
Wprowadzenie 

Od statycznych do dynamicznych stron internetowych 

Statyczne strony internetowe 

„Marzeniem sieci jest wspólna przestrzeń informacyjna, w której komunikujemy się, dzieląc się 

informacjami. . . . ” 

—Tim Berners-Lee 

 

Kiedy Tim Berners-Lee wynalazł World Wide Web w 1989 roku, rozpoczął rewolucję informacyjną 

niespotykaną od czasu, gdy Gutenberg wynalazł prasę drukarską w XV wieku. W ciągu niecałych 10 lat 

świat, jaki znaliśmy, został na zawsze zmieniony przez jego stworzenie. Tim Berners-Lee, 25-letni 

konsultant komputerowy, rozpoczął swoją pierwszą pracę w Internecie podczas pracy w CERN, 

laboratorium fizyki w Genewie w Szwajcarii. CERN był ogromnym ośrodkiem badań naukowych, 

składającym się z tysięcy naukowców i setek systemów. Berners-Lee najpierw próbował uporządkować 

dokumenty na swoim dysku twardym, łącząc je ze sobą, co doprowadziło do hipertekstowego języka, 

który umożliwia łączenie i rozpowszechnianie powiązanych dokumentów, nie tylko na jego 

komputerze, ale także w sieciach komputerów. Jego system śledził badaczy, ich projekty i dokumenty, 

oprogramowanie, z którego korzystali, ich komputery i tak dalej. Aby pobrać i wysłać dokumenty, 

opracował prosty protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i stworzył HTML (Hypertext Markup 

Language), aby opisać układ tekstu w dokumentach. Wczesna sieć była jak biblioteka internetowa, 

dokumenty połączone linkami, w których społeczność naukowa highenergy mogła swobodnie czytać i 

uzyskiwać dostęp do informacji w całej swojej firmie i ostatecznie na całym świecie. Oryginalna sieć 

była finansowana przez rząd, ograniczona do badań i edukacji. Strony internetowe składały się ze 

zbioru dokumentów napisanych w języku HTML. Strony były tekstowe, proste i statyczne. Za każdym 

razem, gdy użytkownik ponownie ładuje stronę w swojej przeglądarce, wyglądał dokładnie tak samo. 

Składał się z tekstu HTML, obrazów i linków. To nie była złożona sieć handlowa, którą znamy dzisiaj, 

gdzie możesz robić wszystko, od zakupów online, po handel akcjami, rezerwację wakacji lub znalezienie 

partnera. Statyczne strony internetowe były przydatne do wysyłania i pobierania raportów, zdjęć i 

artykułów, ale nie mogły zarządzać danymi, które się zmieniły, zapamiętywały nazwy i preferencje 

użytkowników, natychmiast tworzyły niestandardowe dane wyjściowe z bazy danych lub osadzały 

strumieniowe wideo na stronie . Gdy sieć rozrosła się i stała się wirtualnym centrum handlowym, 

konkurenci potrzebowali stron internetowych, które przyciągałyby potencjalnych nabywców i 

handlowców, oferując interaktywne i ekscytujące wrażenia, szybki czas reakcji i opinie na bieżąco. 

Potrzebowali dynamicznych stron internetowych. 

Dynamiczne strony internetowe 

Dynamiczna witryna internetowa to taka, której zawartość jest regenerowana za każdym razem, gdy 

użytkownik odwiedza lub przeładowuje witrynę. Chociaż może to być tak proste, jak wyświetlanie 

bieżącej daty i godziny, w większości przypadków wymaga użycia bazy danych, która zawiera 

informacje o witrynie, oraz języka skryptowego, który może pobrać informacje z bazy danych. Google 

i Yahoo! to przykłady witryn dynamicznych, wyszukiwarek tworzących niestandardowe strony na 

podstawie wpisanego słowa kluczowego lub frazy. Powstała strona jest tworzona w locie, dostosowana 

specjalnie dla Ciebie, na podstawie Twojego żądania. Farmy potężnych komputerów na całym świecie 

stale przyjmują takie żądania i je przetwarzają. We wczesnych dniach Internetu przetwarzanie 

odbywało się za pośrednictwem interfejsu Common Gateway Interface, zwanego CGI, technologii po 



stronie serwera, która pozwoliła twórcom stron internetowych na tworzenie dynamicznych witryn. 

Większość skryptów CGI napisano w Perlu. Przeglądarka wysyła do serwera informacje ze strony HTML, 

takie jak informacje z formularza wypełniania, w celu przetworzenia. Serwer następnie utworzy bramę 

do zewnętrznego programu o nazwie skrypt CGI lub program pomocniczy. Chociaż można było użyć 

dowolnego języka programowania, najpopularniejszym językiem dla CGI był Perl. Skrypt Perla 

następnie analizowałby dane, wygenerował HTML na podstawie określonych warunków, wysłał 

wiadomość e-mail, otworzył plik lub bazę danych i wysłał informacje przez bramę z powrotem do 

serwera, skąd następnie został przekazany do przeglądarki 

Chociaż podstawowy proces tworzenia dynamicznych stron internetowych nie zmienił się, ewoluowały 

nowe języki, co znacznie upraszcza proces, umożliwiając osadzenie przetwarzania bezpośrednio na 

serwerze.  PHP jest takim językiem. Skrypt PHP można osadzić bezpośrednio na stronie internetowej. 

Może generować HTML i obrazy w locie, pobierać aktualne informacje z pliku lub bazy danych, 

szyfrować dane, zapamiętywać preferencje użytkownika i tak dalej. Wykonuje instrukcje PHP i wstawia 

wyniki z powrotem na stronę internetową, zanim serwer odeśle stronę z powrotem do przeglądarki, 

dzięki czemu strona będzie naprawdę dynamiczna. Sugerowanie, że Perl jest przestarzały, nie jest tutaj 

intencją. Perl ma Masona i mod_perl, aby umożliwić Perlowi i HTMLowi osadzenie na serwerze Apache. 

Strony internetowe często przetwarzają ogromne ilości informacji. System zarządzania bazą danych 

jest niezbędny do przechowywania, wyszukiwania i aktualizacji tych informacji. MySQL, 

najpopularniejsza na świecie baza danych typu open source, stała się wyborem dla aplikacji 

współpracujących z witrynami sieci Web obsługującymi bazy danych. PHP i MySQL, współpracując ze 

sobą, tworzą połączenie dwóch potężnych technologii używanych do tworzenia dynamicznych stron 

internetowych. 

Co to jest Open Source? 

„Wolne oprogramowanie” to kwestia wolności, a nie ceny. Aby zrozumieć tę koncepcję, należy myśleć 

o „wolnym” jak o „wolnym mowie”, a nie o „wolnym piwie”. 

—Fundacja Wolnego Oprogramowania, 

PHP i MySQL reprezentują najnowszą generację aplikacji open source. Co to znaczy? Na początku 

Berners-Lee przewidywał swobodny dostęp do informacji dla wszystkich. W miarę ewolucji sieci idea 

„wolnego” nabierała różnych znaczeń dla różnych grup. Jednak bez względu na to, jak zdefiniowano 

pojęcie „wolny”, można śmiało powiedzieć, że oprogramowanie własnościowe (prywatne i 

kontrolowane) nie jest darmowe. Ruch Open Source ma na celu swobodny dostęp do kodu źródłowego 

oprogramowania z ograniczonymi ograniczeniami. Według Open Source Initiative, Microsoft Windows, 

Adobe Photoshop i WinZip są przykładami prawnie zastrzeżonego oprogramowania. Podstawowa idea 

otwartego oprogramowania jest bardzo prosta: kiedy programiści mogą czytać, redystrybuować i 

modyfikować kod źródłowy oprogramowania, oprogramowanie ewoluuje. Ludzie go ulepszają, ludzie 

go dostosowują, ludzie naprawiają błędy. I może się to zdarzyć z prędkością, która, jeśli ktoś jest 

przyzwyczajony do wolnego tempa tworzenia konwencjonalnego oprogramowania, wydaje się 

zadziwiająca. Mówiąc wprost, możesz pobierać i używać tych aplikacji bez karty kredytowej lub 

bezpłatnego okresu próbnego. 

O PHP 

Czym jest PHP? PHP jest prostym, szybkim, przenośnym językiem skryptowym, dobrze 

przystosowanym do tworzenia witryn sieci Web z bazą danych. Został opracowany w 1995 roku i 

obecnie obsługuje dziesiątki milionów stron internetowych na całym świecie. Poprzednikiem PHP był 

PHP / FI, Osobista strona główna / Interpreter formularzy, opracowany przez Rasmus Lerdorf w 1995 



roku, aby pomóc mu śledzić liczbę odwiedzających uzyskujących dostęp do jego CV. Był to w zasadzie 

zestaw skryptów Perl / CGI, przepisany później przez Lerdorfa w języku C i otwarty; to znaczy 

udostępniono bezpłatnie. PHP był bardzo podobny do Perla w składni, ale podczas gdy Perl jest 

uniwersalnym językiem skryptowym typu jack-of-all-trade, PHP został zaprojektowany specjalnie do 

opanowania Internetu. Instrukcje PHP mogą być osadzone w HTML bezpośrednio na stronie 

internetowej, dzięki czemu przy każdym załadowaniu strony PHP może wykonać swój kod. PHP 

ułatwiło przetwarzanie formularzy, zapewniając automatyczną interpretację zmiennych formularzy. 

Pozwoliło to na interakcję z bazami danych. Umożliwiło użytkownikom tworzenie prostych 

dynamicznych stron internetowych. Opracowany zestaw narzędzi Rasmusa Lerdorfa był tak popularny, 

że w 1997 r. Wydano PHP / FI 2.0. Ze względu na popularność tej nowej wersji do Lerdorf wkrótce 

dołączyła główna grupa programistów, którzy nadal wprowadzali ulepszenia i udoskonalenia nowego 

języka. Do tego czasu jest tam tysiące użytkowników i około 50 000 stron internetowych obsługujących 

strony PHP / FI. Zeev Suraski i Andi Gutmans, dwaj studenci z Technion-Israel Institute of Technology, 

potrzebowali języka do swojego uniwersyteckiego projektu e-commerce. Wybrali PHP / FI do swojego 

projektu. Niezadowoleni z jego ograniczeń i błędów, odłożyli projekt na bok i przepisali PHP prawie od 

zera. PHP 3.0 był znaczącym odejściem od poprzedniej bazy kodu. Nowy język obsługiwał moduły 

dodatkowe i miał znacznie bardziej spójną składnię. W tym czasie zmieniło się również znaczenie 

akronimu. PHP oznacza teraz PHP: Preprocesor hipertekstu. PHP 3.0 został wydany w 1998 roku. Do 

maja 2000 r. wydano PHP 4. Rdzeń PHP 4 został całkowicie przepisany, aby poprawić wydajność 

złożonych aplikacji internetowych i poprawić modułowość platformy. Zeev Suraski i Andi Gutmans, 

autorzy PHP 3, wprowadzili nowy silnik parsujący, zwany silnikiem Zend, który jest językiem 

skryptowym, który napędza dziś PHP. Ze względu na swój międzynarodowy autorytet, Suraski i 

Gutmans założyli firmę PHP Zend Technologies, a ich wkład w PHP był głównym powodem jej 

gwałtownego rozwoju na całym świecie. Termin Zend to portmanteau, słowo stworzone przez 

połączenie liter w ich imionach: Zeev i Andrew Version 4 oferowali otwarty interfejs programowania 

aplikacji (API), umożliwiający innym programistom pisanie modułów dla PHP, modułów, które 

rozszerzyłyby jego funkcjonalność, moduły, które pozwoliły PHP 4 na obsługę większości dostępnych 

baz danych i serwerów WWW. Dzięki tej wersji PHP stał się poważnym językiem programowania i 

platformą do opracowywania i wdrażania złożonych aplikacji internetowych. Nowsze wcielenie PHP 

zostało wydane w lipcu 2004 roku. PHP 5 dodał do języka zupełnie nowy model obiektowy. Nowy 

model oparty jest na Zend Engine 2 i znacznie poprawia wydajność i możliwości PHP. Większość funkcji 

jest kompatybilna wstecz, co pozwala programom napisanym w starszych wersjach na kontynuowanie 

pracy. Według sondażu Netcraft, w październiku 2005 r. 23 299 550 domen i 1 290 190 adresów IP 

popiera PHP. 

Gdzie zdobyć PHP i dokumentację? 

Najnowszą dystrybucję PHP dla serwerów Apache i Microsoft można uzyskać na oficjalnej stronie 

internetowej PHP, php.net. Ta strona internetowa jest również doskonałym aktualnym źródłem 

dokumentacji PHP. Możesz znaleźć konkretną funkcję, na przykład wpisując szukany ciąg w prawym 

górnym rogu strony, a zwrócony wynik będzie bardzo zbliżony do tego, czego szukałeś, w tym linki do 

innych funkcji wykonujących podobne zadanie. Większość oficjalnych stron dokumentacji opatrzonych 

jest komentarzami innych użytkowników, a także wszelkimi błędami lub zmiany wersji 

O MySQL 

Obecnie wiele organizacji stoi przed podwójnym zagrożeniem rosnącym wolumenem danych i 

transakcji zbiegającym się z potrzebą ograniczenia wydatków. Wiele takich organizacji migruje do 

systemów zarządzania bazami danych typu open source, aby obniżyć koszty i zminimalizować zmiany 

w swoich istniejących systemach. Najpopularniejszym na świecie systemem baz danych typu open 



source (do pobrania, używania i modyfikowania za darmo) jest MySQL. Jest dystrybuowany i 

obsługiwany przez MySQL AB, szwedzką firmę handlową założoną przez pierwotnych programistów, 

Davida Axmarka i Michaela „Monty” Wideniusa, który napisał MySQL w 1995 roku. MySQL ma swoje 

korzenie w mSQL lub mini SQL, lekkiej bazie danych opracowanej w Bond University in Australia, aby 

zapewnić szybki dostęp do przechowywanych danych przy niskim zapotrzebowaniu na pamięć. Jego 

symbolem jest delfin zwany „Sakila”, reprezentujący „szybkość, moc, precyzję i dobrą naturę bazy 

danych i społeczności MySQL”. 

Gdzie zdobyć MySQL i dokumentację? 

MySQL jest zainstalowany na ponad 6 milionach serwerów na całym świecie, aby obsługiwać wiele 

dużych witryn internetowych o znaczeniu krytycznym. MySQL został stworzony przez MySQL AB i jest 

dostępny do pobrania z ich strony internetowej, gdzie można również znaleźć najnowsze informacje o 

oprogramowaniu MySQL i MySQL AB 

Funkcje MySQL 

MySQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Niezależnie od tego, czy jesteś 

zaangażowany w stronę internetową, która przetwarza miliony zapytań dziennie, taką jak eBay lub 

Yahoo!, czy w mniejszą stronę, taką jak własny sklep internetowy lub kurs szkoleniowy, dane muszą 

być przechowywane w zorganizowany i uporządkowany sposób dla łatwego dostępu i przetwarzanie. 

Jest to obsługiwane przez system zarządzania bazą danych, taki jak MySQL, w którym dane są 

przechowywane w tabelach, a nie w pliku płaskim. MySQL korzysta z modelu klient / serwer; to znaczy 

serwer bazy danych (MySQL), który obsługuje (komunikuje się) z wieloma klientami (aplikacjami), gdzie 

klienci mogą, ale nie muszą, znajdować się na tym samym komputerze. Obsługuje również SQL, 

ustrukturyzowany język zapytań, znormalizowany język używany przez większość nowoczesnych baz 

danych do pracy z danymi i administrowania bazą danych. Oprogramowanie MySQL jest 

oprogramowaniem typu open source. Jak omówiono wcześniej , open source oznacza, że każdy może 

pobrać MySQL z Internetu oraz używać i modyfikować oprogramowanie bez ponoszenia żadnych opłat. 

Oprogramowanie MySQL korzysta z GPL (GNU General Public License),  aby zdefiniować, co możesz 

robić, a czego nie możesz robić z oprogramowaniem w różnych sytuacjach. Jeśli potrzebujesz użyć kodu 

MySQL w aplikacji komercyjnej, możesz kupić wersję komercyjną. Serwer bazy danych MySQL jest 

bardzo szybki, niezawodny i łatwy w użyciu. MySQL Server został pierwotnie opracowany do obsługi 

dużych baz danych znacznie szybciej niż istniejące rozwiązania i od kilku lat jest z powodzeniem 

stosowany w bardzo wymagających środowiskach produkcyjnych. Jego łączność, szybkość i 

bezpieczeństwo sprawiają, że MySQL Server doskonale nadaje się do uzyskiwania dostępu do bazy 

danych w Internecie. MySQL służy jako zaplecze dla wszelkiego rodzaju informacji, takich jak poczta e-

mail, obrazy i treści internetowe, gry, pliki dziennika i tak dalej. Serwer może być osadzony w 

aplikacjach takich jak telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, kioski publiczne i inne. 

Zalety MySQL i PHP 

Niektóre technologie działają lepiej niż inne. PHP, prosty i potężny język skryptowy, oraz MySQL, 

solidny i niezawodny serwer bazy danych, stanowią idealne połączenie dwóch nowoczesnych 

technologii do tworzenia dynamicznych stron internetowych opartych na bazach danych. Niektóre 

zalety zarówno PHP, jak i MySQL to: 

• Wysoka wydajność 

• Wbudowane biblioteki 

• Rozszerzalność 



• Stosunkowo niski koszt

• Przenośność

• Społeczność programistów

• Łatwość uczenia się

Wysoka wydajność 

PHP nie jest już uważane za zwykły język skryptowy, ale teraz, dzięki PHP 7 i jego wysoce wydajnemu 

wbudowanemu silnikowi Zend, PHP zapewnia programistom i decydentom IT tendencję biznesową do 

szybkiego uwalniania i aktualizowania oprogramowania w Internecie szybciej niż konwencjonalne 

dozwolone są cykle programowania. MySQL, wysoce zoptymalizowany serwer bazy danych, zapewnia 

czas odpowiedzi i przepustowość, aby sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom. Dzięki skryptom 

PHP podłączonym do bazy danych MySQL miliony stron mogą być obsługiwane na jednym niedrogim 

serwerze. 

Wbudowane biblioteki 

PHP zawiera wiele wbudowanych funkcji zajmujących się typowymi zadaniami programistycznymi. 

Problemy napotykane przez innych programistów zostały rozwiązane i spakowane do biblioteki 

procedur udostępnionych społeczności PHP. 

Rozciągliwość 

PHP i MySQL są rozszerzalne, co oznacza, że programiści na całym świecie wnoszą dodatkowe moduły, 

które rozszerzają funkcjonalność i moc języków, aby być na bieżąco z rosnącymi potrzebami rynku i 

standardami dnia. Możesz także uzyskać kod źródłowy dla PHP i MySQL. Kod źródłowy to kod, z którego 

składa się program przed skompilowaniem programu; czyli oryginalne instrukcje budowania programu. 

Stosunkowo niski koszt 

Jako programista stron internetowych możesz zażądać o wiele więcej pieniędzy, jeśli potrafisz 

opanować PHP i MySQL. Ponieważ są to projekty typu open source, nie ma opłat licencyjnych 

związanych z korzystaniem z PHP lub MySQL. Ponieważ obie aplikacje działają na prawie każdej 

platformie, masz również szeroki wybór sprzętu, co obniża całkowity koszt posiadania. Przy tak wielu 

wykwalifikowanych programistach PHP dzielących się informacjami w Internecie i doskonałej 

dokumentacji online możesz uzyskać najbardziej aktualne, wiarygodne informacje bez płacenia za nie. 

Przenośność 

PHP i MySQL działają na prawie każdej platformie, w tym Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, Solaris 

i tak dalej. Jeśli dobrze napisany, wystarczy skopiować kod z jednego serwera na drugi i oczekiwać 

takich samych wyników, być może z niewielkimi poprawkami. 

Społeczność programistów 

Zarówno PHP, jak i MySQL mają ogromną rzeszę fanów w społeczności programistów. Jeśli napotkasz 

problem, zazwyczaj możesz bardzo szybko znaleźć wsparcie w Internecie, gdzie problem może zostać 

opublikowany, zidentyfikowany i rozwiązany przez innych użytkowników i programistów 

udostępniających Twój problem. Deweloperzy na całym świecie nieustannie znajdują i usuwają błędy 

i dziury w zabezpieczeniach, jednocześnie pracując nad aktualizacją i optymalizacją tych języków. 

Łatwość uczenia się 



PHP i MySQL są stosunkowo łatwe do nauczenia się. Większość konstrukcji PHP jest podobna do innych 

języków, szczególnie Perla, dzięki czemu jest znana większości programistów. MySQL korzysta z języka 

zapytań SQL i języka podobnego do angielskiego używanego przez większość współczesnych systemów 

zarządzania bazami danych. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z SQL, przekonasz się, że używanie 

go z MySQL jest łatwym przejściem. 


