
MySQL z PHP, Apache i Perl 

IndigoPerl 

Jak zapewne do tej pory zdajesz sobie sprawę, MySQL jest potężnym produktem, którego wyjaśnienie 

i opanowanie zajmie dużo czasu. Na tym etapie książki mam nadzieję, że będziesz w stanie zrozumieć 

sposób korzystania z SQL i MySQL. MySQL pokazuje swoją prawdziwą moc w połączeniu z innymi 

programami, takimi jak PHP i serwer WWW Apache. Jednym z bardzo powszechnych zastosowań tej 

kombinacji jest PHP-Nuke, co pokazano na rysunku 1. 

 

PHP-Nuke to system wykorzystujący PHP i MySQL, który pozwala bardzo łatwo skonfigurować potężną, 

zarządzaną przez wielu użytkowników stronę internetową. Oczywiście, jeśli chcesz dostosować te 

programy open source, musisz dowiedzieć się trochę o oprogramowaniu, które działa za kulisami. Język 

skryptowy PHP, Perl i serwer Apache są podobnie złożonymi produktami i każdemu z nich mógłbym 

poświęcić książkę. Nawet wyszczególnienie ich konfiguracji byłoby zbyt duże dla jednego rozdziału tej 

książki. Aby umożliwić mi zademonstrowanie korzystania z MySQL dzięki tym produktom z 

przyjemnością odkryłem system o nazwie IndigoPerl z oprogramowania IndigoStar. Można to pobrać 

z: http://www.indigostar.com/indigoperl.htm 

IndigoPerl łączy PHP, Apache i ich wersję Perla jako jeden wstępnie skonfigurowany produkt dla 

systemu Windows. Rysunek 2 pokazuje stronę pobierania IndigoPerl.  

 



 

Aby skorzystać z przykładów w tym rozdziale, musisz pobrać plik zip. Rozpakuj pobrany plik do katalogu 

tymczasowego, a następnie uruchom plik setup.bat, który będzie działał w polu dos, jak pokazano na 

rysunku 3.  

 

Po wybraniu domyślnej opcji lokalizacji programu, instalacja oprogramowania potrwa kilka minut. Po 

instalacji pojawi się monit o ponowne uruchomienie. Po ponownym uruchomieniu zobaczysz na pasku 

zadań nowy komunikat pokazany na rysunku 4, informujący o zainstalowaniu serwera Apache. 



 

Jeśli ikona pokazuje zieloną strzałkę, oznacza to, że Apache jest uruchomiony. Jeśli pokazuje czerwony 

kwadrat, oznacza to, że serwer WWW jest obecnie zatrzymany. Aby uruchomić serwer WWW, kliknij 

dwukrotnie ikonę i kliknij przycisk Start w wyświetlonym oknie dialogowym. Na koniec, aby sprawdzić, 

czy serwer Apache jest poprawnie skonfigurowany, otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do 

następującej lokalizacji: http: // localhost 

Rysunek 5 pokazuje domyślną stronę, którą instaluje Apache, abyś wiedział, że wszystko jest w 

porządku.  

 

Zaletą IndigoPerl jest to, że bezproblemowo integruje się z instalacją MySQL, której użyłeś w dalszej 

części tej książki. Aby to zweryfikować, zauważysz, że na dole strony znajduje się kilka skryptów 

testowych. Ostatni skrypt pozwala przetestować połączenie z MySQL, więc kliknij na to i powinieneś 

otrzymać ekran z rysunku 6.  



 

Ten skrypt tworzy testową tabelę MySQL i wstawia kilka wierszy, które następnie pobiera. Chociaż to 

dowodzi, że działa, tak naprawdę nie pokazuje, jak używać MySQL z PHP, więc teraz napiszemy własny 

skrypt PHP, aby uzyskać dostęp do naszej bazy danych . 

Szybki skrypt PHP 

PHP to język skryptowy, który można osadzić w dokumentach HTML. Dokument HTML jest zapisywany 

z rozszerzeniem .php, aby wskazać serwerowi internetowemu, że musi przekazać plik na serwer PHP. 

Zapisz następujące elementy w pliku tekstowym: 

<HTML> 

<TITLE>Test PHP script</TITLE> 

<BODY> 

<?PHP 

print “To działa.” ; 

?> 

</BODY> 

</HTML> 

Skopiuj powyższy plik do katalogu głównego Apache, który w tej instalacji będzie: 

c: \ indigoperl \ apache \ htdocs 

Gdy już tam będzie, zmień jego nazwę na: 

test.php 

Możesz teraz wyświetlić to w przeglądarce, na którą należy zwrócić uwagę: 

http: //localhost/test.php 

Powinieneś zobaczyć stronę ze słowami To działa, i nic więcej. Jeśli widzisz kod PHP i poprzednie testy 

działały, być może nie patrzysz na plik przez serwer sieciowy lub plik miał niepoprawną nazwę. 

Wewnątrz dokumentu PHP wszystkie tagi HTML są przetwarzane normalnie, ale wszystko otoczone 

przez <? PHP…?> Jest klasyfikowane jako kod PHP i przekazywane do serwera PHP. Wyświetlenie 



polecenia po prostu wyświetla podany ciąg znaków. Wszystkie polecenia PHP są zakończone 

średnikiem. 

Dostęp do MySQL 

Dostęp do MySQL w PHP można uzyskać poprzez szereg funkcji, których wyniki są przechowywane w 

zmiennych. Aby uzyskać dostęp do danych, musisz przejść przez następujące etapy: 

• Połącz się z bazą danych 

• Uruchom zapytanie 

• Poradzić sobie z wynikami 

• Wyczyść wyniki 

• Zamknij połączenie z bazą danych. 

Łączenie z bazą danych 

Aby połączyć się z bazą danych, użyj funkcji mysql_connect w następujący sposób: 

$connectionname = mysql_connect(“server”,“username”,“password”); 

$connectionname  jest zmienną, która utrzymuje połączenie MySQL. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tej 

bazy danych w dalszej części skryptu, użyjesz tej zmiennej, aby się do niej odwoływać. serwer to nazwa 

hosta serwera. 

nazwa użytkownika i hasło są poświadczeniami dostępu do serwera MySQL. Możesz zrozumieć, 

dlaczego wcześniej sugerowano, że masz zdefiniowanego osobnego użytkownika do uzyskiwania 

dostępu do twoich danych przez Internet. Nie musisz umieszczać poświadczeń administratora na 

każdej utworzonej stronie internetowej. Aby szybko skonfigurować użytkownika w celu uzyskania 

dostępu do MySQL z PHP na komputerze lokalnym, otwórz MySQLGUI i uruchom następujące 

czynności: 

GRANT SELECT ON mysqlfast. * 

TO phpuser@localhost 

IDENTIFIED BY “abominable” 

Spowoduje to utworzenie określonego użytkownika do korzystania z PHP i zapewni mu dostęp z hosta 

lokalnego do bazy danych mysqlfast. Będą mieli dostęp tylko do WYBORU, więc nie będą mogli niczego 

zmienić. Jest to zdecydowanie najbezpieczniejszy sposób udzielania dostępu do bazy danych; daj tylko 

użytkownikowi minimalny dostęp do wykonania zadania, które musi wykonać. Możesz wykonać to 

polecenie za pomocą słowa kluczowego lub, które następnie pozwala wykonać kod, jeśli polecenie się 

nie powiedzie. Nie będziemy tego tutaj demonstrować, ale na stronach produkcyjnych zawsze najlepiej 

sprawdzać, czy nie występują błędy, kiedy piszesz skrypty, aby zwiększyć elastyczność stron. W naszym 

skrypcie PHP możemy następnie użyć następujących elementów, aby połączyć się z serwerem MySQL: 

$myConnection = mysql_connect(“localhost”,“phpuser”,“abominable”); 

Wybór bazy danych 

Po nawiązaniu połączenia z serwerem PHP podaje polecenie, które pozwala wybrać dane 

mysql_select_db. To polecenie jest używane w następujący sposób: 



mysql_select_db(“databasename”,connection); 

databasename  to nazwa bazy danych, z której będziemy korzystać. Twój użytkownik musi mieć prawa 

dostępu do bazy danych. połączenie to zmienna, do której przypisałeś połączenie w poprzednim 

zadaniu. Jeśli używasz tylko jednego połączenia, możesz pominąć ten atrybut, ponieważ PHP domyślnie 

ustawi ostatnie połączenie. 

Wysyłanie zapytania 

Po przygotowaniu połączenia możemy teraz wysłać zapytanie do połączenia. PHP używa funkcji 

mysql_query w następujący sposób: 

$results=mysql_query(“query”); 

query jest ciągiem zawierającym zapytanie, które chcemy wykonać. $ results to zmienna 

przechowująca zestaw wyników zwracany przez funkcję. Aby wysłać zapytanie, które wybiera wszystko 

z naszej tabeli dziennika, wydamy polecenie: 

$myResults=mysql_query(“SELECT webpageid,browser,ipnumber FROM LOG”); 

Powyższe działa dobrze, jeśli używasz zapytania statycznego, takiego jak powyższe, ponieważ łatwo 

jest wstawić ciąg zapytania do funkcji, jednak jeśli wykonujesz zapytanie dynamiczne, takie jak 

wyszukiwanie słowa, które zostało zapisane w zmiennej, która została wpisana ze strony internetowej, 

najlepiej jest przechowywać zapytanie w ciągu znaków, który można najpierw zbudować według 

potrzeb, a następnie wstawić ten ciąg zapytania do funkcji w następujący sposób: 

$searchterm = “Mozilla”; 

$query = “SELECT * FROM Log WHERE Browser LIKE ‘$searchterm%’”; 

$myResults=mysql_query($query); 

Teraz wyniki zapytania zostały pomyślnie zapisane w zestawie wyników, możemy rozpocząć ich 

przetwarzanie. Jeśli uruchomiłeś zapytanie INSERT, wyślesz je za pomocą mysql_query i nie będziesz 

musiał się martwić przetwarzaniem wyników. 

Dostęp do zapisów 

Zapisaliśmy teraz rekordy w zmiennej zestawu rekordów. Istnieje kilka sposobów uzyskania wyników z 

tego zestawu. Będziemy używać mysql_fetch_row w następujący sposób: 

$variable=mysql_fetch_row($resultsSet) 

Zmienna zwracana przez tę funkcję jest tablicą indeksowaną, zaczynającą się od 0, dla każdej komórki 

w bieżącym wierszu zestawu wyników. Gdybyśmy mieli uruchomić następujące wyniki: 

$row=mysql_fetch_row($resultsSet); 

Poniższe wypisze wszystkie kolumny w bieżącym wierszu: 

print “Row: $row[0], $row[1], $row[3]<BR>”; 

Kolejność indeksowania w tablicy odpowiada kolejności kolumn określonej w zapytaniu lub kolejności 

tworzenia kolumn w poleceniu CREATE TABLE, jeśli użyto *. Jeśli mysql_fetch_row zostanie użyty drugi 

raz w tym samym zestawie wyników, zwróci następny wiersz w zestawie lub FALSE, jeśli nie będzie już 

więcej wierszy. Idealnie, w użyciu będziesz chciał zaprogramować strukturę sterowania wokół wyjścia, 



aby obsługiwać więcej niż jeden wiersz. Poniższe wyniki wygenerują wszystkie wyniki w zestawie 

rekordów w tabeli za pomocą pętli do ... while: 

print “<TABLE border=1> 

<TR><TD>WebPageID</TD><TD>Browser</TD><TD>IPNumber</TD></TR>”; 

do { 

$row = mysql_fetch_row($myResults); 

print “<TR><TD>$row[0]</TD><TD>$row[1]</TD><TD>$row[2]</TD></TR>”; 

} while ($row); 

print “</TABLE>”; 

Czyszczenie zestawu rekordów 

Po skończeniu zestawu rekordów musimy zrobić porządek. Zestaw rekordów może zawierać setki 

wierszy w przypadku uzyskiwania dostępu do dużej bazy danych, która może się zawieszać i wiązać 

zasoby systemowe, jeśli je tam zostawisz. Może to mieć poważne konsekwencje, jeśli wiele osób 

przeglądało jednocześnie stronę internetową. Po zakończeniu przetwarzania zestawu rekordów 

możesz użyć mysql_free_result w następujący sposób: 

mysql_free_result ($ resultsSet); 

Zamykanie połączenia 

Wreszcie musimy zamknąć połączenie z bazą danych. Chociaż dzieje się to automatycznie po 

zakończeniu przetwarzania skryptu, wcześniejsze zamknięcie go zwolni zasoby, które posiada do 

wykorzystania przez inne procesy. Aby zamknąć połączenie, użyj: 

mysql_close ($ myConnection); 

Testowanie skryptu 

Mamy teraz wszystko, czego potrzebujemy, aby połączyć się z bazą danych, wykonać zapytanie i 

przetworzyć wyniki. Oto wszystkie części razem: 

<HTML> 

<TITLE>Connecting PHP to MySQL</TITLE> 

<BODY> 

<?PHP 

$myConnection = mysql_connect(“localhost”, “phpuser”, “abominable”) 

or die(“Could not connect”); 

mysql_select_db(“mysqlfast”) or die(“Could not select database”); 

$query = “SELECT webpageid,browser,ipnumber FROM Log”; 

$myResults=mysql_query(“$query”)or die(“Invalid query: “ . 

mysql_error()); 



print “<TABLE border=1> 

<TR><TD>WebPageID</TD><TD>Browser</TD><TD>IPNumber</TD></TR>”; 

do { 

$row = mysql_fetch_row($myResults); 

print “<TR><TD>$row[0]</TD><TD>$row[1]</TD><TD>$row[2]</TD></TR>”;} 

while ($row); 

print “</TABLE>”; 

mysql_free_result($resultsSet); 

mysql_close($myConnection); 

?> 

</BODY> 

</HTML> 

W skrypcie umieściłem małe pułapki błędów, więc jeśli chcesz wypróbować kilka różnych zapytań, 

możesz to zrobić i uzyskać informację zwrotną, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy. Ten skrypt można 

zobaczyć na rysunku 7. 

 

 

Praca z Perlem 

Perl jest interpretowanym językiem programowania, którego można używać do pisania skryptów CGI. 

Podobnie jak niektóre inne aplikacje, które właśnie omówiliśmy, Perl uzyskuje dostęp do baz danych 

poprzez zestaw funkcji sterownika, które są znane jako DBI (interfejs bazy danych). Skrypty Perla 

znajdują się w katalogu cgibin twojego serwera, więc w naszej przykładowej instalacji nasze są 

przechowywane w: 

C: \ indigoperl \ apache \ cgi-bin 

Rysunek 6 pokazuje już jeden ze skryptów w tym katalogu działający, gdy wskazaliśmy przeglądarkę 

na: http: //localhost/cgi-bin/mysqlsamp2.pl 



Zwykle trzeba zainstalować sterowniki DBI dla MySQL, aby Perl działał z MySQL, ale instalacja 

IndigoPerl już to zrobiła. Tak jak poprzednio, teraz utworzymy plik Perla w powyższym katalogu cgi-bin 

i pokażemy różne kroki potrzebne do połączenia się z bazą danych w Perlu. Pliki Perl są identyfikowane 

z rozszerzeniem .pl. Utwórz pusty plik tekstowy w katalogu cgi w następujący sposób: 

C: \ indigoperl \ apache \ cgi-bin \ mytest.pl 

Następnie możesz upuścić ten plik do Notatnika i rozpocząć tworzenie skryptu Perl. 

Definiowanie dokumentu Perl i HTML 

Chociaż rozszerzenie .pl i pozycja pliku w katalogu głównym wskazują Apache, że plik ma być 

obsługiwany przez system Perl i CGI, musimy poinformować procesor CGI, że skrypt, którego używa, 

to Perl. Wskazuje na to następujący wiersz na początku 

plik: 

#! perl 

Symbol skrótu w Perlu może służyć do wstawiania komentarzy do skryptu lub do tymczasowego 

wyłączania kodu do testowania. Jednak przy tej okazji to polecenie będzie działać, mimo że wygląda 

na skomentowane. Jak już wspomniano, Perl używa DBI do połączenia z bazą danych. Musimy 

poinformować Perla, że będziemy używać tego interfejsu z poleceniem: 

use DBI; 

Niektóre teksty mówią, że to polecenie można pominąć, a DBI zostanie wywołane automatycznie, 

ponieważ zostanie użyte później w skrypcie. Jednak w tej konkretnej implementacji musisz wcześniej 

poinformować ActivePerl, że będzie korzystał z DBI. Zauważysz również, że po tym poleceniu występuje 

średnik. Jest to standardowe zakończenie polecenia w Perlu. Możemy teraz zacząć od Perla, aby 

skonfigurował wyjście na stronie HTML i zaczął budować tę stronę. Robimy to w następujący sposób: 

print “Content-type: text/html\n\n”; 

print “<html><TITLE>mytest.pl</TITLE><body>\n”; 

Zauważysz, że użyliśmy polecenia print. To polecenie wyświetli to, co następuje po nim, do strumienia 

wyjściowego. Jak to wywołuje przeglądarka internetowa, strumień powinien powrócić do Apache. W 

innych aplikacjach, których używaliśmy w tej książce, właśnie uruchomiliśmy stronę internetową z 

„<HTML> <TITLE> ...”, jednak procesor CGI musi znać typ MIME tworzonego dokumentu, więc typ 

zawartości linia jest konieczna. Pominięcie tego wiersza spowoduje wygenerowanie 500 

wewnętrznego błędu serwera w widoku strony. Otrzymasz podobny błąd, jeśli pominiesz średnik na 

końcu polecenia w skrypcie. 

Łączenie z MySQL za pomocą DBI 

Po zdefiniowaniu naszych parametrów dla Perla i strony internetowej możemy teraz połączyć się z bazą 

danych, co robimy w następujący sposób: 

DBI->connect(‘DBI:mysqlPP:mysqlfast:host=localhost’,phpuser,abominable); 

Ta funkcja łączy się z bazą danych przy użyciu sterownika mysqlPP w DBI. Zauważysz, że pierwszy ciąg 

w zapytaniu zawiera szczegółowe informacje o hoście, na którym znajduje się serwer MySQL. Druga i 

trzecia wartość w funkcji to nazwa użytkownika i hasło do konta MySQL, którego użyliśmy wcześniej w 

naszym teście PHP. Cała powyższa komenda zwróci uchwyt bazy danych do podłączonego źródła 



danych, jeśli się powiedzie, i należy to zapisać dla później użyć, więc nie możemy po prostu 

samodzielnie wydać powyższego kodu. Zamiast tego wstawiamy wynik na zmienną, jak następuje: 

my $dbh =DBI->connect( 

‘DBI:mysqlPP:mysqlfast:host=localhost’, phpuser, abominable ); 

Przed użyciem zmiennej w Perlu zwykle należy ją zdefiniować za pomocą polecenia my w następujący 

sposób: 

my $myvariable; 

Następnie możemy przypisać wartość do tej zmiennej zgodnie z wymaganiami, jednak możemy nieco 

skrócić rogi, definiując ją w tym samym czasie, co przypisując wartość, podążając za moją instrukcją 

równymi i podając wartość do przypisania jak wyżej. 

Generowanie zapytania 

Wreszcie jesteśmy w miejscu, w którym możemy użyć zapytania. Ponieważ użyliśmy prostych zapytań 

z poprzednimi systemami, nasz ostatni przykład nieco skomplikuje sprawę z połączeniem zapytania w 

następujący sposób: 

SELECT title, datecreated, ipnumber 

FROM webpage, log 

WHERE log.webpageid=webpage.id 

Dzięki Perl DBI musimy przygotować zapytanie przed jego uruchomieniem. Robimy to w następujący 

sposób: 

my $sth = $dbh->prepare( ‘SELECT title, datecreated, ipnumber 

FROM webpage, log 

WHERE log.webpageid=webpage.id’); 

Tym razem wysyłamy funkcję przygotowania z zapytaniem do procedury obsługi bazy danych i 

przechowujemy wyniki w zmiennej zestawu procedur obsługi. Jeśli w zapytaniu wystąpią jakieś błędy, 

funkcja ta zakończy się zanim zapytanie zostanie faktycznie wykonane. Wreszcie możemy wykonać 

zapytanie, wysyłając funkcję wykonania do zestawu obsługi: 

$sth->execute() || quit(); 

Przetwarzanie wyników zapytania 

Po pomyślnym wykonaniu zapytania zmienna modułu obsługi będzie zawierać zestaw rekordów, które 

możemy przetworzyć. Podobnie jak w przypadku PHP, istnieje wiele sposobów, aby to zrobić za 

pomocą Perla. Użyjemy funkcji podobnej do naszego przykładu PHP, która zwraca bieżący wiersz 

zestawu rekordów jako tablicę indeksowaną. Nazywa się to fetchrow_array () i jest wysyłane do 

modułu obsługi zestawu w następujący sposób: 

myarray = $ sth-> fetchrow_array () 

Gdy mamy wiersz w tablicy, używamy numeru indeksu, aby pobrać wartość tego indeksu. Przydaje się 

nam przechowywanie tej wartości w bardziej znaczącej zmiennej, której możemy użyć podczas 

drukowania, dzięki czemu możemy to zrobić w następujący sposób: 



my $ pagetitle = $ myarray [0]; 

Dwa powyższe polecenia samodzielnie uzyskają informacje tylko z jednego wiersza, więc aby użyć tego 

w zapytaniu złożonym z wielu wierszy, musimy zawinąć je w strukturę kontrolną w następujący sposób: 

while (@myarray = $ sth-> fetchrow_array ()) { 

my $ pagetitle = $ myarray [0]; 

my $ ipnumber = $ myarray [1]; 

my $ datecreated = $ myarray [2]; 

print “$datecreated $pagetitle $ipnumber<BR>\n”; 

} 

Spowoduje to zapętlenie każdego wiersza zestawu rekordów, każdorazowo wyszukując, przetwarzając 

i drukując wiersz. Zatrzyma się po przetworzeniu ostatniego wiersza. Pozostało tylko dokończyć plik 

HTML w następujący sposób: 

print”<HR>Ok”; 

print”</BODY></HTML>\n”; 

Podałem wiersz OK, aby wskazać, że skrypt dotarł do końca bez błędów. Jeśli w skrypcie wystąpi błąd, 

często można zwrócić tylko pusty dokument lub w połowie ukończoną stronę internetową. Jeśli piszesz 

skrypt Perla przyrostowo i testujesz każdy z nich 

po części, często przydatne jest umieszczenie takiego wskaźnika w ostatnim wierszu, aby zobaczyć, czy 

ostatni fragment kodu został wykonany pomyślnie, czy nie. Oto pełny skrypt, który można zobaczyć na 

rysunku 8: 

 

#!perl 

use DBI; 

print “Content-type: text/html\n\n”; 

print “<HTML><TITLE>mytest.pl</TITLE><body>\n”; 

my $dbh = DBI->connect(‘DBI:mysqlPP:mysqlfast:host=localhost’, 



phpuser,abominable); 

my $sth = $dbh->prepare(‘SELECT title, datecreated, ipnumber from webpage, log 

WHERE log.webpageid=webpage.id’); 

$sth->execute() || quit(); 

while (@myarray = $sth->fetchrow_array()) { 

my $pagetitle = $myarray[0]; 

my $ipnumber = $myarray[1]; 

my $datecreated = $myarray[2]; 

print “$datecreated $pagetitle $ipnumber<BR>\n”; 

} 

print”<HR>Ok”; 

print”</BODY></HTML>\n”; 

Radzenie sobie z błędami 

Jeśli wpiszesz skrypt i przetestujesz go, mam nadzieję, że zobaczysz ekran pokazany na rysunku 15.8. 

Jeśli popełniłeś błąd podczas pisania, możesz mieć ekran pokazany na rysunku 9.  

 

Jeśli kod działa poprawnie, ale chcesz spróbować go złamać, spróbuj zmienić hasło w ciągu połączenia 

i spróbuj ponownie 

Z ekranu na rysunku 9 widać tylko, że coś poszło nie tak. Sam Perl nie jest tak łatwy w użyciu, gdy 

występują błędy, jak niektóre inne systemy, których użyliśmy w tej książce, i aby uzyskać informacje 

zwrotne, które otrzymaliśmy wykonać trochę pracy jako programista. Najpierw musimy przekierować 

wszelkie błędy, które mogą zostać wygenerowane z powrotem do standardowego strumienia 

wyjściowego w następujący sposób: 

BEGIN { 

$| = 1; 

open (STDERR, “>&STDOUT”); 



} 

Następnie musimy wyprowadzić błąd po wykonaniu polecenia, które może zawierać błąd. DBI ma taką 

opcję, używając następującego kodu po funkcji connect () przed średnikiem: 

or die “\n\nConnect Error: “ . $dbh->errstr; 

Wymusza to zatrzymanie przetwarzania skryptu, jeśli wystąpi błąd. W tym momencie możesz wysłać 

komunikat do strumienia błędów i dołączyć rzeczywisty komunikat o błędzie za pomocą polecenia 

errstr. 

Ponowne formatowanie danych wyjściowych 

Podczas modyfikowania tego skryptu nieco uporządkujemy dane wyjściowe zapytania, umieszczając 

wyniki w tabeli w następujący sposób: 

print “<TABLE border=1>”; 

print “<TR><TD>Date Accessed</TD><TD>Page Title:</TD><TD>IP 

Number</TD></TR>”; 

while (@myarray = $sth->fetchrow_array()) { 

my $pagetitle = $myarray[0]; 

Z ekranu na rycinie  widać tylko, że coś poszło nie tak. Sam Perl nie jest tak łatwy w użyciu, gdy 

występują błędy, jak niektóre inne systemy, których użyliśmy w tej książce, i aby uzyskać informacje 

zwrotne, które otrzymaliśmy wykonać trochę pracy jako programista. Najpierw musimy przekierować 

wszelkie błędy, które mogą zostać wygenerowane z powrotem do standardowego strumienia 

wyjściowego w następujący sposób: 

BEGIN { 

$| = 1; 

open (STDERR, “>&STDOUT”); 

} 

Następnie musimy wyprowadzić błąd po wykonaniu polecenia, które może zawierać błąd. DBI ma taką 

opcję, używając następującego kodu po funkcji connect() przed średnikiem: 

or die “\n\nConnect Error: “ . $dbh->errstr; 

Wymusza to zatrzymanie przetwarzania skryptu, jeśli wystąpi błąd. W tym momencie możesz wysłać 

komunikat do strumienia błędów i dołączyć rzeczywisty komunikat o błędzie za pomocą polecenia 

errstr. 

Ponowne formatowanie danych wyjściowych 

Podczas modyfikowania tego skryptu nieco uporządkujemy dane wyjściowe zapytania, umieszczając 

wyniki w tabeli w następujący sposób: 

print “<TABLE border=1>”; 

print “<TR><TD>Date Accessed</TD><TD>Page Title:</TD><TD>IP 



Number</TD></TR>”; 

while (@myarray = $sth->fetchrow_array()) { 

my $pagetitle = $myarray[0]; 

my $ipnumber = $myarray[1]; 

my $datecreated = $myarray[2]; 

print”<TR><TD>$datecreated</TD><TD>$pagetitle</TD> 

<TD>$ipnumber</TD></TR>”; 

} 

print “</TABLE>”; 

Powyższe powoduje także umieszczenie nazw kolumn w wierszu nagłówka. Zauważ, że definicja 

wiersza i nazwy kolumn znajdują się poza pętlą, a powtarzające się wiersze znajdują się wewnątrz. Oto 

cały zmodyfikowany skrypt z obsługą błędów i formatowaniem: 

#!perl 

BEGIN { 

$| = 1; 

open (STDERR, “>&STDOUT”); 

} 

use DBI; 

print “Content-type: text/html\n\n”; 

print “<html><TITLE>mytest2.pl</TITLE><body>\n”; 

my $dbh = 

DBI->connect(‘DBI:mysqlPP:mysqlfast:host=localhost’,phpuser,abominable) or 

die “\n\nConnect Error: “ . $dbh->errstr; 

my $sth = $dbh->prepare(‘SELECT title, datecreated, ipnumber from webpage, 

log 

WHERE log.webpageid=webpage.id’) or die “\n\nPrepare Error: “ . $dbh- 

>errstr; 

$sth->execute() || quit(); 

print “<TABLE border=1>”; 

print “<TR><TD>Date Accessed</TD><TD>Page Title:</TD><TD>IP 

Number</TD></TR>”; 

while (@myarray = $sth->fetchrow_array()) { 



my $pagetitle = $myarray[0]; 

my $ipnumber = $myarray[1]; 

my $datecreated = $myarray[2]; 

print”<TR><TD>$datecreated</TD><TD>$pagetitle</TD> 

<TD>$ipnumber</TD></TR>”; 

} 

print “</TABLE>”; 

print”<HR>Ok”; 

print”</BODY></HTML>\n”; 

Jeśli to uruchomisz, zobaczysz wyniki pokazane na rysunku 15.10.  

 

Jeśli jednak popełniłeś błąd podczas wpisywania skryptu, być może uzyskałeś różne wyniki. Mam 

nadzieję, że wyniki wskażą, jaki był błąd. 

Rysunek 11 pokazuje, w jaki sposób nasz kod obsługi błędów dał nam znaczący błąd, gdy hasło w 

łańcuchu połączenia było niepoprawne.  



 

Chociaż nie dokładnie wskazuje to na problem, podana diagnostyka jest wystarczająco bliska, aby 

ustalić miejsce pobytu wystąpił błąd i pewne wskazówki, jak go naprawić. 


