
Budowanie Aplikacji 

Znasz PHP. A przynajmniej jesteście zaznajomieni i spędziliście ze sobą trochę czasu. Znasz składnię 

PHP, struktury kontrolne i niektóre wbudowane funkcje. Możesz wyświetlić formularz i pobrać z niego 

informacje. Możesz wchodzić w interakcje z bazą danych. Masz podstawy. A może jesteś ekspertem 

programistą w innym języku. Używasz C od lat. Znasz podstawy programowania. Nie wiesz dokładnie, 

jak zaimplementowane są znane funkcje programowania w PHP, ale wierzysz, że możesz szybko 

zrozumieć przykłady. W końcu pętla for jest pętlą for, a instrukcja if jest instrukcją if. Inni programiści 

powiedzieli ci, jak łatwe jest PHP i jak jest podobne do C. Teraz chcesz napisać praktyczną aplikację. 

Potrzebujesz aplikacji szybko. Być może musisz zapewnić aplikację do logowania, aby chronić witrynę 

lub jej część. Być może musisz podać katalog online dla sklepu. Być może musisz zaimplementować 

forum na swojej stronie internetowej, na którym Twoi klienci mogą wchodzić w interakcje. Dobrze 

trafiłeś  - mamy. Części od 3 do 8 zawierają cały kod dla sześciu popularnych aplikacji. Aplikacje te to: 

* Uwierzytelnianie użytkownika: aplikacja do uwierzytelniania użytkownika korzysta z uwierzytelniania 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Ta funkcja jest wbudowana i przydatna do prostego 

uwierzytelnienia użytkownika / hasła. Jest szybka i łatway, ale także ograniczona i niezbyt elastyczna. 

* Logowanie użytkownika: W aplikacji do logowania użytkownika uwierzytelnianie użytkownika / hasła 

jest napisana od podstaw w PHP. Ta aplikacja pozwala użytkownikom rejestrować i konfigurować 

własne identyfikatory użytkowników i hasła, a także logować się na stronie internetowej. 

* Katalog online: wyświetla informacje o produkcie przechowywane w bazie danych MySQL na stronie 

internetowej, gdzie klienci mogą je przeglądać. 

* Koszyk: Ta aplikacja umożliwia klientom zakup produktów, które znajdą w katalogu online. 

* System zarządzania treścią: Ta aplikacja pozwala użytkownikom publikować, usuwać i edytować 

informacje w witrynie internetowej. 

* Forum internetowe: Ta aplikacja działa jako publiczna tablica ogłoszeń. Użytkownicy mogą czytać 

wysłane wiadomości i zamieszczać własne wiadomości lub odpowiedzi na bieżące wiadomości. 

Zrozumienie wersji PHP i MySQL 

Ponieważ PHP i MySQL są oprogramowaniem typu open source, nowe wersje są wydawane często, a 

czasem bez ostrzeżenia. Czasami nowe wersje zawierają zmiany w sposobie działania oprogramowania 

lub procedury instalacji, które wymagają zmian w aplikacji - nie często, ale czasami. Twórcy 

oprogramowania starają się zachować kompatybilność wsteczną (co oznacza, że stare programy mogą 

działać na nowych wersjach), ale czasami jest to po prostu niemożliwe. W związku z tym musisz być 

świadomy wersji i być informowanym o wersjach PHP, MySQL, zmianach i problemach. 

Korzystanie z kodu źródłowego aplikacji 

Wybór lokalizacji 

Możesz umieścić wszystkie pliki w podkatalogu w swojej przestrzeni internetowej, na przykład c: \ 

program files \ apache group \ apache \ http \ catalog. Pliki obejmują trzy typy plików: 

* Skrypty PHP: Pliki zawierają skrypty z kodem PHP, który zapewnia funkcjonalność aplikacji. Pliki 

skryptowe PHP kończą się rozszerzeniem .php. 



* Pliki dołączane: Pliki są wywoływane przy użyciu instrukcji include w skrypcie PHP. Pliki dołączane 

kończą się  z rozszerzeniem .inc. 

* Klasy: Pliki zawierają definicje klas dla programów obiektowych. Pliki są wywoływane na początku 

skryptów PHP za pomocą instrukcji include. Pliki klas kończą się rozszerzeniem .class. 

Jeśli wszystkie pliki są razem w jednym katalogu, aplikacja zostanie uruchomiona. Możesz jednak chcieć 

uporządkować pliki, umieszczając je w podkatalogach. Jeśli umieścisz pliki w podkatalogach, musisz 

zmodyfikować skrypt, aby używał poprawnej ścieżki podczas dołączania lub wywoływania plików. 

Jeden z plików dołączania, o nazwie Vars.inc, zawiera poufne informacje potrzebne do uzyskania 

dostępu do bazy danych MySQL. Należy zabezpieczyć ten plik, umieszczając go w katalogu włączania - 

katalogu, w którym PHP szuka plików określonych w instrukcji include. Katalog dołączania może 

znajdować się poza przestrzenią sieci Web, gdzie odwiedzający twoją stronę nie mogą uzyskać do niego 

dostępu. Skonfigurowałeś katalog dołączania w pliku php.ini. Poszukaj ustawienia include_path. Jeśli 

linia zaczyna się średnikiem (;), usuń średnik. Dodaj ścieżkę do katalogu, którego chcesz użyć jako 

katalogu dołączania. Na przykład możesz użyć jednej z następujących instrukcji: 

include_path = ”.; c: \ include”; #Windows 

include_path = ”.: / include”; #Linux 

Obie te instrukcje określają dwa katalogi, w których PHP szuka plików dołączanych. Pierwszy katalog 

to kropka (co oznacza katalog bieżący), a następnie druga ścieżka do katalogu. Możesz określić dowolną 

liczbę katalogów dołączeń, a PHP przeszukuje je w celu uwzględnienia pliku dołączenia w kolejności, w 

jakiej są wymienione. Ścieżki do katalogu są oddzielone średnikiem dla systemu Windows i 

dwukropkiem dla systemu Linux. Jeśli nie masz dostępu do php.ini, możesz ustawić ścieżkę w każdym 

skrypcie, używając następującej instrukcji: 

ini_set(“include_path”,”c:\hidden”); 

Ta instrukcja ustawia include_path na określony katalog tylko podczas działania programu. Nie ustawia 

katalogu dla całej witryny. Aplikacja katalogu w książce zawiera obrazy, ale nie są one zawarte na płycie 

CD. Każdy wdrożony katalog będzie wymagał konkretnych zdjęć produktów. Aplikacja spodziewa się 

znaleźć pliki obrazów w podkatalogu o nazwie images. 

Zrozumienie kodu PHP 

Kod PHP w aplikacjach składa się tylko z podstawowych instrukcji PHP. Nie używa zaawansowanych 

pojęć i instrukcji PHP. Każdy, kto ma podstawową znajomość PHP, może zrozumieć kod w aplikacjach. 

Nie musisz być ekspertem. W aplikacji większość kodu jest zawarta w głównych skryptach PHP. Podczas 

budowania skryptów PHP dla aplikacji dobra praktyka programowania nakazuje szukać możliwości 

korzystania z funkcji. Za każdym razem, gdy używasz tego samego kodu więcej niż jeden raz, możesz 

umieścić kod w funkcji i wywołać funkcję w odpowiednich miejscach skryptu. W naszych aplikacjach 

nie używam funkcji tak często, jak to możliwe (lub powinienem). Uważam, że można zrozumieć kod i 

łatwiej śledzić jego przepływ, gdy kod znajduje się w jednym pliku, a nie wtedy, gdy trzeba przeskakiwać 

ze strony na stronę i z powrotem, szukając listy funkcji. Tak więc prezentuję kod na listach w mniej 

rozłączny sposób - w mniejszej liczbie plików pokazujących kod na liście z góry. W objaśnieniu kodu 

wskazuję miejsca, w których funkcje byłyby lepszym stylem kodowania. Po każdej aukcji wyjaśniam 

kod. Liczby w objaśnieniu odnoszą się do numerów linii pokazanych na liście kodów. Zakładam, że 

wiesz, jak działają struktury kontrolne w PHP i że możesz śledzić przebieg programu. Podaję ogólny 

opis i szczegółowy opis trudniejszych lub bardziej skomplikowanych bloków kodowania. 



Programy proceduralne a obiektowe 

Każda aplikacja zawiera zarówno kod proceduralny, jak i kod obiektowy. Podaję oba typy kodu z 

zamiarem stworzenia użytecznego tekstu  dla następujących czytelników: 

* Niedoświadczeni programiści PHP, którzy napisali tylko kod proceduralny i ktoś musi zbudować 

aplikację dla prawdziwej witryny: Możesz zainstalować i używać wersji proceduralnej aplikacji. 

* Programiści mający doświadczenie z programami proceduralnymi w PHP, którzy chcą dowiedzieć się, 

jak pisać kod zorientowany obiektowo w PHP: Możesz porównać dwie wersje, aby zrozumieć, jak 

zbudować kod zorientowany obiektowo.  

* Programiści z doświadczeniem w pisaniu kodu obiektowego w innym języku, którzy chcą zbudować 

aplikację obiektową w PHP: Możesz zainstalować i używać obiektowej wersji aplikacji. 

 

Metody proceduralne i obiektowe to coś więcej niż tylko inna składnia. Programowanie obiektowe to 

inny sposób podejścia do projektów programistycznych. W podejściu obiektowym problem 

programowania jest modelowany za pomocą obiektów reprezentujących komponenty problemu 

programowania. Obiekty przechowują informacje i mogą wykonywać potrzebne zadania. Kod 

definiujący obiekt jest przechowywany w klasie, którą można następnie wykorzystać w dowolnym 

miejscu w aplikacji, która jest przydatna. Programista korzystający z klasy nie musi wiedzieć nic o tym, 

co dzieje się wewnątrz klasy ani o tym, jak klasa wykonuje swoje zadania. Programista może go po 

prostu użyć. Zatem jeden programista może opracować klasę, która działa w programach dla wielu 

innych programistów. Tworzenie naprawdę dużych, złożonych aplikacji, w które zaangażowanych jest 

kilku programistów lub zespoły programistów, jest dość trudne bez użycia programowania 

obiektowego. Dzięki programowaniu obiektowemu programiści mogą samodzielnie opracowywać 

swoje części aplikacji. Ponadto, jeśli coś trzeba zmienić później, dotyczy to tylko klasy ze zmianą. 

Pozostałe składniki aplikacji nie muszą się zmieniać. Z tych samych powodów utrzymanie aplikacji jest 

znacznie łatwiejsze. 

Modyfikacja kodu źródłowego 

W większości przypadków musisz zmodyfikować kod aplikacji. Po pierwsze, projekt strony 

internetowej jest bardzo prosty. Nic w projekcie strony nie podnieci odwiedzających ani nie zdobędzie 

nagrody dla projektanta roku. Bez wątpienia chcesz dostosować wygląd strony. Jeśli dodajesz jedną z 

tych aplikacji do istniejącej witryny sieci Web, możesz zmodyfikować te strony, aby wyglądały jak 

istniejące. Lub możesz zaprojektować coś kreatywnego, aby zaimponować swoim klientom. Jeśli nic 

innego, na pewno chcesz dodać swoje logo. Ponieważ nasz kod źródłowy to prosty plik tekstowy, 

możesz użyć swojego ulubionego narzędzia do edycji tekstu, aby zmodyfikować pliki kodu źródłowego 

PHP. Nie byłbyś pierwszą osobą, która tworzy skrypty za pomocą vi, Notatnika lub WordPada. Możesz 

jednak znaleźć narzędzia, które znacznie ułatwią edycję skryptu. Sprawdź edytory programowania i 

zintegrowane środowiska programistyczne przed utworzeniem skryptów PHP. Te narzędzia oferują 

funkcje, które mogą zaoszczędzić ogromną ilość czasu podczas tworzenia aplikacji. Pobierz więc wersje 

demonstracyjne, wypróbuj oprogramowanie i wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada. Możesz 

wziąć urlop w czasie, który oszczędzasz później. 

Planowanie aplikacji 

Planowanie jest niezbędną częścią budowania aplikacji. Projekt aplikacji to plan budowy aplikacji. Twój 

plan powinien być na tyle kompletny, aby projekt był na dobrej drodze do osiągnięcia celu i aby 



wszystkie niezbędne elementy i funkcje były w nim zawarte. Nawet jeśli korzystasz z jednej z aplikacji 

opisanych tutaj, musisz najpierw opracować własny plan. Korzystając z planu jako przewodnika, 

możesz sprawdzić, czy aplikacja spełnia wszystkie Twoje obecne potrzeby, czy też musisz 

zmodyfikować aplikację, dodać lub usunąć funkcje, aby aplikacja idealnie spełniała Twoje potrzeby. Im 

większa i bardziej złożona jest Twoja aplikacja, tym więcej wymaga planowania. Aplikacja 

wyświetlająca Hello World na ekranie z pięcioma wierszami skryptu, zbudowana przez jedną osobę, 

wymaga niewielkiego planowania. Witryna Amazon wymaga planowania  gigantycznego 

Planowanie oprogramowania 

Planowanie oprogramowania aplikacji obejmuje następujące kroki: 

1. Określ cel lub zadania aplikacji. Czy aplikacja ma gromadzić informacje od użytkowników? 

Sprzedawać produkty użytkownikom? Zabawiasz użytkowników? Utworzyć społeczność 

użytkowników? 

2. Opracuj listę zadań, które aplikacja musi wykonać, aby osiągnąć cel. Na przykład, jeśli celem jest 

sprzedaż produktów, aplikacja musi co najmniej wyświetlać informacje o produktach, zapewniać 

klientowi możliwość wyboru produktu, zbierać informacje potrzebne do wypełnienia zamówienia i 

obciążyć klienta opłatą za produkt. 

3. Zaplanuj bazę danych. Zdecyduj, jakie informacje muszą być przechowywane. Zdecyduj, jak go 

przechowywać, aby uzyskać szybki i łatwy dostęp. 

4. Opracuj szczegółowy plan metod, które należy zastosować w celu wykonania ogólnych zadań 

związanych z zachowaniem, które opracujesz w kroku 2. 

Na przykład „zbierz informacje potrzebne do wypełnienia zamówienia” może rozwiń do: 

a) Wyświetl formularz. 

b) Sprawdź informacje przesłane w formularzu. 

c) Przechowuj informacje w bazie danych. 

5. Zaplanuj strony internetowe. 

Ile stron internetowych trzeba wyświetlić? Na przykład, czy potrzebujesz formularza i strony z 

opiniami? Strona z informacjami o produkcie? Strona, która wygląda jak szachownica? Zaprojektuj 

wygląd stron internetowych 

Dodatkowe planowanie 

Plan aplikacji stanowi podstawę do innego planowania projektu. Musisz opracować harmonogram 

swojego projektu. Musisz także opracować plan zasobów. 

Opracowanie harmonogramu 

Najważniejszą datą dla twojego projektu jest data uruchomienia aplikacji. To znaczy, kiedy użytkownicy 

zewnętrzni mogą zacząć korzystać z aplikacji. W niektórych przypadkach podajesz datę i musisz określić 

zasoby, których potrzebujesz, aby dotrzymać daty. W innych przypadkach masz ograniczone zasoby i 

musisz oszacować datę, kiedy aplikacja będzie gotowa do uruchomienia. 

Za pomocą planu aplikacji możesz oszacować liczbę roboczogodzin potrzebnych do zbudowania 

aplikacji. Wymagany czas w kalendarzu zależy od liczby programistów pracujących nad aplikacją. 

Projekt, który zajmuje 100 godzin, zajmie ukończenie jednego programisty 2 1⁄2 tygodni, przy 



założeniu, że programista optymalnie wykorzystuje każdą godzinę 40-godzinnego tygodnia. Dwóch 

programistów może zakończyć aplikację (teoretycznie) w 1 1⁄4 tygodni. Podczas planowania pamiętaj, 

aby poświęcić trochę czasu na zadania wymagane przez prawo Murphy'ego - podczas przepisywania 

zniknął kod, czas stracony z powodu dżumy dymieniczej, przerwy w dostawie prądu spowodowane 

błyskawicą i tak dalej. Pamiętaj więc, aby dać czas na testowanie i pisanie dokumentacji. Planując oś 

czasu, pamiętaj, że niektóre zadania mogą być wykonywane jednocześnie, ale inne zadania muszą być 

wykonywane sekwencyjnie. Na przykład, jeśli jednym z zadań jest zakup komputera, programowanie 

nie rozpocznie się, dopóki komputer nie dotrze. Oprogramowanie do zarządzania projektami może być 

przydatne podczas opracowywania harmonogramu. Śledzi zadania, zasoby i najważniejsze zdarzenia 

po drodze. Wypisuje zadania na oś czasu, pokazując ścieżkę krytyczną - serię zadań, które należy 

wykonać na czas, aby projekt został ukończony na czas. 

Planowanie zasobów 

Zasoby obejmują zarówno zasoby ludzkie, jak i materialne. Twój plan oprogramowania i data 

dostarczenia projektu określają wymagane zasoby ludzkie. Twój plan musi zaplanować dostępność 

zasobów ludzkich. Jeśli chcesz zatrudnić więcej osób, uwzględnij ten czas w swoim harmonogramie. 

Jeśli planujesz użyć istniejącego personelu, zaplanuj czas projektu zgodnie z harmonogramem. Upewnij 

się, że zasoby materiałowe są dostępne, gdy są potrzebne. Na przykład, jeśli musisz kupić nowy 

komputer do projektu, musisz rozpocząć proces zakupu, aby komputer przyjechał, zanim będzie 

potrzebny. Do naszych aplikacji potrzebujesz PHP i MySQL, więc musisz zaplanować ich dostępność. 

Czy oprogramowanie jest obecnie zainstalowane? Czy potrzebuje aktualizacji? Jeśli nie zostanie 

zainstalowany, kto go zainstaluje i będzie administrował? Kiedy administrator może je udostępnić? 

Dołącz listę potrzebnych zasobów, zarówno ludzkich, jak i materiałowych, jako część planu projektu. 

W przypadku projektów takich jak aplikacje w tej książce wymagany jest personel i komputery. Jednak 

w przypadku konkretnego projektu może być potrzebnych wiele innych zasobów. Na przykład może 

być wymagana grafika lub zdjęcia produktów. Może być potrzebna pisemna kopia katalogu online. 

Możesz potrzebować podręcznika lub dwóch. Lista zasobów może pomóc w uniknięciu martwego 

czasu oczekiwania na potrzebne zasoby. 


