Wprowadzenie do języka PHP



PHP – skryptowy język programowania działający po
stronie serwera, dedykowany do tworzenia dynamicznych
stron internetowych.



Wykorzystywany na ponad 39 milionach domen.
Użyty na ok. 45% stron z katalogu TOP 10000.



Niektóre zalety PHP:



◦ Wysoka wydajność i skalowalność.
◦ Interfejsy do wielu systemów baz danych (MySQL, PostgreSQL,
◦
◦
◦
◦

mSQL, Oracle, dbm, filePro, Hyperwave, lnformix, InterBase, Sybase…)
Wbudowane biblioteki do realizacji typowych zadań (generowanie
obrazów, połączenia sieciowe, parsowanie XML, wysyłanie poczty,
generowanie PDF).
Łatwość nauki i niski koszt wdrożenia (PHP jest darmowy).
Przenośność (PHP jest dostępne dla wielu systemów operacyjnych).
Dostępność kodu źródłowego, wsparcia i dokumentacji.

https://trends.builtwith.com/framework/PHP








1995 r. – Duńczyk Rasmus Lerdorf tworzy zaczątki PHP (Personal
Home Page Tools), składniowo podobne do Pearl’a.
1997 r. – Development team wypuszcza PHP 2.0.
1997 – 1998 r. – Izraelscy programiści Zeev Suraski i Andi Gutmans
przepisali na nowo parser PHP wypuszczając wersję 3 języka
(następuje zmiana nazwy na PHP: Hypertext Preprocessor).
2000 r. – PHP 4.0 wykorzystujące Zend Engine 1.0 zostaje
udostępnione opinii publicznej.
◦ Wprowadzono 'superglobals' ($_GET, $_POST, $_SESSION…)



2004 r. – PHP 5.0 – 5.2 oparte o Zend Engine 2.0 ujrzało światło
dzienne.
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Znacznie poprawiono możliwości programowania obiektowego
poprawiono ogólną efektywność działania.
Wprowadzono natywną obsługę standardu JSON (do komunikacji przez XML).
Zaawansowane filtrowanie danych wejściowych.
Lepsza obsługa dat i godzin.
Śledzenie postępu ładowania plików na serwer.



2009 r. – Wprowadzono PHP 5.3.
Najważniejsze zmiany:
◦
◦
◦
◦
◦
◦



Obsługa przestrzeni nazw (::)
Wyrażenia lambda
Późne statyczne wiązanie
Etykieta skoku (ograniczone goto)
Poprawiono garbage collector
Wprowadzono obsługę bazy sqlite3 i poprawki do
obsługi mySQL

2010-2014 – PHP 6/ 5.x.
◦ Chciano wprowadzić standard Unicode (UTF-16),
ale porzucono PHP 6 na rzecz kolejnych iteracji 5.x



2015 – PHP 7.0. Najważniejsze zmiany:



2020 – PHP 8.0. Najważniejsze zmiany:

◦ Zend Engine 3.0
◦ Ujednolicenie zachowania PHP na różnych platformach
◦ Zastąpienie starych mechanizmów ich obiektowymi
odpowiednikami
◦ Działanie operatorów ->, [], (), {} i :: z dowolnymi poprawnymi
wyrażeniami po lewej stronie
◦ Klasy anonimowe i tablice w stałych
◦ Typy skalarne w argumentach funkcji oraz określenie typu
zwracanego przez funkcję

◦
◦
◦
◦
◦

Mechanizm JIT
Instrukcja wyboru match
Unie
Typy static i mixed
Metadane do klas

Gdy użytkownik wejdzie na interesującą go stronę WWW napisaną
w języku PHP, serwer (interpreter) odczytuje wszystkie instrukcje zapisane
w tym języku i odpowiednio je przetwarza.
Z punktu widzenia przeglądarki pobrała ona zwyczajną stronę HTML.

Żądanie GET
Klient

Serwer
HTML

Żądanie
skryptu

HTML

PHP

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php
A serwer musi być odpowiednio skonfigurowany

Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i
kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod
PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.
Istnieją 4 style znaczników PHP:
1.
Styl średni (XML)
◦

2.

◦
◦
3.

◦
4.

◦
◦
5.

◦
◦

<?php echo '<p>Zamówienie przyjęte</p>’ ?>

Styl krótki

<? echo '<p>Zamówienie przyjęte</p>’ ?>
Ten styl domyślnie jest WYŁĄCZONY!

Styl długi (SCRIPT)

<SCRIPT LANGUAGE= 'php'> echo '<p>Zamówienie przyjęte.</p>';
</SCRIPT>

Styl ASP

<% echo '<p>Zamówienie przyjęte.</p>'; %>
Ten styl domyślnie jest WYŁĄCZONY!

Styl krótki

<?= echo '<p>Zamówienie przyjęte</p>’ ?>
Od PHP 5.4

Style 3 i 4 wyłączono od PHP 7!

Interpretator PHP zignoruje każdy tekst zawarty w komentarzu.
Rozpoznaje od style komentarzy zgodne z C/C++ czy powłoką
systemową:
 Komentarz jednowierszowy
◦ Styl C++
echo '<p>Zamówienie przyjęte .</p>' II Początek zamówienia
◦ Styl powłoki
echo '<p>Zamówienie przyjęte .</p>' # Początek zamówienia
UWAGA: Znacznik kończący PHP zamyka (kończy) komentarz!
Przykład: //To jest jeszcze tekst komentarza ?> a to już nie…



Komentarz blokowy (wielowierszowy)
◦ Styl C

/* Autor: Tomasz Xięski
Skrypt przetwarzający zamówienia sklepu
Wersja 1.01 A */

PHP podobnie jak HTML ignoruje odstępy (znaki nowego wiersza,
powrót karetki, wiele spacji, tabulacje) za wyjątkiem pojedynczej
spacji.

Tworzenie identyfikatorów (nazw zmiennych, funkcji, klas)
podporządkowane jest kilku regułom:
1.
Identyfikatory nie mogą rozpoczynać się od cyfry.
2.
Identyfikatory mogą mieć dowolną długość i składać się z liter,
cyfr, czy znaku podkreślenia.
3.
Ważna jest wielkość liter identyfikatorów. Wyjątkiem są funkcje
wbudowane w PHP – ich nazwy mogą być użyte w każdej
formie.
4.
Identyfikatory zmiennych mogą mieć nazwę identyczną z
wbudowaną funkcją, ale nie jest to zalecane.

Nie ma potrzeby wcześniejszego deklarowania zmiennej przed ich
użyciem. Zmienna zostanie utworzona po pierwszym
przypisaniu jej wartości.
Wartości przyporządkowywane są zmiennym za pomocą operatora
przypisania =. Nazwy zmiennych muszą zaczynać się od znaku
dolara np. $suma = 0;

W PHP istnieją dwa typy ciągów znaków:
 W pojedynczym apostrofie.
 Opatrzone znakiem cudzysłowu.




Ciągi opatrzone znakami apostrofu są traktowane jako
surowe dane tekstowe.
Ciągi zawarte w cudzysłów są przez PHP podawane
interpretacji (następuje próba wyszukania nazw
potencjalnych zmiennych i zamiana ich na je wartości).
Należy pamiętać, że po znaku $ PHP będzie próbował
pobrać tyle znaków ile się da by utworzyć poprawną nazwę
zmiennej. Aby określić gdzie faktycznie kończy się nazwa
zmiennej należy ją opatrzyć w nawiasy klamrowe np.
echo („How many ${beer}’s he has drunk?”);

PHP rozpoznaje następujące typy danych:
 integer – stosowany do reprezentacji liczb całkowitych.
 float (zamiennie nazywany Double) – stosowany do
reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych .
 string – stosowany w reprezentacji ciągów znaków
 boolean – zwraca wartości logiczne true (prawda) lub false
(fałsz).
 array – stosowany do reprezentacji tablic.
 object – wykorzystywany do przechowywania obiektów.
Występują również typy specjalne:
 NULL – Zmienne którym nie nadano wartości są typu NULL.
 resource – zmienne tego typu reprezentują zasoby
zewnętrzne (np. połączenie z bazą danych).

W PHP nie występuje jawne deklarowanie typu
zmiennej – jej typ określany jest przez
przypisaną do zmiennej wartość.
Przykład:
$liczba = 0;
//liczba całkowita (typu integer)
bo przypisano jej zero
$suma = 2.34; //zmienna typu float
…
$suma = „Jakiś tekst” //zmienna suma jest teraz
typu string. Została dokonana konwersja typu w
locie.





Funkcja gettype(zmienna) zwraca ciąg znaków
określający nazwę typu (bool, integer, double, string,
array, object, resource, NULL) zmiennej podanej jako
argument funkcji. Jeśli nie jest to żaden z
wymienionych wcześniej typów standardowych
funkcja ta zwróci „unknown type”.
Funkcja settype(zmienna, string typ_zmiennej)
zmienia typ zmiennej podanej jako pierwszy
parametr funkcji, na ten określony drugim
parametrem. Przykład:
$x = „6tomków"; // string
$y = true; // boolean
settype($x, "integer"); // $x ma wartość 6 (integer)
settype($y, "string"); // $y ma wartość "1" (string)
















is_array() - sprawdza, czy zmienna jest tablicą.
is_double(), is_float(), is_real() [funkcje tożsame] - sprawdza, czy
zmienna jest liczbą zmiennoprzecinkową.
is_long(), is_int(), is_integer() [funkcje równoznaczne] - sprawdza, czy
zmienna jest liczbą całkowitą.
is_string() - sprawdza, czy zmienna jest ciągiem znaków.
is_bool() - sprawdza, czy zmienna ma wartość logiczną.
is_object() - sprawdza, czy zmienna jest obiektem.
is_resource() - sprawdza, czy zmienna jest wskaźnikiem zasobów.
is_null() - sprawdza, czy zmienna jest typu null.
is_scalar() - sprawdza, czy zmienna jest skalarem, to znaczy czy jest
typu integer, boolean, string lub float.
is_numeric() - sprawdza, czy zmienna ma wartość liczbową lub jest
numerycznym ciągiem znaków (ciąg ze znakiem +-, posiadający
dowolną liczbę cyfr, opcjonalną część dziesiętną wykładniczą) –
przykładowo +1234.5e8.
is_callable() - sprawdza, czy zmienna stanowi nazwę prawidłowej
funkcji.






bool isset(zmienna) – jeżeli zmienna przekazana
jako argument tej funkcji istnieje (i ma
przypisaną jakąś wartość różną od ‘\0’) to
zwraca ona wartość true; false w przeciwnym
przypadku. Można również jako jej argument
przekazać listę zmiennych oddzielonych
przecinkami – isset zwróci true jeśli wszystkie te
zmienne będą istnieć.
Pusty łańcuch ”” znaków również jest
akceptowalną wartością!
void unset(zmienna) – usuwa zmienną z pamięci.
bool empty(zmienna) – sprawdza czy zmienna
ma pustą wartość: pusty łańcuch, \0, NULL,
FALSE.

Aby dokonać jawnego rzutowania typów należy w nawiasach
przed właściwą zmienną podać nazwę typu na który
chcemy ją zrzutować (tzw. operator rzutowania).
Przykład:
$liczba = 0; //zmienna typu integer.
$suma = (float)liczba; //zmienna typu float.
W PHP występują również tzw. zmienne zmiennych.
Pozwalają one na dynamiczną zmianę nazwy zmiennej.
Przykład:
$nazwa = „suma”;
$$nazwa = 5;
// oznacza to samo co $suma = 5;
Technika ta przydaje się przy przetwarzaniu zmiennych
formularza w pętli (nie trzeba ich wypisywać z osobna)

Stałe definiuje się używając funkcji define.
Przykład:
define(„PODATEK”, 22);
define(„INSTALACJAOS”, 70);
define(„MS”, „Microsoft”);
Dobrą praktyką jest używanie wielkich liter jako nazw stałych. Nie
jest to wymagane, ale poprawia znacznie czytelność kodu. Aby
się odwołać do stałej należy użyć wyłącznie jej nazwy (pomija się
znak $ jak w przypadku zmiennych).
Przykład:
echo „INSTALACJAOS”;
Stałe mogą przechowywać jedynie dane typów (wartości)
skalarnych: boolean, integer, float, string.
PHP tworzy wiele swoich stałych.

Przez pojęcie zasięg zmiennych rozumie się część skryptu, w której dana
zmienna jest widoczna i można się do niej odwoływać.
Istnieje 6 reguł odnośnie zasięgów w PHP:
1.
Wbudowane zmienne superglobalne (ang. superglobals) są widoczne
w całym skrypcie.
2.
Stałe po ich zadeklarowaniu mają zawsze charakter globalny (mogą
być używane w funkcjach jak i poza nimi).
3.
Zmienne globalne są widocznie od momentu ich zadeklarowania w
całym skrypcie ale nie wewnątrz funkcji.
4.
Zmienne używane w funkcji, które zostały zadeklarowane jako
globalne, odnoszą się do zmiennej globalnej o tej samej nazwie.
5.
Zmienne stworzone wewnątrz funkcji i zadeklarowane jako statyczne
są niewidoczne na zewnątrz funkcji, ale zachowują swoją wartość
między kolejnymi wykonaniami tej funkcji.
6.
Zmienne utworzone wewnątrz funkcji są zmiennymi lokalnymi i są
niedostępne po zakończeniu wykonywania tej funkcji.

Zmienne superglobalne (autoglobalne) są widoczne w całym skrypcie
(zarówno wewnątrz funkcji jak i poza nimi. Wyróżniamy następujące
zmienne superglobalne:
 $GLOBALS – tablica wszystkich zmiennych globalnych. Pozwala ona
uzyskać wewnątrz funkcji dostęp do zmiennych globalnych np.
$GLOBALS[‘moja_zmienna_globalna’];
 $_SERVER – tablica zmiennych środowiskowych serwera.
 $_GET – tablica danych przekazanych do skryptu za pomocą metody
GET.
 $_POST – tablica zmiennych przekazanych do skryptu metodą POST.
 $_COOKIE – tablica przechowująca ciasteczka
 $_FILES – tablica zmiennych związanych z obsługą uploadowanych
plików.
 $_ENV – tablica zmiennych środowiskowych (adres zdalny, nazwa
użytkownika itp.).
 $_REQUEST – tablica wszystkich zmiennych wprowadzanych prez
użytkownika włączając w to zawartość $_GET, $_POST, $_COOKIE (od
PHP 4.3 bez $_FILES)
 $_SESSION – tablica zmiennych sesji.

Wyróżniamy następujące typy operatorów:
 Arytmetyczne.
 Przypisania.
 Porównań.
 Logiczne.
 Bitowe.
 Tablicowe.
 Pre-/Post-inkrementacji oraz dekrementacji.
 Inne.







Dwuargumentowe (za wyjątkiem oznaczania liczb ujemnych operatorem -)
operatory wykonujące podstawowe operacje matematyczne.
Przy zastosowaniu ich do zmiennej typu string PHP będzie próbował dokonać
konwersji ciągu znaków na liczbę. Jeśli zawiera on znak e lub E zostanie on
wczytany w notacji inżynierskiej i przekonwertowany na float. Podobna
konwersja ma miejsce gdy w ciągu występuje znak kropki. W przeciwnym
wypadku ciąg będzie traktowany jako integer.
PHP szuka cyfr na początku ciągu i użyje ich jako wartość, a jeśli nie znajdzie
żadnych cyfr to wartość ciągu wyniesie zero.
Operator

Wykonywane działanie

Przykład

*

mnożenie

$x * $y

/

dzielenie

$x / $y

+

dodawanie

$x + $y

-

odejmowanie

$x - $y

%

dzielenie modulo (reszta z dzielenia)

$x % $y

**

potęgowanie

$x ** $y





Operatory bitowe pozwalają na sprawdzanie i manipulacje
poszczególnymi bitami zmiennej typu integer.
Przesunięcie arytmetyczne pomija (traci) krańcowe bity.
Przesunięcie w lewo nie zachowuje bitu znakowego
(kopiowane są zera). Przesunięcie w prawo kopiuje bit znaku.
Operator

Nazwa

Przykład

&

Bitowe AND

$x & $y

|

Bitowe OR

$x | $y

~

Bitowe NOT

~$x

^

Bitowy XOR

$x ^ $y

<<

Przesunięcie arytmetyczne w lewo

$x << $y

>>

Przesunięcie arytmetyczne w prawo

$x >> $y

Argument 1 Operator Argument 2

Znaczenie

$x

=

$y

$x = $y

$x

=>

$y

$x => $y (przypisanie dla tablic)

$x

+=

$y

$x = $x + $y

$x

-=

$y

$x = $x – $y

$x

*=

$y

$x = $x * $y

$x

/=

$y

$x = $x / $y

$x

%=

$y

$x = $x % $y

$x

<<=

$y

$x = $x << $y

$x

>>=

$y

$x = $x >> $y

$x

.

$y

$x = $x.$y

$x

&=

$y

$x = $x & $y

$x

|=

$y

$x = $x | $y

$x

^=

$y

$x = $x ^ $y



Logiczny xor zwraca wartość true, jeśli $a
albo b$ są true, natomiast zwraca wartość
false gdy obie zmienne mają wartość true lub
false.
Operator
&&

Nazwa
Logiczne AND

||

Logiczne OR

!

Logiczne NOT

and
or
xor

Tak jak && ale z mniejszym priorytetem
Tak jak || ale z mniejszym priorytetem
Logiczny xor

Przykład
$x && $y
$x || $y
!$x

$x and $y
$x or $y
$x xor $y

Identyczność zwraca wartość true tylko wtedy, gdy dwa
operandy są równie i należą do tego samego typu.
Operatory < i > działają również dla ciągów znaków.
Operator

Wykonywane działanie

Przykład

==

Równość

$x * $y

===

Identyczność

$x / $y

!=

Nierówność

$x + $y

!==

Nieidentyczność

$x - $y

<>

Nierówność

$x % $y

<

Mniejszość

$x * $y

>

Większość

$x / $y

<=

Mniejszość lub równość

$x + $y

>=

Większość lub równość

$x - $y

Operator
+

Nazwa
Unia

Przykład
$x + $y

Rezultat
Zwraca tablicę zawierającą wszystkie
elementy tablic $x i $y

==

Równość

$x == $y

Zwraca true jeśli $x i $y mają te same
pary kluczy i wartości

===

Identyczność

$x === $y

Zwraca true jeśli $x i $y mają te same
pary kluczy i wartości, ułożone w tej

samej kolejności
!=

Nierówność

$x != $y

Zwraca true jeśli $x i $y nie są sobie
równe

<>

Nierówność

$x <> $y

Zwraca true jeśli $x i $y nie są sobie

równe
!==

Nieidentyczność

$x !== $y

Zwraca true jeśli $x i $y nie są
identyczne



Preinkrementacja / Postinkrementacja



Operator referencji (&)

◦ ++$x – preinkrementacja – najpierw następuje zwiększenie
wartości $x o 1, a następnie zwracana jest powiększona
wartość.
◦ $x++ - postinkrementacja – najpierw zwrócona jest
aktualna wartość $x, a dopiero potem dokonywane jest
zwiększenie wartości tej zmiennej o jeden.
◦ Operator --$x i $x– działa analogicznie.
◦ Zwraca alias do zmiennej.
Przykład:
$x = 3;
$y = &$x;
$y = 5;
//obie zmienne $x i $y mają wartość 5.

Funkcja unset(zmienna) niszczy odwołanie (alias).



Operator tłumienia błędów (@)



Operator wykonania (para aprostorofów ``)

◦ Ma zastosowanie na początku każdego wyrażenia, jeśli nie chcemy
wyświetlić ewentualnego błędu z nim związanego np. $x = @(57/ 0); bez
operatora tłumienia wygeneruje błąd dzielenia przez zero.
◦ PHP będzie próbował wykonać dowolny kod zawarty między symbolami
apostrofów francuskich ``, tratując go jako polecenie wykonywane w
wierszu poleceń serwera. Przykładowo:
$wyjsce = `dir c:`;
echo $wyjscie;



Operator typu (instanceof)



Operator trójkowy (? : )



Operatory specjalne

◦ Pozwala na sprawdzenie, czy obiekt jest egzemplarzem (instancją)
konkretnej klasy
◦ Działa według wzoru:
warunek ? wartość, jeśli prawdziwy : wartość, jeśli fałszywy;
◦
◦
◦
◦

new, clone – używane do tworzenia lub klonowania obiektów klasy
, - rozdziela argumenty funkcji i list
?? – sprawdzenie, czy dana wartość istnieje i nie jest pusta (od PHP 7.0).
??= - połączenie poprzednika z operatorem przypisania (od PHP 7.4).

Kolejność
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Lewa
Nie odnosi się
Nie odnosi się
Lewa
Lewa
Lewa
Prawa
Nie odnosi się
Prawa
Nie odnosi się
Prawa
Nie odnosi się
Nie odnosi się

Operatory
,
or
xor
and
= += -= *= /= .= %= &= |= ^= ~= <<= >>= =>
?:
II
&&
|
^
&
== != === !===
< <= > >=
<< >>
+-.
*/%
!
instanceof
~ - (int) (float) (string) (array) (object) (bool) @
++ -[ ]
clone, new
( )

Najmniejszy priorytet

Kolejność przetwarzania
operatorów o tym samym
priorytecie:
Lewa = od lewej do prawej
Prawa = od prawej do lewej

Największy priorytet



Ogólna postać instrukcji if jest następująca:
if (warunek1)
instrukcja_jesli_warunek1_prawdziwy;
elseif(warunek2)
instrukcja2;
else
instrukcja3;

Występuje również operator warunkowy w postaci:
warunek ? wartość1 : wartość2;
Co należy rozmieć jako: jeśli warunek jest prawdziwy to
podstaw za wartość wyrażenia wartość1, w przeciwnym
wypadku podstaw za wartość wyrażenia wartość2.
Przykład: $modul = $liczba < 0 ? –liczba : liczba;




Przydatna, gdy badamy warunek mający wiele
różnych możliwych wartości.
switch (wyrażenie){
case wartość1:
instrukcja1;
break;
case wartość2:
instrukcja2;
break;
default:
instrukcja3;
}

1.

2.

Pętla while

◦ Pętla while powtarza wykonywanie następującego po niej
bloku kodu tak długo jak warunek pętli jest prawdziwy.
◦ Ogólna jej postać jest następująca:
while(warunek)
instrukcja1;
◦

◦

Pętla do while

Ogólna jej składnia jest następująca:
do {
instrukcje;
}
while( warunek);
Warunek w pętli do while testowany jest dopiero na
końcu. Oznacza to, że kod zawarty w tej pętli zostanie
wykonany przynajmniej raz.

3.

Pętla for

◦ Ogólna postać pętli for jest następująca:

for (wyrażenie początkowe; wyrażenie warunkowe; wyrażenie modyfikujące)
instrukcja_do_wykonania;
◦ W miejsce wyrażenia początkowego wstawiane jest wyrażenie stosowane
do zainicjalizowania zmiennej służącej jako licznik wykonań pętli.
Wyrażenie warunkowe określa jaki warunek musi być spełniony by przejść
do kolejnego przebiegu pętli. Wyrażenie modyfikujące natomiast używane
jest do modyfikacji wartości zmiennej będącej licznikiem pętli.
4.

Pętla foreach (pętla for + zmienne zmiennych)
Przykład: Chcemy wyświetlić wartości pól formularza nazwane
„nazwa1”, „nazwa2”, „nazwa3”.
for($i=1; $i <= $liczba_pol ; $i++)
$pole= "nazwa$i";

ALBO (działa tylko przy zastosowaniu do tablic):

foreach (wyrażenie_tablicowe as $wartość)
instrukcja1;







Aby zatrzymać wykonywanie pętli stosujemy
instrukcję break. Po napotkaniu tej instrukcji
zostanie wykonany pierwszy wiersz kodu za
końcem pętli.
Aby przejść do następnej iteracji pętli stosuje
się instrukcję continue.
Aby zakończyć wykonywanie całego skryptu
php stosuje się instrukcję exit – powoduje
ona zaprzestanie wywołania dalszego kodu
php.

Wszystkie omówione tutaj struktury sterujące mają swoje
alternatywne (równoważne reprezentacje).
 Aby zastosować reprezentację alternatywną należy znak
otwierającego nawiasu klamrowego { zastąpić znakiem
dwukropka : , natomiast zamykający nawias klamrowy }
należy zastąpić jednym ze słów kluczowych: endif,
endswitch, endwhile, endfor, endforeach, w zależności od
używanej struktury sterującej.
 Jedynie pętla do while nie ma postaci alternatywnej.
Przykład:
if($ilosc == 0) :
echo „Wystąpił błąd " :
exit;
endif;





Założenie: Pole formularza, którego wartość chcemy
odczytać nosi nazwę nick.
W skrypcie PHP można uzyskać dostęp do zawartości
każdego pola formularza na 3 sposoby:
◦ Traktując nazwę pola jako zmienną o identycznej nazwie:

echo(„$nick”);
Na serwerze musi być włączona opcja register_globals. Domyślnie
jest ona wyłączona!

◦ Wykorzystując zmienne superglobalne $_GET , $_POST,
$_REQUEST:
echo(„$_POST[‘nick’]”);

◦ Wykorzystując styl rozwlekły:

echo(„$HTTP_POST_VARS[‘nick’]”);
Można go wyłączyć nadając odpowiednią wartość dyrektywnie
register_long_arrays.








HTTP jest protokołem bezstanowym (ang. stateless) –
nie utrzymuje stanu między dwoma transakcjami.
Kontrola sesji służy do śledzenia użytkownika
podczas jednej sesji na stronie internetowej
(logowanie, koszyk zakupowy itp.).
Mechanizm sesji w PHP jest zaimplementowany przez
zaszyfrowany, losowy identyfikator sesji (SID). Może
on być przechowywany w komputerze klienta w
postaci pliku cookie lub przekazywany przez adres
strony.
Na serwerze są przechowywane zmienne sesji, czyli
takie, które są powiązane z określoną sesją danego
użytkownika i przez cały czas jej trwania można do
nich uzyskać dostęp.





Ciasteczko (ang. cookie) to niewielki zestaw
informacji, które są zapisywane na komputerze
klienta najczęściej w formie pliki tekstowego na
dysku twardym.
Aby utworzyć cookie na komputerze
użytkownika wystarczy wysłać następujący
nagłówek HTTP:
Set-Cookie: NAZWA=WARTOSC; [expires=DATA;] [path=SCIEZKA;]
[domain=NAZWA_DOMENY;] [secure]



Ciasteczko powinno być przesłane
przed innymi nagłówkami.








nazwa=wartość - Wartość ta jest jedynym wymaganym
atrybutem przy wysyłaniu ciasteczka. Składa się z dowolnych
znaków z wyjątkiem średników, przecinków, białych spacji i
ukośników (/). Jeśli zajdzie potrzeba ich użycia, najczęściej
koduje się je w formacie odpowiednim dla URL (%XX), gdzie XX to
kod ASCI znaku (np. %2F to zakodowana postać ukośnika, a %20
– spacji).
expires=data - Atrybut expires informuje przeglądarkę o dacie
wygaśnięcia danego ciasteczka. Zostanie ono usunięte z dysku,
gdy jego data ważności zostanie przekroczona. Jeśli nie podano
daty wygaśnięcia, to ciasteczko zostanie skanowane na koniec
danej sesji.
path i domain - Określają dla jakiej ścieżki i dla jakiej domeny
ważne jest dane ciasteczko.
secure - Ten parametr nie posiada wartości. Jeśli zostanie
podany, to ciasteczko będzie widoczne (wysłane) tylko wtedy gdy
połączenie będzie szyfrowane

Właściwości ciasteczek:
 Ciasteczka o tej samej nazwie ale o innych ścieżkach będą
nadpisywane.
 W celu skasowania należy wysłać ciasteczko o takiej samej
nazwie i czasie wygaśnięcia z minioną datą.
 Możliwe jest wysyłanie kilku ciasteczek w jednym
nagłówku (poprzez kilka atrybutów Set-Cookie).
 Istnieją limity przy zapisywaniu ciasteczek na dysku (po
ich przekroczeniu przeglądarka zwykle usuwa starsze
ciasteczka).
◦ maksymalna liczba ciasteczek: 300.
◦ maksymalna wielkość ciasteczka: 4 kilobajty.
◦ maksymalna liczba ciasteczek z jednego serwera lub z jednej
ścieżki: 20.



Należy uważać z obsługą ciasteczek jeśli występuje
również serwer proxy.



Ciasteczka z poziomu PHP mogą zostać ustawione
(stworzone) za pomocą funkcji setcookie:
bool setcookie ( string $name [, string $value [, int $expire = 0 [, string $path
[, string $domain [, bool $secure = false [, bool $httponly = false ]]]]]] )



gdzie httponly – ciasteczka będą dostępne tylko dla
protokołu http. Żadne języki skryptowe nie mają do
nich dostępu.
Kiedy do serwera przekazywane jest żądanie GET,
przeglądarka w pierwszej kolejności szuka
ciasteczka przechowywanego lokalnie i jeśli
znajdzie odpowiednie to przekazuje jego wartość
do serwera.

PHP domyślnie stosuje ciasteczka w sesji. Gdy to
możliwe, w ciasteczku będzie przechowywany
identyfikator sesji.
 Można również dołączyć identyfikator sesji do
adresu URL. Przez ustawienie na serwerze
dyrektywy session. use_trans_sid ta metoda staje
się metodą domyślną, ale nie jest do zalecane bo
obniża poziom bezpieczeństwa.
 Identyfikator sesji przechowywany jest w stałej
SID. Można go przekazywać dalej w linkach –
dodając go na końcu łącza:
<A HREF="link.php?<?php echo (SID); ?>">


Sesja składa się z 4 podstawowych etapów:
1.
Rozpoczynanie sesji.
2.
Zgłaszanie zmiennych sesji.
3.
Korzystanie ze zmiennych sesji.
4.
Usuwanie zmiennych i niszczenie sesji.

Rozpoczynanie sesji można zrealizować na 2 sposoby:

Używając funkcji session_start();
Sprawdza ona istnienie identyfikatora sesji i jeśli on istnieje funkcja
pobierze zmienne sesji by można było z nich korzystać. Jeśli
identyfikator nie istnieje to zostanie utworzony nowy wraz z tablicą
sesji $_SESSION.
Funkcja session_start() powinna być wywoływana na początku
każdego skryptu korzystającego z sesji.

Konfiguracja PHP (za pomocą opcji session.autostart) by
automatycznie rozpoczynał sesji, gdy ktoś odwiedza daną stronę.
Wówczas jednak nie można przechowywać obiektów w sesji!








Zmienne sesji są przechowywane w tablicy
superglobalnej $_SESSION;
Aby utworzyć zmienną sesji należy ustawić w
tej tablicy żądany element np.
$_SESSION[‘nick’] = 5;
Utworzona zmienna będzie dostępna do
końca sesji, chyba że zostanie wcześniej
usunięte ręcznie.
Sesja może również wygasnąć automatycznie
poprzez działanie dyrektywy
session.gc_maxlifetime.









Aby uzyskać dostęp do zmiennej sesyjnej
korzystamy znowu z tablicy $_SESSION np.
$war1 = $_SESSION[‘nick’];
Aby bezpośrednio usunąć zmienną sesji
wykorzystujemy funkcję unset np.
unset($_SESSION[‘nick’]);
Aby usunąć wszystkie zmienne sesji należy
wykonać polecenie:
$_SESSION=array();
Gdy wykonano wszystkie działania w sesji należy
usunąć wszystkie zmienne po czym wywołać
session_destroy() by usunąć identyfikator sesji.

Wireshark i ARP Spoofing…
I mamy Session HiJacked…





int rand (void) - losuje liczbę całkowitą z
zakresu [0, getrandmax()].
int rand ( int $min , int $max ) – losuje liczbę
całkowitą z zakresu [$min, $max].

Od wersji PHP 5.2 nie trzeba specjalnie
inicjalizować generatora liczb losowych –
dokonuje się to automatycznie.

Tablica – zmienna przechowująca zbiór lub sekwencję
wartości. Tablice przechowujące inne tablice to tablice
wielowymiarowe.
W PHP są 2 typy tablic:
 Tablice indeksowane numerycznie
 Tablice asocjacyjne (indeks to np. ciąg znaków)


Tablice numeryczne domyślnie mają indeksy (klucze)
zaczynające się od 0, ale może to być łatwo zmienione.
Tablice indeksowaną numerycznie można utworzyć na kilka
sposobów. Jeśli chcemy utworzyć tablicę zawierającą
określone wartości może skorzystać z konstrukcji array().
Przykład:
$owoce = array(‘Jabłko’, ‘Gruszka’, ‘Banan’);
$owoce = [‘Jabłko’, ‘Gruszka’, ‘Banan’];

Można inicjować tablicę inną tablicą np.
$owoce = array(‘Jabłko’, ‘Gruszka’, ‘Banan’);
$owoce_kopia = $owoce;
 Jeśli chcemy stworzyć tablicę zawierającą jakąś sekwencję wygodnie jest skorzystać
z funkcji range(). Przykład:
$liczby = range(1, 10);
$nieparzyste = range(1, 10, 2);
$litery = range (‘A’, ‘Z’);
 Można inicjować tablice bezpośrednio z pliku czy bazy danych. Ale o tym kiedy
indziej…
 Można tworzyć elementy i całe tablice „w locie” np.
$owoce = array(‘Jabłko’, ‘Gruszka’, ‘Banan’); //indeks od zera
$owoce[3] = „Brzoskwinia”;
Oczywiście elementu tablicy wartość odczytujemy podając nazwę tablicy i indeks w
nawiasach prostokątne.
Można też tak:
$owoce[] = ’Morela’; //Wtedy zostanie wzięty największy dotąd użyty indeks i
powiększony o jeden (w naszym przypadku będzie to 3 + 1 = 4)
Albo z własną numeracją indeksów:
$owoce = array(2 => ‘Jabłko’, ‘Gruszka’, ‘Banan’);


Pętla for?
for ($i = 1; $i<count($owoce); $i++)
echo $owoce[$i]." ";


Pętla foreach?
foreach (wyrażenie_tablicowe as $wartość)
instrukcja;
foreach (wyrażenie_tablicowe as $klucz => $wartość)
instrukcja;
Przykład:
foreach ($owoce as $owc)
echo „Wartość: $owc\n";


foreach ($owoce as $klucz => $owc)
echo „Indeks: $klucz; Wartość: $owc\n";

Tablice asocjacyjne definiujemy używając operatora =>. Przykład:
$owoce = array(‘Jabłko’ => 2, ‘Gruszka’ => 3.5, ‘Banan’ => 1.7);
 Wówczas aby dostać się do wartości trzeciego elementu (sprawdzić ile kosztują
banany) należy napisać:
echo($owoce[‘Banan’]);
 Aby przejrzeć elementy tablicy asocjacyjnej można skorzystać z pętli foreach()
albo używając funkcji each() oraz list().
Przykład:
while ($element = each($owoce)){
echo $element['key'];
//lub $element[0];
echo $element['value'];
//lub $element[1];
}
Each zwraca bieżący element tablicy (a raczej parę klucz wartość jako tablicę) i
ustawia wskaźnik bieżącego elementu tablicy na następny jej element. Mała
uwaga: Wskaźnik bieżącego elementu tablicy zostaje na jej końcu, więc trzeba
wywołać funkcję reset($wyrażenie_tablicowe), aby go przestawić na początek.
while(list($owoc, $cena) = each($owoce))
echo „$owoc - $cena \n”;
Poniższy kod daje ten sam efekt, ale funkcja list() została użyta by rezultat działania
funkcji each() zamienić na dwie logicznie brzmiące zmienne.


Operator

+

Nazwa

Unia

Przykład

$x + $y

Rezultat

Zwraca tablicę zawierającą wszystkie
elementy tablic $x i $y

==

Równość

$x == $y

Zwraca true jeśli $x i $y mają te same
pary kluczy i wartości

===

Identyczność

$x === $y

Zwraca true jeśli $x i $y mają te same
pary kluczy i wartości, ułożone w tej
samej kolejności

!=

Nierówność

$x != $y

Zwraca true jeśli $x i $y nie są sobie
równe

<>

Nierówność

$x <> $y

Zwraca true jeśli $x i $y nie są sobie
równe

!==

Nieidentyczność

$x !== $y

Zwraca true jeśli $x i $y nie są
identyczne

Uwaga dla Unii: Jeśli elementy z $y mają takie same klucze jak niektóre
elementy już obecne w $x to nie zostaną one dodane (nadpisane).

W PHP 8.0 wprowadzono konstrukcję match(), której zapis
przypomina nieco tablicę asocjacyjną.
 Idea match() jest podobna do switch(), jednakże każde
dopasowanie może zawierać tylko jedno wyrażenie i w
przeciwieństwie do instrukcji switch() wykorzystywana jest
identyczność (a nie równość) przy sprawdzaniu dopasowania.
 Przykład:
<?php
$owoc = 'mandarynka’;
echo match ($owoc) {
'mandarynka’, 'pomarańcz' => 'Lubisz cytrusy',
'jabłko' => 'Lubisz jabłka',
default => 'Nie wiem co lubisz’
};
// Rezultat: Lubisz cytrusy


$owoce = array ( array('Jb', 'Jabłko', 2),
array('Gr', 'Gruszka', 3.5),
array('Bn', 'Banan', 1.7));
Albo tak:

$owoce = array ( array('Kod' => 'Jb', 'Nazwa' => 'Jabłko', 'Cena' => 2),
array('Kod' => 'Gr', 'Nazwa' => 'Gruszka', 'Cena' => 3.5),
array('Kod' => 'Bn', 'Nazwa' => 'Banan', 'Cena' => 1.7));

Albo tak:

$owoce = array(array()); //nie wymagane ale dobrze mieć
$owoce[0][1] = "Bn";
$owoce[0][2] = "Banan";
$owoce[0][3] = 1.7;
 Oczywiście nie ma ograniczenia na liczbę wymiarów…
Kto wymyśli rozsądny przykład tablicy 10cio wymiarowej?

1.

Funkcja sort().

$owoce = array(‘Jabłko’, ‘Morela’, ‘Gruszka’, ‘Banan’);
sort($owoce);

I już mamy tablicę posortowaną leksykograficznie. Funkcja sort
zwraca uwagę na wielkość liter: ‘A’ < ‘Z’ < ‘a’
 Można też sortować liczby w tablicy:
$owoce = array(100, 2, 100, 6);
sort($owoce);
Ale sort ma też drugi parametr opcjonalny, który może przyjmować
następujące wartości:
◦ SORT_REGULAR – domyślne zachowanie
◦ SORT_NUMERIC – porównaj elementy numerycznie
◦ SORT_STRING – porównaj elementy jak łańcuchy znaków
SORT_LOCALE_STRING – porównaj elementy jak łańcuchy znaków
wykorzystując systemowe ustawienia języka i porównywania znaków
(locale).



Po co ten parametr? Jak porównujemy np. 13 i 3 to pod
względem numerycznym 3 < 13, a pod względem
leksykograficznym 13 < 3.

Niestety sort() nie zachowuje przyporządkowania do konkretnych kluczy tj.:
$owoce[5] = "Bn";
$owoce[7] = 1.7;
$owoce[8] = "Banan";
sort($owoce);
Da w wyniku uporządkowanie:
0 – Banan; 1 – Bn; 2 - 1.7
Dlatego do sortowania tablic asocjacyjnych (lub tam, gdzie nam zależy na
zachowaniu przyporządkowania kluczy) należy stosować dwie inne funkcje:

asort($wyrażenie_tablicowe) - sortuje według wartości elementów

ksort($wyrażenie_tablicowe) - sortuje według kluczy
Wszystkie przedstawione funkcje sortują elementy tablic jednowymiarowych rosnąco.
Ale mają swoje odpowiedniki zawierające literę r w nazwie, sortujące w
porządku malejącym. Są to:

rsort($wyrażenie_tablicowe)

arsort($wyrażenie_tablicowe)

krsort($wyrażenie_tablicowe)
Ich działanie jest analogiczne do przedstawionych wcześniej braci.



Aby posortować tablice wielowymiarowe należy zdefiniować
funkcję porównującą. Funkcja przyjmuje 2 parametry (dwa
elementy, które będziemy porównywać ze sobą) i powinna
zwrócić:
◦ Wartość 0 jeśli te elementy są równe.
◦ Wartość ujemną jeśli pierwszy element jest mniejszy od drugiego.
◦ Wartość dodatnią jeśli pierwszy element jest większy od drugiego.
Przykładowa funkcja porównująca sortująca po wartościach drugiego
wymiaru tablicy:
function porownaj($x, $y) {
if($x[1] == $y[1])
return 0;
else if ($x[1] < $y[1])
return -1;
else
return 1;
}



Następnie wywołujemy funkcję usort($wyrażenie_tablicowe,
‘funkcja_porównująca’) ;









Oczywiście funkcja usort() może służyć do sortowania
tablic jednowymiarowych o skomplikowanej
strukturze wedle kryteriów podanych przez
użytkownika.
Literka u w funkcji usort() odnosi się do słowa
użytkownik – ponieważ to użytkownik określa funkcję
porównującą.
Funkcje asort() i ksort() również mają swoje
odpowiedniki umożliwiające podanie kryteriów
sortowania przez użytkownika w postaci funkcji
uasort() i uksort().
Należy zauważyć, że bardzo łatwo można przerobić
funkcję porównującą tak, aby dane były
uporządkowane w odwrotnym porządku (malejąco).
Pytanie do Sali: Co należy zrobić?

Funkcja shuffle($wyrażenie_tablicowe)
Ustawia losowo kolejność elementów w tablicy.
 Funkcja array_reverse($wyrażenie_tablicowe)
Zwraca kopię tablicy o tych samych elementach co tablica
podana jako parametr, ale w odwrotnej kolejności.
 Ładowanie danych z pliku do tablicy


$owoce = file("$_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’]/zamowienia.txt");
for($i = 0; i < count($owoce); i++)
$linia = explode("\t", $owoce[$i]);

Funkcja file() ładuje cały plik do tablicy. Każdy wiersz
pliku staje się jednym elementem tablicy. Funkcja
explode(string separator, string ciąg, [int limit]), dzieli
wiersz na poszczególne pola (przy założeniu, że
wartości w pliku są rozdzielone znakami tabulatora).

Poruszanie się wewnątrz tablicy.
Każda tablica posiada wewnętrzny wskaźnik pokazujący
aktualny element tablicy. Gdy zostaje stworzona nowa
tablica, wskaźnik wskazuje na pierwszy element tablicy.


◦ Funkcja current($nazwa_tablicy) – zwraca element, na który
aktualnie wskazuje wewnętrzny wskaźnik.
◦ each($nazwa_tablicy) – pobiera aktualny element i przesuwa
wskaźnik o jeden do przodu.
◦ next($nazwa_tablicy) – najpierw przesuwany jest wskaźnik, a
potem zwracana jest wartość aktualnego (następnego) elementu.
◦ reset($nazwa_tablicy) – ustawia wskaźnik na pierwszy element
tablicy.
◦ end($nazwa_tablicy) – przesuwa wskaźnik na koniec tablicy.
◦ prev($nazwa_tablicy) – przesuwa wskaźnik o jeden element
wstecz, po czym zwraca aktualny element.



Funkcja użytkownika wykonywana dla każdego elementu
tablicy

bool array_walk(array tablica, string funkcja, [mixed dane_użytkownia]);

Pierwszy parametr to tablica do przetworzenia, drugi to funkcja zdefiniowana
przez użytkownika, która zostanie zastosowana do każdego elementu
tablicy, a trzeci to ewentualne parametry przekazywane do funkcji
użytkownika.
Funkcja array_walk pobiera indeks i wartość przechowywaną pod danym
indeksem w tablicy a następnie wywołuje funkcję użytkownika w następujący
sposób:
funkcja(wartość, klucz, dane_użytkownika);

Przykład:
function test_zmiana (&$wartosc, $klucz, $prefiks){
$wartosc = "$prefiks: $wartosc";
}
array_walk ($owoce, 'test_zmiana', 'owoc');


array_walk_recursive działa w podobny sposób, ale od razu przetwarza
wszystkie elementy tablicy



Liczenie elementów tablicy

◦ Funkcje count($nazwa_tablicy) i sizeof($nazwa_tablicy) zwracają liczbę
elementów tablicy. Jeśli jako parametr zostanie podana tablica pusta to funkcja
zwróci wartość zero.
◦ array_count_values($nazwa_tablicy) – oblicza ile niepowtarzalnych wartości
występuje w danej tablicy, oraz zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą tabelę
częstości występowania każdej wartości.

Konwersja tablic na zmienne skalarne
Funkcja extract($wyrażenie_tablicowe, [int typ_ekstrakcji] ,[string
przedrostek]) pobiera tablicę i tworzy zmienne skalarne o nazwach
jak klucze w tablicy.
Przykład:


$owoce = array(‘Jabłko’ => 2, ‘Gruszka’ => 3.5, ‘Banan’ => 1.7);
extract($owoce);
Stworzy 3 zmienne o nazwach $Jabłko, $Gruszka, $Banan.
Typ_ekstrakcji – określa sposób postępowania podczas kolizji nazwa (gdy
zmienna o danej nazwie już istnieje). Można zdefiniować przedrostek,
który zostanie dodany do nazwy zmiennej, gdy wystąpi kolizja.

Ekstrakcja elementów tablicy jest też możliwa przez operator … (od PHP 8.0):
 Przykład:
<?php
var_dump(...['Jabłko' ‚'Gruszka’, 'Banan’]);
 Rezultat:
string(7) "Jabłko"
string(7) "Gruszka"
string(5) "Banan"
 Czasem ułatwia to też łączenie danych w kilku tablicach:
<?php
$owoce = ['Jabłko', 'Banan’];
$dostepne = ['Morela', ...$owoce, 'Gruszka’];
print_r($dostepne);
 Rezultat:
Array
(
[0] => Morela
[1] => Jabłko
[2] => Banan
[3] => Gruszka
)




Usuwanie białych znaków



Formatowanie ciągów do wyświetlenia

◦ string trim(string $lanuch [, string $lista_znakow]) – usuwa
białe znaki (pionowe i poziome znaki końca wiersza [\n, \r],
tabulacji [\t, \x0B], znak końca ciągu [\0], spacje) z
początku i końca ciągu. Można podać własną listę znaków
do usunięcia.
◦ string rtrim(string $lanuch [, string $lista_znakow]) – jw.
Ale usuwa tylko z prawej strony ciągu.
◦ string ltrim (string $lanuch [, string $lista_znakow]) – jw.
Ale usuwa tylko z lewej strony ciągu.

◦ string nl2br(string $lancuch [,bool $is_xhtml=true ]) –
zamienia wszystkie znaki końca linii na znacznik <br />.
◦ int print ( string $arg ) – działa tak jak echo, ale dodatkowo
zwraca wartość 1 zawsze. Więc czego używać?! I Dlaczego?!

Echo jest szybsze i ma 1 literę mniej

int printf (string $format [, mixed $args [, mixed $... ]]) – wyświetla
sformatowany ciąg na ekranie.
 string sprintf ( string $format [, mixed $args [, mixed $... ]] ) – zwraca
sformatowany ciąg (nie wyświetla go).
 int vprintf ( string $format , array $args ) – jak printf, ale zamiast
zmiennej liczby argumentów przyjmuje tablice argumentów.
 string vsprintf ( string $format , array $args ) jak sprintf, ale zamiast
zmiennej liczby argumentów przyjmuje tablice argumentów.
Pierwszy argument obu funkcji to format w jakim dany ciąg ma być
wyświetlony, a pozostałe to lista zmiennych.
Przykład:
printf(„Mój ulubiony owoc to $s”, $owoc);
Co jest tożsame z:
echo „Mój ulubiony owoc to $owoc”;
Ale funkcja printf pokazuje pazurki gdy chcemy wyświetlić wartość np.
zawsze z dwoma miejscami po przecinku.
$cena = 3.4;
printf(„Cena wynosi $.2f”, $cena); //wyświetli 3,40


Każdy ciąg konwersji (%.2f) zbudowany jest według następującego
schematu:

$[‘znak_liczby’][‘znak_dopełnienia’][-][szerokość][.dokładność]typ

Wszystkie ciągi konwersji zaczynają się od symbolu %. Aby faktycznie go
wyświetlić należy go podwoić %%.
 Znak_liczby wymusza dodanie znaku + do każdej liczby dodatniej.
Domyślnie tylko – jest dodawany do liczb ujemnych.
 Znak_dopełnienia będzie rozszerzał zmienną do określonej szerokości
(domyślnie jest to znak spacji, ale mogą to być np. zera wiodące). Każdy
inny znak dopełnienia niż 0 i spacje trzeba poprzedzić znakiem apostrofu.
 Symbol – oznacza wyrównanie do lewej strony. Domyślnie dane
wyrównywane są do prawej strony.
 Szerokość – określa ile minimum miejsca w znakach należy zarezerwować
dla zmiennej.
 Dokładność – musi się rozpoczynać od znaku kropki. Określa ona żądaną
liczbę miejsc po przecinku do wyświetlenia. Dla ciągu znaków ten parametr
określa tzw. odcięcie – ustawia maksymalny limit liczby znaków.

Typ

Opis

b

Argument traktowany jest jako integer i wyświetlany jako liczba binarna.

c

Argument traktowany jest jako integer i wyświetlany jako znak

d

Argument traktowany jest jako integer i wyświetlany jako liczba dziesiętna ze znakiem

e

Argument traktowany jest jako liczba zapisana w notacji inżynierskiej (1.2e+2)

E

J.W. ale stosując wielkie litery (1.2E+2)

u

Argument traktowany jest jako integer i wyświetlany jako liczba dziesiętna bez znaku

f

Argument traktowany jest jako float i wyświeltany jako liczba rzeczywista (z
uwzględnieniem systemowych zasad locale)

F

Argument traktowany jest jako float i wyświeltany jako liczba rzeczywista (bez
uwzględnianiania systemowych zasad locale)

g

Krótka forma dla e lub f (w zależności od postaci argumentu)

G

Krótka forma dla E lub F (w zależności od postaci argumentu)

o

Argument traktowany jest jako integer i wyświetlany jako liczba ósemkowa

s

Argument traktowany jest i wyświetlany jako string

x

Argument traktowany jest jako integer i wyświetlany jako liczba szesnastkowa (używając
małych liter).

X

Argument traktowany jest jako integer i wyświetlany jako liczba szesnastkowa (używając
wielkich liter).

string strtoupper(string $lancuch) – zwraca ciąg
zamieniony na wielkie litery.
 string strtolower(string $lancuch) – zwraca ciąg
zamieniony na małe litery.
 string ucfirst(string $lancuch) – Pierwsza litera
ciągu jest zmieniana na wielką.
 string ucwords(string $lancuch) – Pierwsze litery
każdego wyrazu są zamienia na wielkie.
Wszystkie funkcje działają tylko dla liter alfabetu
wyznaczonych przez aktualne ustawienie locale.
Przykładowo w angielskim locale polskie ogonki
nie są traktowane jako litery alfabetu.


string addslashes ( string $str ) – zwraca ciąg, w którym wszystkie znaki
aportforu (‘), cudzysłowia (”), backslasha (\), NUL (wartość NULL)
poprzedzone będą dodatkowym znakiem ukośnika (backslasha).
 string addcslashes ( string $str , string $charlist ) – j.w. ale można
zdefiniować własny zestaw znaków jakie należy „uciekać”.
 string stripslashes ( string $str ) – usuwa wprowadzone przez funkcję
addslashes dodatkowe znaki ukośników.
 string stripcslashes ( string $str ) – j.w. ale pomija znaki specjalnie jak
\n, \r, \t, reprezentację szesnastkową i ósemkową.
 int get_magic_quotes_gpc ( void ) – zwraca 0 jeśli mechanizm
„magic_quotes_gpc” jest wyłączony, oraz 1 w przeciwnym wypadku.
Funkcja usunięta od PHP 8.0.
Gdy jest włączony mechanizm magic_quotes_gpc automatycznie dokonuje
on „ucieczki” od niebezpiecznych znaków pochodzących ze źródła GET,
POST lub COOKIE. Mechanizm ten ma status DEPRECATED od php 5.3.0,


Inne sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami dla baz danych zostaną
przedstawione później…










array explode ( string $separator , string $lancuch [, int $limit ] )
– zwraca tablicę, w której każdy element to podciąg danego
łańcucha, rozbitego używając znak separatora.
string implode ( [string $klej ], array $czesci ) – odwraca
działanie funkcji explode. Parametr klej oznacza ciąg, który
zostanie wykorzystany przy łączeniu elementów (domyślnie to
pusty ciąg)
join() – alias dla funkcji implode.
string strtok ( string $ciag , string $separator) – rozbija ciąg na
podciągi w zależności od separatora. Jednakże funkcja ta pobiera
te podciągi jeden po drugim. Tylko raz należy wywołać funkcję w
tej formie.
string strtok ( string $separator ) – dalsze wywołania strtok
powinny przyjmować wyłącznie separator. Wówczas funkcja
modyfikuje wewnętrzny wskaźnik tablicy. Gdyby została
wywołana funkcja w formie strtok ( string $ciag , string
$separator) to wskaźnik wróciłby na początek i znowu
otrzymalibyśmy pierwszy element ciągu.












string substr ( string $string , int $start [, int $length ] ) –
pozwala na dostęp do podciągu zawartego między punktem
startu i końca (który jest określony jako liczba znaków do
pobrania od punktu startowego).
Jeśli start ma wartość większą od zera to podciąg zaczynać się
będzie od tego właśnie miejsca.
Jeśli start jest mniejszy od zera, to start wyznacza miejsce licząc
od końca ciągu.
Jeśli wartość start jest mniejsza lub równa długości ciągu,
funkcja substr zwraca false.
Jeśli length jest większa od zera – zostanie zwrócony podciąg o
długości co najwyżej równej wartości tego parametru.
Jeśli length jest mniejsza od zera to tyle znaków zostanie
pominiętych od końca ciągu.
Jeśli length jest równe 0 to funkcja substr zwraca false.
Jeśli lenght zostanie pominięte – podciąg będzie miał długość
licząc od punktu startowego do końca bazowego ciągu.



int strcmp ( string $str1 , string $str2 ) –
◦
◦
◦
◦



Zwraca < 0 jeśli str1 jest mniejsze niż str2;
> 0 jeśli str1 jest większe niż str2
0 jeśli są one równe.
Nie uwzględnia ona wielkości liter

int strcasecmp ( string $str1 , string $str2 )
◦ Jak wyżej tyle, że uwzględnia wielkość liter.

int strnatcmp ( string $str1 , string $str2 )
 int strnatcasecmp ( string $str1 , string $str2 )
Obie powyższe funkcje posiadają bardziej naturalny algorytm
porównywania:
strcmp da :
1, 10, 12, 2
strnatcmp da :1, 2, 10, 12
 int strlen ( string $string ) – zwraca długość podanego ciągu
lub 0 jeśli jest to ciąg pusty.








int strpos ( string $stóg , mixed $igła [, int $offset = 0 ] ) – działa
podobnie jak strstr(), ale zwraca pozycję pierwszego wystąpienia
igły w stogu. $offset definiuje od której pozycji w ciągu należy
szukać igły, ale zwrócona wartość jest nadal w relacji do
początku całego ciągu.
Jeśli funkcja nie znajdzie niczego zwraca FALSE.
Pierwszy znak ciągu jest na pozycji zero!
int strrpos ( string $stóg , string $igła [, int $offset = 0 ] ) –
zwraca pozycję ostatniego wystąpienia igły w stogu.
mixed str_replace ( mixed $co, mixed $naco , mixed $gdzie [, int
&$ile_zamian ] ) – funkcja zmienia wszystkie wystąpienia znaków
$co na znaki $naco, przeszukując ciąg $gdzie. Dodatkowo
można określić po ilu zamianach funkcja zakończy dalsze
przeszukiwanie. Funkcja zwraca nowy ciąg po dokonaniu
zamian.
Można do tej funkcji przekazać tablice znaków do zastąpienia i
tablice znaków zamian.

mixed substr_replace ( mixed $gdzie , string $naco , int $start [,
int $długość ] ) – funkcja zamienia część ciągu $gdzie, na
podciąg $naco, rozpoczynając od pozycji $start i ewentualnie
definiując określoną długość.
 Jeśli $start jest wartością ujemną, to początek zamiany liczy się
od końca ciągu.
 Jeśli $długość = 0, ciąg $naco zostanie wstawiony do ciągu
bazowego bez zmiany jego zawartości.
 Jeśli $długość < 0 – reprezentuje liczbę znaków licząc od końca
na których należy skończyć zamianę.
 Jeśli długość nie jest podana to zostaje zastąpiony ciąg od $start
do jego końca.
Przykład:
substr_replace('abcd', 'x', 0, -4); //xabcd
substr_replace('abcd','x',0,0); //xabcd
substr_replace('abcd', 'x', 1, -3); //axbcd
substr_replace('abcd', 'x', 1, 0); //axbcd


Aby odnaleźć ciąg wewnątrz innego ciągu można
zastosować jedną z funkcji
 string strstr ( string $stóg , mixed $igła [, bool
$przed_igłą = false ] ) – szukamy wystąpień igły w
stogu. Funkcja zwraca podciąg stogu, rozpoczynający
się od pierwszego wystąpienia igła do końca ciągu
bazowego. Jeśli $przed_igłą = true zostanie zwrócony
pociąg od pierwszego elementu do igła. Funkcja
zwraca uwagę na wielkość znaków.
 strchr() – alias do funkcji strstr();
 stristr() – jak strstr() tylko nie przywiązuje wagi do
wielkości znaków.
 strrchr() – alias do funkcji stristr();

Po co tworzymy procedury i funkcje (po co wykorzystujemy
wielokrotnie fragmenty kodu)?
1.
Obniżenie kosztu – utrzymanie, modyfikowanie, testowanie i
dokumentowanie fragmentów kodu zajmuje więcej czasu niż
jego pierwotne napisanie. Należy ograniczać liczbę nowo
tworzonego kodu. Krótszy kod = mniejsze koszta. Jeżeli
istnieje już jakieś rozwiązanie spełniające nasze wymagania
należy je zakupić (biblioteki, funkcje itp.)
2.
Niezawodność – Przepisywanie kodu od nowa, nawet z drobną
zmianą istnieje prawdopodobieństwo, że zostanie przeoczony
jakiś przypadek lub sytuacja przewidziana przez autora
pierwotnego kodu.
3.
Spójność- Interfejsy w systemie powinny być spójne. Napisanie
nowego kodu spójnego z istniejącymi częściami systemu
zawiera dużo czasu.
4.
Mniejsza i łatwiejsza praca dla programistów przy
wykorzystaniu gotowego kodu.









Wyrażenie include(sciezka_do_pliku) pozwala na załadowanie
(wnętrza) pliku do skryptu php. Plik ten może zawierać wszystko,
co może się znaleźć w obrębie skryptu.
Wyrażenia include() i require() są niemal identyczne, ale w
przypadku niepowodzenia (gdy nie znaleziono podanego pliku)
te pierwsze wygeneruje wyjątek, podczas gdy require wygeneruje
błąd.
Pliki są wstawiane na podstawie podanej jako parametr ścieżki,
lub jeśli nie została ona określona to pobierana jest ścieżka z
parametru include_path serwera. Jeżeli i tak nie zostanie
znaleziony szukany plik, to funkcja include(), próbuje go szukać
w ścieżce, w której przechowywany jest aktualnie uruchomiony
skrypt.
Ścieżki można podawać w sposób absolutny (rozpoczynając
ścieżkę od \ lub / w zależności od systemu Windows lub Unix),
lub relatywnie w stosunku do bieżącego katalogu (stosując znak
kropki . lub dwóch kropek ..)

Funkcje include() i require() występują w dwóch
odmianach: include_once() i require_once() – gwarantują
one, że plik zostanie dołączony tylko raz. Unika się wtedy
problemów redefiniowania funkcji, ponownego przypisania
wartości zmiennym itp. Jednakże odmiany te działają
wolniej niż ich pierwowzory.
 PHP nie zwraca uwagi na rozszerzenie pliku. Dołączyć
można każdy plik. Istnieje konwencja, która mówi, że pliki
dołączane można zastąpić rozszerzeniem *.inc. Należy
jednak uważać:
Każdy może taki plik sobie odczytać (jeśli nie ustawimy
odpowiednio praw dostępu) i zobaczy uwzględniony w nim
kod php jako zwykły tekst. Jeśli są tam dane logowania do
bazy lub inne wrażliwe…
Można więc stosować rozszerzenie *.php lub trzymać pliki
dołączane w osobnym (dobrze zabezpieczonym) folderze.


Przykład:
<?php require(‘naglowek.php’); ?>
echo(„Witamy Państwa na naszej stronie”);
<?php require(‘stopka.php’); ?>
 Aby mieć pewność, że plik dołączany zostanie potraktowany
jako tekst lub HTML, a nie zostanie wykonany przez PHP
można użyć funkcji readfile() – wyświetla ona zawartość pliku
bez parsowania go (i zwraca liczbę odczytanych bajtów).
int readfile (string $filename[,bool $use_include_path = false [, resource $context ]] )

Stosując opcje konfiguracyjne pliku php.ini: auto_prepend_file i
auto_append_file możemy zagwarantować sobie, że zawsze pewne
pliki np. nagłówka i stopki będą dołączane przed lub po każdej
stronie
Można ustawić te opcje również w pliki .htaccess jeśli serwer został
odpowiednio do tego skonfigurowany.

PHP nie zwraca uwagi na wielkość liter podczas
wywoływania funkcji: Test(), TeST(), test() to
poprawne wywołania tej samej funkcji. Dobrą
konwencją jest jednak stosowanie np. małych liter lub
camelCase.
 Deklaracja własnej funkcji rozpoczyna się od słowa
kluczowego function, potem następuje nazwa funkcji,
ewentualne jej parametry w nawiasach okrągłych i
kod samej funkcji w nawiasach klamrowych.
Przykład:
function moja_funkcja() {
echo(„To jest moja funkcja”);
}
Wywołanie moja_funkcja() da oczekiwany efekt.


Należy trzymać się następujących zasad przy nazywaniu
funkcji:
 Funkcja nie może mieć takiej samej nazwy jak już
istniejąca.
 Nazwa funkcji może zawierać jedynie litery, cyfry i znak
podkreślenia _.
 Nazwa funkcji nie może się rozpoczynać od cyfry.
Wywołanie funkcji $nazwa() jest prawidłowe, ale zależy od
aktualnej wartości zmiennej nazwa. PHP pobiera wartość
przechowywaną w tej zmiennej i funkcję o takiej właśnie
nazwie próbuje wywołać
PHP nie umożliwia przeciążania funkcji*, więc każda funkcja
nie może mieć nazwy takiej samej jak inna już
zdefiniowana. Proszę jednak pamiętać, że funkcje
zdefiniowane przez użytkownika istnieją jedynie w obrębie
skryptu, w którym zostały one zadeklarowane.
*można wykorzystać __call()

<?php
function stworz_tabele2($dane, $border=1, $cellpadding=4, $cellspacing=4) {
echo "<table border = \"".$border ."\ " cellpadding = \"". $cellpadding". "\"
cellspacing =\" " .$cellspacing. "\">";
reset( $dane) ;
$wartosc = current($dane) ;
while ($wartosc) {
echo "<tr><td>". $wartosc. "</td></tr>/n";
$wartosc = next($dane).
}
echo "</table>" ;
}
$tablica = array(„Jeden”, „Dwa”, „Trzy”);
stworz_tabele2($tablica, 3, 8, 8);
?>
W przedstawionym przykładzie jeden parametr jest wymagany, pozostałe 3 są
opcjonalne bo mają przypisane domyślne wartości.

Funkcje mogą przyjmować zmienną liczbę parametrów. Wówczas dostęp
do tych parametrów dają nam 3 funkcje:
1.
int func_num_args ( void ) – zwraca liczbę parametrów przekanazych
do funkcji
2.
mixed func_get_arg ( int $arg_num ) – pobiera wartość parametru pod
podanym indeksem
3.
array func_get_args ( void ) – zwraca tablicę wszystkich parametrów
funkcji.
Przykład:
function zmienne_parametry() {
echo "Liczba parametrów :";
echo func_num_args();
$argumenty = func_get_args();
foreach ($argumenty as $argument) {
echo $argument.„\n";
}

Funkcja wyświetla na wejście wszystkie podane parametry.

PHP 8.0 wprowadza tzw. mechanizm named arguments oraz wiele typów dla danego parametru.

W momencie przekazywania konkretnych wartości można określić co (i w jakiej kolejności)
przekazujemy.

Przykład:
<?php
function stworz_tabele2($dane, $border=1, $cellpadding=4, $cellspacing=4) {
…
}
$tablica = array(„Jeden”, „Dwa”, „Trzy”);
stworz_tabele2(border: 3, dane: $tablica);
?>

Można też łączyć standardowo podane parametry z nazwanymi czy opcjonalnymi.

PHP 7.0 wprowadził również możliwość jawnego określania typu parametru.
<?php
function liczbaCalkowita(int $liczba)
{
echo $liczba;
}
liczbaCalkowita(5); // W porządku
liczbaCalkowita(5.7); // W porządku - nastąpi konwersja
liczbaCalkowita('Test'); // Błędne

Od PHP 7.1 istnieje możliwość dopuszczenia wartości null, nawet jeśli wcześniej określono typ:
function liczbaCalkowita(?int $liczba)


Zasięg zmiennej kontroluje miejsca, w których zmienna ta jest widzialna i zdatna do
użytku. Obowiązują następujące zasady odnośnie zasięgu zmiennych:
 Zmienne zadeklarowane wewnątrz funkcji posiadają zasięg od miejsca, w którym
zostały zadeklarowane, do końca funkcji. Mówimy o zasięgu funkcji, a zmienne są
nazywane zmiennymi lokalnymi.
 Zmienne zadeklarowane na zewnątrz funkcji mają zasięg od miejsca, w którym
zostały wywołane, do końca pliku, ale nie wewnątrz funkcji. Mówimy o zasięgu
globalnym, a zmienne noszą nazwę zmiennych globalnych.
 Specjalne zmienne superglobalne są widoczne zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz funkcji.
 Stosowanie wyrażeń require() i include() nie zmienia zasięgu. Jeżeli wyrażenie to
zostało wywołane wewnątrz funkcji, odnosi się do niego zasięg lokalny, jeżeli na
zewnątrz funkcji - zasięg globalny.
 Słowo kluczowe global może zostać zastosowane do ręcznego przypisania
globalnego zasięgu zmiennej zdefiniowanej bądź stosowanej wewnątrz funkcji.
 Zmienne mogą być ręcznie usunięte przez wywołanie funkcji
usnet($nazwa_zmiennej). Jeżeli zmienna została usunięta, nie posiada już dłużej
zasięgu.



function fn () { //kod ten nie da żadnego widocznego efektu
$zmienna = „test”; //zmienna zadeklarowana w funkcji nie jest widoczna poza nią
}
fn ();
echo $zmienna;

Można używać tej samej nazwy zmiennej wewnątrz i na zewnątrz funkcji, ale może to być
mylące i prowadzić do błędów.


function fn() { //wyświetli się słowo test 2 razy
global $zmienna;//zmienna zadeklarowana jako globalna mimo iż jest wewnątrz funkcji
$zmienna = „test”:
echo "Wewnątrz funkcji: ".$zmienna. "<br/>";
}
fn();
echo "Na zewnątrz funkcji: ".$zmienna ."<br/>":

Ważne jest miejsce wywołania funkcji – zmienna ma zasięg globalny od momentu
wykonania global $zmienna;

Domyślnie parametry funkcji są przekazywane przez wartość. Kiedy przekazuje się zmienną
jako parametr, tworzona jest jej kopia i wszelkie operacje wykonywane są na kopii.
Przykład:
function powieksz($liczba, $dodaj = 1) {
$liczba = $liczba + $dodaj;
}
$liczba = 10;
powieksz($liczba);
echo $liczba;
//wyświetli 10

Można albo zadeklarować zmienną $liczba jako globalną (nie zalecane bo zawsze musi się ta
zmienna tak samo nazywać).

Lepiej zastosować przekazywanie przez referencje – w tym przypadku funkcja nie tworzy kopii
zmiennej a otrzymuje jedynie referencje (odwołanie) do oryginału. Parametr przekazuje się
przez referencje umieszczając przed jego nazwą znak &.
function powieksz(&$licz, $dodaj = 1) {
$licz = $licz + $dodaj;
}


Słowo kluczowe return kończy dalsze wykonywanie funkcji i zwraca sterowanie do
fragmentu programu, który daną funkcję wywołał. Czasem wykorzystywane jest do
przerwania działania funkcji, gdy wystąpił jakiś błąd:
function powieksz($liczba, $dodaj) {
if($dodaj < 0)
return;
else
$liczba = $liczba + $dodaj;
}
Jest to jednak niezgodne z zasadą programowania strukturalnego „jedno wejście i
jedno wyjście z modułu”
 Najczęściej return służy do zwracania wartości przez funkcję:
function porownaj($x, $y): bool {
if ($x == $y)
return true;
else
return false;
}
 PHP 7.0 wprowadził typ zwracanej wartości. Od PHP 7.1 dostępny jest typ void. Od
PHP 8.0 możliwe jest określenie wielu typów zwracanej wartości.


Funkcja rekurencyjna – taka funkcja która wywołuje samą siebie. Często wykorzystywana
przy implementacji struktur drzewiastych i listowych.
Przykład:
function odwroc_r($lancuch) {
//wersja rekurencyjna


}

if (strlen($lancuch>0)) {
odwroc_r(substr($lancuch, 1));
}
echo substr($lancuch, 0, 1);
return;

//Za każdym wywołaniem jako parametr jest przekazywany
//ciąg od drugiego miejsca do ostatniego np.
//odwroc_r(‘ześć’), odwroc_r(‘eść’), odwroc_r(‘ść’),
//odwroc_r(‘ć’), odwroc_r(‘’);
//a potem wyświetlany jest pierwszy znak ciągu kolejno nic, ć, ś...

function odwroc_i($lancuch) {
for ($i=strlen($lancuch); $i>=0; --$i ) {
echo substr($lancuch, $i, 1);
}
return;
}
odwroc_r('Cześć' );
odwroc_i( 'Cześć');

//wersja iteracyjna
//rekurencja wygląda bardziej elegancko, ale tworzy ona
//w pamięci kopie samej siebie i wielokrotne wywołania
//funkcji. Jest też wolniejsza. Bywa też często wolniejsza
//i bardziej zasobożerna. Często zapomina się
//o warunku stopu rekurencji… ($lancuch > 0) aż brakuje
//pamięci… i serwer się wysypuje..

„Aby zrozumieć rekurencję trzeba zrozumieć rekurencję”

Przestrzenie nazw to sposób na enkapsulację elementów (abstrakcyjne
kontenery pozwalające przechowywać grupę funkcji, stałych, czy klas).
Po co stosować przestrzenie nazw? Analogia do OS:
 Załóżmy że mamy 2 pliki o tych samych nazwach: filmy.iso. Gdy każdy z
tych plików jest w osobnym katalogu wszystko jest w porządku:
\animowane\filmy.iso
\przyrodnicze\filmy.iso
 Gdy chcemy te dwa pliki przenieść do jednego katalogu staje się to
niemożliwe bez zmiany ich nazwy. Podobne w założeniach są
przestrzenie nazw.
 Przestrzenie nazw deklaruje się słowem kluczowym namespace np.
<?php namespace zwierze;
class Kot {
static function dajGlos() {echo 'miau';}
} ?>
 Odwołanie się do konkretnej przestrzeni:
use zwierze as kotowate;
echo \kotowate\Kot::dajGlos(), "<br />\n";


http://pl.php.net/manual/en/language.namespaces.php

Zalety stosowania systemów zarządzania
relacyjnymi bazami danych RDBMS:
1. Pozwalają na szybszy dostęp do danych niż
pliki jednorodne.
2. Można zadawać do takiego systemu pytania o
różnym stopniu skomplikowane i odnośnie
różnych kryteriów.
3. Posiadają mechanizmy równoległego dostępu
do danych.
4. Pozwalają na swobodny dostęp do danych
5. Mają rozbudowany system przywilejów i
uprawień.

Relacje – zbiór rekordów o identycznej strukturze powiązanych ze sobą
wewnętrznymi związkami między danymi.
Relacje reprezentowane są za pomocą tabeli.
Relacje grupowane są w schematy bazy danych.
 Rekord – zestaw danych posiadający ustaloną i ujednoliconą strukturę
wewnętrzną (podział na pola określonego typu).
Rekord to jeden wiersz tabeli.
 Schemat bazy (zbiór schematów relacji)– zbiór struktur wszystkich tabel
(relacji) wchodzących w skład bazy danych. Schemat zawiera m.in.:


◦ Nazwę relacji
◦ Nazwy i typy atrybutów
◦ Ograniczenia dla atrybutów






Klucz – Atrybut (lub zestawy atrybutów) którego wartości jednoznacznie
identyfikują dany rekord (wiersz) w tabeli.
Klucz główny - unikatowy identyfikator relacji i może być kombinacją kilku
kolumn, często jednak obejmuje jedną kolumnę (jeden atrybut). Klucz ma
za zadanie jednoznacznie identyfikować każdy (rekord) w tabeli.
Klucz obcy – atrybut lub zbiór atrybutów jednej tabeli (relacji) wskazujący
wartości klucza (najczęściej głównego) innej tabeli. Służy do wskazywania
zależności pomiędzy danymi składowanymi w różnych tabelach.

Pole

- rekordy
Typy kluczy:
•Proste (jeden atrybut) – np. ID lub nr_indeksu
•Złożone (wiele atrybutów) – np. Nazwisko + imię + adres

ID

nr_indeksu

nazwisko

imię

adres

1

12345

Iksiński

Jan

Zielna 3/4, Katowice

2

12353

Igrekowski

Bogdan

Czysta 2/43, Czeladź

Schemat bazy:
1.
TABLE `Klenci`.`sklep` (
`idKlient` INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Nazwisko` VARCHAR(35) NOT NULL,
`Imie` VARCHAR(35) NOT NULL,
Dodanie słówka
`Adres` VARCHAR(50) NOT NULL,
CREATE da instrukcje
`Miasto` VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idKlient`)
stworzenia tabeli
)
ENGINE = MyISAM;
2.
TABLE `Zamowienia`.`sklep` (
`idZamowienie` INTEGER UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`idKlient` INTEGER UNSIGNED NOT NULL,
`Wartosc` REAL UNSIGNED NOT NULL,
`Data` DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idZamowienie`)
)
ENGINE = InnoDB;

NOT NULL – pole zawsze musi mieć nadaną jakąś wartość
UNSIGNED – pole przechowuje tylko wartości nieujemne

AUTO_INCREMENT – automatycznie wstaw w to pole następny, unikalny,
całkowitoliczbowy identyfikator jeśli nie określono inaczej

Istnieją 3 typy relacji:
 Jeden do jednego – jeden wiersz pierwszej tabeli
połączony jest z jednym wierszem drugiej tabeli

◦ Gdyby była dostępna 3 tabela z danymi wrażliwymi (PESELEM,
Datą urodzenia) to dany klient ma tylko jeden PESEL i jedną datę
urodzenia.



Jeden do wielu – jeden wiersz pierwszej tabeli połączony
jest z wieloma wierszami drugiej tabeli
◦ Klient może mieć wiele zamówień.



Wiele do wielu – wiele wierszy pierwszej tabeli
połączonych jest z wieloma wierszami drugiej tabeli.

◦ Dla tabel KSIĄŻKI i AUTORZY, książka może mieć wielu
współautorów, jeden autor może być autorem lub współautorem
wielu książek. Wówczas stosuje się tabelę pośredniczącą:
Autorzy_Książki określającą który autor (samodzielnie lub z
innym) napisał daną książkę.

MySQL rozróżnia 5 typów identyfikatorów nazw: bazy danych, tabeli, kolumny,
idenksu i aliasu.
Baza danych MySQL (i poszczególne tabele) to konkretne pliki, stąd
rozróżnialność wielkich lub małych liter w nazwach zależy od systemu, na
którym wdrożono serwer bazy.

Do wszystkich typów liczbowych można ustawić parametr ZEROFILL
– wówczas przy wyświetlaniu zawartości kolumn posiadających ten
atrybut zapisane w nich liczby zostaną poprzedzone zerami.
Kolumna zdefiniowana jako ZEROFILL otrzyma automatycznie
parametr UNSIGNED.

Dla wszystkich typów
zmiennoprzecinkowych
istnieje możliwość
podania liczby cyfr
znaczących po
przecinku, gdzie
M – maksymalna
szerokość wyświetlania,
D – liczba znaczących
cyfr po przecinku.

Dane dla typów daty i czasu mogą być wpisywane w formie ciągów znaków
lub liczbowej. Typ TIMESTAMP wyróżnia się faktem, że jeśli pole tego typu
nie zostanie wypełnione, automatycznie zapisywana jest data i czas
aktualnie wykonywanej operacji.

MySQL umożliwia podawanie daty z dniem i miesiącem równym zero
(2009-00-00). Jest to przydatne, gdy nie znamy np. dokładnej daty
urodzenia danej osoby.
Typ TIMESTAMP może być wyświetlany na wiele sposobów:

Typy łańcuchowe można podzielić na 3 grupy:
1. Do przechowywania krótkich ciągów znaków
2. Do przechowywania długich ciągów danych
3. Do przechowywania zbioru wartości danych
Typ CHAR zawsze zajmuje tyle znaków ile podano przy definicji (resztę uzupełnia
spacjami), typ VARCHAR przechowuje tylko konieczne informacje, ale jest wolniejszy.

Typ TEXT służy do przechowywania dłuższych ciągów znaków (tekstów).
Typ BLOB służy do przechowywania dużych obiektów binarnych jak obrazy,
dźwięki, filmy itp.

Typ SET pozwala na określenie listy wartości jakie mogą być zapisane w
polu tego typu. Lista wartości tego typu oddzielana jest przecinkiem.
Typ ENUM jest typem wyliczeniowym – działa dość podobnie jak SET, ale
pole tego typu musi przyjmować tylko jedną wartość spośród określonego
zbioru (lub wartość NULL), podczas gdy w przypadku SET mogło to być
wiele wartości.

Etapy projektowania bazy:
1.
Zapoznaj się dokładnie z dziedziną dla której bazę chcesz
stworzyć i określ obiekty świata rzeczywistego na podstawie
którego zrobisz model.
2.
Unikaj redundancji danych.
◦
◦

3.

◦
4.

◦
5.

1.

Marnotrawstwo i zużycie pamięci.
Problem z aktualizacją i niezgodnością danych

Używaj wyłącznie atomowych wartości w kolumnach.

Zamówienia jako ciąg oddzielony przecinkiem 1, 4, 5 w jednej kolumnie
lub jako osobne rekordy

Dobierz właściwe klucze (na podstawie zapytań jakie będą
kierowane do bazy)

Każda książka ma swój unikalny numer ISBN – nie ma sensu nadawać
sztucznie numerycznego pola idKsiążki jako 1,2,3 itp..

Unikaj tworzenia tabel z wieloma pustymi polami

Chcemy dodać recenzję książki to tworzymy dodatkową tabelę
Recenzje(idKsiazki, Recenzja), a nie dodajemy kolumnę do już istniejącej
tabeli bo dużo książek może nie mieć recenzji.

Poważny błąd w Allegro umożliwiał poznanie haseł użytkowników!
http://niebezpiecznik.pl/post/powazny-blad-w-allegro-umozliwial-poznanie-hasel-uzytkownikow/







SQL (ang. Structured Query Language) –
strukturalny język zapytań dedykowany do
zarządzania i operowania na systemach
zarządzania relacyjnymi bazami danych.
Bazowy standard SQL to ANSI. MySQL w
niektórych aspektach od niego odbiera (czasem
jest to celowe działanie, czasem po prostu
niezgodność).
SQL integruje w sobie m.in. języki:
◦ Język definiowania danych (ang. Data Definition
Language - DDL)
◦ Język manipulowania danych (ang. Data Manipulation
Language – DML)



Tworzenie bazy danych

CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name [create_specification]

create_specification: [DEFAULT] CHARACTER SET [=] charset_name | [DEFAULT]
COLLATE [=] collation_name
#SCHEMA to alias do DATABASE, IF NOT EXISTS zapobiega powstaniu błędu gdy baza
danych już istnieje, a my chcemy utworzyć bazę o tej samej nazwie


Usuwanie bazy danych



Tworzenie tabeli

[NIEBEZPIECZNE]

DROP {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] db_name

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name (create_definition,...)
[table_options] [partition_options]

◦ LUB korzystając z innej tabeli czy widoku

CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] tbl_name [(create_definition,...)]
[table_options] [partition_options] select_statement
#Gdzie create definition zawiera nazwy i typy i właściwości kolumn,
table_options zawiera informacje o wykorzystywanym typie tabeli,
maksymalnej liczby wierszy itp.
partition_options zawiera kryteria podziału tabeli na grupy



Usuwanie tabeli



Zmiana struktury tabeli

DROP [TEMPORARY] TABLE [IF EXISTS] tbl_name [, tbl_name]
#TEMPORARY – usuwa tylko tabele oznaczone jako tymczasowe
ALTER [ONLINE | OFFLINE] [IGNORE] TABLE tbl_name alter_specification
[, alter_specification]
#W skład alter_specification wchodzi m.in.: dodawanie, usuwanie,
zmiana nazw kolumn, zmiana typów i właściwości kolumn
Przykłady:
CREATE TABLE t1 (a INTEGER,b CHAR(10)); //stworzenie tabeli
ALTER TABLE t1 RENAME t2;
//zmiana nazw z t1 na t2
ALTER TABLE t2 MODIFY a TINYINT NOT NULL, CHANGE b c CHAR(20);
//zmiana a na TINY INT, i zmiana nazwy b na c oraz na typ CHAR
ALTER TABLE t2 ADD d TIMESTAMP;
//dodanie kolumny d
ALTER TABLE t2 DROP COLUMN c;
//usunięcie kolumny c

INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
[INTO] tbl_name [(col_name,...)] {VALUES | VALUE} ({expr |
DEFAULT},...),(...),... [ ON DUPLICATE KEY UPDATE
col_name=expr [, col_name=expr] ... ]

LUB

INSERT [LOW_PRIORITY | HIGH_PRIORITY] [IGNORE] [INTO]
tbl_name [(col_name,...)] SELECT ... [ ON DUPLICATE KEY
UPDATE col_name=expr [, col_name=expr] ... ]
 Można podać listę kolumn (col_name) do jakich chcemy coś
wpisać oddzielając je przecinkami, lub jeśli jej nie podano,
należy podać wartości dla każdej z kolumn tabeli.
 Można podać wartości domyślne przy tworzeniu tabeli dla
każdej z kolumn. Wówczas, gdy zostanie jakaś wartość
pominięta dla pewnej kolumny, zostanie ona uzupełniona
wartością domyślną.

insert into klienci values (‘Kowalska’, 'Julia‘, 'Wierzbowa
25‘, 'Warszawa');
2.
insert into klienci set nazwisko= ‘Kowalska‘,
imie=‘Julia’, adres=‘Wierzbowa 25‘, miasto=‘Warszawa';
3.
insert into (nazwisko, imie, miasto) klienci values
(‘Kowalska’, 'Julia‘, 'Warszawa');
4.
insert into (nazwisko, imie, miasto) klienci select
nazwisko, imie, miasto from adresy
#LOW_PRIORITY – system może poczekać i wstawić dane
później
DELAYED – dane mają być zbuforowane. Wówczas można
kontynuować wysyłanie zapytań nie czekając na
zakończenie instrukcji insert.
IGNORE – jeśli nowo wstawiane dane miałyby powtarzające
się pole klucz (ID) to należy to zignorować.
ON DUPICATE KEY UPDATE – określ zasadę postępowania,
gdyby klucze miały się powtórzyć
1.

DELETE [LOW_PRIORITY] [QUICK] [IGNORE] FROM
nazwa_tabeli [WHERE warunek] [ORDER BY pole] [LIMIT
liczba_wierszy]
 Zapytanie:
DELETE FROM Klienci;
usunie wszystkie dane z tabeli Klienci.
 Aby usunąć tylko pewne wierszy należy dodać klauzulę
WHERE i odpowiedni warunek:
DELETE FROM Klienci
WHERE idKlient = 5;
 Klauzula LIMIT określa maksymalną liczbę wierszy, jaką
można usunąć. Najczęściej stosowana jest z klauzulą
ORDER BY, która zostanie omówiona później.
 Klauzula QUICK może w pewnych przypadkach
przyspieszyć usuwanie z tabel opartych o silnik MyISAM.


SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] […] select_expr [, select_expr ...]
FROM nazwy_tabel
[WHERE warunek]
[GROUP BY {kryteria_grupowania} [ASC | DESC],
[HAVING warunek]
[ORDER BY {kryteria_sortowania} [ASC | DESC], ...]
[LIMIT {limit]
[PROCEDURE nazwa_procedury(lista_argumentow)] […]
SELECT służy do wyszukiwania pozycji ze wskazanej tabeli lub tabel. Zazwyczaj
są to kolumny wchodzące w skład owej tabeli spełniające warunek podany po
słowie kluczowym WHERE.
#ALL – wszystkie pasujące rekordy powinny być zwrócone (tak jest domyślnie),
DISTINCT (alias DISTINCTROW) – tylko unikalne (nie powtarzające się) rekordy
powinny zostać zwrócone.
Nazwy tabel i/lub pól jeśli zawierają spację (lub pewne znaki specjalne)
powinny być opatrzone apostrofami francuskimi (pod znakiem tyldy) ` `.
Ciągi znaków powinny być ujęte w znaki standardowego apostrofu.

Like i Regexp
porównują
wartość z
zadanym
wzorcem, gdzie
dla LIKE:
% - ozn. dowolną
liczbę wystąpień
znaków,
_ - ozn. dowolny
pojedynczy znak.
Regexp zgodny
jest ze stylem
POSIX (jak w PHP)

Często aby otrzymać informacje należy przeanalizować dane zawarte w
wielu tabelach np. Aby dowiedzieć się, czy i kiedy klientka Julia Kowalska
złożyła zamówienie należy przejrzeć tabele Klienci i Zamówienia.
W tym celu wykonywane jest łączenie tabel:
SELECT `zamowienia.Idzamowienie`, `zamowienia.wartosc`,
`zamowienia.data`
FROM `kIienci`, `zamowienia`
WHERE `klienci.nazwisko`='Kowalska‘
AND `klienci.imie` = ‘Julia’
AND `klienci.idKlient`=`zamowienia.idKlient`; #warunek łączenia




Dokonano tutaj niejawnego złączenia zwanego INNER JOIN (FULL JOIN) –
produkt kartezjański obu tabel. Każdy wiersz tabeli Zamówienia jest
połączony z każdym wierszem tabeli Klienci, bez względu na to czy dany
klient złożył jakieś zamówienie czy też nie. Ale nam nie potrzebny jest
taki rezultat. Trzeba jeszcze powiązać konkretnego klienta z jego
zamówieniem. Za to odpowiada warunek łączenia. MySQL zatem zawarł
w wyniku tylko te rekordy, których wartość pola idKlient z tabeli Klienci
odpowiada wartości pola idKlient z tabeli Zamówienia.

idZamowienie

Wartosc

Data

2

Julia

Kowalska

Czasem istnieje potrzeba znalezienia informacji z tabel ze
sobą niepowiązanych – na przykład, którzy klienci nigdy nie
złożyli zamówienia. Najłatwiej zrealizować to przez łączenie
typu Left Join. Spowoduje ono połączenie dwóch tabel na
podstawie zadanego warunku łączenia, jednak jeśli w drugiej
tabeli nie ma odpowiadającego rekordu to do wyniku zostanie
dodany rekord z wartością NULL w prawej kolumnie.
Przykład:
SELECT `klienci.imie`, `klienci.nazwisko`,
`zamowienie.idZamowienie`
FROM `kIienci` LEFT JOIN`zamowienia`
ON klienci.IdKlient = zamowienia.idKlient;


Da w rezultacie:
Imie

Nazwisko

idZamowienie

Maria

Wierzbicka

NULL

Julia

Kowalska

2

Paulina

Nowak

6

Aby teraz faktycznie wyszukać tylko klientów, którzy
nie mają żadnych zamówień wystarczy skorzystać z
operatora IS NULL:
SELECT `klienci.imie`, `klienci.nazwisko`,
FROM `kIienci` LEFT JOIN`zamowienia`
ON klienci.IdKlient = zamowienia.idKlient;
WHERE `zamowienie.idZamowienie` IS NULL;
Da to w rezultacie:




Imie

Nazwisko

Maria

Wierzbicka

Istnieje również Right Join, który działa analogicznie.



1.

Do tabel czy kolumn można odwołać się nadawając im aliasy za pomocą
słowa kluczowego AS. Najczęściej są one wykorzystywane do dwóch
celów:
By skrócić zapytanie:

SELECT `kl.imie`, `kl.nazwisko`,
FROM `kIienci` AS kl LEFT JOIN `zamowienia` AS z
ON kl.IdKlient = z.idKlient;
WHERE `z.idZamowienie` IS NULL;
2.

By odwołać się dwa razy do tej samej tabeli:

SELECT `kl1.imie`, `kl1.nazwisko`, `kl2.imie`, `kl2.nazwisko`,
`k1.miasto`
FROM `kIienci` AS kl1, `klienci` AS kl2
WHERE `kl1.miasto` = `kl2.miasto`;
AND `kl1.nazwisko`!= `kl2.nazwisko`;

Wyszuka klientów z tego samego miasta. MySQL potraktuje tabelę Klienci
jak dwie różne tabele o nazwach kl1 i kl2, oraz przeprowadzi ich
łączenie na podstawie pola miasto. Ostatni warunek pomija rekordy
zawierającego 2 razy dane tego samego klienta.



Aby posortować dane należy użyć klauzuli ORDER BY:

SELECT `imie`, `nazwisko`
FROM `kIienci`
ORDER BY `nazwisko`;

Domyślnym porządkiem jest porządek rosnący (ang.
ASCENDING - ASC). Aby zastosować porządek malejący
należy dodać słowo kluczowe DESC:
SELECT `imie`, `nazwisko`
FROM `kIienci`
ORDER BY `nazwisko` DESC;
 Pominięcie `klienci.imie` jest możliwe, bo nie ma drugiej
tabeli z kolumną o nazwie imie. Aczkolwiek dobrą
praktyką jest dodawanie nazwy tabeli przed nazwą pola,
szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych
zapytań.




Często istnieje konieczność określenia, ile wierszy
spełnia zadane kryteria, albo jaka jest średnia wartość
danego pola np. pojedynczego zamówienia. Należy
wówczas zastosować funkcje agregujące:

avg(wartosc)

Wyliczanie średniej wartości wśród wszystkich zamówień
SELECT AVG(wartosc) FROM zamowienia;


Dane można również najpierw zgrupować korzystając z
klauzuli GROUP BY. Zapytanie:
SELECT AVG(wartosc), idKlient
FROM zamowienia
GROUP BY idKlient


49,42
avg(wartosc)

idKlient

12,99

1

74,00

2

38,50

3

pogrupuje dane bazując na wartościach pola idKlient, a następnie dla tych grup
zostanie wyliczona wartość średnia zamówienia (średnia wartość dla wszystkich
zamówień złożonych przez danego klienta)
Niestety dla klauzuli SELECT i zapytań wykorzystujących GROUP BY czy funkcje
agregujące, nie może znaleźć się specyfikacja warunku za pomocą słowa
kluczowego WHERE. Zamiast tego tuż po GROUP BY należy użyć klauzuli HAVING
działającej dokładnie tak samo jak WHERE.
 Znajdź zamówienia klientów o średniej wartości powyżej 50 zł:
SELECT AVG(wartosc), idKlient FROM zamowienia
GROUP BY idKlient
avr(wartosc) idKlient
HAVING AVG(wartosc) > 50;
74,00

2

Wykonywanie zapytań do bazy danych odbywa
się w następujących pięciu krokach:
1. Sprawdzenie poprawności danych
wpisanych przez użytkownika.
2. Nawiązanie połączenia z odpowiednią bazą.
3. Wysłanie zapytania.
4. Otrzymanie rezultatów.
5. Prezentacja otrzymanych wyników
użytkownikowi.



string mysql_real_escape_string ( string $unescaped_string [,
resource $link_identifier ] ) – funkcja dodaje znacznik \ przed
znakami: \x00, \n, \r, \, \', \" ,\x1a. Jest ona w pełni świadoma
ustawień locale.



Powinna być wykonywana zawsze (z małymi wyjątkami) przed
wysłaniem zapytania do bazy.



Co ważne funkcja omija znaki jak % czy _ mające ważne znaczenie
w MySQL.



Względnie można użyć string addslashes ( string $str ) – ale
domyślnie działa ona dla mniejszego zestawu znaków.



Oczywiście wcześniej usuwamy spacje i inne białe znaki, oraz
wprowadzamy ograniczenia na same pola formularza (najlepiej
przez wyrażenia regularne lub funkcje ctype_*)




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($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.

string date ( string $format [, int $timestamp ] ) –
zwraca sformatowany ciąg (według parametru
$format) przedstawiający określoną datę (podaną
jako znacznik czasu Uniksa w drugim parametrze).
 Znacznik czasu Unixa (UNIX Epoch) – aktualny czas i
data są przechowywane w 32 bitowej zmiennej typu
integer zawierające liczbę sekund od północy 1
stycznia 1970 GMT.
 Jeżeli funkcje date wywołamy bez podania znacznika
czasu to zostanie zwrócona aktualna data i czas.
Przykład:
echo date('jS F Y');
Wyświetli datę w formacie 13th December 2010




Znacznik czasu Unixa – problemy:

◦ Przy użyciu 32bitowych liczb całkowitych możemy reprezentować
ograniczony zakres czasu. Jeśli program miałby obsługiwać daty sprzed
1902 lub po 2038 roku to byłby to niemały problem.
◦ ALE po 2038 rozmiar typu long będzie na tyle zwiększony, że nie ma się
co martwić o przyszłe daty.
◦ POZA TYM sposób reprezentacji dany w Windowsie jest jeszcze bardziej
ograniczony (kto pamięta problem roku 2000) oraz znacznik ten nie może
mieć wartości ujemnej, więc nie da się tam reprezentować dat sprzed roku
1970.



Za konwertowanie daty do znacznika czasu
Unix’a odpowiada funkcja mktime():

int mktime ([ int $hour = date("H") [, int $minute = date("i") [, int
$second = date("s") [, int $month = date("n") [, int $day = date("j")
[, int $year = date("Y") [, int $is_dst = -1 ]]]]]]] )




Parametr is_dst określa czy mamy do czynienia z
czasem letnim (1 – TAK, 0 – NIE, -1 - NIE
WIADOMO)
Wartość tego parametru jest domyślnie
ustawiona na -1 i wówczas PHP podejmie próbę
ustalenia czy obowiązuje czas leni czy zimowy,
na podstawie ustawień systemu operacyjnego.

Aby wpisać datę bez czasu, to wszystkie parametry odnośnie czasu
ustawiamy na zero.
 Jeśli do funkcji nie zostaną przekazane żadne parametry to zostaną one
ustawione na wartości aktualne.
$znacznik_czasu = mktime();
$znacznik_czasu = time();
$znacznik_czasu = date(‘U’);
Wszystkie te funkcje zwrócą znacznik czasu dla aktualnej daty i godziny.
 Funkcji mktime() rok można przekazać w formacie dwu lub
czterocyfrowym. Wartości 0 – 69 są interpretowane jak lata 2000 do
2069, a wartości od 70 do 99 – jako lata od 1970 – 1999.
$czas = mktime(12, 0, 0);
//południe bieżącego dnia
$czas = mktime(0, 0, 0, 1, 1);
//pierwszy stycznia bieżącego roku
$czas = mktime(12, 0, 0, $miesiac, $dzien+30, $rok)
// spowoduje dodanie 30 dni do daty wskazywanej przez poszczególne
parametry, mimo że w większości przypadków wyrażenie ($dzien+30)
będzie miało większą wartość niż liczba dni w miesiącu.


array getdate ([ int $timestamp = time() ] ) –
pobierana ona znacznik czasu i zwraca
tablicę asocjacyjną przedstawiającą części
daty i czasu



Wywołanie funkcji getdate() bez parametrów, zostanie
potraktowane jako wpisanie bieżącego znacznika czasu:

Da w wyniku:
Array (
[seconds] => 36
[minutes] => 34
[hours] => 12
[mday] => 16
[wday] => 4
[mon] => 12
[year] => 2010
[yday] => 349
[weekday] => Thursday
[month] => December
[0] => 1292502876 )

bool checkdate ( int $miesiąc , int $dzień , int $rok ) –
funkcja sprawdza czy rok jest poprawną liczbą z
zakresu od 0 do 32767, czy miesiąc jest liczbą z
zakresu od 1 do 12 i czy dany dzień istnieje w danym
miesiącu. Lata przestępne są również brane pod
uwagę.
 Przykłady:
checkdate(2, 20, 2010)
//zwróci true
checkdate(2, 31, 2010)
//zwróci false


string strftime ( string $format [, int
$timestamp = time() ] ) – sformatuj datę
zgodnie z ustawieniami regionalnymi
systemu (locale).
Przykład:


A co jak chce 16 grudnia 2010?



Tablice asocjacyjne kluczem do sukcesu!







Daty i czas w MySQL przechowywane są w formacie ISO 8601.
Godziny obsługiwane są zgodnie z intuicją, ale jeśli chodzi o
daty, to norma ta wymaga, by jako pierwszy składnik podawano
rok.
Przykład:
29 sierpnia 2010 powinien być wpisany jako 2010-08-09 lub
10-08-29
Jeśli daty generujemy ręcznie, dobrze zapisywać dzień i miesiąc
poprzedzone zerami wiodącymi by nie sprawiać sobie trudności.
Rok dobrze jest też zapisywać korzystając z czterech cyfr.
Konwersje daty można również wykonać z poziomu bazy MySQL
przy użyciu funkcji DATE_FORMAT() i UNIX_TIMESPAMP().
Przykład:

Konwersja daty z RRRR_MM-DD na MM-DD-RRRR.











Ujawnienie informacji poufnych – należy ograniczyć sposoby
uzyskiwania dostępu do danych poufnych i ograniczyć grupę osób
uprawnionych do ich przeglądania. Ponadto należy ograniczyć do
minimum liczbę uruchomionych na serwerze usług i szyfrować
informacje przed ich przesyłaniem.
Utrata lub zniszczenie danych – kopie zapasowe
Modyfikacje i/lub niezgodność danych – bardzo ciężkie do wykrycia.
Można obliczać sumę kontrolną dla najważniejszych plików i
porównywać ją ze sumą kontrolną oryginału.
Blokada usługi (DoS) – ciągłe monitorowanie ruchu i podejmowanie
właściwych działań.
Błędy w oprogramowaniu – dokładna dokumentacja, wyszczególnienie
założeń projektowych, oraz uwzględnienie odpowiednich metod
testowania
Zaprzeczenie korzystania z usługi – „Panie ja przecież nie składałem
żadnego zamówienia. Jakim prawem obciążyliście mi kartę kredytową?
Co z tego, że zamówienie przyszło z mojego maila, ja go nie
wysyłałem!”. Rada – weryfikacja telefoniczna, pogodzenie się z kosztami.

Uwierzytelnianie - proces polegający na
zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości
osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział
w wymianie danych (użytkownik musi
udowodnić, że jest tym za kogo się podaje).
Metody uwierzytelniania:
 Hasła dostępowe.
 Metody biometryczne.
 Metody sprzętowe.


Po co wykorzystywać sól? Czy funkcja md5 jest bezpieczna?
Czym się różni szyfrowanie od hashowania?
Dane do bazy w osobnym pliku

Podwójne haszowanie hasła z solą











string crypt ( string $str , string $salt ) – funkcja haszująca
bazująca na algorytmie DES (lub innym w zależności od soli).
string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) – funkcja
haszująca wykorzystująca algorytm RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm.
string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ) – funkcja
haszująca wykorzystująca algorytm US Secure Hash Algorithm 1.
string hash ( string $algo , string $data [, bool $raw_output =
false ] ) – funkcja haszująca wykorzystująca algorytm podany
jako parametr (np. "md5", "sha256", "haval160,4").
string md5_file ( string $filename [, bool $raw_output = false ] )
– funkcja wyliczająca skrót md5 dla podanego pliku.
string sha1_file ( string $filename [, bool $raw_output = false ] )
– funkcja wyliczająca skrót sha1 dla podanego pliku.
password_hash(string $password, string|int|null $algo, array
$options = []) – funkcja wyliczająca skrót na podstawie podanego
algorytmu.
Którą zatem należy wybrać?

https://www.php.net/manual/en/faq.passwords.php#faq.passwords.fasthash







Można dołączać informacje podane przez
użytkownika do każdego linku zawartego na
stronie – wszyscy, którzy mają dostęp do historii
i pamięci podręcznej przeglądarki znają nasze
dane logowania. Dane logowania są przesyłane
do serwera przy każdym nowym żądaniu GET
(nadmiarowo).
Można wykorzystać podstawowe uwierzytelnianie
protokołu HTTP. Jednakże tutaj również dane
dostępowe są przesyłane z każdym kolejnym
żądaniem.
Wykorzystując mechanizm sesji.

Schemat działania:
 Skrypt lub serwer nakazuje przeglądarce dokonania uwierzytelniania użytkownika.
 Przeglądarka jest odpowiedzialna za wyświetlenie odpowiedniego okna do
wpisania danych logowania.
 Przeglądarka po pomyślnym uwierzytelnieniu zapamięta je i z każdym żądaniem
prześle do serwera.
 Dane zostają usunięte z chwilą zamknięcia przeglądarki.
Wady:
 Możliwe jest przesłanie danych logowania w formie czystego tekstu, lub
zahaszowanych (zwykle funkcją md5) co nie jest zbyt bezpieczne. Dopiero SSL i
certyfikaty gwarantują pewien poziom bezpieczeństwa.
 Podstawowe uwierzytelnianie wywołane z poziomu PHP wymaga wykorzystania
określonych zmiennych środowiskowych, a co za tym idzie wymaga sprawdzenia,
z jakim serwerem ma się do czynienia (Apache, IIS itp.)
 Od przeglądarki zależy, czy zostanie nałożony limit prób i kiedy dokładnie
zostanie wyświetlony komunikat w przypadku podania błędnych danych.
Podstawowe uwierzytelnianie chroni fragmenty zasobów prze konieczność podania
nazwy użytkownika i hasła by uzyskać dostęp do nich. Zasobom nadaje się nazwy
i można je grupować. Każda grupa może być chroniona innym zestawem
identyfikatorów i haseł.

Źródło: L. Welling, L. Thomson. PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty.
Wydanie czwarte, Helion, Gliwice, 2009. ISBN: 978-83-246-0821-8.



Podstawowe uwierzytelnianie można również ustawić
korzystając z plików .htaccess i .htpass.

.htaccess



Plik .htpass można utworzyć korzystając z programu
htpasswd dołączanego do serwera Apache

.htpass
Istnieje moduł mod_auth_mysql, który pozwala
przechowywać dane do logowania nie w pliku
tekstowym, a w bazie danych.

Jeszcze lepiej przechowywać unikalną sól dla każdego użytkownika w bazie



Session fixation

Haker tworzy link, który kieruje użytkownika na właściwą stronę logowania, ale
z ustalonym SID-em.
<a href=http://host/index.php?PHPSESSID=1234> Kliknij TUTAJ</a>
Obrona: session_regenerate_id() – zastępuje bieżący identyfikator sesji nowym i
zachowuje w nowej sesji wszystkie informacje.

Session hijacking
Haker zdobywa w jakiś sposób prawidłowy identyfikator sesji i używa go by
dostać się do systemu.
Obrona:


◦ User agent verification (za każdym razem sprawdzane jest czy użytkownik korzysta z
dokładnie tej samej wersji przeglądarki podczas danej sesji na stronie. Problemy:
proxy, łatwy spoof przeglądarki)
◦ IP address verification (j.w. tylko, że tyczy się adresu ip. Problemy: NAT, różny adres
ip per request)
◦ Secondary token (tworzony jest dodatkowy (niezależny od SID) identyfikator, który
można regenerować co krótki okres czasu i sprawdzać)



Session poisoning (injection)

◦ Jeśli użytkownik może ingerować w zmienne sesyjne (niewłaściwa
walidacja wejścia), może to prowadzić do poważnych skutków.

void header ( string $string [, bool $replace = true [, int
$http_response_code ]] ) – wysyła określony nagłówek do przeglądarki.
Opcjonalny parametr replace, mówi czy należy zastąpić nagłówek inną
wartością jeśli taki już występuje w żądaniu.
 Aby zrealizować przekierowanie należy wysłać nagłówek Location:
header('Location: http://www.test.com/');
 Funkcja header() musi być wywołana, zanim jakiekolwiek inne znaki
(białe, tagi html) zostaną wysłane. Można ten problem ominąć włączając
buforowanie wyjścia:
Należy na samym początku skryptu wywołać funkcję ob_start() włączającą
buforowanie, oraz na jego końcu wywołać funkcję kończącą bufowanie
ob_end_flush().
Przykład:
<?php ob_start() ?>
<html>
<?php header(”Location: http://www.domena.com/test.php?”.SID); ?>
</html>
<?php ob_end_flush() ?>


Identyfikator sesji w pewnych przypadkach nie jest przekazywany,
gdy używamy header, więc trzeba go dołączyć korzystając ze stałej SID

