
Uwierzytelnianie użytkownika za pomocą HTTP 

Wiele aplikacji wymaga zalogowania się użytkownika. Na przykład większość aplikacji do zakupów 

online wymaga zalogowania się przed zakupem towarów lub usług. Czasami użytkownicy nie mogą 

wyświetlać żadnych stron w witrynie bez podania hasła, a czasami tylko część witryny jest chroniona 

hasłem. Ponieważ wymaganie od użytkowników wprowadzenia identyfikatora użytkownika i hasła 

przed przeglądaniem stron internetowych jest tak często potrzebne, uwierzytelnianie użytkowników 

jest wbudowane w HTTP (Hypertext Transfer Protocol), język, którego serwery i przeglądarki używają 

do komunikowania się podczas przesyłania zawartości strony internetowej. Zapewniam krótkie 

odświeżenie na stronach WWW (World Wide Web) i HTTP w poniższej sekcji „Zrozumienie 

uwierzytelniania HTTP”. Możesz użyć wbudowanych funkcji uwierzytelniania użytkownika HTTP lub 

zbudować własną aplikację do logowania od zera. Uwierzytelnianie HTTP jest szybsze i łatwiejsze 

ponieważ jest gotowy i może gromadzić i weryfikować identyfikatory użytkowników i hasła; nie musisz 

pisać kodu dla tego zadania. Jednak uwierzytelnianie HTTP ma pewne wady, co opisuję na poniższej 

liście: 

* Wygląd: ekran z prośbą o podanie hasła jest prezentowany przez przeglądarkę. To prosty szary ekran, 

na którym użytkownik wprowadza identyfikator użytkownika i hasło. Nie możesz kontrolować jego 

wyglądu. 

* Zachowanie: reakcja na prawidłowe i nieprawidłowe identyfikatory i hasła użytkowników jest 

ustawiana i kontrolowana przez przeglądarkę. Na przykład Internet Explorer zezwala tylko na trzy 

nieprawidłowe wpisy, a następnie zatrzymuje się, podczas gdy Netscape pozwala użytkownikowi na 

ponowne wprowadzenie informacji na zawsze. Nie możesz zmienić ustawionego zachowania. 

* Hasła: prawidłowe identyfikatory użytkownika i hasła należy podać z wyprzedzeniem. Funkcja 

uwierzytelniania HTTP porównuje informacje o użytkowniku z przechowywanymi prawidłowymi 

informacjami, aby zweryfikować identyfikator użytkownika i hasło. Uwierzytelnianie HTTP nie 

zapewnia użytkownikom możliwości rejestracji online. 

Uwierzytelnianie HTTP jest najbardziej przydatne w przypadku prostych aplikacji. Na przykład możesz 

chcieć zabezpieczyć sekcje intranetu, dzięki czemu będą widoczne tylko dla pracowników z 

określonego działu, takich jak księgowość lub sprzedaż. Prosta ochrona hasłem, w której użytkownik 

wprowadza hasło dostarczone przez kierownika działu, może dobrze działać w przypadku takiej 

aplikacji. Ponieważ strona internetowa jest wewnętrzna, jej wygląd może być mniej ważny niż wygląd 

stron internetowych prezentowanych potencjalnym klientom. W tej części pokażę, jak opracować 

aplikację przy użyciu uwierzytelniania HTTP. Jeśli potrzebujesz bardziej skomplikowanej aplikacji, na 

przykład takiej, w której użytkownicy mogą zarejestrować się online, lub jeśli wygląd aplikacji jest 

ważny, prawdopodobnie chcesz zbudować aplikację, pisząc własny kod dla wszystkich funkcji. W części 

4 dowiesz się, jak zbudować od podstaw aplikację do uwierzytelniania użytkowników. 

Zrozumienie uwierzytelnienia HTTP 

Uwierzytelnianie HTTP jest wbudowane w HTTP (Hypertext Transfer Protocol). HTTP jest językiem 

używanym przez przeglądarki i serwery internetowe do komunikacji. HTTP to podstawa, dzięki której 

WWW działa. Zrozumienie działania strony internetowej Gdy użytkownik wpisze adres URL do 

przeglądarki, przeglądarka wysyła wiadomość HTTP na stronę WWW, prosząc o wyświetlenie pliku 

określonego przez adres URL. Żądanie HTTP może wyglądać następująco: 

GET /Index.php HTTP / 1.1 



Oprócz początkowego żądania pliku, mogą być wysyłane inne wiadomości HTTP, zwane nagłówkami 

HTTP. Na przykład wysyłany jest nagłówek określający, gdzie znajduje się plik, w następujący sposób: 

GET /index.php HTTP / 1.1 

Host: www.mojafirma.com 

Gdy serwer sieci Web pod adresem www.mojafirma.com otrzymuje żądanie, przeszukuje katalog 

główny swojej przestrzeni sieciowej w poszukiwaniu pliku o nazwie index.php. Jeśli znajdzie plik, 

serwer sieci Web wysyła nagłówki HTTP do żądającej przeglądarki zawierającej informacje o tym, co 

jest wysyłane, a następnie zawartość pliku index.php. Na przykład serwer sieci Web wysyła wiersz 

statusu, taki jak: 

HTTP/1.1 200 OK 

Ta linia stanu informuje przeglądarkę, że plik został znaleziony. Jeśli plik nie zostanie znaleziony, 

wysyłany jest następujący wiersz stanu: 

HTTP/1.1 404 Nie znaleziono 

Ponadto inne nagłówki mogą być wysyłane zgodnie z linią stanu, jak pokazano w tym przykładzie: 

HTTP/1.1 200 OK 

Date: Mon, 31 May 2004 10:05:44 GMT 

Content-Type: text/html 

Content-length: 210 

Nagłówki podają bieżącą datę i godzinę oraz informują przeglądarkę, jakiego rodzaju informacji się 

spodziewać i długość zawartości pliku. Po wysłaniu nagłówków HTTP wysyłana jest zawartość żądanego 

pliku. 

Żądanie pliku chronionego hasłem 

W niektórych przypadkach, gdy serwer sieci Web otrzyma żądanie pliku, znajdzie plik, ale ustali, że plik 

jest chroniony hasłem. Na przykład, gdy korzystasz z serwera WWW Apache, możesz określić w 

Apache, że wszystkie pliki w katalogu wymagają od użytkownika wprowadzenia hasła, zanim Apache 

będzie mógł wysłać zawartość pliku do przeglądarki. Szczegóły dotyczące oznaczania plików jako 

chronionych hasłem omówiono w dalszej części tego rozdziału. Gdy serwer sieci Web odbierze żądanie 

chronionego pliku, odpowiada następującą linią stanu: 

HTTP/1.1 401 Unauthorized 

WWW-Authenticate: Basic realm=”Realm” 

Gdy przeglądarka otrzyma uwierzytelniony wiersz nagłówka, wyświetli okno dialogowe z prośbą o 

podanie nazwy użytkownika i hasła. Wygląd różni się nieco w zależności od przeglądarki, ale wszystkie 

są podobne. Gdy użytkownik wprowadza nazwę użytkownika i hasło, przeglądarka wysyła drugie 

żądanie pliku, a następnie nagłówek zawierający nazwę użytkownika i hasło wprowadzone przez 

użytkownika, w następujący sposób: 

GET /SecretFile.php HTTP / 1.1 

Host: www.mojafirma.com 



Authorization: Basic stringofcharacters 

stringofcharacters to identyfikator użytkownika i hasło, zakodowane i oddzielone dwukropkiem. 

Identyfikator użytkownika i hasło są zakodowane do transmisji, a nie dla bezpieczeństwa. Jeśli tworzysz 

aplikację o wysokim poziomie bezpieczeństwa, musisz użyć protokołu SSL (Secure Sockets Layer), aby 

chronić informacje podczas transmisji. 

Autoryzacja dostępu 

Gdy serwer sieci Web otrzyma żądanie pliku z nagłówkiem autoryzacji, dołączona nazwa użytkownika 

i hasło muszą zostać przetestowane w celu ustalenia, czy są prawidłowe. Apache automatycznie 

sprawdza hasło na podstawie dyrektyw Apache, które informują Apache, jakie kombinacje nazwy 

użytkownika i hasła są prawidłowe. Jeśli informacje są prawidłowe, wyświetlana jest zawartość 

żądanego pliku. Jeśli kombinacja nazwy użytkownika i hasła jest nieprawidłowa, użytkownik otrzymuje 

możliwość ponownego wprowadzenia informacji jeden lub więcej razy, w zależności od używanej 

przeglądarki. Alternatywnie możesz napisać kod w skrypcie PHP, który sprawdza nazwę użytkownika / 

hasło w nagłówku autoryzacji. Informacje są dostępne w skrypcie PHP w $_SERVER 

[„PHP_USER_AUTH”] i $_SERVER [„PHP_USER_PW”]. W sekcjach opisujących projektowanie i 

budowanie aplikacji za pomocą PHP pokażę, jak zbudować aplikację do logowania przy użyciu tej 

metody. 

Korzystanie z uwierzytelniania HTTP w Apache 

Możesz skonfigurować uwierzytelnianie HTTP przy użyciu samego Apache, bez PHP lub MySQL. Po 

skorzystaniu z tego podejścia do skonfigurowania uwierzytelniania, Apache automatycznie monituje o 

nazwę użytkownika i hasło oraz sprawdza informacje wprowadzone przez użytkownika na liście 

prawidłowych nazw użytkowników i haseł. Chociaż takie podejście jest szybkie i łatwe w konfiguracji, 

jest również uproszczone, nieelastyczne, ograniczone pod względem zakresu i funkcji oraz powolne, 

jeśli masz dużą liczbę prawidłowych nazw użytkowników i haseł. Jest jednak idealny do niektórych 

rodzajów logowania użytkowników, umożliwiając szybkie i łatwe uwierzytelnianie w sytuacjach z 

ograniczoną liczbą użytkowników i które nie wymagają nic bardziej skomplikowanego. Na przykład 

możesz chcieć skonfigurować w intranecie katalog chroniony hasłem dla każdego działu, podając 

pracownikom działu nazwę użytkownika i hasło dla określonych obszarów. Korzystasz z instrukcji 

Apache, zwanych dyrektywami, aby skonfigurować aplikację uwierzytelniającą. Dyrektywy pozwalają 

określić pliki chronione hasłem oraz prawidłowe nazwy użytkowników i identyfikatory. Najprostszym 

sposobem użycia dyrektyw Apache do uwierzytelnienia jest utworzenie pliku o nazwie .htaccess (zwróć 

uwagę na kropkę na początku nazwy pliku). 

Konfigurowanie Apache 

Po uruchomieniu Apache wykonuje polecenia w swoim pliku konfiguracyjnym, zwykle o nazwie 

httpd.conf, znajdującym się w podkatalogu o nazwie conf w katalogu, w którym zainstalowany jest 

Apache. Ten plik konfiguracyjny ogólnie umożliwia dostęp do wszystkich stron internetowych 

przechowywanych w plikach w przestrzeni sieciowej -htdocs, chyba że lokalizacja została zmieniona w 

pliku konfiguracyjnym Apache. Aby ograniczyć dostęp do niektórych plików, umieść plik o nazwie 

.htaccess, który zawiera dyrektywy Apache określające uwierzytelnianie, w katalogu, który chcesz 

zabezpieczyć hasłem. Dyrektywy Apache w pliku .htaccess zastępują dyrektywy w pliku 

konfiguracyjnym, które zostały wykonane podczas uruchamiania Apache. Jednak dyrektywa Apache w 

pliku konfiguracyjnym może nakazać Apache zignorowanie poleceń w pliku .htaccess. Zanim będzie 

można zabezpieczyć katalogi hasłem za pomocą pliku .htaccess, należy upewnić się, że Apache może 

wykonać polecenia zawarte w pliku .htaccess. Aby upewnić się, że Apache może wykonywać dyrektywy 



w pliku .htaccess, otwórz plik httpd.conf. W systemie Windows wybierz Start ➪ Programy ➪ Serwer 

HTTPD Apache ➪ Skonfiguruj serwer Apache. Przejrzyj plik w poszukiwaniu linii podobnej do 

następującej linii, która identyfikuje główny katalog w Twojej przestrzeni internetowej: 

<Directory „C: / Program Files / Apache Group / Apache / htdocs”> 

Ten wiersz oznacza, że następujące dyrektywy Apache dotyczą tylko tego katalogu. Krótko po tej linii 

możesz znaleźć linię podobną do następującej: 

AllowOverride None 

Ta linia mówi Apache, aby zignorował wszystkie dyrektywy w dowolnym pliku .htaccess. Możesz 

zmienić ten wiersz na następujący: 

AllowOverride Authconfig 

Ten wiersz mówi Apache, aby zezwolił dyrektywom w pliku .htaccess, które są związane z 

uwierzytelnianiem HTTP, na zastąpienie dyrektyw wykonawczych wykonanych podczas uruchamiania 

Apache. 

Tworzenie pliku .htaccess 

Plik .htaccess zawiera dyrektywy Apache potrzebne do uwierzytelnienia HTTP. Utwórz plik o nazwie 

.htaccess (zwróć uwagę, że nazwa pliku zaczyna się od kropki) w katalogu, który chcesz zabezpieczyć 

hasłem. Plik .htaccess określa dyrektywy dotyczące katalogu, w którym się znajduje, i wszystkich 

podkatalogów w tym katalogu. Zawartość pliku powinna wyglądać następująco: 

AuthUserFile „c: \ secret \ .htpass 

AuthGroupFile / dev / null 

AuthName „Dział księgowości” 

AuthType Basic 

Require valid-user 

Oto dokładniejsze spojrzenie na zawartość pliku: 

* Pierwszy wiersz określa plik zawierający listę poprawnych użytkowników tego katalogu. Procedury 

tworzenia pliku haseł zostały omówione w następnej sekcji, „Tworzenie pliku haseł”. Przechowuj plik 

hasła w katalogu poza obszarem sieci Web. Jest tam znacznie bezpieczniej niż w katalogu, do którego 

mają dostęp osoby odwiedzające Internet. W takim przypadku katalog znajduje się w folderze c: \ 

secret, nigdzie w htdocs. 

* Drugi wiersz określa plik grupy; w tym przypadku nie istnieje plik grupy (oznaczony przez / dev / null). 

Plik grupy zawiera listę grup, które mogą uzyskiwać dostęp do plików w tym katalogu. 

* AuthName to nazwa chronionej sekcji. Ta nazwa może być dowolna i jest wyświetlana w oknie, w 

którym użytkownik wprowadza nazwę użytkownika i hasło. 

* AuthType jest określony jako Basic. Digest to inny rodzaj uwierzytelnienia, który jest bardziej 

bezpieczny, ale także bardziej skomplikowany. My nie omawiam uwierzytelniania szyfrowanego. 

* Ostatni wiersz stwierdza, że tylko poprawny użytkownik - użytkownik znaleziony w pliku określonym 

w pierwszym wierszu - może uzyskać dostęp do plików w tym katalogu 



Plik .htaccess dotyczy katalogu, w którym się znajduje, i wszystkich podkatalogów tego katalogu. 

Jednak inny plik .htaccess w podkatalogu tego katalogu zastąpiłby dyrektywy w tym pliku .htaccess. 

Tworzenie pliku hasła 

Plik haseł zawiera wszystkie prawidłowe pary nazwa użytkownika / hasło. Apache udostępnia program 

do utworzenia pliku hasła. Program o nazwie htpasswd jest automatycznie instalowany w podkatalogu 

bin w katalogu, w którym jest zainstalowany Apache, na przykład c: \ Apache \ bin \ htpasswd.exe. Aby 

utworzyć plik hasła, wpisz polecenie podobne do następującego w wierszu polecenia (wiersz polecenia 

w systemie Windows): 

c: \ Apache \ bin \ htpasswd -c c: \ secret \ .htpass janet 

To polecenie tworzy plik o nazwie .htpass w katalogu c: \ secret. Dodaje jeden wiersz do pliku dla nazwy 

użytkownika janet i monituje o podanie hasła dla nazwy użytkownika janet. -C w wierszu poleceń 

oznacza tworzenie i należy go używać tylko podczas tworzenia pliku. Możesz dodać wiersze nazwy 

użytkownika / hasła do pliku w następujący sposób: 

c: \ Apache \ bin \ htpasswd c: \ secret \ .htpass boss 

Jeśli użyjesz -c z poleceniem, aby dodać wiersz do istniejącego pliku haseł, plik zostanie zastąpiony 

nowym plikiem o tej samej nazwie; wszystkie wiersze w istniejącym pliku zniknęły. Nie używaj opcji -c, 

chyba że chcesz utworzyć nowy plik. Plik, który zawiera poprawne nazwy użytkownika, możesz nazwać 

dowolnie. Nazwa .htpass jest powszechnie używana, ale nie jest wymagana. Informacje są 

przechowywane w pliku i wyglądają następująco: 

janet: $ apr1 $ Hr ...... $ DS8EPQBQbqxRXt9hUFoq3 / 

Zauważ, że hasło nie jest przechowywane w formie, którą ludzie mogą odczytać. Chociaż plik hasła 

można przechowywać w dowolnym miejscu na komputerze, najlepiej przechowywać go poza 

przestrzenią internetową, aby był bardziej bezpieczny. Informujesz Apache, gdzie znajduje się ten plik, 

za pomocą wiersza podobnego do następującego wiersza w pliku .htaccess, jak omówiono w 

poprzedniej sekcji: 

AuthUserFile /usr/local/apache/secret/.htpass 

To polecenie informuje Apache, aby szukał prawidłowych nazw użytkowników w pliku 

/usr/local/apache/secret/.htpass. 

Uwierzytelnianie Apache HTTP w akcji 

Po utworzeniu plików .htaccess i haseł Apache wdraża uwierzytelnianie użytkowników bez dalszej 

interwencji użytkownika. Gdy Apache otrzyma żądanie wyświetlenia pliku w katalogu zawierającym 

plik .htaccess, automatycznie wyświetli się okno dialogowe z prośbą o podanie nazwy użytkownika i 

hasła. Gdy użytkownik kliknie przycisk, aby podać nazwę użytkownika i hasło, Apache porównuje 

wprowadzone informacje z listą prawidłowych par nazwa / hasło w pliku haseł. Jeśli znajdzie 

dopasowanie, wysyła zawartość strony internetowej do przeglądarki użytkownika. Zachowanie, gdy 

nazwa użytkownika i hasło nie zostaną znalezione w pliku haseł, zależy od przeglądarki. Na przykład 

Internet Explorer pozwala użytkownikowi trzykrotnie spróbować, a następnie zatrzymuje się, 

wyświetlając komunikat Wymagana autoryzacja. Z drugiej strony Netscape wyświetla komunikat o 

nieudanej autoryzacji. Spróbuj ponownie? i zapewnia przycisk OK i przycisk Anuluj. Netscape pozwala 

użytkownikowi na ciągłe klikanie OK i ponowne wprowadzanie kombinacji nazwy użytkownika i hasła 

na zawsze lub do momentu kliknięcia przycisku Anuluj. Większość przeglądarek oferuje użytkownikowi 



opcję anulowania poprzez kliknięcie przycisku. Gdy użytkownik kliknie przycisk Anuluj, wyświetlony 

zostanie komunikat Wymagana autoryzacja. Po wprowadzeniu prawidłowej kombinacji nazwa / hasło 

użytkownik jest uprawniony do przeglądania wszystkich stron internetowych chronionych hasłem 

podczas sesji. Użytkownik nie musi ponownie wprowadzać hasła przy każdym żądaniu nowego pliku. 

Autoryzacja jest ważna do momentu zamknięcia przeglądarki i zakończenia sesji przeglądarki. 

Projektowanie aplikacji uwierzytelniającej HTTP w PHP 

W dalszej części omawiam używanie uwierzytelniania HTTP w skrypcie PHP. Podstawową funkcją 

aplikacji uwierzytelniającej HTTP jest ochrona plików. Tylko użytkownicy, którzy wprowadzili 

prawidłowe nazwy użytkowników i hasła, mogą przeglądać chronione strony. Aplikacja do 

uwierzytelniania HTTP wymaga istniejącego zestawu przechowywanych nazw użytkowników i haseł. 

Aplikacja porównuje podaną nazwę użytkownika i hasło z przechowywaną listą prawidłowych 

informacji, a jeśli podana nazwa użytkownika i hasło pasują do przechowywanej pary, użytkownik ma 

dostęp do chronionych plików. 

Aby zaprojektować aplikację, szczegółowo określ jej funkcjonalność: 

1. Sprawdź, czy przeglądarka wysłała identyfikator użytkownika i hasło wraz z żądaniem chronionej 

strony internetowej. 

2. Jeśli nazwa użytkownika i hasło nie są uwzględnione w żądaniu strony internetowej, poproś 

użytkownika o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. 

3. Gdy użytkownik wprowadzi nazwę użytkownika i hasło, ponownie wyślij żądanie strony 

internetowej, dodając nagłówek zawierający nazwę użytkownika i hasło wprowadzone przez 

użytkownika. 

4. Gdy nazwa użytkownika i hasło są dołączone do żądania strony internetowej, sprawdź, czy nazwa 

użytkownika i hasło znajdują się na liście prawidłowych informacji o użytkowniku. Jeśli nie, wyświetl 

komunikat o błędzie i daj użytkownikowi możliwość wprowadzenia innej nazwy użytkownika i hasła. 

5. Jeśli użytkownik wprowadził prawidłową nazwę użytkownika i hasło, wyświetl zawartość strony 

internetowej w przeglądarce użytkownika. 

Aby używać uwierzytelniania HTTP z PHP w systemie Windows, musisz mieć zainstalowany PHP jako 

moduł Apache, a nie jako CGI. 

Korzystanie z uwierzytelniania HTTP w PHP w systemie Windows 

Skrypt uwierzytelniania PHP, który używa nagłówków HTTP do monitowania o informacje logowania 

od użytkownika, nie będzie działał, chyba że PHP zostanie zainstalowany jako  moduł Apache, a nie 

jako CGI. Jeśli masz obecnie działającą instalację PHP, możesz ustalić, z którego trybu zaczyna się Twój 

PHP, sprawdzając plik konfiguracyjny Apache httpd.conf. Ten plik jest zwykle instalowany w 

podkatalogu conf w katalogu, w którym jest zainstalowany Apache, na przykład c: \ Program Files \ 

Apache Group \Apache \ conf \ httpd.conf. Otwórz httpd.conf. Zwykle możesz to otworzyć wybranie 

pozycji menu w menu Start➪ Programy. Na przykład w systemie Windows 2000 wybierz Start ➪ 

Programy ➪ Serwer HTTPD Apache ➪ Konfiguruj Serwer Apache ➪ Edytuj plik konfiguracyjny 

httpd.conf. Plik konfiguracyjny jest otwierany w domyślnym edytorze, takim jak Notatnik lub WordPad. 

Poszukaj jednej lub obu następujących linii: 

LoadModule php5_module 

„C: /php/php5apache.dll” 



Aplikacja akcji / x-httpd-php 

/php/php-cgi.exe 

Jeśli używasz Apache 2, linia LoadModule może wyglądać następująco: 

LoadModule php5_module 

„C: /php/php5apache2.dll” 

Dyrektywa konfiguracji LoadModuleApache uruchamia PHP jako moduł Apache. Dyrektywa Action 

uruchamia PHP w trybie CGI w obu przypadkach obie dyrektywy znajdują się w pliku httpd.conf, ale 

jedna zaczyna się od #, co oznacza, że jest to komentarz, a nie aktywna dyrektywa. Jeśli dyrektywa 

Action jest obecnie aktywna (tzn. brakuje dyrektywy LoadModule lub jej pierwszym znakiem jest #), 

PHP jest instalowany jako CGI. Musisz zmienić PHP na moduł Apache, aby uwierzytelnianie HTTP 

działało w twoich skryptach PHP. Aby zmienić PHP na moduł Apache, wykonaj następujące kroki: 

1. Znajdź wiersz LoadModule wspomniany wcześniej w pliku httpd.conf. Jeśli znajdziesz go z # na 

początku linii, usuń #. Jeśli nie możesz znaleźć linii, dodaj ją. 

2. Znajdź wspomnianą wcześniej linię akcji i wstaw znak # na początku linii. 

3. Znajdź następujący wiersz w pliku httpd.conf i usuń znak # z początku wiersza. Jeśli nie znajdziesz tej 

linii w pliku httpd.conf, dodaj ją - bez #. #AddModule mod_php5.c 

4. Upewnij się, że plik php.ini znajduje się w katalogu systemowym (Win98 / XP: Windows; Win2000: 

Winnt). 

5. Upewnij się, że plik php_mysql.dll lub php_ mysqli.dll znajduje się w katalogu systemowym (Win98: 

Windows \ system; Win2000: Winnt \ system32; WinXP: Windows \ system32). Jeśli pliku DLL MySQL 

nie ma obecnie w katalogu systemowym, sprawdź plik php.ini, aby sprawdzić, który jest aktywny w 

bieżącej instalacji, i skopiuj odpowiedni plik do katalogu systemowego. 

6. Uruchom ponownie Apache. 

Powinieneś być w stanie znaleźć pozycję menu w menu Start, taką jak Start➪ Programy➪ Serwer HTTP 

Apache➪ Kontroluj Serwer Apache➪ Uruchom ponownie. 

Jeśli używasz instalacji PHP 7, kroki są nieco inne. Na przykład moduł dll nosi nazwę php7_apache.dll. 

Zobacz stronę PHP , www.php.net zawierająca instrukcje dla PHP 7. 

Tworzenie bazy danych użytkowników 

W aplikacji uwierzytelniającej HTTP przechowywana jest lista prawidłowych nazw użytkowników i 

haseł, a nazwa użytkownika i hasło podane przez użytkownika są porównywane z przechowywanymi 

informacjami w celu sprawdzenia, czy są prawidłowe. Lista ważnych informacji może być 

przechowywana w plikach płaskich lub w ulubionej bazie danych. W tym przykładzie poprawne 

informacje o użytkowniku są przechowywane w bazie danych MySQL. W kilku następnych sekcjach 

wyjaśniam, jak utworzyć bazę danych. 

Projektowanie bazy danych użytkowników 

Projekt bazy danych jest prosty: musi zawierać tylko nazwę użytkownika i hasło dla każdego konta 

użytkownika. Przydatna jest również data utworzenia konta. W przypadku tego projektu baza danych 

nosi nazwę UserAccount. Zawiera jedną tabelę o nazwie Valid_User, a jej projekt pokazano poniżej. 



Zawiera trzy pola: user_name, password i ceate_date. Wszystkie pola są wymagane; żadne nie może 

być puste. Klucz podstawowy to user_name 

Nazwa zmiennej : Typ : Opis 

user_name :  CHAR (10) : Nazwa użytkownika dla konta użytkownika (główny klucz) 

password :  CHAR (255) : Hasło do konta 

create_date : DATE : Data dodania konta do tabeli 

Tworzenie bazy danych użytkowników 

Następująca instrukcja SQL tworzy bazę danych użytkowników: 

CREATE DATABASE UserAccount; 

Poniższa instrukcja SQL tworzy tabelę: 

CREATE TABLE Valid_User ( 

user_name CHAR(10) NOT NULL, 

password CHAR(255) NOT NULL, 

create_date DATE NOT NULL, 

PRIMARY KEY(user_name) ); 

Dostęp do bazy danych użytkowników 

Możesz uzyskać dostęp do bazy danych ze skryptu PHP za pomocą funkcji MySQL wbudowanych w 

PHP. Możesz użyć funkcji mysql lub funkcji mysqli, w zależności od używanej wersji PHP i MySQL oraz 

modułu funkcji aktywowanego w pliku php.ini. Nasze aplikacje używają funkcji mysqli. Różnice w 

wersjach dla PHP i MySQL wyjaśniłem wcześniej. Musisz podać informacje potrzebne funkcjom MySQL, 

takie jak nazwa konta MySQL i hasło. Nie jest to związane z żadną inną nazwą konta ani hasłem, takim 

jak hasło do logowania do systemu. Jeśli używasz PHP 7, funkcje mysqli nie są dostępne. Musisz użyć 

funkcji mysql. Składnia jest nieco inna. O różnicach między funkcjami mysql i mysqli dowiesz się później 

W tej aplikacji przechowuję informacje potrzebne funkcjom PHP mysqli w osobnym pliku o nazwie 

Vars.inc. Ze względów bezpieczeństwa plik ten jest przechowywany w katalogu poza moją przestrzenią 

internetową. Plik zawiera informacje podobne do następujących: 

<?php 

$host = „localhost”; 

$user = „admin”; 

$passwd = „”; 

$database = „UserAccount”; 

?> 

Zwróć uwagę na znaczniki PHP na początku (<?php) i na końcu (?>) pliku. Jeśli te znaczniki nie zostaną 

uwzględnione, informacje mogą zostać wyświetlone na stronie internetowej, aby cały świat je 

zobaczył, co nie jest tym, czego oczekujesz. 



Budowanie aplikacji uwierzytelniającej w PHP: podejście proceduralne 

Jeden skrypt może zapewnić wszystkie funkcje potrzebne dla tej aplikacji. Przy pierwszym dostępie do 

skryptu Auth.php monituje użytkownika o podanie nazwy użytkownika i hasła. Po wpisaniu przez 

użytkownika nazwy użytkownika i hasła oraz kliknięciu przycisku, aby je przesłać, program sprawdza, 

czy kombinacja nazwy użytkownika i hasła jest poprawna. Przepływ skryptu aplikacji jest kontrolowany 

przez instrukcję if, która sprawdza, czy wprowadzono nazwę użytkownika i hasło. Oto ogólny projekt 

skryptu aplikacji: 

if (nazwa użytkownika i hasło nie zostały przesłane) 

Poproś użytkownika o podanie nazwy użytkownika i hasła 

else (nazwa użytkownika i hasło zostały przesłane) 

1 Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są zgodne z  nazwą użytkownika  i hasłem w prawidłowej 

bazie danych użytkownika. 

2 Jeśli nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe, wyświetl zawartość chronionej strony internetowej. 

3 Jeśli nazwa użytkownika i / lub hasło są nieprawidłowe, ponownie zapytaj użytkownika o informacje 

logowania. 

Skrypt aplikacji uwierzytelniającej HTTP (Auth.php) pokazano na Listingu 3-1. 

<?php 

/* Program: Auth.php 

* Desc: Program, który monituje o nazwę użytkownika i 

* hasło od użytkownika korzystającego z uwierzytelniania HTTP. 

* Następnie program sprawdza, czy nazwa 

* użytkownika i hasło są zgodne z nazwą  pary użytkownika i hasła 

* przechowywana w bazie danych MySQL. 

*/ 

//Testowanie, czy użytkownik został poproszony o podanie nazwy użytkownika 

if(!isset($_SERVER[‘PHP_AUTH_USER’])) #10 

{ 

header(‘WWW-Authenticate: Basic realm=”secret section”’); 

header(‘HTTP/1.0 401 Unauthorized’); #13 

exit(“Ta strona wymaga uwierzytelnienia!”); #14 

} #15 

// Testowanie nazwy użytkownika i hasła wprowadzonego przez użytkownika 

else #18 

{ 



include(“Vars.inc”); #20 

$user_name = trim($_SERVER[‘PHP_AUTH_USER’]); #21 

$user_password = trim($_SERVER[‘PHP_AUTH_PW’]); 

$connection = mysql_connect($host,$user,$password) 

or die (“Nie można połączyć się z serwerem.”); #24 

$db = mysql_select_db($database,$connection) 

or die (“Nie można wybrać bazy danych.”); 

$sql = “SELECT user_name FROM Valid_User 

WHERE user_name = ‘$user_name’ 

AND password = md5(‘$user_password’)”; 

$result = mysql_query($sql) 

or die(“Nie można wykonać zapytania.”); #31 

$num = mysql_num_rows($result); #32 

if ($num < 1) // nazwa użytkownika / hasło nie znaleziono #33 

{ 

exit(“Wprowadzona nazwa użytkownika lub hasło 

nie jest poprawna.<br>”); 

} #37 

} #38 

// Treść strony internetowej. #39 

include(“Welcome.inc”); #40 

?> 

 

Niektóre linie z listingu kończą się numerami linii. Poniższe omówienie odnosi się do numerów wierszy 

na liście w celu omówienia skryptu i jego działania: 

#10 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany przy pierwszym uruchomieniu skryptu, zanim 

użytkownik wprowadzi nazwę użytkownika i hasło. Instrukcja if sprawdza, czy nazwa użytkownika 

została wprowadzona, sprawdzając, czy element PHP_AUTH_USER istnieje w superglobalnej tablicy $ 

_SERVER. Jeśli nie istnieje, użytkownik nie podał nazwy użytkownika i wykonywany jest blok if. Blok if 

wysyła dwa nagłówki HTTP (wiersze 12 i 13), które informują serwer WWW, że ten plik jest chroniony 

hasłem. Serwer sieci Web wysyła następnie nagłówki, które informują przeglądarkę o pytaniu o nazwę 

użytkownika i hasło. 

#14 Jest wykonywany tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk Anuluj. 

#15 Kończy blok if. 



#18 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie 

nazwy użytkownika i hasła. Blok else wykonuje się, jeśli element PHP_AUTH_USER istnieje w 

superglobalnej tablicy $_SERVER. Gdy użytkownik kliknie przycisk, aby podać nazwę użytkownika i 

hasło, element jest tworzony. Nawet jeśli użytkownik nie wpisał niczego w polu nazwy użytkownika, 

element jest tworzony z pustym łańcuchem, co powoduje wykonanie bloku else. 

#20 Linie od 20 do 31 tworzą i wykonują zapytanie SQL, które sprawdza, czy nazwa użytkownika i hasło 

istnieją w bazie danych MySQL poprawnych kombinacji nazwy użytkownika i hasła. 

#20 Obejmuje plik Vars.inc, który zawiera niezbędne informacje aby uzyskać dostęp do bazy danych. 

#21 Pobiera nazwę użytkownika z superglobalnej tablicy $_SERVER. Przycina wartość, aby usunąć 

puste miejsca wpisane przez użytkownika. Wiersz 22 robi to samo w przypadku hasła przesłanego przez 

użytkownika. 

#27 Linie od 27 do 29 tworzą zapytanie SQL, które testuje nazwę użytkownika i hasło. Zauważ, że hasło 

podane przez użytkownika jest wprowadzane do funkcji md5(). Jest to funkcja MySQL, która szyfruje 

hasło ze względów bezpieczeństwa. Hasło przechowywane w bazie danych jest szyfrowane za pomocą 

funkcji MySQL md5. Dlatego podczas testowania hasła wprowadzonego przez użytkownika należy użyć 

na nim md5() przed porównaniem go z hasłem w bazie danych. 

#32 Tworzy $num, który zawiera liczbę znalezionych rekordów zawierających kombinację nazwy 

użytkownika i hasła wprowadzoną przez użytkownika. 

#33 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli nazwa użytkownika i hasło nie zostaną znalezione 

w bazie danych. Dzieje się tak, jeśli blok wypisuje komunikat, a następnie zatrzymuje skrypt. 

#37 Kończy nieprawidłową nazwę użytkownika bloku if  

#38 Kończy blok else. 

#39 Skrypt z tego wiersza jest wykonywany, jeśli nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Tutaj 

znajduje się zawartość strony internetowej. Ten skrypt wyświetla tylko wiadomość powitalną. Możesz 

umieścić na swojej stronie internetowej wszystko, co chcesz, na przykład listę łączy do stron 

internetowych w obszarze chronionym hasłem. 

#40 Obejmuje plik zawierający zawartość strony internetowej. W takim przypadku plik ma nazwę 

Welcome.inc. Listing 3-2 pokazuje zawartość Welcome.inc. 

Listing 3-2: od wyświetlany na stronie WITAMY 

<? php 

/ * Plik: Welcome.inc 

* Opis: kod HTML wyświetlający stronę powitalną. 

* Używa jednej zmiennej PHP, $user_ame. 

* / 

echo „<html> <head> <title> Witamy </title> </head> \ n 

<body> 

<p align = ’center’> Witaj, $user_name </p> \ n 



<p align = ’center’> Witam na mojej tajnej stronie </p> \ n 

</body> </html> ”; 

?> 

 

Po pierwszym uruchomieniu skryptu z Listingu 3-1 wyświetla się okno z prośbą o podanie hasła (linie 

od 10 do 15). Dokładny wygląd i funkcja okna zależą od przeglądarki.  

Po wpisaniu poprawnej nazwy użytkownika i hasła wyświetlana jest strona internetowa. W tej aplikacji 

wyświetlana jest prosta strona powitalna, wykorzystująca zmienną PHP zawierającą nazwę 

użytkownika. Listing 3-2 pokazuje kod, który wyświetla stronę powitalną. 

Gdy użytkownik wpisze prawidłową nazwę użytkownika i hasło, wyświetlana jest strona internetowa 

pokazana tu (przykładowo): 

 

Budowanie aplikacji uwierzytelniającej w PHP: Podejście obiektowe 

Programowanie obiektowe wymaga tworzenia i używania obiektów w celu zapewnienia 

funkcjonalności aplikacji. Najpierw identyfikujesz obiekty potrzebne do aplikacji, a następnie piszesz 

klasy, które definiują obiekty, w tym metody, których potrzebuje aplikacja. Gdy obiekty są gotowe, 

piszesz skrypt aplikacji, który je tworzy i używa. 

Rozwijanie obiektów 

Ta aplikacja do uwierzytelniania HTTP musi wyświetlać monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Po 

przesłaniu przez użytkownika danych logowania aplikacja musi porównać przesłane informacje z 

danymi konta użytkownika przechowywanymi w bazie danych. Jeśli nazwa użytkownika i hasło są 

prawidłowe, aplikacja wyświetla zawartość strony internetowej. Do aplikacji potrzebne są następujące 

obiekty: 

* PasswordPrompter: Monituje i zbiera dane logowania użytkownika. 

* Baza danych: kontener przechowujący dane aplikacji. 

* Konto: Konto użytkownika z powiązanymi informacjami o użytkowniku. 

* Strona internetowa: strona internetowa wyświetlana przez przeglądarkę. 

Szczegóły dotyczące każdego obiektu omówiono w następnych sekcjach. 

Pisanie klasy PasswordPrompter 



Obiekt PasswordPrompter, który wyświetla okno zachęty, w którym użytkownik wprowadza nazwę 

użytkownika i hasło, ma kluczowe znaczenie dla aplikacji. Obiekt PasswordPrompter wykorzystuje 

wbudowane funkcje uwierzytelniania HTTP do wyświetlenia okna. Gdy użytkownik prześle informacje, 

są one dostępne w skrypcie PHP w superglobalnej tablicy $_SERVER. 

Właściwości 

Klasa PasswordPrompter wymaga tylko jednej właściwości. 

private $realm; 

$realm to wybrany przez Ciebie ciąg, który jest wyświetlany, gdy aplikacja wyświetli monit o podanie 

nazwy użytkownika i hasła. 

Kod 

Listing 3-3 zawiera pełny kod dla klasy PasswordPrompter. Konstruktor i pojedyncza metoda zostały 

szczegółowo omówione po liście kodów. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. 

Dyskusja po liście odnosi się do numerów linii. 

<?php 

/ * Klasa: PasswordPrompter 

* Opis: Klasa wyświetlająca okno z żądaniem 

* hasła użytkownika. Nazwa użytkownika i hasło 

* wpisane w oknie są zwracane do 

* skryptu w superglobalnej tablicy $ _SERVER. 

* / 

class PasswordPrompter 

{ 

private $realm; // Ciąg przekazany do konstruktora 

function _ _construct($realm) #12 

{ 

if(is_string($realm)) 

{ 

$this->realm = $realm; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Argument musi być ciągiem.”); 

} 



} 

function displayPrompt() 

{ 

header 

(“WWW-Authenticate: Basic realm=\”$this->realm\””); 

header(‘HTTP/1.1 401 Unauthorized’); #28 

// Poniższy kod jest wykonywany, gdy użytkownik anuluje. 

exit(“Ta strona internetowa wymaga uwierzytelnienia.”); #30 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor oczekuje na przekazanie łańcucha. Ciąg jest przechowywany jako dziedzina (patrz wiersz 

12), nazwa sekcji witryny internetowej chronionej hasłem. Nazwa może być dowolnym ciągiem. Jest 

wyświetlany w oknie dialogowym, które monituje użytkowników o podanie danych logowania. Jeśli 

przekazana informacja nie jest łańcuchem, generowany jest wyjątek z komunikatem. 

displayPrompt 

Linie od 26 do 28 wysyłają nagłówki HTTP do serwera WWW. Serwer WWW odpowiada nagłówkami, 

które powodują, że przeglądarka wyświetla okno z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła. Kod 

w wierszu 30 jest wykonywany tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk Anuluj. 

Korzystanie z klasy PasswordPrompter 

Możesz utworzyć obiekt PasswordPrompter w następujący sposób: 

$prompt = new PasswordPrompter („tajne miejsce”); 

Jeśli przekazany parametr nie jest łańcuchem, zgłaszany jest wyjątek z komunikatem. 

Pisanie klasy Database 

W celu uwierzytelnienia danych logowania wprowadzonych przez użytkownika musi być dostępna lista 

prawidłowych kombinacji nazwy użytkownika i hasła. Klasa Database definiuje obiekt, w którym 

przechowywane są dane. W tej aplikacji jest to baza danych MySQL. Listing 3-4 pokazuje kod dla klasy 

Database 

Właściwości 

Informacje o właściwościach bazy danych potrzebne do połączenia z bazą danych. 

private $connection; 

private $database_name; 

private $host; 



private $user; 

private $password; 

$connection zawiera obiekt reprezentujący połączenie z bazą danych. $database_name zawiera nazwę 

aktualnie wybranej bazy danych. Jeśli nie wybrano żadnej bazy danych, $database_name ma wartość 

NULL. Host, użytkownik i hasło nie są wymagane przez klasę zdefiniowaną tutaj; te właściwości nie są 

używane. Jednak w przypadku innej aplikacji dodatkowe metody mogą wymagać tych właściwości. 

Kod 

Listing 3-4 zawiera pełny kod dla klasy Database. Konstruktor i obie metody zostały szczegółowo 

omówione po liście kodów. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja po 

liście odnosi się do numerów linii. 

<?php 

/* Klasa: Database 

* Opis: Klasa, która łączy się z bazą danych MySQL. 

*/ 

class Database 

{ 

private $cxn; // obiekt połączenia z bazą danych 

private $database_name; 

private $host; 

private $user; 

private $password; 

function __construct($filename) 

{ 

include(“$filename”); 

if(!$this->cxn = new mysqli($host,$user,$passwd)) #16 

{ 

throw new Exception(“Baza danych nie jest dostępna. 

Spróbuj ponownie później.”); 

email(“dbadmin@ourplace.com”,”DB Problem”, 

“MySQL server is not responding. “. 

$this->cxn->error()); 

exit(); 

} 



$this->host = $host; #25 

$this->user = $user; 

$this->password = $passwd; 

} 

function useDatabase($dbname) 

{ 

if(!$result = $this->cxn->query(“SHOW DATABASES”)) #32 

{ 

throw new Exception(“Database is not available. 

Try again later”); 

email(“dbadmin@ourplace.com”,”DB Problem”, 

“MySQL server is not responding. “ 

.$this->cxn->error()); 

exit(); 

} 

else #41 

{ 

while($row = $result->fetch_row()) 

{ 

$databases[] = $row[0]; 

} 

} 

if(in_array($dbname,$databases) || 

in_array(strtolower($dbname),$databases)) #49 

{ 

$this->database_name = $dbname; 

$this->cxn->select_db($dbname); 

return TRUE; 

} 

else #55 

{ 



throw new Exception(“„Nie znaleziono bazy danych $dbname.”); 

return FALSE; 

} 

} 

function getConnection() 

{ 

return $this->cxn; 

} 

?> 

Konstruktor 

Konstruktor tworzy połączenie i przechowuje właściwości. Host, użytkownik i hasło muszą zostać 

przekazane podczas tworzenia nowego obiektu bazy danych, aby można było nawiązać połączenie. 

Następujące liczby odnoszą się do numerów linii w kodzie na listingu 3-4: 

#16 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany w przypadku niepowodzenia połączenia z bazą danych. 

Blok zgłasza nowy wyjątek z komunikatem, wysyła wiadomość e-mail do administratora bazy danych, 

że baza danych jest wyłączona, i kończy działanie. 

#25 Linie od 25 do 27 są wykonywane, jeśli połączenie z bazą danych zakończy się powodzeniem. Linie 

przechowują właściwości w obiekcie. 

Połączenie ($cxn) jest przechowywane we właściwości, dzięki czemu można z niego korzystać za 

każdym razem, gdy potrzebne jest połączenie z bazą danych. 

useDatabase 

Metoda useDatabase wybiera bazę danych. Nazwa bazy danych jest przekazywana podczas 

wykonywania metody. Metoda sprawdza, czy określona baza danych istnieje przed jej wybraniem. 

Poniższa dyskusja odnosi się do numerów linii na listingu 3-4: 

#32 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli zapytanie bazy danych nie powiedzie się. Blok 

zgłasza nowy wyjątek z komunikatem, wysyła wiadomość e-mail do administratora bazy danych, że 

baza danych jest wyłączona, i kończy działanie. 

#41 Zaczyna inny blok, który jest wykonywany po pomyślnym uruchomieniu zapytania. Zapytanie 

zwraca listę dostępnych baz danych w zestawie wyników. Ten blok przechowuje nazwy baz danych w 

tablicy o nazwie $database. 

#48 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli baza danych chce tego użytkownik wybierz 

istniejącegp. Nazwa bazy danych jest przechowywana we właściwości. Baza danych jest wybrana. 

Metoda zwraca PRAWDA. 

#55 Jest blokiem innym, który jest wykonywany, jeśli baza danych przeszła do metody nie została 

znaleziona. Zgłaszany jest wyjątek z komunikatem, że baza danych nie została znaleziona. Metoda 

zwraca FAŁSZ. 

getConnection 



Metoda getConnection zwraca wartość przechowywaną we właściwości $connection - połączenie z 

bazą danych. Można tego użyć wszędzie tam, gdzie potrzebne jest połączenie z bazą danych. 

Korzystanie z klasy Database 

Możesz utworzyć obiekt bazy danych w następujący sposób: 

$filename = „Vars.inc”; 

$db = nowa baza danych ($filename); 

1$select = $db-> useDatabase („UserAccount”); 

Jeśli nowa instrukcja nie może utworzyć nowego obiektu bazy danych, zgłasza wyjątek z następującym 

komunikatem: 

Database is not available. Try again later. 

Instrukcja $select zawiera FAŁSZ, jeśli baza danych nie istnieje. Jeśli baza danych zostanie pomyślnie 

wybrana, $select zawiera PRAWDA. 

Wybrana baza danych obowiązuje do momentu wybrania innej bazy danych lub zakończenia skryptu. 

Możesz zmienić bazę danych wybraną w dowolnym momencie, ponownie używając metody 

useDatabase. 

Pisanie klasy Account 

Klasa Account przechowuje i pobiera informacje o użytkowniku. W tej aplikacji konto użytkownika 

zawiera tylko trzy bity informacji: nazwę użytkownika, hasło i datę utworzenia konta. W przypadku 

innych aplikacji konto użytkownika może przechowywać więcej informacji, takich jak adres 

użytkownika, telefon i numer karty kredytowej. W bazie danych tej aplikacji  informacje o użytkowniku 

są jednoznacznie identyfikowane przez nazwę użytkownika. 

Właściwości 

Właściwości konta przechowują informacje potrzebne do uzyskania dostępu do wiersza konta w bazie 

danych. 

private $userID = NULL; 

private $cxn; 

private $table_name; 

private $message; 

$userID to pole identyfikujące informacje o koncie w tabeli. $userID przechowuje informacje z pola 

user_name w bazie danych. $table_namei przechowuje nazwę tabeli w bazie danych, w której znajdują 

się informacje o koncie. 

$cxn przechowuje obiekt reprezentujący połączenie z bazą danych, w której przechowywane są 

informacje o koncie. $ message to ciąg znaków, który jest przechowywany przez niektóre metody 

podczas ich wykonywania. 

Kod 



Listing 3-5 zawiera pełny kod dla klasy konta. Omówiłem konstruktor i każdą z trzech metod 

szczegółowo po liście kodów. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. Dyskusja 

po liście odnosi się do numerów linii. 

<?php 

/* Klasa: Account 

* Opis: Konto użytkownika przechowywane w bazie danych. Reprezentuje 

* informacje o koncie przechowywane w jednym rekordzie 

* w tabeli. 

*/ 

class Account 

{ 

private $userID = NULL; 

private $cxn; // obiekt połączenia z bazą danych 

private $table_name; 

private $message; 

function __construct( mysqli $cxn,$table) 

{ 

$this->cxn = $cxn; 

if(is_string($table)) #17 

{ 

$sql = “SHOW TABLES LIKE ‘$table’”; #19 

$result = $this->cxn->query($sql); 

if($result->num_rows > 0) #21 

{ 

$this->table_name = $table; 

} 

else #25 

{ 

throw new Exception(“$table nie jest tabelą 

w bazie danych”); 

return FALSE; 

} 



} 

else #32 

{ 

throw new Exception(“Drugi parametr nie jest  

poprawną nazwą tabeli”); 

return FALSE; 

} 

} 

function selectAccount($userID) 

{ 

$userID = trim($userID); #42 

$sql = “SELECT user_name FROM $this->table_name 

WHERE user_name =’$userID’”; #44 

if(!$result = $this->cxn->query($sql)) 

{ 

throw new Exception(“Nie można wykonać zapytania: “ 

.$this->cxn->error()); 

return FALSE; 

} 

if($result->num_rows < 1 ) #51 

{ 

$this->message = “Konto $ ID użytkownika 

nie istnieje!!”; 

return FALSE; 

} 

else #57 

{ 

$this->userID = $userID; 

return TRUE; 

} 

} 



function comparePassword($form_password) 

{ 

if(!isset($this->userID)) #66 

{ 

throw new Exception(“Nie wybrano aktualnie konta”); 

exit(); 

} #70 

$sql = “SELECT user_name FROM $this->table_name 

WHERE user_name =’$this->userID’ AND 

password = md5(‘$form_password’)”; 

if(!$result = $this->cxn->query($sql)) #74 

{ 

throw new Exception(“Nie można wykonać zapytania: “ 

.mysql_error()); 

exit(); 

} 

if($result->num_rows < 1 ) #80 

{ 

$this->message = “Niepoprawne hasło dla 

account $this->userID!”; 

return FALSE; 

} 

else #86 

return TRUE; 

} 

function getMessage() 

{ 

return $this->message; 

} 

} 

?> 



Konstruktor 

Konstruktor testuje połączenie i nazwę tabeli, które są do niego przekazywane, aby upewnić się, że 

parametry mają odpowiedni format i przechowuje je we właściwościach. Nie ma wartości domyślnych 

dla tych wartości; wartości muszą zostać przekazane podczas tworzenia obiektu Account. 

#16 Przechowuje połączenie z bazą danych we właściwości. 

#17 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli przekazana nazwa tabeli jest ciągiem. Nazwa tabeli 

jest sprawdzana, aby sprawdzić, czy istnieje. 

#19 Linie od 19 do 20 tworzą i wykonują testowane zapytanie SQL czy istnieje tabela o nazwie 

przekazanej do konstruktora. 

#21 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli tabela istnieje. Nazwa tabeli jest przechowywana we 

właściwości $ table. 

#25 Rozpoczyna blok else, który jest wykonywany, gdy tabela nie istnieje. Skrypt zgłasza wyjątek z 

komunikatem i zwraca FAŁSZ. 

#32 Zaczyna inny blok, który jest wykonywany, jeśli nazwa tabeli nie jest łańcuchem. Skrypt zgłasza 

wyjątek z komunikatem i zwraca FAŁSZ. 

selectAccount 

Ta metoda przechowuje nazwę użytkownika aktualnie aktywnego konta. Nazwa użytkownika jest 

przekazywana po wywołaniu selectAccount. Metoda sprawdza, czy nazwa użytkownika istnieje w bazie 

danych. Jeśli zostanie znaleziony, nazwa użytkownika jest przechowywana w $ userID. 

#42 Identyfikator użytkownika przekazany do selectAccount jest przycinany, aby usunąć puste miejsca 

przypadkowo wpisane przez użytkownika przed lub po nazwie użytkownika. 

#43 Linie 43 i 44 tworzą zapytanie SQL, aby wybrać konto, którego nazwa użytkownika jest zgodna z 

nazwą użytkownika przekazaną w ID użytkownika. Właściwość nazwy tabeli jest używana w zapytaniu 

SQL. 

#45 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, gdy zapytanie nie powiedzie się. Zgłaszany jest wyjątek 

z komunikatem, a metoda zwraca FAŁSZ. 

#51 Rozpoczyna blok if, który wykonuje się, gdy liczba wierszy zwróconych przez zapytanie jest 

mniejsza niż 1, co oznacza, że nazwa użytkownika przekazana do metody nie została znaleziona w tabeli 

bazy danych. Wiadomość jest przechowywana w $message i zwracana jest wartość FAŁSZ. 

#57 Rozpoczyna blok else, który jest wykonywany, gdy liczba wierszy zwróconych przez zapytanie jest 

nie mniejsza niż 1, co oznacza, że nazwa użytkownika została znaleziona w tabeli bazy danych. Metoda 

przechowuje nazwę użytkownika we właściwości $userID i zwraca PRAWDA. 

comparePassword 

Ta metoda porównuje hasło przekazane do metody z hasłem przechowywanym w bazie danych dla 

bieżącego konta. Ta metoda kończy się niepowodzeniem, jeśli nie wybrano żadnego konta 

#66 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, gdy nie wybrano żadnego konta. Jeśli we właściwości 

$userID nie zapisano żadnej nazwy użytkownika, skrypt zgłasza wyjątek z komunikatem i kończy 

działanie. 



#71 Linie od 71 do 73 tworzą zapytanie SQL, które wybiera rekord z nazwą użytkownika dla bieżącego 

konta i hasłem przekazanym do metody. 

#74 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli zapytanie nie zostanie wykonane pomyślnie. 

Skrypt zgłasza wyjątek z komunikatem i kończy działanie. 

#80 Zaczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli hasło podane przez użytkownika nie zgadza się z 

hasłem przechowywanym w bazie danych. Oznacza to, że jeśli zapytanie zwróciło mniej niż 1 wiersz. 

Metoda przechowuje komunikat i zwraca FALSE. 

#86 Rozpoczyna blok else, który jest wykonywany, jeśli hasło dostarczone przez użytkownika jest 

zgodne z hasłem przechowywanym w tabeli bazy danych. Blok else zwraca wartość PRAWDA. 

getMessage 

Ta metoda zwraca zawartość właściwości $ message. 

Korzystanie z klasy Account 

Aby użyć klasy Account, musisz przekazać jej połączenie z bazą danych. Ponadto należy wybrać 

prawidłową bazę danych. Dlatego, aby utworzyć obiekt konta, możesz użyć wyciągów podobnych do 

następujących: 

$db = nowa baza danych („Vars.inc”); 

$db-> useDatabase („UserAccount”); 

$acct = nowe konto ($ db-> getConnection (), ”Valid_User”); 

Po utworzeniu nowego obiektu Konto przekazywany jest do niego wcześniej utworzony obiekt 

połączenia z bazą danych wraz z nazwą tabeli, w której przechowywane są informacje o koncie. W 

większości przypadków chcesz wybrać określone konto z bazy danych za pomocą wyciągu podobnego 

do następującego: 

$acct-> selectAccount („janet”); 

Jeśli nazwa użytkownika janet nie istnieje w tabeli bazy danych, zwracana jest wartość FAŁSZ. Konto 

musi zostać wybrane, zanim będzie można użyć ComparePassword, w następujący sposób: 

$acct-> ComparePassword („sekret”); 

Jeśli użyjesz ComparePassword przed wybraniem konta, skrypt zgłasza wyjątek i kończy działanie. 

Pisanie klasy WebPage 

Klasa WebPage będzie często używana , ilekroć trzeba wyświetlić stronę internetową. Klasa WebPage 

ma jedną funkcję: wyświetlanie strony internetowej. Klasa oczekuje nazwy pliku zawierającego kod 

określający stronę internetową, która ma zostać przekazana. Jeśli strona internetowa wyświetla 

informacje przechowywane w zmiennych PHP, należy również przekazać tablicę danych, które będą 

wyświetlane na stronie internetowej. 

Właściwości 

Właściwości strony internetowej przechowują informacje potrzebne do wyświetlenia strony 

internetowej. 

private $filname; 



private  $data; 

$filename to nazwa pliku zawierającego kod definiujący stronę internetową - kod HTML i być może 

jakiś kod PHP dla części strony internetowej, które używają zmiennych PHP. Plik definiujący stronę 

internetową dla aplikacji uwierzytelniającej przedstawionej w tym rozdziale nosi nazwę Welcome.inc. 

Ten sam plik jest używany dla kodu proceduralnego i jest pokazany na Listingu 3-2. $data to tablica 

zawierająca zmienne PHP strony internetowej. Jeśli informacje zawarte w zmiennych PHP są 

wyświetlane na stronie, zmienne PHP należy przekazać w tablicy. Jeśli nie są wyświetlane zmienne PHP, 

dane $ mogą mieć wartość NULL. 

Kod 

Listing 3-6 zawiera pełny kod dla klasy WebPage. Konstruktor i pojedyncza metoda displayPage zostały 

szczegółowo omówione po liście kodów. Zwróć uwagę na numery linii na końcach niektórych linii kodu. 

Dyskusja po liście odnosi się do numerów linii. 

<?php 

/ * Klasa: WebPage 

* Opis: Klasa przechowująca potrzebne informacje 

* wyświetlić astronę internetową. 

* / 

class WebPage 

{ 

private $filename; 

private $data; 

function __construct($filename,$data=NULL) #11 

{ 

if(is_string($filename)) #13 

{ 

$this->filename = $filename; 

} 

else 

{ 

throw new Exception(“Nazwa pliku musi być łańcuchem”); 

} 

if($data == NULL or is_array($data)) #21 

{ 

$this->data = $data; 



} 

else #25 

{ 

throw new Exception(“„Dane muszą zostać przekazane 

w tablicy”); 

} 

} 

function displayPage() 

{ 

@extract($this->data); #34 

include($this->filename); #35 

} 

} 

?> 

Konstruktor 

Po utworzeniu wystąpienia obiektu WebPage nazwa pliku i dane przekazywane do konstruktora są 

przechowywane we właściwościach. 

#11 Definicja konstruktora zawiera wartość domyślną dla $ data: NULL. Jeśli dla danych nie zostanie 

przekazana żadna wartość, NULL jest przechowywany we właściwości $ data. Daje to obiektowi 

elastyczność w przechowywaniu i wyświetlaniu stron WWW, które są tylko HTML, oraz stron 

zawierających zmienne PHP. 

#13 Rozpoczyna instrukcję if / else, która sprawdza, czy przekazana nazwa pliku jest łańcuchem. Jeśli 

jest to ciąg znaków, jest przechowywany we właściwości. Jeśli nie jest to ciąg znaków, wykonuje się 

blok else, który zgłasza wyjątek i kończy działanie. 

#21 Rozpoczyna instrukcję if / else, która sprawdza, czy przekazane dane znajdują się w tablicy. 

Instrukcja if jest wykonywana, jeśli dane mają wartość NULL lub są tablicą i przechowują dane 

przekazane do konstruktora we właściwości $ data. Blok else, który zaczyna się w linii 26, jest 

wykonywany, gdy dane nie są przekazywane do tablicy. Zgłoszony zostaje nowy wyjątek z 

komunikatem i program kończy działanie. 

displayPage 

Ta metoda wyświetla stronę internetową na podstawie informacji przechowywanych we 

właściwościach. 

#34 Wyodrębnia zmienne PHP dla tablicy danych $. Jeśli na stronie internetowej nie są używane żadne 

zmienne PHP, żadne dane nie zostały przekazane, a $ data ma wartość NULL. Aby zapobiec 

wyświetlaniu powiadomienia, gdy $ data ma wartość NULL, przed funkcją wyodrębniania używane jest 

@. 



#35 Zawiera plik, który definiuje stronę internetową na podstawie nazwy pliku przechowywanej we 

właściwości $ filename. 

Korzystanie z klasy WebPage 

Obiekt WebPage jest tworzony za pomocą instrukcji podobnej do jednej z następujących: 

$ page1 = nowa strona internetowa („Welcome.inc”); 

$ page2 = nowa strona internetowa („Welcome.inc”, $ data); 

Pierwszej instrukcji można użyć do utworzenia obiektu WebPage, gdy strona zawiera tylko kod HTML i 

nie zawiera zmiennych PHP. Druga instrukcja tworzy obiekt zawierający zmienne PHP do wyświetlenia 

na stronie internetowej. Po przekazaniu drugiego parametru musi to być tablica. Jeśli dołączony jest 

drugi parametr, który nie jest tablicą (na przykład tylko ciąg znaków lub liczba całkowita), zgłoszony 

zostanie wyjątek z następującym komunikatem: 

Dane muszą być przekazywane w tablicy 

Pisanie skryptu Auth-OO 

Skrypt aplikacji tworzy obiekty i wykorzystuje je do zapewnienia funkcjonalności aplikacji. W przypadku 

aplikacji uwierzytelniającej HTTP skrypt musi monitować użytkownika o podanie nazwy użytkownika i 

hasła, a następnie sprawdzenie, czy nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Listing 3-7 pokazuje 

skrypt aplikacji Auth-OO.php. Przepływ skryptu aplikacji jest kontrolowany przez instrukcję if, która 

sprawdza, czy nazwa użytkownika i hasło zostały wprowadzone, poprzez sprawdzenie, czy tablica $ 

_SERVER zawiera nazwę użytkownika. Poniżej przedstawiono ogólne informacje projektu skryptu 

aplikacji: 

if (nazwa użytkownika i hasło nie zostały przesłane) 

Poproś użytkownika o podanie nazwy użytkownika i hasła 

else (nazwa użytkownika i hasło zostały przesłane) 

1 Sprawdź, czy nazwa użytkownika i hasło są zgodne z nazwą użytkownika i hasłem w prawidłowej 

bazie danych użytkowników. 

2 Jeśli nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe, wyświetl treść chronionej strony internetowej. 

3 Jeśli nazwa użytkownika i / lub hasło są nieprawidłowe, ponownie poproś użytkownika o podanie 

danych logowania. 

 

<?php 

/ * Program: Auth-OO.php 

* Opis: Program monitujący o nazwę użytkownika i hasło 

* od użytkownika korzystającego z uwierzytelniania HTTP.  

* Program następnie sprawdza, czy nazwa użytkownika i 

* hasło odpowiada nazwie użytkownika i  hasła 

* przechowywanego w bazie danych MySQL. 



* / 

require_once(“PasswordPrompter.class”); #10 

require_once(“Database.class”); 

require_once(“Account.class”); 

require_once(“WebPage.class”); 

//Testowanie, czy użytkownik został poproszony o podanie nazwy użytkownika 

if(!isset($_SERVER[‘PHP_AUTH_USER’])) #16 

{ 

try 

{ 

$prompter = new PasswordPrompter(“secret section”); 

$prompter->displayPrompt(); 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} 

// Testowanie nazwy użytkownika i hasła wprowadzonego przez użytkownika 

else #31 

{ 

try #33 

{ 

$db = new Database(“Vars.inc”); #35 

$db->useDatabase(“UserAccount”); #36 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 



} #42 

try #43 

{ 

$acct = new 

Account($db->getConnection(),”Valid_User”); #46 

if(!$acct->selectAccount($_SERVER[‘PHP_AUTH_USER’])) 

{ 

$mess = $acct->getMessage(); 

echo $mess.”<br>”; 

exit(); 

} #52 

if(!$acct->comparePassword($_SERVER[‘PHP_AUTH_PW’]) ) 

{ 

$mess = $acct->getMessage(); 

echo $mess.”<br>”; 

exit(); 

} #58 

} 

catch(Exception $e) 

{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

} #65 

$data[‘user_name’] = $_SERVER[‘PHP_AUTH_USER’]; #66 

try #67 

{ 

$welcome_page = new WebPage(“Welcome.inc”,$data); #69 

$welcome_page->displayPage(); #70 

} 

catch(Exception $e) 



{ 

echo $e->getMessage(); 

exit(); 

} 

?> 

Aplikacja ma jedną instrukcję if / else, która monituje i testuje parę nazwa użytkownika / hasło. Jeśli 

użytkownik nie podał danych logowania, skrypt wyświetla monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. 

Gdy użytkownik poda dane logowania, nazwa użytkownika i hasło są porównywane z prawidłowymi 

kontami użytkowników przechowywanymi w bazie danych MySQL. Jeśli informacje są prawidłowe, 

zawartość strony internetowej jest wysyłana do użytkownika. (Poniższe omówienie dyskusja odnosi się 

do numerów linii na listingu 3-7.) 

#10 Linie od 10 do 13 zawierają pliki zawierające klasy potrzebne dla aplikacji. Wymagana jest opcja 

enable_once, aby klasa nie została przypadkowo uwzględniona więcej niż jeden raz. 

#16 Rozpoczyna blok if, który jest wykonywany, jeśli użytkownik nie podał nazwy użytkownika. Jeśli 

$_SERVER [„PHP_AUTH_USER”] nie jest ustawiony, użytkownik nie przesłał hasła, więc obiekt 

PasswordPrompter jest tworzony i wyświetlany, co powoduje wyświetlenie okna z monitem o podanie 

nazwy użytkownika i hasło. 

#31 Rozpoczyna inny blok, który jest wykonywany, gdy użytkownik wprowadzi dane logowania w oknie 

hasła HTTP. Nazwa użytkownika i hasło przesłane przez użytkownika są dostępne dla skryptu w 

superglobalnej tablicy $_SERVER w elementach PHP_AUTH_USER i PHP_AUTH_PW. 

#35 Tworzy obiekt bazy danych. 

#36 Wybiera bazę danych zawierającą informacje o koncie użytkownika. Jeśli useDatabase nie 

powiedzie się (zwraca FALSE), ponieważ „UserAccount” nie istnieje, zostanie wyświetlony komunikat i 

skrypty przestaną działać. 

#45 Linie 45 i 46 tworzą obiekt Account. 

#47 Rozpoczyna blok if, który wybiera konto na podstawie nazwy użytkownika przesłanej przez 

użytkownika. Jeśli selectAccount nie powiedzie się (zwraca FALSE), ponieważ w bazie danych nie 

znaleziono nazwy użytkownika, wyświetlony zostanie komunikat i skrypty się zatrzymają. 

#52 Kończy blok if, który wybiera konto. 

#53 Zaczyna blok if, który porównuje hasło przesłane przez użytkownika z hasłem przechowywanym w 

bazie danych. Jeśli hasła się nie zgadzają (metoda zwraca FALSE), wyświetlany jest komunikat i skrypt 

kończy działanie. 

#58 Koniec bloku if porównuje hasła. 

#65 Koniec bloku else, który testuje dane logowania użytkownika na podstawie poprawnych informacji 

logowania w bazie danych. Skrypt przechodzi poza ten wiersz tylko wtedy, gdy informacje logowania 

przesłane przez użytkownika są prawidłowe. 

#66 Tworzy tablicę danych do wyświetlenia na stronie internetowej. Tablica zawiera tylko jeden 

element: nazwa_użytkownika. 



#69 Tworzy nowy obiekt WebPage zawierający powitalną stronę internetową. Nazwa pliku przekazana 

do obiektu WebPage to Welcome.inc. Jest to ten sam plik, który jest używany dla skryptu 

proceduralnego pokazanego wcześniej na Listingu 3-2. 

#70 Wyświetla stronę powitalną. Wyświetlana strona internetowa to ta sama strona powitalna 

wyświetlana przez skrypt proceduralny. 

Zauważ, że wiele linii w skrypcie znajduje się w blokach try. Metody, które mogą zgłaszać wyjątek, 

powinny być w blokach try. Jeśli metoda obiektowa zgłasza wyjątek, którego nie łapiesz, pojawia się 

błąd krytyczny podobny do następującego: 

Fatal error: Uncaught exception ‘Exception’ with message 

‘Database is not available.’ in c:\Database.class:18 


