WPROWADZENIE
PHP jest językiem programowania po stronie serwera używanym do tworzenia dynamicznych witryn
internetowych i interaktywne aplikacje internetowe. Skrót PHP pierwotnie oznaczał Osobistą stronę
domową, ale wraz ze wzrostem jego funkcjonalności zmieniono ją na PHP: Hypertext Preprocessor.
Ten akronim rekurencyjny pochodzi z faktu, że pobiera kod PHP jako dane wejściowe i generuje HTML
jako wynik. Oznacza to, że użytkownicy nie muszą instalować żadnego oprogramowania do
przeglądania stron internetowych generowanych przez PHP. Wszystko, co jest wymagane, to że serwer
WWW ma zainstalowany PHP, aby zinterpretować skrypt. W przeciwieństwie do stron HTML, strony
PHP są generowane dynamicznie. Zamiast witryny składającej się z dużej liczby statycznych plików
HTML, strona PHP może zawierać tylko garstkę plików szablonów. Pliki szablonów opisują tylko
strukturę witryny przy użyciu kodu PHP, natomiast treść internetowa jest pobierana z bazy danych, a
formatowanie stylu pochodzi z Cascading Style Sheets (CSS). Pozwala to na zmiany całej witryny z
jednego miejsca, zapewniając elastyczną stronę internetową, która jest łatwa do zaprojektowania,
utrzymywania i aktualizowania. Podczas tworzenia stron internetowych z PHP, ogólnie stosuje się
system zarządzania treścią (CMS). CMS zapewnia w pełni zintegrowaną platformę do tworzenia stron
internetowych składającą się z tylnego końca i przedniego końca. Front-end to to, co widzowie widzą
po dotarciu do witryny, podczas gdy back-end to miejsce, w którym witryna jest konfigurowana,
aktualizowana i zarządzana przez administratora. Back-end pozwala również twórcy stron
internetowych na zmianę plików szablonów i modyfikację wtyczek w celu dokładniejszego
dostosowania funkcjonalności i struktury witryny. Przykłady darmowych rozwiązań CMS opartych na
PHP obejmują WordPress, Joomla, ModX i Drupal, a najpopularniejszą jest WordPress i stanowią ponad
połowę rynku CMS. Pierwsza wersja PHP została stworzona przez Rasmus Lerdorf i wydana w 1995
roku. Od tego czasu PHP ewoluowało znacznie od prostego języka skryptowego do w pełni
funkcjonalnego języka programowania sieciowego. Oficjalna implementacja została wydana przez The
PHP Group, a PHP 7 jest najnowszą wersją tego pisma. Język może być używany bezpłatnie i jest
oprogramowaniem typu open source, umożliwiając programistom rozszerzenie go na własny użytek
lub przyczynienie się do jego rozwoju. PHP jest dziś najbardziej popularnym językiem programowania
po stronie serwera. Posiada rosnący udział w rynku wynoszący 80% w porównaniu z innymi
technologiami po stronie serwera, takimi jak ASP.NET, Java, Ruby i Perl. Jednym z powodów
powszechnego stosowania PHP jest niezależność platformy. Może być zainstalowany na wszystkich
głównych serwerach internetowych i systemach operacyjnych i używany z dowolnym dużym systemem
baz danych. Inną silną cechą PHP jest prosta w użyciu składnia oparta na C i Perlu, która jest łatwa dla
początkujących; jednak PHP oferuje także wiele zaawansowanych funkcji dla profesjonalnych
programistów.
Użycie PHP
Aby rozpocząć tworzenie w PHP, utwórz plik tekstowy z rozszerzeniem .php i otwórz go w wybranym
edytorze - na przykład Notatnik, jEdit, Dreamweaver, NetBeans lub PHPEclipse. Ten plik PHP może
zawierać dowolny kod HTML, a także kod skryptowy PHP. Rozpocznij od wprowadzenia minimalnego
znacznika dla dokumentu HTML 5.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>PHP Test</title>
</head>
<body></body>

</html>
Osadzanie PHP
Kod PHP można osadzić w dowolnym miejscu w dokumencie internetowym na kilka różnych sposobów.
Standardową notacją jest ograniczenie kodu przez <?php i ?>. Nazywa się to blokiem kodu PHP lub
tylko blokiem PHP.
<?php ...?>
W bloku PHP silnik jest w trybie PHP; poza blokiem silnik jest w trybie HTML. W trybie PHP wszystko
jest przetwarzane (wykonywane) przez PHP silnik; mając na uwadze, że w trybie HTML wszystko jest
wysyłane do wygenerowanej strony internetowej bez żadnego wykonania. Druga notacja przejścia do
trybu PHP jest krótką wersją pierwszej, w której pominięto część php. Chociaż ta notacja jest krótsza,
dłuższy jest preferowany, jeśli kod PHP musi być przenośny. Dzieje się tak dlatego, że obsługa krótkiego
ogranicznika może być wyłączona w pliku konfiguracyjnym php.ini.
<? ...?>
Trzecia (obecnie przestarzała) alternatywa polegała na osadzeniu kodu PHP w elemencie skryptu HTML
z atrybutem językowym ustawionym na php. Ten alternatywny ogranicznik był rzadko używany;
wsparcie dla niego zostało usunięte w PHP 7.
<script language = "php"> ... </ script>
Inną przestarzałą notacją, którą możesz napotkać w starszym kodzie, jest osadzenie skryptu między
znacznikami ASP. Ta notacja jest domyślnie wyłączona, ale można ją włączyć z pliku konfiguracyjnego
PHP. Używanie tego zapisu od dawna było zniechęcane. Możliwość włączenia go została ostatecznie
usunięta w PHP 7.
<% ...%>
Ostatni znacznik zamykający w pliku skryptu może zostać pominięty, aby plik się zakończył, gdy jest w
trybie PHP.
<? php ...?>
<? php ...
Wyprowadzanie Danych
Wyświetlanie tekstu w PHP odbywa się poprzez wpisanie echo lub print , a następnie wyjście. Każde
wyrażenie musi kończyć się średnikiem (;), aby oddzielić je od innych instrukcji. Średnik ostatniego
zdania w bloku PHP jest opcjonalny, ale dobrze jest go uwzględnić.
<? php
echo "Hello World";
print "Hello World";
?>
Instalowanie serwera WWW
Aby wyświetlić kod PHP w przeglądarce, kod musi najpierw zostać przeanalizowany na serwerze WWW
z zainstalowanym modułem PHP. Łatwym sposobem na skonfigurowanie środowiska PHP jest pobranie

i zainstalowanie dystrybucji popularnego serwera WWW Apache o nazwie XAMPP, 2, który jest
fabrycznie zainstalowany w PHP, Perl i MySQL. Pozwala na eksperymentowanie z PHP na własnym
komputerze. Po zainstalowaniu serwera WWW ustaw przeglądarkę na http: // localhost, aby upewnić
się, że serwer jest dostępny online. Powinien wyświetlić plik index.php, który domyślnie znajduje się
pod C: \ xampp \ htdocs \ index.php na komputerze z systemem Windows. htdocs to folder, w którym
serwer Apache szuka plików do wyświetlenia w Twojej domenie.
Hello World
Kontynuując , poprzedni prosty dokument sieciowy PHP w stylu Hello World powinien wyglądać tak:
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hello World"; ?>
</body>
</html>
Aby wyświetlić ten plik PHP przetworzony na HTML, zapisz go w folderze htdocs serwera WWW
(katalog główny serwera) o nazwie takiej jak mypage.php. Następnie skieruj przeglądarkę na ścieżkę,
która jest http: //localhost/mypage.php dla lokalnego serwera WWW. Po zgłoszeniu żądania
dotyczącego strony internetowej PHP skrypt jest analizowany na serwerze i wysyłany do przeglądarki
jako tylko HTML. Jeśli zostanie wyświetlony kod źródłowy strony internetowej, nie wyświetli on kodu
po stronie serwera, który wygenerował dane wyjściowe HTML tylko na stronie.
Kompiluj I Parsuj
PHP to język interpretowany, a nie skompilowany. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę
PHP, silnik PHP kompiluje kod i przetwarza go na HTML, który następnie jest wysyłany do
odwiedzającego. Główną zaletą tego jest to, że kod można łatwo zmienić bez konieczności ponownej
kompilacji i ponownego wdrażania strony internetowej. Główną wadą jest to, że kompilacja kodu w
czasie wykonywania wymaga więcej zasobów serwera. W przypadku małej witryny internetowej brak
zasobów serwera rzadko stanowi problem. Czas potrzebny na kompilację skryptu PHP jest również
niewielki w porównaniu do innych czynników, takich jak czas wymagany do wykonania zapytań do bazy
danych. Jednak w przypadku dużej aplikacji internetowej z dużym natężeniem ruchu obciążenie
serwera podczas kompilowania plików PHP może być znaczące. W przypadku takiej witryny, narzut
kompilacji skryptu może zostać usunięty przez prekompilację kodu PHP. Można to zrobić za pomocą
eAccelerator, na przykład, który buforuje skrypty PHP w ich skompilowanym stanie. Witryna, która
obsługuje tylko zawartość statyczną (ta sama dla wszystkich odwiedzających) ma inną możliwość, która
polega na buforowaniu w pełni wygenerowanych stron HTML. Zapewnia to wszystkie korzyści
związane z utrzymaniem witryny dynamicznej z prędkością statycznej witryny. Jednym z takich narzędzi
do buforowania jest wtyczka W3 Total Cache dla systemu WordPress CMS.

Komentarze
Komentarze są używane do wstawiania notatek do kodu. Nie mają one wpływu na parsowanie skryptu.
PHP posiada dwie standardowe notacje w C ++ dla komentarzy jednoliniowych (//) i wielowierszowych
(/ * * /). Notacja komentarza Perla (#) może być również użyta do tworzenia komentarzy
jednowierszowych.
<? php
// komentarz jednoliniowy
# komentarz jednoliniowy
/ * wieloliniowy
komentarz */
?>
Podobnie jak w HTML, znaki spacji - takie jak spacje, tabulatory i komentarze – są ignorowane przez
silnik PHP. Pozwala to na dużą swobodę formatowania kodu.

Użycie PHP
Aby rozpocząć tworzenie w PHP, utwórz plik tekstowy z rozszerzeniem .php i otwórz go w wybranym
edytorze - na przykład Notatnik, jEdit, Dreamweaver, NetBeans lub PHPEclipse. Ten plik PHP może
zawierać dowolny kod HTML, a także kod skryptowy PHP. Rozpocznij od wprowadzenia minimalnego
znacznika dla dokumentu HTML 5.
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>PHP Test</title>
</head>
<body></body>
</html>
Osadzanie PHP
Kod PHP można osadzić w dowolnym miejscu w dokumencie internetowym na kilka różnych sposobów.
Standardową notacją jest ograniczenie kodu przez <?php i ?>. Nazywa się to blokiem kodu PHP lub
tylko blokiem PHP.
<?php ...?>
W bloku PHP silnik jest w trybie PHP; poza blokiem silnik jest w trybie HTML. W trybie PHP wszystko
jest przetwarzane (wykonywane) przez PHP silnik; mając na uwadze, że w trybie HTML wszystko jest
wysyłane do wygenerowanej strony internetowej bez żadnego wykonania. Druga notacja przejścia do

trybu PHP jest krótką wersją pierwszej, w której pominięto część php. Chociaż ta notacja jest krótsza,
dłuższy jest preferowany, jeśli kod PHP musi być przenośny. Dzieje się tak dlatego, że obsługa krótkiego
ogranicznika może być wyłączona w pliku konfiguracyjnym php.ini.
<? ...?>
Trzecia (obecnie przestarzała) alternatywa polegała na osadzeniu kodu PHP w elemencie skryptu HTML
z atrybutem językowym ustawionym na php. Ten alternatywny ogranicznik był rzadko używany;
wsparcie dla niego zostało usunięte w PHP 7.
<script language = "php"> ... </ script>
Inną przestarzałą notacją, którą możesz napotkać w starszym kodzie, jest osadzenie skryptu między
znacznikami ASP. Ta notacja jest domyślnie wyłączona, ale można ją włączyć z pliku konfiguracyjnego
PHP. Używanie tego zapisu od dawna było zniechęcane. Możliwość włączenia go została ostatecznie
usunięta w PHP 7.
<% ...%>
Ostatni znacznik zamykający w pliku skryptu może zostać pominięty, aby plik się zakończył, gdy jest w
trybie PHP.
<? php ...?>
<? php ...
Wyprowadzanie Danych
Wyświetlanie tekstu w PHP odbywa się poprzez wpisanie echo lub print , a następnie wyjście. Każde
wyrażenie musi kończyć się średnikiem (;), aby oddzielić je od innych instrukcji. Średnik ostatniego
zdania w bloku PHP jest opcjonalny, ale dobrze jest go uwzględnić.
<? php
echo "Hello World";
print "Hello World";
?>
Instalowanie serwera WWW
Aby wyświetlić kod PHP w przeglądarce, kod musi najpierw zostać przeanalizowany na serwerze WWW
z zainstalowanym modułem PHP. Łatwym sposobem na skonfigurowanie środowiska PHP jest pobranie
i zainstalowanie dystrybucji popularnego serwera WWW Apache o nazwie XAMPP, 2, który jest
fabrycznie zainstalowany w PHP, Perl i MySQL. Pozwala na eksperymentowanie z PHP na własnym
komputerze. Po zainstalowaniu serwera WWW ustaw przeglądarkę na http: // localhost, aby upewnić
się, że serwer jest dostępny online. Powinien wyświetlić plik index.php, który domyślnie znajduje się
pod C: \ xampp \ htdocs \ index.php na komputerze z systemem Windows. htdocs to folder, w którym
serwer Apache szuka plików do wyświetlenia w Twojej domenie.
Hello World
Kontynuując , poprzedni prosty dokument sieciowy PHP w stylu Hello World powinien wyglądać tak:
<!doctype html>

<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>PHP Test</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hello World"; ?>
</body>
</html>
Aby wyświetlić ten plik PHP przetworzony na HTML, zapisz go w folderze htdocs serwera WWW
(katalog główny serwera) o nazwie takiej jak mypage.php. Następnie skieruj przeglądarkę na ścieżkę,
która jest http: //localhost/mypage.php dla lokalnego serwera WWW. Po zgłoszeniu żądania
dotyczącego strony internetowej PHP skrypt jest analizowany na serwerze i wysyłany do przeglądarki
jako tylko HTML. Jeśli zostanie wyświetlony kod źródłowy strony internetowej, nie wyświetli on kodu
po stronie serwera, który wygenerował dane wyjściowe HTML tylko na stronie.
Kompiluj I Parsuj
PHP to język interpretowany, a nie skompilowany. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę
PHP, silnik PHP kompiluje kod i przetwarza go na HTML, który następnie jest wysyłany do
odwiedzającego. Główną zaletą tego jest to, że kod można łatwo zmienić bez konieczności ponownej
kompilacji i ponownego wdrażania strony internetowej. Główną wadą jest to, że kompilacja kodu w
czasie wykonywania wymaga więcej zasobów serwera. W przypadku małej witryny internetowej brak
zasobów serwera rzadko stanowi problem. Czas potrzebny na kompilację skryptu PHP jest również
niewielki w porównaniu do innych czynników, takich jak czas wymagany do wykonania zapytań do bazy
danych. Jednak w przypadku dużej aplikacji internetowej z dużym natężeniem ruchu obciążenie
serwera podczas kompilowania plików PHP może być znaczące. W przypadku takiej witryny, narzut
kompilacji skryptu może zostać usunięty przez prekompilację kodu PHP. Można to zrobić za pomocą
eAccelerator, na przykład, który buforuje skrypty PHP w ich skompilowanym stanie. Witryna, która
obsługuje tylko zawartość statyczną (ta sama dla wszystkich odwiedzających) ma inną możliwość, która
polega na buforowaniu w pełni wygenerowanych stron HTML. Zapewnia to wszystkie korzyści
związane z utrzymaniem witryny dynamicznej z prędkością statycznej witryny. Jednym z takich narzędzi
do buforowania jest wtyczka W3 Total Cache dla systemu WordPress CMS.
Komentarze
Komentarze są używane do wstawiania notatek do kodu. Nie mają one wpływu na parsowanie skryptu.
PHP posiada dwie standardowe notacje w C ++ dla komentarzy jednoliniowych (//) i wielowierszowych
(/ * * /). Notacja komentarza Perla (#) może być również użyta do tworzenia komentarzy
jednowierszowych.
<? php
// komentarz jednoliniowy
# komentarz jednoliniowy

/ * wieloliniowy
komentarz */
?>
Podobnie jak w HTML, znaki spacji - takie jak spacje, tabulatory i komentarze – są ignorowane przez
silnik PHP. Pozwala to na dużą swobodę formatowania kodu.

Zmienne
Zmienne są używane do przechowywania danych, takich jak liczby lub ciągi znaków, dzięki czemu mogą
być używane wielokrotnie w skrypcie.
Definiowanie zmiennych
Zmienna zaczyna się od znaku dolara ($), po którym następuje identyfikator, którym jest nazwa
zmienna. Typową konwencją nazewnictwa dla zmiennych jest posiadanie początkowo każdego słowa
skapitalizowane, z wyjątkiem pierwszego.
$ myVar;
Wartość może być przypisana do zmiennej za pomocą znaku równości lub przypisania operator (=).
Zmienna zostaje następnie zdefiniowana lub zainicjowana.
$ myVar = 10;
Po zdefiniowaniu zmiennej można jej użyć, odwołując się do nazwy zmiennej. Na przykład wartość
zmiennej można wyświetliść na stronie internetowej za pomocą echo następnie nazwa zmiennej.
echo $ myVar; // "10"
Należy pamiętać, że w nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter. Nazwy w PHP mogą zawierać
podkreślenia znaków i liczb, ale nie mogą zaczynać się od cyfry. Oni też nie może zawierać spacji ani
znaków specjalnych i nie może być zastrzeżonym słowem kluczowym.
Typ Danych
PHP to luźno napisany język. Oznacza to, że typ danych, które może przechowywać zmienna, nie jest
określony. Zamiast tego typ danych zmiennej zmienia się automatycznie, aby zachować wartość, do
której jest przypisany.
$myVar = 1; // typ int
$myVar = 1.5; // typ float
Ponadto wartość zmiennej jest oceniana różnie, w zależności od kontekstu, w którym jest używana.
// Typ float oceniany jako typ łańcucha
echo $ myVar; // "1.5"
Ze względu na te niejawne konwersje typów, znając podstawowy typ zmiennej nie zawsze jest
konieczne. Niemniej ważne jest, aby zrozumieć typy danych, z którymi PHP pracuje w tle. Te dziewięć
typów wymieniono w tabeli
Typ Danych
Int
foat
bool
string
array
object

Kategoria
skalarny
Skalarny
skalarny
skalarny
złożony
złożony

resource

specjalny

Opis
Liczba całkowita
Liczba zmiennoprzecinkowa
Wartość boolowska
Szereg znaków
Zbiór wartości
Typ danych definiowanych
przez użytkownika
Zasoby zewnętrzne

callable
null

specjalny
specjalny

Funkcja lub metoda
Brak wartości

Typ liczby całkowitej
Liczba całkowita to liczba całkowita dodatnia. Można ją podać w zapisie dziesiętnym (podstawa 10),
szesnastkowym (podstawa 16) , ósemkowym (podstawa 8) lub binarnym (podstawa 2). Liczby
szesnastkowe są poprzedzone przez 0x, ósemkowe przez 0 a liczby binarne przez 0b
$myInt = 1234; // liczba dziesietna
$myInt = 0b10; // liczba binarna (2 dziesiętne)
$myInt = 0123; // liczba ósemkowa (83 dziesiętna)
$myInt = 0x1A; // liczba szesnastkowa (26 dziesiętnych)
Liczby całkowite w PHP są zawsze podpisane i dlatego mogą przechowywać zarówno pozytywne, jak i
negatywne wartości. Wielkość liczby całkowitej zależy od rozmiaru słowa systemowego, tak więc w
systemie 32-bitowym największą wartością jest 2^32-1. Jeśli PHP napotka większą wartość, jest
interpretowane jako float.
Typ zmiennoprzecinkowy
Typ zmiennoprzecinkowy lub zmiennoprzecinkowy może przechowywać liczby rzeczywiste. Można je
przypisać za pomocą notacji dziesiętnej lub wykładniczej.
$myFloat = 1.234;
$myFloat = 3e2; // 3*10^2 = 300
Precyzja float zależy od platformy. Zwykle jest to 64-bitowy format IEEE używany , który może
pomieścić około 14 cyfr dziesiętnych i maksymalną wartość dziesiętną 1,8 x 10308.
Typ boolowski
Typ bool może przechowywać wartość typu Boolean, która może być wartością prawda lub fałsz.
Wartości te są określane słowami kluczowymi true i false
$myBool = true;
Typ Null
Stała zerowa nie uwzględniająca wielkości liter jest używana do reprezentowania zmiennej bez
wartości. Taka zmienna jest uważana za specjalną wartość typu danych zerowych.
$ myNull = null; // zmienna ma wartość null
Podobnie jak w przypadku innych wartości, wartość pusta jest różna, w zależności od kontekst, w
którym używana jest zmienna. Jeśli zostanie oceniony jako bool, staje się fałszywy; jako liczba staje się
zero (0); i jako ciąg staje się pustym ciągiem znaków ("").
$ myInt = $ myNull + 0; // kontekst numeryczny (0)
$ myBool = $ myNull == true; // kontekst bool (false)
echo $ myNull; // kontekst tekstowy ("")
Wartości Domyślne

W PHP możliwe jest użycie zmiennych, którym nie przypisano wartości. Takie niezdefiniowane zmienne
są automatycznie tworzone z wartością pustą.
echo $ myUndefined; // zmienna ma wartość null
Chociaż to zachowanie jest dozwolone, dobrą praktyką kodowania jest definiowanie zmiennych zanim
zostaną użyte, nawet jeśli zmienne są ustawione na wartość null. Przypominamy, że PHP zgłasza błąd,
gdy używane są niezdefiniowane zmienne. W zależności od ustawień raportowania błędów PHP ta
wiadomość może być wyświetlana lub nie

Operatory
Operator jest symbolem, który powoduje, że skrypt wykonuje określoną matematyczną lub logiczną
operację. Operatory w PHP można podzielić na pięć typów: arytmetyczne, operatory przypisania,
porównania, logiczne i bitowe
Operatory arytmetyczne
Operatory arytmetyczne obejmują cztery podstawowe operacje arytmetyczne, a także operator
modulus (%), który służy do uzyskania pozostałej części podziału.

Operator potęgowania (**) został wprowadzony w PHP 5.6. Podnosi lewą stronę operand do potęgi
operandu po prawej stronie.

Operatory przypisania
Druga grupa to operatorzy przypisania. Co najważniejsze, operator przypisania (=) sam, który
przypisuje wartość do zmiennej.
$x = 1; // przypisanie
Połączone operatory przypisania
Powszechnym zastosowaniem operatorów przypisania i arytmetycznych jest operowanie na zmiennej,
a następnie zapisanie wyniku z powrotem do tej samej zmiennej. Operacje te można skrócić za pomocą
połączonych operatorów przypisania.

Operator potęgowania dodany w PHP 5.6 również otrzymał skrótowe zadanie operatora

Operatory inkrementacji i dekrementacji
Inną częstą operacją jest zwiększanie lub zmniejszanie zmiennej o jeden. Można to uprościć za pomocą
operatorów inkrementacji (++) i dekrementacji (-).

Oba te operatory mogą być używane przed lub po zmiennej.

Wynik dla zmiennej jest taki sam, w zależności od tego, która z tych wartości jest używana. Różnica
polega na tym, że post-operator zwraca pierwotną wartość, zanim zmieni zmienną, podczas gdy preoperator najpierw zmienia zmienną, a następnie zwraca wartość.

Operatory porównania
Operatory porównania porównują dwie wartości i zwracają wartość true lub false. Są używane głównie
do określenia warunków, które są wyrażeniami, które oceniają albo prawda, albo fałsz.

Operatory ścisłych równości === i! == służą do porównywania zarówno typu, jak i wartość. Są one
konieczne, ponieważ operatory "równy" (==) i "nie równy" (! =) Automatycznie wykonują konwersję
typu, zanim porównają operandy. Uważa się, że dobrą praktyką jest stosowanie ścisłego porównania,
gdy nie jest potrzebna funkcja konwersji typu "równa się".

PHP 7 dodał nowy operator porównania o nazwie operator spaceship (<=>). Porównuje dwie wartości
i zwraca 0, jeśli obie wartości są równe; 1, jeśli wartość po lewej stronie jest większa; i -1, jeśli wartość
po prawej stronie jest większa.

Operatory logiczne
Operatory logiczne są często używane razem z operatorami porównania. Wartości logiczne i (&&) są
prawdziwe, jeśli prawa strona lewa i prawa są prawdziwe, a logiczne lub (||) wartość true, jeśli prawa
strona lewa lub prawa jest prawidłowa. W celu odwrócenia wyniku logicznego, istnieje logiczny
operator nie (!). Zauważ, że zarówno dla "logicznych", jak i "logicznych", prawa strona operatora nie
jest oceniana, jeśli wynik jest już określony przez lewą stronę.

Operatory bitowe
Operatory bitowe mogą manipulować binarnymi cyframi liczb. Na przykład xor operator (^) włącz bity
ustawione po jednej stronie operatora, ale nie po obu stronach.

Te operatory bitowe mają skrótowe operatory przypisania, podobnie jak operatory arytmetyczne.

Zauważ, że liczby dziesiętne używane razem z operatorami binarnymi są automatycznie
przekonwertowany na plik binarny. Zapis binarny może być również użyty do określenia liczb binarnych
dla operacji.
$ x = 0b101 i 0b100; // 0b100 (4)
Operatory Pierwszeństwa
Gdy wyrażenie zawiera wiele operatorów, pierwszeństwo tych operatorów decyduje o kolejności ich
oceny. Kolejność pierwszeństwa można znaleźć w Tabeli

Aby dać przykład, mnożenie ma większy priorytet niż dodawanie, dlatego też jest oceniane najpierw w
poniższym wierszu kodu.
x x = 4 + 3 * 2; // 10

Nawiasów można użyć do wymuszenia pierwszeństwa. Wyrażenie umieszczone w nawiasach jest
oceniane przed innymi wyrażeniami w tym wyrażeniu.
$ x = (4 + 3) * 2; // 14
Dodatkowe operatory logiczne
W tabeli pierwszeństwa uwaga na temat trzech ostatnich operatorów: and , or, i xor. Operatory and i
or operatory działają w taki sam sposób jak logiczne operatory && i ||. Jedyną różnicą jest ich niższy
poziom pierwszeństwa.
// Taki sam jak: $ a = (true && false);
$ x = true && false; // $ x jest fałszywe
// Taki sam jak: ($ a = true) i false;
$ x = true i false; // $ x jest prawdziwe
Operator xor jest boolowską wersją operatora bitowego ^. To jest prawdziwe, jeśli tylko jeden z
argumentów jest prawdziwy.
$ x = (true xor true); // fałszywe

Ciągi Znaków / Łańcuch
Łańcuch to ciąg znaków, które można zapisać w zmiennej. W PHP ciągi są często rozdzielane
pojedynczymi cytatami.
$a = "Cześć";
Łączenie łańcuchów
PHP ma dwa operatory łańcuchowe. Symbol kropki jest znany jako operator łączenia (.). Łączy dwie
ciągi w jeden. Posiada również towarzyszącego operatora przypisania (.=), Który dodaje łańcuch
prawostronny do lewej zmiennej łańcuchowej.
$b = $a. "Świat"; // Witaj świecie
$a. = 'Świat'; // Witaj świecie
Ograniczanie łańcuchów
Łańcuchy PHP można podzielić na cztery różne sposoby. Istnieją dwa popularne oznaczenia: podwójny
cudzysłów ("") i pojedynczy cudzysłów (""). Różnica między nimi polega na tym, że zmienne nie są
analizowane w łańcuchach o pojedynczych cudzysłowach, podczas gdy są one analizowane w ciągach
podwójnie cytowanych.
c = "Świat";
echo "Hello $ c"; // "Witaj świecie"
echo "Hello $ c"; // "Hello $ c"
Ciągi z pojedynczym cytowaniem są preferowane, chyba że pożądane jest parsowanie, co podkreśla że
nie ma przetwarzania. Jednak podwójne cudzysłowy są uważane za łatwiejsze czytać, co czyni wybór
bardziej kwestią preferencji. Ważne jest, aby być konsekwentnym. Oprócz pojedynczych cudzysłowów
i podwójnych cudzysłowów istnieją jeszcze dwie notacje: heredoc i nowdoc. Te oznaczenia są używane
głównie w celu uwzględnienia większych bloków tekstu.
Ciągi Heredoc
Składnia heredoc składa się z operatora <<<, po którym następuje identyfikator i nowa linia. Łańcuch
jest następnie dołączany, a następnie nowa linia zawierająca identyfikator zamykający ciąg. Zmienne
są analizowane wewnątrz łańcucha heredoc, tak jak w przypadku ciągów podwójnie cytowanych.
$ s = <<< LABEL
Heredoc (z parsowaniem)
LABEL;
Łańcuchy Nowdoc
Składnia dla łańcucha newdoc jest taka sama jak dla łańcucha heredoc, z tym wyjątkiem, że początkowy
identyfikator jest ujęty w pojedyncze cudzysłowy. Zmienne nie są parsowane wewnątrz łańcucha
nowdoc
$ s = <<< 'LABEL'
Nowdoc (bez parsowania)

LABEL;
Escape Postacie
Znaki Escape służą do pisania znaków specjalnych, takich jak ukośniki odwrotne i podwójne
cudzysłowy. Te znaki zawsze poprzedzone są ukośnikiem odwrotnym (\).
Znaki Ucieczkowe
Znaki Escape służą do pisania znaków specjalnych, takich jak ukośniki odwrotne i podwójne
cudzysłowy. Te znaki zawsze poprzedzone są ukośnikiem odwrotnym (\). Tabela 1 zawiera listę znaków
pomocniczych dostępnych w PHP.
Znak : Znaczenie
\n : nowa linia
\t : tabulator poziomy
\v : tabulator pionowy
\e : escape
\r: powrót karetki
\u{} : znak Unicode
\f : wysuw papieru
\$ : znak dolaa
\’ : pojedynczy cudzysłów
\” : podwójny cudysłow
\\ : ukośnik wsteczny
Na przykład podział linii jest reprezentowany przez znak escape (\ n) wewnątrz ciągu.
$s = "Hello \ nŚwiat";
Zauważ, że ten znak różni się od znaczniak <br> HTML, który tworzy linię przerwy na stronach
internetowych.
echo "Cześć <br>,Świat";
Podczas używania separatora pojedynczego cudzysłowu lub separatora nowdoc, jedynymi znakami
pomocniczymi, które działają, są znaki ukośników odwrotnych (\\) i jedno cudzysłowy (\ '). Ucieknięcie
odwrotnego ukośnika jest konieczne tylko przed pojedynczym cudzysłowiem lub na końcu łańcucha.
$s = 'It \' s '; // "To"
PHP 7 wprowadził znak escape Unicode, który zapewnia możliwość osadzania UTF-8 zakodował znaki
w łańcuchach. Taki znak jest określony jako liczba szesnastkowa wewnątrz nawiasów klamrowych.
Liczba może mieć maksymalnie sześć cyfr, a początkowe zera są opcjonalne.
echo "\ u {00C2A9}"; // © (znak praw autorskich)
echo "\ u {C2A9}"; // ©

Referencje znaków
Do znaków w łańcuchach można się odwoływać, określając indeks żądanego znak w nawiasach
kwadratowych po zmiennej łańcuchowej, zaczynając od zera. Może to być używane zarówno do
uzyskiwania dostępu, jak i modyfikowania pojedynczych znaków.
$s = "Cześć";
$s [0] = 'J';
echo $ s; // "Galaretka"
Funkcja strlen pobiera długość argumentu ciągu. Można tego użyć do zmień na przykład ostatni znak
ciągu.
$s [strlen ($s) -1] = 'y';
echo $s; // "Jelly"
Porównanie ciągów
Sposób porównywania dwóch łańcuchów polega po prostu na użyciu jednego z operatorów równości.
To nie porównuje adresów pamięci, tak jak w niektórych innych językach.
$a = "test";
$b = "test";
$c = ($a === $b); // prawdziwe

Tablice
Tablica służy do przechowywania zbioru wartości w pojedynczej zmiennej. Tablice w PHP składają się
z par klucz-wartość. Klucz może być liczbą całkowitą (tablicą numeryczną), łańcuchem (tablica
asocjacyjna) lub kombinacją obu (tablica mieszana). Wartością może być dowolny typ danych.
Tablice numeryczne
Tablice numeryczne przechowują każdy element w tablicy za pomocą indeksu liczbowego. Tablica jest
tworzona przy użyciu konstruktora tablicowego. Ten konstruktor pobiera listę wartości, które są
przypisane do elementów tablicy.
$ a = tablica (1,2,3);
Od PHP 5.4 dostępna jest krótsza składnia, w której konstruktor tablicowy jest zamieniany
w nawiasach kwadratowych.
$ a = [1,2,3];
Po utworzeniu tablicy można odwoływać się do jej elementów poprzez umieszczenie indeksu pożądany
element w nawiasach kwadratowych. Zwróć uwagę, że indeks zaczyna się od zera.
$ a [0] = 1;
$ a [1] = 2;
$ a [2] = 3;
Liczba elementów w tablicy jest obsługiwana automatycznie. Dodanie nowego elementu do tablicy jest
tak proste, jak przypisanie do niego wartości.
$ a [3] = 4;
Indeks można również pominąć, aby dodać wartość na końcu tablicy. Ta składnia również tworzy nową
tablicę, jeśli zmienna nie zawiera jeszcze żadnej.
$ a [] = 5; // $ a [4]
Aby pobrać wartość elementu w tablicy, określony jest indeks tego elementu w nawiasach
kwadratowych.
echo "$ a [0] $ a [1] $ a [2] $ a [3]"; // "1 2 3 4"
Tablice asocjacyjne
W tablicach asocjacyjnych klucz jest łańcuchem zamiast indeksu liczbowego, który daje nazwę
elementu zamiast numeru. Podczas tworzenia tablicy operator podwójnej strzałki (=>) jest używany do
określenia, który klawisz odnosi się do jakiej wartości.
$ b = array ("jeden" => "a", "dwa" => "b", "trzy" => "c");
Elementy w tablicach asocjacyjnych są przywoływane przy użyciu nazw elementów. Oni nie mogą
należy się do niego odwoływać za pomocą indeksu liczbowego.
$ b ['one'] = 'a';
$ b ['two'] = 'b';

$ b ['three'] = 'c';
echo $ b ['jeden']. $ b ["dwa"]. $ b ["trzy"]; // "abc"
Operator podwójnej strzałki może być również używany z tablicami numerycznymi do decydowania, w
którym element zostaje umieszczona wartość.
$ c = array (0 => 0, 1 => 1, 2 => 2);
Nie wszystkie klucze muszą być określone. Jeśli klucz pozostanie nieokreślony, wartość zostanie
przypisana do element następujący po największym uprzednio używanym kluczu całkowitym.
$ e = tablica (5 => 5, 6);
Mieszane tablice
PHP nie rozróżnia tablic asocjacyjnych i numerycznych, a więc elementy każdego z nich można łączyć
w tej samej tablicy.
$ d = array (0 => 1, 'foo' => 'bar');
Tylko pamiętaj, aby uzyskać dostęp do elementów za pomocą tych samych klawiszy.
echo $ d [0]. $ d ['foo']; // "1bar"
Wielowymiarowe tablice
Tablica wielowymiarowa jest tablicą zawierającą inne tablice. Na przykład dwuwymiarową tablicę
można skonstruować w następujący sposób.
$ a = tablica (tablica ('00 ',' 01 '), tablica ('10', '11'));
Po utworzeniu elementy można modyfikować za pomocą dwóch zestawów nawiasów kwadratowych.
$ a [0] [0] = '00';
$ a [0] [1] = '01';
$ a [1] [0] = "10";
$ a [1] [1] = "11";
Dostęp do nich jest również taki sam.
echo $ a [0] [0]. $ a [0] [1]. $ a [1] [0]. $ a [1] [1];
Kluczowi można nadać nazwę ciągu, aby przekształcić go w wielowymiarową tablicę asocjatywną
zwana także tablicą hashującą.
$ b = array ('jeden' => array ('00 ',' 01 '));
echo $ b ['one'] [0]. $ b ['one'] [1]; // "0001"
Wielowymiarowe macierze mogą mieć więcej niż dwa wymiary, dodając dodatkowezestawy nawiasów
kwadratowych.
$ c [] [] [] [] = "0000"; // cztery wymiary

Instrukcje Warunkowe
Instrukcje warunkowe są używane do wykonywania różnych bloków kodu na podstawie różnych
warunków.
Instrukcja If
Wykonywanie instrukcji if tylko wtedy, gdy warunek w nawiasach jest obliczany jako prawdziwy.
Warunek może obejmować dowolny operator porównania i logiczny. W PHP warunek nie musi być
wyrażeniem typu Boolean.
if ($ x == 1) {
echo "x wynosi 1";
}
Aby przetestować inne warunki, instrukcja if może zostać rozszerzona o dowolną liczbę klauzul elseif.
Każdy dodatkowy warunek jest testowany tylko wtedy, gdy wszystkie poprzednie warunki są spełnione
fałszywy.
elseif (x x == 2) {
echo "x wynosi 2";
}
Do obsługi wszystkich pozostałych przypadków na końcu może być jedna klauzula else, która jest
wykonywana jeśli wszystkie poprzednie warunki są fałszywe.
if {
echo "x to coś innego";
}
Nawiasy klamrowe można pominąć, jeśli tylko jedna instrukcja musi zostać wykonana warunkowo.
Uważa się jednak, że dobrą praktyką jest zawsze je uwzględniać, ponieważ poprawiają czytelność kodu.
if($ x == 1)
echo "x wynosi 1";
elseif ($ x == 2)
echo "x wynosi 2";
if
echo "x to coś innego";
Instrukcja switch
Oświadczenie switch sprawdza równość między liczbą całkowitą, zmiennoprzecinkową lub ciągiem
znaków i serią etykiet przypadków. Następnie przekazuje wykonanie do zgodnego przypadku.
Oświadczenie może zawierać dowolną liczbę klauzul case i może kończyć się etykietą domyślną do
obsługi wszystkich pozostałych przypadków.
switch ($ x)

{
case 1: echo "x wynosi 1"; przerwa;
case 2: echo "x wynosi 2"; przerwa;
default: echo "x to coś innego";
}
Zwróć uwagę, że instrukcje po każdej etykiecie sprawy nie są otoczone nawiasami klamrowymi.
Zamiast tego, instrukcje kończą się słowem kluczowym break, aby wyłamać się ze switch. Bez przerwy
wykonanie przechodzi do następnego przypadku. Jest to przydatne, gdy kilka przypadków wymaga
oceny w ten sam sposób.
Alternatywna składnia
PHP ma alternatywną składnię dla instrukcji warunkowych. W tej składni, jeśli nawias otwierający
zostanie zamieniony na dwukropek, nawias zamykający zostanie usunięty, a ostatni nawias zamykający
zostanie zastąpiony słowem kluczowym endif.
if ($ x == 1): echo "x wynosi 1";
elseif ($ x == 2): echo "x wynosi 2";
else: echo "x to coś innego";
endif;
Podobnie instrukcja switch ma również alternatywną składnię, która zamiast tego używa słowo
kluczowego endswitch do zakończenia instrukcji.
switch ($ x):
case 1: echo "x wynosi 1"; przerwa;
case 2: echo "x wynosi 2"; przerwa;
default: echo "x to coś innego";
endswitch;
Alternatywna składnia jest często preferowana w przypadku dłuższych instrukcji warunkowych wtedy
łatwiej będzie zobaczyć, gdzie kończą się te wypowiedzi.
Tryby mieszane
Możliwe jest przejście z powrotem do trybu HTML w środku bloku kodu. Zapewnia to inny sposób
pisania instrukcji warunkowych, które wyprowadzają tekst na stronę internetową.
<? php if ($ x == 1) {?>
To pokaże, czy $ x wynosi 1.
<? php} else {?>
W przeciwnym razie to się pokaże.
<? php}?>

Alternatywna składnia może być również użyta w ten sposób, aby uczynić kod jaśniejszym.
<? php if ($ x == 1):?>
To pokaże, czy $ x wynosi 1.
<? php else:?>
W przeciwnym razie to się pokaże.
<? php endif; ?>
Podczas generowania HTML i tekstu, zwłaszcza większych bloków, ten styl kodowania jest na ogół
preferowany, ponieważ ułatwia rozróżnianie kodu PHP od treści HTML wyświetlanej na stronie
internetowej.
Operator Potrójny
Oprócz instrukcji if i switch znajduje się operator potrójny (?:). To operator może zastąpić pojedynczą
klauzulę if / else. Operator przyjmuje trzy wyrażenia. Jeśli pierwszy z nich jest oceniany jako prawdziwy,
zwracane jest drugie wyrażenie, a jeśli jest fałszywe, zwracany jest trzeci.
// wyrażenie operatora potrójnego
$ y = ($ x == 1)? 1: 2;
W PHP ten operator może być używany jako wyrażenie i jako instrukcja.
// instrukcja operatora potrójnego
($ x == 1)? $ y = 1: $ y = 2;
Termin programowania wyrażenie odnosi się do kodu, który ocenia wartość, podczas gdy instrukcja
jest segmentem kodu kończącym się średnikiem lub zamykającym nawiasem klamrowym.

Pętle
W PHP są cztery struktury pętli. Są one używane do wielokrotnego uruchamiania określonego bloku
kodu. Podobnie jak w przypadku instrukcji warunkowej if, nawiasy klamrowe dla pętli mogą zostać
pominięte, jeśli w bloku kodu znajduje się tylko jedna instrukcja.
Pętla while
Pętla while przechodzi przez blok kodu tylko wtedy, gdy jego warunek jest prawdziwy. Kontynuuje
pętla tak długo, jak warunek pozostaje prawdziwy. Należy zauważyć, że warunek jest sprawdzany tylko
na początku każdej iteracji (pętli).
$ i = 0;
while ($ i <10) {echo $ i ++; } // 0-9
Do-while pętla
Pętla do-while działa w taki sam sposób jak pętla while, z tym wyjątkiem, że sprawdza warunek po
bloku kodu. Dlatego zawsze uruchamia się przez blok kodu co najmniej raz. Pamiętaj, że ta pętla kończy
się średnikiem.
$ i = 0;
do {echo $ i ++; } while ($ i <10); // 0-9
Pętla for
Pętla for jest używana jest do przechodzenia przez blok kodu określoną liczbę razy. Używa trzech
parametrów. Pierwszy parametr inicjalizuje licznik i jest zawsze wykonywany raz, przed pętlą. Drugi
parametr zawiera warunek dla pętli i jest sprawdzany przed każdą iteracją. Trzeci parametr zawiera
przyrost licznika i jest wykonywany na końcu każdej iteracji.
for ($ i = 0; $ i <10; $ i ++) {echo $ i; } // 0-9
Pętla for ma kilka odmian, ponieważ jeden z parametrów można pominąć. Na przykład, jeśli pierwszy i
trzeci parametr są pominięte, zachowuje się tak samo jak pętla while.
for (; $ i <10;) {echo $ i ++; }
Pierwszy i trzeci parametr można również podzielić na kilka instrukcji za pomocą operator przecinka
(,).
dla ($ i = 0, $ x = 9; $ i <10; $ i ++, $ x--) {
echo $ x; // 9-0
}
Funkcja sizeof pobiera liczbę elementów w tablicy. Razem z pętlą for, może być użyty do iteracji
poprzez tablicę numeryczną.
$ a = tablica (1,2,3);
dla ($ i = 0; $ i <sizeof ($ a); $ i ++) {
echo $ a [$ i]; // "123"

}
Jeśli nie ma potrzeby śledzenia iteracji, pętla foreach zapewnia czystszą składnię. Pętla ta jest również
niezbędna do przechodzenia przez tablice asocjacyjne.
Pętla Foreach
Pętla pętli zapewnia łatwy sposób na iterację poprzez tablice. Przy każdej iteracji kolejny element w
tablicy jest przypisywany do określonej zmiennej (iteratora), a pętla kontynuuje wykonywanie, dopóki
nie przejdzie przez całą tablicę.
$ a = tablica (1,2,3);
foreach ($ a as $ v) {
echo $ v; // "123"
}
Istnieje rozszerzenie pętli foreach, aby uzyskać nazwę klucza lub indeks według dodawanie zmiennej
kluczowej, a następnie operatora podwójnej strzałki (=>) przed iteratorem.
$ a = array ("jeden" => 1, "dwa" => 2, "trzy" => 3);
foreach ($ a as $ k => $ v) {
echo "$ k => $ v <br>";
Alternatywna składnia
Podobnie jak w przypadku instrukcji warunkowych, nawiasy w pętlach można przepisać ponownie na
alternatywna składnia z dwukropkiem i jednym ze słów kluczowych endwhile, endfor lub endforeach.
while ($ i <10): echo $ i ++; endwhile;
dla ($ i = 0; $ i <10; $ i ++): echo $ i; endfor;
foreach ($ a jako $ v): echo $ v; endforeach;
Główną zaletą tego jest poprawiona czytelność, szczególnie w przypadku dłuższych pętli.
Break
Istnieją dwa specjalne słowa kluczowe, które można wykorzystać w pętlach - break i kontynuować.
Słowo kluczowe break przerywa wykonywanie struktury pętli.
for (;;) {break; } // end for
Można mu podać argument numeryczny określający, z ilu zagnieżdżonych struktur pętli ma się wyrwać.
$ i = 0;
while ($ i ++ <10)
{
for (;;) {break 2; } // end for i end while
}

Continue
Słowo kluczowe continue może być użyte w dowolnej instrukcji pętli, aby pominąć resztę bieżącej pętli
i kontynuować na początku następnej iteracji.
while ($ i ++ <10) {continue; } // rozpocznij następną iterację
To słowo kluczowe może przyjąć argument określający liczbę zamkniętych pętli, do których powinien
przejść na koniec.
$ i = 0;
while ($ i ++ <10)
{
for (;;) {continue 2; } // zacznij dalej podczas iteracji
}
W przeciwieństwie do wielu innych języków, instrukcja continue dotyczy również przełączników, gdzie
zachowuje się tak samo jak break. Dlatego, aby pominąć iterację od wewnątrz switch, należy użyć
continue 2 należy użyć.
$ i = 0;
while ($ i ++ <10)
{
switch ($ i)
{
case1: continuej 2; // rozpocznij następną, podczas iteracji
}
}
Goto
Trzecia instrukcja skoku zdanie skoku wprowadzone w PHP 5.3 to goto, które wykonuje skok do
określonej etykiety. Etykieta to nazwa, po której następuje dwukropek (:). goto myLabel; // przejdź do
etykiety
myLabel: // deklaracja etykiety
Etykieta docelowa musi znajdować się w tym samym pliku skryptu i zakresie. Dlatego goto nie może
być używane do wskakiwania w struktury pętli, tylko z nich.
loop:
while (! $ finished)
{
// ...
if ($ try_again) pętla goto; // uruchom ponownie pętlę

}
Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest unikać instrukcji goto, ponieważ utrudnia to przepływ wykonania

Funkcje
Funkcje są blokami kodu wielokrotnego użytku, które są wykonywane tylko po wywołaniu. Pozwalają
one na podział kodu na mniejsze części, które są łatwiejsze do zrozumienia i ponownego użycia.
Definiowanie funkcji
Aby utworzyć funkcję, używane jest słowo kluczowe function, a następnie nazwa, zestaw nawiasów i
blok kodu. Konwencja nazewnictwa 1 dla funkcji jest taka sama, jak dla zmiennych - do używania
opisowej nazwy z każdym słowem początkowo pisanym wielkimi literami, z wyjątkiem pierwszego.
funkcja myFunc ()
{
echo "Hello World";
}
Blok kodu funkcji może zawierać dowolny poprawny kod PHP, w tym inną definicję funkcji
Wywołanie funkcji
Po zdefiniowaniu funkcję można wywołać (wywołać) z dowolnego miejsca na stronie, wpisując jej
nazwę, a następnie zestaw nawiasów. Nazwy funkcji nie uwzględniają wielkości liter, ale dobrą
praktyką jest używanie tej samej obudowy, którą mają w swojej definicji.
myFunc (); // "Witaj świecie"
Funkcję można wywołać, nawet jeśli definicja funkcji pojawia się w dolnej części plik skryptu.
bla(); // ok
function foo () {}
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy funkcja jest zdefiniowana tylko wtedy, gdy występuje pewien warunek .
Ten kod warunkowy musi następnie zostać wykonany przed wywołaniem funkcji.
bar(); // błąd
if (true) {function bar () {}}
bar(); // ok
Parametry funkcji
Nawiasy następujące po nazwie funkcji służą do przekazywania argumentów do pliku . Aby to zrobić,
należy najpierw określić odpowiednie parametry w definicji funkcji w postaci listy zmiennych
rozdzielanych przecinkami. Parametry można następnie wykorzystać w funkcji.
function myFunc ($ x, $ y)
{
echo $ x. $ y;
}
Po określeniu parametrów funkcja może zostać wywołana z taką samą liczbą argumentów.

myFunc ("Witaj", "Świat"); // "Witaj świecie"
Aby być precyzyjnym, parametry pojawiają się w definicjach funkcji, natomiast pojawiają się
argumenty w wywołaniach funkcji. Jednak te dwa pojęcia są czasem używane zamiennie.
Domyślne parametry
Możliwe jest określenie wartości domyślnych dla parametrów poprzez przypisanie im wartości na liście
parametrów. Następnie, jeśli ten argument nie jest określony, gdy funkcja jest wywoływana, używana
jest zamiast niej wartość domyślna. Aby to działało zgodnie z oczekiwaniami, ważne jest, aby parametry
z wartościami domyślnymi były zadeklarowane po prawej stronie tych bez wartości domyślnych.
funkcja myFunc ($ x, $ y = 'Earth')
{
echo $ x. $ y;
}
myFunc ("Witaj"); // "Hello Earth"
Listy parametrów zmiennych
Funkcja nie może być wywołana z mniejszą liczbą argumentów niż podano w jej deklaracji, ale może
być wywołana z większą liczbą argumentów. Pozwala to na przekazywanie zmiennej liczby
argumentów, do których można uzyskać dostęp za pomocą kilku wbudowanych funkcji. Aby uzyskać
jeden argument na raz, dostępna jest funkcja func_get_arg. Ta funkcja przyjmuje jeden argument,
który jest zwracanym parametrem, zaczynając od zera.
function myArgs ()
{
$ x = func_get_arg (0);
$ y = func_get_arg (1);
$ z = func_get_arg (2);
echo $ x. $ y. $ z;
}
myArgs ("Opłata", "Fi", "Fo"); // "FeeFiFo"
Są jeszcze dwie funkcje związane z listą argumentów. Funkcja func_num_args pobiera liczbę
przekazanych argumentów, a func_get_args zwraca tablicę zawierającą wszystkie te argumenty.
Razem mogą być użyte do umożliwienia funkcji obsłużenia zmiennej liczby argumentów.
funkcja myArgs2 ()
{
$ num = func_num_args ();
$ args = func_get_args ();
dla ($ i = 0; $ i <$ num; $ i ++)

echo $ args [$ i];
}
myArgs2 ("Opłata", "Fi", "Fo"); // "FeeFiFo"
Użycie list zmiennych parametrów zostało uproszczone w PHP 5.6. Od tej wersji listy parametrów mogą
zawierać parametr variadic, oznaczony przez token elipsy (...), która akceptuje zmienną liczbę
argumentów. Parametr variadic zachowuje się jak tablica i zawsze musi być ostatnim parametrem na
liście.
function myArgs3 (... $ args)
{
foreach ($ args as $ v) {
echo $ v;
}
}
myArgs3 (1, 2, 3); // "123"
Jako element uzupełniający, token elipsy może być również użyty do rozpakowania zbioru wartości do
listy argumentów.
$ a = [1, 2, 3];
myArgs3 (... $ a); // "123"
Instrukcja return
return to instrukcja skoku, która powoduje, że funkcja kończy jej wykonywanie i wraca do miejsca, w
którym została wywołana.
function myFunc ()
{
return; // funkcja wyjścia
echo "Cześć"; // nigdy nie jest wykonywane
}
Opcjonalnie można mu podać wartość do zwrócenia, w takim przypadku funkcja wywołująca szacuje
tą wartość.
function myFunc ()
{
// Wyjdź z funkcji i zwróć wartość
zwróć "Cześć";
}

echo myFunc (); // "Cześć"
Funkcja bez wartości zwracanej automatycznie zwraca wartość null.
function myNull () {}
if (myNull () === null)
echo "true"; // "prawdziwe"
Zakres i czas życia
Zwykle zasięg zmiennej PHP zaczyna się tam, gdzie jest zadeklarowany i trwa do końca Strona. Jednak
lokalny zakres funkcji jest wprowadzany w ramach funkcji. Domyślnie, każda zmienna używana
wewnątrz funkcji jest ograniczona do tego zakresu lokalnego. Gdy zakres funkcji się kończy, zmienna
lokalna zostaje zniszczona.
$ x = "Cześć"; // zmienna globalna
function myFunc ()
{
$ y = "Świat"; // zmienna lokalna
}
W PHP próba uzyskania dostępu do zmiennej globalnej z funkcji nie działa i zamiast tego tworzy nową
zmienną lokalną. Aby udostępnić zmienną globalną, zakres tej zmiennej musi zostać rozszerzony na
funkcję, deklarując ją słowem kluczowym global.
$ x = "Cześć"; // global $ x
function myFunc ()
{
global $ x; // używaj globalnych $ x
$ x. = "Świat"; // zmiana globalnej $ x
}
myFunc ();
echo $ x; // "Witaj świecie"
Alternatywnym sposobem uzyskania dostępu do zmiennych z zakresu globalnego jest użycie
predefiniowanej tablicy $ GLOBALS. Do zmiennej odwołuje się jej nazwa, określona jako ciąg znaków
bez znaku dolara.
funkcja myFunc ()
{
$ GLOBALS ['x']. = 'Świat'; // zmiana globalnej $ x
}

W przeciwieństwie do wielu innych języków, struktury kontrolne - takie jak instrukcje pętli i instrukcji
warunkowych - nie mają własnego zakresu zmiennych. Dlatego zmienna zdefiniowana w takim bloku
kodu nie jest niszczona, gdy kończy się blok kodu.
if (true)
{
x = 10; // global $ x
}
echo $ x; // "10"
Oprócz zmiennych globalnych i lokalnych, PHP ma również zmienne własności;
Anonimowe funkcje
PHP 5.3 wprowadził anonimowe funkcje, które umożliwiają przekazywanie funkcji jako argumenty i
przypisane do zmiennych. Anonimowa funkcja jest zdefiniowana jak zwykła funkcja, z tym że nie ma
określonej nazwy. Funkcja może być przypisana do zmiennej przy użyciu normalnej składni przypisania,
w tym średnika. Ta zmienna może być następnie wywołana jako funkcja.
$ say = function ($ name)
{
echo "Cześć". $ nazwa;
};
$ say ("World"); // "Witaj świecie"
Funkcje anonimowe są używane głównie jako funkcje zwrotne. To jest funkcja przekazywana jako
argument do innej funkcji, która ma nazywać ją częścią jej wykonanie.
function myCaller ($ myCallback)
{
echo $ myCallback ();
}
// "Cześć"
myCaller (function () {echo "Hello";});
W ten sposób funkcjonalność może zostać wstrzyknięta do istniejącej funkcji, zwiększając jej
wszechstronność. Na przykład wbudowana funkcja array_map stosuje wywołanie zwrotne do każdego
z nich element danej tablicy.
$ a = [1, 2, 3];
$ squared = array_map (function ($ val)
{
return $ val * $ val;

}, $ a);
foreach ($ kwadrat jako $ v)
echo $ v; // "149"
Zaletą korzystania z funkcji anonimowych jest to, że pozwalają one na zwięzły sposób definiowania
funkcje, które są używane tylko raz w miejscu, w którym są używane. Zapobiega to także zaśmiecaniu
globalnego zasięgu.
Zamknięcia
Zamknięcie to anonimowa funkcja, która może przechwytywać zmienne lokalne do zakresu, w którym
została stworzona. W PHP wszystkie anonimowe funkcje są zamykane. Mogą określać zmienne do
przechwycenia za pomocą klauzuli use w nagłówku funkcji.
x = 1;
$ y = 2;
$ myClosure = function ($ z) użyj ($ x, $ y)
{
return $ x + $ y + $ z;
};
echo $ myClosure (3); // "6"
Generatory
Generator to funkcja używana do generowania szeregu wartości. Każda wartość jest zwracana za
pomocą instrukcji yield. W przeciwieństwie do zwracania, instrukcja yield zapisuje stan funkcji,
umożliwiając jej kontynuowanie od miejsca, w którym zostało przerwane, gdy zostanie wywołane
ponownie.
funkcja getNum ()
{
dla ($ i = 0; $ i <5; $ i ++) {
wydajność $ i;
}
}
Funkcja generatora zachowuje się jak iterator; dlatego może być używany z pętlą foreach. Pętla trwa,
dopóki generator nie będzie miał więcej wartości do wygenerowania.
foreach (getNum () jako $ v)
echo $ v; // "01234"
Generatory zostały wprowadzone w PHP 5.5. Ich użycie zostało rozszerzone w PHP 7 o

wydajność z instrukcji, która pozwala generatorowi na uzyskanie wartości z innego generatora,
iteratora lub tablicy.
funkcja countToFive ()
{
wydajność 1;
wydajność z [2, 3, 4];
wydajność 5;
}
foreach (countToFive () jako $ v)
echo $ v; // "12345"
Ponieważ generatory dostarczają wartości tylko jeden na raz na żądanie, nie wymagają cała sekwencja,
która ma być obliczona jednocześnie i zapisana w pamięci. To może mieć znaczne korzyści w zakresie
wydajności, jeśli chodzi o generowanie dużych ilości danych.
Wbudowane funkcje
PHP posiada wiele wbudowanych funkcji, które są zawsze dostępne, takie jak funkcje obsługi ciągów i
tablic. Inne funkcje zależą od tego, z jakimi rozszerzeniami PHP jest skompilowane; na przykład
rozszerzenie MySQLi do komunikacji z bazami danych MySQL.

Klasy
Klasa jest szablonem używanym do tworzenia obiektów. Aby zdefiniować jedno, użyto słowa
kluczowego klasy, a następnie nazwy i bloku kodu. Konwencja nazewnictwa dla klas jest mieszana, co
oznacza, że każde słowo powinno być początkowo napisane wielką literą.
klasa MyRectangle {}
Treść klasy może zawierać właściwości i metody. Właściwości to zmienne, które utrzymują stan
obiektu, podczas gdy metody są funkcjami określającymi, co obiekt może zrobić. Właściwości są
również znane jako pola lub atrybuty w innych językach. W PHP muszą mieć określony wyraźny poziom
dostępu. Poniżej znajduje się publiczny poziom dostępu, który zapewnia nieograniczony dostęp do
właściwości
klasa MyRectangle
{
publiczne $ x, $ y;
function newArea ($ a, $ b) {return $ a * $ b; }
}
Aby uzyskać dostęp do członków z klasy, używana jest pseud-zmienna $this z pojedynczym operatorem
strzałki (->). Zmienna $ this jest odniesieniem do bieżącego wystąpienie klasy i może być używane tylko
w kontekście obiektu. Bez niego $ x i $ y byłyby po prostu postrzegane jako zmienne lokalne.
klasa MyRectangle
{
publiczne $ x, $ y;
funkcja newArea ($ a, $ b)
{
return $ a * $ b;
}
funkcja getArea ()
{
return $ this-> newArea ($ this-> x, $ this-> y);
}
}
Tworzenie obiektu
Aby użyć elementów klasy spoza klasy otaczającej, najpierw należy utworzyć obiekt klasy. Odbywa się
to za pomocą nowego słowa kluczowego, które tworzy nowy obiekt lub wystąpienie.
$ r = new MyRectangle (); // instancja obiektu

Obiekt zawiera własny zestaw właściwości, które mogą zawierać wartości, które są różne od innych
instancji klasy. Podobnie jak w przypadku funkcji, obiekty klasy mogą być tworzone nawet wtedy, gdy
definicja klasy pojawia się w dalszej części pliku skryptu.
$ r = new MyDummy (); // ok
class MyDummy {};
Dostęp do składowych obiektu
Aby uzyskać dostęp do elementów należących do obiektu, potrzebny jest pojedynczy operator strzałki
(->). Może być używany do wywoływania metod lub przypisywania wartości do właściwości.
$ r-> x = 5;
$ r-> y = 10;
$ r-> getArea (); // 50
Innym sposobem inicjowania właściwości jest użycie początkowych wartości właściwości.
Początkowe wartości właściwości
Jeśli właściwość musi mieć wartość początkową, czystym sposobem jest przypisanie właściwości w tym
samym momencie, kiedy jest ona zadeklarowana. Ta wartość początkowa jest ustawiana podczas
tworzenia obiektu. Zadania tego rodzaju muszą być stałym wyrażeniem. Nie może na przykład być
wyrażeniem zmiennym lub matematycznym.
klasa MyRectangle
{
publiczny x = 5, $ y = 10;
}
Konstruktor
Klasa może mieć konstruktor, który jest specjalną metodą służącą do inicjowania (konstruowania)
obiektu. Ta metoda zapewnia sposób inicjowania właściwości, który nie jest ograniczony do wyrażeń
stałych. W PHP konstruktor zaczyna się od dwóch podkreśleń, po których następuje słowo construct
Metody takie jak te znane są jako metody magiczne.
klasa MyRectangle
{
publiczne $ x, $ y;
funkcja __construct ()
{
$ this-> x = 5;
$ this-> y = 10;
echo "Constructed";

}
}
Kiedy tworzona jest nowa instancja tej klasy, wywoływany jest konstruktor, który w tym przykładzie
ustawia właściwości na określone wartości. Należy zauważyć, że wszelkie początkowe wartości
właściwości są ustawiane przed uruchomieniem konstruktora.
$ r = new MyRectangle (); // "Zbudowana"
Ponieważ ten konstruktor nie przyjmuje argumentów, nawiasy mogą opcjonalnie zostać pominięte.
$ r = new MyRectangle; // "Zbudowana"
Tak jak każda inna metoda, konstruktor może mieć listę parametrów. Może być używany do ustawiania
wartości właściwości na argumenty przekazane podczas tworzenia obiektu.
klasa MyRectangle
{
publiczne $ x, $ y;
funkcja __construct ($ x, $ y)
{
$ this-> x = $ x;
$ this-> y = $ y;
}
}
$ r = new MyRectangle (5, 10);
Destruktor
Oprócz konstruktora klasy mogą mieć także destruktor. Ta magiczna metoda zaczyna się od dwóch
podkreśleń, po których następuje słowo destruct. Jest wywoływana, gdy tylko nie ma więcej odniesień
do obiektu, zanim obiekt zostanie zniszczony przez moduł do zbierania śmieci PHP.
klasa MyRectangle
{
// ...
function __destruct () {echo "Destructed"; }
}
Aby przetestować destruktor, funkcja unset może ręcznie usunąć wszystkie odwołania do obiektu.
unset ($ r); // "Destructed"
Należy pamiętać, że model obiektowy został całkowicie przepisany w PHP 5. Dlatego wiele funkcji klas,
takich jak destruktory, nie działa we wcześniejszych wersjach języka.

Rozróżnianie wielkości liter
Podczas gdy w nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter, nazwy klas w PHP są niewrażliwe na
wielkość liter - podobnie jak nazwy funkcji, słowa kluczowe i wbudowane konstrukcje, takie jak echo.
Oznacza to, że do klasy o nazwie MyClass można również odnosić się jako myclass lub MYCLASS.
class MyClass {}
$ o1 = new myclass (); // ok
$ o2 = new MYCLASS (); // ok
Porównanie obiektów
Podczas używania operatora "równego" (==) na obiektach obiekty te są uznawane za równe, jeśli
obiekty są instancjami tej samej klasy, a ich właściwości mają te same wartości i typy. Natomiast
operator "równy" (===) zwraca true tylko wtedy, gdy zmienne odnoszą się do tej samej instancji tej
samej klasy.
class flag
{
public $ flag = true;
}
$ a = nowa flaga ();
$ b = new Flag ();
$ c = ($ a == $ b); // true (te same wartości)
$ d = ($ a === $ b); // false (różne instancje)
Klasy Anonimowe
Obsługa anonimowych klas została wprowadzona w PHP 7. Taka klasa jest użyteczna w miejsce
nazwanej klasy, gdy potrzebny jest tylko jeden, rzutowany obiekt.
$ obj = nowa klasa {};
Implementacja anonimowej klasy i obiektu z niej utworzonego nie różni się od nazwanej klasy; na
przykład mogą używać konstruktorów w ten sam sposób, co każda nazwana klasa.
$ o = nowa klasa ("Cześć")
{
publiczne $ x;
funkcja publiczna __construct ($ a)
{
$ this-> x = $ a;
}
};

echo $ o-> x; // "Cześć";
Obiekt Zamknięcia
Funkcje anonimowe w PHP są również zamknięciami, ponieważ mają one możliwość przechwytywania
kontekstu spoza zakresu funkcji. Oprócz zmiennych ten kontekst może także być przedmiotem obiektu.
Tworzy to tak zwany obiekt zamknięcia, który ma dostęp do właściwości tego obiektu. Zamknięcie
obiektu odbywa się za pomocą metody bindTo. Ta metoda przyjmuje dwa argumenty: obiekt, do
którego jest zamykane zamknięcie i zakres klasy, z którym jest powiązany. Aby uzyskać dostęp do
członków niepublicznych (prywatnych lub chronionych), nazwa klasy lub obiektu musi być podana jako
drugi argument.
class C {private x x = "Hi"; }
$ getC = function () {return $ this-> x; };
$ getX = $ getC-> bindTo (nowy C, "C");
echo $ getX (); // "Cześć"
W tym przykładzie zastosowano dwie zamknięcia. Pierwsze zamknięcie, $ getC, definiuje metodę dla
pobieranie własności. Drugie zamknięcie, $ getX, jest duplikatem $ getC, do którego obiekt i zakres
klasy zostały powiązane. PHP 7 uprościł to, zapewniając skróconą, skuteczniejszą metodę czasowego
wiązania, a następnie wywoływania zamknięcia w tej samej operacji.
// Kod PHP 7+
$ getX = function () {return $ this-> x; };
echo $ getX-> call (new C); // "Cześć"

Dziedziczenie
Dziedziczenie pozwala klasie na zdobywanie członków innej klasy. W następującym na przykład klasa
Square dziedziczy z Rectangle, określonego przez słowo kluczowe extends. Prostokąt staje się wtedy
rodzicielską klasą Square, która z kolei staje się klasą potomną Rectangle. Oprócz swoich własnych
członków, Square zyskuje wszystkich dostępnych (nieprywatnych) członków w Rectangle, w tym każdy
konstruktor.
// Klasa nadrzędna (klasa podstawowa)
class Rectangle
{
public $ x, $ y;
function __construct ($ a, $ b)
{
$ this-> x = $ a;
$ this-> y = $ b;
}
}
// Klasa potomna (klasa pochodna)
class Square extends Rectangle {}
Tworząc instancję Square, należy teraz określić dwa argumenty, ponieważ Square odziedziczył
konstruktor Rectangle.
$ s = nowy kwadrat (5, 10);
Do właściwości odziedziczonych po Rectangle można również uzyskać dostęp z obiektu Square.
$ s-> x = 5; $ s-> y = 10;
Klasa w PHP może dziedziczyć tylko z jednej klasy nadrzędnej, a rodzic musi być zdefiniowany przed
klasą potomną w pliku skryptu.
Nadpisywanie składowych
Składowa w klasie potomnej może przedefiniować składową w swojej klasie nadrzędnej, aby nadać mu
nową realizację. Aby nadpisać odziedziczony element, wystarczy go ponownie zadeklarować pod tą
samą nazwą. Jak pokazano poniżej, konstruktor Square zastępuje konstruktor w Rectangle.
class Square extends Prostokąt
{
funkcja __construct ($ a)
{
$ this-> x = $ a;

$ this-> y = $ a;
}
}
W przypadku tego nowego konstruktora do utworzenia kwadratu wykorzystywany jest tylko jeden
argument.
$ s = nowy kwadrat (5);
Ponieważ odziedziczony konstruktor Rectangle jest nadpisywany, konstruktor Rectangle nie jest już
wywoływany, gdy tworzony jest obiekt Square. Od dewelopera zależy w razie potrzeby wywołanie
konstruktora macierzystego. Odbywa się to poprzez poprzedzanie połączenia słowem kluczowym
parent i podwójnym dwukropkiem. Podwójny dwukropek jest znany jako rozdzielczość zakresu
operator (::).
class Square extends Prostokąt
{
funkcja __construct ($ a)
{
parent :: __ construct ($ a, $ a);
}
}
Słowo kluczowe parent jest aliasem dla nazwy klasy rodzica, która może alternatywnie być użytym. W
PHP można uzyskać dostęp do przesłoniętych elementów, które mają dowolną liczbę poziomów
głęboko w hierarchii dziedziczenia przy użyciu tej notacji.
class Square extends Prostokąt
{
funkcja __construct ($ a)
{
Rectangle :: __ construct ($ a, $ a);
}
}
Podobnie jak konstruktory, destruktor macierzysty nie jest wywoływany niejawnie, jeśli jest nadpisany.
Musi on być również jawnie wywołany z parent :: __ destruct () z destruktora potomnego.
Słowo kluczowe final
Aby zatrzymać klasę potomną przed przesłonięciem metody, można ją zdefiniować jako ostateczną.
Samą klasę można również zdefiniować jako ostateczną, aby zapobiec rozszerzaniu jej przez dowolną
klasę. finałowa klasa NotExtendable

{
ostatnia funkcja notOverridable () {}
}
Wystąpienie operatora
Ze względów bezpieczeństwa można przetestować, czy obiekt może być rzutowany na określoną klasę
za pomocą operatora instanceof. Ten operator zwraca wartość true, jeśli obiekt po lewej stronie może
być rzutowany na typ prawej strony bez powodowania błędu. Dzieje się tak, gdy obiekt jest instancją
klasy dziedziczącej po prawej stronie.
$ s = nowy kwadrat (5);
$ s instanceof Square; // prawdziwe
$ s instanceof Rectangle; // prawdziwe

Poziomy Dostępu
Każda składowa klasy ma poziom dostępności, który określa, gdzie jest składowy widoczny. Istnieją trzy
z nich dostępne w PHP: public, protected i private.
class MyClass
{
public $ myPublic; // nieograniczony dostęp
chroniony $ myProtected; // otaczanie lub klasa podrzędna
private $ myPrivate; // obejmuje tylko klasę
}
Prywatny dostęp
Wszystkie składowe, niezależnie od poziomu dostępu, są dostępne w klasie, w której się znajdują
,zadeklarowana - klasa zamykająca. To jedyne miejsce, w którym może być prywatna składowa
dostępna.
class MyClass
{
public $ myPublic = "public";
protected $ myProtected = 'protected';
private $ myPrivate = 'private';
test funkcji ()
{
echo $ this-> myPublic; // dozwolony
echo $ this-> myProtected; // dozwolony
echo $ this-> myPrivate; // dozwolony
}
}
W przeciwieństwie do właściwości, metody nie muszą mieć określonego poziomu dostępu. Domyślnie
mają one dostęp publiczny, chyba że ustawiono inny poziom.
Chroniony dostęp
Dostęp do chronionego elementu można uzyskać z poziomu klasy potomnej lub klasy nadrzędnej, a
także z klasy otaczającej.
klasa MyChild rozszerza MyClass
{
test funkcji ()

{
echo $ this-> myPublic; // dozwolony
echo $ this-> myProtected; // dozwolony
echo $ this-> myPrivate; // niedostępne
}
}
Dostęp publiczny
Członkowie publiczni mają nieograniczony dostęp. Oprócz dostępu do chronionego elementu, do
elementu publicznego można również dotrzeć za pośrednictwem zmiennej obiektowej.
$ m = new MyClass ();
echo $ m-> myPublic; // dozwolony
echo $ m-> myProtected; // niedostępne
echo $ m-> myPrivate; // niedostępne
Słowo kluczowe var
Przed PHP 5 słowo kluczowe var zostało użyte do zadeklarowania właściwości. Aby utrzymać się we
wstecznej kompatybilności, to słowo kluczowe jest nadal użyteczne i zapewnia publiczny dostęp, tak
jak publiczny modyfikator.
class MyVars
{
var $ x, $ y; // przestarzała deklaracja właściwości
}
Dostęp do obiektu
W PHP obiekty tej samej klasy mają dostęp do swoich prywatnych i chronionych członków. To
zachowanie różni się od wielu innych języków programowania, w których taki dostęp jest
niedozwolony.
klasa MyClass
{
private $ myPrivate;
function setPrivate ($ obj, $ val) {
$ obj-> myPrivate = $ val; // ustaw własność prywatną
}
}
$ a = new MyClass ();

$ b = new MyClass ();
$ a-> setPrivate ($ b, 10);
Dostęp do wskazówek dotyczących poziomu
Jako wskazówkę przy wyborze poziomu dostępu najlepiej jest korzystać z większości możliwe
ograniczenie poziomu. Dzieje się tak dlatego, że im więcej miejsc jest dostępnych dla członka, tym
więcej miejsc można uzyskać niepoprawnie, co utrudnia kod debugowania. Korzystanie z
restrykcyjnych poziomów dostępu ułatwia także modyfikowanie klasy bez łamania kodu dla innych
programistów używających tej klasy.

Static
Słowo kluczowe static może być używane do deklarowania właściwości i metod, do których można
uzyskać dostęp bez konieczności tworzenia instancji klasy. Składowe statyczne (klasa) istnieją tylko w
jednej kopii, która należy do samej klasy, podczas gdy składowe (niestatyczne) są tworzeni jako nowe
kopie dla każdego nowego obiektu.
class MyCircle
{
// Składowe instancji (jeden na obiekt)
public $ r = 10;
function getArea () {}
// Składowe statyczne / klasowi (tylko jedna kopia)
static $ pi = 3,14;
function static newArea ($ a) {}
}
Metody statyczne nie mogą używać elementów instancji, ponieważ te metody nie są częścią instancja.
Mogą jednak korzystać z innych statycznych elementów.
Odwoływanie się do statycznych członków
W przeciwieństwie do członków wystąpień, statyczne elementy nie są dostępne za pomocą
pojedynczej strzałki operatora (->). Zamiast tego, aby odnieść się do elementów statycznych wewnątrz
klasy, element członkowski musi być poprzedzony słowem kluczowym self, a następnie operatorem
rozdzielczości (::). Słowo kluczowe self jest aliasem dla nazwy klasy, więc alternatywnie można użyć
rzeczywistej nazwy klasy.
function static newArea ($ a)
{
return self :: $ pi * $ a * $ a; // ok
return MyCircle :: $ pi * $ a * $ a; // alternatywa
}
Ta sama składnia służy do uzyskiwania dostępu do statycznych elementów z metody instancji. Należy
zauważyć, że w przeciwieństwie do metod statycznych, metody instancji mogą wykorzystywać
zarówno statyczne, jak i instancyjne składowych
functiona getArea ()
{
return self :: newArea ($ this -> $ r);
}

Aby uzyskać dostęp do statycznych elementów spoza klasy, nazwa klasy musi być używana, a następnie
operator zasięgu (::).
class MyCircle
{
static $ pi = 3,14;
function static newArea ($ a)
{
return self :: $ pi * $ a * $ a;
}
}
echo MyCircle :: $ pi; // "3.14"
echo MyCircle :: newArea (10); // "314"
Zalety statycznych członków można zobaczyć tutaj; można ich używać bez posiadania aby utworzyć
instancję klasy. Dlatego metody powinny być zadeklarowane jako statyczne, jeśli wykonują funkcję
ogólną niezależnie od zmiennych instancji. Podobnie, właściwości powinny być zadeklarowane jako
statyczne, jeśli istnieje potrzeba tylko jednej instancji zmiennej.
Zmienne statyczne
Zmienne lokalne można zadeklarować statycznie, aby funkcja zapamiętała ich wartość. Taka statyczna
zmienna istnieje tylko w zasięgu funkcji lokalnej, ale nie traci swojej wartości, gdy funkcja się kończy.
Może to być używane do zliczania ile razy funkcja jest wywoływana, na przykład.
function dodaj ()
{
static $ val = 0;
echo $ val ++;
}
Dodaj(); // "0"
Dodaj(); // "1"
Dodaj(); // "2"
Wartość początkowa, którą podana jest zmienna statyczna, jest ustawiona tylko raz. Należy pamiętać,
że właściwości statyczne i zmienne statyczne mogą być inicjowane tylko ze stałą; ale nie z wyrażeniem,
takim jak inna zmienna lub funkcja zwraca wartość.
Późne wiązanie statyczne
Jak wspomniano wcześniej, słowo kluczowe self jest aliasem nazwy klasy otaczającej. Oznacza to, że
słowo kluczowe odnosi się do klasy otaczającej, nawet jeśli jest wywołane z kontekstu klasy potomnej.

class MyParent
{
protected static $ val = 'parent';
public static function getVal ()
{
return self :: $ val;
}
}
klasa MyChild rozszerza MyParent
{
protected static $ val = 'child';
}
echo MyChild :: getVal (); // "rodzic"
Aby uzyskać odwołanie do klasy, aby ocenić rzeczywistą klasę wywołania, słowo kluczowe statyczne
musi być użyty zamiast własnego słowa kluczowego. Ta funkcja nosi nazwę późnych wiązań statycznych
i została dodana w PHP 5.3.
class MyParent
{
protected static $ val = 'parent';
public static function getLateBindingVal ()
{
return static :: $ val;
}
}
klasa MyChild rozszerza MyParent
{
protected static $ val = 'child';
}
echo MyChild :: getLateBindingVal (); // "dziecko"

Stałe
Stała jest zmienną o wartości, której skrypt nie może zmienić. Dlatego taka wartość musi być przypisana
w tym samym czasie, gdy tworzona jest stała. PHP zapewnia dwie metody tworzenia stałych:
modyfikator const i funkcję define.
Const
Modyfikator const służy do tworzenia stałych klas. W przeciwieństwie do zwykłych właściwości, klasa
const nie mają określonego poziomu dostępu, ponieważ są zawsze publicznie widoczne. Nie używają
też tokenu analizatora znaków dolara ($). Konwencja nazewnictwa dla stałych jest wielka, z
podkreśleniami oddzielającymi każde słowo.
class MyCircle
{
const PI = 3,14;
}
Stałe muszą mieć przypisaną wartość, gdy są tworzone. Podobnie jak właściwości statyczne, a stała
może być inicjowana tylko ze stałą wartością, a nie z wyrażeniem. Do stałych klas odwołuje się w taki
sam sposób, jak właściwości statyczne, z tym wyjątkiem, że nie używają znaku dolara.
echo MyCircle :: PI; // "3.14"
Modyfikator const nie może być stosowany do zmiennych lokalnych lub parametrów. Jednak jako PHP
5.3, const można używać do tworzenia globalnych stałych. Taka stała jest określona w zasięgu
globalnym i można ją uzyskać w dowolnym miejscu skryptu.
const PI = 3,14;
echo PI; // "3.14"
Define
Funkcja define może tworzyć zarówno stałe globalne, jak i lokalne, ale nie stałe klasy. Pierwszym
argumentem tej funkcji jest nazwa stałej, a druga to jej wartość.
define ('DEBUG', 1);
Podobnie jak stałe utworzone za pomocą const, definiowane stałe są używane bez znaku dolara i ich
wartość nie mogą być modyfikowane.
echo DEBUG; // "1"
Podobnie jak stałe utworzone za pomocą const, wartością do zdefiniowania mogą być dowolne dane
skalarne
type: integer, float, string lub bool. Jednak w przeciwieństwie do const funkcja definiująca pozwala na
użycie wyrażenia w przypisaniu, na przykład zmiennej lub wyniku wyrażenia matematycznego.
define ("ONE", 1); // 1
define ("TWO", ONE + 1); // 2

W przypadku stałych domyślnie rozróżniana jest wielkość liter. Jednak funkcja definiowania zajmuje
jedną trzecią
opcjonalny argument, który można ustawić na wartość true, aby utworzyć stałą niewrażliwą na
wielkość liter.
define ('DEBUG', 1, prawda);
echo debug; // "1"
Aby sprawdzić, czy stała już istnieje, można użyć zdefiniowanej funkcji. To funkcja działa dla stałych
utworzonych za pomocą const lub define.
if (! defined ('PI'))
define ("PI", 3.14);
PHP 7 umożliwiło tworzenie stałych tablic za pomocą funkcji define. Wsparcie dla stałych tablic
utworzonych za pomocą const istnieje od PHP 5.6.
const CA = [1, 2, 3]; // PHP 5.6 lub nowszy
define ("DA", [1, 2, 3]); // PHP 7 lub nowszy
Const i define
Modyfikator const tworzy stałą czasu kompilacji, więc kompilator zamienia całe użycie stałej na swoją
wartość. W przeciwieństwie do tego, define definiuje stałą czasu wykonywania, która nie jest
ustawiona do czasu wykonania. To jest powód, dla którego stałe definiowane mogą być przypisane
wartościami wyrażonymi, podczas gdy const wymaga stałych wartości, które są znane podczas
kompilacji.
const PI = 3,14; // stała czasu kompilacji
define ("E", 2,72); // stała czasu wykonywania
Tylko const może być używane dla stałych klas i definiować tylko dla stałych lokalnych.
Jednak podczas tworzenia globalnych stałych dozwolone są zarówno const, jak i define. W tych
okolicznościach, używanie const jest na ogół lepsze, ponieważ stałe w czasie kompilacji są nieco szybsze
niż stałe w czasie wykonywania. Głównym wyjątkiem jest sytuacja, gdy stała jest określona warunkowo
lub wymagana jest wartość wyrażenia, w którym to przypadku należy użyć define.
Stała wytyczna
Ogólnie dobrym pomysłem jest tworzenie stałych zamiast zmiennych, jeśli ich wartości nie muszą być
zmieniane. Gwarantuje to, że zmienne nie zostaną omyłkowo zmienione w skrypcie, co z kolei pomaga
zapobiegać błędom.
Magiczne stałe
PHP udostępnia osiem predefiniowanych stałych, jak pokazano w Tabeli. Są one nazywane magicznymi
stałymi, ponieważ ich wartości zmieniają się w zależności od tego, gdzie są używane.
Nazwa

Opis

_LINE__

Numer bieżący pliku.

_FILE__

Pełna ścieżka i nazwa pliku pliku.

_DIR__

Katalog pliku.

_FUNCTION__

Nazwa funkcji.

_CLASS__

Nazwa klasy, w tym przestrzeń nazw.

_TRAIT__

Nazwa funkcji zawierająca przestrzeń nazw.

_METHOD__

Nazwa metody klasy.

_NAMESPACE__

Bieżący obszar nazw.

Magiczne stałe są szczególnie przydatne do celów debugowania. Na przykład wartość _LINE__ zależy
od linii, w której pojawia się w skrypcie.
if (! isset ($ var))
{
echo "$ var nie ustawione na linii". __LINIA__;
}

Interfejs
Interfejs określa metody, które muszą implementować klasy korzystające z interfejsu. Są definiowane
za pomocą słowa kluczowego interface, po którym następuje nazwa i blok kodu. Ich konwencja
nazewnictwa rozpoczyna się od małej litery i, po czym każde słowo jest początkowo pisane wielką
literą.
interface iMyInterface {}
Sygnatury interfejsu
Blok kodu dla interfejsu może zawierać sygnatury dla metod instancji. Te metody nie mogą mieć
żadnych implementacji. Zamiast tego ich ciała są zastępowane przez średniki. Metody interfejsu muszą
zawsze być publiczne.
interface iMyInterface
{
function public myMethod ();
}
Dodatkowo interfejsy mogą definiować stałe. Te stałe interfejsu zachowują się po prostu jako stałe
klasy, z tym wyjątkiem, że nie można ich przesłonić.
interface iMyInterface
{
const PI = 3,14;
}
Interfejs nie może dziedziczyć z klasy, ale może dziedziczyć z innego interfejsu, który skutecznie łączy
interfejsy w jeden.
interface i1 {}
interface i2 rozszerza i1 {}
Przykład interfejsu
Poniższy przykład przedstawia interfejs o nazwie iComparable, który ma jedną metodę o nazwie
Porównaj. Zauważ, że ta metoda używa podpowiedzi typu, aby upewnić się, że metoda jest
wywoływana z poprawnym typem. Ta funkcjonalność została omówiona w następnym rozdziale.
interface iComparable
{
public function compare (iComparable $ o);
}
Klasa Circle implementuje ten interfejs za pomocą słowa kluczowego narzędzia po nazwie klasy, a
następnie nazwa interfejsu. Jeśli klasa ma także klauzulę extends, klauzula implements musi być

umieszczona za nią. Należy pamiętać, że chociaż klasa może dziedziczyć tylko z jednej klasy nadrzędnej,
może implementować dowolną liczbę interfejsów, podając je na liście rozdzielanej przecinkami.
class Circle implementuje iComparable
{
public $ r;
}
Ponieważ Circle implementuje iComparable, musi zdefiniować metodę compare (). Dla tej klasy
metoda zwraca różnicę między promieniami koła. Zaimplementowana metoda musi być publiczna,
oprócz tego samego podpisu co znak metody zdefiniowanej w interfejsie. Może również mieć więcej
parametrów, o ile są one opcjonalne.
class Circle implements iComparable
{
public $ r;
public function compare (iComparable $ o)
{
return $ this-> r - $ o-> r;
}
}
Wykorzystanie interfejsu
Interfejsy pozwalają na wielokrotne dziedziczenie projektu klasowego bez komplikacji związane z
dopuszczeniem wielokrotnego dziedziczenia funkcjonalności. Główną zaletą wymaganie konkretnego
projektu klasy można zobaczyć za pomocą interfejsu iComparable, który definiuje określoną
funkcjonalność, którą klasy mogą udostępniać. Pozwala programistom używać członków interfejsu bez
znajomości faktycznego typu klasy. Aby to zilustrować, poniższy przykład pokazuje prostą metodę,
która pobiera dwa obiekty iComparable i zwraca największy.
function largest (iComparable $ a, iComparable $ b)
{
return ($ a-> compare ($ b)> 0)? $ a: $ b;
}
Ta metoda działa dla dowolnych dwóch obiektów tego samego typu, które implementują Interfejs
iComparable. Działa niezależnie od typu obiektów, ponieważ metoda wykorzystuje tylko funkcje
udostępniane przez ten interfejs.
Wytyczne dotyczące interfejsu
Interfejs zapewnia projekt dla klasy bez żadnej implementacji. To jest umowa przez które klasy, które
ją implementują, zgadzają się zapewnić określoną funkcjonalność. To ma dwa korzyści. Po pierwsze
zapewnia sposób, aby programiści wdrożyli pewne metody. Po drugie, ponieważ te klasy mają pewne

metody, mogą być używane nawet bez znajomości faktycznego typu klasy, co pozwala na większą
elastyczność kodu.

Abstract
Klasa abstract zapewnia częściową implementację, na której mogą opierać się inne klasy. Gdy klasa jest
deklarowana jako abstrakcyjna, oznacza to, że klasa może zawierać niekompletne metody, które muszą
być implementowane w klasach potomnych, oprócz normalnej klasy składowych.
Metody abstrakcyjne
W klasie abstrakcyjnej dowolna metoda może zostać uznana za abstrakcyjną. Metody te są następnie
niezatwierdzone i tylko ich podpisy są określone, a ich bloki kodu są zastępowane średnikami.
abstract class Shape
{
abstract public function myAbstract ();
}
Przykład abstract
Aby podać przykład, następująca klasa ma dwie właściwości i metodę abstrakcyjną.
abstract class Shape
{
private $ x = 100, $ y = 100;
abstract public function getArea ();
}
Jeśli klasa dziedziczy z tej abstrakcyjnej klasy, jest zmuszona do pominięcia abstrakcji metoda. Podpis
metody musi być zgodny, z wyjątkiem poziomu dostępu, który można ograniczyć.
class Rectangle extends Shape
{
public function getArea ()
{
return $ this-> x * $ this-> y;
}
}
Nie można utworzyć instancji klasy abstrakcyjnej. Oni służą tylko jako rodzice dla innych klasy,
częściowo dyktując ich implementację.
$ s = new Shape (); // błąd kompilacji
Klasa abstrakcyjna może jednak dziedziczyć po klasie nie abstrakcyjnej (konkretnej).
class NonAbstract {}
abstract class MyAbstract rozszerza NonAbstract {}

Abstrakcyjne klasy i interfejsy
Klasy abstrakcyjne pod wieloma względami przypominają interfejsy. Oba mogą definiować sygnatury
członków, które muszą implementować klasy wyprowadzające, a żadna z nich nie może być utworzona.
Najważniejsze różnice to, po pierwsze, że klasa abstrakcyjna może zawierać elementy nie-abstrakcyjne,
podczas gdy interfejs nie może. Po drugie klasa może implementować dowolną liczbę interfejsów, ale
dziedziczy po jednej klasie, abstrakcyjnej lub nie.
// Definiuje domyślną funkcjonalność i definicje
abstract class Shape
{
public x = 100, $ y = 100;
abstract public function getArea ();
}
// Klasa to kształt
class Rectangle rozszerza kształt {/ *...*/}
// Definiuje określoną funkcjonalność
interface iComparable
{
function compare ();
}
// Klasa może być porównywana
class MyClass implements iComparable {/ *...*/}
Streszczenie Abstract
Klasa abstrakcyjna zapewnia częściowo wdrożoną klasę bazową, która dyktuje, jak dziecko klasy muszą
się zachowywać. Są najbardziej przydatne, gdy klasy potomne mają pewne podobieństwa, ale różnią
się w innych implementacjach, które klasy potomne są wymagane do zdefiniowania. Podobnie jak
interfejsy, klasy abstrakcyjne są przydatnymi konstrukcjami w programowaniu obiektowym, które
pomagają programistom przestrzegać dobrych standardów kodowania.

Traity
Traity to grupa metod, które można wstawić do klas. Zostały one dodane w PHP 5.4, aby umożliwić
większe ponowne wykorzystanie kodu bez dodatkowej złożoności, która pochodzi z zezwalania na
wielokrotne dziedziczenie. Cechy są definiowane za pomocą słowa kluczowego cechy, po którym
następuje nazwa i blok kodu. Konwencja nazewnictwa jest taka sama jak w przypadku klas, a każde
słowo jest początkowo wielkie. Blok kodu może zawierać tylko metody statyczne i instancyjne.
trait PrintFunctionality
{
public function myPrint () {echo "Cześć"; }
}
Klasy, które wymagają funkcjonalności zapewnianej przez cechę, mogą uwzględniać ją przy użyciu
słowa kluczowego, a następnie jego nazwa. Metody cech zachowują się wówczas tak, jakby były
bezpośrednio zdefiniowane w tej klasie.
class MyClass
{
// Wstaw metody cech
use PrintFunctionality;
}
$ o = new MyClass ();
$ o-> myPrint (); // "Cześć"
Klasa może używać wielu cech, umieszczając je na liście rozdzielanej przecinkami. Podobnie, cecha
może składać się z jednej lub więcej innych cech.
Dziedziczenie i trait
Metody trait zastępują odziedziczone metody. Podobnie, metody zdefiniowane w klasie nadpisują
metody wstawione przez trait.
class MyParent
{
public function myPrint () {echo 'Base'; }
}
class MyChild rozszerza MyParent
{
// Zastępuje odziedziczoną metodę
use PrintFunctionality;
// Zastępuje metodę wstawianą przez funkcję

public function myPrint () {echo 'Dziecko'; }
}
$ o = new MyChild ();
$ o-> myPrint (); // "Dziecko"
Wytyczne dotyczące cech
Pojedyncze dziedziczenie czasami zmusza twórcę do wyboru między ponownym użyciem kodu a
koncepcyjnie czystą hierarchią klas. Aby uzyskać większe ponowne wykorzystanie kodu, metody można
przenosić w pobliżu katalogu głównego hierarchii klas, ale wtedy klasy zaczynają mieć metody, których
nie potrzebują, co zmniejsza zrozumiałość i łatwość obsługi kodu. Z drugiej strony, wymuszanie
czystości pojęciowej w hierarchii klas często prowadzi do powielania kodu, co może powodować
niespójności. Cechy umożliwiają uniknięcie tego problemu dzięki pojedynczemu dziedziczeniu, które
umożliwia ponowne użycie kodu, które jest niezależne od hierarchii klas. a.

Importowanie plików
Ten sam kod często musi być wywołany na wielu stronach. Można to zrobić najpierw umieszczając kod
w osobnym pliku, a następnie włączając ten plik za pomocą instrukcji include. Ta instrukcja pobiera
cały tekst z określonego pliku i umieszcza go w skrypcie, tak jakby kod został skopiowany do tej
lokalizacji. Podobnie jak echo, include jest specjalną konstrukcją językową, a nie funkcją, więc nawiasy
nie powinny być używane.
<? php
include "myfile.php";
?>
Gdy plik jest dołączony, parsowanie przechodzi do trybu HTML na początku pliku docelowego i
ponownie wznawia tryb PHP na końcu. Z tego powodu każdy kod w dołączony plik, który musi zostać
wykonany, ponieważ kod PHP musi być zawarty w tagach PHP.
<? php
// myfile.php
?>
Dołącz ścieżkę
Plik include można podać za pomocą ścieżki względnej, ścieżki bezwzględnej lub bez ścieżki. Względna
ścieżka do pliku jest względna w stosunku do katalogu importowanego pliku. Bezwzględna ścieżka do
pliku zawiera pełną ścieżkę do pliku.
// Względna ścieżka dostępu
include "myfolder \ myfile.php";
// Absolutna ścieżka
include "C: \ xampp \ htdocs \ myfile.php";
Gdy określona jest ścieżka względna lub brak ścieżki, uwzględnij pierwsze wyszukiwania pliku w pliku
bieżący katalog roboczy, który domyślnie jest katalogiem skryptu importującego. Jeśli plik nie został
znaleziony, włącza sprawdzanie folderów określonych przez dyrektywę include_path 1 zdefiniowane
w php.ini przed niepowodzeniem.
// Brak ścieżki
include "myfile.php";
Oprócz tego istnieją jeszcze trzy inne konstrukcje językowe do importowania treści jednego pliku do
drugiego: require, include_once i require_once.
Required
Konstrukcja required zawiera i ocenia określony plik. Jest to identyczny element z include, z wyjątkiem
tego, jak radzi sobie z niepowodzeniem. Gdy import pliku nie powiedzie się, wymaga zatrzymania
skryptu z błędem; mając na uwadze, że obejmują tylko wydania ostrzeżenia. Importowanie może się
nie powieść, ponieważ plik nie zostanie znaleziony lub ponieważ użytkownik, który uruchamia serwer
WWW, nie ma prawa odczytu. wymagają "myfile.php"; // zatrzymanie przy błędzie Zasadniczo

najlepiej jest użyć wymagania dla dowolnej złożonej aplikacji PHP lub witryny CMS. W ten sposób
aplikacja nie próbuje uruchomić, gdy brakuje pliku klucza. Dla mniej krytycznych segmentów kodu i
prostych stron PHP, może wystarczyć włączenie, w którym to przypadku PHP pokazuje dane wyjściowe,
nawet jeśli brakuje dołączonego pliku.
Include_ once
Instrukcja include_once zachowuje się jak include, z wyjątkiem tego, że jeśli podany plik ma już
uwzględnione include, nie jest uwzględnione ponownie.
include_once "myfile.php"; // włącz tylko raz
Require_once
Instrukcja require_once działa tak, jak require , ale nie importuje pliku, jeśli ma już zaimportowany.
require_once "myfile.php"; // wymaga tylko raz
Instrukcje include_once i require_once mogą być używane zamiast include i wymagają w przypadkach,
gdy ten sam plik może zostać zaimportowany więcej niż raz podczas określonego wykonywania
skryptu. Pozwala to uniknąć błędów spowodowanych przez funkcję i klasę redefinicji, na przykład.
Return
Możliwe jest wykonanie instrukcji return wewnątrz importowanego pliku. To zatrzymuje wykonanie i
zwraca skrypt, który wywołał import pliku.
<? php
// myimport.php
return "OK";
?>
Jeśli podana jest wartość zwracana, instrukcja importowa ocenia tę wartość, podobnie jak normalna
funkcja.
<? php
// myfile.php
if ((include "myimport.php") == "OK")
echo "OK";
?>
Automatyczne ładowanie
W przypadku dużych aplikacji internetowych liczba załączników wymagana w każdym skrypcie może
być znaczny. Można tego uniknąć, definiując funkcję _autoload. Ta funkcja jest automatycznie
wywoływane, gdy niezdefiniowana klasa lub interfejs jest używany do próby załadowania tej definicji.
Ma jeden parametr, który jest nazwą klasy lub interfejsu, którego szuka PHP.
function __autoload ($ class_name)
{

include $ class_name. ".php";
}
// Próba automatycznego włączenia MyClass.php
$ obj = new MyClass ();
Dobrą praktyką kodowania, którą należy przestrzegać przy pisaniu aplikacji zorientowanych
obiektowo, jest posiadanie jednego pliku źródłowego dla każdej definicji klasy i nazwa pliku zgodnie z
nazwą klasy. Zgodnie z tą konwencją funkcja _autoload może ładować klasę pod warunkiem, że
znajduje się w tym samym folderze, co plik skryptu, który go potrzebował.
<? php
// myclass.php
class MyClass {}
?>
Jeśli plik znajduje się w podfolderze, nazwa klasy może zawierać znaki podkreślenia symbolizować to.
Znaki podkreślenia należy następnie przekonwertować na katalog separatorów w funkcji _autoload

Deklaracja typów
Deklaracje typów zezwalają funkcji na deklarowanie oczekiwanych typów ich parametrów i zwracanych
wartości. Pozwala to silnikowi PHP na wymuszenie użycia określonych typów.
Deklaracje typu argumentu
Wczesne wersje PHP opierały się wyłącznie na odpowiedniej dokumentacji funkcji programistów, aby
dowiedzieć się, jakie argumenty akceptuje funkcja. Aby umożliwić funkcje, które są bardziej
niezawodne, PHP 5 zaczęło wprowadzać deklaracje typu argumentów, zezwalając na podanie typu
parametru funkcji. Poprawne typy deklaracji typu są pokazane w Tabeli wraz z wersją PHP, w której
zostały dodane te typy.
Nazwa

Opis

Wersja

nazwa klasy

Argument musi być obiektem lub dzieckiem tej klasy.

PHP 5.0

nazwa interfejsu

Argument musi być obiektem implementującym ten interfejs. PHP 5.0

tablica

Argument musi być tablicą.

PHP 5.1

callargument

Argument musi być wywoływany jako funkcja.

PHP 5.4

bool

Argument musi być wartością logiczną.

PHP 7.0

float

Argument musi być liczbą zmiennoprzecinkową.

PHP 7.0

int

Argument musi być liczbą całkowitą.

PHP 7.0

string

Argument ciąg musi być ciągiem.

PHP 7.0

Deklaracja typu jest ustawiana przez prefiksowanie parametru z typem w sygnaturze funkcji. Poniżej
znajduje się przykład użycia pseudo typu tablicowego wprowadzonego w PHP 5.1.
function myPrint (array $ a)
{
foreach ($ a as $ v) {echo $ v; }
}
myPrint (tablica (1,2,3)); // "123"
Nieprzestrzeganie wskazówki dotyczącej typu powoduje błąd krytyczny. To daje szybki sposób na
programista wykrywa, kiedy używany jest niepoprawny argument.
myPrint ("Test"); // błąd
Podobny typ pseudo został dodany w PHP 5.4. Z tego typu podpowiedź w miejscu, Argument musi być
funkcją, metodą lub obiektem wywoływalnym. Konstrukcje językowe, takie jak echo, są niedozwolone,
ale można użyć anonimowych funkcji, jak w poniższym przykładzie.
function myCall (call $ callback, $ data)
{
$ callback (dane $);

}
$ say = funkcja ($ s) {echo $ s; };
myCall ($ say, 'Hi'); // "Cześć";
Aby przekazać metodę jako funkcję zwrotną, zarówno obiekt, jak i nazwa metody muszą być
zgrupowane razem jako tablica.
class MyClass {
function myCallback ($ s) {
echo $ s;
}
}
$ o = new MyClass ();
myCall (array ($ o, 'myCallback'), 'Hi'); // "Cześć"
Dodano deklaracje typu dla typów skalarnych - w tym bool, int, float i string w PHP 7. Oto prosty
przykład użycia typu bool.
funkcja isTrue (bool $ b)
{
return ($ b === true);
}
echo isTrue (true); // "1"
echo isTrue (fałsz); // ""
Dobrym pomysłem jest użycie deklaracji typu dla funkcji, które opierają się na argumentach
określonego typu. W ten sposób, jeśli funkcja ta jest omyłkowo przekazana argumentem
nieprawidłowy typ, natychmiast uruchamia błąd. Bez deklaracji typu, funkcja może nie działać w trybie
cichym, co sprawia, że błąd jest trudniejszy do wykrycia.
Deklaracje typu return
Obsługa deklaracji typu return została dodana w PHP 7 jako sposób zapobiegania niezamierzonemu
zwrotowi wartości. Typ zwracany jest zadeklarowany po liście parametrów. Te same typy są dozwolone
dla deklaracji typu argumentu.
function f(): array {
return [];
}
W przypadku użycia z interfejsem, deklaracje typu wymuszają implementację klas dopasowanych z
deklaracją tego samego typu.
interface I {

static fucntion myArray (array $ a): array;
}
class C implement I {
static fucntion myArray (array $ a): array {
return $ a;
}
}
Ścisłe pisanie
Domyślnym zachowaniem w PHP jest próba przekonwertowania wartości skalarnych niepoprawnego
typu na oczekiwany typ. Na przykład funkcja, która oczekuje, że ciąg może być nadal wywoływany przez
liczbę całkowitą, ponieważ liczba całkowita może zostać przekształcona na ciąg znaków.
function showString (string $ s) {
echo $ s;
}
showString (5); // "5"
Silne sprawdzanie typów można włączyć w określonym pliku źródłowym, umieszczając następujące
elementy deklaracja jako pierwsze oświadczenie w tym pliku.
declare (strict_types = 1);
Wpływa to zarówno na deklaracje typu argument i return typu skalarnego, które muszą następnie być
dokładnie typu deklarowanego w funkcji.
showString (5); // Błąd krytyczny: Uncaught TypeError

Konwersja typów
PHP automatycznie konwertuje typ danych zmiennej w razie potrzeby, biorąc pod uwagę kontekst, w
którym jest używany. Z tego powodu rzadko są wymagane jawne typy konwersji. Niemniej jednak typ
zmiennej lub wyrażenia można zmienić, wykonując wyraźne rzutowanie typu.
Jawne rzutowanie
Rzut jawny jest wykonywany poprzez umieszczenie żądanego typu danych w nawiasach przed zmienną
lub wartością, która ma być oceniona. W poniższym przykładzie wyraźny rzut zmusza zmienną bool do
oceny jako int.
$ myBool = false;
$ myInt = (int) $ myBool; // 0
Jedno użycie dla rzutowania jawnego można zobaczyć, gdy zmienna bool jest wysyłana jako wyjście do
strony. Z powodu automatycznych konwersji typów, wartość false staje się pustym łańcuchem; dlatego
nie jest wyświetlany. Najpierw przekształcając go w liczbę całkowitą, fałszywa wartość pojawia się jako
0.
echo $ myBool; // ""
echo (int) $ myBool; // "0"
Dozwolone rzuty zostały wymienione w Tabeli 19-1.
Nazwa

Opis

(int), (integer)

Rzut do int

(bool), (boolean)

Rzut do bool

(float), (double), (real)

Rzut do float

(string)

Rzut na ciąg

(array)

Rzut do tablicy

(object)

Rzut do obiektu

(unset)

Rut do null

Aby podać kilka przykładów, rzutowanie tablicowe przekształca typ skalarny w tablicę z pojedynczym
elementem. Wykonuje tę samą funkcję, co przy użyciu konstruktora tablicowego.
$ myInt = 10;
$ myArr = (tablica) $ myInt;
$ myArr = array ($ myInt); // jak powyżej
echo $ myArr [0]; // "10"
Jeśli typ skalarny, taki jak int, jest rzutowany na obiekt, staje się instancją wbudowanego
classa stdClass. Wartość zmiennej jest przechowywana we właściwości tej klasy, zwanej skalarem.
$ myObj = (obiekt) $ myInt;

echo $ myObj-> skalar; // "10"
Funkcja unsetu powoduje, że zmienna oceni się na null. Pomimo swojej nazwy, tak naprawdę nie
odstrasza zmiennej. Obsada istnieje jedynie ze względu na kompletność, ponieważ wartość null jest
uważana za typ danych.
$ myNull = (unset) $ myInt;
$ myNull = null; // jak powyżej
Settype
Rzutowanie wyraźne nie zmienia typu poprzedniej zmiennej, a tylko jej ocenione w tym wyrażeniu.
Aby zmienić typ zmiennej, można użyć funkcji settype, która pobiera dwa argumenty. Pierwsza to
zmienna, która ma zostać przekształcona, a druga to typ danych podany jako ciąg.
$ myVar = 1,2;
settype ($ myVar, 'int'); // przekonwertuj zmienną na int
Alternatywnie można przeprowadzić konwersję typu, przechowując wynik jawnego powrócić do tej
samej zmiennej.
$ myVar = 1,2;
$ myVar = (int) $ myVar; // 1
Gettype
Powiązany z settype jest funkcją gettype, która zwraca typ podanego argumentu jako łańcuch czytelny
dla człowieka.
$ myBool = true;
echo gettype ($ myBool); // "boolean"

Testowanie zmiennych
Jako język sieciowy w PHP często przetwarza dane dostarczane przez użytkowników. Takie dane muszą
być przetestowane przed użyciem, aby potwierdzić, że istnieją i mają poprawną wartość. PHP
udostępnia wiele wbudowanych konstrukcji, które można wykorzystać do tego celu.
Isset
Konstrukcja języka aktywów zwraca true, jeśli zmienna istnieje i została mu przypisana wartość inna
niż null.
isset ($ a); // fałszywe
$ a = 10;
isset ($ a); // prawdziwe
$ a = null;
isset ($ a); // fałszywe
Empty
Konstrukcja empty sprawdza, czy określona zmienna ma pustą wartość - na przykład null, 0, false lub
pusty ciąg - i zwraca true, jeśli tak jest. Zwraca również wartość true, jeśli zmienna nie istnieje.
empty ($ b); // prawdziwe
$ b = false;
empty ($ b); // prawdziwe
Is_null
Konstrukcję is_null można użyć do sprawdzenia, czy zmienna jest ustawiona na wartość null.
$ c = null;
is_null ($ c); // prawdziwe
c = 10;
is_null ($ c); // fałszywe
Jeśli zmienna nie istnieje, funkcja is_null zwraca również wartość true, ale z informacją o błędzie,
ponieważ nie powinna być używana z niezainicjowanymi zmiennymi.
is_null ($ d); // true (undefined variable notice)
Dokładna kontrola równości względem wartości null jest funkcjonalnie równoważna użyciu parametru
is_null . Korzystanie z tego operatora jest często preferowane, ponieważ jest bardziej czytelne i
marginalnie szybsze, ponieważ nie wiąże się z obciążeniem wywołanym wywołaniem funkcji.
$ c = null;
$ c === null; // prawdziwe
Unset

Inna konstrukcja językowa, o której warto wiedzieć, jest nieustawiona, co usuwa zmienną z bieżącego
zakresu.
e = 10;
unset ($ e); // usuń $ e
Kiedy zmienna globalna jest dostępna w funkcji ze słowem kluczowym global, ten kod faktycznie
tworzy lokalne odniesienie do zmiennej globalnej w tablicy $ GLOBALS. Z tego powodu próba
wyzerowania zmiennej globalnej w funkcji powoduje jedynie usunięcie lokalnego odwołania. Aby
usunąć globalną zmienną z zakresu funkcji, unset musi być wykonany bezpośrednio w tablicy $
GLOBALS.
funkcja myUnset ()
{
// Utwórz $ o odniesienie do $ GLOBALS ['o']
global $ o;
// Usuń zmienną referencyjną
unset ($ o);
// Usuń zmienną globalną
unset ($ GLOBALS ['o']);
}
Odzyskiwanie zmiennej nieznacznie różni się od ustawienia zmiennej na wartość null. Kiedy zmienna
jest ustawiona na null, zmienna nadal istnieje, ale zmienna zawartość, którą trzymała, jest natychmiast
zwalniana. Natomiast wyzerowanie zmiennej powoduje usunięcie zmiennej, ale pamięć jest nadal
uważana za użytą, dopóki garbage collector jej nie wyczyści. Problemy z wydajnością na bok, zalecane
jest użycie unset, ponieważ sprawia to, że intencje kodu stają się jaśniejsze.
$ var = null; // wolna pamięć
unset ($ var); // usuń zmienną
Pamiętaj, że przez większość czasu nie trzeba ręcznie usuwać zmiennych, ponieważ moduł czyszczenia
pamięci PHP automatycznie usuwa zmienne po ich wyjściu z zakresu. Jeśli jednak serwer wykonuje
zadania intensywnie wykorzystujące pamięć, a następnie je rozbraja ręcznie umożliwiają serwerowi
obsłużenie większej liczby równoczesnych żądań przed wyczerpaniem pamięci.
Null Coalescing Operator
Operator koalescencji zerowej (??) został dodany w PHP 7 jako skrót do wspólnego przypadku użycia
trójskładnika z issetem. Zwraca pierwszy operand, jeśli istnieje i nie ma wartości null; w przeciwnym
razie zwraca drugi argument operacji.
$ x = null;
$ name = $ x ?? 'nieznany'; // "nieznany"
To stwierdzenie jest równoważne następującemu potrójnemu działaniu, które używa tego zestawu.

$ name = isset ($ x)? $ x: "nieznany";
Określanie typów
PHP ma kilka przydatnych funkcji do określenia typu zmiennej. Funkcje te można zobaczyć w tabeli 201.
Nazwa

Opis

is_array ()

Prawda, jeśli zmienna jest tablicą.

is_bool ()

Prawda, jeśli zmienna jest boolem.

is_callable ()

Prawda, jeśli zmienna może być wywołana jako funkcja.

is_float (), is_double (), is_real ()

Prawda, jeśli zmienna jest zmiennoprzecinkowa.

is_int (), is_integer (), is_long ()

Prawda jeśli zmienna jest liczbą całkowitą.

is_null ()

Prawda, jeśli zmienna ma wartość null.

is_numeric ()
liczbowym.

Prawda, jeśli zmienna jest łańcuchem liczbowym lub

is_scalar ()

Prawda, jeśli zmienną jest int, float, string lub bool.

is_object ()

Prawda, jeśli zmienna jest obiektem.

is_resource ()

Prawda, jeśli zmienna jest zasobem.

is_string ()

Prawda, jeśli zmienna jest łańcuchem

Aby dać przykład, funkcja is_numeric zwraca true, jeśli zawiera argument albo liczbę lub ciąg znaków,
które można oszacować na liczbę.
is_numeric (10.5); // true (float)
is_numeric ('33 '); // true (łańcuch liczbowy)
is_numeric ("text"); // false (nieliczbowy ciąg znaków)
Zmienne informacje
PHP ma trzy wbudowane funkcje do pobierania informacji o zmiennych: print_r, var_dump i
var_export. Funkcja print_r wyświetla wartość zmiennej w czytelny dla człowieka. Jest przydatny do
celów debugowania.
$ a = array ("jeden", "dwa", "trzy");
print_r ($ a);
Poprzedni kod generuje następujące dane wyjściowe.
Tablica ([0] => jeden [1] => dwa [2] => trzy)
Podobny do print_r jest var_dump, który oprócz wartości wyświetla również typy danych i rozmiary.
Wywołanie var_dump ($ a) pokazuje to wyjście.

array (3) {
[0] => ciąg (3) "jeden"
[1] => ciąg (3) "dwa"
[2] => ciąg (5) "trzy"
}
Wreszcie istnieje funkcja var_export, która drukuje zmienne informacje w stylu który może być użyty
jako kod PHP. Poniżej przedstawiono dane wyjściowe dla zmiennej var_export ($ a). Zwróć uwagę na
końcowy przecinek po ostatnim elemencie, który jest dozwolony.
array (0 => 'jeden', 1 => 'dwa', 2 => 'trzy',)
Funkcja var_export, wraz z print_r, akceptuje opcjonalną drugą wartość logiczną argumentu. Po
ustawieniu wartości true funkcja zwraca wynik zamiast go drukować. To daje var_export dalsze
zastosowania, takie jak połączenie z konstruktem języka eval. Ta konstrukcja przyjmuje argument
łańcuchowy i ocenia go jako kod PHP.
eval ('$ b ='. var_export ($ a, true). ';');
Zdolność do wykonania niepożądanego kodu za pomocą eval jest potężną funkcją, którą należy
stosować ostrożnie. Nie należy go wykorzystywać do wykonywania jakichkolwiek danych
dostarczonych przez użytkownika, przynajmniej nie bez odpowiedniej weryfikacji, ponieważ stanowi
to zagrożenie dla bezpieczeństwa. Innym powodem, dla którego korzystanie z eval jest odradzane, jest
to, że podobnie jak w przypadku goto, utrudnia wykonanie kodu, co komplikuje debugowanie.

Przeciążenie
Przeciążanie w PHP zapewnia możliwość dodawania elementów obiektu w czasie wykonywania.
Odbywa się to poprzez zastosowanie przez klasę metod przeciążania _get, _set, _call i _ callStatic.
Należy pamiętać, że znaczenie przeciążania w PHP różni się od wielu innych języków.
Przeciążenie własności
Metody _get i _ set zapewniają wygodny sposób implementacji programów pobierających i
ustawiających metody, które są metodami często używanymi do bezpiecznego odczytu i zapisu do
właściwości. Te metody przeciążania są wywoływane podczas korzystania z właściwości, które są
niedostępne, ponieważ nie są zdefiniowane w klasie lub dlatego, że są niedostępne z bieżącego
zakresu. W poniższym przykładzie metoda _set dodaje wszelkie niedostępne właściwości do tablicy $
data, a _get bezpiecznie pobiera elementy.
class MyProperties
{
private $ data = array ();
public function __set ($ nazwa, wartość $)
{
$ this-> data [$ name] = wartość $;
}
public function __get ($ name)
{
if (array_key_exists ($ name, $ this-> data))
return $ this-> data [$ name];
}
}
Podczas ustawiania wartości niedostępnej właściwości zostaje wywołany _set o nazwie właściwość i
wartość jako jej argumenty. Podobnie, gdy dostęp do niedostępne Właściwość _get jest wywoływana
z nazwą właściwości jako jej argumentem.
$ obj = new MyProperties ();
$ obj-> a = 1; // __set zadzwonił
echo $ obj-> a; // __get zadzwonił
Przeciążanie metod
Istnieją dwie metody obsługi wywołań niedostępnych metod klasy: _call i _callStatic. Metoda _call jest
wywoływana na przykładowe wywołania metod.
klasa MyClass
{

funkcja publiczna __call ($ name, $ args)
{
echo "Calling $ name $ args [0]";
}
}
// "Wywołanie mojego testu w kontekście obiektu"
(nowa MyClass ()) -> myTest ("w kontekście obiektu");
Pierwszym argumentem dla _ call jest nazwa wywoływanej metody i druga jest tablicą numeryczną
zawierającą parametry przekazane do metody. Argumenty te są takie same dla metody _callStatic,
która obsługuje wywołania do liczby metody statycznej .
class MyClass
{
public static function __callStatic ($ name, $ args)
{
echo "Calling $ name $ args [0]";
}
}
// "Wywołanie mojego testu w kontekście statycznym"
MyClass :: myTest ("w statycznym kontekście");
Isset i unset Overloading
Wbudowane konstrukcje isset, empty i unset działają tylko na ściśle zdefiniowanych właściwości, nie
przeciążone. Ta funkcjonalność jest dodawana do klasy przez przeciążanie metod _isset i _unset.
class MyClass
{
private $ data = array ();
public function __set ($ nazwa, wartość $) {
$ this-> data [$ name] = wartość $;
}
public function __get ($ name) {
if (array_key_exists ($ name, $ this-> data))
return $ this-> data [$ name];
}

public function __isset ($ name) {
return isset ($ this-> data [$ name]);
}
public function __unset ($ name) {
unset ($ this-> data [$ name]);
}
}
Metoda _isset jest wywoływana, gdy isset jest wywoływany w niedostępnej właściwości.
$ obj = new MyClass ();
$ obj-> name = "Joe";
isset ($ obj-> name); // prawdziwe
isset ($ obj-> age); // fałszywe
Kiedy unset jest wywoływany na niedostępnej właściwości, metoda _unset obsługuje to wywołanie.
unset ($ obj-> name); // usuń właściwość
isset ($ obj-> name); // fałszywe
Konstrukcja empty działa tylko na przeciążonych właściwościach, jeśli zarówno _isset, jak i _get są
realizowane. Jeśli wynik z _isset jest fałszywy, empty zwraca wartość true. Gdyby, z drugiej strony,
_isset zwraca true, a następnie empty pobiera właściwość _get i ocenia, czy ma wartość uznaną za
pustą.
pusty ($ obj-> nazwa); // fałszywe
pusty ($ obj-> wiek); // prawdziwe

Metody Magiczne
Istnieje kilka metod, które mogą być zaimplementowane w klasie w celu wewnętrznego wywoływania
przez silnik PHP. Są one znane jako metody magiczne i łatwo je rozpoznać, ponieważ wszystkie
zaczynają się od dwóch podkreśleń. Tabela zawiera listę magicznych metod, które zostały omówione
do tej pory.
Nazwa

Opis

_construct (...)

Wywoływane podczas tworzenia nowej instancji.

_destruct ()

Wywoływany, gdy obiekt nie ma żadnych referencji.

_call ($ name, $ array)

Wywoływany podczas wywoływania niedostępnych
metod w kontekście obiektu.

_callStatic ($ name, $ array)

Wywoływana podczas wywoływania niedostępnych
metod w kontekście statycznym.

_get ($ name)

Wywoływany podczas odczytu danych z
niedostępnych właściwości

_set ($ name, $ value)

Wywoływane podczas zapisywania danych do
niedostępnych właściwości.

_isset ($ string)

Wywoływany, gdy isset lub pusty jest używany na
niedostępne włściwości

_unset ($ string)

Wywoływane, gdy unset jest używany na niedostępne
właściwości

Oprócz nich istnieje jeszcze sześć magicznych metod, które podobnie jak inne mogą być realizowane
w klasach w celu zapewnienia określonych funkcji
Nazwa

Opis

_toString ()

Wywoływany dla konwersji tekstowych na obiekt.

_invoke (...)

Zwrócono się do obiektu o konwersję funkcji.

_sleep ()

Wywoływany przez serializację. Wykonuje zadania czyszczenia
i zwraca wartość tablicy zmiennych do serializowania.

_wakeup ()

Wywoływany przez unserialize w celu rekonstrukcji obiektu.

_set_state ($ array)

Wywoływane przez var_export. Metoda musi być statyczna i
jej argument zawiera wyeksportowane właściwości.

_clone ()

Wywoływany po sklonowaniu obiektu

_ToString
Gdy obiekt jest używany w kontekście, w którym spodziewany jest łańcuch znaków, silnik PHP
wyszukuje metodę o nazwie _toString, aby pobrać reprezentację ciągów obiektu.

class MyClass
{
public function __toString ()
{
return "Instancja". __KLASA__;
}
}
$ obj = new MyClass ();
echo $ obj; // "Instancja MyClass"
Nie można określić, jak zachowa się obiekt, gdy jest oceniany jako typ inny niż ciąg.
_Invoke
Metoda _invoke pozwala na traktowanie obiektu jako funkcji. Argumenty podane podczas
wywoływania obiektu są używane jako argumenty funkcji invoke.
class MyClass
{
public function __invoke ($ arg)
{
echo $ arg;
}
}
$ obj = new MyClass ();
$ obj ("Test"); // "Test"
Serializacja obiektu
Serializacja to proces przekształcania danych w format ciągów. Jest to przydatne dla przechowywanie
obiektów w bazach danych lub plikach. W PHP wbudowana funkcja serializacji wykonuje tę konwersję
typu object-to-string i unserialize przekształca ciąg z powrotem do oryginalnego obiektu. Funkcja
serializacji obsługuje wszystkie typy, z wyjątkiem typu zasobu, który służy na przykład do
przechowywania połączeń bazy danych i procedur obsługi plików. Rozważ poniższą prostą klasę bazy
danych.
class MyConnection
{
public $ link, $ server, $ user, $ pass;
public function connect ()

{
$ this-> link = mysql_connect ($ this-> server,
$ this-> user,
$ this-> pass);
}
}
Kiedy ta klasa jest serializowana, połączenie z bazą danych zostaje utracone, a zasób $ link typu
zmiennej trzymającej połączenie jest przechowywana jako null.
$ obj = new MyConnection ();
// ...
$ bin = serialize ($ obj); // serializuj obiekt
$ obj = unserialize ($ bin); // przywróć obiekt
Aby uzyskać większą kontrolę nad tym, jak dane obiektów są serializowane i niezserializowane, metody
_sleep i _wakeup mogą być zaimplementowane przez tę klasę.
_Sleep
Metoda _sleep jest wywoływana przez serializację i musi zwracać tablicę zawierającą właściwości,
które będą serializowane. Ta tablica nie może zawierać danych prywatnych ani
chronionych właściwości, ponieważ serializacja nie może uzyskać do nich dostępu. Metoda może
również wykonywać zadania czyszczenia przed wystąpieniem serializacji, takie jak zatwierdzanie
wszelkich oczekujących danych na nośnikach pamięci.
public function __sleep ()
{
return array ('serwer', 'user', 'pass');
}
Zwróć uwagę, że właściwości są zwracane do postaci szeregowej w postaci ciągu. Wskaźnik typu
zasobów łącza $ nie jest zawarty w tablicy, ponieważ nie może być serializowany. Aby przywrócić
połączenie z bazą danych, można użyć metody _wakeup.
_Wakeup
Wywołanie niezidentyfikowania w serializowanym obiekcie wywołuje metodę _wakeup w celu
odtworzenia obiektu. Nie przyjmuje żadnych argumentów i nie musi zwracać żadnej wartości. Służy do
przywracania zmiennych typu zasobu i wykonywania innych zadań inicjujących, które mogą być
konieczne po usunięciu obiektu. W tym przykładzie ponownie ustanawia połączenie z bazą danych
MySQL.
public function __wakeup ()
{

if (isset ($ this-> server, $ this-> user, $ this -> $ pass))
$ this-> connect ();
}
Zauważ, że tutaj jest wywoływana konstrukcja isset z wieloma argumentami, w takim przypadku
zwraca tylko wartość true, jeśli ustawione są wszystkie parametry.
Ustaw stan
Funkcja var_export pobiera informacje zmienne, które można wykorzystać jako poprawny kod PHP. W
poniższym przykładzie ta funkcja jest używana dla obiektu.
class Owoce
{
public $ name = 'Lemon';
}
$ export = var_export (new Fruit (), true);
Ponieważ obiekt jest złożonym typem, nie ma ogólnej składni, aby go zbudować z jego skadowymi.
Zamiast tego, var_export tworzy następujący ciąg.
Fruit :: __ set_state (array ('name' => 'Lemon',))
Aby go zbudować, ciąg ten opiera się na zdefiniowanej statycznej metodzie _set_state dla obiektu. Jak
pokazano, metoda _set_state przyjmuje tablicę asocjacyjną zawierającą pary klucz-wartość każdej
właściwości obiektu, w tym elementy prywatne i chronione.
static function __set_state (tablica $ tablica)
{
$ tmp = new Fruit ();
$ tmp-> name = $ array ['name'];
return $ tmp;
}
Dzięki tej metodzie zdefiniowanej w klasie Fruit eksportowany ciąg może być teraz analizowany za
pomocą konstrukcji eval, aby utworzyć identyczny obiekt.
eval ('$ MyFruit ='. $ export. ';');
Klonowanie obiektu
Przypisanie obiektu do zmiennej tworzy tylko nowe odniesienie do tego samego obiektu. Aby
skopiować obiekt, można użyć operatora klonowania.
klasa Fruit {}
$ f1 = new Fruit ();
$ f2 = $ f1; // skopiuj odwołanie do obiektu

$ f3 = klon $ f1; // skopiuj obiekt
Po sklonowaniu obiektu jego właściwości są kopiowane do nowego obiektu. Jednak, wszelkie obiekty
podrzędne, które może zawierać, nie są klonowane, więc są dzielone między kopiami. W tym miejscu
przychodzi metoda _clone. Jest wywoływana na sklonowanej kopii po zakończeniu klonowania. Można
go użyć do klonowania dowolnych obiektów podrzędnych.
class Apple {}
class FruitBasket
{
public jabłko;
function __construct () {$ apple = new Apple (); }
funkcja __clone ()
{
$ this-> apple = clone $ this-> apple;
}
}

Wprowadzanie danych przez użytkownika
Kiedy formularz HTML jest przesyłany do strony PHP, dane stają się dostępne .
Formularz HTML
Formularz HTML ma dwa wymagane atrybuty: action i method. Atrybut action określa skrypt, do
którego przekazywane są dane formularza. Na przykład poniższy formularz przesyła jedną właściwość
wejściową o nazwie myString do pliku skryptu mypage.php.
<! doctype html>
<html>
<body>
<form action = "mypage.php" method = "post">
<input type = "text" name = "myString">
<input type = "submit">
</ form>
</ body>
</ html>
Drugi wymagany atrybut elementu formularza określa metodę wysyłania, która może być GET lub
POST.
Wysyłanie z POST
Jeśli formularz jest wysyłany przy użyciu metody POST, dane są dostępne za pośrednictwem tablicy $
_POST. Nazwy właściwości są kluczami w tej tablicy asocjacyjnej. Dane wysłane za pomocą metody
POST nie są widoczne na adresie URL strony, ale oznacza to również, że stanu strony nie można zapisać,
na przykład dodając do zakładek stronę.
echo $ _POST ['myString'];
Wysyłanie z GET
Alternatywą dla POST jest wysłanie danych formularza za pomocą metody GET i pobranie używając
tablicy $ _GET. Zmienne są następnie wyświetlane w pasku adresu, który skutecznie utrzymuje stan
strony, jeśli jest zakładana i ponownie odwiedzana.
echo $ _GET ['myString'];
Ponieważ dane znajdują się w pasku adresu, zmienne można nie tylko przekazywać poprzez formularze
HTML, ale także poprzez linki HTML. Tablica $ _GET może być następnie użyta do zmiany stanu strony
odpowiednio. Zapewnia to jeden sposób przekazywania zmiennych z jednej strony na drugą.
<a href="mypage.php?myString=Foo+Bar"> link </a>
Żądanie Tablicy

Jeśli nie ma znaczenia, czy do przesłania danych użyto metody POST lub GET, można użyć tablicy $
_REQUEST. Ta tablica zwykle zawiera tablice $ _GET i $ _POST, ale może również zawierać tablicę $
_COOKIE.
echo $ _REQUEST ['myString']; // "Foo Bar"
Zawartość tablicy $ _REQUEST można ustawić w pliku konfiguracyjnym PHP i różni się między
dystrybucjami PHP. Ze względów bezpieczeństwa tablica $ _COOKIE zwykle nie jest uwzględniana.
Zagrożenia bezpieczeństwa
Danymi dostarczanymi przez użytkownika można manipulować; w związku z tym powinna zostać
zatwierdzona i odkażony przed użyciem. Sprawdzanie poprawności oznacza upewnienie się, że dane
są w oczekiwanej formie, pod względem rodzaju danych, zakresu i treści. Na przykład poniższy kod
sprawdza poprawność adresu e-mail.
if (! filter_var ($ _ POST ['email'], FILTER_VALIDATE_EMAIL))
echo "Nieprawidłowy adres e-mail";
Dezynfekcja następuje po wyłączeniu potencjalnie złośliwego kodu w danych wprowadzanych przez
użytkownika. To jest wykonane przez ucieczkę z kodu zgodnie z regułami języka, w którym dane wejście
ma być użyte. Na przykład, jeśli dane są wysyłane do bazy danych, należy je odkażać za pomocą funkcji
mysql_real_escape_string w celu wyłączenia dowolnego osadzonego kodu SQL.
// Sanitize dla użycia bazy danych
$ name = mysql_real_escape_string ($ _ POST ['name']);
// Wykonaj polecenie SQL
$ sql = "SELECT * FROM users WHERE user =" ". $ name. "" ";
$ result = mysql_query ($ sql);
Gdy dane dostarczone przez użytkownika są wyprowadzane na stronę internetową jako tekst,
powinna być używana htmlspecialchars funkcja. Wyłącza wszelkie znaczniki HTML, więc dane
użytkownika są wyświetlane, ale nie interpretowane.
// Sanitize do użytku strony internetowej
echo htmlspecialchars ($ _ POST ['comment']);
Przesyłanie tablic
Dane formularzy można pogrupować w tablice, uwzględniając nawiasy kwadratowe tablicy po znaku
nazwy zmiennych w formularzu. Działa to dla wszystkich elementów wejściowych formularza, w tym
<input>,
<select> i <textarea>.
<input type = "text" name = "myArr []">
<input type = "text" name = "myArr []">
Elementy można również przypisać własnym kluczom tablicowym.
<input type = "text" name = "myArr [name]">

Po przesłaniu tablica jest dostępna do użycia w skrypcie.
$ val1 = $ _POST ['myArr'] [0];
$ val2 = $ _POST ['myArr'] [1];
$ name = $ _POST ['myArr'] ['name'];
Element formularza <wybierz> ma atrybut umożliwiający wybór z listy wielu elementów.
<wybierz name = "myArr []" size = "3" multiple = "true">
<option value = "apple"> Apple </ option>
<option value = "orange"> Orange </ option>
<wartość opcji = "gruszka"> Gruszka </ option>
</ select>
Gdy ten element wielokrotnego wyboru jest zawarty w formularzu, nawiasy tablicowe stają się
niezbędne do pobrania wybranych wartości ze skryptu.
foreach ($ _POST ['myArr'] jako element $)
echo $ item. "; // ex "apple orange pear"
Przesyłanie plików
Formularz HTML zapewnia typ pliku wejściowego, który umożliwia przesyłanie plików na serwer. Aby
przesyłanie plików działało, opcjonalny atrybut enctype formularza musi być ustawiony na "multipart
/ form-data", jak pokazano w poniższym przykładzie.
<form action = "mypage.php" method = "post"
enctype = "multipart / form-data">
<input name = "myfile" type = "file">
<input type = "submit" value = "Upload">
</ form>
Informacje o przesłanym pliku są przechowywane w tablicy $ _FILES. Klucze tej tablicy asocjacyjne są
widoczne w tabeli.
Nazwa

Opis

name

Oryginalna nazwa przesłanego pliku.

tmp_name

Ścieżka do tymczasowej kopii serwera.

type

typ MIME pliku.

size

Rozmiar pliku w bajtach.

error

Kod błędu.

Otrzymany plik jest tymczasowo przechowywany na serwerze. Jeśli nie jest zapisany przez skrypt,

zostanie on usunięty. Poniżej przedstawiono prosty przykład zapisywania pliku. Przykład sprawdza kod
błędu, aby upewnić się, że plik został pomyślnie odebrany, a jeśli tak, przenosi plik z folderu
tymczasowego, aby go zapisać. W praktyce warto również sprawdzić rozmiar i typ pliku, aby ustalić,
czy plik ma być przechowywany.
$ dest = 'upload \\'. basename ($ _ FILES ['myfile'] ['name']);
$ file = $ _FILES ['myfile'] ['tmp_name'];
$ err = $ _FILES ["mój plik"] ["błąd"];
if ($ err == 0 && move_uploaded_file ($ file, $ dest))
echo "Plik został pomyślnie przesłany";
Dwie nowe funkcje są widoczne w tym przykładzie. Funkcja move_uploaded_file sprawdza, czy
pierwszy argument zawiera poprawny plik do przesłania, a jeśli tak, przenosi go do ścieżki i zmienia
nazwę na nazwę pliku określoną przez drugi argument. Określony folder musi już istnieć, a jeśli funkcja
pomyślnie przeniesie plik, zwróci true. Kolejną nową funkcją jest basename. Zwraca składnik nazwy
pliku ścieżki, w tym rozszerzenie pliku.
Superglobals
Jak widać ,istnieje wiele wbudowanych tablic asocjacyjnych, które tworzą dane zewnętrzne dostępne
dla skryptów PHP. Te tablice są znane jako superglobalne, ponieważ są one automatycznie dostępne
w każdym zakresie. W PHP jest dziewięć superglobałów, z których każdy jest krótko opisany w Tabeli
Nazwa

Opis

$ GLOBALS

Zawiera wszystkie zmienne globalne, w tym inne
superglobalne.

$ _GET

Zawiera zmienne wysyłane przez żądanie HTTP GET.

$ _POST

Zawiera zmienne wysyłane przez żądanie HTTP POST.

$ _FILES

Zawiera zmienne wysyłane za pośrednictwem pliku
HTTP POST.

$ _COOKIE

Zawiera zmienne wysyłane za pośrednictwem plików
cookie HTTP.

$ _SESSION

Zawiera zmienne przechowywane w sesji
użytkownika.

$ _REQUEST

Zawiera zmienne $ _GET, $ _POST i ewentualnie $
_COOKIE.

$ _SERVER

Zawiera informacje o serwerze sieciowym i
zgłoszonym do niego żądaniu.

$ _ENV

Zawiera wszystkie zmienne środowiskowe ustawione
przez serwer WWW.

Zawartość zmiennych $ _GET, $ _POST, $ _COOKIE, $ _SERVER i $ _ENV jest zawarta w wyjściu
generowanym przez funkcję phpinfo. Ta funkcja jest również wyświetlana ogólne ustawienia pliku
konfiguracyjnego PHP, php.ini, wraz z innymi informacjami dotyczącymi PHP.
phpinfo (); // wyświetl informacje o PHP

Cookies
Plik cookie to mały plik przechowywany na komputerze klienta, który może służyć do przechowywania
danych dotyczących tego użytkownika.
Tworzenie plików cookie
Aby utworzyć plik cookie, używana jest funkcja setcookie. Ta funkcja musi być wcześniej wywołana
każde wyjście jest wysyłane do przeglądarki. Ma trzy obowiązkowe parametry, które zawierają nazwę,
wartość i datę wygaśnięcia pliku cookie.
setcookie ("lastvisit", data ("H: i: s"), time () + 60 * 60);
Wartość tutaj jest ustawiana za pomocą funkcji date, która zwraca sformatowany ciąg znaków zgodnie
z określonym łańcuchem formatu. Data wygaśnięcia jest mierzona w sekundach i jest zwykle ustawiana
w odniesieniu do bieżącego czasu w sekundach pobranego za pośrednictwem funkcji czasu. W tym
przykładzie plik cookie wygasa po godzinie.
Tablica Cookie
Po ustawieniu pliku cookie dla użytkownika, ten plik cookie jest wysyłany przy następnym wyświetleniu
strony przez użytkownika; następnie można uzyskać do niego dostęp za pośrednictwem tablicy $
_COOKIE.
if (isset ($ _ COOKIE ['lastvisit']))
echo "Ostatnia wizyta". $ _COOKIE ['lastvisit'];
Usuwanie plików cookie
Plik cookie można usunąć ręcznie, ponownie tworząc ten sam plik cookie ze starą datą wygaśnięcia.
Jest on następnie usuwany po zamknięciu przeglądarki.
setcookie ("lastvisit", 0, 0); o PHP

Sesje
Sesja zapewnia sposób na udostępnienie zmiennych na wielu stronach internetowych. W
przeciwieństwie do plików cookie dane sesji są przechowywane na serwerze.
Rozpoczęcie sesji
Aby rozpocząć sesję, używana jest funkcja session_start. Ta funkcja musi pojawić się, zanim
jakiekolwiek dane wyjściowe zostaną wysłane na stronę internetową.
<? php session_start (); ?>
Funkcja session_start ustawia plik cookie na komputerze klienta, zawierający identyfikator używane
do powiązania klienta z sesją. Jeśli klient ma już trwającą sesję, funkcja wznawia sesję zamiast
uruchamiać nową.
Tablica sesji
Po uruchomieniu sesji tablica $ _SESSION służy do przechowywania danych sesji oraz ich pobierania.
Przykład: liczba wyświetleń stron jest przechowywana z następującym kodem. Przy pierwszym
wyświetleniu strony element sesji zostaje zainicjowany na jeden.
if (isset ($ _ SESSION ['views']))
$ _SESSION ['views'] + = 1;
jeszcze
$ _SESSION ['views'] = 1;
Ten element można teraz pobrać z dowolnej strony w domenie, dopóki sesja_start jest wywoływany
na górze tej strony.
echo "Widoki:". $ _SESSION ['views'];
Usuwanie sesji
Gwarantuje się, że sesja potrwa, dopóki użytkownik nie opuści strony; potem można swobodnie
usunąć tę sesję. Aby ręcznie usunąć zmienną sesji, można użyć funkcji unset. W celu usunięcia
wszystkich zmiennych sesji dostępna jest funkcja session_destroy.
unset ($ _ SESSION ['views']); // zniszcz zmienną sesji
session_destroy (); // zniszcz sesję

Przestrzenie nazw
Przestrzenie nazw umożliwiają unikanie konfliktów nazw i grupowanie członków przestrzeni nazw w
hierarchii. Każdy kod może być zawarty w przestrzeni nazw, ale dotyczy to tylko czterech konstrukcji
kodu: klas, interfejsów, funkcji i stałych.
Tworzenie przestrzeni nazw
Konstrukcja, która nie jest zawarta w przestrzeni nazw, należy do globalnej przestrzeni nazw.
// Globalny kod / przestrzeń nazw
class MyClass {}
Aby przypisać konstrukcję do innego obszaru nazw, zdefiniowano dyrektywę przestrzeni nazw. Każda
konstrukcja kodu poniżej dyrektywy przestrzeni nazw należą do tej przestrzeni nazw. Konwencja
nazewnictwa dla przestrzeni nazw jest pisana małymi literami.
namesapcw moja;
// Należy do mojej przestrzeni nazw
class MyClass {}
Plik skryptu zawierający kod o przestrzeni nazw musi zadeklarować obszar nazw u góry pliku przed
jakimkolwiek innym kodem, znacznikami lub białymi znakami. Deklaracje są to wyjątki, ponieważ
muszą one być umieszczone przed deklaracjami przestrzeni nazw.
<? php
namespace moja;
class MyClass {}
?>
<html> <body> </ body> </ html>
Zagnieżdżone przestrzenie nazw
Przestrzenie nazw mogą być zagnieżdżone na dowolnej liczbie poziomów, aby dokładniej zdefiniować
hierarchię przestrzeni nazw. Podobnie jak katalogi i pliki w systemie Windows, przestrzenie nazw i ich
członkowie są oddzielone znakiem ukośnika odwrotnego.
namespace my \ sub;
class MyClass {} // my \ sub \ MyClass
Alternatywna składnia
Alternatywnie, przestrzenie nazw można definiować za pomocą składni nawiasów powszechnie
używanych w innych językach programowania. Podobnie jak w przypadku zwykłej składni, żaden tekst
ani kod nie może istnieć poza przestrzenią nazw.
<? php
namespace moja
{

class MyClass {}
?>
<html> <body> </ body> </ html>
<? php}?>
Wiele przestrzeni nazw można zadeklarować w tym samym pliku, chociaż nie jest to uważane za dobrą
praktykę kodowania. Jeśli kod globalny ma być łączony z kodem o przestrzeni nazw, należy użyć składni
nawiasów. Kod globalny jest następnie zamknięty w bloku bez nazwy przestrzeni nazw.
// Kod z nazwami
namespace moja
{
const PI = 3,14;
}
// Globalny kod
namespace
{
echo my \ PI; // "3.14"
}
W przeciwieństwie do innych konstrukcji PHP, ta sama przestrzeń nazw może być zdefiniowana w
więcej niż jednym pliku. Dzięki temu członkowie przestrzeni nazw mogą być podzieleni na wiele plików.
Odwoływanie się z obszarami nazw
Członek przestrzeni nazw może być określany na trzy sposoby: w pełni kwalifikowany, kwalifikowany i
niewykwalifikowany. Zawsze można użyć w pełni kwalifikowanej nazwy. Składa się z globalnego
operatora prefiksu (\), po którym następuje ścieżka obszaru nazw i członek. Operator globalnego
prefiksu wskazuje, że ścieżka jest względna względem globalnej przestrzeni nazw.
namespace moja
{
class MyClass {}
}
namespace inna
{
// W pełni kwalifikowana nazwa
$ obj = new \ my \ MyClass ();
}

Nazwa kwalifikowana zawiera ścieżkę obszaru nazw, ale nie operatora globalnego prefiksu. Dlatego
można go użyć tylko wtedy, gdy poszukiwany członek jest zdefiniowany w przestrzeni nazw poniżej
bieżącego obszaru nazw w hierarchii.
namespace moja
{
class MyClass {}
}
namespace {
// Kwalifikowana nazwa
$ obj = new my \ MyClass ();
}
Samo nazwisko członka lub niewykwalifikowana nazwa może być używana tylko w przestrzeni nazw,
która definiuje członka.
namespace moja
{
class MyClass {}
// Niekwalifikowana nazwa
$ obj = new MyClass ();
}
Nieklasyfikowane nazwy klas i interfejsów są rozpoznawane tylko w bieżącym obszarze nazw. W
przeciwieństwie , jeśli niewykwalifikowana funkcja lub stała nie istnieje w bieżącej przestrzeni nazw,
spróbują rozwiązać każdą globalną funkcję lub stałą o tej samej nazwie.
namespace {
function myPrint () {echo 'globalne'; }
}
namespace moja
{
// Powraca do globalnej przestrzeni nazw
myPrint (); // "globalny"
}
Alternatywnie operator globalnego prefiksu może być użyty do jawnego odnoszenia się do globalnej
składowej członek. Byłoby to konieczne, gdyby obecna przestrzeń nazw zawierała funkcję o tej samej
nazwie.
namespace moja

{
function myPrint () {echo 'local'; }
\ myPrint (); // "globalny"
myPrint (); // "lokalny"
}
Aliasy nazw
Aliasy skracają kwalifikowane nazwy, aby poprawić czytelność kodu źródłowego. Nazwy klas,
interfejsów i przestrzeni nazw można skracać. Alias zdefiniowany jest za pomocą dyrektywy use, która
musi być umieszczona po nazwie przestrzeni nazw w najwyższym zakresie pliku.
namespace moja;
class MyClass {}
namespace foo;
używaj mojej \ MyClass jako MyAlias;
$ obj = new MyAlias ();
W przypadku składni nawiasów wszystkie dyrektywy użycia są umieszczane po otwierającym nawiasie
klamrowym w najwyższym zakresie.
namespace foo;
{
use mojej \ MyClass jako MyAlias;
$ obj = new MyAlias ();
Klauzula as może opcjonalnie zostać pominięta, aby zaimportować członka pod obecną nazwą.
namespace foo;
use \ my \ MyClass;
$ obj = new M.yClass ();
Nie można masowo importować członków innej przestrzeni nazw. Jednak istnieje syntaktyczny skrót
do importowania wielu elementów w tej samej instrukcji use.
namespac foo;
use mojego \ Class1 jako C1, my \ Class2 jako C2;
PHP 7 dodatkowo uprościł tę składnię, umożliwiając zgrupowanie deklaracji użycia w nawiasach
klamrowych.
namespac foo;
use mojego \ {Class1 jako C1, Class2 jako C2};

Oprócz klas, interfejsów i przestrzeni nazw, PHP 5.6 rozszerzyło konstrukcję użytkową o obsługę funkcji
i stałych aliasów. Są one importowane za pomocą funkcji use i używają odpowiednio konstruktów
const.
namespace my \ space {
const C = 5;
funkcja f () {}
}
namespace {
użyj const mój \ spacja \ C;
użyj funkcji my \ spacja \ f;
}
Pamiętaj, że aliasy odnoszą się tylko do pliku skryptu, który je definiuje. Dlatego też importowany plik
nie dziedziczy aliasu pliku nadrzędnego.
Słowo kluczowe Namespace
Słowo kluczowe namespace może być używane jako stała, która ocenia aktualny przestrzeń nazw lub
pusty ciąg w kodzie globalnym. Może być użyty do jawnego odnoszenia się do aktualnej przestrzeni
nazw.
namespace moje \ imię
{
function myPrint () {echo "Cześć"; }
}
namespace moja
{
namespace \ name \ myPrint (); // "Cześć"
nazwa \ myPrint (); // "Cześć"
}
Wytyczna dotycząca przestrzeni nazw
Wraz ze wzrostem liczby składników aplikacji WWW zwiększa się prawdopodobieństwo konfliktów
nazw. Jednym z rozwiązań jest przedrostek nazw z nazwą komponentu. Tworzy to jednak długie nazwy,
co zmniejsza czytelność kodu źródłowego. Z tego powodu PHP 5.3 wprowadziło przestrzenie nazw,
które umożliwiają programistom grupowanie kodu dla każdego komponentu w osobnych nazwanych
kontenerach.

Referencje
Odniesienie jest aliasem, który pozwala dwóm różnym zmiennym pisać do tej samej wartości. Istnieją
trzy operacje, które można wykonać z odniesieniami: przyporządkowanie przez odniesienie,
przekazanie przez odniesienie i powrót przez odniesienie.
Przypisanie według referencji
Odwołanie jest przypisywane przez umieszczenie znaku ampersand (&) przed zmienną, która ma być
związana.
x = 5;
$ r = & $ x; // r jest odniesieniem do x
$ s = & $ x; // alternatywna składnia
Odwołanie staje się następnie aliasem dla tej zmiennej i może być używane dokładnie tak, jak gdyby
była oryginalną zmienną.
$ r = 10; // przypisz wartość do $ r / $ x
echo $ x; // "10"
Przekazanie przez referencję
W PHP argumenty funkcji są domyślnie przekazywane przez wartość. Oznacza to, że przekazana jest
lokalna kopia zmiennej; więc jeśli kopia zostanie zmieniona, nie wpłynie to na oryginalną zmienną.
function myFunc ($ x) {$ x. = 'Świat "; }
$ x = "Cześć";
myFunc ($ x); // wartość x została przekazana
echo $ x; // "Cześć"
Aby funkcja mogła modyfikować argument, musi zostać przekazana przez odniesienie. Odbywa się to
poprzez dodanie znaku ampersand przed nazwą parametru w definicji funkcji.
function myFunc (& $ x) {$ x. = 'Świat "; }
$ x = "Cześć";
myFunc ($ x); / / odniesienie do x zostało przekazane
echo $ x; // "Witaj świecie"
Zmienne obiektów są również domyślnie przekazywane przez wartość. Jednak faktycznie przekazany
jest wskaźnik do danych obiektu, a nie same dane. Dlatego zmiany w elementach obiektu mają wpływ
na oryginalny obiekt, ale zastąpienie zmiennej obiektu operatorem przypisania tworzy tylko zmienną
lokalną.
class MyClass {public $ x = 1; }
funkcja modifyVal ($ o)
{

$ o-> x = 5;
$ o = new MyClass (); // nowy lokalny obiekt
}
$ o = new MyClass ();
modifyVal ($ o); // wskaźnik do obiektu jest przekazywany
echo $ o-> x; // "5"
W przeciwieństwie do tego, gdy zmienna obiektowa jest przekazywana przez odniesienie, nie tylko jest
możliwe zmienić jego właściwości, ale także zastąpić cały obiekt i zmienić propagację z powrotem na
oryginalną zmienną obiektu.
class MyClass {public $ x = 1; }
funkcja modifyRef (& $ o)
{
$ o-> x = 5;
$ o = new MyClass (); // nowy obiekt
}
$ o = new MyClass ();
modifyRef ($ o); // przekazane odniesienie do obiektu
echo $ o-> x; // "1"
Zwracanie przez referencję
Zmiennej można przypisać odwołanie z funkcji, zwracając tę funkcję przez odniesienie. Składnia dla
zwracania odniesienia polega na umieszczeniu znaków ampersand przed nazwą funkcji. W
przeciwieństwie do przekazywania przez odniesienie, ampersand jest również używany podczas
wywoływania funkcji wiążącej referencję.
class MyClass
{
public $ val = 10;
function i getVal ()
{
return $ this-> val;
}
}
$ obj = new MyClass ();
$ myVal = & $ obj-> getVal ();

Należy pamiętać, że referencje nie powinny być używane jedynie z powodów związanych z
wydajnością, ponieważ silnik PHP samodzielnie zajmuje się takimi optymalizacjami. Używaj referencji
tylko wtedy, gdy potrzebujesz zachowania typu referencyjnego..

Zaawansowane Zmienne
Oprócz bycia kontenerem danych, zmienne PHP mają inne funkcje zbadane tu. Są to funkcje, które nie
są powszechnie używane, ale o których warto wiedzieć.
Składnia skrócona
Nazwa zmiennej może być jawnie określona przez umieszczenie jej w nawiasach klamrowych. Jest to
nazywane skróconą lub złożoną składnią. Aby to zilustrować, poniższy kod wyprowadza zmienną, mimo
że pojawia się w środku słowa.
$ fruit = 'Apple';
echo "Two {$ fruit} s"; // "Dwa jabłka"
Co ważniejsze, skrócona składnia jest przydatna do tworzenia nazw zmiennych z wyrażeń. Rozważmy
następujący kod, który wykorzystuje skróconą składnię do tworzenia nazw dla trzech zmiennych.
for ($ i = 1; $ i <= 3; $ i ++)
$ {'x'. $ i} = $ i;
echo "$ x1 $ x2 $ x3"; // "1 2 3"
Wymagana jest tutaj skrócona składnia, ponieważ wyrażenie należy poddać ocenie porządkowej, aby
utworzyć poprawną nazwę zmiennej. Jeśli wyrażenie ma tylko jedną zmienną, nawiasy klamrowe nie
są potrzebne.
for ($ i = 'a'; $ i <= 'c'; $ i ++)
$$ i = $ i;
echo "$ a $ b $ c"; // "a b c"
Ta składnia jest znana jako zmienna w PHP.
Zmienne nazwy zmiennych
Zmienna zmiennej jest zmienną, której nazwę można zmienić za pomocą kodu. Jako przykład, rozważ
następującą zwykłą zmienną.
$ a = 'foo';
Wartość tej zmiennej może być używana jako nazwa zmiennej przez umieszczenie dodatkowego znaku
dolara dopisanego przed nim.
$$ a = "bar";
Wartość $ a, która jest foo, staje się teraz alternatywną nazwą zmiennej $$ a.
echo $ foo; // "bar"
echo $$ a; // "bar"
Przykład użycia tego będzie generowanie zmiennych z tablicy.
$ arr = array ('a' => 'Foo', 'b' => 'Bar');
foreach ($ arr jako $ key => $ value)

{
$$ klucz = wartość $;
}
echo "$ a $ b"; // "Foo Bar"
Nazwy zmiennych funkcji
Umieszczając nawiasy po zmiennej, jej wartość jest obliczana jako nazwa funkcji.
funkcja myPrint ($ s) {echo $ s; }
$ func = "myPrint";
$ func ("Hello"); // "Cześć"
To zachowanie nie działa z wbudowanymi konstrukcjami językowymi, takimi jak echo.
echo ("Hello"); // "Cześć"
$ func = 'echo';
$ func ("Hello"); // błąd
Zmienne nazwy klas
Podobnie jak w przypadku nazw zmiennych, do klas można się odwoływać za pomocą zmiennych
łańcuchowych. Ta funkcjonalność została wprowadzona w PHP 5.3.
class MyClass {}
$ classname = 'MyClass';
$ obj = new $ classname ();
Obsługiwany jest również mechanizm dostępu do encji kodu za pomocą łańcuchów i zmiennych
łańcuchowych dla członków klasy lub instancji.
klasa MyClass
{
public $ myProperty = 10;
}
$ obj = new MyClass ();
echo $ obj -> {'myProperty'}; // "10" sz zachowania typu referencyjnego..

Obsługa Błędów
Błąd jest błędem w kodzie, który programista musi naprawić. Gdy wystąpi błąd w PHP, domyślnym
zachowaniem jest wyświetlenie komunikatu o błędzie w przeglądarce. Ta wiadomość zawiera nazwę
pliku, numer linii i opis błędu, aby pomóc programistce rozwiązać problem. Podczas gdy błędy
kompilacji i parsowania są zazwyczaj łatwe do wykrycia i naprawienia, błędy czasu wykonywania mogą
być trudniejsze do znalezienia, ponieważ mogą wystąpić tylko w określonych sytuacjach iz przyczyn
pozostających poza kontrolą programisty. Rozważmy następujący kod, który próbuje otworzyć plik do
odczytu za pomocą funkcji fopen.
$ handle = fopen ("mójplik.txt", "r");
Opiera się na założeniu, że żądany plik zawsze będzie dostępny. Jeśli, jakiegoś powodu, plik nie istnieje
lub jest poza tym niedostępny, funkcja wygeneruje błąd.
Warrning: fopen (myfile.txt):
nie udało się otworzyć strumienia: brak takiego pliku lub katalogu w
C: \ xampp \ htdocs \ mypage.php w linii 2
Po wykryciu błędu należy go poprawić, nawet jeśli występuje tylko w wyjątkowej sytuacji.
Korygowanie błędów
Istnieją dwa sposoby na naprawienie tego błędu. Pierwszym sposobem jest sprawdzenie, czy plik
można odczytać przed próbą jego otwarcia. PHP zapewnia wygodnie funkcję is_readable dla tego
zadania, która zwraca wartość true, jeśli podany plik istnieje i można go odczytać.
if (is_readable ('myfile.txt'))
$ handle = fopen ("mójplik.txt", "r");
Drugi sposób polega na użyciu operatora kontroli błędów (@). Po dodaniu do wyrażenia, ten operator
pomija wszelkie komunikaty o błędach, które mogą być generowane przez to wyrażenie. W obu
przypadkach usuwa ostrzeżenie.
$ handle = @fopen ("mójplik.txt", "r");
Aby ustalić, czy plik został pomyślnie otwarty, musi być zwrócona wartość badana. Patrząc na
dokumentację, można stwierdzić, że fopen zwraca wartość false w przypadku błędu.
if ($ handle === false)
{
echo "Nie znaleziono pliku.";
}
Jeśli tak nie jest, zawartość pliku można odczytać za pomocą funkcji fread.
Ta funkcja odczytuje liczbę bajtów podaną w drugim argumencie z obsługi plików podanej w pierwszym
argumencie.
if
{

// Czytaj zawartość całego pliku
$ content = fread ($ handle, filesize ('mójplik.txt'));
// Zamknij obsługę plików
fclose ($ handle);
}
Gdy obsługa plików nie jest już potrzebna, dobrze jest zamknąć ją za pomocą fclose; chociaż PHP
automatycznie zamyka plik po zakończeniu skryptu.
Poziomy błędów
PHP udostępnia kilka wbudowanych stałych do opisywania różnych poziomów błędów. Tabela 29-1
zawiera niektóre z tych ważniejszych.
Nazwa Opis
E_ERROR

Błąd krytyczny podczas pracy. Wykonanie jest zatrzymane.

E_OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzegawczy błąd czasu wykonania.

E_NOTICE

Informacja o możliwym błędzie dotycząca czasu pracy.

E_USER_ERROR

Błąd generowany przez użytkownika.

E_USER_WARNING

Ostrzeżenie bez skutku krytycznego użytkownika.

E_USER_NOTICE

Powiadomienie wygenerowane przez użytkownika.

E_COMPILE_ERROR

Błąd krytyczny podczas kompilacji.

E_PARSE

Błąd przetwarzania podczas kompilacji.

E_STRICT

Sugerowana zmiana zapewniająca kompatybilność w przyszłości.

E_ALL

Wszystkie błędy, z wyjątkiem E_STRICT przed PHP 5.4

Pierwsze trzy z tych poziomów reprezentują błędy czasu pracy generowane przez silnik PHP. Oto kilka
przykładów operacji, które powodują te błędy.
// E_NOTICE - użycie nieprzypisanej zmiennej
$ a = $ x;
// E_WARNING - Brakujący plik
$ b = fopen ('missing.txt', 'r');
// E_ERROR - Brakująca funkcja
$ c = brakujący ();
Środowisko obsługi błędów
PHP udostępnia kilka dyrektyw konfiguracyjnych do konfigurowania środowiska obsługi błędów.
Funkcja error_reporting ustawia, które błędy PHP zgłasza przez wewnętrzny moduł obsługi błędów.

Stałe poziomu błędu mają wartości bitmaskowe. Dzięki temu można je łączyć i odejmować za pomocą
operatorów bitowych, jak pokazano tutaj.
error_reporting (E_ALL | ~ E_NOTICE); // wszystkie oprócz E_NOTICE
Poziom raportowania błędów można również zmienić na stałe w php.ini. Domyślna wartość znaleziona
w php.ini różni się między serwerami, ale dla serwera XAMPP jest ustawiona na wyświetlanie
wszystkich komunikatów o błędach. Jest to dobre ustawienie podczas programowania i można je
ustawić programowo, umieszczając poniższy wiersz kodu na początku skryptu. Zauważ, że E_STRICT
został dodany, ponieważ ten poziom błędu nie był zawarty w E_ALL aż do PHP 5.4.
// Podczas programowania
error_reporting (E_ALL | E_STRICT);
Po uruchomieniu aplikacji internetowej błędne komunikaty o błędach powinny być ukryte przed
użytkownikami. Odbywa się to za pomocą dyrektywy display_errors. Określa, czy błędy są drukowane
do strony internetowej przez wewnętrzną procedurę obsługi błędów. Domyślną wartością jest
wydrukowanie ich, ale gdy witryna jest dostępna, dobrze jest ukryć potencjalne niepoprawne
komunikaty o błędach.
// Podczas produkcji
ini_set ('display_errors', '0');
Inną dyrektywą związaną ze środowiskiem obsługi błędów jest dyrektywa log_errors. Określa, czy
komunikaty o błędach są zapisywane w dzienniku błędów serwera. Ta dyrektywa jest domyślnie
wyłączona, ale dobrze jest włączyć ją podczas programowania w celu śledzenia błędów.
// Podczas programowania
ini_set ('log_errors', '1');
Funkcja ini_set ustawia wartość opcji konfiguracyjnej. Alternatywnie, wszystkie te opcje można ustawić
na stałe w pliku konfiguracyjnym php.ini zamiast w pliku skryptów.
Niestandardowe procedury obsługi błędów
Wewnętrzna procedura obsługi błędów może zostać zastąpiona niestandardową procedurą obsługi
błędów. To jest preferowana metoda obsługi błędów, ponieważ pozwala na wyodrębnienie błędów
podstawowych za pomocą przyjaznych, niestandardowych komunikatów o błędach dla użytkowników
końcowych. Niestandardową procedurę obsługi błędów definiuje się za pomocą funkcji
set_error_handler. Ta funkcja przyjmuje dwa argumenty: funkcję zwrotną, która jest wywoływana
podczas podnoszenia błędu, i opcjonalnie poziomy błędów obsługiwane przez funkcję.
set_error_handler ('myError', E_ALL | E_STRICT);
Jeśli nie określono żadnych poziomów błędu, obsługa błędów jest ustawiona tak, aby obsługiwała
wszystkie błędy, w tym E_STRICT. Jednak program obsługi błędów zdefiniowany przez użytkownika jest
w stanie obsłużyć tylko błędy czasu wykonania i tylko błędy czasu wykonywania inne niż E_ERROR.
Należy pamiętać, że zmiany w ustawieniu error_reporting nie wpływają na niestandardową procedurę
obsługi błędów, a jedynie wewnętrzną. Funkcja wywołania zwrotnego wymaga dwóch parametrów:
poziomu błędu i opisu błędu. Opcjonalne parametry obejmują nazwę pliku, numer linii i kontekst
błędu, który jest tablicą zawierającą każdą zmienną w zakresie, w którym błąd został wywołany.

funkcja myError ($ errlvl, $ errdesc, $ errfile, $ errline)
{
switch ($ errlvl)
{
Przypadek E_USER_ERROR:
error_log ("Błąd: $ errdesc", 1, "me@example.com");
require_once ('my_error_page.php');
return true;
}
return false;
}
Ta przykładowa funkcja obsługuje błędy poziomu E_USER_ERROR. Kiedy taki błąd występuje, e-mail
jest wysyłany pod wskazany adres i wyświetla się niestandardowa strona błędu. Przez zwracanie
wartości false z funkcji dla innych błędów, są obsługiwane przez błąd wewnętrzny obsługi
Podnoszenie błędów
PHP udostępnia funkcję trigger_error do podnoszenia błędów. Ma jeden wymagany argument,
komunikat o błędzie i drugi opcjonalny argument określający poziom błędu. Poziom błędu musi być
jednym z trzech poziomów E_USER, przy czym E_USER_NOTICE to poziom domyślny.
if (! isset ($ myVar))
trigger_error ('$ myVar not set'); // E_USER_NOTICE
Błędy wyzwalające są przydatne, gdy masz niestandardową procedurę obsługi błędów, która pozwala
połączyć obsługę zarówno błędów niestandardowych, jak i błędów zgłaszanych przez PHP.

Obsługa wyjątków
PHP 5 wprowadził wyjątki, wbudowany mechanizm obsługi błędów programu w kontekście, w którym
występują. W przeciwieństwie do błędów, które zazwyczaj wymagają naprawy przez programistę,
wyjątki są obsługiwane przez skrypt. Reprezentują one nieregularną sytuację, która powinna być
oczekiwana jako możliwość i którą skrypt powinien sam poradzić sobie.
Deklaracja try-catch
Aby obsłużyć wyjątek, musi zostać przechwycony za pomocą instrukcji try-catch. Ta instruckja składa
się z bloku try zawierającego kod, który może powodować wyjątek i jedną lub więcej klauzul catch.
try
{
$ div = invert (0);
}
catch (LogicException $ e) {}
Jeśli blok try pomyślnie zostanie wykonany, program kontynuuje działanie po instrukcjach catch-catch.
Jeśli jednak wystąpi wyjątek, wykonanie zostanie przekazane do pierwszego bloku catch, który będzie
w stanie obsłużyć ten typ wyjątku.
Rzucanie wyjątków
Gdy wystąpi sytuacja, w której funkcja nie może się odtworzyć, może wygenerować wyjątek
sygnalizujący wywołującemu, że funkcja nie działa. Odbywa się to za pomocą słowa kluczowego throw,
po którym następuje nowa instancja klasy Exception lub klasa potomna Exception, na przykład wyjątek
LogicException.
function invert ($ x)
{
if ($ x == 0)
throw new LogicException ("Podział przez zero");
return 1 / $ x;
}
Blok Catch
W poprzednim przykładzie blok catch został ustawiony tak, aby obsługiwał wbudowany wyjątek
LogicException . Jeśli kod w bloku try może rzucić więcej rodzajów wyjątków, wiele haczyków ,można
używać bloków, umożliwiając różne sposoby obsługi różnych wyjątków.
catch (LogicException $ e) {}
catch (RuntimeException $ e) {}
// ...

Aby uchwycić bardziej szczegółowy wyjątek, blok catch musi być umieszczony przed wyjątkami, które
są bardziej ogólne. Na przykład dziedziczy wyjątek LogicException
Wyjątek, więc LogicException musi zostać złapany jako pierwszy.
catch (LogicException $ e) {}
catch (Exception $ e) {}
Klauzula catch definiuje obiekt wyjątku. Tego obiektu można użyć w celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat wyjątku, na przykład opisu wyjątku za pomocą
Metoda getMessage.
catch (LogicException $ e)
{
echo $ e-> getMessage (); // "Dzielenie przez zero"
}
Blok Finally
PHP 5.5 wprowadziło blok finally, który można dodać jako ostatnią klauzulę w instrukcji try-catch. Ten
blok służy do czyszczenia zasobów przydzielonych w bloku try.
Zawsze sprawdza, czy występuje wyjątek.
$ resource = myopen ();
spróbuj {myuse ($ resource); }
catch (Exception $ e) {}
wreszcie {myfree ($ resource); }
Ponowne rzucoany wyjątku
Czasami wyjątek nie może być obsługiwany tam, gdzie został on pierwszy złapany. To może być
powtórka z użyciem słowa kluczowego throw, a następnie obiektu wyjątku.
try {$ div = invert (0); }
catch (LogicException $ e) {throw $ e; }
Wyjątek następnie propaguje do góry stos wywołujący, dopóki nie zostanie przechwycony przez inną
instrukcję try-catch. Jeśli wyjątek nigdy nie zostanie przechwycony, staje się błędem poziomu
E_ERROR, który zatrzymuje skrypt, chyba że zdefiniowano procedurę przechwytywania wyjątków.
Obsługa nieuchwyconych wyjątków
Funkcja et_exception_handler pozwala przechwycić wszystkie nieprzechwycone wyjątki. Przyjmuje
pojedynczy argument, który jest wywołaną funkcją wywołania zwrotnego dla takiego zdarzenia.
set_exception_handler ('myException');
Funkcja wywołania zwrotnego wymaga tylko jednego parametru, który był obiektem rzuconego
wyjątku.

function myException ($ e)
{
$ file = 'exceptionlog.txt';
file_put_contents (plik $, $ e-> getMessage (), FILE_APPEND);
require_once ('my_error_page.php');
eit;
}
Ponieważ ta procedura obsługi wyjątku jest wywoływana poza kontekstem, w którym wystąpił
wyjątek, odzyskiwanie z wyjątku byłoby trudne. Zamiast tego ta przykładowa procedura obsługi
zapisuje wyjątek do pliku dziennika i wyświetla stronę błędu. Aby zatrzymać dalsze wykonywanie
skryptu, używana jest wbudowana konstrukcja wyjścia. Jest to synonim konstruktu matrycy i
opcjonalnie przyjmuje argument łańcuchowy, który jest drukowany przed zatrzymaniem skryptu.
Błędy i wyjątki
Podczas gdy wyjątki są zgłaszane z zamiarem obsługi przez skrypt, generowane są błędy, aby
poinformować programistę o błędzie w kodzie. Jeśli chodzi o problemy występujące w czasie
wykonywania, mechanizm wyjątku jest ogólnie uważany za lepszy. Jednakże, ponieważ nie został
wprowadzony przed PHP 5, wszystkie wewnętrzne funkcje nadal wykorzystują mechanizm błędu. W
przypadku funkcji zdefiniowanych przez użytkownika programista może wybrać dowolny mechanizm.
Pamiętaj, że błędy nie mogą zostać przechwycone przez instrukcje typu catch-catch. Podobnie wyjątki
nie wyzwalają procedur obsługi błędów.

Assertions
Assert to funkcja debugowania, którą można wykorzystać podczas programowania, aby zapewnić, że
warunek jest zawsze prawdziwy. Dowolne wyrażenie można potwierdzić, o ile sprawdza się ono jako
prawda lub fałsz.
// Upewnij się, że ustawiono $ myVar
assert (isset ($ myVar));
Asercje kodu, takie jak ta pomoc, potwierdzają, że nie ma ścieżek wykonawczych, które uległy awarii
przy określonyn założeniu. W takim przypadku pojawi się ostrzeżenie z plikiem i numerem linii pojawia
się asercja, co ułatwia zlokalizowanie i naprawienie błędu w kodzie.
Warning: assert (): Asercja nie powiodła się w C: \ xampp \ htdocs \ mypage.php na linii 3
Można dołączyć opis asercji, który jest wyświetlany, jeśli asercja zawiedzie. Obsługa tego drugiego
parametru została dodana w PHP 5.4.8.
assert (isset ($ myVar), '$ myVar not set');
Od PHP 7 drugi parametr może być również obiektem wyjątku, który zostanie zgłoszony, jeśli asercja
się nie powiedzie. Domyślnie wywoływany jest błąd AssertionError, gdy asercja nie powiedzie się.
assert (false, new AssertionError ('Assert failed'));
Zapewnij wydajność
Asercje można wyłączyć za pomocą funkcji assert_options, ustawiając opcję ASSERT_ACTIVE na zero.
Oznacza to, że asercje nie muszą być usuwane z kodu po zakończeniu debugowania, a kod
programistyczny staje się kodem produkcyjnym.
// Wyłącz asercje
assert_options (ASSERT_ACTIVE, 0);
Warunek przekazany do asercji jest zawsze oceniany, nawet jeśli asercje są odwrócone poza. Aby
uniknąć dodatkowego obciążenia w kodzie produkcyjnym, warunek ten można przekazać jako zamiast
tego ciągu, który jest następnie oceniany przez assert.
assert ('isset ($ myVar)');
Przekazanie warunku w postaci ciągu ma dodatkową zaletę polegającą na dodaniu ciągu znaków do
ostrzeżenie wyświetlane, gdy asercja nie powiedzie się.
Ostrzeżenie: assert (): Asercja "isset ($ myVar)" nie powiodła się w C: \ xampp \ htdocs \ mypage.php
na linii 3
W PHP 7 assert stał się konstrukcją językową, w przeciwieństwie do funkcji, która pozwala dla zerowej
utraty wydajności z uwzględnieniem twierdzeń w kodzie produkcyjnym. Sposobem na całkowite
pominięcie asercji w PHP 7 jest ustawienie dyrektywy konfiguracyjnej zend.assertions na -1 w pliku
konfiguracyjnym php.ini.

