
PHP współdziała z MySQL za pomocą wbudowanych funkcji. Obecnie PHP udostępnia dwa zestawy 

funkcji używanych podczas uzyskiwania dostępu do baz danych MySQL: rozszerzenie MySQL (mysql) i 

rozszerzenie MySQL Improved (mysqli). Rozszerzenie MySQL jest włączane automatycznie po 

zainstalowaniu PHP 4. Funkcje zapewniane przez to rozszerzenie mają format mysql_action 

(parametry); gdzie akcja jest częścią nazwy funkcji, która wskazuje, co robi funkcja, a parametry są 

parametrami wymaganymi przez funkcję. Na przykład, typowa funkcja to: 

$ connect = mysql_connect ($host, $użytkownik, $hasło); 

Funkcja łączy się z serwerem MySQL i zwraca połączenie zapisane w $connect. Rozszerzenie MySQL 

nie włącza się automatycznie po zainstalowaniu PHP 5. Musisz go aktywować samodzielnie, jak opisano 

w instrukcjach instalacji na stronie PHP (www.php.net). Rozszerzenie MySQL może współpracować z 

MySQL w wersjach 4.0 i 4.1. Jednak w MySQL 4.1 dodano kilka dodatkowych funkcji. Aby skorzystać z 

nowych funkcji, musisz użyć rozszerzenia MySQL Improved. Aktywujesz mysqli zamiast mysql podczas 

instalacji PHP 5. Funkcje dostarczane przez to rozszerzenie mają podobny format: 

mysqli_action (parametry); 

Początkiem nazwy funkcji jest mysqli, a nie mysql. Parametry są również przekazywane do funkcji 

mysqli. W niektórych przypadkach składnia jest taka sama, na przykład dla następującej funkcji: 

$connect = mysqli_connect ($ host, $ użytkownik, $ hasło); 

Jednak w przypadku niektórych funkcji składnia jest nieco inna, jak pokazano w następujących dwóch 

funkcjach: 

mysql_select_db ($ dbname, $connect); 

mysqli_select_db ($connect, $dbname); 

Zauważ, że parametry są w innej kolejności. Rozszerzenie MySQL Improved zapewnia również obiekty 

dla tych, którzy preferują programowanie obiektowe. Zasadniczo zapewnia dwa obiekty z kilkoma 

dostępnymi metodami. Dwa obiekty użyte w aplikacjach w tym tekście to: 

$connect = new mysqli ($host, $użytkownik, $hasło); 

$result = $connect-> query („SELECT * FROM Test_table”); 

$connect to obiekt reprezentujący połączenie z serwerem MySQL. $result jest obiektem, który zawiera 

wyniki zapytania SQL. Oba obiekty mają kilka metod. Na przykład, jak pokazano w poprzednim kodzie, 

zapytanie jest metodą klasy mysqli, używaną w drugim wierszu do zwrócenia obiektu wynikowego $. 

Możesz zobaczyć pełną listę wszystkich obiektów i zapytań dostępnych w rozszerzeniu mysqli na 

stronie www.php.net/manual/en/ref.mysqli.php. My używamy funkcji mysqli w programach 

proceduralnych i obiektów mysqli w programach obiektowych. Możesz przekonwertować dowolny 

skrypt, aby użyć innej metody interakcji z MySQL. Na przykład, jeśli wolisz używać PHP 4, możesz 

włączyć rozszerzenie mysql i przekonwertować funkcje na funkcje mysql. Poniższe dwie tabele 

pokazują różnice w składni instrukcji używanych w aplikacjach w tej książce. Tabele zakładają, że 

parametry są przekazywane w zmiennych.  

Składnia funkcji mysql i mysqli 



 

 

 

Funkcje mysqli i instrukcje obiektowe 

 

Zauważ, że niektóre elementy w kolumnie obiektowej nie mają nawiasów () na końcu instrukcji. 

Oznacza to, że te elementy są właściwościami, a nie metodami. Dlatego są one używane jako zmienne, 

jak poniżej: 

echo $ connect-> error; 


