
Aplikacje internetowe z PHP 

Aplikacje internetowe są powszechne w naszym życiu i zwykle są bardzo przyjazne dla użytkownika; 

użytkownicy nie muszą rozumieć, jak działają za sceną. Jednak jako programista musisz zrozumieć, jak 

aplikacja działa wewnętrznie. 

Protokół HTTP 

Jeśli sprawdzisz standard RFC2068 na https://tools.ietf.org/html/rfc2068, zobaczysz, że jego opis jest 

prawie nieograniczony. Na szczęście, co musisz wiedzieć o tym protokole, przynajmniej na początek, 

jest znacznie krótszy. HTTP oznacza HyperText Transfer Protocol. Jak każdy inny protokół, celem jest 

również umożliwienie dwóm jednostkom lub węzłom komunikowania się ze sobą. Aby to osiągnąć, 

komunikaty muszą być sformatowane w sposób, który oboje rozumieją, a podmioty muszą 

przestrzegać określonych wcześniej reguł. 

Prosty przykład 

Poniższy schemat przedstawia bardzo podstawową wymianę komunikatów: 

 

Nie martw się, jeśli nie rozumiesz wszystkich elementów tego diagramu; opiszemy je wkrótce. W tej 

reprezentacji są dwa podmioty: nadawca i odbiorca. Nadawca wysyła wiadomość do odbiorcy. Ta 

wiadomość, która rozpoczyna komunikację, nosi nazwę żądania. W takim przypadku wiadomość jest 

żądaniem GET. Odbiorca odbiera komunikat, przetwarza go i generuje drugi komunikat: odpowiedź. W 

takim przypadku odpowiedź pokazuje kod stanu 200, co oznacza, że żądanie zostało pomyślnie 

przetworzone. 

HTTP jest bezstanowy; to znaczy, traktuje każde żądanie niezależnie, niezwiązane z żadnym 

poprzednim. Oznacza to, że przy tej sekwencji żądań i odpowiedzi komunikacja jest zakończona. 

Wszelkie nowe żądania nie będą świadome tej konkretnej wymiany wiadomości. 

Części wiadomości 

Wiadomość HTTP zawiera kilka części. Zdefiniujemy tylko najważniejsze z nich.  

URL 



Adres URL wiadomości jest miejscem docelowym wiadomości. Żądanie będzie zawierać adres URL 

odbiorcy, a odpowiedź będzie zawierać adres nadawcy. Jak zapewne wiesz, adres URL może zawierać 

dodatkowe parametry, zwane ciągiem zapytania. Jest to wykorzystywane, gdy nadawca chce dodać 

dodatkowe dane. Na przykład rozważ ten adres URL: http://myserver.com/greeting?name=Alex. Ten 

adres URL zawiera jeden parametr: nazwa o wartości Alex. Nie można go przedstawić jako część adresu 

URL http://myserver.com/greeting, więc nadawca postanowił dodać go na końcu. Zobaczysz później, 

że nie jest to jedyny sposób, w jaki możemy dodać dodatkowe informacje do wiadomości. 

Metoda HTTP 

Metoda HTTP jest czasownikiem wiadomości. Określa, jakie działania nadawca chce wykonać z tą 

wiadomością. Najpopularniejsze to GET i POST. 

• GET: Pyta o coś odbiorcę, a odbiorca zwykle wysyła tę informację z powrotem. Najczęstszym 

przykładem jest prośba o stronę internetową, na której odbiorca odpowie kodem HTML żądanej 

strony. 

• POST: Oznacza to, że nadawca chce wykonać akcję, która zaktualizuje dane przechowywane przez 

odbiorcę. Na przykład nadawca może poprosić odbiorcę o aktualizację nazwy profilu. 

Istnieją inne metody, takie jak PUT, DELETE lub OPTION, ale są one rzadziej stosowane w tworzeniu 

stron internetowych, chociaż odgrywają kluczową rolę w interfejsach API REST, co zostanie wyjaśnione 

później. 

Body 

Część body jest zwykle obecna w komunikatach odpowiedzi, nawet jeśli komunikat żądania może ją 

również zawierać. Treść wiadomości zawiera treść samej wiadomości; na przykład, jeśli użytkownik 

zażądał strony internetowej, treść odpowiedzi składałaby się z kodu HTML reprezentującego tę stronę. 

Wkrótce omówimy, w jaki sposób żądanie może również zawierać treść, która służy do wysyłania 

dodatkowych informacji w ramach żądania, takich jak parametry formularza.  Treść może zawierać 

tekst w dowolnym formacie; może to być tekst HTML reprezentujący stronę internetową, zwykły tekst, 

treść obrazu, JSON i tak dalej. 

Headers 

Nagłówki wiadomości HTTP to metadane, których odbiorca potrzebuje, aby zrozumieć treść 

wiadomości. Nagłówków jest dużo i niektóre z nich zobaczysz tutaj. Nagłówki składają się z mapy par 

klucz-wartość. Następujące mogą być nagłówki żądania: 

Accept : text/html 

Cookie: name = Richard 

To żądanie informuje odbiorcę, który jest serwerem, że zaakceptuje tekst jako HTML, co jest 

powszechnym sposobem reprezentowania strony internetowej; i że ma plik cookie o nazwie Richard. 

Kod statusu 

Kod statusu jest obecny w odpowiedziach. Identyfikuje status żądania za pomocą kodu numerycznego, 

dzięki czemu przeglądarki i inne narzędzia wiedzą, jak zareagować. Na przykład, jeśli spróbujemy 

uzyskać dostęp do nieistniejącego adresu URL, serwer powinien odpowiedzieć kodem stanu 404. W 

ten sposób przeglądarka wie, co się stało, nawet nie patrząc na treść odpowiedzi. Typowe kody stanu 

to: 



• 200: Żądanie powiodło się 

• 401: niedozwolone; użytkownik nie ma uprawnień do przeglądania tego zasobu 

• 404: Nie znaleziono strony 

• 500 wewnętrzny błąd serwera; po stronie serwera stało się coś złego i nie można tego naprawić 

Bardziej złożony przykład 

Poniższy diagram pokazuje żądanie POST i jego odpowiedź: 

 

W tej wymianie wiadomości możemy zobaczyć inną ważną metodę, POST, w akcji. W takim przypadku 

nadawca próbuje wysłać żądanie w celu zaktualizowania danych niektórych podmiotów. Wiadomość 

zawiera identyfikator pliku cookie o wartości 84, który może identyfikować podmiot do aktualizacji. 

Zawiera również dwa parametry w ciele: imię i wiek. Są to dane, które odbiornik musi zaktualizować. 

Przesyłanie formularzy internetowych 

Reprezentacja parametrów jako części treści jest powszechnym sposobem wysyłania informacji 

podczas przesyłania formularza, ale nie jedynym. Możesz dodać ciąg zapytania do adresu URL, dodać 

JSON do treści wiadomości i tak dalej. 

Odpowiedź ma kod statusu 200, co oznacza, że żądanie zostało przetworzone pomyślnie. Ponadto 

odpowiedź zawiera również treść, tym razem sformatowaną jako JSON, która reprezentuje nowy status 

zaktualizowanej encji. 

Aplikacje internetowe 

Być może zauważyłeś, że w poprzednich sekcjach użyłem niezbyt intuicyjnych terminów nadawca i 

odbiorca, ponieważ nie przedstawiają one żadnego konkretnego scenariusza, który mógłbyś znać, ale 

wszystkie z nich w sposób ogólny. Głównym powodem tego wyboru terminologii jest próba oddzielenia 

HTTP od aplikacji internetowych. Na końcu zobaczysz, że HTTP jest używany nie tylko do stron 

internetowych. Jeśli to czytasz, wiesz już, czym jest aplikacja internetowa. Alternatywnie, może znasz 

to na innych warunkach, takich jak strona internetowa lub strona internetowa. Spróbujmy podać kilka 

definicji. 

 



Strona internetowa to pojedynczy dokument z zawartością. Zawiera linki, które otwierają inne strony 

internetowe o innej zawartości. 

 

Witryna to zbiór stron internetowych, które zwykle znajdują się na tym samym serwerze i są ze sobą 

powiązane. 

Aplikacja internetowa to tylko oprogramowanie działające na kliencie, którym zwykle jest 

przeglądarka i komunikuje się z serwerem. Serwer to zdalny komputer, który odbiera żądania od 

klienta, przetwarza je i generuje odpowiedź. Ta odpowiedź wróci do klienta, generalnie renderowana 

przez przeglądarkę w celu wyświetlenia jej użytkownikowi. 

 

Możesz zainteresować się tym, że nie tylko przeglądarki mogą działać jako klienci, generując żądania i 

wysyłając je na serwery; nawet serwery mogą być tymi, które podejmują inicjatywę wysyłania 

wiadomości do przeglądarek. Jaka jest różnica między stroną internetową a aplikacją internetową? 

Aplikacja internetowa może być małą częścią większej witryny o określonej funkcjonalności. Ponadto 

nie wszystkie strony internetowe są aplikacjami internetowymi, ponieważ aplikacja internetowa 

zawsze coś robi, ale strona internetowa może po prostu wyświetlać informacje 

HTML, CSS i JavaScript 

Aplikacje internetowe są renderowane przez przeglądarkę, aby użytkownik mógł zobaczyć ich 

zawartość. Aby to zrobić, serwer musi wysłać zawartość strony lub dokumentu. Dokument używa 

HTML do opisu swoich elementów i sposobu ich organizacji. Elementami mogą być łącza, przyciski, 

pola wprowadzania i tak dalej. Prosty przykład strony internetowej wygląda następująco: 

<! DOCTYPE html> 

<html lang = "pl"> 

<head> 

<meta charset = "UTF-8"> 

<title> Twoja pierwsza aplikacja </title> 

</head> 

<body> 

<a id="special" class="link" href="http://yourpage.com"> Twoja strona </a> 

<a class="link" href="http://theirpage.com"> Ich strona </a> 

</body> 

</html> 

Skupmy się na wyróżnionym kodzie. Jak widać, opisujemy dwa linki <a> z niektórymi właściwościami. 

Oba linki mają klasę, miejsce docelowe i tekst. Pierwszy zawiera także identyfikator. Zapisz ten kod w 

pliku o nazwie index.html i uruchom go. Zobaczysz, jak twoja domyślna przeglądarka otwiera bardzo 

prostą stronę z dwoma linkami. Jeśli chcemy dodać niektóre style lub zmienić kolor, rozmiar i pozycję 

linków, musimy dodać CSS. CSS opisuje sposób wyświetlania elementów z HTML. Istnieje kilka 



sposobów włączenia CSS, ale najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie go w oddzielnym pliku, a 

następnie odwołanie go do kodu HTML. Zaktualizujmy naszą sekcję <head>, jak pokazano w 

następującym kodzie: 

<head> 

<meta charset = "UTF-8"> 

<title> Twoja pierwsza aplikacja </title> 

<link rel = "stylesheet" type = "text / css" href = "mystyle.css"> 

</head> 

Teraz utwórzmy nowy plik mystyle.css w tym samym folderze o następującej treści: 

.link { 

color: green; 

font-weight: bold; 

} 

#special { 

font-size: 30px; 

} 

Ten plik CSS zawiera dwie definicje stylu: jedną dla klasy łącza i jedną dla specjalnego identyfikatora. 

Styl klasy zostanie zastosowany do obu łączy, ponieważ oba definiują tę klasę, i ustawia je jako zielone 

i pogrubione. Styl identyfikatora, który zwiększa czcionkę łącza, jest stosowany tylko do pierwszego 

łącza. Wreszcie, aby dodać zachowanie do naszej strony internetowej, musimy dodać JS lub JavaScript. 

JS to język programowania, który potrzebowałby całej książki dla siebie, a tak naprawdę jest ich całkiem 

sporo. Podobnie jak w przypadku CSS, najlepszym rozwiązaniem byłoby dodanie osobnego pliku, a 

następnie odwołanie go do naszego kodu HTML. Zaktualizuj sekcję <body> następującym 

podświetlonym kodem: 

<body> 

<a id="special" class="link" href="http://yourpage.com"> Twoja strona </a> 

<a class="link" href="http://theirpage.com"> Ich strona </a> 

<script src = "myactions.js"> </script> 

</body> 

Teraz utwórz plik myactions.js o następującej treści: 

document.getElementById („special”). onclick = function () { 

alert („Kliknąłeś mnie?”); 

} 



Plik JS dodaje funkcję, która zostanie wywołana po kliknięciu specjalnego łącza. Ta funkcja wyświetla 

tylko alert. Możesz zapisać wszystkie zmiany i odświeżyć przeglądarkę, aby zobaczyć, jak teraz wygląda 

i jak działają linki. 

Różne sposoby włączenia JS 

Możesz zauważyć, że umieściliśmy odwołanie do pliku CSS na końcu sekcji <head> i JS na końcu <body>. 

Możesz faktycznie dołączyć JS zarówno do <head>, jak i <body>; pamiętaj tylko, że skrypt zostanie 

wykonany, gdy tylko zostanie dołączony. Jeśli skrypt odwołuje się do pól, które nie są jeszcze 

zdefiniowane, lub innych plików JS, które zostaną dołączone później, JS zakończy się niepowodzeniem. 

Gratulacje! Właśnie napisałeś swoją pierwszą stronę internetową. Nie pod wrażeniem? Więc czytasz 

właściwy kurs! Będziesz miał okazję pracować z większą ilością HTML, CSS i JS , mimo że koncentrujemy 

się szczególnie na PHP. 

Serwery sieciowe 

Najwyższy czas więc dowiedzieć się, co to są te słynne serwery sieciowe. Serwer WWW to tylko 

oprogramowanie działające na komputerze i nasłuchujące żądań z określonego portu. Zwykle jest to 

port 80, ale może to być dowolny inny dostępny. 

Jak one pracują 

Poniższy diagram przedstawia przepływ odpowiedzi na żądanie po stronie serwera: 

 

 

Zadaniem serwera WWW jest kierowanie zewnętrznych żądań do właściwej aplikacji, aby mogły zostać 

przetworzone. Gdy aplikacja zwróci odpowiedź, serwer internetowy wyśle tę odpowiedź do klienta. 

Przyjrzyjmy się dokładnie wszystkim krokom: 



1. Klient, który jest przeglądarką, wysyła żądanie. Może to być dowolny typ-GET lub POST-i zawierać 

wszystko, o ile jest to poprawne. 

2. Serwer odbiera żądanie, które wskazuje na port. Jeśli serwer nasłuchuje na tym porcie, serwer 

internetowy przejmie kontrolę nad sytuacją. 

3. Serwer WWW decyduje, która aplikacja internetowa - zwykle plik w systemie plików - musi 

przetworzyć żądanie. Aby podjąć decyzję, serwer zazwyczaj bierze pod uwagę ścieżkę adresu URL; na 

przykład http://myserver.com/app1/hi spróbuje przekazać żądanie do aplikacji app1, gdziekolwiek jest 

ona w systemie plików. Innym scenariuszem byłby jednak http://app1.myserver.com/hi, który również 

przejdzie do tej samej aplikacji. Reguły są bardzo elastyczne i od serwera i użytkownika zależy, jak je 

ustawić. 

4. Aplikacja internetowa po otrzymaniu żądania z serwera WWW generuje odpowiedź i wysyła ją do 

serwera WWW. 

5. Serwer WWW wysyła odpowiedź do wskazanego portu. 

6. Odpowiedź w końcu dociera do klienta. 

Wbudowany serwer PHP 

Istnieją wydajne serwery sieciowe obsługujące duże obciążenie ruchem, takie jak Apache lub Nginx, 

które są dość łatwe w instalacji i zarządzaniu. Do naszych celów wykorzystamy jednak coś jeszcze 

prostszego: wbudowany serwer PHP. Powodem tego jest to, że nie będziesz potrzebował dodatkowych 

instalacji pakietów, konfiguracji i problemów związanych z PHP. Za pomocą jednego polecenia będziesz 

mieć serwer WWW uruchomiony na twoim komputerze. 

Produkcyjne serwery internetowe 

Zauważ, że wbudowany serwer PHP jest dobry do celów testowych, ale zdecydowanie nie zaleca się 

używania go w środowiskach produkcyjnych. Gdy musisz skonfigurować serwer, który musi być 

publiczny, a twoja aplikacja jest napisana w języku PHP, gorąco polecam wybranie jednej z klasyków: 

Apache (http://httpd.apache.org) lub Nginx (https: //www.nginx.com). Oba mogą działać prawie na 

każdym serwerze, są bezpłatne i łatwe do zainstalowania i skonfigurowania, a co ważniejsze, mają 

ogromną społeczność, która będzie wspierać cię w praktycznie każdym napotkanym problemie. 

 

Wreszcie! Spróbujmy stworzyć naszą pierwszą stronę internetową za pomocą wbudowanego serwera. 

W tym celu utwórz plik index.php w katalogu obszaru roboczego - na przykład Dokumenty / workspace 

/ index.php. Zawartość tego pliku powinna wynosić: 

<? php 

echo „Hello World”; 

Teraz otwórz wiersz poleceń, przejdź do katalogu obszaru roboczego, prawdopodobnie uruchamiając 

polecenie cd Dokumentys / workspace i uruchom następujące polecenie: 

$ php -S localhost: 8000 

Wiersz polecenia wyświetli kilka informacji, z których najważniejszą jest to, co nasłuchuje. Powinien to 

być host lokalny: 8000, jak określono, i sposób jego zatrzymania, zwykle naciskając Ctrl + C. Nie zamykaj 

wiersza poleceń, ponieważ zatrzymaj także serwer WWW. Teraz otwórzmy przeglądarkę i przejdź do 



http: // localhost: 8000. Powinieneś zobaczyć wiadomość „Hello World” na białej stronie. Tak, sukces! 

Jeśli jesteś zainteresowany, możesz sprawdzić swój wiersz poleceń, a zobaczysz wpisy dziennika 

każdego żądania wysyłanego za pośrednictwem przeglądarki. Jak to naprawdę działa? Cóż, jeśli 

sprawdzisz ponownie na poprzednim schemacie, komenda php -S uruchomiła serwer WWW - w 

naszym przypadku nasłuchuje na porcie 8000 zamiast 80. Ponadto PHP wie, że kod aplikacji 

internetowej będzie w tym samym katalogu, co  uruchomiony serwer WWW: worksapce. Istnieją 

bardziej szczegółowe opcje, ale domyślnie PHP spróbuje uruchomić plik index.php w twoim worksapce. 

Łączą wszystko razem 

Spróbujmy włączyć nasz pierwszy projekt (index.html wraz z plikami CSS i JS) jako część wbudowanego 

serwera. Aby to zrobić, wystarczy otworzyć wiersz poleceń i przejść do katalogu, w którym znajdują się 

te pliki, i uruchomić serwer WWW z php -S localhost: 8000. Jeśli zaznaczysz localhost: 8000 w 

przeglądarce, zobaczysz naszą stronę z dwoma linkami, zgodnie z oczekiwaniami. Przenieśmy teraz 

nasz nowy plik index.php do tego samego katalogu. Nie musisz ponownie uruchamiać serwera WWW; 

PHP będzie wiedział o zmianach automatycznie. Przejdź do przeglądarki i odśwież stronę. Powinieneś 

teraz zobaczyć wiadomość Hello World zamiast linków. Co tu się stało? Jeśli nie zmienisz domyślnych 

opcji, PHP zawsze spróbuje znaleźć plik index.php w katalogu, w którym uruchomiłeś serwer WWW. 

Jeśli to nie zostanie znalezione, PHP spróbuje znaleźć plik index.html. Wcześniej mieliśmy tylko plik 

index.html, więc PHP nie mógł znaleźć pliku index.php. Teraz, gdy znajdzie swoją pierwszą opcję, 

index.php, załaduje ją. Jeśli chcemy zobaczyć nasz plik index.html w przeglądarce, zawsze możemy go 

określić w adresie URL, np. http: // localhost: 8000 / index.html. Jeśli serwer internetowy zauważy, że 

próbujesz uzyskać dostęp do określonego pliku, spróbuje go załadować zamiast opcje domyślne. 

Wreszcie, jeśli spróbujemy uzyskać dostęp do pliku, który nie znajduje się w naszym systemie plików, 

serwer internetowy zwróci odpowiedź z kodem stanu 404 - to znaczy nie zostanie znaleziony. Możemy 

zobaczyć ten kod, jeśli otworzymy sekcję Narzędzia programistyczne w naszej przeglądarce i 

przejdziemy do sekcji Sieć. Narzędzia programistyczne są Twoimi przyjaciółmi Jako programista stron 

internetowych znajdziesz niewiele narzędzi bardziej przydatnych niż narzędzia programistyczne w 

przeglądarce. Zmienia się od przeglądarki do przeglądarki, ale wszystkie duże firmy, takie jak Chrome 

lub Firefox, mają to. Bardzo ważne jest, abyś zapoznał się z tym, jak z niego korzystać, ponieważ 

pozwala on na debugowanie aplikacji po stronie klienta. 

Podsumowanie 

W tej części  dowiedziałeś się, czym jest HTTP i jak aplikacje internetowe wykorzystują go do interakcji 

z serwerem. Teraz już wiesz, jak działają serwery sieciowe i jak uruchomić lekki wbudowany serwer za 

pomocą PHP. Wreszcie zrobiłeś pierwsze kroki w kierunku zbudowania pierwszej aplikacji 

internetowej. Gratulacje! W następnym rozdziale przyjrzymy się podstawom PHP, abyś mógł zacząć 

budować proste aplikacje. 

 

 


