
Elementy obiektowe języka PHP



 Już w latach 60-tych język Stimula67 wprowadził i
wykorzystywał koncepcję obiektów.

 Termin programowanie zorientowane obiektowo (ang. object
oriented programming) pojawia się ok. 1971 roku wraz z
językiem Smalltalk.

 W 1982 roku B. Stroustrup rozpoczyna pracę nad następcą
języka C with Classes nazwanego później C++ (silnie,
statycznie typowany) - niejako rozszerzenie języka C m.in. o
obiektowe elementy.

 W latach 80-tych istniejące języki wzbogacane są o
mechanizmy obiektowości (Fortan, ObjectiveC, Pascal).

 W 1991 rozpoczynają się pracę nad projektem języka Java,
bazującego na syntaktyce C++.

 W latach 90-tych powstają zorientowane obiektowo,
interpretowane, dynamicznie typowane języki (Python, Ruby),
czy języki skryptowe (PHP).



 Z początkiem nowego tysiąclecia pojawia się
platforma .NET, wspierająca języki C#, Visual Basic
.NET, J#).

 Propagacja języków zorientowanych obiektowo
trwa w najlepsze – SWIFT, Kotlin, TypeScript itp.

 Obiektowość w programowaniu jest jednolita na
poziomie koncepcji, jednak w zakresie rozwiązań
szczegółowych i implementacyjnych występują
różnice.



 Możliwość łatwego modelowania sposobu myślenia
człowieka i jego percepcji bytów ze świata rzeczywistego.

 Ułatwienie w ponownym wykorzystywaniu kodu i
zapewnienia jego bezpieczeństwa (modyfikatory dostępu,
wyłapywanie wyjątków, dziedziczenie).

 Kod jest często prostszy do napisania i czytelniejszy.

 Lepsza organizacja kodu – podział na logicznie powiązane
byty i warstwy.

 Łatwiejsze zapewnienie poprawnej inicjalizacji i
zarządzania cyklem życia obiektu (konstruktory,
destruktory).



 Zanim przejdziemy do omawiania aspektów
programowania obiektowego wyjaśnijmy jak się ono
ma na tle programowania proceduralnego.

 Rozwiązanie problemu programistycznego często
wykorzystuje strategię dekompozycji.

 Podejście proceduralne zakłada, że złożone
czynności prowadzone do rozwiązania problemu
opisane są przez osobne procedury (podprogramy).
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Cechy programowania proceduralnego:
 Nacisk na realizację algorytmu.
 Dekompozycja dużego programu na mniejsze części.
 Funkcje najczęściej współdzielą globalny zestaw danych.
 Dane są przekazywane z jednej funkcji do drugiej.

Wady programowania zorientowanego proceduralne:
 Problematyczna zabezpieczenie dostępu do danych.
 Często brak jawnego powiązania między różnymi danymi

(np. zmiennymi opisującymi ten sam obiekt).
 Problematyczne modelowanie rzeczywistych problemów.

Dane globalne Dane globalne

Procedura1
-----------
Dane lokalne

Procedura2
-----------
Dane lokalne

Procedura3
-----------
Dane lokalne



 Obiekt jest abstrakcją pewnego konkretnego bytu ze świata 
rzeczywistego, reprezentujący rzecz (obiekt fizyczny), pojęcie (obiekt 
konceptualny) lub pewny byt programistyczny nie mający swojego 
odpowiednika w rzeczywistości.

 Klasa określa właściwości i możliwości każdego obiektu do niej 
należącego, definiuje zatem to, jak obiekt jest zbudowany i co potrafi.
W szczególności klasa zawiera specyfikację danych i metod, 
implementację metod, informacje dotyczące relacji i powiązań z innymi 
klasami.

Można różnić jeszcze następujące pojęcia:
 Tożsamość (ang. identity), pozwala na odróżnienie danego obiektu od 

każdego innego (poprzez jego unikatową nazwę lub adres w pamięci).
 Stan (ang. state), opisuje to co obiekt w danym momencie powinien 

wiedzieć aby sprawnie działać (poprzez zestaw atrybutów i przypisanych 
im wartości).

 Zdolność do działania (ang. behavior) opisuje operacje(metody), które 
obiekt może wykonać.



Właściwości (atrybuty):
Producent;
Kolor;
Metody:
Jedź();
Stój();
Skręć_w_lewo();
Skręć_w_prawo();



 Abstrakcja – obiekt jest abstrakcją pewnego konkretnego bytu ze 
świata rzeczywistego, reprezentującego rzecz (obiekt fizyczny) lub 
pojęcie (obiekt konceptualny). Abstrakcja pozwala postrzegać 
modelowaną rzeczywistość bez wnikania w jej wewnętrzną 
strukturę.

 Enkapsulacja (hermetyzacja) – dostęp do danych obiektu jest 
możliwy tylko przez określone operacje (metody) obiektu. Możliwa 
jest zmiana implementacji obiektu bez negatywnego wpływu na 
resztę programu.

 Polimorfizm - Referencje mogą dotyczyć obiektów różnego typu, a 
wywołanie metody dla referencji spowoduje zachowanie 
odpowiednie dla pełnego typu obiektu wywoływanego. Jeśli dzieje 
się to w czasie działania programu, to nazywa się to późnym 
wiązaniem lub wiązaniem dynamicznym.

 Dziedziczenie – pozwala na tworzenie hierarchicznych związków 
między klasami. Podklasa dziedziczy atrybuty i metodzie po 
nadklasie.



Abstrakcyjny model roweru

Rzeczywiste byty (rowery)

Właściwości (atrybuty):
Producent;
Kolor;
Metody:
Jedź();
Stój();
Skręć_w_lewo();
Skręć_w_prawo();



Właściwości (atrybuty):
Producent;
Kolor;
Metody:
Jedź();
Stój();
Skręć_w_lewo();
Skręć_w_prawo();
PobierzProducenta();
ZmienProducenta($producent);
PobierzKolor();
ZmienKolor($kolor);

Należy odwoływać się do 
konkretnych metod, a nigdy 
bezpośrednio do wartości pól

Przykład:
ZmienKolor("Niebieski");
Zamiast
Kolor = "Niebieski";

Po co? Enkapsulacja pozwala obiektom kontrolować poprawność swojej 
reprezentacji wewnętrznej. Użytkownik odwołując się bezpośrednio do 
pola Producent może tam wpisać błędną wartość np. "Niebieski" 
korzystając z metody ZmienKolor() można temu zapobiec.



 Załóżmy, że istnieją 3 klasy: Rower, Samochód i Pojazd. Zarówno 
Rower jak i Samochód są pojazdami, więc mają jakieś cechy wspólne 
(Kolor, Producenta) i podobne możliwości (mogą jechać, 
zatrzymywać się i skręcać). Aby zatem nie powtarzać się tworząc te 
3 klasy, wystarczy zdefiniować klasę Pojazd, a potem stworzyć klasy 
Rower i Samochód, które będą dziedziczyły wszystkie pola i metody 
klasy pojazd.

Właściwości (atrybuty):
Typ roweru;
Metody:
ZmieńPrzerzutkę();

Właściwości (atrybuty):
Numer nadwozia;
Metody:
Zatankuj();

Rower Samochód

Właściwości (atrybuty):
Producent;
Kolor;
Metody:
Jedź();
Stój();
Skręć_w_lewo();
Skręć_w_prawo();

Pojazd



 Zarówno rower jak i samochód potrafią się poruszać, ale 
robią to w odmienny sposób (mimo, iż ogólna zasada jest 
taka sama). Musi być zatem znany obiekt, dla którego metoda 
polimorficzna Jedź() ma zadziałać.

Właściwości (atrybuty):
Producent;
Kolor;
Metody:
Jedź();
…

Właściwości (atrybuty):
Producent;
Kolor;
Metody:
Jedź();
…

Rower Samochód

$ob = new Rower();
$ob->Jedź(); //wywołanie metody Jedź z klasy Rower
$ob = new Samochód();
$ob->Jedź(); //wywołanie metody Jedź z klasy Samochód



Składowymi klasy są:

 Stałe.

 Właściwości (pola).

 Metody.

Kolejność składowych w definicji klasy jest 
dowolna, ale dobrą praktyką programistyczną 
jest umieszczanie stałych na początku, po 
nich właściwości, a na końcu metod.

Ważne: definicje metod muszą się znajdować 
wewnątrz definicji klasy.

class NazwaKlasy {

//składowe klasy

}



class Pojazd {

private $kolor;

private $producent;

public function Jedz() {

echo 'Jadę';

}

public function Stoj() {

echo 'Zatrzymałem się';

}

public function Skrec_w_lewo() {

echo 'Skręcam w lewo';

}

public function Skrec_w_prawo() {

echo 'Skręcam w prawo';

}

}



 Właściwości oraz metody klasy poprzedzamy specyfikatorem
(modyfikatorem) dostępu. Dostępnymi specyfikatorami są:
◦ private,
◦ public,
◦ protected.

 Składowe zdefiniowane przy użyciu słowa kluczowego private są
widoczne wyłącznie wewnątrz metod danej klasy. Nie można
dokonać ich redefinicji w klasie potomnej. Składowe określone
jako public są widoczne wszędzie (oraz możliwe jest ich
dziedziczenie): zarówno w metodach klasy jak i na zewnątrz (tj.
z poziomu skryptu głównego czy innych funkcji i metod).
Natomiast składowe chronione (tj. zdefiniowane jako protected)
są dostępne w danej klasie i jej klasach potomnych (są
dziedziczone).

Ważne: stałych nie poprzedza się specyfikatorem dostępu!
 Jeżeli nie podano modyfikatora, stosowany jest domyślnie public.



class nazwaklasy

{

public $atr1;

}

$obj = new nazwaklasy();

$obj->$atr1 = "wartość";

echo $obj->$atr1;

 Oczywiście często stosowany jest modyfikator dostępu protected
lub private:

class nazwaklasy

{

private $atr1;

}

 Wówczas nie można odwołać się bezpośrednio spoza klasy.



 Definicja stałej w klasie wykorzystuje słowo kluczowe const: 
class Pojazd {

const kolor = 'czarny';

}

echo Pojazd::kolor;

 Dostęp do stałej klasowej uzyskuje się przy użyciu operatora zakresu ::, 
wskazując klasę do której należy stała. 

 Zasięg wszystkich stałych klasy jest publiczny (od PHP 7.0 możliwa zmiana).
 Do stałych nie można odwoływać się jak do właściwości obiektu:
$obj = new Pojazd; echo $obj->kolor; //NIEPOPRAWNE

Właściwości:
Wartości pól można inicjalizować wyrażeniami (ale od PHP 5.6):

public $wiek = 16 * 3; 

private $producent = 'Arkus'.'Romet'; 

można też literałami:
public $wiek = 21; 

private $producent = 'Arkus Romet'; 



 W PHP można dodawać składowe w sposób dynamiczny:
<?php

class Pojazd{

public function stworzWlasciwosc($nazwa, 
$wartosc){

$this->{$nazwa} = $wartosc;

}

}

$test = new Pojazd();

$test->stworzWlasciwosc('nazwa', '50');

echo $test->nazwa;

?>



 Zakładając następującą definicję:
class Uzytkownicy {

public string $name;

public function pobierzUzytkownika($id) {

return null;

}

}

$uzytkownicy = new Uzytkownicy;

 odwołanie typu:
$wynik = $uzytkownicy->pobierzUzytkownika(1)->name;

 generowałoby wyjątek. Co zatem zrobić, jeśli null jest poprawną 
(możliwą do zwrócenia wartością)? W PHP 8.0 dostępny jest tzw. 
null-safe operator:

$wynik = $uzytkownicy->pobierzUzytkownika(1)?->name;



Konstruktor jest wywoływany przy tworzeniu obiektu i zwyczajowo służy do inicjalizacji 
atrybutów lub tworzeniu innych wymaganych obiektów.

Konstruktor jest definiowany w identyczny sposób jak inne metody, ale posiada unikalną 
nazwę: __construct(). 

Przykład:

class Pojazd {

function __construct($typ)

{

echo $typ.' zgłasza się do pracy';

}

} 

Definicja konstruktora różni się w zależności od wersji PHP. W wersji 3 konstruktorem była 
metoda o nazwie takiej samej jak klasa, ale metoda ta nie musiała występować w danej 
klasie. Mogła być odziedziczona. 

W wersji 4 usunięto dziedziczenie konstruktora.
Natomiast od PHP5 konstruktorem jest metoda o nazwie __construct(). Z racji na zgodność 

w dół, w PHP5 konstruktorem jest również metoda o nazwie identycznej jak klasa, w 
której występuje (ale jest to nieco rzadziej wykorzystywane podejście i zlikwidowane od 
PHP 8.0).

Podczas tworzenia obiektu wywoływany jest konstruktor podanej klasy. Natomiast jeśli 
klasa nie ma konstruktora, to następuje próba wywoływania konstruktora klasy bazowej. 
Jeśli się nie powiedzie, to szukany jest konstruktor poprzedniej klasy bazowej, i tak 
dalej, aż do pierwszej klasy bazowej. 



 Destruktor jest przeciwieństwem 
konstruktora.

 Służy do implementowania funkcjonalności, 
które mają być wykonane bezpośrednio przed 
zniszczeniem obiektu klasy realizowanym 
automatycznie.

 Destruktor klasy musi nosić nazwę 
__destruct().

 Destruktory nie mogą przyjmować 

żadnych parametrów.



class nazwaklasy

{

function __construct($arg)

{

echo "Konstruktor został wywołany:  

".$arg."<br/>";

}

}

$obiekt1 = new nazwaklasy("Test1");

$obiekt2 = new nazwaklasy("Test2");

$obiekt3 = new nazwaklasy(); //czy tak można?



 Definicja klasy powinna się znaleźć przed jej użyciem 
(egzemplifikacją). 

 Zakładając:
class Pojazd

{
function __construct($arg = "")

{

echo "Konstruktor został wywołany:  ".$arg."<br/>";

}

}

 Można tworzyć instancje przez:
$p = new Pojazd('test');

$p2 = new Pojazd;

$nazwa = 'Pojazd';

$p3 = new $nazwa;



 W PHP 8.0 można użyć dowolnego wyrażenia (które produkuje ciąg 
znaków) by dokonać egzemplifikacji klasy.

 Ważne są nawiasy.
 Przykład:
<?php

class Pojazd {}

class Samochod {}

class Samolot {}

function stworzKlase(): string

{

return 'Samochod';

}

$obj1 = new (stworzKlase());

$obj2 = new ('Samoch' . 'od');

$obj3 = new (Samolot::class);

?>



 Wewnątrz klasy dostępny jest wskaźnik $this.
 Dozwolone odwołania typu:

$this->atr1;

class nazwaklasy

{
public $atr1;

function operacja($arg)

{

$this->atr1 = $arg;

echo $this->atr1;

}

}

 Dostępność atrybutów spoza klasy jest wyznaczana przez 
modyfikatory dostępu.



class nazwaklasy

{

public $atr1;

function operacja1()

{

echo "To jest test";

}

function operacja2($arg1, $val1)

{

echo "Parametr1: ".$arg1." Parametr2: ".$val1;

}

}

$obj->operacja1();

$obj->operacja2(2,"trzy");



 Czy właściwości i metody mogą mieć taką samą nazwę?
<?php

class Pojazd

{

public $producent = 'Author';

public function producent()

{

echo 'Producentem jest Author';

}

}

$obj = new Pojazd();

echo $obj->producent, PHP_EOL, $obj->producent(), 
PHP_EOL;

echo (new Pojazd)->producent();

?>



<?php

class Pojazd

{

public $producent;

public function __construct() {

$this->producent = function() {

return 'Author';

};

}

}

$obj = new Pojazd();

echo ($obj->producent)();

?>



class nazwaklasy

{

private $atr1;

function __get($arg1)

{

return $this->$arg1;

}

function __set($arg1, $val1)

{

$this->$arg1 = $val1;

}

}

Działanie:

$obj = new nazwaklasy();

$obj->atr1 = "test";

echo $obj->atr1;

 Zostanie dokonane niejawne wywołanie odpowiednio funkcji __set() oraz 
__get(), w których to możemy zaimplementować warunki sprawdzania 
poprawności wprowadzanych danych.



<?php

class Pojazd {

public $kolor;

public $producent;

function __construct()

{

$this->kolor = 'czarny';

$this->producent = 'Author';

}

}

class GarazDlaPojazdow {

public function wylistuj($pojazd) {

$str = "Producent: ".$pojazd->producent. 

" kolor: ". $pojazd->kolor."\n";

echo $str;

}

}

$garaz = new GarazDlaPojazdow();

$pojazd = new Pojazd();

$garaz->wylistuj($pojazd);



 Przy takiej definicji:

public function wylistuj(Pojazd $pojazd) 

{

// ...

}

 Próba wywołania:

class Lodz{}

$garaz = new GarazDlaPojazdow();

$garaz->wylistuj(new Lodz());

 Zakończy się błędem



 Nie należy pobierać składowych niestatycznych z 
wykorzystaniem operatora ::. W PHP poniżej 8.0 
generowało to wyjątek, natomiast od 8.0 generuje 
błąd.

<?php

class Uzytkownicy {

public function pobierzUzytkownika() {

echo 'Pobrano';

}

}

$u = new Uzytkownicy;

$u->pobierzUzytkownika();

Uzytkownicy::pobierzUzytkownika();

?>



class Kwadrat

{

protected $a;

public function obliczPole() {

return $this->a*$this->a;

}

function __construct()

{

$this->a = 0;

}

function __get($arg1)

{

return $this->$arg1;

}

function __set($arg1, $val1)

{

$this->$arg1 = $val1;

}

}

$obj = new Kwadrat();

$obj->a = 7;

echo $obj->obliczPole();



 Dziedziczenie jednobazowe realizowane jest 
przez słowo kluczowe extends:

class Szescian extends Kwadrat

{

public function obliczPole() {

return $this->a*$this->a*6;

}

}

$obj2 = new Szescian();

$obj2->a = 5;

echo $obj2->obliczPole();



 Odwołanie do klasy bazowej przez parent::.
class Szescian extends Kwadrat

{

protected $nazwa;

function __construct()

{

parent::__construct();

$this->nazwa = 'jestem szescianem';

}

public function obliczPole() {

return $this->a*$this->a*6;

}

}

$obj2 = new Szescian();

$obj2->a = 5;

echo $obj2->obliczPole();

echo $obj2->nazwa;



class Szescian extends Kwadrat

{

protected $nazwa;

function __construct()

{

parent::__construct();

$this->nazwa = 'jestem szescianem';

}

public function obliczPole() {

return parent::obliczPole()*6;

}

}

$obj2 = new Szescian();

$obj2->a = 5;

echo $obj2->obliczPole();

echo $obj2->nazwa;



 Składowe statyczne muszą być deklarowane z 
użyciem słowa kluczowego static.

class SkladoweStatyczne {

static public $liczbaPojazdow = 0;

static public function marka() {

echo "Fiat";

}

}

echo SkladoweStatyczne::$liczbaPojazdow;

SkladoweStatyczne::marka();



 Self służy do odwołań do składowych 
statycznych w obrębie tej samej klasy:

class SkladoweStatyczne {

static public $liczbaPojazdow = 0;

static public function ilePojazdow() {

self::$liczbaPojazdow++;

echo 'Masz co najmniej ‚ . 

self::$liczbaPojazdow++ . ' pojazd/ów';

}

}

SkladoweStatyczne::ilePojazdow();



 Klasa abstrakcyjna to taka, której nie da się 
skonkretyzować.

 Klasa jest abstrakcyjną jeśli w jej deklaracji jest słowo 
abstract. 

<?php

abstract class Sklep {

protected $produkty = array();

public function dodajProdukt($nazwa) {

$this->produkty[] = $nazwa;

}

}

$obj = new Sklep; //spowoduje błąd

?>



 Zwykle klasa abstrakcyjna zawiera co najmniej jedną metodę 
abstrakcyjną.

 Metoda również opatrzona jest słowem abstract i nie posiada 
ciała.

<?php

abstract class Sklep {

protected $produkty = array();

public function dodajProdukt($nazwa) {

$this->produkty[] = $nazwa;

}

abstract public function usunProdukt($nazwa);

}

?>



 Interfejs jest deklarowany ze słowem kluczowym interface.
 Może zawierać wyłącznie deklaracje (metod czy pól). 
<?php

interface Promocja {

public function podajCene();

}

class Sklep implements Promocja{

public function podajCene() 

{

echo 'Tylko dziś 30% taniej';

}

}

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene();

?>



 W przeciwieństwie do interfejsów umożliwiają współdzielenie 
implementacji w ramach różnych klas (nie pozostających z sobą 
w ramach hierarchii dziedziczenia).

 Wnętrze cechy typowej to zestaw metod i innych składowych.
 Kiedy się może przydać ten mechanizm? 
<?php

class Sklep {

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene(1000, 15);//podaj cene po 15% promocji

?>



<?php

class Lokalizacja{

private $miasto = 'Katowice';

public function podajLokalizacje(){

echo $this->miasto;

}

}

class Magazyn extends Lokalizacja{

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

$obj = new Magazyn;

$obj->podajCene(1000, 25);

?>



<?php

trait Cenowarka {

//inne składowe

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

class Lokalizacja{

private $miasto = 'Katowice';

public function podajLokalizacje(){

echo $this->miasto;

}

}

class Magazyn extends Lokalizacja{

use Cenowarka;

//inne składowe

}

class Sklep{

use Cenowarka;

//inne składowe

}

$obj = new Magazyn;

$obj->podajCene(1000, 25);

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene(1000, 15);

?>



<?php

interface CenowarkaInt {

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja);

}

trait Cenowarka {

//inne składowe

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

class Sklep implements CenowarkaInt{

use Cenowarka;

//inne składowe

}

function inwentaryzacja(CenowarkaInt $i) {

//Tutaj lista operacji na dowolnych produktach mających określoną cenę

}

$obj = new Sklep;

inwentaryzacja($obj);

?>



<?php

interface CenowarkaInt {

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja);

}

trait Cenowarka {

//inne składowe

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

class Sklep implements CenowarkaInt{

use Cenowarka;

//inne składowe

}

$obj = new Sklep;

echo $obj instanceof Sklep; //PRAWDA

echo $obj instanceof CenowarkaInt; //PRAWDA

echo $obj instanceof Cenowarka; //FAŁSZ

?>

Można też otrzymać nazwę klasy przy użyciu funkcji get_class() 
(get_class($obj)),  a dla php >=8.0 odwołania przez ::class ($obj::class).



<?php

trait Dodatki {

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) {

echo $cenaTowaru * $promocja/100.0;

} //ta funkcja poda tylko ile oszczedzamy na promocji

}

trait Cenowarka {

//inne składowe

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

class Sklep {

use Cenowarka, Dodatki;

//inne składowe

}

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene(1000, 15);

?>

Fatal error: Trait method Dodatki::podajCene has not been applied as Sklep::podajCene, because of collision with Cenowarka::podajCene in …



<?php

trait Dodatki {

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) {

echo $cenaTowaru * $promocja/100.0;

} //ta funkcja poda tylko ile oszczedzamy na promocji

}

trait Cenowarka {

//inne składowe

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

class Sklep {

use Cenowarka, Dodatki {

Cenowarka::podajCene insteadof Dodatki;

}

//inne składowe

}

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene(1000, 15);

?>



<?php

trait Dodatki {

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) {

echo $cenaTowaru * $promocja/100.0;

} //ta funkcja poda tylko ile oszczedzamy na promocji

}

trait Cenowarka {

//inne składowe

public function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

class Sklep {

use Cenowarka, Dodatki {

Cenowarka::podajCene insteadof Dodatki;

Dodatki::podajCene as wartoscPromocji;

}

//inne składowe

}

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene(1000, 15);

$obj->wartoscPromocji(1000, 15);

?>



<?php

trait Cenowarka {

//inne składowe

static function podajCene($cenaTowaru, $promocja) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $promocja/100.0);

}

}

class Sklep {

use Cenowarka;

//inne składowe

}

$obj = new Sklep;

$obj::podajCene(1000, 15);

?>



 Czy bezpośrednie odwołanie do składowych klasy używającej cech typowych 
jest poprawne?

<?php

trait Cenowarka {

public function podajCene($cenaTowaru) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $this->promocja/100.0);

}

}

class Sklep {

public $promocja = 3;

use Cenowarka;

}

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene(1000);

?>



<?php

trait Cenowarka {

public function podajCene($cenaTowaru) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $this->procentPromocji()/100.0);

}

abstract function procentPromocji();

}

class Sklep {

use Cenowarka;

function procentPromocji() {

return 15;

}

}

$obj = new Sklep;

$obj->podajCene(1000);

?>



<?php

trait Cenowarka {

public function podajCene($cenaTowaru) 

{

echo $cenaTowaru - ($cenaTowaru * $this->procentPromocji()/100.0);

}

abstract function procentPromocji();

}

class Sklep {

use Cenowarka {

Cenowarka::podajCene as private;

}

function procentPromocji() {

return 15;

}

private $cena;

function __construct ($cena) {

$this->cena = $cena;

}

function podajOstatecznaCene() {

$this->podajCene($this->cena);

}

}

$obj = new Sklep(1000);

$obj->podajOstatecznaCene();

?>



 PHP od wersji 5 wprowadził mechanizm wyjątków 
podobny do spotykanego w innych językach 
programowania.

 Kod może zostać objęty blokiem try{ … }, który 
powinien mieć towarzyszący blok catch{ … } lub 
finally{ … }.  

 Jeżeli zostanie w ramach danego bloku 
wygenerowany wyjątek, natomiast brak będzie 
powiązanego z nim bloku catch{ … }, wyjątek 
będzie przenoszony „wyżej” w hierarchii wywołań, aż 
napotka na stosowny blok catch{…} lub zostanie 
zgłoszony błąd (ang. fatal error). 

 Jawne zgłoszenie wyjątku realizowane jest przez 
dyrektywę throw new Exception(). 





Źródło: Matt Zandstra. PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie V., Helion, Gliwice, 2017.



<?php

class MojWyjatek extends Exception {

function __toString() {

return   '<table style="border: solid 2px blue">

<tr>

<td>Wystąpił wyjątek: '. $this->getCode() .'</td>

</tr>

<tr>

<td>Treść komunikatu: '. $this->getMessage() .'</td>

</tr>

</table>';

}

}

try {

throw new MojWyjatek('Test wyjatkow', 22);

}

catch (mojWyjatek $e) {

echo $e;

}

catch (Exception $e) {

echo $e;

}

?>



 Są to metody wywoływane automatycznie w 
momencie wykonywania danej akcji.

Źródło: Matt Zandstra. PHP. Obiekty, wzorce, narzędzia. Wydanie V., Helion, Gliwice, 2017.

oraz poznane już __construct, __desctruct czy __toString.



Nieco rzadziej używane metody:

 __sleep i __wakeup oraz __serialize i
__unserialize - używane do serializacji bądź
deserializacji obiektu,

 __clone - metoda uruchamiana po sklonowaniu
obiektu,

 __invoke - daje możliwość wykonania obiektu
jako funkcji,

 __set_state - metoda statyczna, używana z
var_export(),

 __debugInfo - określa, co będzie zwrócone w
momencie użycia var_dump().


