zaczynają się od http: //. Ale
komunikacja HTTP między przeglądarkami i serwerami wykracza poza zwykłe wysyłanie HTML,
obrazów i tym podobnych. Te dodatkowe połączenia można zrealizować za pomocą nagłówków HTTP.
Istnieją dziesiątki zastosowań dla nagłówków HTTP, z których wszystkie można wykonać za pomocą
funkcji header () PHP. Być może najczęstszym zastosowaniem funkcji header () jest przekierowanie
użytkownika z jednej strony na drugą. Aby przekierować przeglądarkę użytkownika za pomocą PHP,
wysyłasz nagłówek lokalizacji:
header ("Location: page.php");
Używając funkcji header () do przekierowania przeglądarki, postępuj zgodnie z tą linią, wywołując exit
(), aby anulować wykonanie skryptu (ponieważ przeglądarka została przekierowana na inną stronę):
header ("Location: page.php");
exit();
Jeśli nie wywołasz exit (), reszta kodu skryptu zostanie wykonana, pomimo fakt, że przeglądarka została
przeniesiona. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia przy użyciu header () jest to, że funkcja musi zostać
wywołana, zanim cokolwiek innego zostanie wysłane do przeglądarki - w przeciwnym razie zobaczysz
bardzo często nagłówki, które już wysłały komunikat o błędzie. Jeśli twoja strona otrzymuje dowolny
HTML, a nawet puste miejsce, funkcja header () nie będzie działać. Na szczęście dowiedziałeś się o
buforowaniu wyjściowym w poprzedniej sekcji. Ponieważ buforowanie wyjściowe jest włączone w
aplikacji, nic nie jest wysyłane do przeglądarki aż do ostatniej linii skryptu stopki (gdy wywoływana jest
funkcja ob_end_flush ()). Korzystając z tej metody, można uniknąć komunikatu o błędach już
wysłanego przerażającego nagłówka. Aby przećwiczyć przekierowanie, zaktualizujesz stronę
logowania, aby przejść do strony powitalnej po pomyślnym zalogowaniu.
Aby użyć funkcji header ():
1. Otwórz login.php w edytorze tekstu lub IDE
2. Usuń zgłoszenie "Jesteś zalogowany ...". Ponieważ użytkownik jest przekierowywany na inną stronę,
nie ma potrzeby dołączania tej wiadomości.
3. W miejscu, w którym znajduje się instrukcja drukowania, dodaj:
ob_end_clean ();
header ("Location: welcome.php");
exit();

Pierwsza linia niszczy bufor strony (ponieważ nagromadzony bufor nie będzie używany). Nie jest to
ściśle wymagane, ale jest dobrym pomysłem. Następny wiersz przekierowuje użytkownika do
welcome.php. Trzecia linia kończy wykonywanie pozostałej części skryptu.
4. Zapisz plik i umieść go w odpowiednim katalogu dla serwera obsługującego PHP.
Teraz musisz utworzyć stronę welcome.php, do której zostanie przekierowany użytkownik.
Aby napisać welcome.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę welcome.php:
<? php // welcome.php
2. Zdefiniuj tytuł strony i dołącz nagłówek:
define ("TITLE", "Witaj w klubie fanów J.D. Salinger!");
include ("templates / header.html");
3. Utwórz zawartość strony:
?>
<h2> Witaj w Fan Club J.D. Salinger! </ h2>
<p> Pomyślnie zalogowałeś się i możesz teraz korzystać ze wszystkiego, co strona ma do zaoferowania.
</ p>
4. Wróć do PHP i dołącz stopkę:
<? php include ("templates / footer.html"); ?>
5. Zapisz skrypt jako welcome.php, umieść go w tym samym katalogu co nową wersję
login.php i przetestuj go w przeglądarce. Funkcja headers_sent () zwraca TRUE jeśli strona już
otrzymała nagłówki HTTP, a funkcja header () nie może być używany. Za pomocą sztuczki metody GET
można przekazywać wartości z jednej strony do drugiej przy użyciu
header():
$ var = urlencode ("Przekaż ten tekst");
header ("Location: page.php? message = $ var");
Funkcja header () powinna technicznie używać pełnej ścieżki do strony docelowej podczas
przekierowywania.
Na
przykład
powinien
to
być
nagłówek
("Lokalizacja:
http://www.example.com/welcome.php"); lub
header ("Lokalizacja: http: // localhost / welcome.php");

Pliki cookie i sesje
Czym są pliki cookie?
Zanim ciasteczka były dostępne, przemierzanie strony internetowej było wycieczką bez historii.
Chociaż przeglądarka śledzi odwiedzane strony, dzięki czemu można użyć przycisku Wstecz, aby
powrócić do wcześniej odwiedzanych stron i wskazać odwiedzone łącza w innym kolorze, serwer nie
jest zgodny z tym, co użytkownicy widzą i robią. Dotyczy to również witryn, które nie używają plików
cookie, a także użytkowników, którzy wyłączyli pliki cookie w swoich przeglądarkach internetowych.
Dlaczego to jest problemem? Jeśli serwer nie może śledzić użytkownika, nie można go kupić za
pośrednictwem koszyka zakupów online. Jeśli pliki cookie nie istnieją (lub jeśli są wyłączone w
przeglądarce), ludzie nie będą mogli korzystać z popularnych witryn wymagających rejestracji
użytkownika. Krótko mówiąc, bez ciasteczek nie byłoby Amazonki ani Facebooka, ani żadnej z innych
najpopularniejszych lub użytecznych stron (przynajmniej w ich obecnych wcieleniach). Pliki cookie są
po prostu sposobem przechowywania przez serwer informacji na komputerze użytkownika. W ten
sposób serwer może zapamiętać użytkownika w trakcie wizyty lub kilku wizyt. Pomyśl o ciasteczku jako
plakietce: Poinformujesz serwer o swoim nazwisku i poda Ci plakietkę. Wtedy może wiedzieć, kim
jesteś, powołując się na etykietę z nazwą. Pojawia się kolejny punkt dotyczący problemów
bezpieczeństwa związanych z plikami cookie. Pliki cookie mają zły numer, ponieważ użytkownicy
uważają, że pliki cookie pozwalają serwerowi dowiedzieć się o nich za dużo. Jednak plik cookie może
być wykorzystywany tylko do przechowywania informacji, które mu podajesz, więc jest tak bezpieczny,
jak chcesz (chociaż aby być uczciwym, twoje "dawanie" informacji zwykle nie jest świadomym
wyborem). PHP ma stałe wsparcie dla plików cookie. W tej części dowiesz się, jak ustawić plik cookie,
pobrać informacje z pliku cookie, a następnie usunąć plik cookie. Zobaczysz także niektóre opcjonalne
parametry, których możesz użyć, aby zastosować limity do istnienia pliku cookie. Zanim przejdziesz
dalej, powinieneś wiedzieć jeszcze dwie rzeczy o ciasteczkach. Pierwszym jest sposób debugowania
problemów związanych z plikami cookie. Nieuchronnie będziesz musiał wiedzieć, jak to zrobić. Drugi
to sposób, w jaki plik cookie jest przesyłany i odbierany. Pliki cookie są przechowywane w przeglądarce,
ale tylko strona, która pierwotnie wysłała plik cookie, może ją odczytać. Pliki cookie są również
odczytywane przez witrynę, gdy przeglądarka zażąda strony w tej witrynie. Innymi słowy, gdy
użytkownik wprowadzi adres URL w pasku adresu i kliknie przycisk Przejdź (lub cokolwiek innego),
witryna odczytuje wszystkie pliki cookie, do których ma dostęp, a następnie wyświetla żądaną stronę.
Ta kolejność jest ważna, ponieważ określa, kiedy i w jaki sposób można uzyskać dostęp do plików
cookie. Możliwość wysyłania, czytania i usuwania plików cookie jest jednym z nielicznych nakładek
między PHP po stronie serwera i JavaScript po stronie przeglądarki.
Tworzenie plików cookie
Ważną rzeczą do zrozumienia plików cookie jest to, że muszą one zostać przesłane z serwera do klienta
przed wszelkimi innymi informacjami. Oznacza to, że skrypt powinien wysyłać pliki cookie przed
każdym poleceniem drukowania, zanim doda zewnętrzny plik zawierający kod HTML i tak dalej. Jeśli
serwer spróbuje wysłać plik cookie po tym, jak przeglądarka już otrzymała kod HTML - nawet poza białą
spacją - wyświetli się komunikat o błędzie i plik cookie nie zostanie wysłany. Jest to zdecydowanie
najczęstszy błąd związany z plikiem cookie. Pliki cookie wysyłane są za pomocą funkcji setcookie ():
setcookie (nazwa, wartość);
setcookie ('CookieName', 'To jest wartość cookie.');
Komunikat taki jak ten zobaczysz, jeśli funkcja setcookie () zostanie wywołana za cokolwiek, nawet
pusta linia lub spacja, została już wysłana do przeglądarki. Jeśli przeglądarka jest ustawiona na

monitowanie użytkownika o pliki cookie, taki komunikat pojawi się dla każdego wysłanego pliku cookie.
(Zwróć uwagę, że okno z Internet Explorera 11 pokazuje wartość w formacie zakodowanym przez URL.)
Ta linia kodu wysyła do przeglądarki plik cookie o nazwie CookieName i wartości This is the cookie
value. Możesz dalej wysyłać więcej plików cookie do przeglądarki, korzystając z kolejnych funkcji
setcookie (), chociaż przeglądarka ogranicza liczbę plików cookie wysyłanych z tej samej witryny:
setcookie ("nazwa2", "pewna wartość");
setcookie ('name3', 'inna wartość');
Nie ma uniwersalnego, twardego limitu, ile ciasteczek akceptuje przeglądarka z jednej strony, ale
powinieneś ograniczyć ten numer do minimum. Na koniec, podczas tworzenia plików cookie, możesz jak zobaczysz w tym przykładzie - użyć zmiennej dla atrybutu name lub value twoich ciasteczek:
setcookie ($ cookie_name, $ cookie_value);
Na przykład ustawienia plików cookie, utworzymy skrypt, który pozwala użytkownikowi określić
domyślny rozmiar i kolor czcionki dla strony. Strona wyświetla formularz do wyboru te wartości C, a
następnie obsługuje składanie formularza. Utworzono oddzielną stronę w następnej sekcji używającą
tych ustawień.
Aby wysłać pliki cookie:
1. Utwórz nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE o nazwie customize.php:
<? php // customize.php
Najważniejszym problemem związanym z ciasteczkami jest to, że są one tworzone zanim cokolwiek
zostanie przesłane do przeglądarki. Aby to osiągnąć, skrypt zaczyna się od sekcji PHP, która obsługuje
wysyłanie plików cookie. Upewnij się też, że nie ma żadnych spoza przestrzeni lub linii przed
początkowym znacznikiem PHP.
2. Sprawdź, czy formularz został złożony:
if (isset ($ _ POST ['font_size'], $ _POST ['font_color'])) {
Ta strona wyświetli i obsłuży formularz. Może użyć tej samej metody opisanej w poprzedniej części sprawdzając, czy zmienna $ _SERVER ["REQUEST_METHOD"] ma wartość POST, ale jako alternatywne
podejście, skrypt wykona podstawową, minimalną walidację jako test do przesłania formularza .
Warunkowe sprawdzanie istnienia dwóch zmiennych: $ _POST ['font_ size'] i $ _POST ['font_color'].
Jeśli obie są ustawione, należy przesłać formularz.
3. Utwórz pliki cookie:
setcookie ('font_size', $ _POST ['font_size']);
setcookie ('font_color', $ _POST ['font_color']);
Te dwie linie tworzą dwa oddzielne pliki cookie. Jedna nazywa się font_size, a druga font_color. Ich
wartości będą oparte na wybranych wartościach z formularza HTML, które są przechowywane w
zmiennych $ _POST ['font_size'] i $ _POST ['font_color'].
W bardziej rozwiniętej aplikacji powinieneś najpierw potwierdzić, że zmienne muszą mieć
dopuszczalne wartości.
4. Utwórz wiadomość i wypełnij sekcję warunkową i PHP:

$ msg = '<p> Twoje ustawienia zostały wprowadzone! Teraz zobacz je <a href="view_settings.php"> w
akcji </a>. </ P> ';
} // Koniec przesłanego IF.
?>
Po przesłaniu formularza pliki cookie zostaną wysłane, a zmiennej $ msg zostanie przypisana wartość
ciągu. Ta zmienna zostanie użyta później w skrypcie do wydrukowania wiadomości. Takie podejście
jest konieczne; nie można wydrukować wiadomości w tym miejscu, ponieważ nie utworzono nawet
nagłówka HTML.
5. Utwórz nagłówek HTML i otwierający tag body:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<głowa>
<meta charset = "utf-8">
<title> Dostosuj swoje ustawienia </ title>
</ head>
<body>
Cały ten kod musi pochodzić z linii setcookie (). Nie należy tego przeceniać, ale przed wywołaniem
setcookie () nie można wysłać do przeglądarki tekstów, HTML ani spacji.
6. Utwórz inną sekcję PHP, aby zgłosić pliki cookie wysyłane:
<? php
if (isset ($ msg)) {
drukuj $ msg;
}
?>
Ten kod wyświetla komunikat, jeśli pliki cookie zostały wysłane. Za pierwszym razem, gdy użytkownik
przychodzi na stronę, pliki cookie nie zostały wysłane, więc nie ustawiono $ msg, co powoduje, że jest
to FALSE warunkowe i to wywołanie drukowania nigdy nie działa. Po przesłaniu formularza w tym
punkcie ustawiono $ msg, więc warunek ten jest PRAWDZIWY
7. Rozpocznij formularz HTML:
<p> Użyj tego formularza, aby ustawić swoje preferencje: </ p>
<form action = "customize.php" method = "post">
<wybierz nazwę = "font_size">
<option value = ""> Rozmiar czcionki </ option>
<option value = "xx-small"> x-small </ option>

<option value = "x-small"> x-small </ option>
<option value = "small"> small </ option>
<option value = "medium"> medium </ option>
<option value = "large"> large </ option>
<option value = "x-large"> x-large </ option>
<wartość opcji = "xx-large"> xx-large </ option>
</ select>
Sam formularz HTML jest bardzo prosty. Użytkownik otrzymuje jedno menu rozwijane, aby wybrać
rozmiar czcionki. Wartość każdego z nich odpowiada kodowi CSS używanemu do ustawienia rozmiaru
czcionki dokumentu:
od xx-small do xx-large.
Ponieważ ten skrypt wyświetla i obsługuje formularz, atrybut akcji formularza wskazuje na ten sam
plik.
8. Wypełnij formularz HTML:
<wybierz nazwę = "font_color">
<option value = ""> Kolor czcionki </ option>
<option value = "999"> Gray </ option>
<option value = "0c0"> Zielony </ option>
<wartość opcji = "00f"> Niebieski </ option>
<option value = "c00"> Czerwony </ option>
<option value = "000"> Czarny </ option>
</ select>
<input type = "submit" name = "submit" value = "Ustaw moje preferencje">
</ form>
Drugie rozwijane menu służy do wyboru koloru czcionki. Zostanie wyświetlone menu kolory w postaci
tekstowej, ale wartości to wartości kolorów HTML. Zwykle takie wartości są zapisywane za pomocą
sześciu znaków plus znak funta (na przykład # 00c00), ale CSS pozwala używać tylko wersji
trzyznakowej, a znak funta zostanie dodany na stronie, która używa tych wartości.
9. Uzupełnij stronę HTML:
</ body>
</ html>
10. Zapisz plik jako customize.php i umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługującego PHP.

11. Upewnij się, że ustawiłeś w przeglądarce monit o podanie każdego pliku cookie, jeśli to możliwe.
Aby zagwarantować, że skrypt działa, chcesz, aby przeglądarka monitowała Cię o każdy plik cookie, jeśli
możesz.
12. Uruchom skrypt w przeglądarce.
Pliki cookie są jednym z niewielu obszarów w PHP, które mogą zachowywać się inaczej niż
przeglądarka, przeglądarka lub system operacyjny, czy system operacyjny. Powinieneś przetestować
aplikacje oparte na plikach cookie na jak największej liczbie przeglądarek i systemów operacyjnych.
Czytanie z plików cookie
Podobnie jak dane formularzy są przechowywane w tablicy $ _POST (przy założeniu, że zastosowano
metodę POST), a wartości przekazywane do skryptu w adresie URL są przechowywane w tablicy $ _GET,
funkcja setcookie () umieszcza dane cookie w tablicy $ _COOKIE. Aby pobrać wartość z pliku cookie,
wystarczy odwołać się do nazwy pliku cookie jako indeksu tej tablicy. Na przykład, aby pobrać wartość
pliku cookie ustanowionego za pomocą setcookie linii ("użytkownik", "pstrąg"); użyjesz zmiennej $
_COOKIE ['user']. Jeśli nie zmienisz parametrów pliku cookie, plik cookie będzie automatycznie
dostępny dla każdej innej strony w Twojej aplikacji internetowej. Powinieneś jednak zrozumieć, że plik
cookie nigdy nie jest dostępny dla skryptu natychmiast po jego wysłaniu. Nie możesz tego zrobić:
setcookie ("użytkownik", "pstrąg");
print $ _COOKIE ['user']; // Bez wartości.
Powodem tego jest kolejność, w której pliki cookie są odczytywane i wysyłane. Aby zobaczyć, jak prosty
jest dostęp do wartości plików cookie, napiszmy skrypt, który używa preferencji określonych w
customize.php, aby określić rozmiar i kolor strony. Skrypt polega na CSS, aby osiągnąć ten efekt. Aby
pobrać pliki cookie za pomocą PHP:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę
view_settings.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Wyświetl swoje ustawienia </ title>
2. Uruchom sekcję CSS:
<style type = "text / css">
body {
Strona użyje CSS do wprowadzenia preferencji użytkownika. Celem jest stworzenie takiego kodu
body {
rozmiar czcionki: x-large;
kolor: # 999;

}
Te dwie wartości będą się różnić w zależności od tego, co użytkownik wybrał na stronie customize.php.
W tym kroku tworzysz początkowy znacznik CSS.
3. Otwórz sekcję kodu PHP:
<? php // view_settings.php
Skrypt będzie teraz używał PHP do drukowania pozostałych CSS, na podstawie plików cookie.
4. Użyj wartości cookie rozmiaru czcionki, jeśli istnieje:
if (isset ($ _ COOKIE ['font_size'])) {
print "\ t \ tfont-size:". htmlentities ($ _ COOKIE ['font_size']). "; \ n";
} else {
print "\ t \ tfont-size: medium;";
}
Jeśli skrypt może uzyskać dostęp do pliku cookie o nazwie font_size, wydrukuje tę wartość cookie jako
wartość rozmiaru czcionki CSS. Funkcja isset () jest wystarczająca do sprawdzenia, czy plik cookie
istnieje. Jeśli taki plik cookie nie istnieje, PHP wydrukuje domyślny rozmiar, medium. Ze względów
bezpieczeństwa wartość cookie nie jest bezpośrednio drukowana. Zamiast tego jest uruchamiany przez
funkcję htmlentities (). Funkcja ta zapobiega występowaniu złych rzeczy, jeśli użytkownik zmanipuluje
wartością pliku cookie (co jest łatwe do zrobienia). Zwróć też uwagę, że dwie karty (\ t) i nowa linia (\
n) są dodawane do instrukcji drukowania, dzięki czemu wynikowy kod CSS jest poprawnie
sformatowany. Nie to wpływa na funkcjonalność strony, ale ...
5. Powtórz ten proces dla pliku cookie koloru czcionki:
if (isset ($ _ COOKIE ['font_color'])) {
print "\ t \ tcolor: #". htmlentities ($ _ COOKIE ['font_color']). "; \ n";
} else {
print "\ t \ tcolor: # 000;";
}
Tutaj atrybut koloru CSS ma przypisaną wartość. Sam plik cookie jest używany tak samo jak w kroku 4.
6. Zamknij sekcję PHP, uzupełnij kod CSS i zakończ nagłówek HTML:
?>
}
</ style>
</ head>
7. Uruchom treść HTML i utwórz łącza do dwóch innych stron:
<body>

<p> <a href="customize.php"> Dostosuj swoje ustawienia </a> </ p>
<p> <a href="reset.php"> Zresetuj swoje ustawienia </a> </ p>
Te dwa łącza przenoszą użytkownika na dwie inne strony PHP. Pierwszy, customize.php, został już
napisany i pozwala użytkownikom definiować ich ustawienia. Drugi, reset.php, zostanie napisany w
dalszej części rozdziału i pozwoli użytkownikom na usunięcie ich własnych ustawień.
8. Dodaj trochę tekstu:
<p> yadda yadda yadda yadda yadda
yadda yadda yadda yadda yadda
yadda yadda yadda yadda yadda
yadda yadda yadda yadda yadda
yadda yadda yadda yadda yadda </ p>
Ten tekst istnieje po prostu, aby pokazać efekty zmian plików cookie.
9. Uzupełnij stronę HTML:
</ body>
</ html>
10. Zapisz plik jako view_settings.php, umieść go w tym samym katalogu co customize.php i przetestuj
go w przeglądarce A, klikając łącze na customize.php.
11. Wyświetl źródło strony, aby wyświetlić wynikowy kod CSS
12. Użyj strony dostosowywania, aby zmienić ustawienia i wrócić do tego skryptu. Każde przesłanie
formularza spowoduje utworzenie dwóch nowych plików cookie przechowujących wartości
formularzy, zastępując w ten sposób istniejące pliki cookie. Wartość pliku cookie jest automatycznie
kodowana, gdy jest wysyłana i dekodowana po odebraniu przez stronę PHP. To samo dotyczy wartości
wysyłanych przez formularze HTML.
Dodawanie parametrów do pliku cookie
Chociaż przekazywanie tylko argumentów nazwa i wartość do funkcji setcookie () będzie wystarczające
dla większości twoich plików cookie, powinieneś wiedzieć o innych dostępnych argumentach. Funkcja
może zająć do pięciu dodatkowych parametrów, z których każdy ogranicza działanie pliku cookie:
setcookie (name, value, expiration, path, domain, secure, httponly);
Argument wygaśnięcia służy do ustawienia określonego czasu istnienia pliku cookie. Jeśli nie zostanie
określony, plik cookie będzie działał, dopóki użytkownik nie zamknie przeglądarki. Zazwyczaj ustawiasz
czas wygaśnięcia, dodając określoną liczbę minut lub godzin do aktualnego czasu. Aktualny czas w PHP
można znaleźć za pomocą funkcji time (). Dlatego ten wiersz kodu określa czas wygaśnięcia pliku
cookie. Po dodaniu argumentów wygaśnięcia do dwóch plików cookie, pliki cookie będą działać nawet
po tym, jak użytkownicy zamkną i później powrócą do swojej przeglądarki.
1 <? php // customize.php
2

3 // Przetwarzaj formularz, jeśli został przesłany:
4 jeśli (isset ($ _ POST ['font_size'], $ _POST ['font_color'])) {
5
6 // Wyślij pliki cookie:
7 setcookie ('font_size', $ _POST ['font_size'], time () + 10000000, '/');
8 setcookie ('font_color', $ _POST ['font_color'], time () + 10000000, '/');
9
10 // Wiadomość do wydrukowania później:
11 $ msg = '<p> Twoje ustawienia zostały wprowadzone! Teraz zobacz je <a href="view_settings.php">
w
akcja </a>. </ p> ";
12
13} // Koniec przesłanego IF.
14?> <! Doctype html>
15 <html lang = "en">
Kod kontynuuje na następnej stronie jedną godzinę (60 sekund razy 60 minut) od chwili obecnej:
setcookie (nazwa, wartość, czas () + 3600);
Ponieważ czas wygaśnięcia będzie obliczany jako wartość czasu () plus 3600, ten argument nie zostanie
umieszczony w cudzysłowach (nie chcesz dosłownie przekazać czasu () + 3600 jako terminu
wygaśnięcia, lecz wynik tego obliczenia) . Ścieżka i argumenty domeny służą do ograniczenia pliku
cookie do określonego folderu na stronie internetowej - do ścieżki - lub do określonej domeny.
Korzystając z opcji ścieżki, możesz ograniczyć plik cookie, aby istniał tylko wtedy, gdy użytkownik
znajduje się w określonym podfolderze domeny:
setcookie (nazwa, wartość, czas () + 3600, '/ podfolder /');
Pliki cookie są już specyficzne dla domeny, więc można użyć argumentu domeny ograniczyć plik cookie
do subdomeny, na przykład forum.example.com:
setcookie (name, value, time () + 3600, '', 'forum.example.com');
Bezpieczna wartość nakazuje, że plik cookie powinien być wysyłany tylko za pośrednictwem
bezpiecznego protokołu HTTPS połączenie. Wartość 1 wskazuje, że należy użyć bezpiecznego
połączenia, podczas gdy 0 wskazuje, że bezpieczne połączenie nie jest konieczne. Możesz zapewnić
bezpieczeństwo transmisja ciasteczek dla witryn e-commerce:
setcookie ('cart', '82ABC3012', time () + 3600, '', 'shop.example.com', 1);
Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcji, które pobierają argumenty, musisz przekazać wszystkie
wartości w kolejności. w poprzedni przykład, jeśli nie ma potrzeby określania (lub ograniczania) ścieżki,
należy użyć pustych ofert. Za pomocą argumentu ścieżka możesz również użyć pojedynczego ukośnika
(/), aby wskazać folder główny (tzn. bez ograniczenia ścieżki). W ten sposób zachowujesz odpowiednią

liczbę argumentów i nadal możesz wskazać, że połączenie HTTPS jest konieczne. Ostatni argument httponly - został dodany w PHP 5.2. Można go użyć do ograniczenia dostępu do pliku cookie (na
przykład, uniemożliwiając odczytanie pliku cookie przy użyciu JavaScript), ale nie jest obsługiwany
przez wszystkie przeglądarki. Dodajmy datę wygaśnięcia do istniejącej strony customize.php, aby
preferencje użytkowników pozostały, nawet po zamknięciu przeglądarki, a następnie wróceniu do
witryny później.
Aby ustawić datę wygaśnięcia pliku cookie:
1. Otwórz customize.php w edytorze tekstu lub IDE.
2. Zmień dwie linie setcookie (), aby wyglądały następująco:
setcookie ('font_size', $ _POST ['font_size'], time () + 10000000, '/', '', 0);
setcookie ('font_color', $ _POST ['font_color'], time () +10000000, '/', '', 0);
Aby ciasteczka te utrzymywały się przez długi czas (konkretnie przez kilka miesięcy), należy ustawić
czas wygaśnięcia na 10 000 000 sekund. Kiedy już to robisz, ustaw argument ścieżki na katalog główny
witryny (/). Może to poprawić spójność przesyłania tych plików cookie w różnych przeglądarkach.
Ponieważ data wygaśnięcia plików cookie jest określana na miesiące w przyszłości, preferencje
użytkownika, które są przechowywane w plikach cookie, będą ważne nawet po zamknięciu i
ponownym otwarciu przeglądarki przez użytkownika. Bez tej daty wygaśnięcia użytkownicy zobaczą
domyślny rozmiar i kolor czcionki i będą musieli ponownie przypisać swoje preferencje do każdej nowej
sesji przeglądarki.
3. Zapisz plik, umieść go w odpowiednim katalogu dla serwera obsługującego PHP, i przetestuj go
ponownie w przeglądarce.
Nie wszystkie przeglądarki potwierdzają skorygowany czas ważności pliku cookie, gdy plik cookie jest
wysyłany z Twojego komputera (tj. Z localhost). Mówiąc bardziej ogólnie, przeglądarki mogą być
niespójne w sposobie obsługi lokalnych plików cookie. Oto kilka ogólnych wskazówek na temat daty
wygaśnięcia korzystania z plików cookie: Jeśli ciasteczko powinno trwać tak długo, jak użytkownik
przegląda witrynę, nie należy ustawiać czasu wygaśnięcia. Jeśli plik cookie powinien nadal istnieć po
zamknięciu i ponownym otwarciu przeglądarki przez użytkownika, należy ustawić czas wygaśnięcia,
który w przyszłości będzie tygodniami lub miesiącami. A jeśli plik cookie może stanowić zagrożenie dla
bezpieczeństwa, ustaw czas wygaśnięcia na godzinę lub jego ułamek aby ciasteczko nie trwało zbyt
długo po opuszczeniu przeglądarki przez użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa możesz ustawić
5- lub 10-minutowy czas wygaśnięcia na pliku cookie i ponownie wysłać plik cookie z każdą nową stroną
odwiedzaną przez użytkownika. W ten sposób plik cookie będzie się utrzymywał tak długo, jak długo
użytkownik jest aktywny, ale automatycznie wygaśnie 5 lub 10 minut po ostatniej czynności
użytkownika.
Usuwanie pliku cookie
Ostatnią rzeczą, którą należy wiedzieć o ciasteczkach, jest to, jak je usunąć. Chociaż plik cookie
automatycznie wygasa, gdy przeglądarka użytkownika jest zamknięta lub gdy data / czas wygaśnięcia
jest spełniona, czasami trzeba ręcznie usunąć również plik cookie. Na przykład strony internetowe,
które mają zarejestrowanych użytkowników i funkcje logowania, usuwają utworzone pliki cookie po
wylogowaniu się użytkownika. Funkcja setcookie () może zająć do siedmiu argumentów, ale tylko jedna
jest wymagana - nazwa. Jeśli wyślesz plik cookie składający się z nazwy bez wartości, będzie to miało

taki sam skutek, jak usunięcie istniejącego pliku cookie o tej samej nazwie. Na przykład, aby utworzyć
nazwę użytkownika pliku cookie, należy użyć następującej linii:
setcookie ("nazwa użytkownika", "Larry");
Aby usunąć plik cookie z nazwą użytkownika, należy ustawić kod setcookie ("nazwa użytkownika", "");
lub
setcookie ("nazwa użytkownika", FALSE);
Jako dodatkowy środek ostrożności możesz również ustawić datę wygaśnięcia z przeszłości:
setcookie ("nazwa użytkownika", FAŁSZ, czas () - 6000);
Jedynym zastrzeżeniem w usuwaniu plików cookie jest to, że musisz użyć tego samego wartości
argumentów, które zostały użyte do ustawienia pliku cookie, oprócz wartości i daty ważności. Na
przykład, jeśli ustawisz plik cookie, podając wartość domeny, musisz również podać tę wartość podczas
usuwania pliku cookie:
setcookie ('user', 'larry', time () + 3600, '', 'forums.example.com');
setcookie ('user', '', time () - 600, '', 'forums.example.com');
Aby zademonstrować tę funkcję, dodajmy stronę resetowania do aplikacji internetowej. Skrypt PHP
zniszczy wysłane ciasteczka, aby zapomnieć o preferencjach użytkownika.
1. Rozpocznij nowy skrypt PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę reset.php:
<? php //reset.php
2. Usuń istniejące pliki cookie, wysyłając puste pliki cookie. Następnie wypełnij kod PHP:
setcookie ('font_size', '', time () - 6000, '/');
setcookie ('font_color', '', time () - 6000, '/');
?>
Te dwie linie wysyłają pliki cookie o nazwach font_size i font_color, z których każda nie ma wartości i
upłynął ponad godzinę temu. Tak jak podczas tworzenia plików cookie, musisz wywołać funkcję
setcookie () zanim cokolwiek innego zostanie wysłane do przeglądarki.
3. Utwórz nagłówek HTML:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Zresetuj ustawienia </ title>
4. Dodaj treść strony:
<body>

<p> Twoje ustawienia zostały zresetowane! Możesz <a href="view_ settings.php"> dostosować </a>
je ponownie. </ P>
</ body>
Treść tego skryptu informuje użytkowników, że ich ustawienia zostały zresetowane. Następnie podaje
się link, aby powrócić na stronę główną.
5. Dokończ HTML:
</ html>
6. Zapisz stronę jako reset.php, umieść ją w odpowiednim katalogu na serwerze PHPenabled i
przetestuj w przeglądarce. Aby przetestować tę stronę, kliknij odpowiednią link w view_settings.php
lub po prostu przejdź bezpośrednio do tej strony. Tak samo jak tworzenie cookie nie działa, dopóki
inna strona nie zostanie odwiedzona, usunięcie pliku cookie nie zostanie uwzględnione, dopóki nie
zostanie odwiedzona inna strona. Innymi słowy, możesz usunąć plik cookie na stronie, ale nadal
uzyskać dostęp do tego pliku cookie (ponieważ plik cookie został odebrany przez stronę przed
wysłaniem cookie usunięcia). Tak jak tworzenie plików cookie powoduje mieszanie wyników przy
użyciu różnych przeglądarek, tak samo jest z usuwaniem plików cookie. Przetestuj swoje skrypty w
wielu przeglądarkach i baw się ustawieniami setcookie (), aby zapewnić najlepszą wszechstronną
kompatybilność. Podobnie jak w przypadku różnych przeglądarek obsługujących pliki cookie, Firefox
Developer Edition traktuje każdy plik cookie, który wygasł w przeszłości jako wygasający zaraz po epoce
Co to są sesje?
Sesja, podobnie jak plik cookie, umożliwia śledzenie danych użytkownika przez serię stron. Różnica
między tymi dwoma - i to jest znaczące - polega na tym, że plik cookie przechowuje dane na kliencie
(w przeglądarce), podczas gdy dane sesji są przechowywane na serwerze. Z powodu tej różnicy sesje
mają wiele zalet w stosunku do plików cookie:
■ Sesje są ogólnie bezpieczniejsze, ponieważ dane nie są przesyłane wielokrotnie między klientem a
serwerem.
■ Sesje umożliwiają przechowywanie większej ilości informacji niż w pliku cookie.
■ Sesje mogą być uruchamiane, nawet jeśli użytkownik nie akceptuje plików cookie w przeglądarce.
■ Możesz łatwiej przechowywać inne typy danych w sesjach, takich jak tablice i wartości logiczne.
Po uruchomieniu sesji PHP generuje losowy identyfikator sesji. Sesja każdego użytkownika będzie
miała swój własny identyfikator sesji, odpowiadający nazwie pliku tekstowego na serwerze, który
przechowuje dane sesji użytkownika. Aby każdy skrypt PHP w serwisie mógł kojarzyć te same dane sesji
z konkretnym użytkownikiem, należy również śledzić identyfikator sesji. Domyślnie ten identyfikator
sesji jest wysyłany do przeglądarki jako plik cookie. Kolejne strony PHP będą używać tego pliku cookie
do pobierania identyfikatora sesji i uzyskiwania dostępu do informacji o sesji.
Tworzenie sesji
Tworzenie, dostęp lub usuwanie sesji rozpoczyna się od funkcji session_start (). Ta funkcja spróbuje
wysłać plik cookie przy pierwszym uruchomieniu sesji, dlatego należy go koniecznie wywołać przed
wysłaniem do przeglądarki dowolnego kodu HTML lub białego spacji. Dlatego na stronach
korzystających z sesji należy wywołać funkcję session_start () jako jedną z pierwszych linii w skrypcie:
<? php

session_start ();
Przy pierwszym uruchomieniu sesji generowany jest losowy identyfikator sesji, a plik cookie jest
wysyłany do przeglądarki internetowej z nazwą PHPSESSID (nazwa sesji) i wartością, na przykład
mo7puk861tm60tbm4b8coh0og2. Po uruchomieniu sesji można zapisać do niej dane, przypisując
wartości do tablicy $ _SESSION:
$ _SESSION ['first_name'] = 'Sam';
$ _SESSION ['age'] = 10;
W przeciwieństwie do innych tablic, których możesz używać w PHP, zawsze powinieneś traktować tę
tablicę jako tablicę asocjacyjną. Innymi słowy, należy jawnie używać ciągów znaków dla kluczy, takich
jak imię i wiek. Za każdym razem, gdy wartość jest przypisana do tablicy $ _SESSION, PHP zapisuje te
dane do pliku tymczasowego przechowywanego na serwerze. Na początek przepisujesz skrypt
logowania z części 8, tym razem zapisując adres e-mail w sesji.
Aby utworzyć sesję:
1. Otwórz login.php w edytorze tekstu lub IDE.
2. Przed linią ob_end_clean () dodaj:
session_start ();
$ _SESSION ['email'] = $ _POST ['email'];
$ _SESSION ['loggedin'] = time ();
Aby zapisać wartości w sesji, zacznij od wywołania funkcji session_start (). Chociaż zwykle musisz
wywołać tę funkcję w skrypcie (ponieważ może próbować wysłać plik cookie), nie jest to wymagane,
ponieważ plik nagłówkowy tego skryptu rozpoczyna buforowanie wyjściowe. Sesja najpierw
przechowuje przesłany przez użytkownika adres e-mail $ _SESSION ['email']. Następnie znacznik czasu,
kiedy użytkownik zalogowany jest przypisany do $ _SESSION ['loggedin']. Wartość tę określa się,
wywołując funkcję time (), która zwraca liczbę sekund, które upłynęły od epoki (północ 1 stycznia 1970
r.).
3. Zapisz plik jako login.php i umieść go w odpowiednim katalogu na swoim komputerze z obsługą PHP.
Ten skrypt powinien znajdować się w tym samym katalogu, który jest używany w rozdziale 8, ponieważ
wymaga niektórych innych plików.
4. Załaduj formularz do przeglądarki, aby upewnić się, że nie ma błędów. Nie wypełniaj jeszcze i nie
przesyłaj formularza logowania, ponieważ strona powitalna musi zostać zaktualizowana przed
zalogowaniem.
Plik konfiguracyjny php.ini zawiera wiele ustawień związanych z sesją, które możesz modyfikować, jeśli
masz kontrolę na poziomie administracyjnym nad serwerem. Otwórz plik php.ini w edytorze tekstu i
zapoznaj się z instrukcją, aby uzyskać więcej informacji. Możesz także zmienić niektóre ustawienia sesji,
używając funkcji ini_set (). Funkcja session_name () umożliwia zmianę nazwy sesji (zamiast używania
domyślnego PHPSESSID). Musi być użyty przed każdym wywołaniem session_start (), jak na przykład:
session_name ("YourVisit");
session_start ();

Funkcja session_set_cookie_params () zmienia ustawienia sesji cookie, takie jak czas wygaśnięcia,
ścieżka i domena. Stały identyfikator SID, skrót od Session ID, przechowuje ciąg znaków w formacie
name = ID. Przykładem jest PHPSESSID = mo7puk861tm60tbm4b8coh0og2. W sesjach można zapisać
dowolny typ numeru wartości, ciąg, tablicę lub obiekt - lub dowolną ich kombinację.
Dostęp do zmiennych sesji
Po zapisaniu wartości w sesji musisz wiedzieć, jak uzyskać do nich dostęp. Pierwszym krokiem jest
wywołanie funkcji session_start (). Jest to konieczne na każdej stronie, która będzie korzystała z sesji,
niezależnie od tego, czy tworzy nową sesję, czy dostęp do już istniejącej. Od tego momentu chodzi po
prostu o odwoływanie się do zmiennej $ _SESSION, tak jak każdej innej tablicy. Mając to na uwadze,
napiszesz inną stronę powitalną - podobną do tej z Części 8 - która uzyskuje dostęp do zapisanych
wartości e-mail i loggedin. Aby uzyskać dostęp do zmiennych sesji:
1. Utwórz nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby go nazwać
welcome.php:
<? php // welcome.php
2. Rozpocznij sesję:
session_start ();
Kiedy uzyskujesz dostęp do wartości sesji, powinieneś wywołać funkcję session_start () zanim
jakiekolwiek dane zostaną przesłane do przeglądarki.
3. Zdefiniuj tytuł strony i dołącz nagłówek HTML:
define ("TITLE", "Witaj w klubie fanów J.D. Salinger!");
include ("templates / header.html");
Ponieważ ta strona korzysta z tego samego systemu szablonów opracowanego w części 8, używa
również tego samego systemu nagłówkowego.
4. Pozdrawiam użytkownika za pomocą adresu e-mail:
drukuj "<h2> Witaj w Fan Club J.D. Salinger! </ h2>";
drukuj "<p> Cześć,". $ _SESSION ['email']. "! </ p>";
Aby uzyskać dostęp do zapisanego adresu użytkownika, patrz: $ _SESSION ['email']. W tym przypadku
wartość ta jest łączona z pozostałymi ciągami, które są drukowane.
5. Pokaż, jak długo zalogowany jest użytkownik:
date_default_timezone_set ("America / New_York");
print '<p> Jesteś zalogowany od:'. data ('g: i a', $ _SESSION ['loggedin']). ". </ p>";
Pokaż, jak długo zalogowany jest użytkownik, odwołując się do zmiennej $ _SESSION ['loggedin'].
Używając tego jako drugiego argumentu wysłanego do funkcji date (), wraz z odpowiednimi
parametrami formatowania, skrypt PHP tworzy tekst podobny do 23:22. Przed użyciem funkcji date ()
należy ustawić domyślną strefę czasową (jest to również omówione w części 8). Jeśli chcesz, po
ustawieniu tutaj strefy czasowej możesz usunąć użycie tej samej funkcji z pliku stopki.

6. Uzupełnij treść:
print '<p> <a href="logout.php"> Wylogowanie </a> </ p>';
Następny skrypt zapewni funkcjonalność wylogowania, więc link do niego zostanie tutaj dodany.
7. Dołącz stopkę HTML i wypełnij stronę HTML:
include ("templates / footer.html");
?>
8. Zapisz plik jako welcome.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla PHPenabled serwer i
przetestuj go w przeglądarce. Aby sprawdzić, czy konkretna zmienna sesji istnieje, użyj isset ($ _
SESSION ['var']), tak jakbyś sprawdzał, czy jest ustawiona jakakolwiek inna zmienna. Bardziej
bezpieczna wersja tego skryptu sprawdzałaby, czy zmienne istnieją (w sesji) przed ich odwoływaniem
i uruchamiają wartości przez funkcję ucieczki przed ich wydrukowaniem. Zawsze pamiętaj, że dane
przechowywane w sesji są zapisywane jako zwykły tekst w otwartym pliku tekstowym. Nie bądź
kawalerem w kwestii tego, co zostanie zapisane w sesji, i nigdy nie przechowuj poufnych informacji,
takich jak dane karty kredytowej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dane mogą być szyfrowane przed
zapisaniem w sesji i odszyfrowane po pobraniu. Takie działanie wymaga jednak biblioteki
kryptograficznej i bardziej zaawansowanej wiedzy PHP.
Usuwanie sesji
Ważne jest, aby wiedzieć, jak usunąć sesję, tak jak ważne jest, aby wiedzieć, jak usunąć ciasteczko: W
końcu będziesz chciał pozbyć się zapisanych danych. Dane sesji istnieją w dwóch miejscach - w tablicy
podczas wykonywania skryptu i w tekście plik - musisz więc usunąć oba. Ale najpierw musisz zacząć od
session_start ()
funkcja, jak zawsze:
session_start ();
Następnie wyczyścisz zmienne sesji, resetując tablicę $ _SESSION:
$ _SESSION = []; // Or = array ();
Na koniec usuń dane sesji z serwera (gdzie są przechowywane w plikach tymczasowych). Aby to zrobić,
użyj session_destroy (); Mając to na uwadze, napiszmy logout.php, który skutecznie usunie sesję
wylogowania użytkownika.
Aby usunąć sesję:
1. Uruchom nowy skrypt PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby uzyskać nazwę logout.php.
<? php // logout.php
2. Rozpocznij sesję:
session_start ();
Pamiętaj, że nie możesz usunąć sesji, dopóki nie aktywujesz sesji za pomocą tej funkcji.
3. Zresetuj tablicę sesji:
$ _SESSION = [];

Jak wyjaśniono w części 7, krótka składnia tablicy, równoważna funkcji array (), tworzy nową, pustą
tablicę. Przypisując wynik tej funkcji do $ _SESSION, wszystkie istniejące pary klucz-wartość w $
_SESSION zostaną usunięte
4. Zniszcz dane sesji na serwerze:
session_destroy ();
Krok ten mówi PHP, aby usunąć rzeczywisty plik sesji na serwerze.
5. Dołącz nagłówek HTML i uzupełnij tę sekcję PHP:
define ('TITLE', 'Logout');
include ("templates / header.html");
?>
6. Utwórz zawartość strony:
<h2> Witaj w Fan Club J.D. Salinger! </ h2>
<p> Jesteś teraz wylogowany. </ p>
<p> Dziękujemy za korzystanie z tej witryny. Mamy nadzieję, że Ci się podobało. <br />
Bla, bla, bla ...
Bla, bla, bla ... </ p>
7. Dołącz stopkę HTML:
<? php include ("templates / footer.html"); ?>
8. Zapisz plik jako logout.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla PHPenabled serwer i przetestuj
go w przeglądarce, klikając łącze w welcome.php. Aby usunąć indywidualną wartość sesji, użyj unset
($ _ SESSION ['var']); Dodatkowym krokiem byłoby usunięcie pliku cookie sesji. Moduł PHP na serwerze
automatycznie przeprowadzi wyrzucanie śmieci na podstawie ustawień w swojej konfiguracji. PHP
używa garbage collection do ręcznego usuwania plików sesji z serwera, przy założeniu, że nie są już
potrzebne.

Tworzenie funkcji
Tworzenie i używanie prostych funkcji
Podczas programowania odkryjesz, że często używasz pewnych sekcji kodu, zarówno w jednym
skrypcie, jak i podczas kilku skryptów. Umieszczenie tych procedur w samo zdefiniowanej funkcji może
zaoszczędzić czas i ułatwić programowanie, zwłaszcza gdy witryny stają się bardziej złożone. Po
utworzeniu funkcji działania tej funkcji odbywają się za każdym razem, gdy funkcja jest wywoływana,
tak jak druk wysyła tekst do przeglądarki przy każdym użyciu. Składnia do tworzenia funkcji
zdefiniowanej przez użytkownika to
function nazwa_funkcji () {
instrukcje;
}
Na przykład:
function whatever() {
print "whatever";
}
Możesz używać mniej więcej tych samych konwencji nazewnictwa dla funkcji, jak w przypadku
zmiennych, tylko bez początkowego znaku dolara. Druga to sugestia, że ty tworzysz znaczące nazwy
funkcji, tak jak powinieneś pisać zmienną reprezentatywną nazwy. Na przykład create_header będzie
lepszą nazwą funkcji niż function1. Pamiętaj, aby nie używać spacji w nazwie - czyni to dwa oddzielne
słowa dla nazwy funkcji, co spowoduje komunikaty o błędach. Podkreślenie jest logicznym
zamiennikiem przestrzeni. W przeciwieństwie do zmiennych nazwy funkcji w PHP nie rozróżniają
wielkości liter, ale powinieneś trzymać się spójnego schematu nazewnictwa. Każdy poprawny kod PHP
może wchodzić w zakres instrukcji funkcji, w tym wywoływać inne funkcje. Funkcje nie mają limitu
liczby instrukcji, które mogą zawierać, ale upewnij się, że kończymy każdą instrukcję średnikiem, tak
jak w pozostałej części skryptu PHP. Funkcje mogą również zawierać dowolną kombinację struktur
kontrolnych: warunkowe i pętle. Dokładne formatowanie funkcji nie ma znaczenia, o ile są wymagane
elementy. Te elementy obejmują funkcję słowa, nazwę funkcji, nawiasy otwierające i zamykające,
nawiasy otwierające i zamykające oraz instrukcje. Zazwyczaj wciskanie instrukcji funkcyjnych z wiersza
słów funkcji, dla jasności, jak w przypadku pętli lub warunkowego. W każdym razie wybierz styl, który
chcesz - który jest poprawny pod względem syntaktycznym i logiczny - i trzymaj się go. Wywołujesz
(lub wywołujesz) funkcję, odwołując się do niej, tak jak robisz jakąkolwiek wbudowaną funkcję.
Linia kodu
whatever();
spowoduje, że instrukcja będzie częścią poprzednio zdefiniowanej funkcji - polecenia drukowania -do
wykonania. Zacznijmy od utworzenia funkcji, która generuje rozwijane menu miesiąca, dnia i roku dla
formularza
Aby utworzyć i wywołać podstawową funkcję:
1. Uruchom nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby nazwać go menus.php:
<! doctype html>

<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Menu daty </ title>
</ head>
<body>
2. Rozpocznij sekcję PHP:
<? php // menus.php
3. Zacznij definiować funkcję:
function make_date_menus () {
Nazwa tej funkcji to make_date_menus, która jest opisowa dla funkcji i łatwa do zapamiętania.
4. Utwórz rozwijane menu miesiąca:
$ months = [1 => "styczeń", "luty", "marzec", "kwiecień", "maj", "czerwiec", "lipiec", "sierpień",
"wrzesień", "październik", "listopad" , 'Grudzień'];
// Utwórz menu rozwijane miesiąca:
print '<select name = "month">';
foreach ($ mies. jako $ key => $ value) {
print "\ n <wartość opcji = \" $ key \ "> $ value </ option>";
}
print"</ select>";
Aby wygenerować listę miesięcy, najpierw utwórz tablicę z nazwami miesięcy, indeksowaną
numerycznie, zaczynając od 1 na styczeń. Po określeniu indeksu dla pierwszego elementu tablicy,
pozostałe będą następować sekwencyjnie, bez konieczności wyraźnego nazywania ich. Po utworzeniu
tablicy drukowany jest początkowy znacznik wyboru. Następnie pętla foreach przechodzi przez tablicę
$ months. Dla każdego elementu w tablicy drukowany jest znacznik opcji HTML za pomocą klucza
każdego elementu (liczby od 1 do 12) jako wartość opcji i wartość każdego elementu (od stycznia do
grudnia) jako wyświetlany tekst. Każda linia jest również poprzedzona znakiem nowego wiersza (\ n),
więc każda opcja zaczyna się od własnej linii w źródle HTML.
5. Utwórz rozwijane menu dnia:
print '<wybierz nazwę = "dzień"> ";
for ($ day = 1; $ day <= 31; $ day ++) {
print "\ n <option value = \" $ day \ "> $ day </ option>";
}
print "</ select>";

Menu dzienne jest o wiele łatwiejsze do utworzenia. Aby to zrobić, uruchom prostą pętlę for przez
liczby od 1 do 31.
6. Utwórz menu rozwijane roku:
print '<wybierz nazwę = "rok">';
$ start_year = date ("Y");
for ($ y = $ start_year; $ y <= ($ start_year + 10); $ y ++) {
print "\ n <wartość opcji = \" $ y \ "> $ y </ option>";
}
print "</ select>";
Aby utworzyć menu rozwijane roku, zacznij od użycia funkcji date (), aby uzyskać bieżący rok. Następnie
utwórz opcje na ten rok i kolejne 10, używając pętli for.
7. Zamknij funkcję:
} // Koniec funkcji make_date_menus ().
Podczas tworzenia funkcji można łatwo tworzyć błędy analizy, zapominając o nawiasie zamykającym.
Możesz dodać komentarze, które pomogą Ci zapamiętać ten ostatni krok.
8. Utwórz znaczniki formularza i wywołaj funkcję:
print '<form action = "" method = "post">';
make_date_menus ();
print "</ form>";
Instrukcje drukowania służą do tworzenia znaczników formularza HTML. Bez formularza daty menu
rozwijane nie będą poprawnie wyświetlane w skrypcie. Po utworzeniu funkcji wystarczy wywołać ją po
nazwie, starając się użyć dokładnej pisowni, aby funkcja działała. Pamiętaj również o nawiasach.
9. Uzupełnij PHP i HTML:
?>
</ body>
</ html>
10. Zapisz plik jako menus.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla serwera PHPenabled i uruchom
go w przeglądarce.
11. Jeśli chcesz, sprawdź źródło HTML strony, aby zobaczyć, co było dynamicznie wygenerowany
Jeśli pojawi się komunikat o błędzie "Wezwanie do niezdefiniowanej funkcji: some_function ...",
oznacza to próbujesz wywołać funkcję, która nie istnieje. Jeśli próbujesz wywołać funkcję PHP, błędnie
wpisałeś nazwę lub nie jest ona obsługiwana w twojej wersji PHP. Czek podręcznik PHP po więcej. Jeśli
wywołujesz funkcję zdefiniowaną przez użytkownika, gdy widzisz ten błąd, to albo nie został on
zdefiniowany, albo błąd został zapisany. Ponownie sprawdź pisownię zarówno pod względem definicji
funkcji, jak i jej użycia, aby sprawdzić, czy popełniłeś błąd. Funkcja function_exists () zwraca TRUE lub

FALSE w zależności od tego, czy funkcja istnieje w PHP. Dotyczy to zarówno funkcji zdefiniowanych
przez użytkownika, jak i tych, które można wbudować w PHP:
if (function_exists ('some_function')) {...
Ten błąd oznacza, że skrypt PHP nie ma dostępu do funkcji zdefiniowanej pod podaną nazwą. W tym
przypadku problem wynika z braku "s" w wywołaniu funkcji: make_date_menus () versus
make_date_menu (). Chociaż nie jest to wymagane, zalecam, abyś zwyczajowo definiował swoje
funkcje na początku skryptu (lub w dołączonym pliku), a nie na końcu skryptu. Niektórzy ludzie wolą tę
składnię do tworzenia swoich funkcji:
funkcja nazwa_funkcji ()
{
instrukcje;
}
Zdefiniowane przez użytkownika funkcje dodają dodatkowe wymagania pamięciowe do skryptów PHP,
więc powinieneś być rozsądny w ich używaniu. Jeśli okaże się, że twoja funkcja po prostu wywołuje
inną.Funkcja PHP lub ma tylko jedną linię kodu, prawdopodobnie nie jest to najlepsze wykorzystanie
tej możliwości.
Tworzenie i wywoływanie funkcji, które biorą argumenty
Chociaż przydatna jest funkcja tworzenia prostej funkcji, pisanie takiej, która pobiera dane wejściowe
i robi coś z tym wpisem, jest jeszcze lepsze. Dane przekazane do funkcji są znane jako argument. Jest
to koncepcja, którą widziałeś wcześniej: Funkcja sort () pobiera tablicę jako argument, który następnie
sortuje funkcja. Składnia funkcji zapisujących argumenty jest następująca:
function nazwa_funkcji ($ arg1, $ arg2, ...) {
instrukcje;
}
Funkcja jest zdefiniowana za pomocą parametrów: zmienne, którym przypisano wartości wysyłane
do funkcji, gdy ją nazwiesz. Zmienne są definiowane przy użyciu tej samej nazwy zasady jak każda inna
zmienna w PHP:
funkcja make_full_name ($ first, $ last) {
print $first. ". $ last;
}
Funkcje, które pobierają dane wejściowe, są nazywane podobnie jak te, które nie muszą - wystarczy
pamiętać, aby przekazać niezbędne wartości. Możesz to zrobić, przekazując zmienne: make_full_name
($ fn, $ ln); lub wysyłając dosłowne wartości, jak w make_full_name ("Larry", "Ullman"); lub niektóre
ich kombinacje:
make_full_name ("Larry", $ ln);
Ważne jest, aby zauważyć, że argumenty są przekazywane dosłownie: pierwszej zmiennej w definicji
funkcji przypisuje się pierwszą wartość w linii wywoławczej, drugiej zmiennej funkcji przypisuje się

drugą wartość wywołania i tak dalej. Funkcje nie są wystarczająco inteligentne, aby intuicyjnie
zrozumieć, jak masz na myśli powiązanie wartości. Jest to również prawdą, jeśli nie uda się przekazać
wartości, w którym to przypadku funkcja przyjmie, że ta wartość jest zerowa (null nie jest
matematyczną wartością 0, która jest w rzeczywistości wartością, ale bliższa idei słowa "nic"). To samo
dotyczy sytuacji, gdy funkcja przyjmuje dwa argumenty i przekazujesz jeden - drugi będzie wartością
null, co może spowodować błąd. (Aby wyjaśnić niewielki punkt, zmienne w definicji funkcji są znane
jako parametry, wartości przekazywane do funkcji po wywołaniu są znane jako argumenty. Mówiąc to,
dość często używa się terminów zamiennie.) Aby zademonstrować funkcje, które wymagają
argumenty, stwórzmy bardziej interesujący przykład. Kod do wprowadzenia tekstu z lepką czcionką
może mieć postać
Imię: <input type = "text" name = "firat_name"
size = "20" value = "<? php if (isset ($ _POST ['first_name'])) {print htmlspecialchars ($ _POST
['first_name']);}?>">
Ponieważ wiele formularzy, takich jak register.php z części 8, wielokrotnie używa podobnego kodu,
masz dobrego kandydata na funkcję zdefiniowaną przez użytkownika. Ten następny skrypt zdefiniuje i
wywoła funkcję, która utworzy lepkie wejścia tekstowe. Funkcja przyjmie jeden argument dla nazwy
wejścia, a drugi dla etykiety wejściowej (jej tekstowy monit). Funkcja będzie wywoływana wiele razy
przez skrypt w celu wygenerowania wielu wejść. Po przesłaniu formularza zapamiętane zostaną
wcześniej wprowadzone wartości. Aby utworzyć i wywołać funkcję, która pobiera argument:
1. Uruchom nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę sticky1.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Przyklejone wejścia tekstowe </ title>
</ head>
<body>
2. Rozpocznij sekcję PHP:
<? php // sticky1.php
3. Zacznij definiować funkcję:
function make_text_input ($ name, $ label) {
Funkcja make_text_input () wymaga dwóch argumentów, które zostaną przypisane do zmiennych $
name i $ label
4. Wydrukuj akapit otwierający i znacznik etykiety:
print "<p> <label>". $ label. ":";

Kod generowany przez tę funkcję będzie zasadniczo taki, jak to tylko wskazano, ale zostanie zawinięty
w znacznik akapitu, a etykieta wejściowa zostanie formalnie umieszczona w obrębie tagów etykiet.
Wartość etykiety (na przykład First Name) zostanie przekazana do funkcji po wywołaniu funkcji.
5. Rozpocznij wprowadzanie tekstu:
print '<input type = "text" name = "'. $ nazwa. '" size = "20"';
Instrukcja print PHP po prostu tworzy tag wejściowy HTML, ale wartość atrybutu nazwy tagu będzie
pochodzić ze zmiennej $ name. Ta zmienna ma przypisaną wartość, taką jak first_name, gdy
wywoływana jest funkcja.
6. W razie potrzeby dodaj wstępnie ustawioną wartość wejścia:
if (isset ($ _ POST [$ name])) {
print 'value = "'.
htmlspecialchars ($ _POST [$ name]). "" ";
}
Kod w Kroku 5 w rzeczywistości nie ukończył wprowadzania tekstu (zamknięcie> nie zostało
utworzone), więc inna wartość specyficzna dla klauzuli = "niezależnie" może zostać dodana. Ale
klauzula ta powinna być dodana tylko wtedy, gdy ustawiona jest $ _POST ['input_name'], więc
warunkowe kontrole na to. Podobnie jak w przypadku kodu w części 8, wartość jest drukowana tylko
po uruchomieniu przez htmlspecialchars ().
7. Uzupełnij dane wejściowe, etykietę, akapit i funkcję:
print '> </ label> </ p>';
} // Koniec funkcji make_text_input ().
8. Utwórz znaczniki formularza i wywołaj funkcję:
print '<form action = "" method = "post">';
make_text_input ('first_name', 'First Name');
Ważne, aby formularz korzystał z metody POST, ponieważ funkcja sprawdza istniejące wartości w $
_POST. Możesz w rzeczywistości pominąć wartość akcji, w takim przypadku formularz zostanie
automatycznie przesłany z powrotem na tę samą stronę. Aby utworzyć wejście "first name", wywołaj
funkcję make_text_input (), przekazując mu nazwę, którą powinno mieć wejście i odpowiednią
etykietę.
9. Utwórz dwa dodatkowe wejścia:
make_text_input ('last_name', 'Last Name');
make_text_input ("email", "Adres e-mail");
Teraz skrypt użył tej samej funkcji trzy razy, na trzy różne sposoby. Rezultatem będą trzy różne wejścia
tekstowe. Zauważ, że chociaż HTML5 ma typ wejściowy e-mail, ze względu na prostotę, tworzone są
tylko wejścia tekstowe.
10. Wypełnij formularz:

print '<input type = "submit" name = "submit" value = "Register!"> </ form>';
Formularz wymaga przycisku przesyłania, aby przetestować lepszą funkcję.
11. Uzupełnij PHP i HTML:
?>
</ body>
</ html>
12. Zapisz plik jako sticky1.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla serwera PHPenabled i uruchom
go w przeglądarce.
Możesz zdefiniować tyle funkcji, ile chcesz, nie tylko jeden na skrypt. Funkcja nie jest ograniczona co
do liczby argumentów, które może ona przyjąć. Po zdefiniowaniu własnych funkcji, takich jak ten,
możesz umieścić je w pliku zewnętrznym, a następnie wymagać tego pliku, gdy potrzebujesz dostępu
do funkcji.
Ustawianie domyślnych wartości argumentów
PHP pozwala funkcjom mieć domyślne wartości argumentów: Po prostu przypisz wartość do
parametru w definicji funkcji:
function greeting ($who = 'world') {
print "<p> Witaj, $who! </ p>";
}
Taka funkcja będzie wykorzystywać ustawioną wartość, chyba że otrzyma wartość, która następnie
nadpisze wartość domyślną. Innymi słowy, ustawiając domyślną wartość dla argumentu, renderujesz
ten konkretny argument opcjonalnie podczas wywoływania funkcji. Ustawiłeś domyślną wartość
argumentu, jeśli chcesz przyjąć określoną wartość, ale nadal możesz uwzględnić inne możliwości:
greeting();
greeting ("Zoe");
(Uwaga: Nie jest to dobre wykorzystanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika lub domyślnego
argumentu wartość, ale jest to łatwe do zrozumienia.) Wywołanie funkcji bez żadnych argumentów
używa wartości domyślnej (pierwsze powitanie); wywołanie go z podanym argumentem oznacza, że
zamiast tego zostanie użyta wartość (druga).
funkcja calcul_total ($ qty, $ price = 20,00, $ tax = 0.06) {
// Wykonaj obliczenia.
}
calcul_total (3, 0,07);
Ze względu na sposób działania argumentów funkcji nie można "pominąć" argumentu podczas
wywoływania funkcji. Parametry z wartościami domyślnymi muszą zawsze być zapisane po innych
parametrach (tych bez wartości domyślnych). Dzieje się tak, ponieważ PHP bezpośrednio przypisuje
wartości do parametrów w kolejności, w jakiej są odbierane z linii telefonicznej. Dlatego nie można

pominąć wartości pierwszego argumentu, ale uwzględnić jeden dla drugiego. Załóżmy na przykład, że
masz funkcję calcul_total ($ qty, $ price = 20.00, $ tax = 0.06) {... Jeśli wywołasz funkcję z linią
calcul_total (3, 0.07); z zamiarem ustawienia $ 3 na 3, pozostawiając cenę $ 20.00 i zmieniając podatek
$ na 0,07, pojawią się problemy. Wynik będzie taki, że cena $ 3 jest ustawiona na 3, cena $ jest
ustawiona na 0,07, a podatek $ pozostaje na poziomie 0,06 B, co nie jest pożądanym wynikiem.
Właściwym sposobem uzyskania tego efektu byłoby kod calcul_total (3, 20,00, 0.07); Przeróbmy
funkcję make_text_input (), aby uwzględnić pojęcie ustawienia domyślnych wartości argumentów. Aby
napisać funkcję korzystającą z wartości domyślnych:
1. Otwórz plik sticky1.php (Script 10.2) w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest już otwarty.
2. Dodaj trzeci argument o wartości domyślnej do funkcji make_text_input ():
funkcja make_text_input ($ nazwa,
$ label, $ size = 20) {
Chociaż podoba mi się czystość wprowadzania wszystkich tekstów w tym samym rozmiarze, nazwisko
i adres e-mail osoby są często dłuższe niż ich imię, więc regulowany rozmiar byłby lepszy. Przyjmując
wielkość wejściową jako argument, będzie to możliwe. Ale rozmiar będzie mieć wartość domyślną, co
spowoduje, że będzie to opcjonalny argument. Jeśli do funkcji zostaną wysłane trzy argumenty, to
zamiast $ wielkość zostanie ustawiona na trzecią wartość domyślny.
3. Zmień tworzenie danych wejściowych tak, aby używała zmiennej $ size:
print '<input type = "text" name = "'
. $ name. "" size = "". $ size. "" ";
4. Zmień wywołania funkcji, aby zmieniać rozmiary:
make_text_input ('first_name', 'First Name');
make_text_input ("last_name", "Last Name", 30);
make_text_input ("e-mail", "adres e-mail", 50);
Teraz pierwsze wejście użyje domyślnego rozmiaru, a pozostałe będą dłuższe.
5. Zapisz skrypt jako sticky2.php, umieść go w odpowiednim katalogu swojego serwer PHPenabled i
przetestuj go w przeglądarce. Aby nie przekazywać żadnej wartości do funkcji dla argumentu
artykularnego, należy użyć pustego łańcucha ("') lub słowa NULL (bez cudzysłowów). Każda z tych
wartości zastąpi domyślną wartość, jeśli została ustalona. Jak wspomniano w części 1. Na przykład,
kiedy używasz
function number_format (), liczba dziesiętnych do zaokrąglenia jest opcjonalna:
string number_format (liczba zmiennoprzecinkowa [, int dziesiętna = 0])
Tworzenie i używanie funkcji zwracających wartość
Funkcje robią więcej niż przyjmują argumenty; mogą również zwracać wartości. Wykonanie tego
wymaga tylko dwóch kolejnych kroków. Najpierw użyjemy instrukcji return w funkcji. Po drugie,
używasz wyjścia w jakiś sposób, gdy wywołujesz funkcję. Powszechnie przypisujesz zwracaną wartość
do zmiennej, ale możesz też na przykład bezpośrednio wydrukować dane wyjściowe. Oto podstawowy
format dla funkcji, która pobiera dwa argumenty i zwraca wartość:

function make_full_name ($ first, $ last) {
$ name = $ first. ". $ last;
return $ name;
}
Ta funkcja może być używana w następujący sposób:
$full_name = make_full_name ($ fn, $ ln);
Tam zwrócona wartość funkcji jest przypisana do zmiennej. Tutaj jest wyświetlane natychmiast:
print make_full_name ($ fn, $ ln)
Aby jak najlepiej przedstawić tę koncepcję, stwórzmy funkcję, która będzie wykonywała proste
obliczenia i formatuje wynik. Ten skrypt wyświetli formularz HTML, gdzie użytkownik wprowadza ilość
i cenę. Po przesłaniu formularza (z powrotem na tę samą stronę) zostanie obliczona i wydrukowana
łączna wartość.
Aby utworzyć i użyć funkcji, która zwraca wartość:
1. Utwórz nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE o nazwie calculator1.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Kalkulator kosztów </ title>
</ head>
<body>
2. Rozpocznij kod PHP:
<? php //calculator1.php
3. Zdefiniuj funkcję:
funkcja calcul_total ($ ilość, cena $) {
$ total = $ quantity * $ price;
$ total = number_format ($ total, 2);
return $ total;
}
Ta funkcja pobiera dwa argumenty - ilość i cenę - i mnoży je, aby utworzyć sumę. Całkowita wartość
jest następnie formatowana, zanim zostanie zwrócona przez funkcję. Chociaż może się to wydawać
głupim użyciem funkcji, korzyści z zastosowania nawet jednoetapowego obliczenia w funkcji są
dwojakie: Po pierwsze, obliczenia będą łatwiejsze do znalezienia i modyfikacji w późniejszym terminie,

z funkcją zlokalizowaną na początku. skryptu zamiast ukrytego w pozostałej części kodu, a po drugie,
jeśli chcesz powtórzyć akcję w skrypcie, możesz to zrobić bez duplikowania kodu.
4. Rozpocznij warunkowanie, aby sprawdzić, czy formularz został przesłany:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
Ponieważ ta strona wyświetla i obsługuje formularz HTML, ma warunek, który sprawdza, w jaki sposób
strona jest żądana. Jeśli jest to żądanie POST, oznacza to, że formularz został przesłany.
5. Sprawdź poprawność danych formularza i użyj funkcji:
if (is_numeric ($ _ POST ['quantity']) AND is_numeric ($ _POST ['price'])) {
$ total = calcul_total ($ _POST ['quantity'], $ _POST ['price']);
print "<p> Twoja suma dochodzi do $ <span style = \" font-weight: bold; \ "> $ total </ span>. </ p>";
Ta część kodu PHP, który obsługuje formularz, jeśli została przesłana, sprawdza najpierw, czy
wprowadzono numeryczną liczbę i cenę. Jeśli tak, suma jest określana przez wywołanie funkcji
calculate_total () i przypisanie wyniku do zmiennej $ total.
Wynik ten jest następnie drukowany
6. Wypełnij warunki:
} else {
print '<p style = "color: red;"> Podaj prawidłową ilość i cenę! </ p>';
}
}
Jeśli któraś ze zmiennych formularza nie została poprawnie przesłana, zostanie wydrukowany
komunikat informujący o tym. Ostateczny nawias zamyka warunkowe przesłanie formularza. Mały
arkusz CSS jest stosowany do obu drukowanych wiadomości.
7. Wyświetl formularz HTML:
?>
<form action = "" method = "post">
<p> Ilość: <typ wejściowy = "tekst" nazwa = "ilość" rozmiar = "3"> </ p>
<p> Cena: <typ wejściowy = "tekst" nazwa = "cena" rozmiar = "5"> </ p>
<input type = "submit" name = "submit" value = "Calculate!">
</ form>
Sam formularz jest dość prosty, żądając od użytkownika dwóch różnych wartości Ponieważ ten
formularz jest tworzony poza głównym warunkiem zgłoszenia, formularz będzie zawsze wyświetlany
na stronie.
8. Uzupełnij stronę HTML:
</ body>

</ html>
9. Zapisz stronę jako calculator1.php, umieść ją w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługujący PHP i przetestuj go w przeglądarce. W funkcji można wykonać tylko jedną instrukcję
return, ale ta sama funkcja może mieć wiele instrukcji return. Jako przykład możesz napisać funkcję,
która sprawdza warunek i zwraca wartość wskazującą, czy warunek został spełniony. W takim
przypadku funkcja może zawierać
if (condition) {
return true;
} else {
return false;
}
Wynik zwracany przez funkcję ma wartość TRUE lub FALSE, wskazując, czy podany warunek został
spełniony.
Zrozumienie zakresu zmiennej
Pojęcie zakresu zmiennego nie zostało wprowadzone we wcześniejszych rozdziałach, ponieważ bez
zrozumienia funkcji zakres nie ma większego sensu. Teraz, gdy zapoznałeś się z funkcjami, ta sekcja
powraca do tematu zmiennych i omawia szczegółowo, w jaki sposób współdziałają zmienne i funkcje.
Jak zobaczyłeś w drugiej części tej części, możesz wysyłać zmienne do funkcji, przekazując je jako
argumenty. Można jednak odwoływać się do zmiennej zewnętrznej z funkcji za pomocą instrukcji
globalnej. Jest to możliwe ze względu na zakres zmienny. Zakres zmiennej to obszar, w którym istnieje.
Domyślnie zmienne, które piszemy w skrypcie istnieją dla życia tego samotnego skryptu. Odwrotnie,
zmienne środowiskowe, takie jak $ _SERVER ['PHP_SELF'], istnieją w każdym skrypcie PHP na serwerze.
Funkcje tworzą jednak nowy poziom zasięgu. Zmienne funkcji - parametry funkcji, jak również wszelkie
zmienne zdefiniowane w funkcji - istnieją tylko w obrębie tej funkcji i nie są dostępne poza nią. Innymi
słowy, zmiennymi funkcyjnymi są zmienne lokalne o zasięgu lokalnym. Podobnie zmienna spoza funkcji
jest domyślnie niedostępna w funkcji. Nawet gdy zmienna jest używana jako argument do wywołania
funkcji, wartość tej zmiennej jest przekazywana do funkcji, a nie do samej zmiennej. Można jednak
utworzyć zmienną zewnętrzną względem funkcji dostępnej w ramach funkcji, używając instrukcji
globalnej. Globalne oświadczenie w przybliżeniu oznacza: "Chcę, aby ta zmienna wewnątrz funkcji
odwoływała się do tej samej nazwanej zmiennej poza funkcją." Innymi słowy, instrukcja globalna
zamienia zmienną lokalną z zasięgiem lokalnym na zmienną globalną o zasięgu globalnym. Wszelkie
zmiany dokonane w zmiennej w funkcji są również odzwierciedlane przez zmienną spoza funkcji, bez
użycia polecenia return (zakładając oczywiście, że funkcja jest wywoływana).
Składnia globalnego oświadczenia jest po prostu
function nazwa_funkcji ($ args) {
global $variable;
instrukcje;
}

Jest jeszcze inny problem dotyczący funkcji i zmiennych: ze względu na zakres zmienny,zmienna lokalna
w funkcji jest inną jednostką - być może o innej wartości - niż zmienna spoza funkcji, nawet jeśli dwie
zmienne używają dokładnie tej samej nazwy. Spójrzmy na to bardziej otwarcie ... Powiedzmy, że masz:
function foo ($ param) {
// Rób cokolwiek.
}
$ var = 1;
foo ($ var);
Gdy funkcja jest wywoływana, do wartości $ var zostanie przypisany $ param, więc ich wartości są takie
same, ale ich nazwy są różne i są to różne zmienne. Teraz jeśli nazwa parametru w funkcji jest również
$ varpasek funkcji ($ var) {
// Rób cokolwiek.
}
$ var = 1;
pasek ($ var);
to zmienna $ var w ramach tej funkcji ma taką samą wartość jak oryginał $ var poza funkcją - ale nadal
są to dwie oddzielne zmienne. Ten ma zakres w ramach funkcji, a drugi ma zasięg poza nią. To znaczy
że możesz użyć tej samej nazwy dla zmiennych w funkcji, które istnieją poza funkcją bez konfliktów.
Pamiętaj tylko, że nie są one tą samą zmienną. To, co dzieje się z wartością zmiennej w funkcji, wpływa
tylko na tę zmienną w funkcji. Oto przykład:
funkcja add_one ($ n) {
$ n ++;
print "Dodano jedną! <br>";
}
$ n = 1;
print "\ $ n jest równe $ n <br>";
add_one ($ n);
print "\ $ n jest równe $ n <br>";
Wszystko to jest prawdziwe, chyba że używasz instrukcji globalnej, która sprawia, że dwie zmienne są
takie same:
function add_one () {
global $ n; // Podobnie!
$ n ++;

print "Dodano jedną! <br>";
}
$ n = 1;
print "\ $ n jest równe $ n <br>";
Dodaj jeden();
print "\ $ n jest równe $ n <br>";
Należy zauważyć, że w tym przypadku wartość zmiennej nie musi już być przekazywana do funkcji. Aby
zademonstrować zakres zmienny, przeróbmy skrypt calculator1.php, używając instrukcji globalnej.
Zmiany zmiennej lokalnej w funkcji nie mają wpływu na podobnie nazwaną zmienną globalną.
5. Zmień główną linię drukowania (po wywołaniu funkcji), aby również drukowała stawkę podatku:
print "<p> Twoja suma dochodzi do $ <span style = \" font-weight: bold; \ "> $ total </ span>, łącznie
z podatkową stopą procentową podatku. </ p>";
Zmienna $ tax zdefiniowana na początku skryptu jest drukowana na końcu. Jeśli nie użyłeś zmiennej $
taxrate w funkcji i wprowadziłeś zmiany globalnego podatku $, obliczenia te zostaną odzwierciedlone
w wydrukowanej tu wartości.
6. Zapisz skrypt, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP i przetestuj go w
przeglądarce D i E. Stałe i tablice superglobalne ($ _GET, $ _POST, $ _COOKIE i $ _SESSION) mają
dodatkową korzyścią, którą zawsze są dostępne w funkcjach bez wymagania wyciągu globalnego.
Właśnie dlatego są znany jako superglobals. Każda funkcja ma swój własny, oddzielny zakres lokalny.

Pliki i katalogi
Uprawnienia do plików
Przed przystąpieniem do zapisu i odczytu z pliku musisz mieć zrozumienie uprawnień do plików. Temat
jest na tyle duży, że możesz chcieć go realizować dalej, ale to szybkie wprowadzenie pozwoli Ci zacząć.
Z góry powiem, że większość informacji w tym rozdziale dotyczy tylko użytkowników spoza systemu
Windows. Z mojego doświadczenia wynika, że kroki przygotowawcze, jakie należy podjąć, nie są
konieczne podczas uruchamiania PHP na komputerze z systemem Windows (chociaż takie rzeczy mogą
się zmieniać z jednej wersji systemu operacyjnego na drugą). Jednak zrozumienie uprawnień jako
całości jest dobrym pomysłem, zwłaszcza jeśli później możesz uruchamiać skrypty PHP na serwerze
innym niż Windows. Uprawnienia określają, kto może robić, co z plikiem lub katalogiem. Opcje to read,
write i execute (w rzeczywistości pliki mogą być określane jako wykonywalne, a katalogi są
przeszukiwalne). Każdą z tych opcji można ustawić dla trzech typów użytkowników:
■ Właściciel pliku (osoba, która go utworzyła lub umieściła na serwerze)
■ Członkowie określonej grupy, którą określa administrator serwera i który obejmuje właściciela
■ Inni (ci, którzy nie należą do poprzednich dwóch kategorii)
Istnieje również domniemany poziom dla wszystkich, który obejmuje wszystkie trzy typy
użytkowników. Na przykład, jeśli używasz FTP do przesłania pliku na serwer, właścicielem przesłanego
pliku będzie konto używane do łączenia się z serwerem. Domyślne uprawnienia do plików będą
prawdopodobnie takie, że każdy będzie mógł odczytać plik, ale tylko jego właściciel może go
zmodyfikować (na przykład napisać do niego). Połów jest taki, że w większości przypadków PHP będzie
działało przez aplikację serwera WWW, która liczy się jako inny użytkownik serwera. W związku z tym
PHP i serwer WWW będą mogły odczytać pliki, które umieścisz na serwerze (i w konsekwencji
udostępnić je do przeglądania w przeglądarce), ale PHP domyślnie nie będzie w stanie zmodyfikować
tych plików. W przypadku przykładów w tym rozdziale PHP musi mieć możliwość zapisu do niektórych
plików i katalogów. Oznacza to, że musisz wiedzieć, jak i być w stanie dostosować uprawnienia do pliku
lub katalogu. Biorąc to pod uwagę, utworzenie pliku lub katalogu do zapisu (tj. Uczynienie uprawnień
mniej restrykcyjnymi) może stanowić problem bezpieczeństwa i powinno być wykonywane tylko
wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Wreszcie, powszechny punkt nieporozumień związany jest z
tym, czym dokładnie jest "użytkownik". Użytkownik to konto utworzone na komputerze. Na własnym
komputerze może być tylko jeden użytkownik, ty lub kilka. Serwery zwykle mają wielu użytkowników,
chociaż większość użytkowników ... nie może otworzyć strumienia: Odmowa uprawnień ... wiadomość
jest wynikiem próby zrobienia czegoś w pliku, który nie jest dozwolony przez serwer. Tutaj serwer
odmawia funkcji fopen (), która próbuje otworzyć plik quotes.txt w celu jej zapisania. konta nie są
kojarzone z osobami, które będą się logowały, ale raczej z różnymi programami uruchomionymi na
serwerze. Na przykład może być jeden użytkownik, którego procesy obsługują wszystkie żądania
sieciowe i innego użytkownika, przez który działa aplikacja bazy danych. Co najważniejsze, wiedz, że
"użytkownik" nie jest osobą na innym komputerze i że "wszyscy" oznacza "wszyscy na serwerze". Tylko
dlatego, że użytkownik utworzył plik lub katalog do zapisu przez dowolnego użytkownika, nie oznacza,
że jest on zapisywalny przez ktoś przez Internet. "Użytkownik" musi być uznanym kontem na serwerze.
Tworzenie pliku tekstowego
W pierwszym przykładzie rozdziału będziesz pracować z plikiem tekstowym, quotes.txt, który znajduje
się na serwerze. Jeśli plik nie ma odpowiednich uprawnień do wykonania skryptu PHP, może pojawić

się komunikat o błędzie. Przed kontynuowaniem należy utworzyć plik quotes.txt na serwerze i ustalić
jego uprawnienia.
Aby utworzyć plik quotes.txt:
1. Otwórz edytor tekstów lub IDE i utwórz nowy, pusty dokument.
2. Bez wpisywania czegokolwiek w pliku, zapisz go jako plik quotes.txt.
3. Przenieś plik poza katalog główny serwera PHP

Funkcja file_exists () zwraca TRUE, jeśli podany plik lub katalog istnieje na serwerze. Może to być użyte
do przetestowania obecności pliku przed zrobieniem czegokolwiek z nim:
if (file_exists ('somefile.ext')) {...
Zakładając, że PHP ma uprawnienia do zapisu w katalogu, możesz utworzyć pusty dokument w tym
katalogu bezpośrednio w PHP. Dokonuje się tego za pomocą funkcji touch (): touch ("somefile.ext");
Ustawianie uprawnień pliku
Powyższa sekwencja może wydawać się dziwną serią kroków, ale aby ustawić uprawnienie do pliku,
plik musi najpierw istnieć. Jednak chcesz, aby plik był pusty, ponieważ będziesz używał PHP do
późniejszego zapisywania danych. Pożądanym wynikiem tego przykładu jest przyznanie innym lub
wszystkim uprawnień do odczytu i zapisu (ale nie do wykonania) quotes.txt. Sposób, w jaki to
osiągniesz, zależy od Ciebie
■ Niezależnie od tego, czy korzystasz z PHP na własnym komputerze, czy na zdalnym serwerze
■ System operacyjny komputera PHPenabled
Niestety, niemożliwe jest zaoferowanie kroków, w jaki sposób każdy użytkownik powinien ustawić
uprawnienia w każdych okolicznościach, ale oto kilka wstępnych wskazówek i kroków, które pozwolą
Ci działać. Aby ustawić uprawnienia pliku na serwerze zdalnym:
■ Większość dostawców usług internetowych oferuje użytkownikom internetowy panel kontrolny, w
którym mogą ustawiać uprawnienia do plików, a także ustawiać inne parametry hostingu.
■ Możesz mieć możliwość zmiany uprawnień pliku za pomocą klienta FTP

Aby ustawić uprawnienia pliku na komputerze:
■ Jeśli pracujesz na własnym komputerze z systemem Windows, może nie być konieczna zmiana
uprawnień. Aby przetestować tę teorię, najpierw wypróbuj każdy przykład. Jeśli skrypt PHP nie może
zapisać w danym pliku lub katalogu, użyj następnej sugestii, aby zmienić uprawnienia.
■ Użytkownicy systemu Windows, którzy muszą zmienić uprawnienia, mogą to zrobić, wyświetlając
właściwości pliku lub katalogu. Wynikowy panel będzie różnił się dla każdej wersji systemu Windows,
ale w zasadzie wystarczy zmienić ustawienia, kto może uzyskać dostęp do pliku i jak.
■ Użytkownicy Mac OS X muszą wybrać plik w Finderze i wybrać polecenie Pobierz informacje z menu
Plik. Stamtąd użyj subpanelu Własność i uprawnienia, aby dostosować uprawnienia pliku.

■ W systemie Unix (w tym użytkownicy systemów Linux i Mac OS X) można również użyć tego polecenia
linia chmod 0666 quotes.txt w oknie terminala, zakładając, że masz do tego uprawnienia. Większość
systemów operacyjnych nie ma użytkownika PHP. Zamiast tego użytkownik PHP jest w zasadzieużytkownikiem aplikacji serwera WWW (na przykład Apache lub IIS) działa jako. W rodzinie Uniksów
Apache często działa jak nikt. W systemie Windows serwer WWW często działa jako ten sam
użytkownik, który jest zalogowany (i prawdopodobnie utworzył plik), co oznacza, że nie będzie
potrzeby zmiany uprawnień pliku. Jeśli znasz już SSH i chmod, prawdopodobnie również zrozumiesz,
co oznacza numer 0666, ale oto wyjaśnienie dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tym. 0 jest tylko
przedrostkiem wskazującym, że liczba jest zapisana w formacie ósemkowym. Każde 6 odpowiada
uprawnieniu do odczytu (4) plus zapisu (2) - najpierw przypisując 6 do właściciela, następnie do grupy,
a następnie do innych. Porównawczo, 0777 umożliwia uprawnienie do odczytu (4) plus zapisu (2) plus
wykonanie (1) do wszystkich trzech typów użytkowników. Ta numeracja dotyczy uniwersalnych
systemów operacyjnych Unix (Linux, Solaris i Mac OS X). PHP ma kilka funkcji do zmiany uprawnień
pliku lub katalogu, w tym chgrp (), chmod () i chown (). Jednak będą działać tylko wtedy, gdy PHP ma
już uprawnienia do modyfikowania danego pliku lub katalogu. Witryna działająca w środowisku
hostingu dzielonego ma większe zagrożenia bezpieczeństwa niż serwer działający na serwerze
dedykowanym, ponieważ jest dosłownie więcej użytkowników. Na przykład, jeśli utworzysz plik lub
katalog do zapisania przez każdego użytkownika, wówczas każdy, kto ma dostęp do tego serwera, może
manipulować tym plikiem (zakładając, że wie, że istnieje i że nie ma innych ograniczeń). Podczas
dołączania danych do pliku zwykle chcesz, aby każdy element danych był zapisywany własną linią, więc
każde zgłoszenie powinno zawierać odpowiednią linię dla systemu operacyjnego komputera z PHP. To
byłoby
■ \ n na systemach Unix i Mac OS X.
■ \ r \ n w systemie Windows
Podobnie jak w przypadku każdej znaczącej sekwencji ucieczki, muszą one być umieszczone w
podwójnych cudzysłowach, aby działały. Alternatywnie można użyć specjalnej stałej PHP PHP_EOL,
która reprezentuje poprawną sekwencję znaków końca wiersza (np. \ N lub \ r \ n) dla bieżącego
systemu operacyjnego:
file_put_contents (plik $, $ dane. PHP_EOL, FILE_APPEND);
Mając to na uwadze, utwórzmy formularz, który przechowuje cytowane przez użytkownika cytaty w
pliku tekstowym. W dalszej części tego rozdziału inny skrypt PHP pobierze i losowo wyświetli te cytaty.
Zanim jednak przejdziemy do kodu, należy wprowadzić jeszcze jedną funkcję: is_writable (). Ta funkcja
zwraca wartość logiczną wskazującą na zdolność do zapisu nazwanego pliku:
if (is_writable ($ file)) {...
Wywołanie tej funkcji przed próbą zapisu do pliku (lub katalogu) jest prostą metodą aby uniknąć
błędów uprawnień.
Tryby fopen ()
Tryb

Znaczenie

r

Tylko do odczytu; zacznij czytać od początku pliku.

r+

Czytanie lub pisanie; zaczynać od początku pliku.

w

Tylko pisanie; utwórz plik, jeśli nie istnieje i zastępuje całą istniejąca
zawartość.

w+

Czytanie lub pisanie; utwórz plik, jeśli nie istnieje i zastępuje całą
istniejąca zawartość (podczas pisania).

a

Tylko pisanie; utwórz plik, jeśli nie istnieją i dołączają nowe dane do
pliku na koniec pliku (zachowaj wszelkie istniejące dane i dodaj do
tego).

a+

Czytanie lub pisanie; utwórz plik, jeśli nie istnieje i dołącz nowe dane
na końcu pliku (podczas pisania).

x

Tylko pisanie; utwórz plik, jeśli nie istnieje, ale nie rób nic (i wypisz a
ostrzeżenie), jeśli plik istnieje.

x+

Czytanie lub pisanie; utwórz plik, jeśli nie istnieje, ale nic nie rób (i
wydać ostrzeżenie), jeśli plik już istnieje (podczas pisania).

Aby napisać do zewnętrznego pliku:
1. Utwórz nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę
add_quote.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Dodaj ofertę </ title>
</ head>
<body>
2. Utwórz sekcję kodu PHP i wskaż plik, który ma być użyty:
<? php // add_quote.php
$ file = '../quotes.txt';
Ten skrypt będzie odwoływał się do tego samego pliku dwa razy, więc dobrym pomysłem jest
zidentyfikowanie pliku jako zmiennej. W ten sposób, jeśli później będziesz musiał zmienić nazwę lub
lokalizację pliku, tylko jedna linia kodu będzie wymagać edycji. Zidentyfikowany plik to quotes.txt,
który powinien znajdować się w katalogu powyżej tego skryptu
3. Sprawdź, czy formularz został złożony:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
Ta strona wyświetla i obsługuje formularz HTML. Testy warunkowe, jeśli formularz został złożony, w
takim przypadku cytat powinien zostać zapisany w pliku tekstowym.

4. Sprawdź, czy wprowadzono ofertę cenową:
if (! empty ($ _ POST ['quote']) && ($ _POST ['quote']! = 'Wpisz tutaj swoją ofertę.)) {
Ta prosta warunkowa sprawdza dane dostarczone przez użytkownika. Pierwsza część potwierdza, że
zmienna $ _POST ['quote'] nie jest pusta. Druga część potwierdza, że zmienna nie ma jeszcze wartości
domyślnej
5. Sprawdź, czy plik można zapisać:
if (is_writable ($ file)) {
Poprzez umieszczenie tej funkcji w warunkowej, sprawisz, że skrypt PHP spróbuje napisać do pliku tylko
wtedy, gdy plik jest zapisywalny.
6. Zapisz dane w pliku, a następnie wydrukuj wiadomość:
file_put_contents (plik $, $ _POST ['quote']. PHP_EOL, FILE_APPEND);
print '<p> Twoja oferta została zapisana. </ p>';
Pierwszy wiersz zapisuje dane przesłane przez użytkownika do pliku. Stała PHP_EOL jest powiązana z
zapisanymi danymi, dzięki czemu każde zgłoszenie zostaje zapisane we własnej linii.
7. Wypełnij warunki:
} else {// Nie można otworzyć pliku.
print '<p style = "color: red;"> Twoja notka nie mogła zostać zapisana z powodu błędu systemu. </ p>
";
}
} else {// Nie udało się wpisać oferty.
print '<p style = "color: red;"> Proszę podać ofertę! </ p>';
}
} // Koniec przesłanego IF.
Pierwszy z nich uzupełnia warunek, który sprawdza, czy PHP może otworzyć plik do zapisu B. Jeśli
zobaczysz ten komunikat, prawdopodobnie istnieje problem z uprawnieniami lub plik jest
niepoprawny. Druga zawiera warunek, który sprawdza, czy nie została wprowadzona żadna oferta
cenowa. Ostateczne zamknięcie zamykające oznacza koniec warunku głównego. Jeśli wolisz, możesz
zastąpić wbudowany styl CSS faktyczną deklaracją klasy CSS. Ponieważ ta strona obsługuje formularz,
a następnie wyświetla go ponownie (aby użytkownik mógł nadal wprowadzać oferty), formularz nie
jest wyświetlany jako część instrukcji else, tak jak w innych przykładach w tym tekście.
8. Uzupełnij sekcję PHP:
?>
Ponieważ resztą tego skryptu jest standardowy HTML, wyjdź poza kod PHP, zamykając tag PHP.
9. Utwórz formularz HTML:
<form action = "add_quote.php"

method = "post">
<textarea name = "quote" rows = "5" cols = "30"> Wpisz tutaj swoją ofertę. </ textarea> <br>
<input type = "submit" name = "submit" value = "Dodaj ten cytat!">
</ form>
Ten formularz HTML przedstawia pole tekstowe, w którym użytkownik może wpisać ofertę. Pole
tekstowe ma ustawioną wartość Wprowadź tutaj swoją wycenę. Utworzone poprzez umieszczenie
tego tekstu między tagami textarea.
10. Uzupełnij stronę HTML:
</ body>
</ html>
11. Zapisz plik jako add_quote.php i umieść go w odpowiednim katalogu dla twojego serwera PHP. Jeśli
to ustawienie nie jest dla ciebie możliwe lub jest zbyt skomplikowane, umieść oba dokumenty w tym
samym katalogu (tym, z którego możesz wykonać skrypty PHP) i zmienić wiersz przypisania pliku $
$ file = 'quotes.txt';
12. Uruchom skrypt kilka razy w przeglądarce. Wypełnianie formularza ...
13. Jeśli chcesz, otwórz plik quotes.txt w edytorze tekstu, aby potwierdzić, że dane mają być do niego
zapisane. Zauważ, że wszystkie funkcje związane z plikami i katalogami są dostępne tylko w plikach i
katalogach na tym samym komputerze (tj. Na serwerze), na którym działa PHP. Skrypt PHP na serwerze
nie ma dostępu do pliku na komputerze klienta (dopóki plik nie zostanie przesłany na serwer). Jeśli po
uruchomieniu tego skryptu pojawi się błąd uprawnień, albo uprawnienia nie zostaną ustawione
poprawnie, albo skrypt PHP nie będzie mógł uzyskać dostępu do pliku danych. To drugie może się
zdarzyć, jeśli źle wypiszesz nazwę pliku lub niepoprawnie wskażesz ścieżkę pliku na serwerze. Jeśli
twoja wersja PHP działa w trybie bezpiecznym lub ma ustawioną dyrektywę open_basedir, możesz
mieć ograniczone możliwości używania PHP do uzyskiwania dostępu do plików i katalogów. Sprawdź
skrypt phpinfo (), aby zobaczyć te ustawienia dla twojego serwera.
Blokowanie plików
Chociaż ostatni przykład działa dobrze (mam nadzieję), można go poprawić. Gdyby tylko jeden
użytkownik przesłał formularz naraz, nie byłoby żadnych problemów. Ale co, jeśli dwóch lub więcej
użytkowników przesłało jednocześnie różne oferty? W takim przypadku mogą wystąpić problemy, gdy
wiele instancji skryptu PHP spróbuje napisać jednocześnie do tego samego pliku tekstowego. Plik może
zostać uszkodzony. Gdy istnieje ryzyko wielokrotnego pisania skryptów do tego samego pliku naraz,
rozwiązaniem jest tymczasowe zablokowanie pliku, gdy PHP do niego pisze. Aby to zrobić, dodaj stałą
LOCK_EX jako trzeci argument do file_put_contents ():
file_put_contents (plik $, dane $, LOCK_EX);
Aby użyć stałych LOCK_EX i FILE_APPEND, rozdziel je za pomocą operatora OR (|):
file_put_contents (plik $, $ dane, FILE_APPEND | LOCK_EX);
Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności podajesz dwie stałe. Różne typy blokad są reprezentowane przez
stałe wymienione w tabeli

Typy blokad lock ()
Lock

Znaczenie

LOCK_SH

Udostępniona blokada do celów czytania

LOCK_EX

Ekskluzywna blokada do celu pisania

LOCK_UN

Zwolnienie blokady

LOCK_NB

Blokada niezablokowana

.Współużytkowana blokada, LOCK_SH, służy do odczytu z pliku, co oznacza, że jest w porządku, jeśli
jest wiele pliki korzystają z pliku w tym samym czasie (wszystkie z udostępnionymi blokadami).
Odwrotnie, wyłączne lock, LOCK_EX, oznacza, że tylko plik blokujący powinien mieć dostęp. Stała
LOCK_UN służy do zwalniania dowolnego rodzaju blokady. Jest on dostarczany do funkcji flock (), nie
używanej w tym rozdziale (więcej informacji znajduje się w instrukcji PHP).
Stała LOCK_NB może zostać dodana do LOCK_SH lub LOCK_EX za pomocą bitowego OR. W normalnych
sytuacjach, bez użycia LOCK_NB, PHP zaczeka, aż zablokuje plik; skrypt jest zablokowany, dopóki nie
będzie mógł wykonać tej blokady. W LOCK_NB skrypt PHP będzie kontynuował wykonywanie, jeśli nie
można uzyskać blokady.
Aby użyć blokad plików:
1. Otwórz add_quote.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Zmień wiersz file_put_contents () na:
file_put_contents (plik $, $ _POST ['quote']. PHP_EOL, FILE_APPEND | LOCK_EX);
To polecenie umieszcza wyłączny blokadę pliku, aby inne skrypty nie mogły do niego pisać w tym
samym czasie.
3. Zapisz plik, umieść go w odpowiednim katalogu dla serwera obsługującego PHP i przetestuj go
ponownie w przeglądarce.
Technicznie, jeśli plik jest otwierany w trybie dodawania, tak jak w tym przykładzie, nie blokuje
prawdopodobnie nie będzie problemu, nawet jeśli wiele skryptów jednocześnie zapisuje do pliku.
Powiedział, że lepiej być bezpiecznym niż żałować! Aby blokowanie pliku było niezawodne, każdy
skrypt zapisujący do pliku musi korzystać z blokowania.
Czytanie z plików
Po utworzeniu skryptu, który zapisuje dane do pliku, nadszedł czas, aby utworzyć taki, który może
odczytać informacje. Istnieje wiele sposobów czytania z pliku; jakie podejście podejmiesz, zależy od
Twoich potrzeb. Aby przeczytać cały plik w jednym
string, użyj file_get_contents ():
$ data = file_get_contents (plik $);
Alternatywnie, jeśli plik zawiera dane w każdym wierszu, tak jak w przypadku quotes.txt, lepiej
skorzystać z funkcji file ():
$ data = plik (plik $);

Funkcja file () jest cennym wbudowanym narzędziem w PHP. Czyta wszystko z pliku i w przeciwieństwie
do file_get_contents (), zwraca tę informację jako tablicę. Każdy element tablicy zawiera jedną linię z
pliku, gdzie każda linia jest zakończona znakiem nowej linii (\ n lub \ r \ n). Jeśli dokument
reprezentowany przez plik $ zawiera dwa wiersze informacji, z których każdy kończy się znakiem nowej
linii, odpowiednia tablica będzie zawierała dwa elementy. Pierwszy element będzie równy pierwszemu
wierszowi pliku $, a drugi element będzie równy drugiemu wierszowi. Gdy dane zostaną zapisane w
tablicy, możesz łatwo nimi manipulować lub drukować, jak dowiedziałeś się w części 7. Następnie
użyjmy tej wiedzy, aby stworzyć skrypt, który losowo wyświetla jedną z przechowywanych cytatów.
Aby odczytać z pliku:
1. Utwórz nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę
view_quote.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Wyświetl ofertę </ title>
</ head>
<body>
<h1> Losowa oferta </ h1>
2. Otwórz sekcję kodu PHP:
<? php // view_quote.php
3. Przeczytaj zawartość pliku i zapisz je w tablicy:
$ data = plik ("../ quotes.txt");
Funkcja odczytuje dane pliku do tablicy o nazwie $ data. Każdy element danych $ jest ciągiem, który
jest złożoną ofertą. Jeśli plik quotes.txt nie znajduje się w katalogu nadrzędnym tego skryptu, zmień
tutaj odnośnik tutaj.
4. Wybierz losową liczbę na podstawie liczby elementów w $ danych:
$ n = count ($ data);
$ rand = rand (0, ($ n - 1));
Pierwsza linia liczy, ile elementów (czyli ile kwotowań) znajduje się w tablicy $ data. Następnie funkcja
rand () wybiera losową liczbę. Aby rand () wybrał odpowiednią liczbę, wymagana jest niewielka logika.
Jeśli $ dane zawiera 10 elementów, są one indeksowane od 0 do 9, więc jest to zakres do użycia dla
rand (). Dlatego, aby obliczyć zakres dla zmiennej liczby linii w pliku tekstowym, użyj 0 i 1 mniej niż
liczba elementów w danych $.
5. Wydrukuj ofertę:
drukuj "<p>". trim ($ data [$ rand]). "</ p>";

Do wydrukowania losowej wyceny służy prosta instrukcja drukowania obejmująca konkatenację. Aby
pobrać ofertę, odwołujesz się do tablicy $ data i używasz wygenerowanej liczby $ rand jako indeksu.
Pobrana wycena jest następnie przycinana, aby odciąć znaki nowej linii od końca oferty.
6. Uzupełnij kod PHP i HTML
strona:
?>
</ body>
</ html>
7. Zapisz plik jako view_quote.php, umieść go na swoim serwerze sieciowym (w tym samym katalogu
co add_quote.php) i przetestuj go w przeglądarce.
8. Załaduj ponownie stronę w przeglądarce, aby wyświetlić kolejną losową ofertę.
Jeśli chcesz zachować szczególną ostrożność, możesz użyć funkcji is_readable () w celu przetestowania,
czy PHP może odczytać plik przed wywołaniem funkcji file () (chociaż rzadko zdarza się, że plik nie jest
czytelny). Funkcja readfile () odczytuje plik i natychmiast wysyła zawartość do bufora wyjściowego.
Oznacza to, że przy włączonym buforowaniu wyjść zawartość pliku zostanie dodana do bufora. Po
wyłączeniu buforowania wyjścia zawartość pliku przechodzi bezpośrednio do przeglądarki. W dalszej
części tego rozdziału poznasz bardziej złożoną metodę czytania pliku za pomocą fgets () i fgetcsv ().
Obsługa przesyłania plików
Obsługa formularzy HTML za pomocą PHP jest zadziwiająco łatwym osiągnięciem. Niezależnie od
dostarczanych danych, PHP może obsługiwać je łatwo i bezpośrednio. To samo dotyczy sytuacji, gdy
użytkownik przesyła plik za pomocą formularza HTML. Aby umożliwić użytkownikowi przesłanie pliku,
należy wprowadzić trzy zmiany w standardowym formularzu HTML. Po pierwsze początkowy znacznik
formularza musi zawierać kod enctype = "multipart / form-data", który pozwala przeglądarce wiedzieć,
że oczekuje różnych typów danych formularzy:
<form action = "script.php" enctype = "multipart / form-data" method = "post">
Formularz musi również zawsze używać metody POST. Po drugie do formularza należy dodać specjalny
ukryty typ danych wejściowych:
<input type = "hidden" name = "MAX_FILE_SIZE" value = "30000">
To informuje przeglądarkę, w jaki sposób można przesłać duży plik w bajtach. Po trzecie, dane
wejściowe pliku służą do utworzenia niezbędnego pola formularza:
<input type = "file" name = "picture">
Typ pliku wejściowego formularza pozwala użytkownikom wybrać plik na swoim komputerze, który po
przesłaniu zostanie przesłany na serwer. Zwróć uwagę, że należy wprowadzić dane wejściowe pliku po
ukrytym wejściu MAX_FILE_SIZE.
Po skonfigurowaniu formularza HTML i przesłaniu pliku przez użytkownika, możesz użyć PHP do obsługi
pliku. W skrypcie PHP odwołujesz się do zmienne $ _FILES zmienna (potraktuj ją jako odpowiednik
pliku $ _POST), aby odnieść się do przesłanego pliku. Tablica $ _FILES zawiera pięć elementów:
■ nazwa, nazwa pliku, tak jak na komputerze użytkownika

■ typ, typ MIME pliku (np. Obraz / jpg)
■ rozmiar, rozmiar pliku w bajtach
■ tmp_name, tymczasowa nazwa pliku zapisanego na serwerze
■ błąd, kod błędu, jeśli coś jest nie tak
Po przesłaniu pliku serwer umieszcza go najpierw w katalogu tymczasowym. Powinieneś następnie
użyć funkcji move_uploaded_file (), aby przenieść plik do miejsca docelowego:
move_uploaded_file ($ _ FILES ['picture'] ['tmp_name'], '/ path / to / dest / filename ");
Pierwszy argument to tymczasowa nazwa pliku na serwerze, znaleziona w $ _FILES ['input_name']
['tmp_name'].
Drugim argumentem jest pełna ścieżka i nazwa miejsca docelowego. Aby PHP mógł wykonać te kroki,
musisz ustawić kilka konfiguracji w pliku php.ini, a serwer WWW potrzebuje prawa zapisu zarówno do
katalogów tymczasowych, jak i docelowych. (PHP powinno domyślnie mieć dostęp do zapisu do
katalogu tymczasowego.) Następnie napisz podstawowy skrypt, który prześle plik i zapisze go na
serwerze. Podobnie jak skrypt add_quote.php, ten przykład również tworzy formularz HTML i
przetwarza go, wszystko na jednej stronie. Najpierw jednak utworzysz katalog zapisywalny jako punkt
docelowy. Aby utworzyć zapisywalny katalog:
1. Utwórz nowy folder o nazwie uploads, znajdujący się poza katalogiem głównym katalogu.
2. Wykonując kroki opisane w pierwszej części tej części, "Uprawnienia do plików", ustaw uprawnienia,
aby każdy mógł zapisywać, czytać i wyszukiwać (0777 w kategoriach Uniksa) katalog. Znowu, jeśli
używasz Windowsa, prawdopodobnie nie musisz nic robić (spróbuj następnego skryptu, aby zobaczyć
na pewno). Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, sprawdź listę punktów w pierwszej sekcji
rozdziału, aby uzyskać sugestię dotyczącą Twojej sytuacji. Aby użyć PHP do przesyłania plików:
1. Utwórz nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE o nazwie upload_file.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Prześlij plik </ title>
</ head>
<body>
2. Utwórz sekcję kodu PHP:
<? php // upload_file.php
3. Sprawdź, czy formularz był przesłany:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
Jeszcze raz ten skrypt wyświetla i obsługuje formularz HTML. Jeśli został przesłany, przesłany plik
powinien zostać zaadresowany.

4. Próba przeniesienia przesłanego pliku do ostatecznego miejsca docelowego:
if (move_uploaded_file ($ _FILES ['the_file'] ['tmp_name'], "../uploads/ {$ _FILES ['the_file']
['name']}")) {
Funkcja move_uploaded_file () próbuje przenieść przesłany plik (zidentyfikowany przez $ _FILES
['the_file'] ['tmp_name']) do nowej lokalizacji (../uploads/{$_FILES['the_file '] ['Nazwa']). Lokalizacja to
katalog uploadów, który znajduje się w folderze nad tym skryptem. Nazwa pliku będzie taka sama, jak
na komputerze użytkownika. Umieszczenie tej funkcji jako warunku w instrukcji if ułatwia odpowiedź
na podstawie tego, czy ruch zadziałał. Zauważ, że istnieje tu niejawne zaufanie polegające na tym, że
użytkownik przesyła plik, który można bezpiecznie umieścić na serwerze, zachowując tę samą nazwę.
Zobacz porady dotyczące sugestii, jak zwiększyć bezpieczeństwo tego procesu.
5. Wydrukuj wiadomości wskazujące na powodzenie operacji:
print '<p> Twój plik został przesłany. </ p>';
} else {// Problem!
print '<p style = "color: red;"> Nie można załadować Twojego pliku, ponieważ:';
Pierwsza instrukcja print jest wykonywana, jeśli ruch zadziałał E. Druga odnosi się, jeśli nie zadziałała,
w takim przypadku zaczyna się komunikat o błędzie. Ta wiadomość zostanie bardziej wyraźna w kroku
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6. Wyświetl komunikat o błędzie, jeśli przeniesienie nie działa:
switch ($ _FILES ['the_file']
['error']) {
case 1:
print 'Plik przekracza ustawienie upload_max_filesize w php.ini';
break;
case 2:
print 'Plik przekracza ustawienie MAX_FILE_SIZE w formularzu HTML ";
break;
case 3:
print "Plik został tylko częściowo załadowany";
break;
case 4:
print "Nie przesłano żadnego pliku";
break;
case 6:
print 'Folder tymczasowy nie istnieje.';

break;
deafult:
print "Coś nieprzewidzianego się stało.";
break;
}
Jeśli ruch nie działa, zmienna $ _FILES ['the_file'] ['error'] zawiera liczbę wskazującą odpowiedni
komunikat o błędzie. Kiedy używasz tego w warunkowym przełączniku, skrypt PHP może wydrukować
odpowiedni komunikat o błędzie. Normalnie nie umieszczałbyś takiego kodu w publicznej witrynie - to
trochę za dużo informacji - ale jest wyjątkowo dobry, aby pomóc ci rozwiązać problem.
7. Zakończ komunikat o błędzie i zamknij oba warunkowe:
print '. </ p>'; // Uzupełnij paragraf.
} // Koniec move_uploaded_ file () IF.
} // Koniec przesyłania IF.
8. Wyjdź z PHP i utwórz plik
Formularz HTML:
?>
<form action = "upload_file.php"
enctype = "multipart / form-data"
method = "post">
<p> Prześlij plik za pomocą tego formularza: </ p>
<input type = "hidden" name = "MAX_FILE_SIZE" value = "300000">
<p> <input type = "file" name = "the_file"> </ p>
<p> <input type = "submit" name = "submit" value = "Wyślij ten plik"> </ p>
</ form>
Formularz HTML jest prosty, zawierający tylko dwa widoczne elementy: typ wprowadzania pliku i
przycisk przesyłania. Różni się od innych formularzy HTML w tym tekście tym, że używa on atrybutu
enctype i ukrytego typu wejściowego MAX_FILE_SIZE. Zachowaj ostrożność przy podawaniu nazwy
pliku, ponieważ ta wartość musi dokładnie odpowiadać indeksowi użytemu w pliku $ _FILES . Tutaj
używasz ogólnego pliku_the.
9. Uzupełnij stronę HTML:
</ body>
</ html>

10. Zapisz stronę jako upload_file.php, umieść ją w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP
w stosunku do katalogu uploads i przetestuj w przeglądarce. Tylko pliki o rozmiarze mniejszym niż
około 300 KB powinny być dozwolone dzięki ograniczeniu MAX_FILE_SIZE.
11. Sprawdź katalog uploadów, aby upewnić się, że plik został tam umieszczony.
Jeśli pliku nie można przenieść i pojawi się błąd odmowy uprawnień, sprawdź uprawnienia w katalogu
przesyłania. Następnie sprawdź, czy ścieżka do katalogu użytego w skrypcie jest poprawna i czy nie ma
błędów pisowni. Jak można się przekonać, pliki przesyłane za pośrednictwem przeglądarki są w
posiadaniu uprawnień - przez aplikację serwera WWW, która je tam umieszcza. Z punktu widzenia
bezpieczeństwa lepiej zmienić nazwę przesłanego pliku. Aby to zrobić, musisz opracować system, który
generuje nową, unikalną nazwę pliku i przechowuje zarówno oryginalne, jak i nowe nazwy plików w
pliku tekstowym lub w bazie danych. Skrypt może obsłużyć wiele plików do pobrania, o ile mają one
różne nazwy. W takim przypadku potrzebujesz tylko jednego ukrytego wejścia MAX_FILE_SIZE. W
skrypcie PHP można zastosować funkcję move_uploaded_file () do $ _FILES ['filename1'], $ _FILES
['filename2'] i tak dalej. Możesz ograniczyć przesyłanie pliku do określonego rozmiaru lub typu,
odwołując się do odpowiedniego indeksu (na przykład $ _FILES ['the_file'] ['size']) w swoim skrypcie
PHP (po przesłaniu pliku). Użyj unlink (), aby usunąć plik bez przesuwanie lub kopiowanie. Możesz użyć
funkcji copy (), aby utworzyć kopię pliku na serwerze.
Nawigowanie w katalogach
Poprzednie skrypty PHP działają z plikami, ale możesz także robić wiele rzeczy używające PHP. W tym
przykładzie napiszemy skrypt zawierający listę katalogówść, ale najpierw musisz zrozumieć użycie i
składni wielu z nich . Oto funkcje, których będziesz używać. Aby znaleźć całą zawartość katalogu,
najłatwiej jest użyć funkcji scandir ():
$ stuff = scandir ($ dir);
Ta funkcja zwraca tablicę każdego katalogu elementów lub pliku znalezionego w podanym katalogu.
Podobnie jak w przypadku funkcji związanych z plikami, wartość $ dir może być względną lub
bezwzględną ścieżką do danego katalogu. Ten następny przykład używa scandir (), ale spójrzmy
najpierw na kilka dodatkowych funkcji. Użyjesz w tym funkcji filesize () przykład; określa, jak duży jest
plik w bajtach. Ta wartość może być przypisana do zmienne lub drukowane:
$ size = filesize (plik $);
Podobnie funkcja filemtime () pobiera czas modyfikacji pliku. Zwraca znacznik czasu, który można
sformatować przy użyciu funkcji date (). Wreszcie PHP zawiera kilka funkcji, które identyfikują atrybuty.
Ta część wspomniała już o is_writable () i is_readable (), ale istnieją również is_dir () i is_file (). Zwracają
TRUE, jeśli dany element to odpowiednio katalog lub plik. Wszystkie te funkcje zostaną połączone w
jedną stronę, która będzie stanowić internetowy panel kontrolny do oglądania zawartości katalogu.
Aby utworzyć panel sterowania katalogu:
1. Utwórz nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę list_dir.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">

<title> Zawartość katalogu </
tytuł>
</ head>
<body>
2. Rozpocznij kod PHP i ustaw strefę czasową:
<? php // list_dir.php
date_default_timezone_set ("America / New_York");
Ponieważ ten skrypt użyje funkcji date (), musi raz ustalić strefę czasową.
3. Zidentyfikuj katalog do otwarcia i zeskanuj jego zawartość:
$ search_dir = '.';
$ contents = scandir ($ search_dir);
Ustalając tę wartość jako zmienną u góry skryptu PHP, będzie łatwo znaleźć i zmienić w razie potrzeby.
Tutaj używasz pojedynczego okresu, aby odnieść się do bieżącego katalogu. Możesz również użyć
bezwzględnej ścieżki do innego katalogu (/ Users / larry / Documents lub C: \\ myfiles \\ katalog) lub
względnej ścieżki (../myfiles), o ile PHP ma uprawnienia do odczytu wskazanego katalogu. Drugi wiersz
skanuje zawartość katalogu i przypisuje je jako tablicę do zmiennej $ contents.
4. Wyświetl podkatalogi tego katalogu:
print '<h2> Katalogi </ h2>
<ul> ';
foreach ($ contents as $ item) {
if ((is_dir ($ search_dir. '/'. $ item)) AND (substr ($ item, 0, 1)! = '.')) {
print "<li> $ item </ li> \ n";
}
}
print "</ ul>";
Ta pętla foreach uzyskuje dostęp do każdego elementu w tablicy, przypisując każdy do zmiennej $ item.
Skrypt powinien najpierw wyświetlić listę wszystkich katalogów, dlatego funkcja is_dir () jest
wywoływana w celu potwierdzenia typu elementu. Ten sam warunek sprawdza również, czy bieżący
element nie jest katalogiem bieżącym lub katalogiem ukrytym - oba oznaczone przez pojedynczy okres
w systemach uniksowych - lub katalog nadrzędny, oznaczony podwójnym okresem w systemach
uniksowych. Gdyby warunek ten jest PRAWDZIWY, wtedy nazwa elementu jest drukowana, w tagach
elementów listy, a następnie znak nowej linii (w celu uzyskania lepszego kodu źródłowego HTML). Aby
funkcja is_dir () działała podczas pracy z elementami znalezionymi w innych katalogach, wartość $
search_dir plus ukośnik jest dołączana do każdego elementu. Jeśli kod odniósł się do pozycji $ bez
dodania ścieżki do katalogu, kod działałby tylko dla bieżącego katalogu.
5. Utwórz nowy nagłówek i uruchom tabelę dla plików:

print '<hr> <h2> Pliki </ h2>
<table cellpadding = "2" cellspacing = "2" align = "left">
<tr>
<th> Nazwa </ th>
<th> Rozmiar </ th>
<th> Ostatnia modyfikacja </ th>
</ tr> ";
Skrypt wyświetla również rozmiary i daty modyfikacji plików. Aby wyglądało ładniej, wyniki są
umieszczane w tabeli HTML.
6. Rozpocznij przeglądanie plików w tym katalogu:
foreach ($ contents as $ item) {
if ((is_file ($ search_dir. '/'. $ item)) AND (substr ($ item, 0, 1)! = '.')) {
Kolejna pętla foreach służy do ponownego przeglądania zawartości katalogu. Tym razem warunek chce
tylko elementów, które są plikami, ale nie ukrytych plików, które zaczynają się od pojedynczego okresu.
Znowu wartość $ search_dir i ukośnik są dodawane do każdego elementu.
7. Oblicz rozmiar i modyfikację pliku datę, a następnie wydrukuj informacje:
$ fs = filesize ($ search_dir. '/'. $ item);
$ lm = date ('F j, Y', filemtime ($ search_dir. '/'. $ item));
wydrukuj "<tr>
<td> $ item </ td>
<td> $ fs bytes </ td>
<td> $ lm </ td>
</ tr> \ n ";
Pierwszy wiersz wywołuje funkcję filesize (), aby pobrać rozmiar pliku w bajtach. Drugi wiersz wywołuje
funkcję filemtime (), która zwraca znacznik czasowy czasu modyfikacji pliku. Znacznik czasu jest
następnie podawany do funkcji date () wraz z odpowiednim formatowaniem, aby zwrócić ciąg znaków,
taki jak 24 listopada 2016 r. Wreszcie, te dwa elementy i nazwa pliku jest drukowana w odpowiednich
kolumnach tabeli. Aby uzyskać dodatkowe zabezpieczenia, możesz również zastosować
htmlspecialchars () do nazwy elementu podczas drukowania.
8. Uzupełnij warunek i pętlę:
}
}
9. Zamknij tabelę:
print '</ table>';

10. Uzupełnij kod PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
11. Zapisz plik jako list_dir.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla serwera PHPenabled i
przetestuj go w przeglądarce
12. Jeśli chcesz, zmień wartość $ search_dir i ponownie przetestuj skrypt w przeglądarce.
Zwróć uwagę, że musisz użyć podwójnych ukośników odwrotnych, aby utworzyć bezwzględne nazwy
ścieżek serwer Windows. Jest to konieczne, ponieważ pojedynczy ukośnik odwrotny, używany w
nazwach ścieżek systemu Windows, jest znakiem escape. Tak więc, trzeba uciekać, aby wziąć je
dosłownie:
Katalog C: \\ myfiles \\
Funkcja glob () pozwala ci szukać katalogu dla plików, których nazwa pasuje do wzorca (jak coś.jpg lub
nazwa_pliku.doc). Inne funkcje plików, które możesz docenić include fileperms (), która zwraca
uprawnienia pliku; fileatime (), która zwraca ostatni raz, gdy dostęp do pliku był możliwy; i fileowner
(), która zwraca użytkownika, który jest właścicielem pliku. Funkcje basename () i dirname () są
przydatne do wyszukiwania podelementów pełnego katalogu lub ścieżki do pliku. Funkcja finfo_file ()
jest najlepszym sposobem znalezienia typu MIME pliku.
Tworzenie katalogów
Zrozumienie sposobu odczytywania i zapisywania plików na serwerze jest tylko częścią procesu
przechowywania danych. Prawdopodobnie będziesz chciał czytać i pisać również do katalogów.
Poleceniem utworzenia katalogu w PHP jest mkdir ():
mkdir ('directory_name', uprawnienia);
Nazwa katalogu jest nazwą katalogu, który ma zostać utworzony. Ta wartość może być w odniesieniu
do bieżącego katalogu (tj. tego, w którym znajduje się skrypt) lub może być pełną ścieżką:
mkdir ('C: \\ inetpub \\ users \\ rey'); Na serwerach Windows uprawnienia są ignorowane, a zatem nie
są wymagane (jak w poprzednim przykładzie). Na serwerach innych niż Windows uprawnienia są
domyślnie ustawione na 0777 (patrz część "Uprawnienia do plików" wcześniej w tej części, aby
dowiedzieć się, co oznaczają te cyfry). Mając to na uwadze, stwórzmy skrypt, który tworzy nowy
katalog dla użytkownika, gdy użytkownik się rejestruje - teoria mówi, że użytkownik może przesyłać
pliki do tego katalogu. Ten skrypt zapisuje również nazwę użytkownika i hasło do pliku tekstowego,
dzięki czemu użytkownik może zostać zweryfikowany podczas logowania. Zaczniesz od utworzenia
katalogu nadrzędnego, który musi być zapisywalny, aby PHP mogło tworzyć w nim podkatalogi, a także
użytkowników. plik danych txt.
Aby utworzyć katalog i plik danych:
1. Utwórz nowy folder o nazwie użytkownicy, zlokalizowany poza katalogiem głównym katalogu.
Można go utworzyć w tym samym katalogu, co wcześniej utworzony folder przesyłania.
2. Korzystając z kroków opisanych w pierwszej części tej części, "Uprawnienia do plików"

Ustaw uprawnienia, aby każdy mógł pisać, czytać i wyszukiwać (0777 w kategoriach Uniksa) katalog.
Jeśli używasz systemu Windows, ten krok najprawdopodobniej nie będzie potrzebny.
3. W edytorze tekstu utwórz nowy, pusty dokument.
4. Zapisz ten plik w katalogu users pod nazwą users.txt.
5. Ponownie wykorzystując kroki opisane wcześniej w rozdziale, ustaw uprawnienia do pliku users.txt,
aby wszyscy mogli pisać i czytać z pliku (0666 w kategoriach Uniksa).
Ponownie, prawdopodobnie nie będzie to konieczne, jeśli używasz systemu Windows na swoim
serwerze PHP. Po utworzeniu katalogu, do którego PHP może pisać, PHP powinno być w stanie
automatycznie utworzyć plik users.txt w tym katalogu, do którego PHP może pisać. Jednak najlepiej
nie przyjmować założeń na temat takich rzeczy.
Aby utworzyć skrypt rejestracji:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby go nazwać
register.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Zarejestruj się </ title>
<style type = "text / css" media = "screen">
.error {color: red; }
</ style>
</ head>
<body>
<h1> Zarejestruj </ h1>
W nagłówku strony zdefiniowana jest klasa CSS, która będzie używana do formatowania błędów.
2. Rozpocznij kod PHP i utwórz dwie zmienne:
<? php // register.php
$ dir = '../users/';
$ file = $ dir. "users.txt";
Te dwie zmienne reprezentują katalog i plik używany przez przykład. Plik znajdzie się w katalogu, więc
jego wartość zaczyna się od wartości katalogu. Zmień wartość $ dir tak, aby była odpowiednia dla
twojej sytuacji.
3. Sprawdź, czy formularz został złożony:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {

Po raz kolejny ta strona wyświetla i obsługuje formularz HTML. Dokonuje się tego za pomocą warunku
sprawdzającego, w jaki sposób żądany jest skrypt.
4. Zatwierdź informacje rejestracyjne:
$ problem = FALSE;
if (empty ($ _ POST ['username'])) {
$ problem = PRAWDA;
print '<p class = "error"> Proszę podać nazwę użytkownika! </ p>';
}
if (empty ($ _ POST ['password1']))) {
$ problem = PRAWDA;
print '<p class = "error"> Wprowadź hasło! </ p>';
}
if ($ _POST ['password1']! = $ _POST
['password2']) {
$ problem = PRAWDA;
print '<p class = "error"> Twoje hasło nie zgadza się z potwierdzonym hasłem! </ p>';
}
Formularz rejestracyjny jest prostszą wersją wcześniejszych formularzy rejestracyjnych opracowanych
w tym tekście. Ten sam proces weryfikacji, który wcześniej opracowałeś, służy do sprawdzania
przesłanej nazwy użytkownika i haseł. Zmienna $ problem jest używana jako flaga do wskazania, czy
wystąpił problem.
5. Sprawdź, czy występują problemy:
if (! $ problem) {
Ponownie, zmienna $ problem informuje, czy można zarejestrować użytkownika. Jeśli nie wystąpiły
problemy, bezpiecznie kontynuować.
6. Sprawdź, czy plik users.txt jest zapisywalny:
if (is_writable ($ file)) {
Tak jak poprzednio, plik danych jest najpierw potwierdzany jako zapisywalny w trybie warunkowym,
aby skrypt mógł odpowiednio zareagować.
7. Utwórz dane do zapisania w pliku, a następnie napisz:
$ subdir = time (). rand (0, 4596);
$ data = $ _POST ['nazwa użytkownika'] "\ t". sha1 (trim ($ _ POST ['password1'])). "\ t". $ subdir.
PHP_EOL;
file_put_contents (plik $, $ dane, FILE_APPEND | LOCK_EX);

Nazwa tworzonego katalogu jest liczbą opartą na czasie zarejestrowania użytkownika i losowej
wartości. Ten system pomaga zagwarantować, że utworzony katalog jest unikalny i ma poprawną
nazwę. Zamiast zapisywania pojedynczego ciągu znaków, tak jak poprzednio, ten skrypt przechowuje
trzy oddzielne informacje: nazwę użytkownika; zaszyfrowaną wersję hasła (za pomocą funkcji sha1 ();.
Hasło jest najpierw przycinane, aby pozbyć się wszelkich obcych przestrzeni. Aby rozróżnić fragmenty
informacji, wstawiamy kartę (utworzoną przy użyciu kodu \ t). Znak nowej linii służy do oznaczania
końca linii, ponownie za pomocą stałej PHP_EOL.
8. Utwórz katalog użytkownika i wydrukuj wiadomość:
mkdir ($ dir. $ subdir);
print '<p> Jesteś teraz zarejestrowany! </ p>';
Funkcja mkdir () tworzy katalog w katalogu użytkowników. Katalog ma nazwę, która została
wygenerowana wcześniej.
9. Wypełnij warunki:
} else {// Nie można pisać do pliku.
print '<p class = "error"> Nie można zarejestrować z powodu błędu systemu. </ p>';
}
} else {// Nie pamiętam pola.
print '<p class = "error"> Wróć i spróbuj ponownie! </ p>';
}
Pierwszy inny kończy warunkowe, jeśli skrypt nie może otworzyć pliku users.txt do zapisu. Druga
zawiera warunek, jeśli użytkownik nie wypełnił poprawnie formularza
10. Dodaj klauzulę else do warunku głównego i wyjdź z PHP:
} else {
?>
W przeciwieństwie do poprzednich przykładów w tej części, ten skrypt PHP najpierw wyświetla
formularz, a następnie go obsługuje. Podczas gdy inne skrypty wyświetliłyby formularz ponownie, ten
nie, ponieważ tworzenie formularzy jest częścią instrukcji else. Reszta strony jest po prostu HTML, więc
wychodzisz z PHP, aby utworzyć formularz.
11. Wyświetl formularz HTML:
<form action = "login.php"
method = "post">
<p> Nazwa użytkownika: <input type = "text" name = "username" size = "20"> </ p>
<p> Hasło: <input type = "password" name = "password" size = "20"> </ p>
<input type = "submit" name = "submit" value = "Login">
</ form>

12. Wypełnij główny warunek:
<? php} // Koniec przesyłania IF.
?>
Ten końcowy nawias zamykający zamyka główny warunek przesłania. Aby to działało, najpierw należy
utworzyć nową sekcję PHP.
13. Uzupełnij stronę HTML:
</ body>
</ html>
14. Zapisz plik jako register.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla serwera PHPenabled i
przetestuj go w przeglądarce.
15. Jeśli chcesz, otwórz plik users.txt w edytorze tekstu, aby zobaczyć jego zawartość.
Możesz również upewnić się, że strona działała tak, jak powinna, szukając w katalogu użytkowników
nowych podkatalogów. Funkcja rmdir () usuwa istniejący katalog, zakładając, że PHP ma na to
zezwolenie. Podczas używania znaku, na przykład karty, aby oddzielić zapisane wartości, powinieneś
dodatkowo podjąć kroki, aby uciec lub usunąć znak z zapisanych wartości
Odczytywanie plików przyrostowo
W skrypcie view_quote.php cały plik został wczytany do tablicy za pomocą funkcji file (). Ale co, jeśli
chcesz przeczytać tylko niewielką część pliku na raz? Następnie musisz użyć funkcji fgets (). Funkcja
fgets () odczytuje ciąg o określonej długości. Najczęściej jest umieszczany w pętli while, która używa
funkcji feof (), aby upewnić się, że koniec pliku nie został osiągnięty. Na przykład:
$ fp = fopen ($ file, 'rb');
while (! feof ($ fp)) {
$ string = fgets ($ fp, 1024);
}
fclose ($ fp);
Za pomocą tego kodu będzie odczytywanych 1023 bajtów danych, ponieważ fgets () zawsze odczytuje
1 bajt mniej niż podana długość. Lub fgets () przestanie czytać po dojściu do końca linii lub końca pliku.
Drugi argument jest opcjonalny, ale jeśli jest obecny, powinien być liczbą większą niż pojedynczy wiersz
tekstu w pliku. Jeśli chcesz tylko przeczytać do końca wiersza, pomiń argument długości:
$ string = fgets ($ fp);
W przykładzie, w którym dane są przechowywane w określonym formacie (zwykle przy użyciu
przecinek, stąd format wartości oddzielonych przecinkami CSV), możesz użyć fgetcsv ()
zamiast tego funkcja. Łamie ciąg na części, używając oznaczonego separatora i zwraca tablicę:
$ array = fgetcsv ($ fp, length, delimiter);
$ array = fgetcsv ($ fp, 1024);

Ponownie, poprzednie wywołanie funkcji zwraca 1023 bajtów danych, ale zrywa ciąg znaków do tablicy
przy użyciu domyślnego separatora - przecinka - jako wskaźnika miejsca do wykonania elementów. Ta
funkcja jest odpowiednikiem funkcji fgets () i explode () razem. Jeśli podasz argument separatora,
możesz zmienić znak, który będzie używany do wyznaczania danych. Wreszcie, ponieważ te funkcje
polegają na identyfikacji końca linii, jest to sprytne dodatkowe zabezpieczenie, aby włączyć ustawienie
auto_detect_line_endings w PHP. Możesz to zrobić za pomocą funkcji ini_set ():
ini_set ('auto_detect_line_endings', 1);
Jako przykład, stwórzmy skrypt logowania, który używa pliku users.txt utworzonego w poprzedni
przykład. Będzie czytał plik do momentu znalezienia pasującej nazwy użytkownika / hasła kombinacja
została znaleziona. Aby czytać plik przyrostowo:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę login.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Login </ title>
</ head>
<body>
<h1> Login </ h1>
2. Utwórz sekcję PHP i wskaż plik do użycia:
<? php // login.php
$ file = '../users/users.txt';
Wartość pliku $ powinna być taka sama
3. Sprawdź, czy formularz został złożony:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
4. Utwórz zmienną obojętną do użycia jako flaga:
$ loggedin = FALSE; jak w register.php.
Zmienna $ loggedin służy do wskazania, czy użytkownik wprowadził prawidłową kombinację nazwy
użytkownika i hasła. Po uruchomieniu skryptu zakłada się, że użytkownik nie wprowadził poprawnych
wartości.
5. Otwórz plik do odczytu:
ini_set ('auto_detect_line_ zakończenia', 1);
$ fp = fopen ($ file, 'rb');
W przeciwieństwie do funkcji file (), funkcja fgetcsv () wymaga wskaźnika pliku. Dlatego plik users.txt
musi zostać otwarty przy użyciu funkcji fopen (), używając odpowiedniego trybu.

W tym trybie jest to rb, co oznacza, że plik powinien zostać otwarty do odczytu w bezpiecznym trybie
binarnym. Po pierwsze, aby być bezpiecznym, włączone jest ustawienie auto_detect_line_endings w
PHP. Stylistycznie niektórzy programiści wolą dostosować ustawienia jako pierwszą linię kodu w
skrypcie, więc zachęcamy do przeniesienia tego, jeśli wolisz.
6. Przeprowadź pętlę przez każdą linię pliku:
while ($ line = fgetcsv ($ fp, 200, "\ t")) {
Ta pętla while odczytuje kolejne 200 bajtów lub jedną linię pliku - w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej - przy każdej iteracji. Odczytywane dane są dzielone na tablicę, za pomocą karty wskazują
poszczególne elementy. Ponieważ plik users.txt przechowuje swoje dane w formacie nazwa
użytkownika zakładka hasło zakładka nowy znak, tablica $ line zawiera trzy elementy indeksowane na
0 (nazwa użytkownika), 1 (hasło) i 2 (katalog).
7. Sprawdź przesłane wartości w odniesieniu do pobranych wartości:
if (($ line [0] == $ _POST ➝ ['username']) AND ($ line [1] == sha1 (trim ($ _ POST ['password'])))) {
To dwuczęściowe warunkowe sprawdzenie przesłanej nazwy użytkownika względem przechowywanej
nazwy użytkownika ($ line [0]) i sprawdzenie przesłanego hasła pod kątem zapisanego hasła ($ line
[1]). Jednakże, ponieważ zapisane hasło zostało zaszyfrowane przy pomocy sha1 (), zastosuj sha1 () do
przesłanej wartości, a następnie dokonaj porównania.
8. Jeśli znaleziono dopasowanie, ustaw $ loggedin na TRUE i zakończ pętlę while:
$ loggedin = TRUE;
przerwa;
Jeśli warunek ma wartość TRUE, przesłana nazwa użytkownika i hasło są zgodne z zapisanymi w pliku.
W tym przypadku flaga $ loggedin jest ustawiona na TRUE, a instrukcja break używana jest do
zakończenia pętli while. Zaletą tego systemu jest to, że odczytuje się tylko tyle pliku, ile potrzeba, aby
znaleźć dopasowanie.
9. Zamknij warunkową, pętlę while,
i plik:
}
}
fclose ($ fp);
10. Wydrukuj wiadomość do użytkownika:
if ($ loggedin) {
print "<p> Jesteś teraz zalogowany. </ p> ';
} else {
print '<p style = "color: red;"> Podana nazwa użytkownika i hasło nie pasują do tych w pliku. </ p>';
}

Używając flagi $ loggedin, skrypt może teraz określić, czy użytkownik jest "zalogowany". Możesz dodać
do tego procesu pewne funkcje, przechowując katalog użytkownika w sesji, a następnie przesyłając go
na stronę przesyłania plików.
11. Kontynuuj główne wyrażenie warunkowe i zakończ PHP:
} else {
?>
12. Utwórz formularz HTML:
<form action = "login.php"
method = "post">
<p> Nazwa użytkownika: <input type = "text" name = "username" size = "20"> </ p>
<p> Hasło: <input type = "password" name = "password" size = "20"> </ p>
<input type = "submit" name = "submit" value = "Login">
</ form>
13. Wróć do PHP, aby ukończyć główne warunkowe:
<? php} // Koniec przesyłania IF. ?>
14. Zakończ stronę HTML:
</ body>
</ html>
15. Zapisz plik jako login.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla PHPenabled
serwer i przetestuj go w przeglądarce. Począwszy od PHP 5.3, funkcja fgetcsv () pobiera kolejny
opcjonalny argument: znak używany do unikania problematycznych znaków. Oczywiście domyślną
postacią escape jest backslash. Jeśli linia jest pusta, fgetcsv () zwraca tablicę zawierającą pojedynczą
wartość pustą.

Wprowadzenie do baz danych
Wprowadzenie do SQL
Baza danych to zbiór tabel (składających się z kolumn i wierszy), które przechowują Informacje.
Większość baz danych jest tworzona, aktualizowana i odczytywana za pomocą SQL (Strukturalny Język
zapytań). SQL ma zaskakująco mało poleceń (tabela zawiera listę siedmiu najważniejszych), co jest
zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem.
Polecenie

Cel

ALTER

Modyfikuje istniejącą tabelę

CREATE

Tworzy bazę danych lub tabelę

DELETE

Usuwa rekordy z tabeli

DROP

Usuwa bazę danych lub tabelę

INSERT

Dodaje rekordy do tabeli

SELECT

Pobiera rekordy z tabeli

UPDATE

Aktualizuje rekordy w tabeli

SQL został zaprojektowany tak, aby był napisany podobnie jak język angielski, co czyni go bardzo
przyjazny użytkownikowi. Ale SQL jest nadal bardzo zdolny, nawet jeśli trzeba się zastanowić nad
stworzeniem bardziej złożonych instrukcji SQL z tylko garścią dostępnych terminów. W w tej części
dowiesz się, jak wykonywać wszystkie podstawowe polecenia SQL. Dla osób początkujących w PHP,
zamieszanie może wynikać z relacji PHP do HTML (tzn. PHP może być używane do generowania HTML,
ale kod PHP nigdy nie jest wykonywany w przeglądarce). Po włączeniu bazy danych relacje mogą stać
się jeszcze bardziej nieostre. Proces jest dość prosty: PHP służy do wysyłania instrukcji SQL do aplikacji
bazy danych, gdzie są wykonywane. Rezultat wykonania - utworzenie tabeli, wstawienie rekordu,
pobranie niektórych rekordów, a nawet błąd - jest następnie zwracany przez bazę danych do skryptu
PHP. Mając to na uwadze, PHP mysqli_query () funkcja będzie najczęściej używanym narzędziem w tej
części. Wysyła polecenie SQL do MySQL:
$ result = mysqli_query (połączenie z bazą danych, polecenie SQL);
Ten rozdział rozpoczynam od tego prologu, ponieważ dodanie SQL i MySQL do procesu tworzenia stron
internetowych skomplikuje sytuację. Kiedy pojawiają się problemy - i niewątpliwie będą - musisz
wiedzieć, jak je rozwiązać. Gdy skrypt PHP, który wchodzi w interakcję z bazą danych MySQL, nie działa
zgodnie z oczekiwaniami, pierwszym krokiem jest ustalenie, czy problem dotyczy samego zapytania numeru 1 w A, czy w wynikach zapytania - numer 2 w A. wykonaj ten krok, możesz rozpocząć od
wydrukowania wykonywanego zapytania, używając kodu takiego jak:
print $query;
Zakładając, że $query reprezentuje kompletne polecenie SQL, często zawierające wartości zmiennych
PHP, ta prosta linia pokaże ci rzeczywistą instrukcję SQL. Następnie należy pobrać drukowane
zapytanie i wykonać je przy użyciu innej aplikacji. Dwie najpopularniejsze opcje to
■ Klient MySQL B, narzędzie wiersza poleceń do interakcji z MySQL
■ phpMyAdmin C, oparty na PHP interfejs MySQL

Jeden lub oba z nich powinny zostać dostarczone przez firmę hostingową lub oprogramowanie
zainstalowane na własnym komputerze. Z technicznego punktu widzenia DBMS lub aplikacja bazy
danych jest oprogramowaniem, które łączy się z odpowiednią bazą danych. Jednak wiele osób używa
synonimów terminów bazy danych i DBMS. Wiele innych aplikacji jest dostępnych do interakcji z
MySQL oprócz klienta MySQL i phpMyAdmin. Niektóre są bezpłatne, a inne kosztują. Szybkie
wyszukiwanie przy użyciu Google for MySQL, administratora i systemu operacyjnego powinno
przynieść interesujące rezultaty
Łączenie z MySQL
Podczas pracy z plikami tekstowymi w części 11, "Pliki i katalogi", zobaczyłeś, że niektóre funkcje, takie
jak fwrite () i fgets (), wymagają najpierw utworzenia wskaźnika pliku za pomocą fopen (). Ten wskaźnik
działa wtedy jako odniesienie do tego otwartego pliku. Podczas pracy z bazami danych używasz
podobnego procesu. Najpierw musisz nawiązać połączenie z serwerem bazy danych - w tym przypadku
MySQL. To połączenie jest następnie używane jako punkt dostępu do wszelkich przyszłych poleceń.
Składnia połączenia z bazą danych jest
$ dbc = mysqli_connect (nazwa hosta, nazwa użytkownika, hasło, database_name);
Połączenie z bazą danych przypisane do $ dbc w tym przykładzie jest zwykle ustalane używając co
najmniej czterech argumentów: hosta, który jest prawie zawsze localhost; Nazwa użytkownika; hasło
do tej nazwy użytkownika; i nazwa bazy danych. Jeśli korzystasz z bazy danych za pośrednictwem firmy
hostingowej, najprawdopodobniej firma zapewni Ci wszystkie te wartości. Jeśli używasz MySQL na
swoim komputerze. Po zakończeniu pracy z bazą danych można zamknąć połączenie, tak jak w
przypadku zamykania otwartego pliku:
mysqli_close ($ dbc);
Skrypt PHP automatycznie zamknie połączenie z bazą danych po uruchomieniu skryptu kończy się, ale
uważa się, że dobrym formą jest formalne zamknięcie połączenia Nie jest już potrzebne. W pierwszym
przykładzie tego rozdziału napiszesz prosty skrypt, który próbuje połączyć się z bazą danych MySQL.
Gdy to połączenie działa, możesz przejść przez resztę części. Ponownie, musisz już znać prawą nazwę
hosta, nazwę użytkownika, hasło i wartości bazy danych, aby to wykonać przykład. Baza danych będzie
musiała zostać utworzona!
Aby połączyć się z bazą danych MySQL:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby go nazwać
mysqli_connect.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Połącz się z MySQL </ title>
</ head>
<body>
2. Uruchom sekcję kodu PHP:

<? php // mysqli_
connect.php
3. Połącz się z MySQL i zgłoś się do
wyniki:
if ($ dbc = mysqli_
connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "mój blog")) {
print '<p> Pomyślnie podłączony do bazy danych! </ p> ";
mysqli_close ($ dbc);
} else {
print '<p style = "color: red;"> Nie można połączyć się z bazą danych. </ p>';
}
Umieszczając próbę połączenia jako warunek w instrukcji if-else, ułatwia raportowanie, czy połączenie
działa. Baza danych używana w tej części nosi nazwę mój blog. Musi zostać utworzony przed
wykonaniem tego skryptu przez firmę hostingową lub samodzielnie. Jeśli ustanowiono połączenie,
drukowany jest komunikat pozytywny, a następnie połączenie jest zamykane. W przeciwnym razie
drukowany jest komunikat z napisem przeciwnym i nie ma potrzeby zamykania połączenia z bazą
danych (ponieważ nie był on otwarty).
4. Uzupełnij kod PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
5. Zapisz plik jako mysqli_connect.php, umieść go w odpowiednim katalogu na swoim komputerze z
włączoną obsługą PHP i przetestuj go w przeglądarce. Jeśli widzisz wyniki, sprawdź dwukrotnie nazwę
użytkownika i hasło. Powinny pasować do tych, które dostałeś od swojego usługodawcy hostingowego
lub tych, z których utworzono użytkownika. Zawsze możesz przetestować nazwę użytkownika
połączenia i hasło, używając ich w kliencie MySQL. Jeśli widzisz wywołanie niezdefiniowanej funkcji
mysqli_connect ..., twoja wersja PHP nie obsługuje MySQL
Wartość localhost jest używana jako nazwa hosta, gdy zarówno skrypt PHP, jak i baza danych MySQL
znajdują się na tym samym komputerze. Za pomocą PHP można łączyć się z bazą danych MySQL
uruchomioną na zdalnym serwerze, zmieniając nazwę hosta w skrypcie PHP i tworząc odpowiednie
uprawnienia w MySQL. PHP ma wbudowaną obsługę większości baz danych, w tym MySQL, SQLite,
MongoDB, Oracle i PostgreSQL. Jeśli używasz typu bazy danych, która nie ma bezpośredniej pomocy na przykład Access lub SQL Server - będziesz musiał korzystać z funkcji ODBC (Open Database
Connectivity) PHP i sterowników ODBC tej bazy danych, aby łączyć się z bazą danych . Połączenie użycia
PHP i MySQL jest tak powszechne, że możesz uruchamiać terminy identyfikujące serwery
skonfigurowane z PHP i MySQL: LAMP, MAMP i WAMP. Dotyczy to systemu operacyjnego - Linux, Mac
OS X lub Windows - oraz serwera WWW Apache, MySQL DBMS i PHP. Będziesz pracował z MySQL, więc
wszystkie funkcje używane w tej części są specyficzne dla MySQL. Na przykład, aby połączyć się z bazą
danych w MySQL, odpowiednią funkcją jest mysqli_connect (), ale jeśli używasz PostgreSQL, zamiast

tego napisz pg_connect (). Jeśli nie używasz MySQL DBMS, użyj podręcznika PHP (dostępnego przez
www.PHP.net), aby znaleźć odpowiednie nazwy funkcji. Nie musisz wybierać bazy danych podczas
łączenia, ale jest to bardziej powszechne. Najbardziej prawdopodobnym wyjątkiem jest sytuacja, gdy
aplikacja używa wielu baz danych. Nie zrobiono tego w tych przykładach, ale ogólnie dobrym
pomysłem jest ustawienie nazwy bazy danych - nazwy hosta, nazwy użytkownika, hasła i nazwy bazy
danych - jako zmiennych lub stałych. Następnie możesz podłączyć je do odpowiednich funkcji. W ten
sposób można oddzielić specyfikację bazy danych od funkcji skryptu, umożliwiając łatwe przenoszenie
tego kodu do innych aplikacji.
Obsługa błędów MySQL
Zanim ta częśćł wejdzie zbyt głęboko w pracę z MySQL, najlepiej będzie przedyskutować niektóre
techniki obsługi błędów. Typowe błędy, które napotkasz, to
■ Nie można połączyć się z MySQL
■ Brak możliwości uruchomienia zapytania
■ Brak wyników zwróconych przez zapytanie
■ Dane nie zostały wstawione do tabeli
Doświadczenie nauczy Cię, dlaczego te błędy występują normalnie, ale natychmiast widzą problem
który polega na tym, że uruchomienie skryptów może zaoszczędzić wiele czasu na debugowanie. Aby
twoje skrypty dawały informacyjne raporty o błędach, użyj funkcji mysqli_error (). Ta funkcja zwraca
tekstową wersję błędu zwróconego przez serwer MySQL. Musi być zapewnione połączenie z bazą
danych:
$ dbc w tym rozdziale:
print mysqli_error ($ dbc);
Błędy połączenia są jednak nieco inne. Aby zgłosić je, wywołaj mysqli_connect_error (). Ta funkcja nie
przyjmuje żadnych argumentów:
print mysqli_connect_error ();
Wraz z tymi funkcjami możesz chcieć użyć niektórych narzędzi PHP do obsługi błędów. Dla
początkujących możesz zacząć od operatora usuwania błędów (@). W przypadku użycia
poprzedzającego nazwę funkcji, tłumi wszystkie komunikaty o błędach lub ostrzeże tę funkcję może
wywołać:
@function_name ();
Pamiętaj, że ten operator nie zatrzymuje błędu; po prostu zapobiega wiadomość od razu wyświetlana.
Używałbyś go w sytuacjach, w których ty zamierzamy poradzić sobie z błędem, jeśli się pojawi. To jest
ważny punkt: błąd nadal występuje, więc powinieneś używać operatora tłumienia błędów tylko wtedy,
gdy robisz błąd w inny sposób. Aby użyć obsługi błędów:
1. Otwórz mysqli_connect.php w edytorze tekstu lub IDE.
2. Pomiń wszelkie błędy PHP utworzone przez funkcję mysqli_connect (), zmieniając jeśli warunkowe
są następujące:
if ($ dbc = @mysqli_connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "mój blog")) {

Zamiast wypisywania przez PHP komunikatu o błędzie, gdy funkcja mysqli_connect () zapala się
ponownie (B w poprzedniej sekcji, "Connecting to MySQL"), komunikat zostanie tutaj wyłączony za
pomocą symbolu @. Błędy nadal występują, ale są obsługiwane przez zmianę wprowadzoną w
następnym kroku.
3. Dodaj funkcję mysqli_error () do instrukcji print w sekcji else:
print '<p style = "color: red;"> Nie można połączyć się z MySQL: <br>'. mysqli_connect_ error (). ". </
p>";
Zamiast drukowania wiadomości lub polegania na dowolnym błędzie PHP, skrypt wypisuje teraz błąd
MySQL w tym kontekście. Osiągasz to, drukując niektóre HTML połączony z funkcją
mysqli_connect_error (). Należy zauważyć, że funkcja mysqli_connect_error () nie jest dostarczana z
połączeniem z bazą danych - $dbc-jako argument, ponieważ nie nawiązano połączenia z bazą danych.
4. Zapisz plik i przetestuj go ponownie w przeglądarce. Jeśli wystąpił problem, ten wynik wygląda teraz
lepiej niż wcześniej.
W tej części wyświetlane są komunikaty o błędach pomagające w procesie debugowania. Serwisy
internetowe na żywo nie powinny pokazywać użytkownikowi tego poziomu jawnych komunikatów o
błędach. Operator tłumienia błędów powinien być używany tylko w bardzo ograniczonych sytuacjach
- a mianowicie, gdy obsługujesz błąd w inny sposób. W miarę budowania swoich umiejętności
związanych z PHP nauczysz się bardziej wyrafinowanych metod zarządzania błędami, takich jak
używanie wyjątków i pisanie własnego programu obsługi błędów. Możesz również zobaczyć kod, w
którym umiera (), który jest aliasem dla exit (), jest wywoływany, gdy wystąpi błąd połączenia. Myślenie
jest takie, że ponieważ nie można nawiązać połączenia z bazą danych, nie ma sensu kontynuować.
Moim zdaniem to zbyt ciężkie podejście.
Tworzenie tabeli
Po utworzeniu i wybraniu początkowej bazy danych można rozpocząć tworzenie poszczególnych tabel.
Baza danych może składać się z wielu tabel, ale w tym prostym na przykład utworzysz tabelę, w której
będą przechowywane wszystkie dane rozdziału. Aby utworzyć tabelę w bazie danych, użyjesz języka
SQL - języka zrozumiałego dla baz danych. Ponieważ SQL jest bardzo podobny do mówionego języka
angielskiego, poprawne zapytanie do utworzenia nowej tabeli brzmi tak:
CREATE TABLE tablename (definicja kolumny 1, definicja kolumny 2 itd.)
Dla każdej kolumny, oddzielonej przecinkami, najpierw podajesz nazwę kolumny, a następnie typ
kolumny. Typy wspólne to TEKST, VARCHAR (zmienna liczba znaków),
DATETIME i INT (liczba całkowita).
Ponieważ zaleca się utworzenie kolumny, która działa jako podstawowa key (kolumna używana w
odniesieniu do każdego wiersza), prosta instrukcja CREATE może być
CREATE TABLE my_table (
id INT PRIMARY KEY,
informacje TEKST
)

Klucz podstawowy tabeli jest specjalną kolumną o unikalnych wartościach, która jest używana do
odnoszenia się do wierszów tabeli. Baza danych tworzy indeks tej kolumny, aby szybciej poruszać się
po tabeli. Tabela może mieć tylko jeden klucz podstawowy, który zwykle konfigurujesz jako
automatycznie zwiększaną kolumnę liczb całkowitych. Pierwszy wiersz ma klucz 1, drugi ma klucz 2 i
tak dalej. Odwołanie się do klucza zawsze powoduje pobranie wartości dla tego wiersza. Na koniec
dobrym pomysłem jest ustalenie domyślnego zestawu znaków podczas tworzenia tabeli (lub bazy
danych). Można to osiągnąć, dodając nazwę CHARACTER SET na końcu instrukcji tworzenia tabeli:
CREATE TABLE my_table (
id INT PRIMARY KEY,
informacje TEKST
) CHARACTER SET utf8
Podobnie jak metatag zestawu znaków w HTML, jest to jedynie wskazówka, jakie kodowanie należy
zastosować w przypadku przechowywanych znaków. Prawie na pewno chcesz użyć utf8 tutaj. Możesz
odwiedzić stronę MySQL, aby uzyskać więcej informacji na temat SQL, definicji kolumn i zestawów
znaków. Postępując zgodnie ze wskazówkami w tej sekcji, powinieneś być w stanie wykonać niektóre
podstawowe zadania bazodanowe. W tym przykładzie utworzysz tabelę bazy danych, która będzie
używana do przechowywania informacji przesłanych za pomocą formularza HTML. W następnej części
rozdziału napisz skrypt, który wstawia przesłane dane do utworzonej tutaj tabeli. Aby utworzyć tabelę
za pomocą PHP, użyj funkcji mysqli_query () do wykonania polecenia SQL CREATE TABLE:
mysqli_query ($ dbc, "CREATE TABLE wpisy ...");
Alternatywnie można wykonać to samo polecenie SQL za pośrednictwem innego interfejsu, na przykład
jako klient MySQL z linii poleceń lub internetowy phpMyAdmin.
Aby utworzyć nową tabelę:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę create_table.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Utwórz tabelę </ title>
</ head>
<body>
2. Rozpocznij sekcję kodu PHP:
<? php //create_table.php
3. Połącz się z bazą danych MySQL:
if ($ dbc = @mysqli_connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "mój blog")) {
4. Zdefiniuj zapytanie do tworzenia tabeli:

$ query = 'Wpisy CREATE TABLE (
id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
tytuł VARCHAR (100) NOT NULL,
wpis TEXT NOT NULL,
date_entered DATETIME NOT NULL
) CHARACTER SET utf8 ';
Po pierwsze, aby utworzyć nową tabelę, należy napisać nazwę tabeli CREATE TABLE (gdzie tablename
jest zastępowana przez żądaną nazwę tabeli). Następnie, w nawiasach, podajesz listę każdej kolumny,
z każdą kolumną oddzieloną przecinkiem. Twoje nazwy tabel i kolumn powinny być alfanumeryczne,
bez spacji. Pierwsza kolumna w tabeli ma nazwę id; jest liczbą całkowitą bez znaku (INT UNSIGNED - co
oznacza, że może to być tylko dodatnia liczba całkowita). Uwzględniając słowa NOT NULL, wskazujesz,
że ta kolumna musi mieć wartość dla każdego wiersza. Wartości automatycznie zwiększą się o 1 dla
każdego dodanego wiersza (AUTO INCREMENT) i staną się kluczem podstawowym. Następne dwie
kolumny składają się z tekstu. Jeden, nazwany tytuł, jest ograniczony do 100 znaków. Drugi, wpis, może
mieć olbrzymi rozmiar. Każde z tych pól jest również oznaczone jako NOT NULL, co powoduje, że są
wymagane. Na koniec kolumna date_entered to znacznik czasu, który oznacza, kiedy każdy rekord
został dodany do tabeli. A Jeśli zapytanie spowodowało błąd, zgłoszony zostanie błąd MySQL i samo
zapytanie (w celu debugowania).
5. Wykonaj zapytanie:
if (@mysqli_query ($ query, $ dbc))
{
print '<p> Stół został utworzony. </ p>';
} else {
print '<p style = "color: red;"> Nie można utworzyć tabeli, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </
p> <p> Zapytanie było uruchomione:". $ zapytanie. "</ p>";
}
Aby utworzyć tabelę, wywołaj funkcję mysqli_query (), używając połączenia z bazą danych jako
pierwszego argumentu, a zmienną zapytania - $ query- jako drugą. Jeśli wystąpił problem, drukowany
jest błąd MySQL wraz z wartością zmiennej $ query. Ten ostatni krok - drukowanie faktycznego
zapytania, które jest wykonywane - jest szczególnie przydatna technika debugowania
6. Zamknij połączenie z bazą danych i wykonaj warunkowe $ dbc:
mysqli_close ($ dbc);
} else {// Błąd połączenia.
print '<p style = "color: red;"> Nie można połączyć się z bazą danych: <br>'. mysqli_ connect_error ().
". </ p>";
7. Uzupełnij kod PHP i stronę HTML:
?>

</ body>
</ html>
8. Zapisz skrypt jako create_table.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP i
przetestuj go w swojej przeglądarce. Nie trzeba pisać kodu SQL i słów kluczowych wielkimi literami,
tak jak ja to robię, ale dzięki temu można odróżnić terminy SQL od nazw tabel i kolumn. W przypadku
większych aplikacji internetowych, bardzo zaleca się umieszczenie kodu dostępu do bazy danych w
oddzielnym pliku, znajdującym się poza katalogiem sieciowym. Następnie każda strona wymagająca
bazy danych może zawierać ten zewnętrzny plik. Funkcja mysqli_query () zwraca TRUE, jeśli zapytanie
zostało pomyślnie uruchomione w bazie danych. Wynik ten niekoniecznie oznacza oczekiwany wynik.
W tej części przedstawiono podstawy wiedzy związanej z MySQL i SQL (w tym typy kolumn). Będziesz
chciał sprawdzić inne zasoby - gdy tylko poczujesz się komfortowo z podstawami. Normalnie nie
używałbyś skryptu PHP do tworzenia tabeli, tak jak normalnie nie tworzyłbyś bazy danych za pomocą
skryptu PHP, ale kiedy zaczynasz od MySQL, jest to łatwy sposób na osiągnięcie pożądanych rezultatów.
Wstawianie danych do bazy danych
Jak wspomniano, ta baza danych będzie używana jako prosty blog, internetowy dziennik. Wpisy w
blogu - składające się z tytułu i tekstu - zostaną dodane do bazy danych za pomocą jednej strony, a
następnie wyświetlone na innej stronie. Ostatni skrypt utworzył tabelę, która składa się z czterech
kolumn: id, title, entry i date_entered. Proces dodawania informacji do tabeli jest podobny do
tworzenia samej tabeli pod względem używanych funkcji PHP, ale zapytanie SQL jest inne. Aby wstawić
rekordy, użyj polecenia INSERT SQL z jedną z następujących składni:
INSERT INTO tablename VALUES (value1, value2, value3, etc.)
INSERT INTO tablename (column1_name, column2_name) VALUES (value1, value2)
Zapytanie zaczyna się od INSERT INTO nazwapliku. Następnie możesz określić kolumny, dla których
wstawiasz wartości lub jawnie je nazwać. Ten pierwszy jest bardziej szczegółowy i dlatego jest
preferowany, ale może być żmudny, jeśli wypełniasz mnóstwo kolumn. W obu przypadkach należy
upewnić się, że wyświetlana jest prawidłowa liczba wartości całkowitych i właściwy typ wartości dla
każdej kolumny. Wartości są umieszczone w nawiasach, a każda wartość jest oddzielona przecinkiem.
Wartości nienumeryczne - łańcuchy i daty - muszą być cytowane, natomiast liczby nie:
INSERT INTO (imię, wiek) WARTOŚCI ("Jonasz", 1)
Zapytanie jest wykonywane przy użyciu funkcji mysqli_query (). Ponieważ zapytania INSERT mogą być
złożone, sensowne jest przypisywanie każdego zapytania do zmiennej i wysyłanie tej zmiennej do
funkcji mysqli_query () (jak wcześniej pokazano). Aby zademonstrować, stwórzmy stronę, która dodaje
wpisy blogu do bazy danych. Podobnie jak wiele przykładów z poprzedniej części, ten będzie wyświetlał
i obsługiwał formularz HTML. Zanim jednak przejdę do przykładu, powiem, że ten skrypt świadomie
zawiera lukę w zabezpieczeniach; Zostanie to wyjaśnione i naprawione w następnej sekcji
Aby wprowadzić dane do bazy danych z formularza HTML:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby go nazwać
add_entry.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">

<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Dodaj wpis w blogu </ title>
</ head>
<body>
<h1> Dodaj wpis w blogu </ h1>
2. Utwórz początkową sekcję PHP i sprawdź, czy formularz jest złożony:
<? php // Script 12.4 - add_entry.php
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
3. Sprawdź poprawność danych formularza:
$ problem = FALSE;
if (! empty ($ _ POST ['title']) &&
! empty ($ _ POST ['entry'])) {
$ title = trim (strip_tags ($ _POST ['title']));
$ entry = trim (strip_tags ($ _POST ['entry']));
} else {
print '<p style = "color: red;"> Proszę przesłać zarówno tytuł, jak i pozycję. </ p>';
$ problem = PRAWDA;
}
Przed użyciem danych formularza w zapytaniu INSERT należy go zweryfikować. Tylko w tym miejscu
używane jest minimum sprawdzania poprawności, gwarantujące podanie pewnych wartości. Jeśli tak,
nowe zmienne mają przypisane te wartości, po obcięciu poza obrębem spacji i stosowanie strip_tags
() (aby zapobiec ataków typu cross-site scripting i innych potencjalne problemy). Jeśli którakolwiek z
wartości była pusta, drukowany jest komunikat o błędzie A, a zmienna flagi problemu jest ustawiona
na PRAWDA (ponieważ wystąpił problem)
4. Połącz się z bazą danych:
if (! $ problem) {
$ dbc = mysqli_connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "mój blog");
Mając zasadniczo prawidłowe dane, można bezpiecznie dodać rekord do bazy danych, więc połączenie
musi zostać ustanowione. W tym momencie, jeśli uruchamiasz te przykłady w kolejności, zakładam, że
masz działający proces łączenia i selekcji, więc zrezygnuję ze wszystkich warunków i zgłaszania błędów
(głównie w celu skrócenia skryptu). Jeśli masz problemy z nawiązaniem połączenia i wyborem bazy
danych, zastosuj kod już opisany w części.
5. Zdefiniuj zapytanie INSERT:

$ query = "INSERT INTO wpisy (identyfikator, tytuł, wpis, data_ wprowadzona) VALUES (0," $ title "," $
entry ", NOW ())";
Zapytanie zaczyna się od wymaganego kodu nazwy INSERT INTO. Następnie wyświetla listę kolumn,
dla których zostaną przesłane wartości. Po tym następuje WARTOŚĆ, a następnie cztery wartości - po
jednej dla każdej kolumny, w porządku - oddzielone przecinkami. Przypisując to zapytanie do zmiennej
$ query, użyj podwójnego cudzysłowu, aby wartości zmiennych były automatycznie wstawiane przez
PHP. Zmienne wejściowe $ title i $ są ciągami, więc muszą być umieszczone w pojedynczym
cudzysłowie w samym zapytaniu. Ponieważ kolumna id została ustawiona na AUTO_INCREMENT,
możesz użyć 0 jako wartość i MySQL automatycznie użyje następnej wartości logicznej dla tej kolumny.
Możesz także użyć specjalnego słowa kluczowego NULL. Aby ustawić wartość kolumny date_entered,
użyj funkcji MySQL NOW (). Wstawia bieżący czas jako tę wartość.
6. Uruchom zapytanie w bazie danych:
if (@mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
print '<p> Dodano wpis do blogu! </ p>';
} else {
print '<p style = "color: red;"> Nie można dodać pozycji, ponieważ: <br />'. mysqli_ error ($ dbc). ". </
p> <p> Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";
}
Po zdefiniowaniu zapytania uruchamiane jest za pomocą funkcji mysqli_query (). Wywołując tę funkcję
jako warunek instrukcji if-else, można wydrukować proste komunikaty wskazujące wynik wykonania
kwerendy. Jeśli zapytanie INSERT nie działało, błąd MySQL jest drukowany wraz z uruchomionym
zapytaniem. Jako podstawowe narzędzie do debugowania, jeśli zapytanie nie działało poprawnie, błąd
MySQL i wykonywane zapytanie są drukowane w przeglądarce.
7. Zamknij połączenie z bazą danych, tryb warunkowy $ i zakończ działanie głównej sekcji warunkowej
i sekcji PHP:
mysqli_close ($ dbc);
} // Nie ma problemu!
} // Koniec przesyłania formularza IF.
?>
Od tego momentu pojawi się formularz.
8. Utwórz formularz:
<form action = "add_entry.php" method = "post">
<p> Tytuł wpisu: <typ wejściowy = "tekst" nazwa = "tytuł" rozmiar = "40" maxsize = "100"> </ p>
<p> Tekst wpisu: <textarea name = "entry" cols = "40" rows = "5"> </ textarea> </ p>
<input type = "submit" name = "submit" value = "Opublikuj ten wpis!">
</ form>

Formularz HTML jest bardzo prosty, wymagający tylko tytułu dla wpisu blogu i samego wpisu. Jako
dobrą regułę należy użyć tej samej nazwy dla danych wejściowych formularza, jak dla odpowiednich
nazw kolumn w bazie danych. Dzięki temu błędy są mniej prawdopodobne.
9. Zakończ stronę HTML:
</ body>
</ html>
10. Zapisz skrypt jako add_entry.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP i
przetestuj go w swojej przeglądarce. Powinieneś raczej unikać używania apostrofów w wartościach
twoich formularzy lub możesz zobaczyć wyniki podobne do tych w B. Znajdziesz wyjaśnienie i
rozwiązanie w następnej sekcji. Aby pobrać automatycznie zwiększaną liczbę utworzoną dla kolumny
AUTO_INCREMENT, wywołaj funkcję mysqli_insert_id (). Ze względu na sposób działania autoinkrementujących się kluczy podstawowych to zapytanie jest również w porządku:
INSERT INTO wpisy (tytuł, wpis, date_entered) VALUES ("$ title", "$ entry", NOW ()) ";
MySQL umożliwia wstawienie kilku rekordów naraz przy użyciu tego formatu:
INSERT INTO nazwa tabeli (kolumna1nazwa, kolumna2nazwa) WARTOŚCI (wartość1, wartość2),
(wartość3, wartość4);
Jednak większość innych aplikacji baz danych nie obsługuje tej konstrukcji.
Zabezpieczanie danych zapytania
Jak wspomniałem we wstępie do sekcji "Wstawianie danych do bazy danych" kod, jak napisano, ma w
sobie dość złą lukę w zabezpieczeniach. W obecnym stanie rzeczy, jeśli ktoś złoży tekst zawierający
apostrof, dane te zerwą zapytanie SQL A (z obawy dotyczące bezpieczeństwa, jest to również bardzo
zły błąd). Rezultat jest oczywiście niepożądany, ale dlaczego nie jest bezpieczny? Jeśli szkodliwi
użytkownicy wiedzą, że mogą złamać zapytanie, wpisując apostrof, mogą próbować uruchomić własne
zapytania za pomocą tej dziury. Jeśli ktoś przesłał wpisy "DROP TABLE"; Złe posługiwanie się
apostrofami umożliwia użytkownikom przerwanie zapytania, ponieważ apostrofy (lub pojedyncze
cudzysłowy) służą do ograniczania ciągów używanych w zapytaniach. jako tytuł posta na blogu,
wynikowe zapytanie będzie
INSERT INTO wpisy (id, title, entry, date_entered) VALUES (0, ''; DROP TABLE wpisy; ',' <tekst wpisu> ',
TERAZ ())
Początkowy apostrof w podanym tytule wpisu skutkuje ukończeniem bloga tytułowa część zapytania.
Średnik kończy wtedy samo zapytanie INSERT. Spowoduje to, że pierwotne zapytanie będzie
składniowo nieprawidłowe. Następnie baza danych otrzyma drugie zapytanie - pozycje DROP TABLE z nadzieją, że zostanie ono wykonane, gdy oryginalne zapytanie INSERT zakończy się niepowodzeniem.
Nazywa się to atakiem typu SQL injection, ale na szczęście łatwo temu zapobiec. Aby to zrobić, wyślij
potencjalnie niebezpieczne dane do użycia w zapytaniu za pomocą funkcji mysqli_real_escape_string
(). Ta funkcja usunie przedmowę z odwrotnym ukośnikiem - wszelkie potencjalnie szkodliwe znaki,
dzięki czemu dane będą bezpieczne w użyciu w zapytaniu:
$ var = mysqli_real_escape_string ($ dbc, $ var);
Aby ta funkcja działała poprawnie, zestaw znaków musi zostać ustanowiony dla komunikacji:
mysqli_set_charset ($ dbc, 'utf8')

Ten kod skutecznie służy temu samemu celowi, co metatag zestawu znaków w HTML:wskazując zestaw
znaków lub kodowanie znaków danych, które należy wykonać. Poprzedni kod zakłada, że twój skrypt
PHP, baza danych i tabela używają UTF-8, który powinien być domyślnie (i został ustalony na stole,
kiedy został utworzony, aby być pewnym). Zastosuj tę funkcję do poprzedniego skryptu. Ponieważ
zarówno mysqli_real_escape_string (), jak i mysqli_set_charset () wymagają połączenia z bazą danych,
logika skryptu musi zostać nieco zmodyfikowana.
Aby zabezpieczyć dane zapytania:
1. Otwórz add_entry.php w edytorze tekstu lub IDE, jeśli nie jest jeszcze otwarty.
2. Zaktualizuj przypisanie zmiennych wejściowych $ title i $, aby odczytać w następujący sposób:
$ title = mysqli_real_escape_ string ($ dbc, trim (strip_tags ($ _POST ['title'])));
$ entry = string mysqli_real_escape_ ($ dbc, trim (strip_tags ($ _POST ['entry'])));
Te dwie linie znacznie poprawią bezpieczeństwo i funkcjonalność skryptu. W przypadku obu
opublikowanych zmiennych ich wartości są najpierw przycinane i usuwane z tagów, a następnie
wysyłane za pośrednictwem mysqli_real_ escape_string (). Wynik będzie bezpieczny w użyciu w
zapytaniu. Jeśli zastosowanie trzech funkcji do jednej zmiennej jest dla ciebie zbyt mylące, możesz
oddzielić kod na dyskretne kroki:
$ title = $ _POST ['title'];
$ title = trim (strip_tags ($ title));
$ title = mysqli_real_escape_ string ($ dbc, $ title);
3. Przenieś kod połączenia z bazą danych powyżej linii sprawdzania poprawności. Połączenie z bazą
danych powinno zostać ustanowione w kodzie obsługi formularza, ale przed $ problem = FALSE ;.
4. Przenieś kod zamykający bazę danych - tuż przed zamknięciem przesyłania formularza warunkowy.
Ponieważ połączenie z bazą danych jest otwierane jako pierwsze w ramach obsługi formularza,
połączenie z bazą danych powinno zostać zamknięte w ostatnim kroku w obrębie tego samego bloku.
5. Po otwarciu połączenia z bazą danych należy zidentyfikować używany zestaw znaków:
mysqli_set_charset ($ dbc, 'utf8');
Trzeba to zrobić przed wywołaniem mysqli_real_escape_string ().
6. Zapisz skrypt, umieść go na swoim PHPenabled serwerze i przetestuj w przeglądarce. Funkcja
addslashes () PHP działa podobnie do mysqli_real_escape_string (), ale nie jest prawie tak bezpieczna.
Pobieranie danych z bazy danych
Następnym procesem opisanym w tym rozdziale jest pobieranie danych z populacji stół. Do
uruchomienia zapytania nadal używasz funkcji mysqli_query (), ale pobieranie danych różni się nieco
od wstawiania danych - musisz przypisać wynik zapytania do zmiennej, a następnie użyć innej funkcji
do pobrania danych. Podstawową składnią do pobierania danych jest zapytanie SELECT: WYBIERZ
kolumny z jakiej tabeli. Najłatwiejsze zapytanie o odczyt danych z tabeli
SELECT * FROM nazwa_tabeli

Gwiazdka jest odpowiednikiem wypowiadania każdej kolumny. Jeśli potrzebujesz tylko niektórych
kolumn, które mają zostać zwrócone, możesz ograniczyć zapytanie, na przykład:
SELECT nazwa, e-mail od użytkowników
Zapytanie to wymaga zebrania tylko informacji z dwóch kolumn - nazwy i adresu e-mail. Należy
pamiętać, że ta struktura nie ogranicza, które wiersze (lub rekordy) są zwracane, tylko jakie kolumny
dla tych wierszy. Innym sposobem na zmianę zapytania jest dodanie warunkowe ograniczenie, które
wiersze są zwracane, realizowane za pomocą WHERE
SELECT * FROM users WHERE name = 'Larry'
Tutaj chcesz uzyskać informacje z każdej kolumny w tabeli, ale tylko z wierszy gdzie kolumna nazwa
jest równa Larry. Jest to dobry przykład wykorzystania SQL tylko kilka terminów skutecznie i
elastycznie. Główną różnicą w pobieraniu danych z bazy danych w przeciwieństwie do wstawiania
danych do bazy danych jest to, że trzeba obsługiwać zapytanie w inny sposób. Powinieneś najpierw
przypisać wyniki zapytania do zmiennej:
$ result = mysqli_query ($ dbc, $ query);
Tak jak $ dbc jest odniesieniem do otwartego połączenia z bazą danych, $ result jest referencją do
zestawu wyników zapytania. Ta zmienna jest następnie dostarczana do funkcji array () mysqli_fetch_,
która pobiera wyniki zapytania: $ row = mysqli_fetch_array ($ result); Funkcja pobiera jeden wiersz z
zestawu wyników naraz, tworząc w procesie tablicę. Tablica użyje nazw wybranych kolumn jako jej
indeksów:
$ row ['name'], $ row ['email'] i tak dalej. Podobnie jak w przypadku każdej tablicy, musisz odwołać się
do kolumny dokładnie tak, jak zostały zdefiniowane w bazie danych (w kluczach rozróżniane są wielkie
i małe litery). W tym przykładzie musisz użyć $ row ['email'] zamiast $ row ['Email']. Jeśli zapytanie
zwróci wiele wierszy, uruchom funkcję mysqli_fetch_array () w pętli, aby uzyskać do nich dostęp:
while ($ row = tablica mysqli_fetch_ (wynik $)) {
// Zrób coś z $ row.
}
Przy każdej iteracji pętli pojawia się kolejny wiersz informacji z zapytania (z odniesieniem przez $ result)
jest przypisany do tablicy o nazwie $ row. Ten proces trwa, dopóki nie zostaną znalezione żadne
wiersze informacji. W pętli zrobisz, co chcesz z $ row. Najlepszym sposobem zrozumienia tego nowego
kodu jest wypróbowanie go. Napiszesz skrypt, który pobierze posty zapisane w tabeli wpisów i
wyświetli je A. Możesz chcieć uruchomić add_entry.php jeszcze kilka razy, aby najpierw utworzyć
tabelę.
Aby pobrać dane z tabeli:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby otrzymać nazwę
view_entries.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<głowa>
<meta charset = "utf-8">

<title> Wyświetl mój blog </ title>
</ head>
<body>
<h1> Mój blog </ h1>
2. Rozpocznij sekcję PHP i połącz się z bazą danych:
<? php // view_ entries.php
$ dbc = mysqli_connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "mój blog");
3. Zdefiniuj zapytanie SELECT:
$ query = 'SELECT * FROM wpisy
ORDER BY date_entered DESC ";
To podstawowe zapytanie informuje bazę danych, że chcesz pobrać każdą kolumnę każdego wiersza
w tabeli wpisów. Zwrócone rekordy powinny być posortowane, zgodnie z klauzulą ORDER BY, według
kolejności, w jakiej zostały wprowadzone (zapisane w kolumnie date_entered), począwszy od
najnowszego pierwszego. Ta ostatnia opcja jest ustawiona przez DESC, co jest skrótem od malejącego.
Jeśli zapytanie to ORDER BY date_entered ASC, ostatnio dodany rekord zostanie pobrany jako ostatni.
4. Uruchom zapytanie:
if ($ r = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
Zapytanie SELECT jest uruchamiane jak każde inne. Wynik kwerendy jest jednak przypisywany zmiennej
$ result (lub bardziej zwięzłej, $ r), do której odwołujemy się później. trwa
5. Wydrukuj zwrócone wyniki:
while ($ row = tablica mysqli_fetch_ ($ r)) {
print "<p> <h3> {$ row ['title']} </ h3>
{$ row ['entry']} <br />
<a href=\"edit_entry.php?id= {$row['id']}\"> Edytuj </a>
<a href=\"delete_entry.php? id={$row['id']}\"> Usuń </a>
</ p> <hr /> \ n ";
}
Ta pętla ustawia zmienną $ row na tablicę zawierającą pierwszy rekord zwrócony w $ r. Następnie pętla
wykonuje następujące polecenie (polecenie print). Gdy pętla wróci na początek, przypisuje następny
wiersz, jeśli istnieje. Kontynuuje to, dopóki nie będzie więcej wierszy informacji, które można uzyskać.
Wewnątrz pętli klucze tablicy są nazwami kolumn z tabeli - stąd id, title i entry (to nie drukuje
date_entered). U dołu każdego posta tworzone są dwa łącza: edit_entry.php i delete_entry.php. Te
skrypty zostaną zapisane w dalszej części rozdziału. Każde łącze przekazuje wartość identyfikatora bazy
danych księgowania wraz z adresem URL. Informacje te będą niezbędne do edytowania i usunięcia
bloga dla tych dwóch innych stron

odpowiednio księgować.
6. Obsługuj błędy, jeśli zapytanie nie zostało uruchomione:
} else {// Zapytanie nie zostało uruchomione.
print '<p style = "color: red;"> Nie można pobrać danych, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </
p> <p> Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";
} // Koniec zapytania IF.
Jeśli zapytanie nie mogło zostać uruchomione w bazie danych, powinno zostać wydrukowane wraz z
błędem MySQL (dla celów debugowania).
7. Zamknij połączenie z bazą danych:
mysqli_close ($ dbc);
8. Uzupełnij sekcję PHP i stronę HTML:
?>
</ body>
</ html>
9. Zapisz skrypt jako view_entries.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera
obsługującego PHP i przetestuj go w przeglądarce. Część źródła HTML strony. Zwróć uwagę, że dwa
linki mają identyfikator "id = X" dodany do każdego adresu URL.
10. Jeśli chcesz, dodaj kolejny rekord do bloga za pomocą strony add_entry.php i ponownie uruchom
tę stronę.
11. Sprawdź kod źródłowy strony, aby zobaczyć dynamicznie generowane linki.
Funkcja mysqli_fetch_array () pobiera inny argument, który jest stałą wskazującą, jaki rodzaj tablicy
powinien zostać zwrócony. MYSQLI_ASSOC zwraca tablicę asocjacyjną, podczas gdy MYSQLI_NUM
zwraca tablicę indeksowaną numerycznie. Funkcja mysqli_num_rows () zwraca liczbę rekordów
zwróconych przez zapytanie SELECT. Istnieje możliwość paginacji zwróconych rekordów, tak aby 10 lub
20 pojawiło się na każdej stronie (tak jak działa Google).
Usuwanie danych w bazie danych
Czasami możesz również chcieć uruchomić kwerendę DELETE w bazie danych. Takie zapytanie usuwa
rekordy z bazy danych. Składnia kwerendy usuwania to DELETE FROM nazwano WHERE column = value
Klauzula WHERE nie jest wymagana, ale jeśli zostanie pominięta, usuniesz każdy rekord . Powinieneś
także zrozumieć, że po usunięciu rekordu nie ma mowy aby go odzyskać (chyba że masz kopię
zapasową bazy danych). Jako zabezpieczenie, jeśli chcesz usunąć tylko jeden rekord z tabeli, dodaj
klauzulę LIMIT do zapytania:
DELETE FROM nazwa tabeli WHERE column = wartość LIMIT 1
Ta klauzula zapewnia, że tylko jeden rekord jest usuwany co najwyżej. Po zdefiniowaniu Twojego
zapytanie, jest ponownie wykonywane przy użyciu funkcji mysqli_query (), tak jak każdej inne pytanie.
Aby sprawdzić, czy zapytanie DELETE zadziałało, możesz użyć funkcji mysqli_affected_rows (). Ta
funkcja zwraca liczbę wierszy, których dotyczy zapytanie INSERT, DELETE lub UPDATE. Jako argument

przyjmuje połączenie z bazą danych. Jako przykład, napiszmy skrypt delete_ entry.php, który jest
połączony ze stroną view_blog.php. Ta strona otrzymuje identyfikator rekordu bazy danych w adresie
URL. Następnie wyświetla pozycję, aby potwierdzić, że użytkownik chce ją usunąć. Jeśli użytkownik
kliknie przycisk, rekord zostanie usunięty
Aby usunąć dane z bazy danych:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby nazwać go delete_entry.php:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Usuń wpis w blogu </ title>
</ head>
<body>
<h1> Usuń wpis </ h1>
2. Uruchom kod PHP i połącz się z bazą danych:
<? php // delete_entry.php
$ dbc = mysqli_connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "mój blog");
3. Jeśli strona otrzymała prawidłowy identyfikator wpisu w adresie URL, zdefiniuj i wykonaj SELECT:
if (isset ($ _ GET ['id']) && is_ numeric ($ _GET ['id'])) {
$ query = "SELECT title, entry FROM entries WHERE id = {$ _ GET ['id']}";
if ($ r = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
Aby wyświetlić wpis blogu, strona musi potwierdzić, że strona otrzyma identyfikator numeryczny.
Ponieważ ta wartość powinna najpierw znaleźć się w adresie URL (gdy użytkownik kliknie łącze w
view_blog.php, odwołujesz się do $ _GET ['id'] .Zastosowanie is_numeric () nie tylko zapewnia, że
rekord może być pobrany; także ważny środek bezpieczeństwa, ponieważ wartość $ _GET ['id'] jest
używana bezpośrednio w zapytaniu - bez cytowania – testowanie tej wartości w stosunku do
is_numeric () uniemożliwia złamanie lub wykorzystanie zapytania w ataku. Zapytanie jest podobne do
zapytania SELECT użytego w poprzednim przykładzie, z tym wyjątkiem, że dodano klauzulę WHERE w
celu pobrania określonego rekordu. Ponadto, ponieważ wymagane są tylko dwie zapisane wartości wybierane są tylko tytuł i sam wpis. To zapytanie jest następnie wykonywane przy użyciu funkcji
mysqli_query ().
4. Pobierz rekord i wyświetl wpis w formularzu:
$ row = mysqli_fetch_array ($ r);
print '<form action = "delete_ entry.php" method = "post">
<p> Czy na pewno chcesz usunąć ten wpis? </ p>

<p> <h3> '. $ row ['title']. "</ h3>".
$ row ['entry']. "<br>
<input type = "hidden" name = "id" value = "'. $ _GET [' id '].'">
<input type = "submit" name = "submit" value = "Usuń ten wpis!"> </ p>
</ form> ";
Zamiast pobierać wszystkie rekordy za pomocą pętli while, tak jak w poprzednim przykładzie, użyj
jednego wywołania funkcji mysqli_fetch_array (), aby przypisać zwrócony rekord do zmiennej $ row.
Przy użyciu tej tablicy można wyświetlić rekord do usunięcia. Formularz najpierw pokazuje szczegóły
wpisu blogu, podobnie jak w skrypcie view_entries.php. Kiedy użytkownik kliknie przycisk, formularz
zostanie przesłany z powrotem na tę stronę, w którym to momencie rekord powinien zostać usunięty.
Aby to zrobić, numer identyfikacyjny bloga, który jest przekazywany do skryptu jako $ _GET ['id'], musi
być przechowywany w ukrytym pliku wejściowym tak, aby istniał w tablicy $ _POST po przesłaniu
(ponieważ $ _GET [' id '] nie będzie miał wartości w tym momencie).
5. Zgłoś błąd, jeśli zapytanie nie powiodło się:
} else {// Nie można uzyskać informacji.
print '<p style = "color: red;"> Nie można pobrać wpisu blogu, ponieważ: <br>'. mysqli_ error ($ dbc).
". </ p> <p> Zapytanie było uruchomione:".
$ zapytanie. "</ p>";
}
Jeśli zapytanie SELECT nie zostanie uruchomione, błąd MySQL i samo zapytanie zostaną wydrukowane.
6. Sprawdź, czy formularz jest złożony:
} elseif (isset ($ _ POST ['id']) && is_numeric ($ _ POST ['id'])) {// Przetwarzaj formularz.
Ta klauzula elseif jest częścią warunków warunkowych rozpoczętych w kroku 3. Odpowiada to
drugiemu używaniu tego samego skryptu (przedkładany formularz). Jeśli ten warunek ma wartość
TRUE, rekord powinien zostać usunięty.
7. Zdefiniuj i wykonaj zapytanie:
$ query = "DELETE FROM entries WHERE id = {$ _ POST ['id']} LIMIT 1";
$ r = mysqli_query ($ dbc, $ query);
To zapytanie usuwa rekord, którego identyfikator ma wartość $ _POST ['id']. Wartość identyfikatora
pochodzi z formularza, w którym jest przechowywany jako ukryte dane wejściowe. Dodając klauzulę
LIMIT 1 do zapytania, można zagwarantować, że usunięty zostanie tylko jeden rekord.
8. Sprawdź wynik zapytania:
if (mysqli_affected_rows ($ dbc) == 1) {
print '<p> Wpis na blogu został usunięty. </ p>';
} else {

print '<p style = "color: red;"> Nie można usunąć wpisu blogu, ponieważ: <br>'. mysqli_ error ($ dbc).
". </ p> <p> Zapytanie było uruchomione:". $ zapytanie. "</ p>";
}
Funkcja mysqli_affected_rows () zwraca liczbę wierszy zmodyfikowanych przez ostatnie zapytanie. Jeśli
zapytanie przebiegło poprawnie, usunięto jeden wiersz, więc ta funkcja powinna powrócić 1. Jeśli tak,
zostanie wydrukowany komunikat. W przeciwnym razie błąd i zapytanie MySQL są drukowane w celu
debugowania.
9. Wypełnij główny warunek:
} else {// Nie otrzymano identyfikatora.
print '<p style = "color: red;"> Dostęp do tej strony nastąpił w wyniku błędu. </ p>';
} // Koniec głównej IF.
Jeśli żadna numeryczna wartość identyfikatora nie została przekazana do tej strony przy użyciu metody
GET lub POST, wówczas ta klauzula else wchodzi w życie
10. Zamknij połączenie z bazą danych i uzupełnij stronę:
mysqli_close ($ dbc);
?>
</ body>
</ html>
11. Zapisz skrypt jako delete_entry.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP
i przetestuj go w swojej przeglądarce. Aby przetestować ten skrypt, musisz najpierw uruchomić
view_entries.php. Następnie kliknij jeden z linków Usuń, aby uzyskać dostęp do delete_entry.php.
Możesz opróżnić tabelę wszystkich swoich rekordów, uruchamiając zapytanie TRUNCATE TABLE nazwa
tabeli. To podejście jest preferowane w porównaniu z używaniem DELETE FROM nazwapliku.
TRUNCATE całkowicie upuści i przebuduje tabelę, co jest lepsze dla bazy danych. Jest dość
powszechnym błędem, aby spróbować uruchomić zapytanie DELETE * FROM tablename, takie jak
zapytanie SELECT. Pamiętaj, że DELETE nie używa tej samej składni co SELECT, ponieważ nie usuwasz
określonych kolumn.
Aktualizowanie danych w bazie danych
Ostatnim typem zapytania, który ten rozdział obejmie, jest UPDATE. Służy do zmiany wartości kolumn
rekordu. Składnia jest
UPDATE tablename SET column1_name = wartość, column2_name = wartość2 WHERE some_column
= value
Podobnie jak w przypadku każdego innego zapytania, jeśli wartości są ciągami, powinny być
umieszczone w jednym cudzysłowie:
UPDATE users SET first_name = 'Eleanor', age = 7 WHERE user_id = 142
Podobnie jak w przypadku kwerendy DELETE, należy użyć klauzuli WHERE, aby ograniczyć wiersze,
których dotyczy problem. Jeśli tego nie zrobisz, każdy rekord w bazie danych zostanie zaktualizowany.

Aby sprawdzić, czy aktualizacja działa, możesz ponownie użyć funkcji mysqli_affected_rows (), aby
zwrócić liczbę zmienionych rekordów. Aby zademonstrować, napiszmy stronę do edycji wpisu w blogu.
Pozwoli to użytkownikowi zmienić tytuł i tekst wpisu, ale nie wprowadzoną datę ani numer
identyfikacyjny bloga (jako klucz podstawowy, nigdy nie należy zmieniać numeru ID). Ten skrypt użyje
takiej struktury w delete_entry.php, wyświetlając najpierw wpis A, a następnie obsługując przesłanie
tego formularza
Aby zaktualizować dane w bazie danych:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę edit_entry.php.
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<title> Edytuj wpis w blogu </ title>
</ head>
<body>
<h1> Edytuj wpis </ h1>
2. Uruchom swój kod PHP i połącz się z bazą danych:
<? php // edit_entry.php
$ dbc = mysqli_connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "mój blog");
mysqli_set_charset ($ dbc, 'utf8');
Ponieważ ten skrypt wykorzystuje funkcję mysqli_real_escape_string (), musi również ustawić zestaw
znaków (co można zrobić dla wszystkich skryptów, jeśli chcesz zachować spójność).
3. Jeśli strona otrzymała prawidłowy identyfikator wpisu w adresie URL, zdefiniuj i wykonaj SELECT
pytanie:
if (isset ($ _ GET ['id']) && is_numeric ($ _ GET ['id'])) {
$ query = "SELECT title, entry FROM entries WHERE id = {$ _ GET ['id']}";
if ($ r = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
Ten kod jest dokładnie taki sam jak na stronie usuwania; wybiera dwie wartości kolumn z bazy danych
dla podanej wartości identyfikatora.
4. Pobierz rekord i wyświetl wpis w formularzu:
$ row = mysqli_fetch_array ($ r);
print '<form action = "edit_entry php" method = "post">
<p> Tytuł wpisu: <typ wejściowy = "tekst" nazwa = "tytuł" rozmiar = "40" makssize = "100" wartość =
"'. htmlentities ($ row [' title ']).'" /> </ p>

<p> Tekst wpisu: <textarea name = "entry" cols = "40" rows = "5"> '.htmlentities ($ row [' entry ']). "</
textarea> </ p>
<input type = "hidden" name = "id" value = "'. $ _GET [' id '].'">
<input type = "submit" name = "submit" value = "Zaktualizuj ten wpis!">
</ form> ";
Ponownie, jest to prawie dokładnie takie samo, jak w poprzednim skrypcie, w tym najważniejszy krok
przechowywania wartości identyfikatora w ukrytym formularzu wejściowym. Tutaj jednak
przechowywane dane nie są drukowane, ale są używane jako wartości elementów formularzy. Ze
względów bezpieczeństwa i w celu uniknięcia potencjalnych konfliktów, każda wartość jest
uruchamiana najpierw przez htmlentities ().
5. Zgłoś błąd, jeśli zapytanie nie powiodło się:
} else {// Nie można uzyskać informacji.
print '<p style = "color: red;"> Nie można pobrać wpisu blogu, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ".
</ p> <p> Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";
}
6. Sprawdź, czy formularz jest złożony:
} elseif (isset ($ _ POST ['id']) && is_numeric ($ _ POST ['id'])) {
Warunek ten będzie miał wartość PRAWDA, gdy formularz zostanie przesłany.
7. Sprawdź poprawność i zabezpieczyć dane formularza:
$ problem = FALSE;
if (! empty ($ _ POST ['title']) &&! empty ($ _ POST ['entry'])) {
$ title = mysqli_real_escape_ string ($ dbc, trim (strip_tags ($ _POST ['title'])));
$ entry = ciąg mysqli_real_escape_ ($ dbc, trim (strip_tags ($ _POST ['entry'])));
} else {
print '<p style = "color: red;"> Proszę przesłać zarówno tytuł, jak i pozycję. </ p>';
$ problem = PRAWDA;
}
Ten kod pochodzi ze strony używanej do dodawania postów na blogu. Wykonuje minimum
sprawdzania poprawności przesłanych danych, a następnie uruchamia ją za pomocą funkcji
mysqli_real_escape_string (), aby była bezpieczna. Ponieważ dane formularza można edytować,
formularz powinien zostać zatwierdzony tak, jakby był tworzony nowy rekord.
8. Zdefiniuj i wykonaj zapytanie:
if (! $ problem) {
$ query = "pozycje UPDATE SET title = '$ title', entry = '$ entry' WHERE id = {$ _POST ['id']}";

$ r = mysqli_query ($ dbc, $ query);
Zapytanie UPDATE ustawia kolumnę tytułu równą wartości wprowadzonej w tytule wejściowym
formularza i ustawia kolumnę pozycji równą wartości wprowadzonej w polu tekstowym wprowadzania
formularza. Zapisywany jest tylko rekord, którego identyfikator jest równy $ _POST ['id'], który
pochodzi z ukrytej formy wejściowej.
9. Raport na temat sukcesu zapytania:
if (mysqli_affected_rows ($ dbc) == 1) {
print '<p> Wpis na blogu został zaktualizowany. </ p>';
} else {
print '<p style = "color: red;"> Nie można zaktualizować wpisu, ponieważ: <br>'. mysqli_ error ($ dbc).
". </ p> <p> Zapytanie było uruchomione:". $ zapytanie. "</ p>";
}
Jeśli wystąpił wpływ na jeden wiersz, zwracana jest informacja o powodzeniu. W przeciwnym razie
błąd MySQL i zapytanie zostaną wysłane do przeglądarki.
10. Wypełnij warunki:
} // Nie ma problemu!
} else {// Brak zestawu identyfikatorów.
print '<p style = "color: red;"> Dostęp do tej strony nastąpił w wyniku błędu. </ p>';
} // Koniec głównej IF.
Jeśli żadna numeryczna wartość identyfikatora nie została przekazana do tej strony przy użyciu metody
GET lub POST, wówczas ta klauzula else wchodzi w życie.
11. Zamknij połączenie z bazą danych, uzupełnij stronę:
mysqli_close ($ dbc);
?>
</ body>
</ html>
12. Zapisz plik jako edit_entry.php, umieść go w odpowiednim katalogu dla swojego serwera PHP i
przetestuj go w swojej przeglądarce. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, aby edytować wpis,
musisz kliknąć jego link Edytuj na stronie view_blog.php.
13. Ponownie sprawdź view_blog.php, aby potwierdzić, że zmiany zostały wprowadzone.
Identyfikator jest kluczem podstawowym, co oznacza, że jego wartość nigdy nie powinna się zmienić.
Używając klucza podstawowego w tabeli, możesz zmienić każdą inną wartość w rekordzie, ale nadal
odnosić się do wiersza używającego tej kolumny. Funkcja mysqli_real_escape_string () nie musi być
stosowana do wartości ID używanych w zapytaniach, ponieważ test is_numer () potwierdza, że nie
zawierają one apostrofów lub innych problematycznych znaków. Dokładniejsze edytowanie i usuwanie

stron korzystałoby z funkcji mysqli_num_rows () w warunku, aby potwierdzić, że zapytanie SELECT
zwróciło wiersz przed jego pobraniem:
if (mysqli_num_rows ($ r) == 1) {...
Jeśli uruchomisz aktualizację tabeli, ale nie zmienisz wartości rekordu, mysqli_affected_rows () zwróci
0. Nie zaszkodzi dodać klauzulę LIMIT 1 do zapytania UPDATE, aby zapewnić, że tylko jeden wiersz, co
najwyżej, dotyczy. Powszechnym błędem początkującego jest użycie następującej błędnej składni:
UPDATE tablename SET column1_name = wartość AND column2_name = wartość2 WHERE
some_column = value

Łącząc wszystko razem
Do tej pory omówiono wszystkie podstawy korzystania z PHP dla sieci rozwój. W tej części wykorzystasz
zgromadzoną wiedzę do stworzenia kompletnej i funkcjonalnej strony internetowej. Mimo że niniejszy
rozdział koncentruje się na zastosowaniu nowo zdobytej wiedzy, nadal nauczysz się kilku nowych
sztuczek. W szczególności zobaczysz, jak stworzyć od podstaw aplikację na pełną skalę
Pierwsze kroki
Pierwszym krokiem przy rozpoczynaniu jakiegokolwiek projektu jest identyfikacja celów witryny.
Głównym celem tego rozdziału jest zastosowanie wszystkiego, o czym nauczono w tej książce (na
pewno wysoki cel). Przykład takiego działania łączy w sobie pomysły z poprzednich dwóch rozdziałów,
tworząc witrynę, która będzie przechowywać i wyświetlać oferty. Zamiast używać do tego pliku, ta
strona będzie używać bazy danych MySQL jako repozytorium pamięci masowej. Co więcej, użytkownik
publiczny będzie mógł wyświetlić ostatnią ofertę, domyślnie A lub losową, lub losową ofertę wcześniej
oznaczoną jako ulubioną. W celu zwiększenia bezpieczeństwa witryna będzie mieć administratora,
który może się logować i wylogowywać. I tylko zalogowany administrator będzie mógł tworzyć,
edytować lub usuwać cytaty. Prosta strona domowa witryny. Witryna użyje prostego szablonu, aby
nadać każdej stronie spójny wygląd, przy czym CSS obsługuje cały format i układ. Witryna będzie
również używać jednej funkcji zdefiniowanej przez użytkownika, przechowywanej w dołączonym pliku.
Podobnie jak w części 12, musisz najpierw utworzyć bazę danych i jej jedną tabelę. Baza danych
zostanie nazwana myquotes (lub coś innego, jeśli wolisz). Tworzysz jedną tabelę za pomocą tego
polecenia SQL:
UTWÓRZ TABELE kwotowań (
id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
podać TEXT NOT NULL,
źródło VARCHAR (100) NOT NULL,
ulubiony TINYINT (1) UNSIGNED NOT NULL,
date_entered TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
KLUCZ PRIMARY (ID)
) CHARACTER SET utf8
Identyfikator jest kluczem podstawowym i będzie automatycznie zwiększany do następnej wartości
logicznej przy każdym nowym przedłożeniu. Pole cudzysłowu przechowuje samą wycenę, z polem
źródłowym przechowującym przypisanie. Pole ulubione przechowuje 1 lub 0, oznaczenie cytat jako
ulubiony lub nie. Na koniec kolumna date_entered to znacznik czasu, automatycznie ustawiany na
bieżący znacznik czasu, gdy tworzony jest nowy rekord. Możesz utworzyć tę tabelę za pomocą skryptu
PHP lub aplikacji innej firmy (np. Klienta MySQL lub phpMyAdmin). Wreszcie, słowo o tym, jak strona
powinna być zorganizowana na serwerze. Idealnie skrypt mysqli_connect.php, który ustanawia
połączenie z bazą danych, byłby przechowywany poza głównym katalogiem WWW. Jeśli nie jest to
możliwe w twoim przypadku, możesz umieścić go w folderze zawiera, a następnie odpowiednio
zmienić kod w innych skryptach. Po utworzeniu bazy danych, tabeli bazy danych i niezbędnych
folderów można rozpocząć kodowanie. Jeśli wolisz, możesz przenieść szablony i uwzględniać foldery
poza katalogiem głównym. Jeśli tak, będziesz musiał zmienić wszystkie odniesienia do nich w kodzie,
aby odzwierciedlić alternatywną strukturę.

Łączenie z bazą danych
W przeciwieństwie do skryptów z Części 12, które łączyły się z bazą danych przy użyciu kodu
powtarzanego w każdym skrypcie, ta strona będzie używać częściej stosowanej praktyki umieszczania
powtórzonego kodu w osobnym pliku. Każdy skrypt, który wchodzi w interakcję z bazą danych - która
będzie najczęściej, ale nie wszystkimi - uwzględni ten plik. Jak widać w poprzedniej sekcji "Pierwsze
kroki", plik ten powinien być przechowywany poza głównym katalogiem internetowym lub, jeśli nie
jest to możliwe, w folderze zawiera. Aby utworzyć mysqli_connect.php:
1. Rozpocznij nowy skrypt PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać mysqli_connect.php:
<? php
2. Połącz się z bazą danych:
$ dbc = mysqli_connect ("localhost", "nazwa użytkownika", "hasło", "myquotes");
Oczywiście, musisz zmienić wartości użyte tutaj, aby były odpowiednie dla twojego serwera.
3. Ustaw zestaw znaków:
mysqli_set_charset ($ dbc, 'utf8');
Najlepszą praktyką jest ustalenie zestawu znaków używanego do interakcji. Ponadto jest to wymagane
podczas używania mysqli_real_escape_string (), jak to zrobi ta część
4. Zapisz plik jako mysqli_connect.php. Możesz zauważyć, że skrypt nie zawiera kończącego tagu PHP.
To pominięcie jest dozwolone przez PHP i jest zwykle wykonywane dla dołączonych plików, takich jak
ten. (Może to pomóc w zapobieganiu powstawania błędów w nagłówkach, które już zostały wysłane).
Zapisywanie funkcji zdefiniowanej przez użytkownika
Witryna będzie miała jedną funkcję zdefiniowaną przez użytkownika. Jak omówiono w części 10,
najlepszy czas na tworzenie własnych funkcji ma miejsce, gdy skrypt lub witryna mogą mieć
powtarzający się kod. Na tej stronie znajduje się kilka takich instancji, ale najbardziej oczywiste jest to:
wiele skryptów będzie musiało sprawdzić, czy bieżący użytkownik jest administratorem czy nie. W
następnym skrypcie utworzysz własną funkcję zwracającą wartość logiczną wskazującą, czy użytkownik
jest administratorem. Ale jaki będzie test statusu administracyjnego? Po pomyślnym zalogowaniu plik
cookie zostanie wysłany do przeglądarki administratora, z nazwą Samuel i wartością Clemens. To może
wydawać się dziwne lub przypadkowe, i tak właśnie jest. Jeśli używasz czegoś prostego, na przykład
pliku cookie, do uwierzytelnienia, najlepiej jest być niejasnym odnośnie tego, co stanowi weryfikację.
Jeśli pójdziesz z czymś bardziej oczywistym, takim jak nazwa administratora i wartość true, będzie to
łatwe dla każdego do odgadnięcia i sfałszowania. Pamiętając o tym pliku cookie, ta następna funkcja
sprawdza, czy plik cookie istnieje z nazwą Samuel i wartością Clemens.
Aby utworzyć functions.php:
1. Rozpocznij nowy skrypt PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby nazwać functions.php:
<? php // functions.php
Chociaż, jak napisano, skrypt definiuje tylko jedną funkcję, nazywam plik przy użyciu funkcji liczby
mnogiej - przy założeniu, że więcej funkcji zdefiniowanych przez użytkownika może zostać dodanych
do skryptu w czasie.

2. Rozpocznij definiowanie nowej funkcji:
funkcja is_administrator ($ name = 'Samuel', $ value = 'Clemens') {
Funkcja przyjmuje dwa argumenty: nazwę pliku cookie i jego wartość. Oba mają wartości domyślne.
Ponieważ funkcja sprawdza tylko jeden plik cookie z jedną oczekiwaną wartością, nie musi przyjmować
żadnych argumentów, nie mówiąc już o domyślnych. Ale dzięki temu, że funkcja przyjmuje argumenty,
może być używana na różne sposoby w przypadku rozszerzenia funkcjonalności witryny (na przykład,
jeśli masz wiele typów uwierzytelniania do wykonania). Mimo to, używając wartości domyślnych dla
tych argumentów, wywołania funkcji nie muszą podawać wartości argumentów, gdy sprawdzana jest
nazwa i wartość zakładanego cookie.
3. Zwróć wartość typu Boolean na podstawie istnienia i wartości cookie:
if (isset ($ _ COOKIE [$ name]) && ($ _COOKIE [$ name] == $ value)) {
return true;
} else {
return false;
}
Jeśli plik cookie istnieje i ma odpowiednią wartość, zwracana jest wartość logiczna TRUE. W
przeciwnym razie funkcja zwróci FALSE.
4. Wypełnij funkcję i skrypt:
} // Koniec funkcji is_administrator ().
Znów zamykamy zamykający tag PHP.
5. Zapisz plik jako functions.php, przechowywany w katalogu include. Sprawdzanie obecności
określonego pliku cookie o określonej wartości jest dość minimalnym poziomem bezpieczeństwa,
chociaż nie jest całkowicie nieodpowiednie dla witryny takiej jak ta. Aby zwiększyć bezpieczeństwo,
utwórz element sesji, który odzwierciedla stan administracyjny:
$ _SESSION ['admin'] = true;
Następnie sprawdź tę wartość na każdej stronie.
Tworzenie szablonu
Teraz, gdy zostały utworzone dwa pliki pomocnicze, nadszedł czas, aby przejść do szablonu. Zgodnie z
częścią 8 ,układ witryny będzie kontrolowany za pomocą dwóch dołączanych plików: nagłówek i
stopkę. Obie zostaną zapisane w katalogu szablonów. Nagłówek również odwołuje się do arkusza
stylów, który ma być przechowywany w folderze css. Oprócz generowania podstawowego kodu HTML
witryny, plik nagłówkowy musi zawierać skrypt funkcji. Plik stopki powinien również wyświetlać
niektóre linki administracyjne, jeśli bieżący użytkownik będzie użytkownikiem administrator.
Aby utworzyć header.html:
1. Rozpocznij nowy dokument HTML w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę header.html.
<? php // header.html

include ('includes / functions.php'); ?>
Nagłówek rozpocznie się od sekcji PHP w celu włączenia skryptu functions.php, który będzie wymagany
przez wiele stron w serwisie. Odniesienie do skryptu odnosi się do stron, które będą zawierać
nagłówek: pliki w katalogu głównym.
2. Rozpocznij dokument HTML:
<! doctype html>
<html lang = "en">
<head>
<meta charset = "utf-8">
<link rel = "stylesheet" media = "all" href = "css / style.css">
Ponownie, arkusz stylów należy pobrać z odpowiedniej strony internetowej książki. Odniesienie do
tego arkusza stylów odnosi się do skryptów, które zawierają nagłówek, wszystkie znalezione w
głównym katalogu.
3. Wydrukuj tytuł strony:
<title> <? php
if (defined ('TITLE')) {
wydrukuj TITLE;
} else {
wydrukuj "Moja strona ofert";
}
?> </ title>
Ten kod pochodzi również z części 8, drukując domyślny tytuł lub niestandardowy, jeśli został
ustawiony jako stała.
4. Dokończ głowicę:
</ head>
5. Rozpocznij ciało strony:
<body>
<div id = "container">
<h1> Moja strona cytatów </ h1>
<br>
<! - ROZPOCZNIJ ZAWARTOŚĆ. ->
6. Zapisz plik jako header.html, przechowywany w katalogu szablonów.
Aby utworzyć footer.html:

1. Rozpocznij nowy dokument HTML w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę footer.html:
<! - ZAKOŃCZONA ZAWARTOŚĆ. ->
2. Sprawdź, czy można wyświetlać ogólne linki administracyjne:
<? php
if ((is_administrator () && (basename ($ _ SERVER ['PHP_SELF'])! = 'logout.php'))
OR (isset ($ loggedin) && $ loggedin)) {
To warunkowe jest nieco skomplikowane. Aby rozpocząć, większość stron może potwierdzić, że bieżący
użytkownik jest administratorem, po prostu wywołując funkcję is_administrator (). Ale ze względu na
sposób działania plików cookie ta funkcja zwróci nieodpowiednie wyniki na dwóch stronach: login.php
i logout.php. Na logout.php skrypt otrzyma administracyjny plik cookie przed usunięciem. Tak więc na
tej stronie wygląda na to, że użytkownik jest administratorem (tak jak było w tym przypadku), ale linki
do stron administracyjnych nie powinny być pokazywane, ponieważ użytkownik zostanie zablokowany
przed ich użyciem (ponieważ kiedy użytkownik dostanie się do nich strony, plik cookie przestanie
istnieć). Dlatego pierwsza część warunku wymaga, aby is_administrator () zwracał wartość PRAWDA, a
bieżąca strona nie była logout.php. Kod basename ($ _ SERVER ['PHP_SELF']) jest niezawodny sposób
na uzyskanie bieżącego skryptu (a ponieważ plik stopki jest zawarty w innym skrypcie, $ _SERVER
['PHP_SELF'] będzie miał wartość skryptu włączającego). Druga część warunkowej, po OR, sprawdza,
czy zmienna $ loggedin jest ustawiona i ma wartość PRAWDA. Tak będzie na stronie login.php po
zalogowaniu użytkownika. Funkcja is_administrator () nie zwróci wartości PRAWDA w tym momencie,
ponieważ plik cookie został właśnie wysłany przez skrypt i dlatego nie będzie dostępny do odczytania.
3. Utwórz linki:
print '<hr> <h3> Administrator strony </ h3> <p> <a href="add_quote.php"> Dodaj ofertę </a> <->
<a href="view_quotes.php"> Wyświetl wszystkie cytaty </a> <->
<a href="logout.php"> Wylogowanie </a> </ p> ";
Tworzone są trzy linki: do strony w celu dodania nowych cytatów, do strony umożliwiającej
przeglądanie każdego cytatu i do strony wylogowania.
4. Wypełnij sekcję warunkową i PHP:
}
?>
5. Uzupełnij stronę HTML:
</ div> <! - container ->
<div id = "footer"> Treść i kopia; 2016 </ div>
</ body>
</ html>
6. Zapisz plik jako footer.html, przechowywany w katalogu szablonów.
Logowanie

Następnie należy utworzyć skrypt, za pomocą którego administrator będzie mógł się zalogować. Wynik
będzie bardzo podobny do skryptów w części 9, z jedną strukturalną różnicą: w tym rozdziale
zastosowano buforowanie wyjściowe, co pozwala na złożenie scenariusza w dowolny sposób. . Ta
strona nie korzysta z buforowania danych wyjściowych, więc obsługa formularza musi być napisana w
taki sposób, aby plik cookie mógł zostać wysłany bez generowania nagłówków już wysłanych błędów.
Innymi słowy, skrypt musi sprawdzić przesłanie formularza przed dodaniem nagłówka. Aby nadal móc
odzwierciedlić błędy i inne komunikaty w kontekście strony, musisz użyć zmiennych.
Aby utworzyć login.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę login.php:
<? php // login.php
2. Zdefiniuj dwie zmienne z wartościami domyślnymi:
$ loggedin = false;
$ error = false;
Te dwie zmienne zostaną użyte później w skrypcie. Tutaj podane są wartości domyślne, wskazujące, że
dana osoba nie jest zalogowana i nie wystąpiły jeszcze żadne błędy.
3. Sprawdź, czy formularz został złożony:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
4. Obsługiwać formularz:
if (! empty ($ _ POST ['email']) &&! empty ($ _ POST ['password']))) {
if ((strtolower ($ _POST ['email']) == 'me@example.com') && ($ _POST ['password'] == 'testpass')) {
Podobnie jak w przykładach w części 9, skrypt ten najpierw potwierdza, że $ _POST ['email'] i $ _POST
['hasło'] nie są puste. Drugi warunek porównuje przedstawione wartości z wymaganiami.
5. Utwórz plik cookie:
setcookie ("Samuel", "Clemens", czas () + 3600);
Ciasteczko ma nazwę Samuel i wartość Clemens. Wygasa za godzinę. Ponownie można alternatywnie
użyć sesji do śledzenia użytkownika i wskazać, czy dany użytkownik jest administratorem.
6. Wskaż, że użytkownik jest zalogowany:
$ loggedin = true;
Ta zmienna zostanie użyta później w tym samym skrypcie oraz w pliku stopki
7. Utwórz komunikaty o błędach dla dwóch innych warunków:
} else {// Niepoprawnie!
$ error = 'Przesłany adres e-mail i hasło nie pasują do tych w pliku!';
}
} else {// Nie pamiętam pola.

$ error = 'Upewnij się, że podałeś zarówno adres e-mail, jak i hasło!';
}
}
Pierwsza klauzula else ma zastosowanie, jeśli podano adres e-mail i hasło, ale były one nieprawidłowe.
Druga klauzula ma zastosowanie, jeśli nie przesłano adresu e-mail ani hasła. W obu przypadkach
wiadomość jest przypisana do zmiennej, dzięki czemu może być później używana w skrypcie.
8. Ustaw tytuł strony i dołącz plik nagłówka:
define ("TITLE", "Login");
include ("templates / header.html");
9. Wydrukuj błąd, jeśli taki istnieje:
if ($ error) {
print '<p class = "error">'. Błąd $. "</ p>";
}
Sam błąd zostanie określony w kroku 7, ale nie można go wydrukować w tym momencie, ponieważ
nagłówek HTML nie został uwzględniony. Rozwiązaniem jest sprawdzenie tego kodu pod kątem
wartości błędu innej niż FALSE $, a następnie wydrukowanie błędu $ w niektórych kodach HTML i CSS
10. Wskaż, że użytkownik jest zalogowany, lub wyświetl formularz:
if ($ loggedin) {
print '<p> Jesteś teraz zalogowany! </ p>';
} else {
wydrukuj "<h2> Formularz logowania </ h2>
<form action = "login.php" method = "post">
<p> <label> Adres e-mail <input type = "email" name = "email"> </ label> </ p>
<p> <label> Hasło <input type = "password" name = "password"> </ label> </ p>
<p> <input type = "submit" name = "submit" value = "Zaloguj się!"> </ p>
</ form> ";
}
Jeśli zmienna $ loggedin ma wartość PRAWDA - jej wartość to domyślnie FAŁSZ - oznacza to, że
użytkownik po prostu zalogował się do witryny i wyświetlił komunikat o tym fakcie. Jeśli zmienna $
loggedin ma nadal wartość domyślną, to powinien zostać wyświetlony formularz.
11. Dołącz stopkę i uzupełnij stronę:
include ("templates / footer.html");
?>

12. Zapisz plik jako login.php.
13. Przetestuj plik w przeglądarce .Zgodnie pomiń tworzenie linku do sekcji logowania (jako
zabezpieczenia), więc musisz wprowadzić poprawny adres URL w pasku adresu przeglądarki.
Zauważ, że tak jak napisano, skrypt wymaga od administratorów, aby logowali się ponownie po
godzinie, niezależnie od tego, czy nadal są aktywni w witrynie.
Wylogowanie się
Jeśli napiszesz proces logowania, musisz również wykonać proces wylogowania. W tym przypadku, po
prostu używając ciasteczek, to bardzo prosty skrypt. Aby utworzyć logout.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w swoim edytorze tekstowym lub IDE, aby uzyskać nazwę
logout.php:
<? php // logout.php
2. Zniszcz ciasteczko, ale tylko jeśli już istnieje:
if (isset ($ _ COOKIE ['Samuel'])) {
setcookie ("Samuel", FALSE, time () - 300);
}
Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa skrypt próbuje usunąć plik cookie tylko wtedy, gdy jest
istnieje. Dzięki tej kontroli skrypt uniemożliwia hakerom wykrycie nazwa pliku cookie używanego przez
witrynę poprzez dostęp do skryptu wylogowania bez konieczności po raz pierwszy zalogowany. Aby
usunąć istniejący plik cookie logowania, wysyłany jest inny plik cookie o tej samej nazwie, wartości
FALSE i czasie wygaśnięcia w przeszłości.
3. Zdefiniuj tytuł strony i dołącz nagłówek:
define ('TITLE', 'Logout');
include ("templates / header.html");
4. Wyświetl wiadomość:
print "<p> Jesteś teraz wylogowany. </ p> ';
5. Dołącz stopkę:
include ("templates / footer.html");
?>
6. Zapisz plik jako logout.php.
7. Przetestuj plik w przeglądarce
Dodawanie cytatów
Teraz, gdy administrator ma możliwość zalogowania się, powinien on zacząć dodawanie cytatów.
Scenariusz do tego jest podobny do dodawania wpisów na blogu (z części 12), ale formularz będzie
miał dodatkowe pole wyboru do oznaczania oferty jako ulubionej. Ponieważ ten skrypt tworzy rekordy
w bazie danych, bezpieczeństwo musi być główną troską. Jako wstępny środek ostrożności skrypt

upewni się, że tylko administrator może korzystać ze strony. Po drugie, wartości używane w poleceniu
SQL zostaną uświęcone, aby zapobiec nieprawidłowym zapytaniom. Aby utworzyć add_quote.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę add_quote.php:
<? php // add_quote.php
define ("TITLE", "Dodaj ofertę");
include ("templates / header.html");
wydrukuj "<h2> Dodaj ofertę </ h2>";
2. Odmów dostępu do strony, jeśli użytkownik nie jest administratorem:
if (! is_administrator ()) {
print '<h2> Odmowa dostępu! </ h2> <p class = "error"> Nie masz uprawnień dostępu do tej strony. </
p> ';
include ("templates / footer.html");
exit();
}
Wywołując funkcję is_administrator (), skrypt może szybko przetestować ten warunek. Jeśli
użytkownik nie jest administratorem, wyświetlany jest błąd odmowy dostępu, stopka jest dołączana,
a skrypt zostaje zakończony
3. Sprawdź, czy formularz jest złożony:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] = 'POST') {
Pamiętaj, że to sprawdzanie przychodzi po potwierdzeniu, że użytkownik jest administratorem
4. Sprawdź wartości:
if (! empty ($ _ POST ['quote']) &&! empty ($ _ POST ['source'])) {
Ten skrypt wykonuje minimum weryfikacji, sprawdzając, czy dwie zmienne nie są puste. Dzięki dużym
blokom tekstu, na przykład cytatu, niewiele więcej można zrobić w kwestii sprawdzania poprawności.
5. Przygotuj wartości do użycia w zapytaniu:
include ("../ mysqli_connect.php");
$ quote = mysqli_real_escape_string ($ dbc, trim (strip_tags ($ _ POST ['quote'])));
$ source = mysqli_real_escape_string ($ dbc, trim (strip_tags ($ _ POST ['source'])));
Aby dwie wartości tekstowe były bezpieczne w zapytaniu, są uruchamiane przez funkcję
mysqil_real_escape_string (). Ponieważ ta funkcja wymaga połączenia z bazą danych, najpierw należy
włączyć ten plik. Aby uczynić wartości bezpiecznymi do późniejszego wyświetlenia na stronie
internetowej stosowana jest również funkcja strip_tags ()
6. Utwórz ulubioną wartość:
if (isset ($ _ POST ['favorite'])) {

$ ulubiony = 1;
} else {
$ favorite = 0;
}
W bazie danych status cytatu jako ulubionego jest oznaczony przez 1. Nieuczciwość reprezentowana
jest przez 0. Aby określić, której liczby użyć, skrypt PHP musi tylko sprawdzić wartość $ _POST
['ulubiony']. Jeśli ta zmienna jest ustawiona, niezależnie od jej wartości, oznacza to, że użytkownik
zaznaczył ulubione pole wyboru. Jeśli użytkownik tego nie zrobił, wówczas zmienna nie zostanie
ustawiona, a zmiennej $ ulubiona zostanie przypisana wartość 0.
7. Zdefiniuj i wykonaj zapytanie:
$ query = "INSERT INTO quotes (quote, source, favourite) VALUES ('$ quote', $ source ', $ favorite)";
mysqli_query ($ dbc, $ query);
Zapytanie określa wartości dla trzech pól i wykorzystuje zmienne już zdefiniowane. Pozostałe dwie
kolumny tabeli - id i date_entered - zostaną automatycznie przypisane wartościom, dzięki definicji
tabeli.
8. Wyświetl wiadomość na podstawie wyników:
if (mysqli_affected_rows ($ dbc) == 1) {
// Wyświetl wiadomość:
print '<p> Twoja oferta została zapisana. </ p>';
} else {
print '<p class = "error"> Nie można zapisać cytatu, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </ p> <p>
Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";
}
Jeśli zapytanie INSERT utworzyło jeden nowy wiersz w bazie danych, pojawi się komunikat informujący
to jest wyświetlane. W przeciwnym razie wyświetlane są informacje dotyczące debugowania, dzięki
czemu możesz spróbować dowiedzieć się, co poszło nie tak.
9. Wypełnij warunek walidacji:
} else {// Nie udało się wpisać oferty.
print '<p class = "error"> Wprowadź ofertę i źródło! </ p>';
}
10. Uzupełnij warunek składania i blok PHP:
} // Koniec przesłanego IF.
?>
Wynik po dodaniu oferty.

11. Utwórz formularz:
<form action = "add_quote.php" method = "post">
<p> <label> Cytuj <textarea name = "quote" rows = "5" cols = "30"> </ textarea> </ label> </ p>
<p> <label> Źródło <input type = "text" name = "source"> </ label> </ p>
<p> <label> Czy to jest ulubione? <input type = "checkbox" name = "ulubione" value = "yes"> </ label>
</ p>
<p> <input type = "submit" name = "submit" value = "Dodaj Thi Quote!"> </ p>
</ form>
Formularz ma jeden obszar tekstowy, jedno wprowadzanie tekstu i pole wyboru (oczywiście
dodatkowo przycisk Wyślij). Nie jest zaprojektowany, aby być lepkim - to funkcja, którą możesz dodać
później, jeśli chcesz.
12. Dołącz stopkę:
<? php include ("templates / footer. html"); ?>
13. Zapisz plik jako add_quote.php i przetestuj w przeglądarce.
Możliwość tworzenia (INSERT), pobierania (SELECT), aktualizacji i usuwania rekordów bazy danych jest
zbiorczo określana jako CRUD.
Listowanie cytatów
Administracyjna strona witryny będzie zawierała stronę z listą wszystkich kwotowań
przechowywanych w bazie danych. Chociaż ten sam skrypt można z łatwością dostosować do strony
publicznej, jego głównym celem jest udostępnienie administratorom szybkich linków do edycji lub
usunięcia dowolnego cytatu (w przeciwieństwie do wyszukiwania losowo przez stronę publiczną w celu
prawidłowego zarządzania cytatem). Podobnie jak skrypt add_quote.php, ta strona ograniczy dostęp
tylko do administratorów. Aby utworzyć view_quotes.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę view_quotes.php
<? php // view_quotes.php
define ('TITLE', 'View All Quotes');
include ("templates / header.html");
print "<h2> Wszystkie cytaty </ h2>";
2. Zakończ skrypt, jeśli użytkownik nie jest administratorem:
if (! is_administrator ()) {
print '<h2> Odmowa dostępu! </ h2> <p class = "error"> Nie masz uprawnień dostępu do tej strony. </
p> ';
include ("templates / footer.html");
wyjście();
}

Jest to dokładnie ten sam kod, co w add_quote.php.
3. Dołącz połączenie z bazą danych i zdefiniuj zapytanie:
include ("../ mysqli_connect.php");
$ query = 'WYBIERZ ID, cytuj, źródło, ulubione z cytatów
ORDER BY date_entered DESC ";
Zapytanie zwraca cztery kolumny - wszystkie oprócz daty wprowadzonej z bazy danych dla każdego
rekordu. Wyniki zostaną zwrócone w kolejności od daty ich wprowadzenia.
4. Wykonaj zapytanie i rozpocznij pobieranie wyników:
if ($ r = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
while ($ row = mysqli_fetch_array ($ r)) {
Kod pętli while został wyjaśniony w części 12, mimo że nie był użyty w tym rozdziale. Ta konstrukcja to
sposób pobierania każdego rekordu zwracanego przez zapytanie.
5. Rozpocznij drukowanie rekordu:
print "<div> <blockquote> {$ row ['quote']} </ blockquote> - {$ row ['source']} \ n";
Ten kod uruchamia DIV, umieszcza sam cytat w tagach blockquote, a następnie pokazuje przypisanie
wyceny.
6. Wskaż, że oferta jest ulubiona, jeśli dotyczy:
if ($ row ['favorite'] == 1) {
drukuj "<strong> Ulubione! </ strong> ";
}
Wartość $ row ['ulubione'] będzie wynosić 1 lub 0. Jeśli jest to 1, podświetlone jest słowo Ulubione !,
wraz z rekordem
7. Dodaj linki administracyjne do edycji i usuwania oferty:
print "<p> <b> Quote Admin: </ b> <a href=\"edit_quote.php?id= {$row['id']}\"> Edytuj </a> <->
<a href=\"delete_quote.php?id= {$row['id']}\"> Usuń </a> </ p> </ div> \ n ";
Dla każdego cytatu należy utworzyć dwa linki. Pierwsza to edit_quote.php, a druga do
delete_quote.php. Każde łącze musi również przekazywać wartość identyfikatora w adresie URL, tak
jak kod w części 12. Koniec polecenia print zamyka DIV dla konkretnej oferty. Kod źródłowy HTML
strony pokazuje, w jaki sposób wartość id jest przekazywana w adresie URL do połączonych stron.
8. Uzupełnij pętlę while i wyrażenie mysqli_query ():
} // Koniec pętli while.
} else {// Zapytanie nie zostało uruchomione.
print '<p class = "error"> Nie można pobrać danych, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </ p> <p>
Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";

} // Koniec zapytania IF.
9. Zamknij połączenie z bazą danych:
mysqli_close ($ dbc);
10. Dokończ stronę:
include ("templates / footer.html");
?>
11. Zapisz widok jako view_quotes.php i przetestuj w przeglądarce.
Jak pokazują niektóre zapytania w tej części, możesz użyć kolumny lub wartości w klauzuli ORDER BY,
nawet jeśli nie została wybrana przez zapytanie.
Edytowanie cytatów
Strona view_quotes.php (i później, index.php) ma łącza do edit_quote.php, gdzie administrator może
aktualizować cytat. Funkcjonalnie ten skrypt będzie bardzo podobny do edit_entry.php z części 12:
1. Skrypt musi otrzymać wartość identyfikatora w adresie URL.
2. Przy użyciu ID rekord jest pobierany i wykorzystywany do wypełnienia formularza.
3. Po przesłaniu formularza dane formularza zostaną zatwierdzone (nawet jeśli tylko nieznacznie).
4. Jeśli dane formularza przejdą sprawdzanie poprawności, rekord zostanie zaktualizowany w bazie
danych.
W większości przypadków ten skrypt jest po prostu kolejną aplikacją tego, co już widziałeś. Ale jedną
nową rzeczą, której nauczysz się tutaj, jest to, jak wybrać pole wyboru formularza element oparty na
istniejącej wartości. Aby utworzyć edit_quote.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę edit_quote.php:
<? php // edit_quote.php
define ('TITLE', 'Edit a Quote');
include ("templates / header.html");
print "<h2> Edytuj ofertę </ h2>";
2. Zakończ skrypt, jeśli użytkownik nie jest administratorem:
if (! is_administrator ()) {
print '<h2> Odmowa dostępu! </ h2> <p class = "error"> Nie masz uprawnień dostępu do tej strony. </
p> ';
include ("templates / footer.html");
exit();
}
3. Dołącz połączenie z bazą danych:

include ("../ mysqli_connect.php");
Obie fazy skryptu - wyświetlające formularz i obsługujące formularz - wymagają połączenia z bazą
danych, więc załączony plik jest włączony w tym momencie.
4. Sprawdź, czy w adresie URL podano numeryczną wartość identyfikatora:
if (isset ($ _ GET ['id']) && is_numeric ($ _ GET ['id']) && ($ _GET ['id']> 0)) {
Warunek ten jest podobny do warunku z części 12, z dodatkiem sprawdzania, czy wartość
identyfikatora jest większa niż 0. Dodanie tej klauzuli nie powoduje żadnych skutków dla
bezpieczeństwa skryptu - test is_numeric () potwierdza, że wartość jest bezpieczna dla użyj w
zapytaniu, ale uniemożliwia wykonanie kwerendy, jeśli identyfikator ma wartość niezdatną do użytku.
5. Zdefiniuj i wykonaj zapytanie:
$ query = "WYBIERZ cytat, źródło, ulubione z cytatów WHERE id = {$ _ GET ['id']}";
if ($ result = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
Kwerenda zwraca trzy kolumny dla określonego rekordu.
6. Rozpocznij tworzenie formularza:
print '<form action = "edit_quote.
php "method =" post ">
<p> <label> Cytuj <textarea name = "quote" rows = "5" cols = "30"> '. htmlentities ($ row ['quote']).
"</ textarea> </ label> </ p>
<p> <label> Źródło <input type = "text" name = "source" value = "'. htmlentities ($ row [' source ']).'">
</ label> </ p>
<p> <label> Czy to jest ulubione? <input type = "checkbox" name = "ulubiony" value = "yes" ";
Formularz jest przesyłany z powrotem na tę samą stronę. Rozpoczyna się od obszaru tekstowego,
którego wartość zostanie wstępnie wypełniona wartością cudzysłowu pobraną z bazy danych. Ta
wartość jest uruchamiana przez htmlentities () jako środek ostrożności. Następnie tworzone jest
wejście tekstowe, wstępnie wypełnione źródłem cytatu. Wreszcie pole wyboru wskazania ulubionego
jest rozpoczęte. Zauważ, że to. Kod źródłowy HTML strony po pierwszym przybyciu pokazuje, w jaki
sposób można wybrać ulubione pole wyboru. Element checkbox nie jest ukończony, ponieważ skrypt
musi następnie zdecydować, czy wybrać pole (w kroku 7).
7. Wybierz skrzynkę, jeśli jest ulubionym:
if ($ row ['favorite'] == 1) {
print "checked =" checked "";
}
Jeśli ulubiona wartość rekordu wynosi 1, to administrator wcześniej oznaczył tę ofertę jako ulubioną.
W takim przypadku do wejścia do pola wyboru należy dodać dodatkowy kod HTML, aby go wstępnie
wybrać. Po tym punkcie kodu, podstawowym kodem HTML będzie ulubione pole wyboru
<input type = "checkbox" name = "ulubione" value = "yes" lub

<input type = "checkbox" name = "ulubione" value = "yes" checked = "checked"
8. Wypełnij formularz:
print '> </ label> </ p>
<input type = "hidden" name = "id" value = "'. $ _GET [' id '].'">
<p> <input type = "submit" name = "submit" value = "Zaktualizuj ten cytat!"> </ p>
</ form> ";
Instrukcja print zaczyna się od zamknięcia pola wyboru. Następnie formularz musi również
przechowywać wartość identyfikatora w ukrytym danych wejściowych, aby była dostępna dla skryptu
po przesłaniu formularza. Zauważ, że można bezpiecznie wydrukować $ _GET ['id'] tutaj bez użycia
htmlentities (), ponieważ funkcja is_numeric () już potwierdziła, że ma wartość liczbową.
9. Utwórz błąd, jeśli nie można odzyskać rekordu:
} else {// Nie można uzyskać informacji.
print '<p class = "error"> Nie można pobrać oferty, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </ p> <p>
Zapytanie było uruchomione:". $ zapytanie. "</ p>";
}
10. Sprawdź, czy formularz jest złożony:
} elseif (isset ($ _ POST ['id']) && is_numeric ($ _ POST ['id']) && ($ _POST ['id']> 0)) {
Warunek ten rozpoczyna drugą fazę skryptu: obsługa złożenia formularza. Sprawdzanie poprawności
jest takie samo jak w kroku 4, ale teraz odwołuje się do $ _POST ['id'] zamiast $ _GET ['id'].
11. Sprawdź poprawność danych formularza:
$ problem = FALSE;
if (! empty ($ _ POST ['quote']) &&! empty ($ _ POST ['source'])) {
Walidacja formularza dla strony edycji odzwierciedla to w skrypcie add_quote.php.
12. Przygotuj wartości do wykorzystania w zapytaniu:
$ quote = mysqli_real_escape_string ($ dbc, trim (strip_tags ($ _ POST ['quote'])));
$ source = mysqli_real_escape_string ($ dbc, trim (strip_tags ($ _ POST ['source'])));
if (isset ($ _ POST ['favorite'])) {
$ ulubiony = 1;
} else {
$ favorite = 0;
}
Ten kod jest również pobierany bezpośrednio z add_quote.php.
13. Wskaż problem, jeśli formularz nie został wypełniony:

} else {
print '<p class = "error"> Prześlij zarówno ofertę, jak i źródło. </ p>';
$ problem = PRAWDA;
}
14. Jeśli nie wystąpił problem, zaktualizuj bazę danych:
if (! $ problem) {
$ query = "AKTUALIZUJ cytuje SET quote = '$ quote', source = $ source ', ulubione = $ ulubione WHERE
id = {$ _ POST [' id ']}";
if ($ r = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
print '<p> Cytat został zaktualizowany. </ p>';
Kwerenda UPDATE aktualizuje wartości trzech kolumn rekordu. Dwie wartości ciągu są ujęte w
pojedyncze cudzysłowy (w zapytaniu); numeryczna ulubiona wartość nie jest. Kluczową sprawą jest
klauzula WHERE, która nakazuje aktualizację rekordu. Wreszcie prosty komunikat wskazuje na
powodzenie operacji.
15. Wskaż problem, jeśli zapytanie nie powiodło się:
} else {
print '<p class = "error"> Nie można zaktualizować oferty, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </
p> <p> Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";
}
16. Wypełnij warunki:
} // Nie ma problemu!
} else {// Brak zestawu identyfikatorów.
print '<p class = "error"> Dostęp do tej strony nastąpił w wyniku błędu. </ p>';
} // Koniec głównej IF.
Klauzula else ma zastosowanie, jeśli strona nie otrzyma ważnej wartości identyfikatora za
pośrednictwem GET lub POST.
17. Zamknij połączenie z bazą danych i uzupełnij stronę:
mysqli_close ($ dbc);
include ("templates / footer.html");
?>
18. Zapisz plik i przetestuj w przeglądarce (klikając łącze w view_quotes.php).
Usuwanie cytatów
Skrypt do usuwania istniejących cytatów naśladuje delete_entry.php z części 12. Przy pierwszym
przybyciu, zakładając, że w adresie URL podawany jest prawidłowy identyfikator rekordu, cytat do

usunięcia jest wyświetlany. Jeśli administrator kliknie przycisk przesyłania, ikona Formularza zostanie
przesłany z powrotem na tę samą stronę, w którym to momencie rekord zostanie usunięty z bazy
danych.
Aby utworzyć delete_quote.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę delete_quote.php:
<? php // delete_quote.php
define ('TITLE', 'Delete a Quote');
include ("templates / header.html");
print "<h2> Usuń ofertę </ h2>";
2. Zakończ skrypt, jeśli użytkownik nie jest administratorem:
if (! is_administrator ()) {
print '<h2> Odmowa dostępu! </ h2> <p class = "error"> Nie masz uprawnień dostępu do tej strony. </
p> ';
include ("templates / footer.html");
exit();
}
3. Dołącz połączenie z bazą danych:
include ("../ mysqli_connect.php");
4. Sprawdź, czy w adresie URL podano numeryczną wartość identyfikatora:
if (isset ($ _ GET ['id']) && is_numeric ($ _ GET ['id']) && ($ _GET ['id']> 0)) {
To jest ten sam warunek używany w edit_quote.php.
5. Pobierz rekord, który chcesz usunąć:
$ query = "WYBIERZ cytat, źródło, ulubione z cytatów WHERE id = {$ _ GET ['id']}";
if ($ r = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {$ row = mysqli_fetch_array ($ r);
Standardowe trzy pola są pobierane z bazy danych dla rekordu. Ponieważ w tym skrypcie adresowany
jest tylko jeden rekord, funkcja mysqli_fetch_array () jest raz wywołana, poza jakąkolwiek pętlą.
6. Rozpocznij tworzenie formularza:
print '<form action = "delete_quote. php" method = "post">
<p> Czy na pewno chcesz usunąć ten cytat? </ p>
<div> <blockquote> '. $ row ['quote']. "</ blockquote> -". $ row ['source'];
Formularz, w większości, po prostu wyświetla ofertę.
7. Wskaż, czy oferta jest ulubiona:

if ($ row ['favorite'] == 1) {
drukuj "<strong> Ulubione! </ strong> ";
}
Ten kod jest taki sam jak na stronie view_quotes.php, co wskazuje, że cytat jest w rzeczywistości
ulubionym
8. Wypełnij formularz:
print '</ div> <br>
<input type = "hidden" name = "id" value = "'. $ _GET [' id '].'">
<p> <input type = "submit" name = "submit" value = "Usuń ten cytat!"> </ p>
</ form> ";
Formularz musi zawierać ukryte dane wejściowe, które będą przekazywać identyfikator oferty do
strony po jej przesłaniu.
9. Dokończ warunkowe mysqli_query ()
} else {// Nie można uzyskać informacji.
print '<p class = "error"> Nie można pobrać oferty
ponieważ: <br> ". mysqli_error ($ dbc). ". </ p> <p> Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";
}
Jeśli zapytanie nie powiodło się, błąd MySQL i samo zapytanie są wyświetlane w celu debugowania.
10. Sprawdź, czy formularz jest złożony:
} elseif (isset ($ _ POST ['id']) && is_numeric ($ _ POST ['id']) && ($ _POST ['id']> 0)) {
Warunek ten rozpoczyna drugą fazę skryptu: obsługa złożenia formularza. Sprawdzanie poprawności
jest takie samo jak w kroku 4, ale teraz odwołuje się do $ _POST ['id'] zamiast $ _GET ['id'].
11. Usuń rekord:
$ query = "DELETE FROM quotes WHERE id = {$ _ POST ['id']} LIMIT 1";
$ r = mysqli_query ($ dbc, $ query);
Zapytanie DELETE usunie rekord. Warunek WHERE wskazuje, który konkretny rekord ma zostać
usunięty, a klauzula LIMIT 1 jest stosowana jako dodatkowy środek ostrożności.
12. Sprawozdanie z wyniku:
if (mysqli_affected_rows ($ dbc) == 1) {
print '<p> Wpis wyceny został usunięty. </ p>';
} else {
print '<p class = "error"> Nie można usunąć wpisu blogu, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </
p> <p> Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";

}
Jeśli zapytanie powiedzie się, to jeden z zapisów zostanie zmieniony, a użytkownik zostanie
wyświetlony komunikat.
13. Wypełnij warunki:
} else {// Nie otrzymano identyfikatora.
print '<p class = "error"> Dostęp do tej strony nastąpił w wyniku błędu. </ p>';
} // Koniec głównej IF.
Klauzula else ma zastosowanie, jeśli strona nie otrzyma ważnej wartości identyfikatora za
pośrednictwem GET lub POST.
14. Zamknij połączenie z bazą danych i uzupełnij stronę:
mysqli_close ($ dbc);
include ("templates / footer.html");
?>
15. Zapisz plik i przetestuj w przeglądarce (klikając łącze w view_quotes.php).
Tworzenie strony głównej
Ostatni, ale z pewnością nie mniej ważny, jest strona główna. W przypadku tej witryny strona główna
będzie jedyną stroną używaną przez ogół społeczeństwa. Strona główna pokaże pojedyncze
kwotowania, ale konkretna oferta może być jedną z następujących:
■ Najnowsze (domyślne)
■ Losowa oferta cenowa
■ Losowa ulubiona oferta cenowa
Aby osiągnąć ten efekt, linki będą przekazywać różne wartości w adresie URL z powrotem do tej samej
strony. Skrypt powinien także wyświetlać linki administracyjne - edytuj i usuń - dla aktualnie
wyświetlanego cytatu, jeśli użytkownik jest administratorem.
Aby utworzyć index.php:
1. Rozpocznij nowy dokument PHP w edytorze tekstu lub IDE, aby otrzymać nazwę index.php:
<? php // index.php
2. Dołącz nagłówek:
include ("templates / header.html"); Strona główna nie potrzebuje niestandardowego tytułu, więc nie
jest zdefiniowana żadna stała, łącznie z nagłówkiem.
3. Dołącz połączenie z bazą danych:
include ("../ mysqli_connect.php");
4. Rozpocznij definiowanie zapytania do uruchomienia:
if (isset ($ _ GET ['random'])) {

$ query = 'WYBIERZ id, cytuj, źródło, ulubione z ofert ORDER BY RAND () DESC LIMIT 1';
Jeśli ustawiona jest zmienna $ _GET ["losowa"], użytkownik kliknął łącze żądające losowej oferty. Nie
ma znaczenia, jaką wartość ma ta zmienna, o ile jest ustawiona. W przypadku wszystkich zapytań
zostaną zwrócone cztery kolumny - identyfikator, cytat, źródło i ulubione - z jednego wiersza. Aby
pobrać tylko jeden wiersz, używana jest klauzula LIMIT 1. Aby wybrać losowy wiersz w MySQL, użyj
klauzuli ORDER BY RAND (). Ten kod wykorzystuje funkcję RAND (MySQL), krótką do losowej, aby
zwracać rekordy w losowej kolejności. Tak więc to zapytanie najpierw wybiera każdy rekord w
kolejności losowej, a następnie zwraca tylko pierwszy w tym zestawie.
5. Zdefiniuj zapytanie, które wybiera losowy ulubiony rekord:
} elseif (isset ($ _GET ['ulubione'])) {
$ query = 'SELECT id, quote, source, faworyt Z notowań WHERE ulubiony = 1 ORDER BY RAND () DESC
LIMIT 1';
To zapytanie jest podobne do tego w kroku 4, ale używa klauzuli WHERE, aby ograniczyć pulę
możliwych cytatów tylko do tych, których ulubiona wartość wynosi 1.
6. Zdefiniuj domyślne zapytanie:
} else {
$ query = 'WYBIERZ ID, cytuj, źródło, ulubione Z ofert ORDER BY date_entered DESC LIMIT 1';
}
Jeśli w adresie URL nie podano wartości, strona główna powinna wyświetlić ostatnio dodaną ofertę.
Aby to zrobić, zapytanie zamawia wszystkie cytaty w malejącym kolejność wprowadzonych dat, a
następnie ogranicza wyniki do tylko jednego rekordu.
7. Wykonaj zapytanie i pobierz zwrócony rekord:
if ($ r = mysqli_query ($ dbc, $ query)) {
$ row = mysqli_fetch_array ($ r);
8. Wydrukuj ofertę:
print "<div> <blockquote> {$ row ['quote']} </ blockquote> - {$ row ['source']}";
Ten kod jest podobny do tego w view_quotes.php, ale musi być użyty tylko raz.
9. Wskaż, czy oferta jest ulubioną i uzupełnij DIV:
if ($ row ['favorite'] == 1) {
print "<strong> Ulubione! </ strong> ";
}
print "</ div>";
Warunek jest taki sam jak w delete_quote.php i view_quotes.php
10. Jeśli użytkownik jest administratorem, utwórz łącza do edycji lub usunięcia tego rekordu:
if (is_administrator ()) {

print "<p> <b> Quote Admin: </ b> <a href = \" edit_quote. php? id = {$ row ['id']} \ "> Edytuj </a> - +
|+<a href=\"delete_quote.php? id={$row['id']}\"> Usuń </a>
</ p> \ n ";
}
Jeśli użytkownik jest administratorem, linki do skryptów edycji i usuwania zostaną dodane do strony.
Same linki mają wartości podobne do tych w view_quotes.php.
11. Jeśli zapytanie nie zostało uruchomione, wydrukuj komunikat o błędzie:
} else {// Zapytanie nie zostało uruchomione.
print '<p class = "error"> Nie można pobrać danych, ponieważ: <br>'. mysqli_error ($ dbc). ". </ p> <p>
Uruchomione zapytanie: ". $ zapytanie. "</ p>";
} // Koniec zapytania IF.
Ten kod służy do własnych celów debugowania. Nie można wyświetlić błędu MySQL lub kwerendy,
które spowodowały to, do ogółu społeczeństwa. Na wszelki wypadek można wyświetlić błąd MySQL,
jeśli is_administrator () zwraca TRUE.
12. Zamknij połączenie z bazą danych:
mysqli_close ($ dbc);
Połączenie z bazą danych nie będzie już potrzebne, więc może zostać zamknięte w tym momencie.
13. Twórz linki do innych stron:
print '<p> <a href="index.php"> Najnowsze </a> <-> <a href= "index.php?random=true"> Losowe </a>
<-> <a href =" index.php? favorite = true "> Ulubione </a> </ p> ';
Trzy linki publiczne są dodawane do strony, każdy z powrotem do tego samego skryptu. Pierwszy link,
który nie podaje żadnych wartości w adresie URL, zawsze pokazuje najnowszą ofertę. Drugi, który
przekazuje losową wartość w adresie URL, uruchomi zapytanie w kroku 4, odzyskując losowy rekord.
Trzecie łącze, które podaje ulubioną wartość w adresie URL, uruchomi zapytanie w Kroku 5, tym samym
pobierając losowy ulubiony rekord.
14. Dołącz stopkę i uzupełnij stronę:
include ("templates / footer.html");
?>
15. Zapisz plik i przetestuj w przeglądarce.
Zwykle strona główna jest jednym z pierwszych napisanych skryptów, a nie ostatnim. Ale w tym
przypadku chciałem zbudować do tego punktu w przykładzie.

