
Integracja PHP i MySQL 

Wprowadzenie 

Użytkownik wypełnił formularz i przesłał go. Zawiera listę przedmiotów, które chce kupić. Informacje 

o tym użytkowniku są przechowywane w tabeli bazy danych o nazwie „klienci”. Chcesz pobrać 

wszystkie zamówienia i informacje o produktach dla tego klienta z bazy danych i wyświetlić wybrane 

dane na stronie internetowej bezpośrednio ze swojego skryptu PHP. Teraz dowiesz się, jak zintegrować 

PHP i MySQL. 

PHP zapewnia wbudowane funkcje, które umożliwiają wykonanie wszystkich operacji niezbędnych do 

otwierania i wybierania bazy danych oraz wysyłania do niej zapytań SQL w celu tworzenia tabel, ich 

aktualizacji i usuwania, pobierania rekordów i wyświetlania wyników. Możesz stworzyć swój formularz 

HTML, przetworzyć go i połączyć się z bazą danych MySQL w jednym programie PHP! Na początku tej 

książki opisaliśmy PHP i MySQL jako idealne połączenie. W tym rozdziale zobaczymy, jak działa to 

małżeństwo. 

Łączenie się z serwerem bazy danych 

Aby nawiązać połączenie z serwerem bazy danych MySQL ze skryptu PHP, użyj funkcji PHP 

mysql_connect (). 

Format 

resource mysql_connect ( [string server [, string username [, 

string password [, bool new_link [, int client_flags]]]]] ) 

Pierwszym argumentem jest serwer hosta, na którym będzie działał serwer MySQL. Może również 

zawierać adres IP, numer portu, ścieżkę do lokalnego gniazda i tak dalej. Drugi argument to nazwa 

użytkownika, domyślna wartość dla nazwy właściciela procesu serwera. Następnym argumentem jest 

hasło, jeśli takie istnieje. Jeśli nastąpi drugie wywołanie mysql_connect() z tymi samymi argumentami, 

nowe łącze nie zostanie ustanowione, ale zamiast tego zostanie zwrócony identyfikator już otwartego 

łącza. Jeśli określisz parametr new_link, mysql_connect() zawsze otworzy nowe łącze. Jeśli połączenie 

się powiedzie, mysql_connect() zwraca łącze połączenia, a jeśli nie, funkcja zwraca FALSE. Zwrócony 

zasób wskazuje na serwer bazy danych i jest używany przez wszystkie inne funkcje mysql w skrypcie. 

Kiedy strona internetowa lub skrypt PHP się kończy, baza danych jest automatycznie zamykana, a 

zasób, który do niej prowadzi, jest zwalniany, więc jeśli uruchomisz inną stronę, będziesz musiał 

ponownie połączyć się z bazą danych. Jeśli chcesz zamknąć bazę danych przed zakończeniem 

programu, PHP udostępnia funkcję mysql_close(). Funkcja mysql_close() zamyka połączenie z 

serwerem MySQL, do którego odwołuje się łącze. 

Format 

bool mysql_close ( [resource link_identifier] 

Przykład 

<? php 

print "Otwarcie połączenia z serwerem bazy danych <br 

/> "; 

1 $ link = mysql_connect ("localhost", "root", "hasło"); 



2 print "Połączenie działało. Link to: $ link <br />"; 

print "Zamykanie połączenia <br />"; 

3 mysql_close ($ link); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja PHP mysql_connect() łączy się z serwerem bazy danych MySQL działającym na hoście 

lokalnym, używając roota jako nazwy użytkownika i hasła jako hasła. 

2 W tym wierszu wartość zasobu to Identyfikator zasobu # 2. Jeśli połączenie nie powiodło się, 

wynikiem jest FALSE. 

3 Funkcja mysql_close() zamyka połączenie z bazą danych wcześniej otwarte przez mysql_connect (). 

mysql_close () nie jest konieczna, ponieważ połączenie zostanie automatycznie zamknięte, gdy skrypt 

osiągnie koniec wykonywania 

Wybór bazy danych 

Po połączeniu się z serwerem bazy danych następnym krokiem jest ustawienie domyślnej bazy danych, 

której będziesz używać. Funkcja mysql_select_database() służy do wybierania bazy danych MySQL. 

(Jest to odpowiednik polecenia use podczas korzystania z klienta mysql). Pierwszy argument to nazwa 

bazy danych. Drugim argumentem jest połączenie MySQL (łącze) ustanowione podczas wykonywania 

funkcji mysql_connect(). 

Format 

bool mysql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] ) 

Przykład 

<?php 

print "Opening the connection to the database server< br 

/>"; 

1 mysql_connect("localhost", "root", "password"); 

print "Selecting a database< br />"; 

2 $result = mysql_select_db( "northwind" ); 

3 if ( $result ) { 

print "Database selected successfully< br />"; 

} else { 

print "There was a problem with the database 

selection< br />"; 

} 

?> 



Wyjaśnienie 

1 Najpierw nawiąż połączenie z serwerem bazy danych MySQL; w tym przykładzie połączenie jest 

nawiązywane z hostem lokalnym przy użyciu roota i hasła do uwierzytelnienia. 

2 Używając funkcji mysql_select_db (), baza danych „test” zostaje ustawiona jako domyślna. Odtąd 

wszystkie wykonywane zapytania zakładają tę bazę danych. Ponieważ po zamknięciu połączenia 

domyślna baza danych jest również zamykana, może być konieczne wykonanie mysql_connect () i 

mysql_select_db () na każdej stronie wymagającej połączenia z bazą danych. 

3 Jeśli się powiedzie, mysql_select_db () zwraca boolean TRUE, w przeciwnym razie zwraca FALSE. 

Wykonywanie instrukcji SQL (INSERT, UPDATE, DELETE) 

Po nawiązaniu połączenia z serwerem bazy danych i wybraniu bazy danych czas rozpocząć 

wykonywanie poleceń SQL. PHP udostępnia funkcję mysql_query () do wykonywania zapytań do bazy 

danych. Musisz mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania zapytań w danym formacie bazy 

danych  

Format 

resource mysql_query ( string query [, resource link_identifier] ) 

W przypadku instrukcji SELECT, SHOW, DESCRIBE lub EXPLAIN mysql_query () zwraca zasób w 

przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędu. W przypadku innych typów instrukcji SQL (UPDATE, 

DELETE, DROP itp.) Mysql_query () zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędu. 

PHP udostępnia wiele funkcji do obsługi wyniku, takich jak mysql_fetch_array (), mysql_num_rows (), 

mysql_affected_rows () i tak dalej. Możesz także użyć wbudowanych funkcji obsługi błędów, aby 

dowiedzieć się, gdzie zapytanie nie powiodło się. Możesz sprawdzić poprawność instrukcji SQL, 

wykonując ją na dowolnym innym kliencie, na przykład w wierszu poleceń mysql. W przypadku INSERT, 

UPDATE i DELETE ta funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, a FALSE w 

przeciwnym razie. 

Przykład  

<html><head><title>MySQL Query in PHP</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<font size='+1' face='arial'> 

<?php 

print "Opening the connection to the database server< br 

/>"; 

1 $link = mysql_connect("localhost", "ellie", ""); 

print "Selecting the 'northwind' database< br />"; 

2 mysql_select_db("northwind"); 

3 $query="UPDATE Shippers SET phone='(777) 430-2346' 

WHERE 



CompanyName = 'Federal Shipping'"; 

4 $result= mysql_query($query); 

5 $rows_affected= mysql_affected_rows($link); /* numbers of 

rows affected by 

the most recently executed query */ 

echo "You have updated $rows_affected rows.< br />"; 

if ($result){ 

print "Query successful!< br />"; 

} 

else{ 

6 die("Query failed.". mysql_error()); 

} 

print "Closing the connection< br />"; 

7 mysql_close( $link ) ; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Najpierw połącz się z serwerem bazy danych. 

2 Następnie wybrana jest baza danych ćwiczeń „Northwind”. 

3 Tutaj tworzona jest instrukcja SQL. Jest przypisana do zmiennej o nazwie $ query. Zwróć uwagę, że 

ciąg SQL jest taki sam, jak każda inna instrukcja SQL, którą można wpisać w przeglądarce zapytań 

MySQL lub w wierszu poleceń mysql. Może również zawierać jawne wartości lub zmienne oceniane 

przez PHP przed wysłaniem zapytania do bazy danych. 

4 Funkcja mysql_query () jest wykonywana i zwróci wartość true, jeśli zapytanie się powiedzie, lub 

false, jeśli nie. 

5 Funkcja mysql_affected_rows () zwraca liczbę wierszy, których dotyczy ten problem, z poprzedniego 

zapytania MySQL. 

6 Jeśli zapytanie się powiedzie, baza danych zostanie zaktualizowana. Jeśli nie, skrypt PHP zginie 

(zakończy pracę) i wyświetli się komunikat: „Zapytanie nie powiodło się:”, a następnie powód błędu. 

Wiadomość mysql_error () powie ci, co było nie tak z twoim zapytaniem, podobnie jak wiadomość, 

którą otrzymałeś w konsoli MySQL. Drugi nie powiódł się, ponieważ cudzysłowy otaczające numer 

telefonu zostały usunięte. 

7 Baza danych jest zamknięta. 



Pobieranie wyników zapytania (SELECT) 

Polecenia SQL INSERT, UPDATE i DELETE nie zwracają żadnych danych, jak pokazano w poprzednich 

przykładach, podczas gdy instrukcja SELECT zwykle zwraca zestaw rekordów danych, zwany zestawem 

wyników. Format funkcji mysql_query () nie zmienia się, ale zamiast wartości prawda – fałsz lub zasób 

zwracany jest zestaw wyników, i fałsz, jeśli zapytanie nie powiedzie się. 

Format 

resource mysql_query ( string query [, resource link_identifier] ) 

W wyniku wykonania kodu SQL do zestawu wyników może zostać zwróconych wiele wierszy danych. 

Jeśli ta funkcja nie wykona instrukcji SQL, zwróci FALSE zamiast zestawu wyników. Aby wyświetlić 

zestaw wyników, PHP udostępnia szereg funkcji, w tym mysql_result (), mysql_fetch_array () i 

mysql_fetch_row (). 

Funkcja mysql_fetch_row () 

Funkcja mysql_fetch_row () służy do wyodrębnienia jednego rekordu danych z zestawu wyników. 

Format 

array mysql_fetch_row ( resource result ) 

Zmienna $ result_set ma przypisaną wartość zwróconą przez funkcję mysql_query (), tablicę 

numeryczną. Chociaż zestaw wyników może zawierać wiele rekordów, wartość zwracana przez funkcję 

mysql_fetch_row () to tylko pierwszy wiersz. Każde kolejne wywołanie funkcji mysql_fetch_row () 

zwraca następny rekord (przesuwając wewnętrzny wskaźnik), aż nie będzie już żadnych rekordów. 

Przykład 

<html><head><title>MySQL Fetch a Row</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<font size='+1' face='arial'> 

<?php 

print "Opening the connection to the database server< br 

/>"; 

1 $link = mysql_connect("localhost", "ellie", ""); 

print "Selecting the 'northwind' database< br />"; 

2 mysql_select_db("northwind"); 

$query="SELECT CompanyName, Phone from Shippers"; 

3 $result_set= mysql_query($query); 

if ($result_set){ 

print "Fetch the first row of data.< br />"; 

4 $record= mysql_fetch_row($result_set); 



// print_r($record); 

5 foreach ($record as $value){ 

print "<em>$value </em>"; // print the row 

} 

print "< br />"; 

} 

else{ die("Query failed.". mysql_error()); 

} 

print "Closing the connection< br />"; 

mysql_close( $link ); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Nawiązywane jest połączenie z serwerem bazy danych. Zauważ, że musimy to zrobić na każdej 

stronie, która wymaga połączenia z bazą danych, ponieważ połączenie jest niejawnie zamykane na 

końcu skryptu. 

2 Następnie wybiera się bazę danych. Ponownie, linie 1 i 2 są wymagane na początku wszystkich stron 

obsługujących bazę danych. Alternatywnie możesz umieścić te instrukcje w skrypcie, który zostanie 

załadowany na każdej stronie za pomocą funkcji include (). 

3 Zapytanie SQL wykonuje zapytanie, a wynik jest przypisywany do zmiennej $ result_set. Może zostać 

zwróconych dużo danych. 4 Jeden rekord jest pobierany z zestawu wyników. Funkcja przechowuje 

wewnętrzny licznik pobranych rekordów, dzięki czemu następne wywołanie mysql_fetch_row () 

zwraca następny rekord w zestawie, dopóki nie będzie ich już więcej. 

5 Pętla foreach służy do wyświetlania zawartości tablicy, która została zwrócona przez 

mysql_fetch_row (). 

Funkcja mysql_fetch_assoc () 

W poprzednim przykładzie pobraliśmy rekord z zestawu rekordów, a zwrócony rekord był tablicą 

indeksowaną numerycznie. Jednak PHP obsługuje również tablice asocjacyjne, które są czasami 

znacznie łatwiejsze w użyciu. Funkcja mysql_fetch_assoc () jest bardzo podobna do mysql_fetch_row 

() z wyjątkiem tego, że zwrócony wynik jest tablicą asocjacyjną. 

Format 

array mysql_fetch_assoc ( resource result ) 

W tym przykładzie zmienna $ record_set zawiera to, co zostało zwrócone przez funkcję mysql_query 

(), a $ record to bieżący wiersz z tego zestawu rekordów wyrażony jako tablica asocjacyjna. 



Przykład  

<html><head><title>MySQL Fetch Associative Array</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<font size='+1' face='arial'> 

<?php 

print "Opening the connection to the database server< br 

/>"; 

$link = mysql_connect("localhost", "ellie", ""); 

1 print "Selecting the 'northwind' database< br />"; 

2 mysql_select_db("northwind"); 

3 $query="SELECT CompanyName, Phone from Shippers"; 

4 $result_set= mysql_query($query); 

if ($result_set){ 

print "Fetch the first row of data.< br />< br />"; 

5 $record= mysql_fetch_assoc($result_set); 

6 foreach ( $record as $key=>$value){ 

print "<em>$key: $value </br></em>"; // Print the row 

} 

print "< br />"; 

} 

else{ die("Query failed.". mysql_error()); 

} 

print "Closing the connection< br />"; 

mysql_close( $link ); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1, 2 Baza danych „northwind” zostaje otwarta i wybrana. 

3 Ciąg instrukcji SQL SELECT jest przypisany do zmiennej $ query. 

4 Zestaw wyników zawiera wyniki zwrócone z zapytania do bazy danych. 



5 Zamiast używać mysql_fetch_row () i uzyskiwać tablicę indeksowaną według liczb, funkcja 

mysql_fetch_assoc () zwraca tablicę asocjacyjną z indeksem będącym nazwą pola określonego w bazie 

danych i jego wartością znajdującą się w tym polu. 

6 Pętla foreach służy do iteracji po tablicy asocjacyjnej w celu pobrania zarówno klucza (nazwy pola), 

jak i wartości z nim związanej. 

Inne przydatne funkcje MySQL 

PHP zawiera kilka innych wbudowanych funkcji MySQL. W tej sekcji przyjrzymy się innym, często 

używanym. Tabela 15.1 zawiera listę niektórych funkcji MySQL, które mogą być przydatne podczas 

integracji PHP i MySQL. 

Funkcja bazy danych: co robi 

mysql_connect (): Otwiera połączenie z serwerem MySQL. 

mysql_pconnect (): Otwiera trwałe połączenie. 

mysql_selectdb (): wybiera domyślną bazę danych. 

mysql_change_user (): Zmienia tożsamość zalogowanego użytkownika. 

mysql_list_dbs: Wyświetla listę baz danych dla tego serwera MySQL. 

mysql_list_tables: wyświetla listę tabel w bazie danych. 

Funkcje zapytań wpływające na wiersze 

mysql_fetch_assoc (): Zwraca jeden wiersz wynikowy jako tablicę asocjacyjną. 

mysql_fetch_row (): Zwraca jeden wiersz wynikowy jako tablicę. mysql_affected_rows (): Zwraca liczbę 

wierszy, na które ma wpływ zapytanie. 

mysql_num_rows (): Zwraca liczbę wybranych wierszy. 

mysql_fetch_object (): Zwraca wiersz wynikowy jako obiekt. 

Funkcje zapytań wpływające na kolumny 

mysql_fetch_field (): Pobiera informacje o kolumnie z wyniku i zwraca jako obiekt. 

mysql_field_name (): Pobiera nazwę określonego pola w wyniku. 

mysql_list_fields (): ustawia wskaźnik wyniku na określone przesunięcie pola. mysql_num_fields (): 

Pobiera liczbę pól w wyniku. 

mysql_field_seek (): ustawia wskaźnik wyniku na określone przesunięcie pola. 

mysql_field_type (): Pobiera typ określonego pola w wyniku. 

mysql_field_len (): Zwraca długość określonego pola. 

mysql_field_table (): Pobiera nazwę tabeli, w której znajduje się określone pole. mysql_tablename (): 

Pobiera nazwę tabeli pola. 

Funkcje do obsługi błędów 

mysql_errno (): Zwraca wartość liczbową komunikatu o błędzie z poprzedniej operacji MySQL. 



mysql_error (): Zwraca tekst komunikatu o błędzie z poprzedniej operacji MySQL. 

Funkcja mysql_error() 

Wykonanie funkcji bazy danych może się nie powieść z różnych powodów. Być może serwer bazy 

danych jest wyłączony lub połączenie sieciowe jest niedostępne lub po prostu nazwa użytkownika i 

hasło używane do połączenia nie mają uprawnień dostępu do bazy danych. 

Funkcja mysql_error () zwraca tekst komunikatu o błędzie wygenerowanego przez serwer MySQL. Jeśli 

wystąpiły komunikaty o błędach wygenerowane przez wiele wywołań MySQL, ta funkcja zwraca 

najczęściej występujący komunikat o błędzie. 

Format 

$ error_message mysql_error() 

W powyższym formacie $ error_message to tekst komunikatu o błędzie zwróconego z serwera bazy 

danych. 

Przykład 

<?php 

print "Opening the connection to the database server< br 

/>"; 

1 mysql_connect("localhost", "root", "password"); 

print "Selecting a database< br />"; 

2 $result = mysql_select_db( "addressbook" ); 

3 if ( $result ) { 

print "Database selected successfully< br />"; 

} else { 

4 $error_message = mysql_error(); 

print "There was a problem with the database 

selection:< br />"; 

5 print $error_message; 

} 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Użytkownik root próbuje połączyć się z serwerem bazy danych. 

2 Baza danych, z którą będziemy pracować, „książka adresowa”, jest wybrana. Zakładamy, że ta baza 

danych jest dostępna i że mamy do niej dostęp. 

3 Sprawdzamy wartość zmiennej $ result. Większość funkcji MySQL w PHP zwraca FALSE, jeśli 

wywołanie serwera bazy danych nie powiedzie się. 



4 Aby znaleźć przyczynę tego niepowodzenia, wywoływana jest funkcja mysql_error (). Zwróci 

wiadomość tekstową z serwera bazy danych wyjaśniającą problem. W tym przypadku błąd informuje, 

że baza danych „książka adresowa” nie istnieje. 

5 Ta linia wyświetla komunikat o błędzie 

Funkcja mysql_num_rows () 

Funkcja mysql_num_rows () zwraca liczbę wierszy w zestawie wyników. 

Format 

int mysql_num_rows( resource result ) 

W poprzednim przykładzie $ result_set jest tym, co otrzymałeś z wykonania zapytania SELECT, a $ 

number_of_rows to liczba pobranych wierszy. 

Przykład 

<?php 

mysql_connect("localhost", "ellie", ""); 

mysql_select_db( "northwind" ); 

print "Executing SQL...< br />"; 

1 $result_set = mysql_query( "SELECT ShipName FROM orders"); 

2 $num_rows = mysql_num_rows( $result_set ); 

3 print "<b>There are a total of $num_rows ship names 

in the \"orders\" table."; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Po połączeniu się z serwerem bazy danych i wybraniu bazy danych wykonywana jest instrukcja 

SELECT. Zmienna $ result_set będzie zawierała wszystkie wiersze wybrane z tabeli „zamówienia”. 

2 Funkcja mysql_num_rows () zwróci liczbę wierszy w zestawie rekordów. 

3 Wyświetla liczbę wybranych wierszy. 

Funkcja mysql_num_fields () 

Funkcja mysql_num_fields () zwraca liczbę pól w tabeli, a funkcja mysql_field_name () zwraca nazwę 

pola. 

Format 

int mysql_num_fields( resource result ) 

W poprzednim przykładzie zmienna $ result_set zawiera rekordy pobrane za pomocą zapytania 

SELECT, a $ number_of_fields zawiera całkowitą liczbę kolumn w tym zestawie wyników. 

Funkcja mysql_field_name() 



Funkcja mysql_field_name () zwraca nazwę określonego pola. 

Format 

string mysql_field_name( resource result, int field_offset ) 

W poprzednim przykładzie zmienna $ result_set jest wynikiem wykonania instrukcji SELECT, a zmienna 

$ index jest indeksem określonego pola w bieżącym zestawie wyników. 

Przykład 

<?php 

mysql_connect("localhost", "root", "password"); 

1 mysql_select_db( "northwind" ); 

print "Executing SQL...< br />"; 

2 $result_set = mysql_query( "SELECT * FROM customers"); 

3 print "<table>"; 

// Print the headers 

4 for( $c=0; $c<mysql_num_fields( $result_set ); $c++ ) { 

5 print "<th>". mysql_field_name( $result_set, 

$c 

) . "</th>"; 

} 

// Print all the rows 

6 while( $record = mysql_fetch_row( $result_set )) { 

7 print "<tr>"; 

8 for( $c=0; $c<mysql_num_fields( $result_set ); $c++ ) { 

9 print "<td>". $record[$c] ."</td>"; 

} 

10 print "</tr>"; 

} 

11 print "</table>"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Baza danych „northwind” jest wybrana jako domyślna baza danych. 

2 Wszystkie rekordy z tabeli „klienci” są zaznaczone. * To symbol wieloznaczny dla wszystkich 

rekordów, co oznacza, że zostaną zwrócone wszystkie pola. 



3 Ponieważ oczekuje się dużej ilości danych, znacznie lepiej jest użyć tabeli HTML do wyświetlenia 

wyniku, niż po prostu wydrukować go na ekranie. Tag HTML <table> uruchamia tabelę. 

4 W tej pętli drukujemy nagłówki tabeli (znaczniki <TH>). Funkcja mysql_num_fields () zwraca liczbę 

pól lub kolumn w tabeli „klienci”. Zamiast wpisywać liczbę, ta funkcja zwróci liczbę pól dla dowolnej 

tabeli, którą należy przetestować. 

5 Funkcja mysql_field_name () jest używana do pobrania nazwy konkretnego pola w tabeli. Pierwszym 

argumentem jest zestaw wynikowy. Drugi to indeks określonego pola. Ponieważ otrzymujemy 

wszystkie pola z klauzulą SELECT *, kolejność będzie odpowiadać kolejności w bazie danych. Tagi HTML 

<TH> określają nagłówek tabeli HTML. 

6 Instrukcja while wykonuje pętlę po wszystkich dostępnych wierszach w zestawie wynikowym. 

7 <TR> to znacznik HTML wiersza. Wszystkie wartości pól zostaną umieszczone w tym wierszu, po 

jednym wierszu na każdą iterację pętli while. 

8 Jest to zagnieżdżona pętla for, która obejmie wszystkie kolumny. 

9 Ta wewnętrzna pętla służy do pobierania wartości każdej kolumny / pola z bieżącego wiersza. 

Znaczniki HTML <TD> służą do oddzielania komórek tabeli. 

10 Gdy wewnętrzna pętla for zakończy przechodzenie przez każde z pól w bieżącym wierszu, pętla 

kończy działanie, znacznik HTML </tr> kończy swój wiersz tabeli, a sterowanie wraca do pętli while, w 

której znajduje się inny wiersz z bazy danych pobrane, a następnie przetworzone; następnie następny 

wiersz i tak dalej, aż nie będzie już żadnych wierszy do pobrania. 

11 Wreszcie tablica jest zakończona. Wszystkie dane zostały pobrane i wyświetlone. 

Przykład księgi gości 

W poniższych sekcjach przedstawiono przykład tworzenia witryny sieci Web opartej na bazie danych. 

Zaprojektujemy aplikację księgi gości, w której odwiedzający stronę WWW będą mogli dodawać 

komentarze, które będą widoczne dla innych. Chociaż jest to bardzo prosty przykład, przedstawione 

tutaj koncepcje można znaleźć w prawie wszystkich dynamicznych witrynach internetowych. 

Utworzysz formularz sieciowy z prośbą o podanie pewnych danych, wstawisz te dane do bazy danych, 

a następnie utworzysz kolejną stronę 

wyświetlić wszystkie dane z bazy danych. 

Krok 1: Projektowanie bazy danych 

Podobnie jak w przypadku większości aplikacji opartych na bazach danych, zaczynamy od 

zaprojektowania schematu bazy danych. Proces projektowania może być bardzo złożonym procesem, 

ale w tym przykładzie używamy „testowej” bazy danych MySQL i projektujemy tylko jedną prostą 

tabelę do przechowywania wiadomości wprowadzanych przez przypadkowych odwiedzających 

witrynę internetową. Poniższy przykład zawiera polecenie SQL CREATE TABLE służące do tworzenia 

tabeli „wiadomości”. 

Przykład  

1 mysql> create TABLE messages( 

2 -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

3 -> subject VARCHAR(150), 



4 -> body TEXT, 

5 -> PRIMARY KEY(id)) 

-> ; 

Wyjaśnienie 

1 Instrukcja CREATE TABLE tworzy tabelę bazy danych o nazwie „wiadomości”. (Aktualna baza danych 

to „test”). 

2 Pierwsze pole to pole „id”, zwane PRIMARY KEY, czyli unikalny identyfikator dla każdego rekordu w 

tej tabeli. Jest to liczba całkowita oznaczająca a 

liczba całkowita, a NOT NULL wskazuje, że to pole nie może być puste, to znaczy musi mieć wartość. 

Aby mieć pewność, że ten numer jest niepowtarzalny, rozszerzenie 

Atrybut AUTO_INCREMENT mówi MySQL, aby zwiększał pole „id” o 1 dla każdego nowego wpisu 

dodawanego do bazy danych. 

3 Pole „subject” będzie tekstem o zmiennej długości i maksymalnej wartości 150 znaków, który 

domyślnie nie jest ustawiony (NULL). 

4 Pole „treść” będzie tekstem o nieograniczonej wielkości. Typ danych varchars jest ograniczony do 

255 znaków, a TEXT nie. 

5 Ten wiersz określa, że pole „id” ma być traktowane jako KLUCZ PODSTAWOWY przez serwer bazy 

danych. 

Tabela została zdefiniowana i utworzona. Polecenie SQL DESCRIBE pokaże, czy tabela została 

pomyślnie utworzona. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany, możesz usunąć tabelę za pomocą instrukcji 

DROP TABLE „wiadomości” i zdefiniować ją ponownie. Uwaga: Polecenie DROP TABLE usunie całą 

tabelę i wszystkie jej dane! 

Przykład 

mysql> describe messages; 

+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+ 

| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | 

+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+ 

| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment | 

| subject | varchar(150) | YES | | NULL | | 

| body | text | YES | | NULL | | 

+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+ 

3 rows in set (0.14 sec) 

Wyjaśnienie 

Polecenie SQL DESCRIBE wyświetla informacje o tabeli: nazwy pól, typ danych dla każdego pola, czy 

ma zawierać dane, klucze itd. Możesz również użyć polecenia show, aby zobaczyć te same wyniki. 



Krok 2: Publikowanie strony wiadomości 

Teraz, gdy tabela została zaprojektowana, następnym krokiem jest utworzenie strony WWW 

zawierającej formularz HTML oraz kod PHP, który będzie przetwarzał formularz i wprowadzał przesłane 

dane do bazy danych MySQL. 

Przykład  

<?php 

1 extract($_REQUEST); 

2 if ( isset($subject) && isset($body) ) { 

mysql_connect("localhost", "root", "password"); 

mysql_select_db( "test" ); 

3 mysql_query( "INSERT INTO messages (subject, body) ". 

"VALUES ('$subject', '$body' )" ); 

4 $status = "Message <i>$subject</i> has been 

posted< br />< br />"; 

} 

?> 

<html> 

<body> 

<h1>Post a Message</h1> 

5 <string><?= $status ?></strong> 

6 <form action="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" > 

Subject <input type="text" name="subject" size="35"> 

< br />< br /> 

<textarea name="body" cols="40" rows="15"></textarea> 

< br />< br /> 

<input type="submit" value="Post"> 

</form> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Dane formularza są pobierane z tablicy $ _REQUEST i przypisywane do zmiennych o takich samych 

nazwach, jak urządzenia wejściowe. 



2 Dzieje się tak, jeśli wyciąg jest wykonywany tylko wtedy, gdy dane zostały wprowadzone. Gdy 

użytkownik odwiedza tę stronę po raz pierwszy, żadne dane nie zostały przesłane i wyświetlany jest 

pusty formularz. 

3 Po połączeniu się z serwerem bazy danych i wybraniu odpowiedniej bazy danych wykonywana jest 

instrukcja SQL w celu wstawienia nowego rekordu do tabeli bazy danych. 

4 Ustawienie zmiennej $ status to dobry sposób na poinformowanie użytkownika, że instrukcja bazy 

danych została pomyślnie wykonana. 

5 W tym wierszu jest wyświetlana instrukcja statusu. Jeśli stan nie jest ustawiony (np. Przy pierwszym 

załadowaniu strony), nic nie zostanie wydrukowane. 

6 To jest formularz do samodzielnego przetwarzania. Gdy użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, ta 

strona zostanie ponownie wyświetlona. Pamiętaj, $ _SERVER ['PHP_SELF'] zawsze wskazuje na bieżącą 

stronę. (Ponadto te strony używają short_tags zdefiniowanych w pliku php.ini. Jeśli nie używają 

short_tags, ta linia będzie brzmiała: 

<? php echo 

$ _SERVER ['SELF']?> 

Po kliknięciu przez użytkownika przycisku Opublikuj (prześlij) wiadomość zostanie przesłana do bazy 

danych i ponownie wyświetlona ta sama strona, ale z linią stanu wskazującą, że wiadomość została 

wysłana pomyślnie. 

Krok 3: Lista wszystkich wiadomości 

Po przesłaniu danych do bazy danych zostaje utworzona strona z listą wszystkich wpisów w „Księdze 

Gości”. Baza danych MySQL jest otwierana, a wszystkie pola z tabeli zwane „wiadomościami” są 

wybierane i drukowane. 

Przykład 

<?php 

mysql_connect("localhost", "root", "ellieq"); 

mysql_select_db( "test" ); 

1 $result_set = mysql_query( "SELECT * FROM messages" ); 

2 $num_messages = mysql_num_rows( $result_set ); 

?> 

<html> 

<body> 

<h1>Guest Book</h1> 

3 <i>There are a total of <?= $num_messages ?> posts on this 

website.</i> 

< br />< br /><hr> 



<?php 

// Loop over all the posts and print them out 

4 while( $row = mysql_fetch_assoc( $result_set ) ) { 

5 $subject = $row['subject']; 

6 $body = $row['body']; 

7 print "<strong>$subject</strong>< br />"; 

8 print "$body< br />< br />"; 

} 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Instrukcja SQL wybiera wszystkie pola z tabeli „wiadomości”. 

2 Funkcja mysql_num_rows () pobiera całkowitą liczbę wiadomości w bazie danych. 

3 Ta linia wypisuje całkowitą liczbę wiadomości uzyskanych z linii 2. 

4 Pętla while wykonuje iterację przez wszystkie rekordy zestawu rekordów. Funkcja mysql_fetch_assoc 

() zwraca tablicę asocjacyjną reprezentującą bieżący wiersz danych. 

5, 6 Pole „temat” z bieżącego wiersza jest przypisane do zmiennej o nazwie $ subject 

7, 8 Wyświetlane są wartości w polach „temat” i „treść”. 

Przykładowe podsumowanie 

Przykład „Księgi gości” ilustruje główne kroki potrzebne przy tworzeniu większości aplikacji 

internetowych. Przeanalizujmy ponownie kroki, które trzeba wykonać: 

1. Zaczynamy od zdefiniowania bazy danych i jej tabel za pomocą jednej tabeli zwanej 

„wiadomościami” składającej się z trzech pól: unikalnego identyfikatora, tematu i treści wiadomości. 

2. Po zdefiniowaniu bazy danych i jej tabel zaprojektowano wszystkie inne strony, które będą z nią 

współpracować. 

3. Skrypt PHP tworzy formularz HTML, w którym użytkownik może zamieścić swoją wiadomość w polu 

tekstowym. Po przesłaniu skrypt PHP wywołuje sam siebie, a proces wstawiania danych formularza do 

bazy danych jest obsługiwany przez funkcje MySQL. 

4. W ostatnim kroku zostaje otwarta baza danych i wszystkie pola z 

wyświetlona zostanie tabela „wiadomości”. Pętla while wykonuje iterację po wszystkich rekordach 

zestawu wyników zwróconych przez zapytanie SELECT. 

 


