
 Za operacje na bazie odpowiada biblioteka mysqli (i jak 
improved). Posiada ona interfejs obiektowy jak i proceduralny. 

 Podłączenie do bazy (obiektowo)

mysqli::__construct() ([ string $host [, string $username
[, string $passwd [, string $dbname = "" [, int $port = [, 
string $socket]]]]]] )

@$db = new mysqli('localhost’, ‘nazwa’, ‘hasło’, ‘baza');

Wówczas mamy obiekt na którym można wykonywać metody 
(pobranie danych z bazy)

 Podłączenie do bazy (strukturalnie)

$db = @mysqli_connect('localhost’, ‘nazwa’, ‘hasło’, ‘baza');

Funkcja ta zwróci nam zasób (resource). Zasób ten trzeba podać 
do każdej z pozostałych funkcji mysqli.



 Sprawdzenie czy połączenie przebiegło poprawnie
if (mysqli_connect_errno()) {

echo ‘Błąd; Połączenie z bazą danych nie powiodło się.’;
exit;

}
Funkcja mysqli_connect_errno() zwróci numer błędu jeśli taki 

wystąpi lub 0 jeśli połączenie zakończy się sukcesem.
Parametr bazy max_connections oraz parametr serwera Apache 

MaxClients określają limit połączeń, po osiągnięciu którego 
wszystkie inne połączenia będą automatycznie odrzucane. Jak 
projektujemy duży serwis należy o tym pamiętać i odpowiednio 
ustawić.

 Wybieramy właściwą bazę:
$db->select_db(nazwa_bazy) ;

lub wpisując :
mysqli_select_db (zasob_db, nazwa_bazy);



 Tworzymy treść zapytania:

$zapytanie = "select * from klienci where ". 
$nazwisko." like '% ".$wyrazenie."%" ' ;

 Wysyłamy zapytanie do bazy i zapamiętujemy 
jego wynik w zmiennej:

$wynik = $db->query($zapytanie);

lub proceduralnie

$wynik = mysqli_query($db, $zapytanie);

W przypadku niepowodzenia funkcja zwróci 
false.



 Liczba zwróconych wierszy
$ile_znalezionych = $wynik->num_rows;

Albo 
$ile_znalezionych = mysqli_num_rows($wynik);
 Iterowanie po wierszach
for($i=0; $i <$ile_znalezionych; $i++)

II przetwarzanie wyników
 Pobieranie wiersza ze zbioru wynikowego
$wiersz = $wynik->fetch_assoc();

Lub proceduralnie:
$wiersz = mysqli_fetch_assoc($wynik);
Funkcja ta pobiera jeden wiersz ze zbioru wynikowego i zwraca go w postaci tablicy, 

gdzie identyfikatorami są nazwy pól (kolumn), a wartościami – wartości zawarte w 
odpowiednich polach pobranego wiersza. 

 Odwołanie się do konkretnego pola wiersza
echo "<br />Nazwisko: ":
echo stripslashes($wiersz[ ‘nazwisko']) :



 Zamiast posługiwać się tablicą asocjacyjną można 
pobrać wiersz do tablicy indeksowanej numerycznie:

$wiersz = $wynik->fetch_row();
Lub

$wiersz = mysqli_fetch_row($wynik);
Wówczas do wartości poszczególnych pól odwołamy 
się przez $wiersz[0], $wiersz[1]…

 Można również pobrać wiersz jako obiekt:
$wiersz = $wynik->fetch_object();

Lub
$wiersz = mysqli_fetch_object( wynik);

Wartości pól wiersza przyporządkowane są wówczas 
odpowiednim atrybutom owego obiektu:

$wiersz->imie, $wiersz->nazwisko;



 Zestaw wyników można zwolnić, wywołując instrukcję

$wynik->free() ;

lub

mysqli_free_result($wynik);

Następnie można wykonać polecenie

$db->close() ;

lub

mysqli_close($db);

aby zamknąć połączenie z bazą danych. Użycie tej 
funkcji nie jest jednak konieczne, gdyż połączenie

i tak zostanie zamknięte z chwilą zakończenia 
wykonywania skryptu (niemniej jest to zalecane).



 Tworzymy i wysyłamy do bazy zapytanie:

$zapytanie = "insert into klienci values (' 
''.$imie.'''."'.$nazwisko."'."'.$adres."'."'.$miasto ."') ";

$wynik = $db->query($zapytanie);

Aby sprawdzić ile wierszy zwróci to zapytanie 
należy użyć mysqli_affected_rows() zamiast 
mysqli_num_rows(). Tyczy się to zapytań 
modyfikujących typu INSERT, DELETE, 
UPDATE.



 Zaimplementuj funkcjonalność dodawania oraz wyświetlania 
newsów zawartych w bazie.

 Wykorzystaj funkcje require() by wstawić w odpowiednie miejsce 
kod wyświetlający wpisy.

 Proszę skopiować formularz komentarza i przerobić go tak, by 
był to formularz ma być przyniesiony na stronę, na której 
widnieje jego wpis, odpowiedzialny za wprowadzanie treści do 
bloga. Wymagane pola:

Autor, tytuł wpisu, pole rozwijane z listą kategorii do jakiej można 
przyporządkować wpis, treść wpisu, oraz guziki „Dalej” i 
„Anuluj”.

Po kliknięciu przycisku „Dalej” użytkownik, ale z uwzględnieniem 
znaczników html tj. Jeżeli wcześniej w polu treść było wpisane:

<strong>Ala</strong>ma kota
To na tej stronie powinien być wyświetlony tekst:
Ala ma kota.
Dopiero na tym etapie można dodać wpis lub wrócić stronę 

wcześniej do formularza i poprawić jego treść/wygląd.

Na razie pomijamy datę wpisu!


