
Przedstawiamy programowanie obiektowe 

Jeśli nie znasz koncepcji i terminologii programowania obiektowego, ten dodatek jest dla Ciebie. W 

tym miejscu wyjaśniam zasady i warunki programowania obiektowego. 

Zrozumienie pojęć programowania obiektowego 

Programowanie OO (czyli programowanie obiektowe) to podejście do programowania, które 

wykorzystuje obiekty i klasy. Przejście z programowania proceduralnego na programowanie obiektowe 

to coś więcej niż tylko zastosowanie innej składni. To inny sposób analizowania problemów 

programistycznych. Program został zaprojektowany przez modelowanie problemu programistycznego. 

Na przykład programista projektujący program do obsługi działu sprzedaży firmy może przyjrzeć się 

problemowi programistycznemu pod kątem relacji między klientami oraz linii sprzedaży i linii 

kredytowych - innymi słowy, pod względem projektu samego działu sprzedaży. Programowanie 

obiektowe opracowało nowe koncepcje i nową terminologię do ich reprezentowania. W tej części 

przedstawiono i wyjaśniono najważniejsze koncepcje programowania obiektowego. 

Obiekty i klasy 

Podstawowymi elementami programów obiektowych są obiekty. Najłatwiej jest zrozumieć przedmioty 

jako obiekty fizyczne. Na przykład rower jest przedmiotem. Ma właściwości, takie jak kolor, model i 

opony, które są również nazywane atrybutami. Rower ma również takie możliwości, jak jazda do 

przodu, skręcanie, parkowanie i przewracanie się. Ogólnie rzecz biorąc, obiekty są rzeczownikami. 

Osoba jest przedmiotem. Podobnie jak zwierzęta, domy, biura, klienci, pojemniki na śmieci, płaszcze, 

chmury, planety i guziki. 

Jednak obiekty nie są tylko obiektami fizycznymi. Często przedmioty, takie jak rzeczowniki, są bardziej 

konceptualne. Na przykład konto bankowe nie jest czymś, co można trzymać w ręku, ale można je 

uznać za przedmiot. Podobnie może być konto komputerowe. Lub hipoteka. Plik jest często obiektem. 

Tak jak baza danych. Zamówienia, wiadomości e-mail, adresy, piosenki, programy telewizyjne, 

spotkania i daty mogą być obiektami. Klasa to kod używany do tworzenia obiektu - szablonu lub wzorca 

do tworzenia obiektu. Klasa definiuje właściwości obiektu i określa rzeczy, które obiekt może zrobić - 

jego obowiązki. Na przykład napisz klasę, która definiuje rower jako dwa koła i ramę i wymienia rzeczy, 

które może zrobić, takie jak poruszanie się do przodu i zmiana biegów. Następnie, gdy napiszesz 

polecenie, które tworzy obiekt rowerowy za pomocą klasy, nowy rower jest tworzony zgodnie ze 

wzorem w klasie. Podczas używania przedmiotu rowerowego może się okazać, że brakuje w nim kilku 

ważnych rzeczy, takich jak siedzenie, kierownica lub hamulce. To są rzeczy, które pominąłeś podczas 

pisania. Jako osoba, która pisze klasę, wiesz, jak działają rzeczy w klasie. Ale nie trzeba wiedzieć, w jaki 

sposób obiekt wypełnia swoje obowiązki aby z niego skorzystać; każdy może skorzystać z klasy. Nie 

mam pojęcia, jak działa obiekt telefoniczny, ale mogę go użyć do nawiązania połączenia telefonicznego. 

Osoba, która zbudowała telefon, wie, co się w nim dzieje. Po wprowadzeniu nowej technologii twórca 

telefonu może otworzyć mój telefon i go ulepszyć. Dopóki nie zmieni interfejsu - klawiatury i 

przycisków - nie wpłynie to w żaden sposób na korzystanie z telefonu. 

Właściwości 

Obiekty mają właściwości, zwane także czasami atrybutami. Rower może być czerwony, zielony lub w 

paski. Właściwości - takie jak kolor, rozmiar lub model roweru - są przechowywane w obiekcie. 

Właściwości są ustawione w klasie jako zmienne. Na przykład atrybut koloru jest przechowywany w 

obiekcie w zmiennej i otrzymuje opisową nazwę, taką jak $color. Zatem obiekt rowerowy może 

zawierać 



$colorr = czerwony. 

Zmienne, które przechowują właściwości, mogą mieć wartości domyślne, mogą być podawane 

wartości podczas tworzenia obiektu lub mogą mieć wartości dodane lub zmodyfikowane później. Na 

przykład dom może zostać utworzony biały, ale gdy zostanie później pomalowany, $color zmieni się na 

chartreuse. 

Metody 

Rzeczy, które mogą robić przedmioty, są czasami nazywane odpowiedialnościami. Na przykład obiekt 

rowerowy może poruszać się do przodu, zatrzymywać się i parkować. Każda rzecz, którą może zrobić 

obiekt - każda odpowiedzialność - jest zaprogramowana w klasie i nazywana metodą. W PHP metody 

używają tej samej składni co funkcje. Chociaż kod wygląda jak kod funkcji, rozróżnia się to, że metody 

znajdują się w klasie. Klasy są łatwiejsze do zrozumienia i użycia, gdy nazwy metod opisują ich działanie, 

takie jak stopBike lub getColor. Metody, podobnie jak inne jednostki PHP, można nazwać dowolną 

prawidłową nazwą, ale często nazywa się je wielkimi literami, zgodnie z konwencją (jak pokazano w 

poprzednim zdaniu). Metoda jest interfejsem między obiektem a resztą świata. Obiekt potrzebuje 

metod do wszystkich swoich obowiązków. Obiekty powinny wchodzić w interakcje ze światem 

zewnętrznym tylko za pomocą swoich metod. Jeśli na przykład twój sąsiad chce pożyczyć filiżankę 

cukru, chcesz, żeby zapukał do twoich drzwi i poprosił o cukier. Nie chcesz, żeby wspiął się do kuchni 

przez okno. Twój obiekt w domu powinien mieć drzwi wejściowe, a obiekty sąsiednie nie powinny być 

w stanie dostać się do domu bez korzystania z drzwi wejściowych. Innymi słowy, twój dom ma metodę 

otwartych drzwi, której musi użyć sąsiad. Sąsiad nie powinien mieć możliwości wejścia do domu w 

jakikolwiek inny sposób. Otwieranie drzwi wejściowych jest czymś, co może zrobić Twój obiekt 

domowy, za pomocą metody o nazwie openFrontDoor. Nie zostawiaj żadnych otwartych okien w 

projekcie obiektu. 

Dobry obiekt powinien zawierać wszystko, czego potrzebuje do wypełnienia swoich obowiązków, ale 

nie powinien zawierać zbyt wielu obcych danych. Nie powinien wykonywać czynności, za które 

odpowiada inny obiekt. Obiekt samochodowy powinien podróżować i powinien mieć wszystko, czego 

potrzebuje, aby wykonywać swoje obowiązki, takie jak gaz, olej, opony, silnik i tak dalej. Ale przedmiot 

samochodowy nie powinien gotować i nie musi mieć soli ani patelni. Obiekt do gotowania nie powinien 

przewozić dzieci na trening piłki nożnej. 

Abstrakcja 

Abstrakcja jest ważną koncepcją w programowaniu obiektowym. Projektując klasę, musisz wyodrębnić 

ważne cechy obiektu, które chcesz uwzględnić w swojej klasie, a nie uwzględniać każdą właściwość i 

odpowiedzialność, jakie możesz wymyślić. Wyodrębniasz cechy istotne dla twojej aplikacji i ignorujesz 

cechy, które nie są istotne dla twojego zadania. Załóżmy, że opracowujesz aplikację dla sklepu 

spożywczego. Twoja aplikacja pomoże w harmonogramie pracy sprzedawców, więc projektujesz obiekt 

kasjera. Możesz podać wiele cech sprzedawcy, takich jak imię i nazwisko, wiek, kolor włosów, liczba 

przepracowanych godzin tygodniowo i wzrost. Jednak Twoim celem jest wyodrębnienie cech 

sprzedawcy, które są istotne dla zadania. Wiek, kolor włosów i wzrost nie są użytecznymi informacjami. 

Jednak imiona i nazwiska oraz godziny, w których mają pracować tygodniowo, są niezbędne do tego 

harmonogramu, więc te cechy są uwzględnione w obiekcie. Metody są podobnie abstrakcyjne pod 

względem ich znaczenia. Do aplikacji potrzebne są takie metody, jak startWork i stopWork, ale 

brushesteeth już nie 

Dziedziczenie 



Obiekty powinny zawierać tylko potrzebne im właściwości i metody. Nie mniej nie więcej. Jednym ze 

sposobów osiągnięcia tego jest dzielenie właściwości i metod między klasami za pomocą dziedziczenia. 

Załóżmy na przykład, że masz dwa obiekty Car: sedan i kabriolet. Możesz napisać dwie klasy: klasę 

sedan i klasę kabriolet. Jednak wiele właściwości i obowiązków jest takich samych dla obu obiektów. 

Oba mają cztery koła, oba mają kolor i oba poruszają się do przodu w ten sam sposób. Dziedziczenie 

pozwala wyeliminować duplikację. Możesz napisać jedną klasę o nazwie Car, która przechowuje 

informacje, takie jak $color i $engine_size, i udostępnia metody, takie jak openDoor i moveBackward, 

używane przez oba typy samochodów. Następnie możesz napisać dwie podklasy: Sedan i Cabrio. Klasa 

Car nazywana jest klasą główną lub klasą nadrzędną. Sedan i kabriolet to podklasy zwane klasami 

potomnymi lub dziećmi, jak to określił mój ulubiony profesor. Klasy potomne dziedziczą wszystkie 

właściwości i metody z klasy nadrzędnej. Mogą jednak mieć także swoje indywidualne właściwości i 

metody, takie jak $sunroof = yes lub $sunroof = no dla klasy Sedan oraz metody lowerTop i raiseTop 

dla klasy Convertible. Właściwość szyberdachu $ nie ma sensu dla kabrioletu, ponieważ nigdy nie 

będzie miał dachu słonecznego. Metody lowerTop lub raiseTop nie mają sensu dla Sedana, ponieważ 

nie można obniżyć jego szczytu. 

Klasa podrzędna może zawierać metodę o takiej samej nazwie jak metoda w klasie nadrzędnej. W 

takim przypadku metoda w klasie potomnej ma pierwszeństwo dla obiektu potomnego. Możesz użyć 

tej metody w klasie nadrzędnej, określając ją konkretnie, ale jeśli nie podasz metody nadrzędnej, 

zostanie użyta metoda klasy podrzędnej. Na przykład oba samochody mogą jechać do przodu. W 

większości przypadków poruszają się one do przodu tak samo, niezależnie od typu samochodu, więc 

umieść metodę o nazwie moveForward w klasie Car, aby obie klasy potomne mogły z niej korzystać. 

Załóżmy jednak, że Kabriolet porusza się do przodu inaczej niż Sedan (na przykład wszystkie kabriolety 

ma standardową skrzynię biegów ale sedan może mieć standardową lub automatycznyą). Możesz 

umieścić metodę o nazwie moveForward w klasie Convertible, która zastąpiłaby metodę w klasie 

nadrzędnej o tej samej nazwie. 

Ukrywanie informacji 

Ukrywanie informacji jest ważną zasadą projektowania w programowaniu obiektowym. Użytkownik 

klasy nie musi wiedzieć, jak obiekt wykonuje swoje działania. Użytkownik musi tylko znać interfejs 

obiektu, aby go użyć. Na przykład spójrz na konto czekowe. Jako użytkownik konta czekowego musisz 

wiedzieć, jak płacić właścicielowi pieniądze ze swojego konta. Wiesz, że możesz zapłacić pieniądze z 

konta swojemu właścicielowi, wypisując czek z nazwą właściciela na linii odbiorcy. Nie znasz 

szczegółów związanych z realizacją czeku przez właściciela; nie wiesz, kto obsługuje czek, gdzie jest on 

przechowywany, ani gdzie i jak kasjer wprowadza informacje o czeku na komputery banku lub inne 

podobne informacje, których nie musisz znać. Musisz tylko wiedzieć, jak wypisać czek. Bank może 

zmienić swoje procedury, takie jak użycie innego bankomatu lub zmiana programu komputerowego, 

który obsługuje transakcję, bez wpływu na Ciebie. Tak długo, jak bank nie zmienia interfejsu między 

tobą a bankiem, na przykład sposobu wypełniania czeku, nadal korzystasz z banku bez wiedzy o 

jakichkolwiek zmianach wewnętrznych. Jeśli piszesz aplikację bankową zawierającą obiekt konta, 

obowiązują te same zasady. Klasa konta musi zawierać metodę taką jak cashCheck. Osoba korzystająca 

z klasy musi wiedzieć, jak przekazać informacje, takie jak odbiorca i kwota czeku, do metody cashCheck. 

Osoba korzystająca z metody cashCheck nie musi jednak wiedzieć, w jaki sposób metoda wykonuje 

swoje działania, wystarczy, że czek zostanie zrealizowany. Osoba pisząca klasę może zmienić 

wewnętrzne szczegóły metody cashCheck, ale dopóki interfejs się nie zmieni, nie będzie to miało 

wpływu na użytkownika klasy. 

Ta sama zasada dotyczy właściwości obiektu. Na przykład obiekt konta czekowego musi znać saldo na 

koncie. Jednak nikt poza klasą nie powinien być w stanie bezpośrednio zmienić równowagi. Saldo 



powinno być dostępne tylko dla pracowników banku, takich jak bankomat. Saldo nie powinno być 

publiczne, gdzie każdy może to zmienić. Aby uzyskać informacje ukryte w PHP (i innych językach), 

używasz słów kluczowych do oznaczania właściwości i metod publicznych i prywatnych. Dostęp do 

prywatnych właściwości i metod można uzyskać tylko metodami zawartymi w klasie, a nie instrukcjami 

spoza klasy. 

Tworzenie i korzystanie z klasy 

Z natury programy zorientowane obiektowo wymagają dużo planowania. Musisz opracować listę 

obiektów - wraz z ich właściwościami i obowiązkami - obejmującą wszystkie funkcje aplikacji. Każdy 

obiekt musi zawierać wszystkie informacje i metody potrzebne do wykonywania swoich obowiązków 

bez naruszania obowiązków innych obiektów. W przypadku skomplikowanych projektów konieczne 

może być zbudowanie i przetestowanie modelu, aby mieć pewność, że plan projektu zawiera wszystkie 

potrzebne obiekty. Po podjęciu decyzji o projekcie obiektu możesz go utworzyć, a następnie użyć. Kroki 

tworzenia i używania obiektu są następujące: 

1. Napisz instrukcję klasy. 

Instrukcja class jest instrukcją PHP, która jest schematem obiektu. Instrukcja klasy ma blok instrukcji 

zawierający kod PHP   wszystkich właściwości i metod obiektu. 

2. Uwzględnij klasę w skrypcie, w którym chcesz użyć obiektu. Możesz napisać instrukcję klasy w 

samym skrypcie. Tak jednak jest bardziej powszechne  zapisywanie instrukcji class w osobnym pliku i 

użycie instrukcji include, aby dołączyć klasę na początku skryptu, który musi korzystać z obiektu. 

3. Utwórz obiekt w skrypcie. Korzystasz z instrukcji PHP, aby utworzyć obiekt oparty na klasie. To się 

nazywa tworzenie instancji. 

4. Użyj nowego obiektu. Po utworzeniu nowego obiektu można go używać do wykonywania działań. 

Możesz użyć dowolnej metody, która znajduje się w bloku instrukcji klasy. 



Programowanie obiektowe w PHP 

Jeśli znasz programowanie obiektowe (OO) w innym języku, takim jak Java lub C ++, i po prostu chcesz 

wiedzieć, jak programowanie obiektowe jest implementowane w PHP, jesteś we właściwym miejscu. 

W tym dodatku powiem ci, jak pisać programy PHP przy użyciu obiektowych metod programowania, 

zakładając, że rozumiesz już terminologię i pojęcia zorientowane obiektowo. Jeśli nie znasz 

obiektowych pojęć programowania i terminologii. Duża część składni, którą opisuję w tym dodatku, 

dotyczy tylko PHP 5 i nie działa w PHP 4. 

Pisanie instrukcji klasy 

Piszemy instrukcję klasy, aby zdefiniować właściwości i metody klasy. 

Instrukcja klasy 

Instrukcja klasy ma następujący ogólny format: 

class className 

{ 

# Dodaj instrukcje, które definiują właściwości 

# Dodaj wszystkie metody 

} 

Nazywanie klasy 

Możesz użyć dowolnego poprawnego identyfikatora PHP dla nazwy klasy, z wyjątkiem słów 

zastrzeżonych - słów, które PHP już używa, takich jak echo, print, while i tak dalej. Nazwa stdClass nie 

jest dostępna, ponieważ PHP używa nazwy stdClass wewnętrznie. Ponadto PHP używa Iterator i 

IteratorAggregate dla interfejsów PHP, więc te nazwy nie są dostępne. Ogólnie, jeśli użyjesz nazwy 

polecenia lub funkcji PHP dla nazwy klasy, otrzymasz błąd analizy, który wygląda mniej więcej tak jak 

następujący błąd dla klasy o nazwie echo: 

Parse error: parse error, unexpected T_ECHO, expecting 

T_STRING in d:\Test.php on line 24 

Jeśli użyjesz nazwy, której PHP używa już dla klasy, otrzymasz błąd krytyczny podobny do 

następującego: 

Fatal error: Cannot redeclare class stdClass in 

d:\Test.php on line 30 

Dodanie kodu klasy 

Wszystkie ustawienia właściwości i definicje metod są zawarte w nawiasach otwierających i 

zamykających. Następne kilka sekcji pokazuje, jak ustawić właściwości i zdefiniować metody w 

instrukcji klasy. 

Ustawianie właściwości 



Definiując klasę, zadeklaruj wszystkie właściwości na górze klasy. PHP nie wymaga deklaracji własności, 

ale klasy z deklaracjami są znacznie łatwiejsze do zrozumienia. Słabą praktyką programistyczną jest ich 

pomijanie. 

Deklarowanie właściwości publicznej 

Użyj public, aby w razie potrzeby zadeklarować właściwości publiczne: 

class Airplane 

{ 

public $owner; 

public $passenger_capacity; 

public $gas; 

Instrukcje metody 

} 

Możesz pominąć słowo kluczowe public. Właściwość jest wówczas domyślnie publiczna. Jednak kod 

jest łatwiejszy do zrozumienia z dołączonym słowem public. Można również użyć stałych jako 

właściwości, w następującym formacie: 

const SIZE = 20; 

Deklarowanie właściwości prywatnej 

Możesz zadeklarować właściwości jako prywatne lub chronione za pomocą słowa kluczowego: 

* private: Brak dostępu spoza klasy, ani przez skrypt, ani z innej klasy. 

* protected : brak dostępu z zewnątrz, z wyjątkiem klasy, która jest dzieckiem klasy z chronionym 

atrybutem lub metodą. 

Możesz ustawić atrybut private jako: 

private $gas = 0; 

Po określeniu atrybutu jako private instrukcja, która próbuje uzyskać bezpośredni dostęp do atrybutu, 

otrzymuje następujący komunikat o błędzie: 

Błąd krytyczny: nie można uzyskać dostępu do własności prywatnej Samolot :: $ gas 

in c: \ testclass.php w linii 17 

Publiczne i prywatne deklaracje są nowe w PHP 5. W PHP 4 wszystkie właściwości zostały 

zadeklarowane w następujący sposób: 

var $gas = 0 

Jednak nowe public i private słowa kluczowe zastępują var w PHP 5. Jeśli używasz var w PHP 5, twój 

skrypt nadal działa poprawnie, ale otrzymujesz Ostrzeżenie E_STRICT w następujący sposób: 

Strict Standards: var: Deprecated. Please use the 

public/private/protected modifiers in c:\test.php on line 5 



Nie używaj słowa kluczowego var, ponieważ prawdopodobnie zostanie ono usunięte w przyszłej wersji 

PHP. Podczas testowania nowego kodu podczas programowania chcesz zobaczyć wszystkie 

komunikaty (błąd, ostrzeżenie, zawiadomienie, ścisłe), które PHP może wyświetlić. Informacje są 

przydatne do debugowania nowego kodu. Ustawienie błędu E_ALL nie obejmuje komunikatów 

„ścisłych”. Więc użyj ustawienia E_ALL | E_STRICT. Oczywiście należy wyłączyć te wiadomości, gdy 

aplikacja zostanie udostępniona użytkownikom, ponieważ wszelkie komunikaty o błędach zawierają 

informacje przydatne dla złych facetów. W tym momencie możesz wyłączyć komunikaty o błędach, a 

najlepiej zapisać je w pliku dziennika. 

Ustawianie wartości właściwości 

Aby ustawić lub zmienić wartość zmiennej właściwości podczas tworzenia obiektu, użyj konstruktora. 

Lub, aby ustawić lub zmienić wartość zmiennej właściwości po utworzeniu obiektu, użyj metody 

napisanej w tym celu. Możesz ustawić wartości domyślne dla właściwości, ale dozwolone wartości są 

ograniczone. Możesz zadeklarować wartość prostą, ale nie obliczoną, jak szczegółowo opisano w 

poniższych przykładach: 

* Następujące deklaracje zmiennych są dozwolone jako wartości domyślne: 

private $owner = “DonaldDuckAirLines”; 

private $passenger_capacity = 150; 

private $gas = 1000; 

* Następujące deklaracje zmiennych nie są dozwolone jako wartości domyślne: 

private $color = “DonaldDuck”.” AirLines”; 

private $passenger_capacity = 30*5; 

private $gas = 2000-1000; 

Tablica jest dozwolona w deklaracji zmiennej, o ile wartości są proste, w następujący sposób: 

private $doors = array(“front”,”back”); 

Dodawanie metod 

Metody określają, co może zrobić obiekt. Metody są zawarte w instrukcji klasy i są kodowane w tym 

samym formacie co funkcje. Na przykład Twoje konto czekowe może wymagać metody wpłacania 

pieniędzy na konto. Możesz mieć zmienną o nazwie balance, która zawiera ilość pieniędzy aktualnie na 

koncie. Możesz napisać metodę, która wpłaci sumę na  $balance. Możesz dodać taką metodę do swojej 

klasy w następujący sposób: 

class CheckingAccount 

{ 

private $balance = 0; 

function depositSum($amount) 

{ 

$this->balance = $this->balance + $amount; 



echo “$${amount} deposited to your account”; 

} 

} 

To wygląda jak każda inna funkcja, ale jest to metoda, ponieważ należy do klasy. Metody mogą 

korzystać z całego formatowania funkcji. Na przykład możesz określić wartość domyślną dla swoich 

parametrów w następujący sposób: 

function depositSum($amount=0) 

Jeśli dla $amount nie zostanie przekazana żadna wartość, kwota $ wynosi domyślnie 0. PHP udostępnia 

specjalne metody z nazwami rozpoczynającymi się od __ (dwa podkreślenia). Metody te są 

wewnętrznie obsługiwane przez PHP inaczej. W tym dodatku omówiono trzy z tych metod: 

konstruowanie, niszczenie i klonowanie. Nie rozpoczynaj nazw własnych metod od dwóch znaków 

podkreślenia, chyba że korzystasz ze specjalnej metody PHP. Możesz ustawić metody prywatne lub 

chronione w ten sam sposób, w jaki możesz ustawić właściwości prywatne lub chronione: używając 

odpowiedniego słowa kluczowego. Jeśli nie użyjesz żadnego słowa kluczowego dla metody, jest ono 

domyślnie publiczne. Dobrą praktyką programistyczną jest ukrywanie jak największej liczby zajęć. 

Podaj tylko metody publiczne, które absolutnie muszą być publiczne. Metoda statyczna to metoda, do 

której można uzyskać bezpośredni dostęp, bez uprzedniego tworzenia instancji obiektu. Deklarujesz 

metodę statyczną, dołączając słowo kluczowe w następujący sposób: 

static  function  functionname () 

Dostęp do właściwości i metod 

Pisząc metody dla swojej klasy, często chcesz uzyskać dostęp do właściwości klasy lub innych metod w 

tej samej klasie. Dostępna jest specjalna zmienna - $this - do uzyskiwania dostępu do właściwości i 

metod w tej samej klasie. Używasz zmiennej w następujący sposób: 

$ this-> varname 

$ this-> nazwa metody 

Możesz użyć $this w dowolnej z poniższych instrukcji, jak pokazano: 

$ this-> gas = 2000; 

$product [$ this-> size] = $price; 

if ($ this-> gas <100) 

{echo $ this-> gas}; 

Jak widać, używasz $ this-> varname na wszystkie te same sposoby, co na $varname. Zauważ, że znak 

dolara ($) pojawia się przed tym, ale nie przed gas. Nie używaj znaku dolara przed gas - jak w $ this -> 

$gas - ponieważ zmienia to znaczenie twojego wpisu. Może pojawić się komunikat o błędzie, ale nie 

odnosi się on do zmiennej $gas w bieżącej klasie. Następująca klasa obejmuje metodę dodawania gas 

do samochodu: addGas. Jednak chcesz mieć pewność, że ludzie kupią dodany gaz; nie chcesz żadnego 

skradzionego gazu w swoim samochodzie. Tak więc ustawiasz właściwość gas i metodę addGas jako 

prywatną. Dodajesz metodę buyGas do użytku publicznego w następujący sposób:; 

class Car 



{ 

private $gas = 0; 

private function addGas($amount) 

{ 

$this->gas = $this->gas + $amount; 

echo “$amount gallons added to gas tank”; 

} 

function buyGas($amount) 

{ 

$this->addGas($amount); 

} 

} 

W tej klasie jedynym sposobem na dodanie gas do samochodu spoza klasy jest metoda buyGas. 

Właściwość $gas jest prywatna, więc nie można jej modyfikować poza klasą. Metoda addGas jest 

również prywatna. Jedyną publiczną metodą dodawania gazu jest metoda buyGas, która uzyskuje 

dostęp do metody addGas za pomocą $ this-> addGas. Jeśli instrukcja spoza klasy próbuje 

bezpośrednio dodać do $ gas lub użyć addGas, wyświetlany jest błąd krytyczny w następujący sposób: 

Fatal error: Call to private method Car::addGas()in 

c:\testcar.php on line 10 

Nie możesz użyć specjalnej zmiennej $this w metodzie statycznej, ponieważ $ to odnosi się do 

bieżącego obiektu i niekoniecznie tworzysz obiekt podczas uzyskiwania dostępu do metody statycznej. 

Nie możesz użyć $ this, aby uzyskać dostęp do stałych klasy. Zamiast tego używasz następującego 

wiersza, aby uzyskać dostęp do stałej klasy o nazwie SIZE: 

$ this-> gas = self :: SIZE; 

Pisanie konstruktora 

Konstruktor jest wykonywany automatycznie, gdy obiekt jest tworzony przy użyciu klasy jako wzorca. 

W PHP dozwolony jest tylko jeden konstruktor. Konstruktor nie jest wymagany. Konstruktor ma 

specjalną nazwę, dzięki czemu PHP wie, jak wykonać metodę podczas tworzenia obiektu. Konstruktory 

noszą nazwę __construct (dwa znaki podkreślenia). Metoda konstruktora wygląda podobnie do 

następującej: 

function __construct() 

{ 

$this->balance = 100; # account is opened with $100 

echo “Current balance is $$this->balance.”; 

} 



Ten konstruktor definiuje nowe konto bankowe. Po utworzeniu konta zawiera ono 100 USD (nagroda 

za otwarcie konta). Przed PHP 5 konstruktory miały taką samą nazwę jak klasa. Możesz uciekać we 

wszystkich klasach napisanych w tym starszym stylu. PHP 5 najpierw szuka metody o nazwie 

__construct (), która będzie używana jako konstruktor. Jeśli go nie znajdzie, szuka metody o takiej 

samej nazwie jak klasa i używa tej metody dla konstruktora. Dlatego starsze klasy nadal działają pod 

PHP 5. Jeśli twoja klasa ma zarówno metodę o nazwie __construct(), jak i metodę o tej samej nazwie 

co klasa, komunikat ostrzega, że redefiniujesz konstruktor, a następnie skrypt kontynuuje działanie, 

używając __construct () i ignorując metodę o tej samej nazwie co klasa. 

Łącząć wszystko razem 

Twoja klasa może mieć tyle lub tyle właściwości i metod, ile potrzebuje. Metody te mogą być bardzo 

proste lub bardzo skomplikowane, ale celem programowania obiektowego jest uczynienie metod tak 

prostymi, jak jest to uzasadnione. Zamiast wrzucać wszystko do jednej metody, lepiej mieć kilka 

mniejszych metod i wywołać jedną metodę inną, jak w poniższym przykładzie: 

class Message 

{ 

private $message = “No message”; 

function __construct($message) 

{ 

$this->message = $message; 

} 

function displayMessage() 

{ 

echo $this->message.”\n”; 

} 

function changeMessage($new_message) 

{ 

$this->message = $new_message; 

echo “The message was changed to: “; 

$this->displayMessage(); 

} 

} 

Ta prosta klasa Message ma konstruktor, dwie metody i jedną właściwość. Właściwość jest tekstem 

wiadomości, która jest przekazywana do obiektu podczas tworzenia obiektu i przechowywana w 

zmiennej messagei podczas wykonywania konstruktora. Metoda displayMessage wyświetla komunikat 

przechowywany we właściwości. Metoda changeMessage zmienia tekst wiadomości, a następnie 

używa metody displayMessage do wyświetlenia zmienionego tekstu wiadomości. 



Używanie dziedziczenia w swojej klasie 

Klasa może być podklasą, która dziedziczy właściwości i metody z klasy nadrzędnej. Załóżmy, że 

potrzebujesz dwóch obiektów samochodowych: sedana i furgonetki. Oba obiekty mają wiele 

podobieństw, takich jak cztery koła, silnik i kierownica. Jednak oba obiekty mają również różnice, takie 

jak bagażnik w stosunku do łóżka, dwoje drzwi w porównaniu z czterema drzwiami, pojemność 

pasażerska, pojemność ładunkowa i tak dalej. Możesz napisać klasę nadrzędną, Car, która zawiera 

podobieństwa i podklasę Pickup, która zawiera właściwości i metody, które są unikalne dla pickupa. 

Piszesz klasę Pickup w następujący sposób: 

class Pickup extends Car 

{ 

Add the property statements 

Add the methods 

} 

Obiekt utworzony z tej klasy ma dostęp do wszystkich właściwości i metod zarówno klasy Car, jak i 

Pickup. Klasa Car nie ma jednak dostępu do właściwości ani metod w podrzędnej klasie Pickup. Dostęp 

do właściwości i metod rodzica można uzyskać z klasy potomnej, używając jednej z następujących 

instrukcji: 

$this-> gas 

parent :: gaz 

Jeśli dodasz metodę do klasy podrzędnej o takiej samej nazwie jak metoda w klasie nadrzędnej, metoda 

klasy podrzędnej zastąpi metodę klasy nadrzędnej. Oznacza to, że jeśli utworzysz obiekt podrzędny i 

wywołasz metodę, zostanie użyta metoda podrzędna zamiast metody nadrzędnej. Jeśli podpis (liczba 

przekazanych argumentów) dla metody podrzędnej nie zgadza się z podpisem metody nadrzędnej, 

zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Aby zapobiec zastąpieniu metody w klasie podrzędnej, użyj słowa 

kluczowego final z metodą w klasie nadrzędnej w następujący sposób: 

final function functionname () 

Możesz uniemożliwić dziedziczenie klasy, ogłaszając ją jako ostateczną: 

final class classname 

Korzystanie z klasy 

Kod klasy musi znajdować się w skrypcie używającym klasy. Zdefiniuj klasę przed użyciem. Najczęściej 

klasa jest przechowywana w osobnym pliku dołączanym i jest zawarta w każdym skrypcie, który 

korzysta z tej klasy. 

Aby użyć obiektu, najpierw należy go utworzyć z klasy. Następnie obiekt ten może wykonać dowolne 

metody zawarte w klasie. Można używać tylko metod statycznych bez uprzedniego utworzenia 

obiektu. 

Tworzenie obiektu 

Aby utworzyć (lub utworzyć instancję) obiekt, użyj instrukcji w następującym formacie: 



$nazwa obiektu = new nazwa klasy (wartość, wartość, ...); 

Na przykład, aby utworzyć obiekt Message, użyj następującej instrukcji: 

$my_message = new Message („Slow. Aardvark crossing.”); 

$my_message2 = new  Message („Happy 100th Birthday!”); 

Obiekt Message jest przechowywany w $my_message. Metoda konstruktora przechowuje „Powolne. 

Przeprawa Aardvark. ” we właściwości $message. 

Różne obiekty utworzone z tej samej klasy są niezależnymi jednostkami. Jeśli zmienisz wiadomość w $ 

my_message, nie wpłynie to na wiadomość w $my_message2. Możesz skopiować obiekt za pomocą 

metody __clone PHP. 

Korzystanie z metod 

Po utworzeniu obiektu i zapisaniu go w zmiennej możesz użyć dowolnej metody w klasie, z wyjątkiem 

metod prywatnych lub chronionych, z instrukcjami w następującym formacie: 

$my_message-> displayMessage (); 

$my_message-> changeMessage („Stop. Aardvark in crosswalk.”); 

Metody statyczne mogą być używane bezpośrednio spoza klasy, bez wcześniejszego tworzenia 

obiektu. Poniższy przykład to klasa z metodą statyczną: 

class TestStatic 

{ 

static function writeMessage() 

{ 

echo “I am a static method”; 

} 

} 

Możesz uzyskać dostęp do tej metody bezpośrednio w skrypcie, wykonując następujące polecenie 

TestStatic::writeMessage(); 

Po utworzeniu obiektu możesz uzyskać dostęp do właściwości publicznych za pomocą następujących 

instrukcji: 

$my_message->message; 

$my_message2->message; 

Jednak w ten sposób nie można uzyskać dostępu do własności prywatnych i chronionych. Dostęp do 

nich można uzyskać tylko z klasy. Dobrą praktyką programistyczną jest ukrywanie jak największej liczby 

zajęć. Publikuj tylko te nieruchomości, które absolutnie muszą być publiczne, co rzadko się zdarza. 

Korzystanie z wyjątków 



PHP udostępnia klasę obsługi błędów o nazwie Exception, której można używać do obsługi 

niepożądanych rzeczy, które zdarzają się w skrypcie. Na przykład w klasie samochodów możesz śledzić 

ilość benzyny  w samochodzie i zatrzymać samochód, gdy skończy mu się benzyna. Oczekujesz, że Twój 

program wykryje 0 litrów i zareaguje. Nie spodziewasz się, że ilość benyny w zbiorniku będzie ujemna; 

uznajesz to za wyjątek i chcesz mieć pewność, że tak się nie stanie. Aby sobie z tym poradzić, możesz 

napisać procedurę, która używa klasy Exception do szukania ujemnej ilości benzyny. Następujące 

stwierdzenia sprawdzają tę sytuację: 

$this->gas = $this->gas – 5; 

try 

{ 

if ($this->gas < 0) 

{ 

throw new Exception( “Negative amount of gas.”); 

} 

} 

catch (Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

echo “\n<br />\n”; 

exit(); 

} 

Poprzedni skrypt zawiera blok try i blok catch: 

* W bloku try testujesz warunek. Jeśli warunek ma wartość PRAWDA, zgłaszasz wyjątek - innymi słowy, 

tworzysz obiekt wyjątku. Obiekt wyjątku ma właściwość, która przechowuje wiadomość wysłaną 

podczas zgłoszenia wyjątku. 

* W bloku catch wychwytujesz wyjątek i nazywasz go $e. Następnie wykonujesz instrukcje w bloku 

catch. Jedną z instrukcji jest wywołanie metody o nazwie getMessage w klasie Exception. Metoda 

getMessage zwraca zapisaną wiadomość, a twoja instrukcja odzwierciedla echo zwróconej 

wiadomości. Instrukcje następnie powtarzają znaki końca wiersza, aby komunikat był wyświetlany 

poprawnie. Skrypt zatrzymuje się na instrukcji exit. Jeśli nie zostanie zgłoszony żaden wyjątek, blok 

catch nie ma nic do złapania i jest ignorowany. Skrypt przechodzi do instrukcji po bloku catch. 

Kopiowanie obiektów 

PHP zapewnia metodę, za pomocą której można skopiować obiekt: __clone (z dwoma podkreślnikami). 

Jeśli twoja klasa zawiera metodę __clone, PHP używa tej metody do kopiowania; jeśli klasa nie zawiera 

metody __clone, PHP używa domyślnej metody __clone, która kopiuje wszystkie właściwości bez 

zmian. Jak pokazują dwa podkreślenia rozpoczynające swoją nazwę, metoda klonowania jest metodą 



specjalną i dlatego jest nazywana inaczej, jak pokazano w poniższym przykładzie. Na przykład możesz 

napisać następującą klasę: 

class Car 

{ 

private $gas = 0; 

private $color = “red”; 

function addGas($amount) 

{ 

$this->gas = $this->gas + $amount; 

echo “$amount gallons added to gas tank”; 

} 

function __clone() 

{ 

$this->gas = 0; 

} 

} 

Korzystając z tej klasy, możesz utworzyć obiekt i skopiować go w następujący sposób: 

$firstCar = new Car; 

$firstCar->addGas(10); 

$secondCar = clone $firstCar; 

Po tych oświadczeniach masz dwa samochody: 

* $firstCar: Ten samochód jest czerwony i zawiera 10 litrów bezyny. 10 litrów dodano metodą addGas. 

* $secondCar: Ten samochód jest czerwony, ale zawiera 0 litrów beznyzny gazu. Duplikat samochodu 

jest tworzony przy użyciu metody __clone w klasie Car. Ta metoda ustawia $gas na 0 i wcale nie ustawia 

$color. 

Jeśli nie masz metody __clone w klasie Car, PHP użyłby domyślnej metody __clone, która kopiowałaby 

wszystkie właściwości, czyniąc $ secondCar zarówno czerwonym, jak i zawierającym 10 galonów gazu. 

Niszczenie obiektów 

Możesz utworzyć i zniszczyć obiekt za pomocą następujących instrukcji: 

$myCar = new Car;  

unset($myCar); 

Po rozbrojeniu $ myCar obiekt już nie istnieje. PHP zapewnia metodę, która jest automatycznie 

uruchamiana po zniszczeniu obiektu: 



__destruct. Na przykład następująca klasa zawiera metodę __destruct: 

class Tower 

{ 

function __destruct() 

{ 

echo “The tower is destroyed”; 

} 

} 

Gdy zniszczysz obiekt za pomocą instrukcji nieustawionej, __destruct 

Metoda działa, a dane wyjściowe są powtarzane. Metoda __destruct nie jest wymagana. 

Korzystanie z klas abstrakcyjnych 

PHP pozwala korzystać z metod abstrakcyjnych - wzorców, które określają metody, które należy 

zastosować i informacje, które mają być przekazywane, ale nie zawierają żadnego kodu. Każda klasa, 

która zawiera metodę abstrakcyjną, musi zostać uznana za abstrakcyjną. Klasa abstrakcyjna może 

zawierać zarówno metody abstrakcyjne, jak i metody, które nie są abstrakcyjne. Klasa abstrakcyjna 

definiowana jest za pomocą słowa kluczowego w następujący sposób: 

abstract class Message 

{ 

protected $messageContent; 

function __construct($text) 

{ 

$this->messageContent = $text; 

} 

abstract public function displayMessage($color); 

} 

Nie można utworzyć obiektu z klasy abstrakcyjnej. Funkcją klasy abstrakcyjnej jest pełnienie roli rodzica 

dla jednej lub więcej klas potomnych. Klasa abstrakcyjna określa metody, w tym metody abstrakcyjne, 

które nie zawierają kodu. Następujące dwie klasy potomne faktycznie implementują metodę 

displayMessage: 

class BiggestMessage extends Message 

{ 

public function displayMessage($color) 

{ 

echo “<h1 style=\”color: $color\”> 



$this->messageContent</h1>”; 

} 

} 

class BigMessage extends Message 

{ 

public function displayMessage($color) 

{ 

echo “<h2 style=\”color: $color\”> 

$this->messageContent</h2>”; 

} 

} 

Zauważ, że klasy potomne nie zawierają konstruktora. Gdy obiekt jest tworzony z którejkolwiek z klas 

podrzędnych, używany jest konstruktor z klasy nadrzędnej. Obie klasy potomne muszą implementować 

metodę abstrakcyjną określoną w klasie nadrzędnej. Jeśli displayMessage nie jest uwzględniony w 

klasie potomnej, występuje błąd krytyczny. Zauważ, że implementacja displayMessage jest różna w 

każdej klasie, określając tekst różnej wielkości. Ponieważ jednak metoda abstrakcyjna w klasie 

nadrzędnej określa jeden argument ($ color) dla metody, klasy potomne muszą implementować 

metodę abstrakcyjną z jednym argumentem. Zauważ, że klasy potomne mogą uzyskać dostęp do 

właściwości $ messageContent w klasie nadrzędnej. Klasa potomna może uzyskać dostęp do 

chronionej właściwości. Gdyby właściwość była prywatna, klasa potomna otrzymałaby komunikat o 

błędzie podczas próby uzyskania do niej dostępu. 

Korzystanie z interfejsów 

Interfejsy, podobnie jak klasy abstrakcyjne, nie mogą być tworzone. Interfejsy różnią się od klas 

abstrakcyjnych tym, że wszystkie metody interfejsu muszą być abstrakcyjne. Interfejs definiuje się w 

następujący sposób: 

interface Moveable 

{ 

abstract public function moveForward($distance); 

} 

Then suppose you have a Car class as follows: 

Class Car 

{ 

protected $gas = 0; 

function __construct() 

( 



$this->gas = 10; 

} 

} 

Możesz utworzyć podklasę w następujący sposób: 

Class Sedan extends Car implements Moveable 

{ 

public function moveForward($distance) 

{ 

$this->gas = $this->gas - $distance * $mileage; 

} 

} 

Kiedy tworzony jest obiekt Sedan, dodaje on 10 lirów do $gas zakodowanego w jego rodzicie, klasie 

Car. Implementuje także interfejs ruchomy, co oznacza, że musi implementować metodę 

moveForward, która akceptuje jeden parametr. Możesz zaimplementować więcej niż jeden interfejs, 

używając następującego formatu: 

Class Baby implements Feedable, Washable, Changeable 

Testowanie obiektu 

Możesz przetestować obiekt w celu ustalenia jego klasy za pomocą operatora instanceof: 

if ($myCar instanceof Car) 

echo „To samochód!”; 

Ta instrukcja zwraca PRAWDA, czy $ myCar jest samochodem, czy jest utworzony przez klasę potomną 

samochodu, na przykład gdy $myCar jest sedanem. 

Koncepcje obiektowe pomijane przez PHP 5 

Jeśli znasz programowanie obiektowe w innych językach, może się okazać, że niektóre funkcje, do 

których jesteś przyzwyczajony, nie są dostępne w PHP 5: 

* Polimorfizm: PHP nie pozwala, aby więcej niż jedna metoda, nawet konstruktor, miała tę samą nazwę 

w klasie. Dlatego nie możesz wdrażać polimorfizmu tak, jak zwykle. Nie możesz mieć dwóch lub więcej 

metod o tej samej nazwie w tej samej klasie, które akceptują różne typy lub liczby zmiennych. Niektóre 

osoby używają przełączników i innych mechanizmów do implementacji funkcjonalności polimorfizmu. 

* Wielokrotne dziedziczenie: PHP nie zezwala na wielokrotne dziedziczenie. Klasa może dziedziczyć 

tylko z jednej klasy nadrzędnej. 
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