
Tworzenie czystego kodu za pomocą OOP 

Gdy aplikacje zaczynają się rozwijać, konieczne staje się reprezentowanie bardziej złożonych struktur 

danych. Typy pierwotne, takie jak liczby całkowite, ciągi znaków lub tablice, nie są wystarczające, jeśli 

chcesz powiązać określone zachowanie z danymi. Ponad pół wieku temu informatycy zaczęli 

wykorzystywać koncepcję obiektów w odniesieniu do enkapsulacji właściwości i funkcjonalności, które 

reprezentowały obiekt w prawdziwym życiu. Obecnie OOP jest jednym z najczęściej używanych 

paradygmatów programistycznych i z przyjemnością dowiesz się, że PHP go obsługuje. Znajomość OOP 

to nie tylko kwestia znajomości składni języka, ale wiedza, kiedy i jak go używać. Ale nie martw się, po 

tym rozdziale i odrobinie praktyki staniesz się pewnym programistą OOP.  

Klasy i obiekty 

Obiekty są reprezentacjami rzeczywistych elementów. Każdy obiekt ma zestaw atrybutów, który 

odróżnia go od reszty obiektów tej samej klasy i jest zdolny do zestawu akcji. Klasa jest definicją tego, 

jak wygląda obiekt i co może zrobić, jak wzór dla obiektów. Weźmy przykład z księgarni i zastanówmy 

się, jakie zawiera rzeczywiste obiekty. Przechowujemy książki i pozwalamy ludziom je zabrać, jeśli są 

dostępne. Możemy pomyśleć o dwóch rodzajach obiektach: książkach i klientach. Te dwie klasy 

możemy zdefiniować w następujący sposób: 

<?php 

class Book { 

} 

class Customer { 

} 

Klasa jest zdefiniowana przez  słowo kluczowe class, po której następuje poprawna nazwa klasy, która 

podlega tym samym regułom, co każda inna etykieta PHP, np. nazwy zmiennych, oraz blok kodu. Ale 

jeśli chcemy mieć konkretną książkę, czyli obiekt Book - lub instancję klasy Book - musimy ją utworzyć. 

Aby utworzyć instancję obiektu, używamy słowa kluczowego new, a następnie nazwy klasy. Instancję 

przypisujemy do zmiennej, tak jakby była to typ pierwotny: 

$book = new Book(); 

$customer = new Customer(); 

Możesz utworzyć tyle instancji, ile potrzebujesz, pod warunkiem przypisania ich do różnych zmiennych: 

$book1 = new Book(); 

$book2 = new Book(); 

Właściwości klasy 

Najpierw zastanówmy się nad właściwościami książek: mają tytuł, autora i numer ISBN. Mogą być 

również dostępne lub niedostępne. Napisz następujący kod w Book.php: 

<?php 

class Book { 

public $isbn; 



public $title; 

public $author; 

public $available; 

} 

Ten poprzedni fragment definiuje klasę reprezentującą właściwości, które ma książka. Nie zawracaj 

sobie głowy słowem public; wyjaśnimy, co to znaczy, mówiąc o widoczności w następnej sekcji. Na 

razie pomyśl tylko o właściwościach jako zmiennych wewnątrz klasy. Możemy używać tych zmiennych 

w obiektach. Spróbuj dodać ten kod na końcu pliku Book.php: 

$book = new Book(); 

$book->title = "1984"; 

$book->author = "George Orwell"; 

$book->available = true; 

var_dump($book); 

Wyświetlanie obiektu pokazuje wartość każdej z jego właściwości, w sposób podobny do tego, jak 

tablice robią z ich kluczami. Widać, że właściwości mają typ w momencie wyświetlania, ale nie 

zdefiniowaliśmy tego typu jawnie; zamiast tego zmienna przyjęła typ przypisanej wartości. Działa to 

dokładnie tak samo, jak normalne zmienne. Podczas tworzenia wielu instancji obiektu i przypisywania 

wartości do ich właściwości, każdy obiekt będzie miał swoje własne wartości, więc ich nie zastąpisz. 

Następny fragment kodu pokazuje, jak to działa: 

$book1 = new Book(); 

$book1->title = "1984"; 

$book2 = new Book(); 

$book2->title = "To Kill a Mockingbird"; 

var_dump($book1, $book2); 

Metody klasy 

Metody są funkcjami zdefiniowanymi w klasie. Podobnie jak funkcje, metody pobierają niektóre 

argumenty i wykonują pewne akcje, opcjonalnie zwracając wartość. Zaletą metod jest to, że mogą 

korzystać z właściwości obiektu, który je wywołał. Zatem wywołanie tej samej metody w dwóch 

różnych obiektach może dać dwa różne wyniki. Chociaż mieszanie HTML-a z PHP jest zwykle złym 

pomysłem, w celu nauki, dodajmy metodę w naszej Klasie Book, która zwraca książkę jak w naszej już 

istniejącej funkcji printableTitle: 

<?php 

class Book { 

public $isbn; 

public $title; 

public $author; 



public $available; 

public function getPrintableTitle(): string { 

$result = '<i>' . $this->title 

. '</i> - ' . $this->author; 

if (!$this->available) { 

$result .= ' <b>Not available</b>'; 

} 

return $result; 

} 

} 

Podobnie jak w przypadku właściwości, dodajemy słowo kluczowe public na początku funkcji, ale poza 

tym reszta wygląda tak jak normalna funkcja. Drugim specjalnym bitem jest użycie $this: reprezentuje 

sam obiekt i umożliwia dostęp do właściwości i metod tego samego obiektu. Zwróć uwagę, jak 

odnosimy się do tytułu, autora i dostępnych właściwości. 

Możesz także zaktualizować wartości bieżącego obiektu za pomocą jednej z jego funkcji. Użyjmy 

dostępnej właściwości jako liczby całkowitej, która pokazuje liczbę dostępnych jednostek zamiast tylko 

wartości logicznej. Dzięki temu możemy pozwolić wielu klientom pożyczyć różne kopie tej samej 

książki. Dodajmy metodę, by dać klientowi jedną kopię książki, aktualizując liczbę dostępnych 

jednostek: 

public function getCopy(): bool { 

if ($this->available < 1) { 

return false; 

} else { 

$this->available--; 

return true; 

} 

} 

W powyższej metodzie najpierw sprawdzamy, czy mamy przynajmniej jedną dostępną jednostkę. Jeśli 

nie, zwracamy wartość false, aby poinformować ich, że operacja się nie powiodła. Jeśli mamy jednostkę 

dla klienta, zmniejszamy liczbę dostępnych jednostek, a następnie zwracamy wartość true, informując 

ich, że operacja się powiodła. Zobaczmy, jak możesz użyć tej klasy: 

<?php 

$book = new Book(); 

$book->title = "1984"; 

$book->author = "George Orwell"; 



$book->isbn = 9785267006323; 

$book->available = 12; 

if ($book->getCopy()) { 

echo 'Here, your copy.'; 

} else { 

echo 'I am afraid that book is not available.'; 

} 

Co wyświetliłby ten ostatni fragment kodu? Dokładnie, tutaj twoja kopia. Ale jaka byłaby wartość 

dostępnej nieruchomości? Będzie to 11, co jest wynikiem wywołania getCopy. 

Konstruktory klasy 

Być może zauważyłeś, że tworzenie instancji klasy Book i tworzenie wszystkich jej wartości za każdym 

razem wygląda na problem. Co jeśli nasza klasa ma 30 właściwości zamiast czterech? Miejmy nadzieję, 

że nigdy tego nie zrobisz, ponieważ jest to bardzo zła praktyka. Istnieje jednak sposób na złagodzenie 

tego bólu: konstruktory. 

Konstruktory to funkcje wywoływane, gdy ktoś tworzy nową instancję klasy. Wyglądają jak zwykłe 

metody, z tym wyjątkiem, że ich nazwa to zawsze __construct i że nie mają instrukcji return, ponieważ 

zawsze muszą zwrócić nową instancję. Zobaczmy przykład: 

public function __construct(int $isbn, string $title, string $author, 

int $available) { 

$this->isbn = $isbn; 

$this->title = $title; 

$this->author = $author; 

$this->available = $available; 

} 

Konstruktor pobiera cztery argumenty, a następnie przypisuje wartość jednego z argumentów do 

każdej właściwości instancji. Aby utworzyć instancję klasy Book, używamy: 

$book = new Book („1984”, „George Orwell”, 9785267006323, 12); 

Ten obiekt jest dokładnie taki sam jak obiekt, gdy ręcznie ustawiamy wartość każdej z jego właściwości. 

Ale ten wygląda na czystszy, prawda? Nie oznacza to, że nie można ręcznie ustawić nowych wartości 

dla tego obiektu, po prostu pomaga w konstruowaniu nowych obiektów. Ponieważ konstruktor nadal 

jest funkcją, może używać domyślnych argumentów. Wyobraź sobie, że liczba jednostek zwykle będzie 

wynosić 0 podczas tworzenia obiektu, a później bibliotekarz doda jednostki, jeśli będą dostępne. 

Możemy ustawić wartość domyślną na $ dostępny argument konstruktora, więc jeśli nie wyślemy 

liczby jednostek podczas tworzenia obiektu, obiekt zostanie utworzony z jego wartością domyślną: 

public function __construct( 

int $isbn, 



string $title, 

string $author, 

int $available = 0 

) { 

$this->isbn = $isbn; 

$this->title = $title; 

$this->author = $author; 

$this->available = $available; 

} 

Możemy użyć poprzedniego konstruktora na dwa różne sposoby: 

$book1 = new Book("1984", "George Orwell", 9785267006323, 12); 

$book2 = new Book("1984", "George Orwell", 9785267006323); 

$ book1 ustawi liczbę dostępnych jednostek na 12, podczas gdy $ book2 ustawi na domyślną wartość 

0. Ale nie ufaj mi; spróbuj sam! 

Metody magiczne 

Istnieje specjalna grupa metod, które zachowują się inaczej niż normalne. Metody te nazywane są 

metodami magicznymi i zwykle są wywoływane przez interakcję klasy lub obiektu, a nie przez 

wywołania. Widziałeś już jednego z nich, konstruktora klasy, __construct. Ta metoda nie jest 

wywoływana bezpośrednio, ale raczej przy tworzeniu nowej instancji z new. Możesz łatwo 

zidentyfikować magiczne metody, ponieważ zaczynają się od __. Oto niektóre z najczęściej używanych 

metod magicznych: 

• __toString: Ta metoda jest wywoływana, gdy próbujemy rzutować obiekt na ciąg. Nie wymaga 

parametrów i oczekuje się, że zwróci ciąg. 

• __call: Jest to metoda, którą PHP wywołuje, gdy próbujesz wywołać metodę na klasie, która nie 

istnieje. Pobiera nazwę metody jako ciąg znaków i listę parametrów używanych w wywołaniu jako 

tablicę za pośrednictwem argumentu. 

• __get: To jest wersja __call dla właściwości. Pobiera nazwę właściwości, do której użytkownik 

próbował uzyskać dostęp za pomocą parametrów, i może zwrócić wszystko. 

Możesz użyć metody __toString, aby zastąpić bieżącą metodę getPrintableTitle w naszej klasie Book. 

Aby to zrobić, po prostu zmień nazwę metody w następujący sposób: 

public function __toString() { 

$result = '<i>' . $this->title . '</i> - ' . $this->author; 

if (!$this->available) { 

$result .= ' <b>Not available</b>'; 

} 



return $result; 

} 

Aby wypróbować poprzedni kod, wystarczy dodać następujący fragment kodu, który tworzy książkę 

obiektów, a następnie rzutuje go na ciąg znaków, wywołując metodę __toString: 

$book = new Book(1234, 'title', 'author'); 

$string = (string) $book; // title - author Not available 

Jak sama nazwa wskazuje, są to metody magiczne, więc przez większość czasu ich funkcje będą 

przypominały magię. Z oczywistych powodów osobiście zachęcamy programistów do korzystania z 

konstruktorów i być może __toString, ale bądź ostrożny, kiedy używasz reszty, ponieważ możesz 

sprawić, że Twój kod będzie nieprzewidywalny dla osób, które go nie znają. 

Widoczność właściwości i metod 

Jak dotąd wszystkie właściwości i metody zdefiniowane w naszej klasie Book były oznaczone jako 

publiczne. Oznacza to, że są one dostępne dla każdego, a ściślej z dowolnego miejsca. Nazywa się to 

widocznością właściwości lub metody i istnieją trzy typy widoczności. W celu ograniczenia do mniej, są 

one następujące: 

• private: Ten typ umożliwia dostęp tylko członkom tej samej klasy. Jeśli A i B są instancjami klasy C, A 

może uzyskać dostęp do właściwości i metod B. 

• protected . Dziedzictwo zobaczysz w następnej sekcji. 

• public: Ten typ odnosi się do właściwości lub metody, która jest dostępna z dowolnego miejsca. 

Dostęp do niego mają dowolne klasy lub kod spoza klasy. 

Aby pokazać kilka przykładów, najpierw stwórzmy drugą klasę w naszej aplikacji. Zapisz to w pliku 

Customer.php: 

<?php 

class Customer { 

private $id; 

private $firstname; 

private $surname; 

private $email; 

public function __construct( 

int $id, 

string $firstname, 

string $surname, 

string $email 

) { 

$this->id = $id; 



$this->firstname = $firstname; 

$this->surname = $surname; 

$this->email = $email; 

} 

} 

Ta klasa reprezentuje klienta, a jej właściwości składają się z ogólnych informacji, które księgarnie 

zwykle wiedzą o swoich klientach. Jednak ze względów bezpieczeństwa nie możemy poinformować 

wszystkich o danych osobowych naszych klientów, dlatego każdą właściwość ustawiliśmy na prywatną. 

Do tej pory dodawaliśmy kod do tworzenia obiektów w tym samym pliku Book.php, ale ponieważ teraz 

mamy dwie klasy, naturalne wydaje się pozostawienie klas w odpowiednich plikach oraz tworzenie i 

odtwarzanie z obiektami w osobnym pliku . Nazwijmy ten trzeci plik init.php. Aby utworzyć instancję 

obiektów danej klasy, PHP musi wiedzieć, gdzie jest klasa. W tym celu wystarczy dołączyć plik z 

require_once. 

<?php 

require_once __DIR__ . '/Book.php'; 

require_once __DIR__ . '/Customer.php'; 

$book1 = new Book("1984", "George Orwell", 9785267006323, 12); 

$book2 = new Book("To Kill a Mockingbird", "Harper Lee", 

9780061120084, 2); 

$customer1 = new Customer(1, 'John', 'Doe', 'johndoe@mail.com'); 

$customer2 = new Customer(2, 'Mary', 'Poppins', 'mp@mail.com'); 

Nie musisz dołączać plików za każdym razem. Po ich uwzględnieniu PHP będzie wiedział, gdzie znaleźć 

klasy, nawet jeśli kod znajduje się w innym pliku. 

Konwencje dla klas 

Podczas pracy z klasami powinieneś wiedzieć, że istnieją pewne konwencje, które wszyscy starają się 

przestrzegać, aby zapewnić czysty i łatwy w utrzymaniu kod. Najważniejsze z nich to: 

• Każda klasa powinna znajdować się w pliku o tej samej nazwie co klasa wraz z rozszerzeniem .php 

• Nazwy klas powinny znajdować się w CamelCase, to znaczy, że każde słowo powinno zaczynać się od 

dużej litery, a następnie pozostałe słowo małymi literami 

• Plik powinien zawierać tylko kod jednej klasy 

• Wewnątrz klasy należy najpierw umieścić właściwości, następnie konstruktor, a na końcu pozostałe 

metody 

Aby pokazać, jak działa widoczność, wypróbuj następujący kod: 

$book1-> available = 2; // OK 

$customer1-> id = 3; // Błąd! 



Wiemy już, że właściwości obiektów klasy Book są publiczne, a zatem można je edytować z zewnątrz. 

Ale gdy próbuje zmienić wartość od klienta, PHP narzeka, ponieważ jego właściwości są prywatne. 

Kapsułkowanie 

Podczas pracy z obiektami jednym z najważniejszych pojęć, które musisz znać i stosować, jest 

hermetyzacja. Hermetyzacha próbuje pogrupować dane obiektu metodami, próbując ukryć 

wewnętrzną strukturę obiektu przed resztą świata. Krótko mówiąc, możesz powiedzieć, że używasz 

enkapsulacji, jeśli właściwości obiektu są prywatne, a jedynym sposobem ich aktualizacji jest użycie 

metody publicznej. Powodem zastosowania enkapsulacji jest ułatwienie programistom wprowadzania 

zmian w wewnętrznej strukturze klasy bez bezpośredniego wpływu na kod zewnętrzny, który korzysta 

z tej klasy. Wyobraźmy sobie na przykład, że nasza klasa Klient, która ma teraz dwie właściwości 

określające jej nazwę - imię i nazwisko - musi się zmienić. Od teraz mamy tylko jedną nazwę 

właściwości, która zawiera oba. Gdybyśmy mieli dostęp do jego właściwości od razu, powinniśmy 

zmienić wszystkie te dostępy! Zamiast tego, jeśli ustawimy właściwości jako prywatne i zezwolimy na 

dwie metody publiczne, getFirstname i getSname, nawet jeśli będziemy musieli zmienić wewnętrzną 

strukturę klasy, moglibyśmy po prostu zmienić implementację tych dwóch metod - co jest tylko w 

jednym miejscu - reszta kodu korzystającego z naszej klasy w ogóle się nie zmieni. Ta koncepcja jest 

również znana jako ukrywanie informacji. Najłatwiejszym sposobem realizacji tego pomysłu jest 

ustawienie wszystkich właściwości klasy jako prywatnych i włączenie dwóch metod dla każdej z tych 

właściwości: jedna uzyska aktualną wartość (znaną również jako getter), a druga pozwoli ci ustawić 

nowa wartość (znana jako setter). To przynajmniej najczęstszy i najłatwiejszy sposób kapsułkowania 

danych. Przejdźmy jednak o krok dalej: definiując klasę, pomyśl o danych, które chcesz, aby użytkownik 

mógł zmieniać i pobierać, i dodawaj tylko dla nich ustawiające i pobierające. Na przykład klienci mogą 

zmienić swój adres e-mail, ale ich imię, nazwisko i identyfikator pozostają takie same po ich 

utworzeniu. Nowa definicja klasy wyglądałaby następująco: 

<?php 

class Customer { 

private $id; 

private $name; 

private $surname; 

private $email; 

public function __construct( 

int $id, 

string $firstname, 

string $surname, 

string $email 

) { 

$this->id = $id; 

$this->firstname = $firstname; 

$this->surname = $surname; 



$this->email = $email; 

} 

public function getId(): id { 

return $this->id; 

} 

public function getFirstname(): string { 

return $this->firstname; 

} 

public function getSurname(): string { 

return $this->surname; 

} 

public function getEmail(): string { 

return $this->email; 

} 

public function setEmail(string $email) { 

$this->email = $email; 

} 

} 

Z drugiej strony nasze książki również pozostają prawie takie same. Jedyną możliwą zmianą jest liczba 

dostępnych jednostek. Ale zwykle bierzemy lub dodajemy jedną książkę na raz zamiast ustawiać 

określoną liczbę dostępnych jednostek, więc seter tutaj nie jest tak naprawdę przydatny. Mamy już 

metodę getCopy, która w miarę możliwości pobiera jedną kopię; dodajmy metodę addCopy oraz resztę 

programów pobierających: 

<?php 

class Book { 

private $isbn; 

private $title; 

private $author; 

private $available; 

public function __construct( 

int $isbn, 

string $title, 



string $author, 

int $available = 0 

) { 

$this->isbn = $isbn; 

$this->title = $title; 

$this->author = $author; 

$this->available = $available; 

} 

public function getIsbn(): int { 

return $this->isbn; 

} 

public function getTitle(): string { 

return $this->title; 

} 

public function getAuthor(): string { 

return $this->author; 

} 

public function isAvailable(): bool { 

return $this->available; 

} 

public function getPrintableTitle(): string { 

$result = '<i>' . $this->title . '</i> - ' . $this->author; 

if (!$this->available) { 

$result .= ' <b>Not available</b>'; 

} 

return $result; 

} 

public function getCopy(): bool { 

if ($this->available < 1) { 

return false; 

} else { 



$this->available--; 

return true; 

} 

} 

public function addCopy() { 

$this->available++; 

} 

} 

Gdy liczba klas w aplikacji, a wraz z nią, liczba relacji między klasami wzrasta, pomocne jest 

przedstawienie tych klas na diagramie. Nazwijmy ten diagram diagramem klas UML lub po prostu 

hierarchicznym drzewem. Wyświetlamy tylko metody publiczne, ponieważ nie można wywoływać 

metod chronionych ani prywatnych poza klasą, a zatem nie są przydatne dla programisty, który chce 

po prostu używać tych klas zewnętrznie. 

Właściwości i metody statyczne 

Jak dotąd wszystkie właściwości i metody były powiązane z konkretnym wystąpieniem; więc dwa różne 

wystąpienia mogą mieć dwie różne wartości dla tej samej właściwości. PHP pozwala mieć właściwości 

i metody powiązane z samą klasą, a nie z obiektem. Te właściwości i metody są zdefiniowane za 

pomocą słowa kluczowego static. 

private static $lastId = 0; 

Dodaj poprzednią właściwość do klasy Customer. Ta właściwość pokazuje ostatni identyfikator 

przypisany do użytkownika i jest przydatna, aby poznać identyfikator, który powinien zostać przypisany 

nowemu użytkownikowi. Zmieńmy konstruktora naszej klasy w następujący sposób: 

public function __construct( 

int $id, 

string $name, 

string $surname, 

string $email 

) { 

if ($id == null) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 



} 

} 

$this->name = $name; 

$this->surname = $surname; 

$this->email = $email; 

} 

Zauważ, że odnosząc się do właściwości statycznej, nie używamy zmiennej $this. Zamiast tego 

używamy self ::, które nie jest powiązane z żadną instancją, ale z samą klasą. W tym ostatnim 

konstruktorze mamy dwie opcje. Dostajemy albo wartość identyfikatora, która nie jest pusta, albo 

wysyłamy null w jej miejsce. Gdy otrzymany identyfikator ma wartość NULL, używamy właściwości 

statycznej $lastId, aby poznać ostatni używany identyfikator, zwiększyć go o jeden i przypisać do 

właściwości $ id. Jeśli ostatnim ID, który wstawiliśmy, było 5, zaktualizuje to właściwość static do 6, a 

następnie przypisze ją do właściwości instancji. Następnym razem, gdy utworzymy nowego klienta, 

właściwość statyczna $lastId będzie wynosić 6. Zamiast tego, jeśli otrzymamy poprawny identyfikator 

jako część argumentów, przypisujemy go i sprawdzamy, czy przypisany $ id jest większy niż statyczny 

$lastId. Jeśli tak, aktualizujemy go. Zobaczmy, jak byśmy tego użyli: 

$customer1 = new Customer(3, 'John', 'Doe', 'johndoe@mail.com'); 

$customer2 = new Customer(null, 'Mary', 'Poppins', 'mp@mail.com'); 

$customer3 = new Customer(7, 'James', 'Bond', '007@mail.com'); 

W poprzednim przykładzie $custcomer1 określa, że jego identyfikator to 3, prawdopodobnie dlatego, 

że jest on istniejącym klientem i chce zachować ten sam identyfikator. To ustawia zarówno jego 

identyfikator, jak i ostatni identyfikator statyczny na 3. Podczas tworzenia drugiego klienta nie 

określamy identyfikatora, więc konstruktor weźmie ostatni identyfikator, zwiększy go o 1 i przypisze 

do klienta. Więc $cucstomer2 będzie miał identyfikator 4, a najnowszy identyfikator również będzie 

miał 4. W końcu nasz tajny agent wie, czego chce, więc zmusza system do posiadania identyfikatora na 

7. Najnowszy identyfikator zostanie również zaktualizowany do 7. Kolejną zaletą właściwości 

statycznych i metod jest to, że nie potrzebujemy obiektu, aby z nich korzystać. Możesz odwoływać się 

do właściwości statycznej lub metody, określając nazwę klasy, a następnie :: oraz nazwę właściwości / 

metody. Jest tak oczywiście, jeśli pozwalają na to reguły widoczności, co w tym przypadku nie jest 

możliwe, ponieważ właściwość jest private. Dodajmy publiczną metodę statyczną, aby pobrać ostatni 

identyfikator: 

public static function getLastId(): int { 

return self::$lastId; 

} 

You can reference it either using the class name or an existing instance, from 

anywhere in the code: 

Customer::getLastId(); 

$customer1::getLastId(); 



Przestrzenie nazw 

Wiesz, że nie możesz mieć dwóch klas o tej samej nazwie, ponieważ PHP nie wiedziałby, do której z 

nich się odwołujesz podczas tworzenia nowego obiektu. Aby rozwiązać ten problem, PHP zezwala na 

stosowanie przestrzeni nazw, które działają jak ścieżki w systemie plików. W ten sposób możesz mieć 

tyle klas o tej samej nazwie, ile potrzebujesz, o ile wszystkie są zdefiniowane w różnych przestrzeniach 

nazw. Warto zauważyć, że chociaż przestrzenie nazw i ścieżka do pliku będą zwykle takie same, 

wymusza to programista, a nie język; możesz użyć dowolnej przestrzeni nazw, która nie ma nic 

wspólnego z systemem plików. Określenie przestrzeni nazw musi być pierwszą rzeczą, którą robisz w 

pliku. W tym celu użyj słowa kluczowego przestrzeni nazw, a następnie przestrzeni nazw. Każda sekcja 

przestrzeni nazw jest oddzielona przez \, jakby to był inny katalog. Jeśli nie określisz przestrzeni nazw, 

klasa będzie należeć do podstawowej przestrzeni nazw lub root. Na początku obu plików - Book.php i 

Customer.php - dodaj: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

Poprzedni wiersz kodu ustawia przestrzeń nazw naszych klas jako Bookstore \ Domain. Pełna nazwa 

naszych klas to Bookstore \ Domain \ Book and Bookstore \ Domain \ Customer. Jeśli spróbujesz 

uzyskać dostęp do pliku init.php z przeglądarki, zobaczysz błąd informujący, że nie znaleziono książki 

klasy ani klienta klasy. Ale załączyliśmy pliki, prawda? Dzieje się tak, ponieważ PHP myśli, że próbujesz 

uzyskać dostęp do \ Book i \ Customer z katalogu głównego. Nie martw się, istnieje kilka sposobów, 

aby to zmienić. Jednym ze sposobów byłoby podanie pełnej nazwy klas podczas odwoływania się do 

nich, to znaczy przy użyciu $customer = new Bookstore \ Domain \ Book (); zamiast $book = new Book 

() ;. Ale to nie wydaje się praktyczne, prawda? Innym sposobem byłoby stwierdzenie, że plik init.php 

należy do przestrzeni nazw BookStore \ Domain. Oznacza to, że wszystkie odwołania do klas w pliku 

init.php będą miały prefiks BookStore \ Domain i będziesz mógł korzystać z Book i Customer. Minusem 

tego rozwiązania jest to, że nie można łatwo odwoływać się do innych klas z innych przestrzeni nazw, 

ponieważ każde odwołanie do klasy będzie poprzedzone tą przestrzenią nazw. Najlepszym 

rozwiązaniem jest użycie słowa kluczowego use. To słowo kluczowe pozwala określić pełną nazwę klasy 

na początku pliku, a następnie użyć prostej nazwy klasy w pozostałej części pliku. Zobaczmy przykład: 

<?php 

use Bookstore\Domain\Book; 

use Bookstore\Domain\Customer; 

require_once __DIR__ . '/Book.php'; 

require_once __DIR__ . '/Customer.php'; 

//... 

W poprzednim pliku za każdym razem, gdy odwołujemy się do Book lub Customer, PHP będzie wiedział, 

że faktycznie chcemy użyć pełnej nazwy klasy, czyli z Bookstore \ Domain \ z prefiksem. To rozwiązanie 

pozwala mieć czysty kod podczas odwoływania się do tych klas, a jednocześnie, w razie potrzeby, móc 

odwoływać się do klas z innych przestrzeni nazw. Ale co jeśli chcesz dołączyć dwie różne klasy o tej 

samej nazwie do tego samego pliku? Jeśli ustawisz dwie instrukcje użycia, PHP nie będzie wiedział, 

którą wybrać, więc nadal mamy ten sam problem jak poprzednio! Aby to naprawić, albo używasz pełnej 

nazwy klasy - z przestrzenią nazw - za każdym razem, gdy chcesz odwoływać się do którejkolwiek z klas, 

albo używasz aliasów. Wyobraź sobie, że mamy dwie klasy Book, pierwszą w przestrzeni nazw 



Bookstore \ Domain i drugi w Library \ Domain. Aby rozwiązać konflikt, możesz wykonać następujące 

czynności: 

usej Bookstore \ Domain \ Book; 

use Library \ Domain \ Book as LibraryBook; 

Słowo kluczowe as ustawia alias dla tej klasy. W tym pliku, za każdym razem, gdy odwołujesz się do 

biblioteki LibraryBook, faktycznie odwołujesz się do klasy Library \ Domain \ Book. Odwołując się do 

Book, PHP po prostu użyje tego z Bookstore. Problem rozwiązany! 

Klasy automatycznie ładowane 

Jak już wiesz, aby użyć klasy, musisz dołączyć plik, który ją definiuje. Do tej pory włączaliśmy pliki 

ręcznie, ponieważ mieliśmy tylko kilka klas i wykorzystaliśmy je w jednym pliku. Ale co się stanie, gdy 

użyjemy kilku klas w kilku plikach? Musi być mądrzejszy sposób, prawda? Rzeczywiście jest. 

Automatyczne ładowanie na ratunek! Automatyczne ładowanie to funkcja PHP, która pozwala 

Twojemu programowi na automatyczne wyszukiwanie i ładowanie plików, biorąc pod uwagę pewien 

zestaw predefiniowanych reguł. Za każdym razem, gdy odwołujesz się do klasy, o której PHP nie wie, 

zapyta autoloadera. Jeśli autoloader może dowiedzieć się, w którym pliku znajduje się klasa, załaduje 

go, a wykonywanie programu będzie kontynuowane jak zwykle. Jeśli nie, PHP zatrzyma wykonywanie. 

Czym jest autoloader? Jest to tylko funkcja PHP, która otrzymuje nazwę klasy jako parametr i oczekuje 

się, że załaduje plik. Istnieją dwa sposoby implementacji autoloadera: albo przy użyciu funkcji 

__autoload, albo przy użyciu opcji spl_autoload_ zarejestruj jeden. 

Korzystanie z funkcji __autoload 

Zdefiniowanie funkcji o nazwie __autoload mówi PHP, że funkcja jest autoloaderem, którego musi 

użyć. Możesz wdrożyć łatwe rozwiązanie: 

function __autoload($classname) { 

$lastSlash = strpos($classname, '\\') + 1; 

$classname = substr($classname, $lastSlash); 

$directory = str_replace('\\', '/', $classname); 

$filename = __DIR__ . '/' . $directory . '.php'; 

require_once($filename); 

} 

Naszym zamiarem jest przechowywanie wszystkich plików PHP w src, czyli źródle. Wewnątrz tego 

katalogu drzewo katalogów będzie emulować drzewo przestrzeni nazw klas z wyłączeniem pierwszej 

sekcji BookStore, która jest przydatna jako przestrzeń nazw, ale nie jest konieczna jako katalog. 

Oznacza to, że nasza klasa Book z pełną nazwą klasy BookStore \ Domain \ Book musi być w src / 

Domain / Book.php. Aby to osiągnąć, nasza funkcja __autoload próbuje znaleźć pierwsze wystąpienie 

odwrotnego ukośnika \ ze strpos, a następnie wyodrębnia je z tej pozycji do końca z substr. W praktyce 

usuwa to tylko pierwszą część przestrzeni nazw BookStore. Następnie zastępujemy wszystkie \ przez /, 

aby system plików mógł zrozumieć ścieżkę. Na koniec łączymy bieżący katalog, nazwę klasy jako 

katalog i rozszerzenie .php. Zanim spróbujesz, pamiętaj o utworzeniu katalogu src / Domain i 

przeniesieniu do niego dwóch klas. Ponadto, aby upewnić się, że testujemy autoloader, zapisz 

następujące dane jako plik init.php i przejdź do strony http: // localhost: 8000 / init.php: 



<? php 

use Bookstore \ Domain \ Book; 

use Bookstore \ Domain \ Customer; 

function __autoload ($ nazwa klasy) { 

$lastSlash = strpos ($ classname, '\\') + 1; 

$classname = substr ($ classname, $ lastSlash); 

$directory = str_replace ('\\', '/', $ classname); 

$filename = __DIR__. „/ src /”. katalog $. „.php” 

require_once ($ nazwa pliku); 

} 

$book1 = newBook („1984”, „George Orwell”, 9785267006323, 12); 

$customer1 = new Customer (5, „John”, „Doe”, „johndoe@mail.com”); 

Przeglądarka nie narzeka teraz i nie ma wyraźnego reqruie_once. Pamiętaj również, że funkcja 

__autoload musi być zdefiniowana tylko raz, a nie w każdym pliku. Dlatego od teraz, gdy chcesz 

korzystać z klas, gdy tylko klasa znajdzie się w przestrzeni nazw i pliku zgodnym z konwencją, wystarczy 

zdefiniować instrukcję use. O wiele czystszy niż wcześniej, prawda? 

Korzystanie z funkcji spl_autoload_register 

Rozwiązanie __autoload wygląda całkiem dobrze, ale ma niewielki problem: co zrobić, jeśli nasz kod 

jest tak złożony, że nie mamy tylko jednej konwencji i potrzebujemy więcej niż jednej implementacji 

funkcji __autoload? Ponieważ nie możemy zdefiniować dwóch funkcji o tej samej nazwie, 

potrzebujemy sposobu, aby powiedzieć PHP, aby zachowywał listę możliwych implementacji 

autoloadera, aby mógł wypróbować wszystkie z nich, dopóki jedna nie zadziała. To jest zadanie 

spl_autoload_register. Definiujesz swoją funkcję autoloadera podając prawidłową nazwę, a następnie 

wywołujesz funkcję spl_autoload_register, wysyłając nazwę swojego autoloadera jako argument. 

Możesz wywołać tę funkcję tyle razy, ile różnych autoloaderów, które masz w kodzie. W rzeczywistości, 

nawet jeśli masz tylko jeden autoloader, korzystanie z tego systemu jest nadal lepszą opcją niż 

__autoload, ponieważ ułatwiasz komuś, kto musi później dodać nowy autoloader: 

function autoloader($classname) { 

$lastSlash = strpos($classname, '\\') + 1; 

$classname = substr($classname, $lastSlash); 

$directory = str_replace('\\', '/', $classname); 

$filename = __DIR__ . '/' . $directory . '.php'; 

require_once($filename); 

} 

spl_autoload_register('autoloader'); 



Dziedziczenie 

Przedstawiliśmy paradygmat zorientowany obiektowo jako panaceum na złożone struktury danych i 

chociaż pokazaliśmy, że możemy definiować obiekty za pomocą właściwości i metod, i wygląda to 

ładnie i fantazyjnie, nie jest to coś, czego nie moglibyśmy rozwiązać za pomocą tablic . Hermetyzacja 

była jedną z cech, która sprawiła, że obiekty były bardziej przydatne niż tablice, ale ich prawdziwa moc 

polega na dziedziczeniu. 

Wprowadzenie do dziedziczenia 

Dziedziczenie w OOP to zdolność do przekazania wdrożenia klasy od rodziców do dzieci. Tak, klasy 

mogą mieć rodziców, a techniczny sposób odwoływania się do tej funkcji polega na tym, że klasa 

pochodzi z innej klasy. Rozszerzając klasę, otrzymujemy wszystkie właściwości i metody, które nie są 

zdefiniowane jako prywatne, a klasa potomna może ich używać tak, jakby były jej własnymi. 

Ograniczeniem jest to, że klasa może obejmować tylko jednego rodzica. Aby pokazać przykład, 

rozważmy naszą klasę Klientów. Zawiera właściwości imię, nazwisko, adres e-mail i identyfikator. Klient 

jest konkretnym typem osoby, zarejestrowanym w naszym systemie, dzięki czemu może on 

otrzymywać książki. Ale w naszym systemie mogą znajdować się inne typy osób, takie jak bibliotekarz 

lub gość. I wszystkie z nich miałyby pewne wspólne właściwości dla wszystkich ludzi, to znaczy imię i 

nazwisko. Byłoby więc sensowne, gdybyśmy utworzyli klasę Person i sprawili, by klasa Customer z niej 

dziedziczyłz. 

Zwróć uwagę, w jaki sposób klient jest połączony z osobą. Metody w Customer nie są zdefiniowane w 

kliencie, ponieważ są niejawne z rozszerzenia. Teraz zapisz nową klasę w src / Domain / Person.php, 

zgodnie z naszą konwencją: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

class Person { 

protected $firstname; 

protected $surname; 

public function __construct(string $firstname, string $surname) { 

$this->firstname = $firstname; 

$this->surname = $surname; 

} 

public function getFirstname(): string { 

return $this->firstname; 

} 

public function getSurname(): string { 

return $this->surname; 

} 

} 



Klasa zdefiniowana w poprzednim fragmencie kodu nie wygląda specjalnie; właśnie zdefiniowaliśmy 

dwie właściwości, konstruktor i dwa moduły pobierające. Pamiętaj jednak, że zdefiniowaliśmy 

właściwości jako chronione, ponieważ jeśli zdefiniujemy je jako prywatne, dzieci nie będą miały do nich 

dostępu. Teraz możemy zaktualizować naszą klasę klienta, usuwając zduplikowane właściwości i ich 

moduły pobierające: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

class Customer extends Person { 

private static $lastId = 0; 

private $id; 

private $email; 

public function __construct( 

int $id, 

string $name, 

string $surname, 

string $email 

) { 

if (empty($id)) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 

} 

} 

$this->name = $name; 

$this->surname = $surname; 

$this->email = $email; 

} 

public static function getLastId(): int { 

return self::$lastId; 

} 



public function getId(): int { 

return $this->id; 

} 

public function getEmail(): string { 

return $this->email; 

} 

public function setEmail($email): string { 

$this->email = $email; 

} 

} 

Uwaga nowe słowo kluczowe extends; mówi PHP, że ta klasa jest dzieckiem klasy Person. Ponieważ 

zarówno Person, jak i Klient znajdują się w tej samej przestrzeni nazw, nie musisz dodawać instrukcji 

użytkowania, ale jeśli tak nie było, powinieneś poinformować ją, jak znaleźć rodzica. Ten kod działa 

dobrze, ale widzimy, że jest trochę powielania kodu. 

Konstruktor klasy Customer wykonuje to samo zadanie, co konstruktor klasy Person! Wkrótce 

postaramy się to naprawić. Aby odwołać się do metody lub właściwości klasy nadrzędnej od dziecka, 

możesz użyć $this tak, jakby właściwość lub metoda była w tej samej klasie. W rzeczywistości można 

powiedzieć, że tak jest. Ale PHP pozwala przedefiniować metodę w klasie potomnej, która była już 

obecna w rodzicu. Jeśli chcesz odwołać się do implementacji rodzica, nie możesz użyć $this, ponieważ 

PHP wywoła tę w dziecku. Aby zmusić PHP do użycia metody rodzica, użyj słowa kluczowego parent :: 

zamiast $this. Zaktualizuj konstruktor klasy Customer w następujący sposób: 

public function __construct( 

int $id, 

string $firstname, 

string $surname, 

string $email 

) { 

parent::__construct($firstname, $surname); 

if (empty($id)) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 



} 

} 

$this->email = $email; 

} 

Ten nowy konstruktor nie powiela kodu. Zamiast tego wywołuje konstruktora klasy nadrzędnej Person, 

wysyłając $firstname i $surname i pozwalając rodzicowi robić to, co już wie, jak to zrobić. Unikamy 

dublowania kodu, a ponadto ułatwiamy przyszłe zmiany w konstruktorze Person. Jeśli będziemy 

musieli zmienić implementację konstruktora Osoby, zmienimy ją tylko w jednym miejscu, a nie we 

wszystkich dzieciach. 

Nadpisywanie Metod 

Jak powiedziano wcześniej, podczas rozszerzania z klasy otrzymujemy wszystkie metody klasy 

nadrzędnej. Jest to domniemane, więc nie są one faktycznie zapisane w klasie potomnej. Co by się 

stało, jeśli zaimplementujesz inną metodę o tym samym podpisie i / lub nazwie? Będziesz nadpisywać 

metodę. Ponieważ nie potrzebujemy tej funkcji w naszych klasach, po prostu dodajmy kod w naszym 

pliku init.php, aby pokazać to zachowanie, a następnie możesz go po prostu usunąć. Zdefiniujmy klasę 

Pops, klasę Child, która rozciąga się od rodzica, oraz metodę sayHi w obu z nich: 

class Pops { 

public function sayHi() { 

echo "Hi, I am pops."; 

} 

} 

class Child extends Pops{ 

public function sayHi() { 

echo "Hi, I am a child."; 

} 

} 

$pops = new Pops(); 

$child = new Child(); 

echo $pops->sayHi(); // Hi, I am pops. 

echo $child->sayHi(); // Hi, I am Child. 

Metoda została zastąpiona, więc przywoływując ją z punktu widzenia dziecka, będziemy jej używać 

zamiast tej odziedziczonej po ojcu. Ale co się stanie, jeśli chcemy odwołać się również do 

odziedziczonego? Zawsze możesz odwołać się do tego słowa kluczowego rodzic. Zobaczmy, jak to 

działa: 

class Child extends Pops{ 



public function sayHi() { 

echo "Hi, I am a child."; 

parent::sayHi(); 

} 

} 

$child = new Child(); 

echo $child->sayHi(); // Hi, I am Child. Hi I am pops. 

Teraz dziecko mówi Hi zarówno sobie, jak i ojcu. Wydaje się to bardzo łatwe i przydatne, prawda? Cóż, 

jest ograniczenie. Wyobraź sobie, że tak jak w prawdziwym życiu dziecko było bardzo nieśmiałe i nie 

przywitałoby się ze wszystkimi. Możemy spróbować ustawić widoczność metody jako chronionej, ale 

zobaczmy, co się stanie: 

class Child extends Pops{ 

protected function sayHi() { 

echo "Hi, I am a child."; 

} 

} 

Podczas wypróbowania tego kodu, nawet bez próby jego utworzenia, pojawi się błąd krytyczny 

dotyczący poziomu dostępu tej metody. Powodem jest to, że podczas nadpisywania metoda musi mieć 

co najmniej taką samą widoczność jak dziedziczona. Oznacza to, że jeśli odziedziczymy chroniony, 

możemy go zastąpić innym chronionym lub publicznym, ale nigdy prywatnym. 

Klasy abstrakcyjne 

Pamiętaj, że za każdym razem możesz przedłużyć tylko jedną klasę nadrzędną. Oznacza to, że Klient 

może korzystać wyłącznie z Person. Ale jeśli chcemy uczynić to drzewo hierarchiczne bardziej 

złożonym, możemy utworzyć klasy potomne, które rozciągają się od Klienta, a klasy te będą rozciągać 

się pośrednio również od Osoby. Stwórzmy dwa typy klientów: podstawowy i premium. Ci dwaj klienci 

będą mieli te same właściwości i metody od Customer i od Persona, a także nowe, które wdrażamy w 

każdym z nich. Zapisz następujący kod jako src / Domain / Customer / Basic.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Customer; 

class Basic extends Customer { 

public function getMonthlyFee(): float { 

return 5.0; 

} 

public function getAmountToBorrow(): int { 



return 3; 

} 

public function getType(): string { 

return 'Basic'; 

} 

} 

I następujący kod jako src / Domain / Customer / Premium.php 

<?php 

namespace Bookstore\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Customer; 

class Premium extends Customer { 

public function getMonthlyFee(): float { 

return 10.0; 

} 

public function getAmountToBorrow(): int { 

return 10; 

} 

public function getType(): string { 

return 'Premium'; 

} 

} 

W poprzednich dwóch kodach należy zauważyć, że rozciągamy się od Klienta na dwie różne klasy i jest 

to całkowicie legalne - możemy rozciągać się na klasy w różnych przestrzeniach nazw. Te same metody 

definiujemy w tych dwóch klasach, ale ich implementacje są różne. Celem tego podejścia jest 

niewyróżniające wykorzystywanie obu rodzajów klientów, nie wiedząc, który z nich jest za każdym 

razem. Na przykład możemy tymczasowo mieć następujący kod w naszym pliku init.php. Pamiętaj, aby 

dodać instrukcję use, aby zaimportować klienta klasy, jeśli go nie masz. 

function checkIfValid(Customer $customer, array $books): bool { 

return $customer->getAmountToBorrow() >= count($books); 

} 

Poprzednia funkcja powiedziałaby nam, czy dany klient mógłby pożyczyć wszystkie książki w tablicy. 

Zauważ, że podpowiedź do typu metody mówi Klient, bez określania, który z nich. Spowoduje to 

zaakceptowanie obiektów, które są instancjami Klienta lub dowolnej klasy, która pochodzi od Klienta, 

to znaczy Basic lub Premium. Wygląda legalnie, prawda? Spróbujmy go następnie użyć: 



$customer1 = new Basic(5, 'John', 'Doe', 'johndoe@mail.com'); 

var_dump(checkIfValid($customer1, [$book1])); // ok 

$customer2 = new Customer(7, 'James', 'Bond', 'james@bond.com'); 

var_dump(checkIfValid($customer2, [$book1])); // fails 

Pierwsze wywołanie działa zgodnie z oczekiwaniami, ale drugie kończy się niepowodzeniem, nawet 

jeśli wysyłamy obiekt klienta. Problem powstaje, ponieważ rodzic nie wie o żadnej metodzie 

getAmountToBorrow! Wydaje się również niebezpieczne, że polegamy na dzieciach, które zawsze 

wdrażają tę metodę. Rozwiązanie polega na użyciu klas abstrakcyjnych. 

Klasa abstrakcyjna to klasa, której nie można utworzyć. Jej jedynym celem jest upewnienie się, że jego 

dzieci są poprawnie wdrożone. Zadeklarowanie klasy jako abstrakcyjnej odbywa się za pomocą słowa 

kluczowego abstract, po której następuje definicja normalnej klasy. Możemy również określić metody, 

które dzieci są zmuszone wdrożyć, bez implementowania ich w klasie nadrzędnej. Metody te nazywane 

są metodami abstrakcyjnymi i są zdefiniowane za pomocą słowa kluczowego streszczenie na początku. 

Oczywiście pozostałe normalne metody również mogą tam pozostać i zostaną odziedziczone przez jego 

dzieci: 

<?php 

abstract class Customer extends Person { 

//... 

abstract public function getMonthlyFee(); 

abstract public function getAmountToBorrow(); 

abstract public function getType(); 

//... 

} 

Powyższa abstrakcja rozwiązuje oba problemy. Po pierwsze, nie będziemy w stanie wysłać żadnej 

instancji klienta klasy, ponieważ nie możemy jej utworzyć. Oznacza to, że wszystkie obiekty, które 

przyjmie metoda checkIfValid, są tylko potomkami od klienta. Z drugiej strony, zadeklarowanie metod 

abstrakcyjnych zmusza wszystkie dzieci, które rozszerzają klasę, do ich wdrożenia. Dzięki temu 

upewniamy się, że wszystkie obiekty zaimplementują getAmountToBorrow, a nasz kod jest bezpieczny. 

Nowe drzewo hierarchiczne zdefiniuje trzy abstrakcyjne metody w kliencie i pominie je dla swoich 

potomków. Prawdą jest, że wdrażamy je u dzieci, ale ponieważ są one egzekwowane przez Klienta, a 

dzięki abstrakcji jesteśmy pewni, że wszystkie klasy z niego wychodzące będą musiały je wdrożyć i że 

jest to bezpieczne. ostatni nowy dodatek, twój plik init.php powinien zawieść. Powodem jest to, że 

próbuje utworzyć instancję klasy Klient, ale teraz jest abstrakcyjna, więc nie możesz. Utwórz konkretną 

klasę, czyli nie abstrakcyjną, aby rozwiązać problem. 

Interfejsy 

Interfejs to element OOP, który grupuje zestaw deklaracji funkcji bez ich implementacji, to znaczy 

określa nazwę, typ zwracany i argumenty, ale nie blok kodu. Interfejsy różnią się od klas abstrakcyjnych, 

ponieważ nie mogą w ogóle zawierać żadnej implementacji, podczas gdy klasy abstrakcyjne mogą 

mieszać definicje metod i implementacje. Celem interfejsów jest określenie, co klasa może zrobić, ale 



nie sposób jej wykonania. Na podstawie naszego kodu możemy zidentyfikować potencjalne użycie 

interfejsów. Klienci mają oczekiwane zachowanie, ale jego implementacja zmienia się w zależności od 

rodzaju klienta. Tak więc klient może być interfejsem zamiast abstrakcyjnej klasy. Ponieważ jednak 

interfejs nie może implementować żadnej funkcji ani nie może zawierać właściwości, będziemy musieli 

przenieść konkretny kod z klasy Customer do innego miejsca. Na razie przenieśmy go do klasy Person. 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

class Person { 

private static $lastId = 0; 

protected $id; 

protected $firstname; 

protected $surname; 

protected $email; 

public function __construct( 

int $id, 

string $firstname, 

string $surname, 

string $email 

) { 

$this->firstname = $firstname; 

$this->surname = $surname; 

$this->email = $email; 

if (empty($id)) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 

} 

} 

} 

public function getFirstname(): string { 



return $this->firstname; 

} 

public function getSurname(): string { 

return $this->surname; 

} 

public static function getLastId(): int { 

return self::$lastId; 

} 

public function getId(): int { 

return $this->id; 

} 

public function getEmail(): string { 

return $this->email; 

} 

} 

Komplikowanie rzeczy bardziej niż to konieczne 

Interfejsy są bardzo przydatne, ale zawsze jest miejsce i czas na wszystko. Ponieważ nasza aplikacja 

jest bardzo prosta ze względu na jej dydaktyczny charakter, nie ma dla nich prawdziwego miejsca. Klasa 

abstrakcyjna zdefiniowana już w poprzedniej sekcji jest najlepszym podejściem do naszego 

scenariusza. Ale żeby pokazać, jak działają interfejsy, dostosujemy do nich nasz kod. Nie martw się 

jednak, ponieważ większość kodu, który teraz wprowadzimy, zostanie zastąpiona lepszymi praktykami 

po wprowadzeniu baz danych i wzorca MVC ,korzystanie z baz danych i adaptacja do MVC. Pisząc 

własne aplikacje, nie próbuj komplikować rzeczy bardziej niż to konieczne. Często spotyka się bardzo 

skomplikowany kod programistów, którzy próbują pokazać wszystkie swoje umiejętności w bardzo 

prostym scenariuszu. Używaj tylko niezbędnych narzędzi, aby pozostawić czysty kod, który jest łatwy 

w utrzymaniu i oczywiście działa zgodnie z oczekiwaniami. Zmień zawartość Customer.php w 

następujący sposób: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

interface Customer { 

public function getMonthlyFee(): float; 

public function getAmountToBorrow(): int; 

public function getType(): string; 

} 



Zauważ, że interfejs jest bardzo podobny do klasy abstrakcyjnej. Różnice polegają na tym, że jest on 

zdefiniowany za pomocą słowa kluczowego interface i że jego metody nie mają słowa abstrakcyjne. 

Interfejsy nie mogą być tworzone, ponieważ ich metody nie są implementowane jak w przypadku klas 

abstrakcyjnych. Jedyne, co możesz z nimi zrobić, to stworzyć klasę, aby je zaimplementować. 

Implementacja interfejsu oznacza implementację wszystkich zdefiniowanych w nim metod, na 

przykład kiedy rozszerzyliśmy klasę abstrakcyjną. Ma wszystkie zalety rozszerzenia klas abstrakcyjnych, 

takich jak przynależność do tego typu - przydatne podczas podpowiedzi typu. Z punktu widzenia 

dewelopera używanie klasy, która implementuje interfejs, przypomina pisanie umowy: zapewniasz, że 

twoja klasa będzie zawsze miała metody zadeklarowane w interfejsie, niezależnie od implementacji. Z 

tego powodu interfejsy dbają tylko o metody publiczne, z których mogą korzystać inni programiści. 

Jedyną zmianą, którą musisz wprowadzić w kodzie, jest zastąpienie słów kluczowych rozszerzeń o 

narzędzia: 

class Basic implements Customer { 

Dlaczego więc ktoś miałby używać interfejsu, skoro zawsze moglibyśmy użyć klasy abstrakcyjnej, która 

nie tylko wymusza implementację metod, ale także pozwala na dziedziczenie kodu? Powodem jest to, 

że można rozszerzyć tylko z jednej klasy, ale można zaimplementować wiele instancji jednocześnie. 

Wyobraź sobie, że masz inny interfejs definiujący płatników. Może to zidentyfikować osobę, która 

może coś zapłacić, niezależnie od tego, co to jest. Zapisz następujący kod w src / Domain / Payer.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

interface Payer { 

public function pay(float $amount); 

public function isExtentOfTaxes(): bool; 

} 

Teraz nasi klienci podstawowi i premium mogą wdrożyć oba interfejsy. Podstawowy klient będzie 

wyglądał następująco: 

//... 

use Bookstore\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Person; 

class Basic extends Person implements Customer { 

public function getMonthlyFee(): float { 

//... 

A klient premium zmieni się w ten sam sposób: 

// ... 

use Bookstore\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Person; 

class Premium extends Person implements Customer { 



public function getMonthlyFee(): float { 

//... 

Powinieneś zobaczyć, że ten kod przestałby działać. Powodem jest to, że chociaż implementujemy 

drugi interfejs, metody nie są zaimplementowane. Dodaj te dwie metody do podstawowej klasy 

klienta: 

public function pay(float $amount) { 

echo "Paying $amount."; 

} 

public function isExtentOfTaxes(): bool { 

return false; 

} 

Dodaj te dwie metody do klasy klientów premium: 

public function pay(float $amount) { 

echo "Paying $amount."; 

} 

public function isExtentOfTaxes(): bool { 

return true; 

} 

Jeśli wiesz, że wszyscy klienci będą musieli być płatnikami, możesz nawet skonfigurować interfejs 

klienta, aby dziedziczył z interfejsu Payer 

interface Customer extends Payer { 

Ta zmiana w ogóle nie wpływa na korzystanie z naszych klas. Inni programiści zobaczą, że nasi klienci 

podstawowi i premium dziedziczą od Płatnika i Klienta, a zatem zawierają wszystkie niezbędne metody. 

To, że interfejsy te są niezależne lub rozciągają się od siebie, jest czymś, co nie wpłynie zbytnio. 

Interfejsy mogą rozszerzać się tylko z innych interfejsów, a klasy mogą rozciągać się tylko z innych klas. 

Jedynym sposobem ich pomieszania jest implementacja interfejsu przez klasę, ale klasa nie rozszerza 

się z interfejsu ani interfejs nie rozszerza się z klasy. Ale z punktu widzenia podpowiedzi typu można je 

stosować zamiennie. Podobnie jak w klasach abstrakcyjnych, metody zadeklarowane w interfejsie są 

wyświetlane w interfejsie, a nie w każdej z klas, które go implementują. 

Polimorfizm 

Polimorfizm to funkcja OOP, która pozwala nam pracować z różnymi klasami, które implementują ten 

sam interfejs. Jest to jedna z zalet programowania obiektowego. Umożliwia programistom tworzenie 

złożonego systemu klas i drzew hierarchicznych, ale oferuje prosty sposób pracy z nimi. Wyobraź sobie, 

że mamy funkcję, która, biorąc pod uwagę płatnika, sprawdza, czy jest zwolniona z podatków, czy nie, 

i sprawia, że płaci pewną kwotę. Ten fragment kodu nie ma nic przeciwko, jeśli płatnikiem jest klient, 

bibliotekarz lub ktoś, kto nie ma nic wspólnego z księgarnią. Jedyną rzeczą, na której zależy, jest to, że 

płatnik jest w stanie zapłacić. Funkcja może wyglądać następująco: 



function processPayment(Payer $payer, float $amount) { 

if ($payer->isExtentOfTaxes()) { 

echo "What a lucky one..."; 

} else { 

$amount *= 1.16; 

} 

$payer->pay($amount); 

} 

Możesz wysłać klientów podstawowych lub premium do tej funkcji, a zachowanie będzie inne. 

Ponieważ jednak obaj implementują interfejs płatnika, oba dostarczone obiekty są poprawnymi typami 

i oba są w stanie wykonać niezbędne działania. Funkcja checkIfValid pobiera klienta i listę książek. 

Widzieliśmy już, że wysłanie dowolnego klienta sprawia, że funkcja działa zgodnie z oczekiwaniami. Ale 

co się stanie, jeśli wyślemy obiekt klasy Bibliotekarz, który rozciąga się od Payera? Ponieważ Płatnik nie 

wie o kliencie (jest raczej na odwrót), funkcja będzie narzekać, ponieważ podpowiedzi dotyczące typu 

nie zostaną wykonane. Jedną przydatną funkcją dostarczaną z PHP jest możliwość sprawdzenia, czy 

obiekt jest instancją określonej klasy lub interfejsu. Sposób na użycie tego polega na określeniu 

zmiennej, po której następuje słowo kluczowe instanceof i nazwa klasy lub interfejsu. Zwraca wartość 

logiczną, która jest prawdą, jeśli obiekt pochodzi z klasy, która rozszerza lub implementuje określoną, 

lub fałsz w przeciwnym razie. Zobaczmy kilka przykładów: 

basic = new Basic(1, "name", "surname", "email"); 

$premium = new Premium(2, "name", "surname", "email"); 

var_dump($basic instanceof Basic); // true 

var_dump($basic instanceof Premium); // false 

var_dump($premium instanceof Basic); // false 

var_dump($premium instanceof Premium); // true 

var_dump($basic instanceof Customer); // true 

var_dump($basic instanceof Person); // true 

var_dump($basic instanceof Payer); // true 

Pamiętaj, aby dodać wszystkie instrukcje use dla każdej klasy lub interfejsu, w przeciwnym razie PHP 

zrozumie, że określona nazwa klasy znajduje się w przestrzeni nazw pliku. 

Trait 

Do tej pory nauczyłeś się, że rozszerzanie z klas umożliwia dziedziczenie kodu (właściwości i 

implementacje metod), ale ma ono ograniczenie rozszerzania tylko z jednej klasy za każdym razem. Z 

drugiej strony możesz używać interfejsów do implementacji wielu zachowań z tej samej klasy, ale nie 

możesz dziedziczyć kodu w ten sposób. Aby wypełnić tę lukę, aby móc odziedziczyć kod z wielu miejsc, 

masz tarits. 



Traits to mechanizmy, które pozwalają na ponowne użycie kodu, „dziedziczenia”, a raczej kopiowanie 

i wklejanie kodu, z wielu źródeł jednocześnie. Traits, jako abstrakcyjne klasy lub interfejsy, nie mogą 

być tworzone; są tylko kontenerami funkcjonalności, których można używać z innych klas. Jeśli 

pamiętasz, w klasie Person mamy kod, który zarządza przypisywaniem identyfikatorów. Ten kod nie 

jest tak naprawdę częścią osoby, ale raczej częścią systemu identyfikacji, który może być używany przez 

inny podmiot, który również musi być identyfikowany za pomocą identyfikatorów. Jednym ze 

sposobów wyodrębnienia tej funkcji z Person - i nie mówimy, że jest to najlepszy sposób, ale aby 

zobaczyć cechy w działaniu, wybieramy tę - jest przeniesienie jej do trait. Aby zdefiniować trait zrób 

tak, jakbyś definiował klasę, po prostu użyj cechy słowa kluczowego zamiast klasy. Zdefiniuj przestrzeń 

nazw, dodaj potrzebne instrukcje użycia, zadeklaruj jej właściwości i zaimplementuj metody oraz 

umieść wszystko w pliku zgodnym z tymi samymi konwencjami. Dodaj następujący kod do pliku src / 

Utils / Unique.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Utils; 

trait Unique { 

private static $lastId = 0; 

protected $id; 

public function setId(int $id) { 

if (empty($id)) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 

} 

} 

} 

public static function getLastId(): int { 

return self::$lastId; 

} 

public function getId(): int { 

return $this->id; 

} 

} 



Zauważ, że przestrzeń nazw nie jest taka sama jak zwykle, ponieważ przechowujemy ten kod w innym 

pliku. Jest to kwestia konwencji, ale masz całkowitą swobodę korzystania ze struktury plików, którą 

uważasz za lepszą dla każdego przypadku. W tym przypadku nie uważamy, że cecha ta reprezentuje 

„logikę biznesową”, podobnie jak klienci i książki; zamiast tego reprezentuje narzędzie do zarządzania 

przypisywaniem identyfikatorów. Uwzględniamy cały kod związany z identyfikatorami od osoby. 

Obejmuje to właściwości, metody pobierające i kod wewnątrz konstruktora. Ponieważ cechy nie 

można utworzyć, nie możemy dodać konstruktora. Zamiast tego dodaliśmy metodę setId, która 

zawiera kod. Podczas konstruowania nowej instancji, która korzysta z tej cechy, możemy wywołać tę 

metodę setId, aby ustawić identyfikator na podstawie tego, co użytkownik wysyła jako argument. Klasa 

Person też będzie musiała się zmienić. Musimy usunąć wszystkie odniesienia do identyfikatorów i 

będziemy musieli w jakiś sposób określić, że klasa używa tej cechy. Aby to zrobić, używamy słowa 

kluczowego use, podobnie jak w przestrzeni nazw, ale wewnątrz klasy. Zobaczmy, jak by to wyglądało: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain; 

use Bookstore\Utils\Unique; 

class Person { 

use Unique; 

protected $firstname; 

protected $surname; 

protected $email; 

public function __construct( 

int $id, 

string $firstname, 

string $surname, 

string $email 

) { 

$this->firstname = $firstname; 

$this->surname = $surname; 

$this->email = $email; 

$this->setId($id); 

} 

public function getFirstname(): string { 

return $this->firstname; 

} 

public function getSurname(): string { 



return $this->surname; 

} 

public function getEmail(): string { 

return $this->email; 

} 

public function setEmail(string $email) { 

$this->email = $email; 

} 

} 

Dodajemy instrukcję use unique;, aby poinformować klasę, że używa tej cechy. Usuwamy wszystko 

związane z identyfikatorami, nawet wewnątrz konstruktora. Nadal otrzymujemy identyfikator jako 

pierwszy argument konstruktora, ale prosimy, aby metoda setId od cechy zrobiła za nas wszystko. 

Zauważ, że odwołujemy się do tej metody za pomocą $ this, jakby to była metoda wewnątrz klasy. 

Zaktualizowane drzewo hierarchiczne wygląda następująco (należy pamiętać, że nie dodajemy 

wszystkich metod dla wszystkich klas lub interfejsów, które nie biorą udziału w ostatnich zmianach, 

aby schemat był jak najmniejszy i czytelny). Zobaczmy, jak to działa, nawet jeśli działa w sposób, jakiego 

prawdopodobnie się spodziewasz. Dodaj ten kod do pliku init.php, dołącz niezbędne instrukcje użycia 

i uruchom go w przeglądarce: 

$basic1 = new Basic(1, "name", "surname", "email"); 

$basic2 = new Basic(null, "name", "surname", "email"); 

var_dump($basic1->getId()); // 1 

var_dump($basic2->getId()); // 2 

Powyższy kod tworzy dwóch klientów. Pierwszy z nich ma określony identyfikator, a drugi pozwala 

systemowi wybrać dla niego identyfikator. W rezultacie drugi klient podstawowy ma identyfikator 2. 

Należy się tego spodziewać, ponieważ obaj klienci są podstawowi. Ale co by się stało, gdyby klienci byli 

różnych typów? 

$basic = new Basic(1, "name", "surname", "email"); 

$premium = new Premium(null, "name", "surname", "email"); 

var_dump($basic->getId()); // 1 

var_dump($premium->getId()); // 2 

Identyfikatory są nadal takie same. Należy się tego spodziewać, ponieważ cecha ta jest zawarta w klasie 

Person, więc właściwość statyczna $lastId będzie współdzielona we wszystkich instancjach klasy 

Person, w tym w klientach Basic i Premium. Jeśli użyjesz cechy klienta Basic i Premium zamiast Person 

(ale nie powinieneś), uzyskasz następujący wynik: 

var_dump($basic->getId()); // 1 

var_dump($premium->getId()); // 1 



Każda klasa będzie miała swoją własność statyczną. Wszystkie instancje podstawowe będą miały ten 

sam $ lastId, inny niż $ lastId instancji Premium. Powinno to wyjaśnić, że elementy statyczne cech są 

powiązane z dowolną klasą, która ich używa, a nie z samą cechą. Można to również odzwierciedlić 

podczas testowania następującego kodu, który wykorzystuje nasz oryginalny scenariusz, w którym 

cecha jest używana od osoby: 

$basic = new Basic(1, "name", "surname", "email"); 

$premium = new Premium(null, "name", "surname", "email"); 

var_dump(Person::getLastId()); // 2 

var_dump(Unique::getLastId()); // 0 

var_dump(Basic::getLastId()); // 2 

var_dump(Premium::getLastId()); // 2 

Jeśli masz dobre oko na problemy, możesz zacząć myśleć o niektórych potencjalnych problemach 

związanych z użyciem traits. Co się stanie, jeśli użyjemy dwóch trait zawierających tę samą metodę? A 

co się stanie, jeśli użyjesz trait, która zawiera metodę, która jest już zaimplementowana w tej klasie? 

Najlepiej byłoby unikać takich sytuacji; są to światła ostrzegawcze przed możliwym złym projektem. 

Ale ponieważ zawsze będą wyjątkowe przypadki, zobaczmy kilka izolowanych przykładów ich 

zachowania. Scenariusz, w którym trait i klasa implementują tę samą metodę, jest łatwy. Metoda 

zaimplementowana jawnie w klasie ma pierwszeństwo, następnie metoda zaimplementowana w 

cechy, a na końcu metoda odziedziczona z klasy nadrzędnej. Zobaczmy, jak to działa. Weźmy na 

przykład następujące definicje cech i klas: 

<?php 

trait Contract { 

public function sign() { 

echo "Signing the contract."; 

} 

} 

class Manager { 

use Contract; 

public function sign() { 

echo "Signing a new player."; 

} 

} 

Obie implementują metodę znaku, co oznacza, że musimy zastosować zdefiniowane wcześniej reguły 

pierwszeństwa. Metoda zdefiniowana w klasie ma pierwszeństwo przed metodą z traity, więc w tym 

przypadku wykonaną metodą będzie metoda z klasy: 

$ manager = new Manager (); 



$ manager-> sign(); // Podpisanie nowego gracza. 

Najbardziej skomplikowanym scenariuszem byłby scenariusz, w którym klasa używa dwóch traits za 

pomocą tej samej metody. Nie ma żadnych reguł, które automatycznie rozwiązywałyby konflikt, więc 

musisz rozwiązać go jawnie. Sprawdź następujący kod: 

<?php 

trait Contract { 

public function sign() { 

echo "Signing the contract."; 

} 

} 

trait Communicator { 

public function sign() { 

echo "Signing to the waitress."; 

} 

} 

class Manager { 

use Contract, Communicator; 

} 

$manager = new Manager(); 

$manager->sign(); 

Poprzedni kod zgłasza błąd krytyczny, ponieważ obie cechy implementują tę samą metodę. Aby wybrać 

ten, którego chcesz użyć, musisz użyć operatora zamiast. Aby go użyć, podaj nazwę cechy i metodę, 

której chcesz użyć, a następnie zamiast niej i cechę, którą odrzucasz do użycia. Opcjonalnie użyj słowa 

kluczowego, aby dodać alias, tak jak to zrobiliśmy z przestrzeniami nazw, abyś mógł użyć obu metod: 

class Manager { 

use Contract, Communicator { 

Contract::sign insteadof Communicator; 

Communicator::sign as makeASign; 

} 

} 

$manager = new Manager(); 

$manager->sign(); // Signing the contract. 

$manager->makeASign(); // Signing to the waitress. 



Możesz zobaczyć, w jaki sposób postanowiliśmy zastosować metodę Kontraktu zamiast 

Communicatora, ale dodaliśmy alias, aby obie metody były dostępne. Mamy nadzieję, że widać, że 

nawet konflikty można rozwiązać, a istnieją szczególne przypadki, w których nie pozostaje nic innego, 

jak sobie z nimi poradzić; ogólnie rzecz biorąc, wyglądają jak zły znak - żadna gra słów. 

Obsługa wyjątków 

Nie ma znaczenia, jak łatwa i intuicyjna jest Twoja aplikacja, użytkownik będzie niewłaściwie 

użytkowany lub po prostu przypadkowe błędy łączności, a Twój kod musi być gotowy do obsługi tych 

scenariuszy, aby wrażenia użytkownika były dobre możliwy. Te scenariusze nazywamy wyjątkami: 

element języka, który identyfikuje przypadek, który nie jest zgodny z oczekiwaniami. 

Blok try… catch 

Twój kod może ręcznie zgłaszać wyjątki, ilekroć uważasz to za konieczne. Na przykład weź metodę setId 

z trait Unique. Dzięki podpowiedziom typu wymuszamy, aby identyfikator był numeryczny, ale to tak 

daleko, jak to możliwe. Co by się stało, gdyby ktoś próbował ustawić identyfikator, który jest liczbą 

ujemną? Kod teraz pozwala mu przejść, ale w zależności od twoich preferencji chciałbyś go uniknąć. 

To byłoby dobre miejsce na wyjątek. Zobaczmy, jak dodalibyśmy tę kontrolę i wynikający z niej wyjątek 

public function setId($id) { 

if ($id < 0) { 

throw new \Exception('Id cannot be negative.'); 

} 

if (empty($id)) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 

} 

} 

} 

Jak widać, wyjątki są obiektami wyjątku klasy. Pamiętaj o dodaniu ukośnika odwrotnego do nazwy 

klasy, chyba że chcesz dołączyć ją do wyjątku use; u góry pliku. Konstruktor klasy Exception pobiera 

opcjonalne argumenty, z których pierwszym jest komunikat wyjątku. Wystąpienia wyjątku klasy same 

w sobie nic nie robią; muszą zostać wyrzucone, aby zostać zauważonym przez program. Spróbujmy 

zmusić nasz program do zgłoszenia tego wyjątku. W tym celu spróbujmy utworzyć klienta z ujemnym 

identyfikatorem. W pliku init.php dodaj: 

$basic = new Basic(-1, "name", "surname", "email"); 

Jeśli spróbujesz teraz w przeglądarce, PHP zgłasza krytyczny błąd informujący, że wystąpił 

nieprzechwycony wyjątek, czyli oczekiwane zachowanie. W przypadku PHP wyjątkiem jest coś, czego 



nie można odzyskać, więc zatrzyma wykonywanie. Jest to dalekie od ideału, ponieważ chcesz po prostu 

wyświetlić komunikat o błędzie dla użytkownika i pozwolić mu spróbować ponownie. Możesz - i 

powinieneś - wychwytywać wyjątki, używając bloków try… catch. Wstawiasz kod, który może zgłosić 

wyjątek w bloku try, a jeśli wystąpi wyjątek, PHP przejdzie do bloku catch. Zobaczmy, jak to działa: 

public function setId(int $id) { 

try { 

if ($id < 0) { 

throw new Exception('Id cannot be negative.'); 

} 

if (empty($id)) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 

} 

} 

} catch (Exception $e) { 

echo $e->getMessage(); 

} 

} 

Jeśli przetestujemy ostatni fragment kodu w naszej przeglądarce, zobaczymy komunikat wyświetlony 

z bloku catch. Wywołanie metody getMessage w instancji wyjątku da nam komunikat - pierwszy 

argument podczas tworzenia obiektu. Pamiętaj jednak, że argument konstruktora jest opcjonalny; więc 

nie polegaj zbytnio na komunikacie wyjątku, jeśli nie masz pewności, jak został wygenerowany, 

ponieważ może być pusty. Zauważ, że po zgłoszeniu wyjątku nic więcej w bloku try nie jest 

wykonywane; PHP przechodzi bezpośrednio do bloku catch. Dodatkowo blok otrzymuje argument, 

który jest zgłaszanym wyjątkiem. W tym przypadku podpowiedzi są obowiązkowe - wkrótce dowiesz 

się, dlaczego. Nazwanie argumentu jako $e jest powszechnie stosowaną konwencją, chociaż nie jest 

dobrą praktyką stosowanie złych opisowych nazw zmiennych. 

Będąc trochę krytycznym, jak dotąd nie ma żadnej realnej korzyści z zastosowania wyjątków w tym 

przykładzie. Prosty, jeśli… inaczej blok wykonałby dokładnie tę samą pracę, prawda? Ale prawdziwa 

siła wyjątków polega na zdolności do propagowania metod. Oznacza to, że wyjątek zgłoszony w 

metodzie setId, jeśli nie zostanie przechwycony, zostanie propagowany do dowolnego miejsca, w 

którym metoda została wywołana, co pozwoli nam go tam uchwycić. 



Jest to bardzo przydatne, ponieważ różne miejsca w kodzie mogą chcieć obsługiwać wyjątek w inny 

sposób. Aby zobaczyć, jak to się robi, usuńmy try… catch wstawiony do setId i umieść następujący 

fragment kodu w pliku init.php: 

try { 

$basic = new Basic(-1, "name", "surname", "email"); 

} catch (Exception $e) { 

echo 'Something happened when creating the basic customer: ' 

. $e->getMessage(); 

} 

Poprzedni przykład pokazuje, jak przydatne jest wychwytywanie propagowanych wyjątków: możemy 

dokładniej określić, co się dzieje, ponieważ wiemy, co użytkownik próbował zrobić, gdy wyjątek został 

zgłoszony. W tym przypadku wiemy, że próbowaliśmy utworzyć klienta, ale ten wyjątek mógł zostać 

zgłoszony podczas próby aktualizacji identyfikatora istniejącego klienta, co wymagałoby innego 

komunikatu o błędzie. 

Blok finally 

Istnieje trzeci blok, z którego można skorzystać w przypadku wyjątków: blok finally. Ten blok jest 

dodawany po try… catch one i jest opcjonalny. W rzeczywistości blok catch jest opcjonalny; 

ograniczenie polega na tym, że po próbie musi być przynajmniej jeden z nich. Możesz mieć te trzy 

scenariusze: 

// scenario 1: the whole try-catch-finally 

try { 

// code that might throw an exception 

} catch (Exception $e) { 

// code that deals with the exception 

} finally { 

// finally block 

} 

// scenario 2: try-finally without catch 

try { 

// code that might throw an exception 

} finally { 

// finally block 

} 

// scenario 3: try-catch without finally 



try { 

// code that might throw an exception 

} catch (Exception $e) { 

// code that deals with the exception 

} 

Kod wewnątrz ostatniego bloku jest wykonywany, gdy blok try lub catch są całkowicie wykonane. Tak 

więc, jeśli mamy scenariusz, w którym nie ma wyjątku, po wykonaniu całego kodu w bloku try, PHP w 

końcu wykona kod wewnątrz. Z drugiej strony, jeśli w bloku try zostanie zgłoszony wyjątek, PHP 

przejdzie do bloku catch, a po wykonaniu wszystkiego tam, wykona również blok w końcu. Aby 

przetestować tę funkcjonalność, zaimplementujmy funkcję, która zawiera blok try… catch… wreszcie, 

próbując utworzyć klienta o danym identyfikatorze (za pomocą argumentu) i zarejestrować wszystkie 

akcje, które mają miejsce. Możesz dodać następujący fragment kodu do pliku init.php: 

function createBasicCustomer($id) 

{ 

try { 

echo "\nTrying to create a new customer.\n"; 

return new Basic($id, "name", "surname", "email"); 

} catch (Exception $e) { 

echo "Something happened when creating the basic customer: " 

. $e->getMessage() . "\n"; 

} finally { 

echo "End of function.\n"; 

} 

} 

createBasicCustomer(1); 

createBasicCustomer(-1); 

Jeśli spróbujesz tego, twoja przeglądarka wyświetli następujące dane wyjściowe - pamiętaj, aby 

wyświetlić kod źródłowy strony i zobaczyć ładnie sformatowane 

 

Wynik może być inny niż oczekiwany. Przy pierwszym wywołaniu funkcji jesteśmy w stanie utworzyć 

obiekt bez problemu, a to oznacza, że wykonujemy instrukcję return. W normalnej funkcji powinien to 



być koniec, ale skoro jesteśmy w środku try… catch… wreszcie blok, wciąż musimy wykonać kod finally! 

Drugi przykład wygląda bardziej intuicyjnie, skacząc od try do catch, a następnie do bloku finally. 

Blok finally jest bardzo przydatny, gdy mamy do czynienia z kosztownymi zasobami, takimi jak 

połączenia z bazą danych, a później zobaczysz, jak z nich korzystać. W zależności od rodzaju połączenia 

konieczne będzie jego zamknięcie po użyciu, aby umożliwić innym użytkownikom połączenie. Blok 

finally służy do zamykania tych połączeń, niezależnie od tego, czy funkcja zgłasza wyjątek, czy nie. 

Przechwytywanie różnego rodzaju wyjątków 

Sprawdzono już, że wyjątki są przydatne, ale wciąż jest jedna ważna cecha do pokazania: wyłapywanie 

różnych rodzajów wyjątków. Jak już wiesz, wyjątki są instancjami klasy Exception i, jak w przypadku 

każdej innej klasy, można je rozszerzyć. Głównym celem rozszerzenia z tej klasy jest stworzenie różnego 

rodzaju wyjątków, ale nie dodamy żadnej logiki - nawet jeśli oczywiście możesz. Utwórzmy klasę, która 

rozciąga się na podstawie wyjątku i która identyfikuje wyjątki związane z nieprawidłowymi 

identyfikatorami. Umieść ten kod w pliku src / Exceptions / InvalidIdException.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Exceptions; 

use Exception; 

class InvalidIdException extends Exception { 

public function __construct($message = null) { 

$message = $message ?: 'Invalid id provided.'; 

parent::__construct($message); 

} 

} 

Klasa InvalidIdException rozciąga się od klasy Exception, więc można ją wyrzucić jako jedną. 

Konstruktor klasy pobiera opcjonalny argument $message. Poniższe dwa wiersze zawierają 

interesujący kod: 

• Operator ?: Jest krótszą wersją warunku i działa w ten sposób: wyrażenie po lewej stronie jest 

zwracane, jeśli nie ma wartości false, w przeciwnym razie zwracane jest wyrażenie po prawej stronie. 

Chcemy tutaj użyć wiadomości podanej przez użytkownika lub domyślnej w przypadku, gdy użytkownik 

jej nie dostarczy. 

• Konstrukt nadrzędny :: __ wywoła konstruktor nadrzędny, czyli konstruktor klasy Exception. Jak już 

wiesz, ten konstruktor otrzymuje komunikat o wyjątku jako pierwszy argument. Można 

argumentować, że ponieważ wychodzimy z klasy Exception, tak naprawdę nie musimy wywoływać 

żadnych funkcji, ponieważ możemy od razu edytować właściwości klasy. Przyczyną tego jest 

pozwolenie klasie nadrzędnej na zarządzanie własnymi właściwościami. Wyobraź sobie, że z jakiegoś 

powodu w przyszłej wersji PHP wyjątek zmienia nazwę właściwości wiadomości. Jeśli zmodyfikujesz go 

bezpośrednio, będziesz musiał to zmienić w kodzie, ale jeśli używasz konstruktora, nie masz się czego 

obawiać. Wdrożenia wewnętrzne częściej się zmieniają niż interfejsy zewnętrzne. 

Możemy użyć tego nowego wyjątku zamiast ogólnego. Zamień go na swoją trait Unique w następujący 

sposób: 



throw new InvalidIdException('Id cannot be a negative number.'); 

Widać, że wciąż wysyłamy wiadomość: to dlatego, że chcemy być jeszcze bardziej konkretni. Ale 

wyjątek działałby również bez niego. Spróbuj ponownie kodu, a zobaczysz, że nic się nie zmienia. Teraz 

wyobraź sobie, że mamy bardzo małą bazę danych i nie możemy pozwolić na więcej niż 50 

użytkowników. Możemy utworzyć nowy wyjątek, który identyfikuje ten przypadek, powiedzmy, jako 

src / Exceptions / ExceededMaxAllowedException.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Exceptions; 

use Exception; 

class ExceededMaxAllowedException extends Exception { 

public function __construct($message = null) { 

$message = $message ?: 'Exceeded max allowed.'; 

parent::__construct($message); 

} 

} 

Zmodyfikujmy naszą cechę, aby sprawdzić ten przypadek. Ustawiając identyfikator, jeśli jest on większy 

niż 50, możemy założyć, że osiągnęliśmy maksymalną liczbę użytkowników: 

public function setId(int $id) { 

if ($id < 0) { 

throw new InvalidIdException( 

'Id cannot be a negative number.' 

); 

} 

if (empty($id)) { 

$this->id = ++self::$lastId; 

} else { 

$this->id = $id; 

if ($id > self::$lastId) { 

self::$lastId = $id; 

} 

} 

if ($this->id > 50) { 

throw new ExceededMaxAllowedException( 



'Max number of users is 50.' 

); 

} 

} 

Teraz poprzednia funkcja zgłasza dwa różne wyjątki: InvalidIdException i 

ExceededMaxAllowedException. Podczas ich łapania możesz zachowywać się inaczej, w zależności od 

rodzaju przechwyconego wyjątku. Pamiętasz, jak musisz zadeklarować argument w bloku catch? 

Możesz dodać tyle bloków catch, ile potrzeba, określając inną klasę wyjątków w każdym z nich. Kod 

może wyglądać następująco: 

function createBasicCustomer(int $id) 

{ 

try { 

echo "\nTrying to create a new customer with id $id.\n"; 

return new Basic($id, "name", "surname", "email"); 

} catch (InvalidIdException $e) { 

echo "You cannot provide a negative id.\n"; 

} catch (ExceededMaxAllowedException $e) { 

echo "No more customers are allowed.\n"; 

} catch (Exception $e) { 

echo "Unknown exception: " . $e->getMessage(); 

} 

} 

createBasicCustomer(1); 

createBasicCustomer(-1); 

createBasicCustomer(55); 

If you try this code, you should see the following output: 

 

 

Zauważ, że wychwytujemy tutaj trzy wyjątki: nasze dwa nowe wyjątki i ogólny. Powodem tego jest to, 

że może się zdarzyć, że jakiś inny fragment kodu zgłasza wyjątek innego typu niż zdefiniowany przez 

nas i musimy go zdefiniować za pomocą ogólnej klasy Exception, ponieważ wszystkie wyjątki rozciągać 



się z tego. Oczywiście jest to absolutnie opcjonalne, a jeśli tego nie zrobisz, wyjątek zostanie właśnie 

propagowany. Pamiętaj o kolejności bloków zaczepu. PHP próbuje użyć bloków catch w kolejności, w 

której je zdefiniowałeś. Tak więc, jeśli twój pierwszy haczyk dotyczy wyjątku, reszta bloków nigdy nie 

zostanie wykonana, ponieważ wszystkie wyjątki dotyczą tej klasy. Wypróbuj z następującym kodem: 

try { 

echo "\nTrying to create a new customer with id $id.\n"; 

return new Basic($id, "name", "surname", "email"); 

} catch (Exception $e) { 

echo 'Unknown exception: ' . $e->getMessage() . "\n"; 

} catch (InvalidIdException $e) { 

echo "You cannot provide a negative id.\n"; 

} catch (ExceededMaxAllowedException $e) { 

echo "No more customers are allowed.\n"; 

} 

Wynik, który otrzymujesz z przeglądarki, zawsze będzie pochodził z pierwszego przechwytu: 

 

Wzorce projektowe 

Programiści tworzyli kod od samego początku, zanim pojawił się w Internecie, i pracowali nad wieloma 

różnymi obszarami, nie tylko aplikacjami internetowymi. Z tego powodu wiele osób musiało już stawić 

czoła podobnym scenariuszom, niosąc doświadczenie z poprzednich prób naprawy tego samego. 

Krótko mówiąc, oznacza to, że prawie na pewno ktoś już opracował dobry sposób rozwiązania 

problemu, przed którym teraz stoisz. Napisano wiele książek próbujących grupować rozwiązania 

typowych problemów, zwanych także wzorcami projektowymi. Wzorce projektowe nie są 

algorytmami, które kopiujesz i wklejasz do swojego programu, pokazującymi, jak naprawić coś krok po 

kroku, ale raczej przepisami, które pokazują, w heurystyczny sposób, jak szukać odpowiedzi. 

Studiowanie ich jest niezbędne, jeśli chcesz zostać profesjonalnym programistą, nie tylko do 

rozwiązywania problemów, ale także do komunikacji z innymi programistami. Bardzo często pojawia 

się odpowiedź „Możesz użyć fabryki tutaj”, gdy zastanawiasz się nad projektem programu. Oszczędza 

dużo czasu, wiedząc, czym jest fabryka, zamiast wyjaśniać wzór za każdym razem, gdy ktoś o nim 

wspomina. 

Jak powiedzieliśmy, istnieją całe książki, które mówią o wzorach projektowych, i bardzo zalecamy 

zapoznanie się z niektórymi z nich. Celem tej sekcji jest pokazanie, czym jest wzór projektowy i jak go 

używać. Ponadto pokażemy Ci niektóre z najczęstszych wzorców projektowych używanych w PHP 

podczas pisania aplikacji internetowych, z wyjątkiem wzorca MVC, który omówimy później. Oprócz 

książek możesz także odwiedzić projekt OpenPatternsPHP pod adresem  



http://designpatternsphp.readthedocs.org/en/latest/README.html. Jest ich dobry zbiór i są one 

zaimplementowane w PHP, więc łatwiej byłoby ci się przystosować. 

Fabryka 

Fabryka to wzorzec projektowy grupy twórczej, co oznacza, że umożliwia tworzenie obiektów. Możesz 

pomyśleć, że nie potrzebujemy czegoś takiego, ponieważ utworzenie obiektu jest tak proste, jak użycie 

nowego słowa kluczowego, klasy i jej argumentów. Ale pozwolenie użytkownikowi to zrobić jest 

niebezpieczne z różnych powodów. Oprócz zwiększonej trudności spowodowane używaniem nowego 

podczas testowania jednostkowego naszego kodu, do naszego kodu dodaje się również wiele sprzężeń. 

Kiedy dyskutowaliśmy o enkapsulacji, dowiedziałeś się, że lepiej jest ukryć wewnętrzną implementację 

klasy, i możesz rozważyć konstruktor jako jej część. Powodem jest to, że użytkownik musi zawsze 

wiedzieć, jak tworzyć obiekty, w tym argumenty konstruktora. A jeśli chcemy zmienić naszego 

konstruktora, aby akceptował różne argumenty? Musimy iść jeden po drugim do wszystkich miejsc, w 

których stworzyliśmy obiekty, i zaktualizować je. Innym powodem korzystania z fabryk jest zarządzanie 

różnymi klasami, które dziedziczą superm klasy lub zaimplementuj ten sam interfejs. Jak wiesz, dzięki 

polimorfizmowi możesz używać jednego obiektu, nie znając konkretnej klasy, która tworzy jego 

instancję, o ile wiesz, że interfejs jest implementowany. Może się tak zdarzyć, że Twój kod musi 

utworzyć instancję obiektu implementującego interfejs i używać go, ale konkretna klasa obiektu może 

nie być wcale ważna. Pomyśl o naszym przykładzie księgarni. Mamy dwa rodzaje klientów: 

podstawowy i premium. Jednak w przypadku większości kodu nie obchodzi nas, jakiego rodzaju 

klientem jest konkretna instancja. W rzeczywistości powinniśmy zaimplementować nasz kod, aby 

używać obiektów implementujących interfejs klienta, nieświadomych konkretnego typu. Jeśli więc w 

przyszłości zdecydujemy się dodać nowy typ, o ile implementuje on poprawny interfejs, nasz kod 

będzie działał bez problemu. Ale jeśli tak jest, co robimy, gdy musimy utworzyć nowego klienta? Nie 

możemy utworzyć instancji interfejsu, więc zastosujmy wzór fabryczny. Dodaj następujący kod do src 

/ Domain / Customer / 

CustomerFactory.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Domain\Customer; 

use Bookstore\Domain\Customer; 

class CustomerFactory { 

public static function factory( 

string $type, 

int $id, 

string $firstname, 

string $surname, 

string $email 

): Customer { 

switch ($type) { 

case 'basic': 



return new Basic($id, $firstname, $surname, $email); 

case 'premium': 

return new Premium($id, $firstname, $surname, $email); 

} 

} 

} 

Fabryka w poprzednim kodzie jest mniej niż idealna z różnych powodów. W pierwszym korzystamy z 

przełącznika i dodajemy skrzynkę dla wszystkich istniejących typów klientów. Dwa typy nie mają 

większego znaczenia, ale co, jeśli mamy 19 lat? Spróbujmy uczynić tę metodę fabryczną nieco bardziej 

dynamiczną. 

public static function factory( 

string $type, 

int $id, 

string $firstname, 

string $surname, 

string $email 

): Customer { 

$classname = __NAMESPACE__ . '\\' . ucfirst($type); 

if (!class_exists($classname)) { 

throw new \InvalidArgumentException('Wrong type.'); 

} 

return new $classname($id, $firstname, $surname, $email); 

} 

Tak, możesz zrobić to, co zrobiliśmy w poprzednim kodzie w PHP. Tworzenie instancji dynamicznie, to 

znaczy użycie zawartości zmiennej jako nazwy klasy jest jedną z rzeczy, które sprawiają, że PHP jest tak 

elastyczne… i niebezpieczne. Niewłaściwe użycie spowoduje, że Twój kod będzie strasznie trudny do 

odczytania i utrzymania, więc bądź ostrożny. Zwróć też uwagę na stałą __NAMESPACE__, która zawiera 

przestrzeń nazw bieżącego pliku. 

Teraz ta fabryka wygląda na czystszą i jest również bardzo dynamiczna. Możesz dodać więcej typów 

klientów i tak długo, jak są oni w prawidłowej przestrzeni nazw i implementują interfejs, nie ma nic do 

zmiany po stronie fabryki, ani w użytkowaniu fabryki. Aby go użyć, zmień nasz plik init.php. Możesz 

usunąć wszystkie nasze testy i po prostu zostawić kod autoloadera. Następnie dodaj następujące 

elementy: 

CustomerFactory::factory('basic', 2, 'mary', 'poppins', 'mary@poppins. 

com'); 



CustomerFactory::factory('premium', null, 'james', 'bond', 'james@ 

bond.com'); 

Wzorzec projektowania fabryki może być tak złożony, jak potrzebujesz. Istnieją różne jego warianty i 

każdy ma swoje miejsce i czas, ale ogólna idea jest zawsze taka sama. 

Singelton 

Jeśli ktoś z niewielkim doświadczeniem w zakresie wzorców projektowych lub ogólnie tworzenia stron 

internetowych przeczyta tytuł tej sekcji, prawdopodobnie zacznie wyrywać włosy i twierdzi, że 

singleton jest najgorszym przykładem wzoru projektowego. Ale zrób to ze mną. Wyjaśniając interfejsy, 

dodałem notatkę o tym, jak programiści zbyt często komplikują swój kod, aby mogli korzystać ze 

wszystkich znanych narzędzi. Stosowanie wzorców projektowych jest jednym z przypadków, w których 

tak się dzieje. Byli tak sławni, a ludzie twierdzili, że ich dobre wykorzystanie jest bezpośrednio związane 

ze świetnymi programistami, że każdy, kto się ich uczy, stara się z nich korzystać absolutnie wszędzie. 

Wzorzec singletonu jest prawdopodobnie najbardziej niesławnym wzorcem używanym w PHP do 

tworzenia stron internetowych. Ten wzór ma bardzo konkretny cel i kiedy w takim przypadku wzór 

okazuje się bardzo przydatny. Ale ten wzorzec jest tak łatwy do wdrożenia, że programiści nieustannie 

starają się dodawać singletony wszędzie, zamieniając swój kod w coś nie do utrzymania. Z tego powodu 

ludzie nazywają to anty-wzorcem, którego należy raczej unikać niż stosować. Zgadzam się z tym 

punktem widzenia, ale nadal uważam, że powinieneś bardzo dobrze znać ten wzór. Chociaż powinieneś 

unikać jego nadużywania, ludzie wciąż go używają wszędzie i odnoszą się do niego niezliczoną ilość 

razy, więc powinieneś być w stanie się z nimi zgodzić lub raczej mieć wystarczające powody, aby 

zniechęcić go do korzystania z niego. Powiedziawszy to, zobaczmy, jaki jest cel wzorca singletonu. 

Pomysł jest prosty: singletony są używane, gdy jedna klasa ma zawsze jedną unikalną instancję. Za 

każdym razem i wszędzie, gdzie używasz tej klasy, musi ona odbywać się w tej samej instancji. 

Powodem jest unikanie zbyt wielu przypadków ciężkich zasobów lub utrzymywanie zawsze tego 

samego stanu na całym świecie - aby był globalny. Przykładem tego są połączenia z bazą danych lub 

procedury obsługi konfiguracji. Wyobraź sobie, że do uruchomienia nasza aplikacja potrzebuje pewnej 

konfiguracji, takiej jak poświadczenia dla bazy danych, adresy URL specjalnych punktów końcowych, 

ścieżki katalogu do znalezienia biblioteki lub ważne pliki i tak dalej. Po otrzymaniu żądania najpierw 

należy załadować tę konfigurację z systemu plików, a następnie zapisać ją jako tablicę lub inną 

strukturę danych. Zapisz następujący kod jako plik src / Utils / Config.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Utils; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

class Config { 

private $data; 

public function __construct() { 

$json = file_get_contents(__DIR__ . '/../../config/app.json'); 

$this->data = json_decode($json, true); 

} 

public function get($key) { 



if (!isset($this->data[$key])) { 

throw new NotFoundException("Key $key not in config."); 

} 

return $this->data[$key]; 

} 

} 

Jak widać, ta klasa wykorzystuje nowy wyjątek. Utwórz go w src / Utils / NotFoundException.php: 

<?php 

namespace Bookstore\Exceptions; 

use Exception; 

class NotFoundException extends Exception { 

} 

Ponadto klasa czyta plik config / app.json. Możesz dodać do niej następującą mapę JSON: 

{ 

"db": { 

"user": "Luke", 

"password": "Skywalker" 

} 

} 

Aby użyć tej konfiguracji, dodajmy następujący kod do pliku init.php. 

$ config = new Config (); 

$ dbConfig = $ config-> get ('db'); 

var_dump ($ dbConfig); 

To wydaje się bardzo dobrym sposobem na odczytanie konfiguracji, prawda? Ale zwróć uwagę na 

podświetloną linię. Tworzymy instancję obiektu Config, dlatego odczytujemy plik, przekształcamy jego 

zawartość z JSON na tablicę i przechowujemy go. Co jeśli plik zawiera setki linii zamiast tylko sześciu? 

Powinieneś zauważyć, że utworzenie tej klasy jest bardzo drogie. Nie chcesz czytać plików i 

przekształcać ich w tablice za każdym razem, gdy poprosisz o dane z konfiguracji. To jest zbyt drogie! 

Ale na pewno potrzebujesz tablicy konfiguracyjnej w bardzo różnych miejscach kodu i nie możesz nosić 

tej tablicy wszędzie. Jeśli rozumiesz właściwości i metody statyczne, można argumentować, że 

zaimplementowanie tablicy statycznej wewnątrz obiektu powinno rozwiązać problem. Utwórz go raz, 

a następnie po prostu wywołaj metodę statyczną, która uzyska dostęp do już wypełnionej właściwości 

statycznej. Teoretycznie pomijamy instancję, prawda? 

<?php 



namespace Bookstore\Utils; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

class Config { 

private static $data; 

public function __construct() { 

$json = file_get_contents(__DIR__ . '/../config/app.json'); 

self::$data = json_decode($json, true); 

} 

public static function get($key) { 

if (!isset(self::$data[$key])) { 

throw new NotFoundException("Key $key not in config."); 

} 

return self::$data[$key]; 

} 

} 

To wydaje się być dobrym pomysłem, ale jest bardzo niebezpieczne. Jak możesz być absolutnie pewien, 

że tablica została już zapełniona? A skąd masz pewność, że nawet przy użyciu statycznego kontekstu 

użytkownik nie będzie tworzył instancji tej klasy raz po raz? Tutaj przydają się singletony. 

Wdrożenie singletonu oznacza następujące punkty: 

1. Uczyń konstruktora klasy prywatnym, aby absolutnie nikt spoza klasy nigdy nie mógł utworzyć tej 

klasy. 

2. Utwórz właściwość statyczną o nazwie $instance, która będzie zawierać wystąpienie samego siebie 

- to znaczy, że w naszej klasie Config właściwość $instance będzie zawierać wystąpienie klasy Config. 

3. Utwórz metodę statyczną getInstance, która sprawdzi, czy $ instance ma wartość null, a jeśli tak, to 

utworzy nowe wystąpienie za pomocą prywatnego konstruktora. Tak czy inaczej, zwróci właściwość 

$instance. Zobaczmy, jak wyglądałaby klasa singleton: 

<?php 

namespace Bookstore\Utils; 

use Bookstore\Exceptions\NotFoundException; 

class Config { 

private $data; 

private static $instance; 

private function __construct() { 



$json = file_get_contents(__DIR__ . '/../config/app.json'); 

$this->data = json_decode($json, true); 

} 

public static function getInstance(){ 

if (self::$instance == null) { 

self::$instance = new Config(); 

} 

return self::$instance; 

} 

public function get($key) { 

if (!isset($this->data[$key])) { 

throw new NotFoundException("Key $key not in config."); 

} 

return $this->data[$key]; 

} 

} 

Jeśli uruchomisz ten kod teraz, wygeneruje błąd, ponieważ konstruktor tej klasy jest prywatny. 

Pierwsze osiągnięcie odblokowane! Użyjmy poprawnie tej klasy: 

$config = Config::getInstance(); 

$dbConfig = $config->get('db'); 

var_dump($dbConfig); 

Czy to cię przekonuje? Okazuje się, że jest to bardzo przydatne. Ale nie mogę tego wystarczająco 

podkreślić: zachowaj ostrożność, korzystając z tego wzorca projektowego, ponieważ ma on bardzo, 

bardzo konkretne przypadki użycia. Unikaj wpadania w pułapkę wdrażania go wszędzie! 

Funkcje anonimowe 

Funkcje anonimowe lub funkcje lambda to funkcje bez nazwy. Ponieważ nie mają nazwy, aby móc je 

wywoływać, musimy przechowywać je jako zmienne. Na początku może to być dziwne, ale pomysł jest 

dość prosty. W tej chwili tak naprawdę nie potrzebujemy żadnej anonimowej funkcji, więc po prostu 

dodajmy kod do init.php, a następnie usuńmy go: 

$addTaxes = function (array &$book, $index, $percentage) { 

$book['price'] += round($percentage * $book['price'], 2); 

}; 

Ta poprzednia anonimowa funkcja zostaje przypisana do zmiennej $addTaxes. Oczekuje trzech 

argumentów: $book (tablica jako odniesienie), $index (nieużywany) i $procent. Funkcja dodaje podatki 



do klucza ceny książki, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku (round jest natywną funkcją PHP). Nie 

przejmuj się argumentem $index, nie jest on używany w tej funkcji, ale wymuszony przez to, jak go 

wykorzystamy, jak zobaczysz. Możesz utworzyć instancję listy książek jako tablicę, powtórzyć je, a 

następnie wywołać tę funkcję za każdym razem. Przykład może wyglądać następująco: 

$books = [ 

['title' => '1984', 'price' => 8.15], 

['title' => 'Don Quijote', 'price' => 12.00], 

['title' => 'Odyssey', 'price' => 3.55] 

]; 

foreach ($books as $index => $book) { 

$addTaxes($book, $index, 0.16); 

} 

var_dump($books); 

Aby użyć funkcji, wystarczy ją wywołać, tak jakby $addTaxes zawierało nazwę funkcji, która ma zostać 

wywołana. Reszta funkcji działa tak, jakby była normalną funkcją: odbiera argumenty, może zwracać 

wartość i ma zasięg. Jaka jest korzyść z takiego zdefiniowania? Jedną z możliwych aplikacji byłoby 

użycie go do wywołania. Callable to zmienny typ identyfikujący funkcję, którą PHP może wywołać. Tę 

zmienną, którą można wywołać, wysyłasz jako argument, a funkcja, która ją otrzymuje, może ją 

wywołać. Weź natywną funkcję PHP, array_walk. Otrzymuje tablicę, wywołanie i dodatkowe 

argumenty. PHP iteruje tablicę i dla każdego elementu wywoła funkcję wywoływalną (podobnie jak 

pętla foreach). Tak więc możesz zastąpić całą pętlę następującymi czynnościami: 

array_walk($ books, $ addTaxes, 0.16); 

Odwołanie, które otrzymuje array_walk, wymaga co najmniej dwóch argumentów: wartości i indeksu 

bieżącego elementu tablicy, a zatem argumentu $index, który byliśmy wcześniej zmuszeni 

zaimplementować. Opcjonalnie może przyjmować dodatkowe argumenty, które będą dodatkowymi 

argumentami wysyłanymi do array_walk - w tym przypadku 0,16 jako $percentage. W rzeczywistości 

anonimowe funkcje nie są jedynymi wywoływanymi w PHP. Możesz wysyłać normalne funkcje, a nawet 

metody klasowe. Zobaczmy, jak: 

function addTaxes(array &$book, $index, $percentage) { 

if (isset($book['price'])) { 

$book['price'] += round($percentage * $book['price'], 2); 

} 

} 

class Taxes { 

public static function add(array &$book, $index, $percentage) 

{ 



if (isset($book['price'])) { 

$book['price'] += round($percentage * $book['price'], 2); 

} 

} 

public function addTaxes(array &$book, $index, $percentage) 

{ 

if (isset($book['price'])) { 

$book['price'] += round($percentage * $book['price'], 2); 

} 

} 

} 

// using normal function 

array_walk($books, 'addTaxes', 0.16); 

var_dump ($ books); 

// przy użyciu metody klasy statycznej 

array_walk ($ books, ['Taxes', 'add'], 0.16); 

var_dump ($ books); 

// przy użyciu metody klasy 

array_walk ($ books, [new Taxes (), 'addTaxes'], 0.16); 

var_dump ($ books); 

W poprzednim przykładzie możesz zobaczyć, jak możemy wykorzystać każdą skrzynkę do wywołania. 

W przypadku normalnych metod wystarczy wysłać nazwę metody jako ciąg znaków. W przypadku 

statycznych metod klasy, wyślij tablicę z nazwą klasy w sposób zrozumiały dla PHP (albo pełna nazwa 

łącznie z przestrzenią nazw, albo wcześniej dodane słowo kluczowe use), a także nazwa metody, oba 

jako łańcuchy. Aby użyć normalnej metody klasy, musisz wysłać tablicę z instancją tej klasy i nazwą 

metody jako ciąg znaków. OK, więc anonimowych funkcji można używać jako wywoływalnych, tak jak 

każdą inną funkcję lub metodę. Co jest w nich takiego wyjątkowego? Jedną z rzeczy jest to, że 

anonimowe funkcje są zmiennymi, a zatem mają wszystkie zalety - lub wady - jakie ma zmienna. 

Obejmuje to zakres - to znaczy, funkcja jest zdefiniowana w zakresie, a gdy tylko ten zakres się skończy, 

funkcja nie będzie już dostępna. Może to być przydatne, jeśli twoja funkcja jest wyjątkowo specyficzna 

dla tego fragmentu kodu i nie ma możliwości, abyś chciał użyć go gdzie indziej. Ponadto, ponieważ nie 

ma nazwy, nie będziesz mieć konfliktów z żadną inną istniejącą funkcją. Korzystanie z funkcji 

anonimowych ma jeszcze jedną zaletę: dziedziczenie zmiennych z zakresu nadrzędnego. Podczas 

definiowania funkcji anonimowej można określić zmienną z zakresu, w którym jest ona zdefiniowana 

za pomocą słowa kluczowego, i użyć jej wewnątrz funkcji. Wartość zmiennej będzie tą, którą posiadała 

w momencie deklarowania funkcji, nawet jeśli zostanie później zaktualizowana. Zobaczmy przykład: 



$percentage = 0.16; 

$addTaxes = function (array &$book, $index) use ($percentage) { 

if (isset($book['price'])) { 

$book['price'] += round($percentage * $book['price'], 2); 

} 

}; 

$percentage = 100000; 

array_walk($books, $addTaxes); 

var_dump($books); 

Poprzedni przykład pokazuje, jak używać słowa kluczowego use. Nawet kiedy aktualizujemy procent 

po zdefiniowaniu funkcji, wynik pokazuje, że podatki wynosiły tylko 16%. Jest to przydatne, ponieważ 

uwalnia cię od konieczności wysyłania $ procentu wszędzie tam, gdzie chcesz użyć funkcji $addTaxes. 

Jeśli istnieje scenariusz, w którym naprawdę potrzebujesz zaktualizowanej wartości używanych 

zmiennych, możesz zadeklarować je jako odniesienie, tak jak w przypadku argumentu normalnej 

funkcji: 

$percentage = 0.16; 

$addTaxes = function (array &$book, $index) use (&$percentage) { 

if (isset($book['price'])) { 

$book['price'] += round($percentage * $book['price'], 2); 

} 

}; 

array_walk($books, $addTaxes, 0.16); 

var_dump($books); 

$percentage = 100000; 

array_walk($books, $addTaxes, 0.16); 

var_dump($books); 

W tym ostatnim przykładzie pierwszy array_walk użył oryginalnej wartości 0,16, ponieważ wciąż była 

to wartość zmiennej. Ale przy drugim wywołaniu wartość procentowa $ już się zmieniła i wpłynęło to 

na wynik funkcji anonimowej. 


