
Pliki cookie i sesje 

Co to jest bezstanowy? 

Protokół HTTP sieciowy został zaprojektowany tak, aby był bezstanowy, aby transakcje między 

przeglądarką a serwerem były krótkie i zmniejszały koszty utrzymania otwartych połączeń. Bezstanowe 

oznacza, że po przeprowadzeniu transakcji między przeglądarką a serwerem połączenie jest tracone i 

ani przeglądarka, ani serwer nie przypominają sobie, co wydarzyło się między jedną sesją a następną. 

Każde żądanie do serwera jest uważane za zupełnie nowe żądanie. Działa to dobrze w przypadku 

dokumentów statycznych, ale nie tak dobrze, gdy musimy śledzić użytkownika witryny sieci Web. 

Wyobraź sobie na przykład witrynę bankowości internetowej. Gdyby każde żądanie było zupełnie 

nowe, musiałbyś ponownie wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło za każdym razem, gdy klikniesz 

jakiekolwiek łącze w tej witrynie sieci Web. Zalogowałbyś się, aby zobaczyć saldo, zaloguj się ponownie, 

aby zobaczyć konkretną transakcję, a następnie zaloguj się ponownie, aby wykonać przelew i tak dalej. 

Koszyk jest najbardziej oczywistym powodem zapisywania stanu. Wraz z rozwojem Internetu ludzie 

zaczęli wypełniać swoje wirtualne wózki artykułami spożywczymi, muzyką, książkami, lekami na 

receptę, a nawet samochodami i domami. Kupcy musieli pamiętać, co kupowali ich klienci, ich 

preferencje, numery rejestracyjne, identyfikatory i tak dalej. Pliki cookie i sesje pozwalają programom 

takim jak PHP zapamiętywać poprzednie żądania. Pliki cookie służą do przechowywania niewielkich 

ilości informacji w przeglądarce użytkownika, podczas gdy sesje mogą zarządzać znacznie większymi 

ilościami danych i przechowywać informacje po stronie serwera. Ponieważ pliki cookie i sesje często 

współpracują ze sobą w stanie zapisywania, w tym rozdziale omówiono zarówno metody, jak i zalety i 

wady obu. 

Co to są pliki cookie? 

Zanim zagłębimy się w używanie plików cookie w PHP, omówmy, czym one są. W 1994 roku Netscape 

wymyślił koncepcję pliku cookie. Plik cookie to mały pakiet informacji przechowywanych w 

przeglądarce, który jest trwały, co oznacza, że jest przechowywany między sesjami przeglądarki i może 

trwać nawet wtedy, gdy użytkownik wyłączy swój komputer. Pomysł na pliki cookie stał się bardzo 

popularny i jest teraz obsługiwany przez wszystkie główne przeglądarki. Termin cookie pochodzi od 

starej sztuczki programistycznej do debugowania i testowania procedur w programie. Utworzono plik 

tekstowy o nazwie magiczne ciasteczko. Zawierał tekst, który był współdzielony przez dwie procedury, 

aby mogły się ze sobą komunikować. Funkcja plików cookie uruchomiona przez Netscape [1] to także 

tylko mały fragment danych tekstowych, który jest przechowywany w pliku (często nazywanym jar 

cookie) na dysku twardym klienta (przeglądarki). Zawiera informacje o przeglądarce, które można 

pobrać i wykorzystać w późniejszym czasie. Serwer HTTP wysyła plik cookie w nagłówku do 

przeglądarki, gdy przeglądarka łączy się po raz pierwszy i od tego momentu przeglądarka zwraca kopię 

pliku cookie na serwer przy każdym połączeniu. Informacje są przesyłane między serwerem a 

przeglądarką za pośrednictwem nagłówków HTTP. 

Pliki cookie mogą uczynić stronę internetową osobistą i przyjazną oraz przechowywać ważne 

informacje o preferencjach językowych, czytelniczych lub muzycznych użytkownika; ile razy odwiedził 

Twoją witrynę; śledzenie pozycji w koszyku i tak dalej. Mogą też być denerwujące, a niektórzy 

kwestionują bezpieczeństwo umieszczania nieznanych danych na dysku twardym. Użytkownicy mają 

wpływ na to, czy ich używać, czy nie. Pliki cookie można wyłączyć i usunąć z dysku twardego. Na 

przykład w menu Narzędzia w Nawigatorze przejdź do Menedżera plików cookie i stamtąd możesz 

zablokować wszystkie pliki cookie dla witryny. Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer, możesz 

usunąć pliki cookie, przechodząc do menu Narzędzia, a następnie do Opcji internetowych. W 

przeglądarce Firefox możesz kontrolować pliki cookie, wybierając Opcje z menu Narzędzia. W 



przeciwieństwie do staromodnego słoika z ciasteczkami babci wypełnionego ciasteczkami z cukrem, 

pliki cookie przeglądarki internetowej są ograniczone (chociaż obecnie te limity wydają się większe). 

Przeglądarki zazwyczaj nie mogą przechowywać więcej niż 300 plików cookie, a serwery zwykle nie 

więcej niż 20. Pamięć jest zwykle ograniczona do zaledwie 4 kilobajtów (4000 znaków) na plik cookie, 

więc nie można przechowywać wielu informacji. Rzeczywista nazwa pliku, który przechowuje dane z 

plików cookie, różni się na różnych platformach. Netscape Navigator (w systemie Windows) 

przechowuje pliki cookie w pliku o nazwie cookies.txt w katalogu systemowym Navigatora; Internet 

Explorer przechowuje je w katalogu \ Window \ Cookies; a na komputerze Mac znajdują się w pliku o 

nazwie MagicCookie. Uwaga: kiedy ustawiasz pliki cookie, są one przechowywane w pamięci 

przeglądarki i nie są zapisywane na dysku twardym, dopóki nie zamkniesz przeglądarki. 

Składniki Cookie 

Pliki cookie składają się z ciągu tekstu przechowywanego na dysku twardym użytkownika w postaci 

małego pliku tekstowego. Są wysyłane z programu po stronie serwera do przeglądarki za 

pośrednictwem nagłówków żądań HTTP i odpowiedzi. Domyślny czas życia pliku cookie to długość 

bieżącej sesji (kiedy użytkownik zamyka swoją przeglądarkę), po której jest on niszczony. Czas 

wygaśnięcia do końca życia pliku cookie można ustawić jako atrybut nagłówka Cookie, co umożliwia 

trwałe przedłużenie żywotności pliku cookie. Pliki cookie składają się z tekstu w postaci par klucz-

wartość, często nazywanych „okruchami”, a w jednym ciągu plików cookie można przechowywać do 

20 par. Przeglądarka przechowuje tylko jeden plik cookie na stronę. Podczas tworzenia ciasteczek 

okruchy składają się z par nazwa = wartość, zwanych atrybutami, zakończonych średnikiem. W ciągu 

znaków średniki, przecinki ani białe znaki nie są dozwolone. Nagłówek HTTP Set-Cookie ma następujący 

format. 

Format 

Set-Cookie: name=value; [expires=date};[ path=path]; 

[domain=domainname]; [secure]; 

Atrybuty pliku cookie 

Podczas ustawiania pliku cookie ważne jest, aby zrozumieć jego składniki. Plik cookie ma nazwę, 

wartość i inny zestaw opcjonalnych atrybutów służących do określenia daty wygaśnięcia, domeny, 

ścieżki i tego, czy plik cookie musi zostać przesłany przez bezpieczny kanał komunikacyjny (HTTPS). 

Wszystkie te atrybuty są przypisane jako ciągi. 

 Nazwa 

Rzeczywisty tekst cookie składa się z nazwy pliku cookie i wartości tam zapisanej. Może to być 

identyfikator sesji, nazwa użytkownika lub cokolwiek chcesz. 

Format 

nameofcookie=value; 

Nazwa pliku cookie znajduje się po lewej stronie znaku =, a zapisywany tekst pliku cookie znajduje się 

po prawej stronie. Przypisana wartość to ciąg. Aby dodać wiele wartości do ciągu, do oddzielenia 

wartości są używane unikatowe znaki, na przykład Bill * Sanders * 345. 

Termin ważności 



Plik cookie zwykle wygasa po zakończeniu bieżącej sesji przeglądarki, co daje mu niewielką wartość, 

ale można określić datę wygaśnięcia, która pozwoli na jego utrwalenie, używając następującego 

formatu. 

Format 

;expires=Weekday, DD-MON-YY HH:MM::SS GMT 

Dzień tygodnia określa dzień tygodnia, dzień miesiąca DD, pierwsze trzy litery miesiąca - MON, a dwie 

ostatnie cyfry roku - RR. Godzina, minuty i sekundy są podawane w formacie HH: MM: SS, a strefa 

czasowa GMT jest zawsze używana. Niektóre ciasteczka trwają kilka dni, ale możliwe jest, że będą trwać 

nawet latami. Projektant decyduje, jak długo plik cookie powinien żyć. Wyznaczenie daty przydatności 

ogranicza również wielkość ewentualnych szkód można to zrobić, jeśli plik cookie zostanie 

przechwycony przez hakera. Po wygaśnięciu plik cookie jest nazywany nieaktualnym i jest 

automatycznie niszczony. 

Nazwa domeny 

Nazwa domeny, która nie jest powszechnie używana, określa ogólną nazwę domeny, do której ma być 

stosowany plik cookie. Pozwala na udostępnianie pliku cookie na wielu serwerach zamiast tylko na 

tym, na którym jesteś. Jeśli nie używasz pełnej składni http: // domeny, początkowa kropka musi 

poprzedzać nazwę domeny. 

Format 

; domain=.domain_name ; domain=http://somedomain.com 

Ścieżka 

Ścieżka służy do określenia, gdzie plik cookie jest ważny dla określonego serwera. Ustawienie ścieżki 

do pliku cookie umożliwia innym stronom z tej samej domeny udostępnianie pliku cookie. 

Format 

; path=pathname 

Bezpieczeństwo 

Jeśli plik cookie jest bezpieczny, należy go przesłać za pośrednictwem bezpiecznego kanału 

komunikacyjnego (serwer HTTPS). 

Format 

; secure 

PHP i pliki cookie 

Skoro już omówiliśmy pliki cookie HTTP i ich składniki, czas użyć ich w PHP. Będziesz używać tych 

samych składników do tworzenia, wysyłania i usuwania plików cookie, ale wszystkie podstawowe 

szczegóły pokazane w poprzedniej sekcji będą obsługiwane przez funkcje PHP. 

Tworzenie plików cookie za pomocą funkcji setcookie() 

Przed utworzeniem pliku cookie pamiętaj, że jest on częścią nagłówka HTTP. Nagłówki należy przesłać 

przed wszystkim innym na stronie. Jedna instrukcja echo, nawet pusta linia lub spacja przed 

nagłówkiem spowoduje błąd. Plik cookie jest tworzony za pomocą wbudowanej w PHP funkcji 



setcookie (), która przyjmuje co najmniej jeden argument, nazwę pliku cookie. (Jeśli obecny jest tylko 

argument nazwa, plik cookie o tej nazwie zostanie usunięty ze zdalnego klienta). Drugi argument to 

wartość, która będzie przechowywana w pliku cookie, na przykład nazwa użytkownika, data, e-mail itd. 

. To nie jest dobry pomysł umieszczanie wszelkiego rodzaju poufnych danych osobowych w plikach 

cookie, ponieważ pliki cookie to czytelne pliki tekstowe. Inne opcjonalne argumenty obejmują datę 

wygaśnięcia pliku cookie i ścieżkę, w której plik cookie jest ważny, i wreszcie, czy plik cookie ma być 

bezpieczny. Jeśli nie ustawisz daty wygaśnięcia, plik cookie zostanie usunięty po zakończeniu sesji 

przeglądarki. Aby pominąć argument, możesz użyć pustego ciągu („”), ale musisz użyć zera (0), aby 

pominąć wygasają i zabezpieczają argumenty, ponieważ ich wartości muszą być liczbami całkowitymi. 

Argument expire jest liczbą całkowitą reprezentującą czas w sekundach zwracany przez funkcje time () 

lub mktime (). Bezpieczny argument wskazuje, że plik cookie powinien być przesyłany tylko przez 

bezpieczne połączenie HTTPS SSL. Możesz sprawdzić, czy strona jest wysyłana przez połączenie SSL, 

sprawdzając tablicę superglobalną $ _SERVER ['HTTPS'] w następujący sposób: 

if ($ _SERVER ['HTTPS'] == 'on') {} 

W razie potrzeby możesz wysłać więcej niż jeden plik cookie, używając większej liczby wywołań funkcji 

setcookie (), ale pamiętaj, że protokół ma ograniczenie do 20 plików cookie z jednej witryny do 

pojedynczego użytkownika. 

Format 

boolean setcookie (nazwa ciągu [, wartość ciągu [, int expire [, ścieżka ciągu [, domena ciągu [, int 

bezpieczny]]]]]) 

Podczas nadawania nazwy plikowi cookie postępuj zgodnie z tą samą konwencją, jak podczas 

tworzenia dowolnej zmiennej PHP; to znaczy bez spacji ani nieparzystych znaków. Na przykład w 

nazwie pliku cookie nie można używać białych znaków, średników, pionowych kresek ani przecinków. 

Pliki cookie są przechowywane w globalnej tablicy PHP $ _COOKIE. Zmienna serwera $ _SERVER 

['REQUEST_TIME'] podaje czas rozpoczęcia żądania. 

Globalna tablica $ _COOKIE 

Gdy serwer ustawił plik cookie, przeglądarka wysyła go z powrotem do serwera za każdym razem, gdy 

strona się ładuje. Jeśli uruchamiasz przeglądarkę, jeśli są tam pliki cookie, dotyczą one bieżącej strony. 

Kiedy plik cookie jest ustawiony, PHP przypisuje go do globalnej tablicy asocjacyjnej $ _COOKIE, 

składającej się z par klucz = wartość, gdzie klucze to nazwy wszystkich plików cookie, a wartości są tym, 

co jest przechowywane w pliku cookie, np. Numer identyfikacyjny sesji , identyfikator użytkownika, 

adres e-mail i tak dalej. (Możesz tylko dostać te pliki cookie, które zostały zapisane dla serwera, na 

którym się znajdujesz i należą do Ciebie. Nie możesz czytać i zapisywać plików cookie należących do 

kogoś innego lub znajdujących się na innym serwerze). Aby wyświetlić wszystkie pliki cookie na stronie, 

wyodrębnij zawartość tablicy $ _COOKIE. Po przeładowaniu strony tablica $ _COOKIE będzie zawierać 

wszystkie wartości plików cookie zapisane dla tej strony. Podczas pobierania plików cookie możesz 

sprawdzić, czy plik cookie został ustawiony za pomocą wbudowanej funkcji isset() lub empty(). 

Przykład  

<?php 

1 setcookie("usr","Ellie Quigley"); 

2 setcookie("color","blue"); 



?> 

<html><head><title>The Cookie Array</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" size='+1'> 

<h2>$_COOKIE[]</h2> 

<?php 

3 if(! empty($_COOKIE['color'])){ 

echo "<pre>"; 

4 print_r($_COOKIE); 

echo "</pre>"; 

} 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Pierwsza para klucz-wartość pliku cookie jest ustawiona. Nazwa pliku cookie to „usr”, a 

odpowiadająca jej wartość to „Ellie Quigley”. 

2 Druga para klucz-wartość pliku cookie jest ustawiona. Nazwa pliku cookie to „kolor”, a 

odpowiadająca mu wartość to „niebieski”. Zwykle użytkownik podaje wartość z formularza. 

3 Ponieważ pliki cookie staną się widoczne dopiero przy następnym załadowaniu strony, na której 

powinny być widoczne, można sprawdzić, czy plik cookie został pomyślnie ustawiony przed 

wyodrębnieniem jego zawartości. 

4 Funkcja print_r wyświetla zawartość pliku cookie. Gdyby plik cookie nie został ustawiony lub wygasł, 

nie byłoby wyjścia. Wszystkie inne atrybuty ustawione dla pliku cookie, takie jak data wygaśnięcia, 

ścieżka, zabezpieczenia i tak dalej, nie są widoczne. 

Przechowywanie wielu wartości w jednym pliku cookie - serializacja 

Funkcja setcookie() przyjmuje jeden ciąg znaków jako swoją wartość. W poprzednim przykładzie 

funkcja setcookie() została wywołana dwukrotnie, aby zarejestrować dwie wartości plików cookie. 

Ponieważ liczba plików cookie jest ograniczona do 20 na domenę, możesz chcieć przypisać wiele 

wartości do jednego pliku cookie, na przykład dane przychodzące z formularza. W poniższym 

przykładzie jeden plik cookie będzie przechowywać trzy wartości. W tym przykładzie pokazano, jak 

serializować dane. Serializacja danych umożliwia przekształcenie tablicy w ciąg, który zostanie 

zaakceptowany przez plik cookie. Po pobraniu zawartości pliku cookie będziesz musiał usunąć jego 

serializację, aby przekonwertować ciąg z powrotem na tablicę. Funkcja serialize() PHP zwraca ciąg 

znaków zawierający reprezentację wartości w strumieniu bajtów, dzięki czemu wartość jest 



akceptowalna do przechowywania w dowolnym miejscu - w tym przykładzie jest to plik cookie, chociaż 

serializacja jest również używana do przechowywania zmiennych i obiektów w pliku lub bazie danych. 

(Jeśli przejdziesz do przeglądarki i spojrzysz na rzeczywiste dane zapisane w pliku cookie, są one 

zakodowane w postaci adresu URL). Użyj funkcji unserialize(), aby przywrócić ciąg do jego oryginalnej 

postaci. 

Przykład 

<?php 

1 $info = array("ellie", "yellow", 22); 

2 setcookie("usr", serialize($info)); 

?> 

<html><head><title>Multiple Cookie Values</title></head> 

<html><head><title>The Cookie Array?</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" size='+1'> 

<h2>$_COOKIE[]</h2> 

<pre> 

<b> 

<?php 

3 if(! empty($_COOKIE['usr'])){ 

4 $cookie_data= $_COOKIE['usr']; 

5 $cookie_data=stripslashes($cookie_data); 

6 $cookie_data=unserialize("$cookie_data"); 

echo "What's in the cookie array< br />"; 

7 print_r($_COOKIE); 

echo "<pre>Unserialized data< br />"; 

8 print_r( $cookie_data); 

} 

?> 

</b> 

</pre> 

</font> 

</body> 



Wyjaśnienie 

1 Do tablicy przypisywana jest lista wartości. 

2 Funkcja setcookie() otrzymuje nazwę pliku cookie, po której następuje wartość. Wartość jest tablicą, 

która jest serializowana w jeden ciąg. Nowy ciąg będzie miał format akceptowalny dla dowolnego typu 

pamięci. Reprezentuje typ danych i liczbę znaków w oryginalnych danych. a:3 oznacza tablicę 

składającą się z trzech elementów, s: 5 - 5-znakowy łańcuch itd., jak pokazano na wyjściu tego 

programu. Serializując tablicę w jeden ciąg, musimy wywołać setcookie() tylko raz. 

3 Sprawdź, czy plik cookie ma jakąś wartość, czyli czy został ustawiony. 

4 Dane cookie są pobierane dla użytkownika i przypisywane do $cookie_data. Jest to serializowany 

ciąg. 

5 Cięcia są usuwane ze sznurka. Jeśli nie usuniesz odwrotnych ukośników, funkcja unserialize() w 

następnej linii zakończy się niepowodzeniem. 

6 Funkcja unserialize() zwraca oryginalną tablicę. 

7 W wartości pliku cookie widać zserializowaną tablicę. 

8 Nieserializowana tablica jest drukowana. Mamy teraz z powrotem oryginalne wartości 

Śledzenie odwiedzających za pomocą plików cookie 

Poniższe przykłady demonstrują użycie plików cookie do śledzenia działań odwiedzających, takich jak 

data ostatniej wizyty użytkownika na stronie i ile razy tam był, ale można ich również użyć do 

sprawdzenia preferencji użytkownika, identyfikatorów użytkowników itp. . Pliki cookie są przydatne do 

przechowywania niewielkich ilości informacji, ale nie wszystkie przeglądarki obsługują pliki cookie i jeśli 

są obsługiwane, użytkownik może je wyłączyć. Aby przezwyciężyć te problemy, lepszym rozwiązaniem 

jest użycie sesji PHP. 

Przykład liczby odwiedzających 

Poniższy przykład wykorzystuje plik cookie do zliczania, ile razy użytkownik odwiedził tę stronę. Po 

ustawieniu pliku cookie jego wartość będzie zwiększana o 1 za każdym razem, gdy użytkownik wróci 

na stronę. 

Przykład 

<?php 

1 $count = $_COOKIE['visits']; // Accessing the cookie value 

2 if( $count == ""){ 

3 $count = 1; // Initialize the counter 

} 

else{ 

4 $count++; 

} 

5 setcookie("visits",$count); // "visits" is the cookie name 



?> 

<html><head><title>Setting Cookies</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

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

<h2>Visitor Count with Cookies</h2> 

You are visitor number <?php echo $count; ?>.<br /> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Wartość przechowywana w tablicy $_COOKIE jest wyodrębniana i przypisywana do $count. Wartość 

jest po prostu liczbą całkowitą, która jest zwiększana o 1 za każdym razem, gdy użytkownik ponownie 

ładuje stronę. Jeśli jest to pierwsze ładowanie strony, tablica $_COOKIE będzie pusta. 

2, 3 Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na tej stronie, wartość $count będzie pusta i zostanie 

ustawiona na 1. 

4 Za każdą kolejną wizytę na tej stronie wartość licznika zostanie zwiększona o 1. 

5 Funkcja setcookie() ustawia plik cookie podczas pierwszego ładowania strony. Nazwa pliku cookie to 

odwiedziny, a przechowywana tam wartość będzie zwiększana o 1 za każdym razem, gdy strona 

zostanie ponownie odwiedzona. Plik cookie jest przechowywany w przeglądarce użytkownika i 

zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki. Należy tutaj zauważyć, że plik cookie jest wysyłany w 

nagłówku, a nagłówki muszą być wysyłane przed jakimkolwiek innym wyjściem z tej strony. Wyjście 

HTML jest umieszczane za tą linią lub PHP wyśle ostrzeżenia na ekran. 

Śledzenie ostatniej wizyty odwiedzającego 

Poniższy przykład śledzi, kiedy użytkownik ostatnio przeglądał stronę. Plik cookie przechowuje 

aktualną datę, która zostanie pobrana przy następnym odświeżeniu strony. 

Przykład 

(Page 1--The HTML page) 

<html><head><title>Setting Cookies</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

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

<h2>Tracking Visitors with Cookies</h2> 

<H1>Welcome to our Site!</H1> 

<p> 

1 Check out our product line 



<a href="http://localhost/exemples/sessions/message.php"> 

Click here</a> 

</font> 

</body> 

</html> 

------------------------------------------------------------------ 

(Page 2--The PHP Script--Set a Cookie) 

<?php 

// Filename: "message.php" 

2 $date_str="l dS \of F Y h:i:s A"; 

$last_visit="Your last visit was on ". date("$date_str"); 

3 setcookie("message","$last_visit"); 

?> 

<html><head><title>Products</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" size='+1'> 

<h2>Products Page</h2> 

<!-- Rest of page goes here --> 

<?php 

4 if(! empty($_COOKIE['message'])){ // Has the cookie been 

set? 

5 $when="$_COOKIE[message]"; 

echo $when,".< br />"; 

} 

?> 

</font></body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Kiedy użytkownik kliknie łącze w tym formularzu HTML, zostanie przekierowany na stronę (strona 2), 

która zawiera kod do ustawienia pliku cookie. 

2 Po kliknięciu odsyłacza na stronie 1 użytkownik zostaje przekierowany na stronę 2, „Strona 

produktów”. Zmiennej jest przypisany ciąg argumentów, który zostanie wysłany do funkcji PHP date () 



w następnym wierszu, bieżąca data i czas na serwerze. (Pamiętaj, że data w przeglądarce i na serwerze 

może nie być zsynchronizowana). 

3 Plik cookie jest ustawiany za pomocą funkcji setcookie (). Pierwszy argument, „komunikat”, to nazwa 

pliku cookie, a drugi argument, „$ last_visit”, to wartość, która będzie przechowywana w pliku cookie. 

4 Przy pierwszym wejściu na tę stronę plik cookie jest ustawiany. Jego wartość nie będzie dostępna do 

następnego wyświetlenia strony. Jeśli plik cookie ma wartość (tj. Nie jest pusty), wiadomość będzie 

zawierała ciąg daty, który został przypisany do pliku cookie przez funkcję setcookie () podczas 

poprzedniego przeglądania strony. 

5 Wartość pliku cookie jest wyodrębniana. Jest to ciąg daty, który został przypisany do pliku cookie 

podczas ostatniego przeglądania tej strony przez użytkownika. Za każdym razem, gdy odwiedzający 

odświeża tę stronę, wartością pliku cookie będzie wartość pliku cookie ustawiona podczas jego 

ostatniej wizyty, czyli data i godzina ostatniej wizyty. 

Przedłużenie życia pliku cookie 

Jak długo ciastko pozostanie w słoiku z ciasteczkami? Zwykle plik cookie wygasa po zamknięciu 

przeglądarki. Jednak okresem trwałości pliku cookie można sterować, ustawiając datę wygaśnięcia w 

atrybucie expire pliku cookie, trzecim argumencie funkcji setcookie() w PHP. Czas wygaśnięcia pliku 

cookie jest reprezentowany jako znacznik czasu UNIX; to znaczy liczba sekund od 1 stycznia 1970 r. o 

godzinie 00:00:00 czasu GMT, zwanej epoką. Funkcja time() poda aktualny czas w sekundach, a dodając 

dodatkowe sekundy, możesz ustawić datę wygaśnięcia pliku cookie na jakiś czas w przyszłości. 

Odejmując od tej wartości, czas będzie miniony, co spowoduje usunięcie pliku cookie. Zwrócony czas 

jest wyrażony w czasie GMT, wymaganym formacie atrybutu expire. Aby uzyskać czas, dostępne są 

dwie funkcje PHP: time() i mktime(). 

Funkcja time() 

Funkcja time() zwraca bieżący czas w formacie czasu UNIX (znacznik czasu UNIX). Dodając liczbę sekund 

do danych wyjściowych funkcji time(), możesz ustawić czas od teraz do przyszłego czasu, kiedy plik 

cookie ma wygasnąć. 

Jednostka czasu: sekundy 

Minuta: 60 

Godzina: 60 * 60 

Dzień: 60 * 60 * 24 

Tydzień: 60 * 60 * 24 * 7 

Miesiąc: 60 * 60 * 24 * 30 

Format 

int time (void) 

Przykład 

<?php 

$date_str="l dS \of F Y h:i:s A"; 



$last_visit="Your last visit was on ". date("$date_str"); 

1 $expire=60*60*24*30 + time(); // One month 

2 setcookie("message","$last_visit", $expire); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Zmiennej przypisywana jest wartość jednego miesiąca, 30 dni od teraz w milisekundach. 

2 Funkcja setcookie () nazywa się message, zawiera datę ostatniej wizyty i wygaśnie za miesiąc. 

Wartość wygaśnięcia jest obliczana przez dodanie liczby sekund w miesiącu do bieżącego czasu (time 

()). Po miesiącu, jeśli odwiedzający wróci, plik cookie zostanie zresetowany. 

Funkcja mktime() 

Funkcja mktime () również pobierze czas UNIX. Ma inny format. Argumenty można ustawić na 0 (zero) 

od lewej do prawej, jeśli chcesz użyć wartości domyślnych. Możesz jednak pominąć argumenty po 

prawej stronie, aby uzyskać wartości domyślne. (Rok składa się z dwóch lub czterech cyfr). 

Format 

int mktime ([int godzina [, int minuta [, int sekunda [, int miesiąc [, 

int dzień [, int rok [, int is_dst]]]]]]]) 

Buforowanie i nagłówki HTTP 

Ponieważ pliki cookie są wysyłane w nagłówku HTTP, nie możesz wykonać żadnego innego wyjścia 

przed wysłaniem nagłówka lub otrzymasz ostrzeżenie PHP. W poniższym przykładzie ostrzeżenie 

spowodował fakt, że na górze pliku znajduje się pusta linia. Najpierw należy ustawić nagłówki plików 

cookie, chyba że włączysz buforowanie. 

Przykład 

<--this blank line caused a warning !!! 

<?php 

setcookie("usr","Ellie Quigley"); // Headers must be sent 

first 

setcookie("color","blue"); 

?> 

<html> 

<head><title>The Cookie Array?</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

< Code continues here > 

</body> 

</html> 



Wyjaśnienie 

Informacje nagłówka muszą zostać wysłane jako pierwsze lub zostanie wyświetlone ostrzeżenie. 

Nawet pusta linia spowoduje ostrzeżenie. 

Jeśli potrzebujesz poprzedzić jakiekolwiek nagłówki HTTP (nie tylko nagłówki plików cookie) innymi 

danymi wyjściowymi, PHP udostępnia zestaw funkcji buforujących, które umożliwiają zapisanie 

wszystkich danych wyjściowych skryptu w buforze do zakończenia skryptu (począwszy od PHP 4.0). Po 

zakończeniu działania skryptu do przeglądarki wysyłane są najpierw nagłówki HTTP, a następnie 

zawartość bufora wyjściowego. Funkcje, które pomagają kontrolować buforowanie wyjścia, są 

pokazane w tabeli 

Funkcja: Co robi 

ob_start(): włącza buforowanie wyjścia. Żadne dane wyjściowe nie są wysyłane ze skryptu (poza 

nagłówkami). Jest zapisywany w buforze wewnętrznym. 

ob_end_flush(): Opróżnia bufor wyjściowy i wyłącza buforowanie wyjścia. 

ob_end_clean(): czyści bufor wyjściowy bez wysyłania go i wyłącza buforowanie wyjścia. 

ob_get_clean(): Zwraca zawartość bufora wyjściowego i kończy buforowanie wyjścia 

ob_get_length(): Zwraca długość bufora wyjściowego. 

ob_get_contents(): Zwraca bieżący bufor wyjściowy jako ciąg. Pozwala to na przetwarzanie wszystkich 

danych wyjściowych wyemitowanych przez skrypt. 

ob_gzhandler(): funkcja zwrotna dla ob_start (). Przydatne do wysyłania skompresowanych danych. 

Funkcje ob_start() i ob_end_flush() 

Funkcja ob_start() włącza buforowanie wyjścia, a funkcja ob_end_flush() opróżnia bufory, a następnie 

wyłącza buforowanie. Kiedy twój skrypt się skończy, PHP automatycznie opróżni bufory, więc możesz 

pominąć ob_end_flush(). Możliwe jest wielokrotne wywoływanie funkcji ob_start(); a jeśli tak, 

musiałbyś wywołać ob_end_flush() dla każdego poziomu. 

Format 

bool ob_start ( [callback output_callback [, int chunk_size [, 

bool erase]]] ) bool ob_end_flush ( void ) 

Przykład 

<?php 

1 ob_start(); // Turn on output buffering 

?> 

<html><head><title>The Cookie Array?</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" size='+1'> 



<h2>$_COOKIE[]</h2> 

<?php 

2 setcookie("usr","Ellie Quigley"); 

setcookie("color","blue"); 

?> 

<?php 

if(! empty($_COOKIE[color])){ 

echo "<pre>"; 

print_r($_COOKIE); 

echo "</pre>"; 

} 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

<?php 

3 ob_end_flush(); // Flush the buffer and end output 

buffering 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja ob_start() włącza buforowanie wyjścia. Teraz będą wysyłane tylko nagłówki HTTP, a reszta 

danych wyjściowych programu zostanie zapisana do zakończenia programu, kiedy to zostanie wysłana. 

2 Funkcja setcookie() może zostać umieszczona poniżej drugiego wyjścia bez powodowania ostrzeżeń. 

To wyjście zostanie wysłane jako pierwsze z powodu buforowania ustawionego w linii 1. 

3 Funkcja ob_end_flush() nie jest konieczna, ale jest używana tutaj do opróżnienia buforów i 

zakończenia buforowania wyjścia dla tej sesji. 

Buforowanie danych wyjściowych i php.ini 

Jeśli chcesz ustawić buforowanie dla wszystkich swoich skryptów PHP, możesz włączyć dyrektywę 

php.ini output_buffering. Jeśli to zrobisz, każdy skrypt PHP będzie się zachowywał tak, jakby zaczynał 

się od wywołania ob_start (). Z pliku php.ini: 

; Buforowanie danych wyjściowych umożliwia wysyłanie linii nagłówka (w tym plików cookie) nawet 

;po wysłaniu treści, za cenę nieco spowolnienia warstwy wyjściowej PHP. Możesz włączyć buforowanie 

;danych wyjściowych w czasie wykonywania, wywołując funkcje buforujące wyjście. Możesz również 

;włączyć buforowanie danych wyjściowych dla wszystkich plików, ustawiając tę dyrektywę na 



;Włączone. Jeśli chcesz ograniczyć rozmiar bufora do określonego rozmiaru - możesz użyć maksymalnej 

;liczby bajtów zamiast „On” jako wartości dla tej dyrektywy (np. Output_buffering = 4096). 

output_buffering = Off 

Buforowanie wyjściowe jest domyślnie wyłączone. Jeśli chcesz go włączyć dla wszystkich skryptów, 

przejdź do pliku inicjalizacyjnego php.ini i zmień dyrektywę output_buffering na „On”. 

Usuwanie pliku cookie 

Utworzone pliki cookie są domyślnie usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Widziałeś, jak 

przedłużyć żywotność pliku cookie, ale co zrobić, jeśli chcesz usunąć plik cookie już teraz, nawet zanim 

użytkownik zamknie swoją przeglądarkę? Zamiast dodawać do aktualnego czasu, po prostu odejmujesz 

od aktualnego czasu do wcześniejszej daty. Spowoduje to natychmiastowe usunięcie pliku cookie. 

Pamiętaj, że za usunięcie pliku cookie odpowiada przeglądarka, a ustawienia czasu mogą różnić się od 

ustawień czasu na serwerze. Mimo że technicznie ustawienie czasu wygaśnięcia na –1 byłoby 

wcześniejszym czasem, może lepiej ustawić go na większą liczbę ujemną, aby mieć pewność, że 

zostanie usunięty. Ustawienie czasu wygaśnięcia na 0 nie ma żadnego efektu. 

Przykład  

<?php 

setcookie ("cookie_name", "", time( ) - 3600); // One hour 

ago 

?> 

Wyjaśnienie 

Ponieważ niszczymy plik cookie, nie ma sensu nadawać mu wartości, dlatego drugi argument jest 

celowo pozostawiony pusty. 

Używanie przeglądarki do usuwania plików cookie 

Innym sposobem usunięcia plików cookie jest przejście w przeglądarce do menu Narzędzia w 

Nawigatorze, następnie do Menedżera plików cookie, a następnie do Zarządzania przechowywanymi 

plikami cookie. W przeglądarce Internet Explorer przejdź do menu Narzędzia i Opcje internetowe. 

Następnie możesz usunąć wszystkie lub niektóre pliki cookie z dysku twardego. 

Co to jest sesja? 

Mówiąc najprościej, sesja to czas spędzany przez użytkownika w witrynie sieci Web. PHP zapewnia 

nam mechanizm zarządzania sesjami, dzięki czemu możemy śledzić, co robi odwiedzający, co lubi, 

czego chce itd., Nawet po wylogowaniu się użytkownika. Podobnie jak w przypadku plików cookie, 

chodzi o utrzymanie stanu. Zanim zagłębimy się w szczegóły, użyjmy analogii, aby dać ci wyobrażenie 

o tym, jak działają sesje. Wyobraź sobie, że zabierasz swój ulubiony wełniany sweter do pralni 

chemicznej. Zostawiasz sweter i otrzymasz bilet, który posłuży do identyfikacji swetra po powrocie. 

Druga połowa biletu reklamacyjnego jest przypięta do twojego swetra z tym samym numerem, co na 

bilecie reklamacyjnym. Później, kiedy wrócisz, przekażesz bilet obsługi asystentowi, a on lub ona użyje 

go do zidentyfikowania Twojego swetra na długim wieszaku z ubraniami. Sesja działa w ten sam 

sposób. Sesja PHP, podobnie jak plik cookie, umożliwia PHP śledzenie odwiedzającego witrynę sieci 

Web nawet po jej opuszczeniu lub wylogowaniu. Gość wysyła z przeglądarki żądanie pobrania strony 

internetowej w następujący sposób: 



http: //server/homepage.php. 

Program serwera, w tym przykładzie, homepage.php, jest programem PHP. PHP rozpoczyna sesję i 

wysyła unikalny numer identyfikacyjny sesji, podobny do zgłoszenia roszczenia, z powrotem do 

przeglądarki odwiedzającego. Ten unikalny numer identyfikacyjny to długa losowa liczba szesnastkowa 

używana do wprowadzania danych użytkownika. Może zostać wysłany za pomocą pliku cookie lub 

dodany do wszystkich adresów URL stron witryny. Rzeczywiste informacje o użytkowniku są 

zapisywane w pliku sesji na serwerze, zwykle w katalogu tymczasowym. Nazwa pliku sesji zawiera 

unikalny numer identyfikacyjny sesji. Następnym razem, gdy odwiedzający zapyta o stronę, jego 

przeglądarka przekazuje numer identyfikacyjny z powrotem serwerowi, tak jak ty wręczasz bilet do 

pralni chemicznej. Serwer używa numeru ID sesji do zlokalizowania pliku o nazwie, która odpowiada 

temu samemu numerowi ID sesji. Plik sesji zawiera rzeczywiste dane sesji; na przykład nazwa 

użytkownika, preferencje lub pozycje w koszyku - informacje o odwiedzającym, które były 

przechowywane podczas ostatniej wizyty na stronie. Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na 

stronie, jego preferencje zostaną zebrane i zapisane w pliku sesji, do późniejszego wczytania. 

Domyślnie identyfikator sesji jest wysyłany w pliku cookie, a nazwa pliku cookie to PHPSESSID. W 

przeciwieństwie do plików cookie, które omówiliśmy w pierwszej części tego rozdziału, w których 

informacje o użytkowniku były przekazywane w pliku cookie, podczas sesji jedynymi danymi w pliku 

cookie jest identyfikator sesji, a nie inne informacje o użytkowniku. Informacje o użytkowniku są 

zapisywane w pliku sesji na serwerze, dzięki czemu ograniczenie rozmiaru plików cookie nie ma 

znaczenia, a poufne informacje nie są przesyłane tam i z powrotem przez sieć. Ten plik sesji zaczyna 

się od „sess”, po którym następuje numer sesji (Apache / Windows). Tekst, który zawiera, jest 

serializowaną linią reprezentującą dane, typ danych i liczbę znaków zapisanych dla sesji. To jest wiersz 

z pliku sesji. 

Gdy przeglądarka użytkownika ma identyfikator sesji, przekazuje ten identyfikator z powrotem do 

programu serwera przy każdym kolejnym żądaniu. Identyfikator sesji jest jednorazowy, więc po 

pewnym czasie wygaśnie, a informacje z nim związane również zostaną usunięte. Sesja może trwać 

kilka minut lub kilka godzin od ostatniego żądania lub może trwać bez końca. W dalszej części tego 

rozdziału przyjrzymy się różnym opcjom konfiguracyjnym. Chociaż pliki cookie są domyślnym 

sposobem przekazywania identyfikatora sesji między przeglądarką a serwerem, można również 

przekazać identyfikator sesji jako dane GET lub POST w taki sam sposób, jak podczas przesyłania 

Formularz. Przypomnij sobie, że dane GET są zakodowane w postaci adresu URL i dołączone do? do 

adresu URL, podczas gdy dane POST są częścią informacji w nagłówku strony. Możliwe jest również 

przesłanie identyfikatora sesji za pośrednictwem adresu URL z linkiem na stronie. 

Gdzie przechowywać sesje 

Jeśli witryna współużytkuje serwer, zaleca się, aby pliki sesji dla użytkowników znajdowały się w ich 

własnym obszarze użytkownika na serwerze, ale nie w katalogu z możliwością zapisu na całym świecie, 

takim jak / tmp. Jeśli witryna ma dużą liczbę użytkowników i plików sesji, możliwe jest przechowywanie 

plików sesji na wielu poziomach podkatalogów. Aby dowiedzieć się, gdzie przechowywane są twoje 

sesje lub zmienić domyślną ścieżkę, zobacz session.save_path w pliku php.ini lub użyj funkcji PHP 

session_save_path (). Z pliku php.ini: 

; session.save_path = "N; / path";  gdzie N jest liczbą całkowitą. Zamiast przechowywać wszystkie pliki 

;sesji w / path, spowoduje to użycie podkatalogów Nlevels deep i przechowywanie danych sesji w tych 

;katalogach. Jest to przydatne, jeśli Ty lub Twój system operacyjny macie problemy z wieloma plikami 

;w jednym katalogu i jest bardziej wydajnym układem dla serwerów obsługujących wiele sesji. 



Funkcja session_save_path() zwraca ścieżkę do bieżącego katalogu używanego do zapisywania danych 

sesji. Jeśli określono ścieżkę, ścieżka do miejsca, w którym zapisywane są dane, zostanie zmieniona dla 

tej sesji. Jeśli ta strona będzie połączona z innymi stronami, wówczas funkcja musi zostać wywołana 

przed rozpoczęciem sesji na wszystkich zaangażowanych stronach. Oczywiście PHP będzie 

potrzebować dostępu do odczytu i zapisu do nowej ścieżki, aby pobrać i zapisać dane sesji. 

Format 

string session_save_path ([ścieżka ciągu]) 

Przykład 

<?php 

echo "Your session files are stored in <b>". 

1 session_save_path(). ".</b>< br />"; 

2 if ($handle = opendir(session_save_path())) { 

echo "<b>Files:< br />\n"; 

/* Loop over the directory. */ 

3 while (false !== ($file = readdir($handle))) { 

echo "$file< br />\n"; 

} 

echo "</b>"; 

closedir($handle); 

} 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja session_save_path () zwraca lokalizację ścieżki, w której przechowywane są pliki sesji. 

2 Funkcja opendir () otwiera folder katalogu, w którym przechowywane są dane sesji i zwraca andle do 

tego katalogu, $ handle. 

3 Funkcja readdir () pobiera zawartość katalogu 

Rozpoczęcie sesji opartej na plikach cookie 

Sesja PHP jest uruchamiana jawnie za pomocą funkcji session_start () lub niejawnie przez 

zarejestrowanie zmiennej dla sesji za pomocą funkcji session_register (). Zazwyczaj session_start () jest 

wywoływana na górze strony, a następnie zmienne sesji są rejestrowane w superglobalnej tablicy $ 

_SESSION. Kiedy PHP rozpoczyna sesję, musi najpierw sprawdzić, czy dla tego użytkownika istnieje już 

prawidłowy identyfikator sesji. Jeśli istnieje prawidłowy identyfikator sesji, PHP przejdzie do pliku sesji, 

który odpowiada numerowi ID, pobierze dane z pliku, i przypisz ją do superglobalnej tablicy 

asocjacyjnej $ _SESSION. Wartości w tej tablicy są następnie udostępniane programowi. Jeśli jest to 

pierwsza wizyta użytkownika na stronie, PHP utworzy nowy identyfikator sesji, a tablica $ _SESSION 

będzie pusta. 



Funkcja session_start() 

Funkcja session_start() tworzy sesję lub wznawia sesję, która już się rozpoczęła. Identyfikator sesji jest 

przekazywany za pośrednictwem pliku cookie, przez GET / POST lub w linku. Każda strona korzystająca 

z sesji musi rozpoczynać sesję z funkcją session_start(). Jeśli identyfikator sesji jest wysyłany przez plik 

cookie, to podobnie jak w przypadku wszystkich nagłówków plików cookie funkcja session_start() jest 

wywoływana przed innymi instrukcjami wysyłającymi dane wyjściowe do przeglądarki. Ta funkcja 

zawsze zwraca wartość TRUE. 

Format 

bool session_start (void) 

Przykład: 

session_start(); 

Rejestracja sesji 

Dane przechowywane w pliku sesji są tworzone w skrypcie PHP w postaci zmiennych. Do zmiennych 

sesji można następnie odwoływać się w żądaniach stron w czasie trwania sesji. Te zmienne mogą 

reprezentować pozycje umieszczone w koszyku, login i hasło użytkownika, preferencje użytkownika 

dotyczące koloru i tak dalej. Chociaż session_start () rozpoczyna sesję, nie rejestruje zmiennych sesji. 

Aby utworzyć zmienne sesji, musisz zarejestrować zmienne w bibliotece sesji. Można to zrobić na dwa 

sposoby. Następnie zajmiemy się obiema metodami. 

Tablica asocjacyjna $_SESSION 

Aby zarejestrować zmienne dla sesji, preferowanym sposobem jest przypisanie wartości do 

superglobalnej tablicy $_SESSION. Superglobale są dostępne w całym skrypcie, nawet w ramach 

funkcji. PHP automatycznie rejestruje dla Ciebie zmienne $ _SESSION. Globalna tablica asocjacyjna $ 

_SESSION jest używana do obsługi zmiennych sesji, które zostaną zapisane na serwerze przez cały czas 

trwania sesji. Kluczem tablicy asocjacyjnej $ _SESSION jest nazwa zmiennej, a wartość jest tym, co 

przypisujesz do niej. Aby uzyskać dostęp do wartości w tablicy asocjacyjnej $ _SESSION, należy najpierw 

rozpocząć sesję, a następnie wyodrębnić wartości tablicowe, tak jak w przypadku każdej innej tablicy 

asocjacyjnej. Aby usunąć te zmienne, używana jest funkcja unset (); na przykład unset ($ _ SESSION 

['color']). Musisz użyć session_start () przed użyciem tablicy $ _SESSION. 

Przykład 

<?php 

1 session_start(); 

?> 

<html><head><title>Sessions</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

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

<h2>Tracking Visitors with Sessions</h2> 

<?php 



2 if ( ! isset($_SESSION)){ 

3 $_SESSION[visitor_count]=0; 

} 

else{ 

4 $_SESSION[visitor_count]++; 

} 

5 echo "You are visitor number 

",$_SESSION['visitor_count'],". 

<br />"; 

6 echo "The session id is: ",session_id(); 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Sesja rozpoczyna się tutaj. Wszystkie skrypty korzystające z sesji zaczynają się od funkcji session_start 

(). 

2 Jeśli zmienna sesji nie została ustawiona, oznacza to początek zupełnie nowej sesji. Zostanie 

przypisany identyfikator sesji, a tablica $ _SESSION zostanie zainicjowana w następnym wierszu. 

3 Klucz w tablicy asocjacyjnej $ _SESSION to visitor_count. Wartość przypisana do niego to 0. 

4 Gdy użytkownik odświeży tę stronę, wartość $ _SESSION jest zwiększana o 1 

5 Za każdym razem, gdy odwiedzający powraca na tę stronę, liczba jest zwiększana o 1, a ta linia 

wyświetla wynik, jak pokazano na 

6 Funkcja session_id () zwraca wartość identyfikatora bieżącej sesji. 

Funkcja session_register() 

Tradycyjnym sposobem rejestrowania zmiennych sesji było użycie funkcji PHP session_register(), ale 

aby użyć tej funkcji, musisz ustawić register_globals na „On” w pliku php.ini, co nie jest już ustawieniem 

domyślnym. Z drugiej strony, jeśli używasz funkcji session_register(), po zarejestrowaniu się w 

bibliotece sesji, te zmienne globalne będą dostępne do zakończenia sesji lub do wywołania funkcji 

session_unregister(). W przeciwieństwie do rejestrowania zmiennych sesji za pomocą tablicy $ 

_SESSION, za pomocą funkcji session_register() nie jest konieczne wywołanie najpierw session_start(). 

Po zarejestrowaniu zmiennej PHP wykona niejawne wywołanie session_start(). Argumentami funkcji 

session_register() mogą być łańcuchy zawierające nazwę zmiennej lub nazwę tablicy. Zauważ, że ta 

funkcja przyjmuje nazwę zmiennej jako argument, a nie samą zmienną. Funkcji session_is_registered() 

można użyć do sprawdzenia, czy zmienna sesji została ustawiona, a session_unregister() do usunięcia 



zmiennych z sesji; na przykład, aby usunąć pozycję produktu z koszyka. Tych funkcji nie należy używać, 

jeśli rejestrujesz sesje za pomocą tablicy $ _SESSION. 

Format 

bool session_register (nazwa mieszana [, mieszana ...]) 

Zapisywanie tablic w sesji 

Korzystając z koszyka na zakupy, możesz dodać wiele pozycji do swojego koszyka, przeglądać je, 

wracać, usuwać niektóre produkty i postępować w ten sposób do momentu złożenia zamówienia. 

Program, który zbiera te dane, może przechowywać je w tablicy i zapisywać dane podczas sesji. Tablica 

$ _SESSION akceptuje proste zmienne skalarne, ale może również akceptować tablice. Poniższy 

przykład pokazuje, jak zarejestrować wiele elementów w sesji, wyświetlić listę zapisanych wartości na 

innej stronie, powrócić do strony wyboru i dodać więcej elementów do tablicy. 

Przykład 

(Page 1) 

<?php 

1 session_start(); 

2 if ( ! isset($_SESSION['choices'])){ 

3 $_SESSION['choices']=array(); 

} 

4 if ( is_array( $_POST['books'])){ 

5 $items=array_merge($_SESSION['choices'], 

$_POST['books']); 

6 $_SESSION['choices'] =array_unique($items); 

7 header("Location: listing_page.php"); // Redirect to 

this 

// page now! 

} 

?> 

<html> 

<head><title>Arrays and Sessions</title></head> 

<body bgcolor="#6666ff"> 

<font face="verdana" > 

<div align="center"> 

8 <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="POST"> 



<p> 

Book Categories< br /> 

9 <select name="books[]" multiple=multiple size="8"> 

<option>Art</option> 

<option>Computer</option> 

<option>Engineering</option> 

<option>Fiction</option> 

<option>Language</option> 

<option>Non Fiction</option> 

<option>Poetry</option> 

<option>Travel</option> 

</select> 

</p> 

<input type=submit value="Select category"/> 

</p> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Sesja dla tej strony została rozpoczęta. Wszystkie skrypty korzystające z sesji muszą wywoływać 

funkcję session_start(). 

2, 3 Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na tej stronie, zmienne sesji nie zostaną ustawione. W 

linii 3 funkcja array() upewnia się, że tablica $ _SESSION ['choice'] została utworzona bez wartości. 

4 Jeśli formularz został przesłany, $_POST ['books'] będzie zawierać listę książek wybranych z menu 

formularza. 

5 Funkcja array_merge() łączy wartości w $_SESSION ['choice'] z książkami, które były wymienione w 

postaci $_POST ['books']. Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na stronie, tablica $_SESSION [] 

będzie pusta, ale będzie istnieć, ponieważ została ustawiona na pustą tablicę w linii 3. 

6 Jeśli nie jest to pierwsza wizyta, a tablica $_SESSION ['choice'] zawiera wartości z poprzedniej sesji, 

funkcja array_unique () usunie wszelkie duplikaty, które mogą wystąpić po scaleniu w linii 5. 

7 Gość zostaje przekierowany na stronę 2, listing_page.php, aby zobaczyć swój aktualnie zapisany 

wybór książek. 

8 To jest formularz do samodzielnego przetwarzania. Gdy odwiedzający wypełni formularz, kod PHP 

na tej stronie przetworzy go, a następnie przekieruje użytkownika na stronę 2. 



9 Lista wyboru HTML nosi nazwę „książki []”, jest to nazwa tablicy, której PHP będzie używać do 

gromadzenia wyborów książek odwiedzających. 

Przykład 

(Page 2) 

<?php 

1 session_start(); 

?> 

<html><head><title>Listing User's Book 

Categories</title></head> 

<body bgcolor="#6666FF"> 

<font face="verdana"> 

<table width="25%" border='1'> 

<caption><b>Selected Book Categories</b></caption> 

<col span="1" width="100"/> 

<?php 

2 if ( is_array($_SESSION['choices'])){ 

3 foreach($_SESSION['choices'] as $book){ 

?> 

4 <tr bgcolor="#ffffff"><td ><?php echo $book ?></td></tr> 

<?php 

} // End foreach block 

} // End if block 

else{ echo "<p>You have not selected any book categories 

yet</p>";} 

?> 

</table> 

<p> 

5 <a href="selections_page.php">Click here to return to category 

page</a> 

</p> 

</font> 



</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Sesja dla tej strony została rozpoczęta. 

2 Jeśli $ _SESSION ['choice'] ma wartości, to użytkownik wybrał książki w poprzedniej sesji i instrukcje 

w bloku if zostaną wykonane. 

3 Pętla foreach jest używana do iteracji po tablicy i wyświetlenia każdej z książek w tablicy asocjacyjnej 

$ _SESSION ['choice']. 

4 Książki wybrane przez użytkownika są wyświetlane w tabeli 

5 To łącze służy do odsyłania użytkownika z powrotem na pierwszą stronę. Po wybraniu innej pozycji 

książki z kategorii książek w oryginalnej formie, nowy wybór jest zapisywany przez sesję i ponownie 

wyświetlany 

Funkcje plików cookie sesji i opcje konfiguracji 

Niektórzy programiści uważają, że lepiej jest wymusić użycie plików cookie niż polegać na 

przekazywaniu poufnych informacji o sesji za pośrednictwem adresów URL, a ponieważ domyślną 

metodą przekazywania identyfikatorów sesji z przeglądarki na serwer jest użycie plików cookie, PHP 

zapewnia określone funkcje plików cookie do obsługi sesji opartych na plikach cookie. Aby ustawić 

parametry plików cookie, użyj funkcji session_set_cookie (), podobnie do sposobu, w jaki używaliśmy 

funkcji setcookie () podczas pracy wyłącznie z plikami cookie, a nie sesjami. Efekt tej funkcji trwa tylko 

przez czas trwania skryptu. Dlatego musisz wywołać session_set_cookie_params () dla każdego żądania 

i przed wywołaniem session_start (). 

Format 

void session_set_cookie_params (int lifetime [, string path [, string domain [, bool secure]]]) 

Istnieje nie tylko wiele funkcji do obsługi plików cookie, ale możesz także ustawić określone dyrektywy 

w pliku php.ini, które mają wpływ na pliki cookie dla wszystkich Twoich skryptów. Opcji ini_set () można 

użyć w skrypcie do zmiany wartości opcji konfiguracyjnej tylko na czas trwania sesji; na przykład 

następujący plik nagłówkowy wymusza użycie plików cookie, aby użytkownik musiał mieć włączoną 

obsługę plików cookie w swojej przeglądarce: 

ini_set ('session.use_cookies', 1); ini_set ('session.use_only_cookies', 1); session_start (); 

Dyrektywa: Co robi 

session.cookie_lifetime: określa czas życia pliku cookie wysłanego do przeglądarki w sekundach. 

Wartość 0 oznacza „do zamknięcia przeglądarki”. Domyślnie 0. 

session.cookie_path: określa ścieżkę do ustawienia w session_cookie. Domyślnie /. 

session.cookie_domain: określa domenę do ustawienia w session_cookie. Domyślnie nazwa hosta 

serwera, który wygenerował plik cookie. 

session.cookie_secure: określa, czy pliki cookie powinny być wysyłane tylko przez bezpieczne 

połączenia. Domyślnie wyłączone. 



session.use_cookies: określa, czy moduł będzie używał plików cookie do przechowywania 

identyfikatora sesji po stronie klienta. Domyślnie 1 (włączone). session.use_only_cookies: określa, czy 

moduł będzie używał plików cookie tylko do przechowywania identyfikatora sesji po stronie klienta. 

Włączenie tego ustawienia zapobiega atakom związanym z przekazywaniem identyfikatorów sesji w 

adresach URL. 

Ustawianie preferencji za pomocą sesji 

Rozważmy następujący przykład. Jedna strona pozwala użytkownikowi wybrać ulubiony kolor tła; za 

pomocą mechanizmu sesji, gdy użytkownik przechodzi na inną stronę, kolor jest wyświetlany na nowej 

stronie. 

Przykład  

(Page 1) 

<?php 

1 if( isset($_REQUEST['color'] ) ) { 

// Start the new session 

2 session_start(); 

// Set the favorite color for this user 

3 $_SESSION['favorite_color'] = $_REQUEST['color']; 

} 

?> 

<html> 

<body> 

<h1> Select Favorite Color</h1> 

4 <form action="<?php echo ${_SERVER}['PHP_SELF']; ?>" 

method="GET"> 

<select name="color" > 

<option value="" selected>Please select</option> 

<option value="white">White</option> 

<option value="blue">Blue</option> 

<option value="red">Red</option> 

<option value="yellow">Yellow</option> 

<option value="gray">Gray</option> 

</select> 

<input type="submit" value="Set color"> 



</form> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Ponieważ ten formularz przesyła się do siebie, najpierw sprawdzamy, czy żądanie w ogóle zawiera 

zmienną koloru. Jeśli nie ma zmiennej koloru, nie ma sensu przetwarzanie danych formularza. Przy 

pierwszej wizycie użytkownika na stronie nie będzie ustawionej zmiennej koloru, ponieważ formularz 

nie został jeszcze przesłany. 

2 Teraz, gdy wiemy, że kolor jest ustawiony w $ _REQUEST, możemy rozpocząć sesję. Używamy do tego 

funkcji session_start (). Ta funkcja utworzy zupełnie nową sesję dla tego użytkownika lub przywróci 

istniejącą, jeśli identyfikator sesji jest obecny w pliku cookie lub danych POST / GET. 

3 Następnie wyodrębniamy kolor wybrany przez użytkownika z $ _REQUEST i zapisujemy go w tablicy 

asocjacyjnej $ _SESSION użytkownika. Zauważ, że $ _REQUEST jest utrzymywane dla każdego żądania 

do PHP, podczas gdy 

$ _SESSION jest utrzymywana dla każdego użytkownika. „Ulubiony_kolor” to dowolny klucz, którego 

używamy do identyfikacji tej zmiennej w tablicy $ _SESSION. Klawisz „kolor” odpowiada polu 

wprowadzania w formularzu na tej samej stronie o nazwie „kolor”. 

4 Ponownie zwróć uwagę, że akcja formularza poddaje się samej sobie. Używamy właściwości zmiennej 

$ _SERVER, w której nazwa bieżącej strony jest przechowywana w tej tablicy pod kluczem PHP_SELF. 

Przykład  

(Page 2) 

<?php 

1 session_start(); 

2 $favorite_color = $_SESSION['favorite_color']; 

?> 

<html> 

3 <body bgcolor="<?php echo $favorite_color;?>"> 

<h1>Your Favorite Color</h1> 

4 Your favorite color is <b><?php echo $favorite_color; ?></b>. 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Ta strona pobierze ulubiony kolor użytkownika z sesji. Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie sesji za 

pomocą funkcji session_start(). W takim przypadku session_start() pobierze tablicę $ _SESSION dla 

tego użytkownika na podstawie identyfikatora bieżącej sesji (utworzonego na poprzedniej stronie). 



2 Po rozpoczęciu sesji można uzyskać dostęp do globalnej tablicy $ _SESSION odpowiadającej temu 

użytkownikowi. Para klucz-wartość tablicy $ _SESSION składa się z ulubionego_koloru, klucza i koloru 

żółtego, który został wybrany na poprzedniej stronie. Gdyby poprzednia strona nie była przeglądana, 

$_SESSION nie miałby żadnych wartości sesji. 

3 Wartość $ favourite_color jest przypisywana do elementu <body> tej strony w celu dostosowania 

koloru tła dla tego użytkownika. 

4 Ta linia drukuje ulubiony kolor, aby potwierdzić, że wybrany kolor został przekazany do tej sesji. 

Zauważ, że w tym przykładzie jedynym połączeniem między stroną, która ustawia kolor, a stroną, która 

wyświetla kolor, jest sesja. W przeciwieństwie do formularzy, w których jedna strona zbiera informacje 

i przekazuje je do innej strony za pośrednictwem żądania GET / POST, strony sesji nie muszą być 

połączone. Innymi słowy, możemy ustawić kolor, potem surfować gdziekolwiek indziej, a kiedy już 

wrócimy, kolor nadal powinien być ustawiony. Zauważ, że ta „lepkość” jest ważna tylko tak długo, jak 

długo sesja jest ważna. Typowa sesja może wygasnąć w ciągu godziny lub dwóch lub nigdy. Jest to 

skonfigurowane w pliku php.ini i zależy od ustawień serwera, aby nim zarządzać. Ponadto, jeśli 

użytkownik uruchomi ponownie komputer lub przeglądarkę internetową, jego identyfikator sesji może 

zostać utracony, a następna wizyta na tych stronach spowoduje utworzenie zupełnie nowej sesji. 

Zapamiętywanie użytkowników i preferencji na wielu stronach 

Poniższy przykład składa się z trzech stron: formularza HTML, pliku obsługującego dane formularza i 

rozpoczynającego sesję oraz łączy do innej strony, na której używane są zmienne sesji. Przykład 

pokazuje sesję używającą plików cookie do przekazywania danych formularza ze strony na stronę. 

Przykład  

(Page 1--The HTML Form) 

<html><head><title>Sessions</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" size="+1" > 

<H1>Book Categories</H1> 

<form action="sessions.php" method="Post" > 

Your name: 

<br /> 

<input type="text" name="user" size="50" /> 

<p> 

Select a book category: 

<br /> 

<input type="radio" name="book" value="Art">Art 

<br /> 



<input type="radio" name="book" value="Computer">Computer 

<br /> 

<input type="radio" name="book" value="Drama">Drama 

<br /> 

<input type="radio" name="book" value="History">History 

<br /> 

<input type="radio" name="book" value="Poetry">Poetry 

<br /> 

<input type="radio" name="book" value="Sports">Sports 

<p> 

<br /> 

<input type="radio" name="book" value="Sports">Sports 

<p> 

<input type="submit"> 

</form></body></html> 

Wyjaśnienie 

Po przesłaniu tego formularza zostanie wykonany plik o nazwie session.php. 

Przykład 16.16. 

(Page 2--Starting the Session) 

<?php 

session_start(); 

?> 

<html><head><title>Sessions</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

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

<?php 

1 if ( ! (empty($_POST['book']) or empty($_POST['user']))){ 

2 // Create short variables 

$book=trim(stripslashes($_POST['book'])); 

// Create short variables 

$user=trim(stripslashes($_POST['user'])); 



3 if( isset($_SESSION['user'])){ 

echo "<H2>Welcome back, $_SESSION[user]!</H2>"; 

echo "<H2>You recently visited our $_SESSION[book] 

store.</h2>"; 

} 

4 else{ 

5 $_SESSION['book']=$book; 

$_SESSION['user']=$user; 

echo "<H2>Welcome, $user!</H2>"; 

} 

} 

else{ die ("Form incomplete< br />"); 

} 

echo "The session id is: ",session_id(),"< br />"; 

echo "You have chosen to enter the <b>$book</b> 

section.< br />"; 

6 $section=$book. "_page.php"; // Creating a variable 

?> 

To browse the <?php echo $book; ?> Section: 

7 <a href="<?php echo $section; ?>">Click here</a> 

< br /> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Jeśli użytkownik poprawnie wypełnił formularz, zarówno pola „książka”, jak i „użytkownik” będą 

miały wartości, a instrukcje w bloku if zostaną wykonane. 

2 Wszelkie ukośniki lub spacje w danych formularza są usuwane. Zmienne są tworzone z tablicy $POST_ 

[]. 

3 Jeśli osoba odwiedzająca była już na tej stronie, wówczas zmienne sesji będą dostępne, a instrukcje 

w bloku if zostaną wykonane. 

4 Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na tej stronie, instrukcje z bloku else zostaną wykonane. 

5 Zmiennym sesji są przypisywane wartości, które pochodzą z formularza. 



6 Nazwa wybranej książki i ciąg "_page.php" są łączone razem w jeden ciąg i przypisywane do zmiennej 

$section, która będzie następną stroną, na którą zostanie skierowany użytkownik po kliknięciu linku 

wiersz 8. 

7 Ten link przeniesie użytkownika do jego strony kategorii książek. 

Nazewnictwo sesji 

Nazwa sesji odnosi się do identyfikatora sesji przechowywanego w plikach cookie i adresach URL. 

Zamiast używać domyślnej nazwy sesji, PHPSESSID, możesz nadać swojej sesji inną nazwę. Pamiętaj 

jednak, że jeśli zmienisz nazwę sesji, każda strona, która używa twojej aplikacji, musi wywołać 

session_name() z nową nazwą przed wywołaniem session_start(). Funkcja session_name() zwróci 

nazwę bieżącej sesji, jeśli nie zostanie podana żadna argumentacja, lub zresetuje nazwę sesji, gdy 

pierwszy argument jest łańcuchem. Zobacz także dyrektywę konfiguracyjną session.name w pliku 

php.ini. 

Format 

string session_name ( [string name] ) 

Przykład 

 (Start the session on this page) 

<?php 

obstart(); 

if( isset($_REQUEST['color'] ) ) { 

// Start the new session with a new name 

1 print "The previous session name was ". session_name() . 

".< br />"; 

2 session_name("ColorSite"); 

print "The new session name was ". session_name() . ".< br 

/>"; 

3 session_start(); 

// Set the favorite color for this user 

$_SESSION['favorite_color'] = $_REQUEST['color']; 

} 

?> 

<html> 

<body> 

<h1> Select Favorite Color</h1> 

4 <form action="<?php echo ${_SERVER}['PHP_SELF']; ?>" 



method="GET"> 

<select name=color> 

<option value="" selected>Please select</option> 

<option value="white">White</option> 

<option value="blue">Blue</option> 

<option value="red">Red</option> 

<option value="yellow">Yellow</option> 

<option value="gray">Gray</option> 

</select> 

<input type="submit" value="Set color"> 

</form></body></html> 

<? 

------------------------------------------------------------------ 

(This page uses the new name) 

<?php 

5 session_name('ColorSite'); 

6 session_start(); 

$favorite_color = $_SESSION['favorite_color']; 

print_r($_SESSION); 

?> 

<html> 

<body bgcolor="<?php echo $favorite_color; ?>"> 

<h1>Your Favorite Color</h1> 

<font size='+2'> 

Your favorite color is <b><?php echo $favorite_color; ?></b>. 

</font></body></html> 

<?php 

ob_end_flush(); // Flush the buffer and end output 

buffering 

?> 

Wyjaśnienie 



1 Przed zmianą nazwy sesji funkcja session_name() zwraca nazwę bieżącej sesji. 

2 Funkcja session_name() zmieni nazwę sesji na ColorSite. Teraz każda strona korzystająca z tej sesji 

będzie również musiała wywołać session_name („ColorSite”) przed rozpoczęciem nowej sesji. 

3 Sesja jest uruchamiana dla tej strony. Nazwa sesji to „ColorSite”. 

4 To jest samodzielnie przetwarzający się skrypt PHP. Przedstawi formularz, a następnie go przetworzy. 

5 Aby użyć identyfikatora sesji z poprzedniej sesji, strona ta musi mieć możliwość odniesienia się do 

właściwej sesji poprzez jej nazwę. 

6 Nowa sesja jest uruchamiana po zmianie nazwy sesji. 

Sesje bez plików cookie 

Jak widzieliśmy w poprzednich przykładach, plik cookie jest używany do przechowywania 

identyfikatora sesji. Jest to domyślny i uważany za najbezpieczniejszy sposób obsługi danych sesji. 

Problem z ciasteczkami polega jednak na tym, że użytkownik może wyłączyć je w swojej przeglądarce 

lub odmówić ich akceptacji. Aby pokonać przeszkodę klienta bez plików cookie, innym sposobem 

wysłania identyfikatora sesji jest adres URL lub użycie ukrytych pól z GET / POST. Podczas 

propagowania identyfikatora sesji za pomocą GET / POST należy to zrobić tylko wtedy, gdy adres URL 

znajduje się na lokalnym serwerze WWW i nie jest przekazywany do zewnętrznego adresu URL. 

Korzystanie z ukrytego elementu formularza 

Podczas pracy z HTML identyfikator sesji można propagować za pomocą ukrytego elementu 

formularza. Przy przypisywaniu nazwy i wartości do ukrytego urządzenia wejściowego, nazwą będzie 

nazwa bieżącej sesji, a wartością będzie identyfikator sesji. Możesz użyć funkcji session_name() i 

session_id(), aby uzyskać te wartości. Stałej SID można również użyć do uzyskania identyfikatora 

bieżącej sesji. Na przykład: 

<FORM ACTION="order.php" METHOD=GET> <INPUT TYPE="hidden" NAME="<?php echo 

session_name(); ?>" VALUE="<?php echo session_id(); ?>"> 

<!-- The remainder of the form HTML code //--> </FORM> 

Przykład  

(Page 1) 

// Disable cookies for this session 

1 ini_set('session.use_cookies', 0); 

2 ob_start(); 

/* start the session */ 

3 session_start(); 

4 if( isset($_REQUEST['mycolor'] ) ) { 

5 $_SESSION['favorite_color'] = $_REQUEST['mycolor']; 

6 $sess_name=session_name(); 



7 $sess_id=$_REQUEST[$sess_name]; 

8 header("Location:other_page.php?$sess_name=$sess_id"); 

} 

?> 

<html> 

<body> 

<h1> Select Favorite Color</h1> 

9 <form action="<?php echo ${_SERVER}['PHP_SELF']; ?>" 

method="GET"> 

<select name="mycolor"> 

Please select</option> 

<option selected value="green">Green</option> 

<option value="white">White</option> 

<option value="blue">Blue</option> 

<option value="red">Red</option> 

<option value="yellow">Yellow</option> 

<option value="gray">Gray</option> 

</select> 

10 <input type="hidden" name='PHPSESSID' 

11 value="<?php echo session_id();?>"> 

<input type="submit" value="Set color"> 

</form> 

</body> 

</html> 

<?php 

ob_end_flush(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja ini_set() służy do zmiany wartości konfiguracyjnej na czas trwania skryptu, w tym przypadku 

do tymczasowego wyłączenia używania plików cookie. Sesja spróbuje ich użyć, jeśli nie są wyłączone. 

(Uwaga: upewnij się, że Twoja przeglądarka ma również wyłączone pliki cookie). 

2 Funkcja ob_start() włącza buforowanie wyjścia. 



3 Funkcja session_start() tworzy sesję lub wznawia bieżącą na podstawie identyfikatora bieżącej sesji, 

który jest przesyłany przez żądanie, takie jak GET, POST lub plik cookie. 

4 Jeśli formularz HTML został przesłany, zmienna $ _REQUEST ['mycolor'] została ustawiona i blok if 

jest wykonywany. 

5 Zmienna sesji o nazwie $_SESSION ['favourite_color'] ma przypisaną wartość $ _REQUEST ['mycolor']. 

6 Funkcja session_name () zwraca nazwę tej sesji. 

7 Wartość identyfikatora sesji jest przechowywana w ukrytym polu formularza. $_REQUEST [$ 

sess_name] to tablica asocjacyjna, w której kluczem jest nazwa sesji, PHPSESSID, a wartością jest 

numer ID sesji, czyli numer widoczny w adresie URL, gdy ten plik jest wyświetlany w przeglądarce. 

8 Funkcja header() wysyła nagłówek HTTP - w tym przykładzie nagłówek przekierowania, aby wysłać 

użytkownika do lokalizacji other_page.php - i przekazuje jako część adresu URL identyfikator sesji 

wymieniony po znaku?. 

9 Formularz do samodzielnego przetwarzania zaczyna się tutaj; metoda to GET. 

10, 11 Nazwa i wartość identyfikatora sesji są przypisane do ukrytego pola w formularzu 

Przykład 

(Page 2) 

<?php 

1 session_start(); 

2 if ( isset($_SESSION['favorite_color'])){ 

print "favorite_color is registered< br />"; 

3 $color = $_SESSION['favorite_color']; 

} 

?> 

<html> 

<body bgcolor="<?php echo $color; ?>"> 

<h1>Your Favorite Color</h1> 

Your favorite color is <b><?php echo $color; ?></b>. 

<?php 

4 unset( $_SESSION['favorite_color']); 

5 session_destroy(); 

?> 

</body> 

</html> 



Wyjaśnienie 

1 Sesja jest uruchamiana dla tej strony przekierowania. Pobiera identyfikator sesji z adresu URL, który 

wskazywał na tę stronę. 

2 Ulubiony kolor użytkownika jest przekazywany w zmiennej sesji. 

3 Ulubiony kolor użytkownika jest przypisywany jako kolor tła 

Strona. 

4 Funkcja unset() niszczy pojedynczą zmienną sesji. 

5 Funkcja session_destroy() usuwa całą sesję. 

Przekazywanie identyfikatorów sesji za pomocą łącza 

Jeśli pliki cookie nie są dostępne, ponieważ użytkownik je wyłączył, inną alternatywą jest 

przekazywanie identyfikatorów sesji za pośrednictwem łącza. Można to zrobić na dwa sposoby: ręcznie 

lub automatycznie. Sposób ręczny wymaga, aby dla każdej odpowiedniej strony w witrynie dołączyć 

identyfikator sesji do łącza, a PHP prześle go do połączonej strony. Metoda automatyczna wymaga 

zmiany ustawienia session.use_trans_sid w pliku php.ini. 

Stała SID 

Jeśli wyłączyłeś pliki cookie, stała SID przechowuje wartość identyfikatora sesji. Jeśli pliki cookie są 

włączone, ta stała jest pusta. Stałą SID można połączyć z adresem URL w hiperłączu, aby przekazać go 

do innej strony, jak pokazano poniżej: 

$ sid = SID; <a href="phpscript.php?<?=echo $sid"> Zamów teraz! </a> echo '<a href = "checkout.php?' 

SID. '"> Do kasy <a/>'; 

Jeśli w witrynie sieci Web znajduje się dużo łączy, automatyczne przepisywanie adresów URL to funkcja 

PHP, która automatycznie dodaje identyfikator sesji do wszystkich łączy znajdujących się na 

połączonych stronach. Aby włączyć tę funkcję, musisz edytować plik konfiguracyjny PHP php.ini. 

Poszukaj linii session.use_trans_sid i ustaw go na 1, zapisz zmiany i zrestartuj serwer WWW. Następnie 

identyfikator sesji zostanie dodany do wszystkich linków względnych na stronach PHP. Zauważ, że 

domyślnie ta funkcja jest wyłączona ze względów bezpieczeństwa, więc postępuj ostrożnie. Istnieje 

również koszt wydajności, ponieważ PHP musi dodać identyfikator sesji do każdej strony, na której 

łącze jest względne, podczas gdy plik cookie jest ustawiany tylko raz. 

Z pliku php.ini: 

; obsługa trans sid jest domyślnie wyłączona.  Korzystanie z trans sid może zagrozić bezpieczeństwu 

;użytkowników. Używaj tej opcji ostrożnie.  - Użytkownik może wysłać URL zawierający identyfikator 

;aktywnej sesji do innej osoby za pośrednictwem. e-mail / irc / itp. ; - URL zawierający identyfikator 

;aktywnej sesji może być przechowywany; w publicznie dostępnym komputerze.  - Użytkownik może 

;uzyskać dostęp do Twojej witryny przy użyciu tego samego identyfikatora sesji; zawsze przy użyciu 

;adresu URL przechowywanego w historii przeglądarki lub w zakładkach. session.use_trans_sid = 1 

 

Podsumowując, przy automatycznym przekazywaniu identyfikatora sesji za pośrednictwem adresu 

URL należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

• Przeglądarka nie akceptuje plików cookies. 



• Dyrektywa session.use_trans_sid w pliku php.ini jest ustawiona na 1. Będziesz musiał zrestartować 

serwer WWW, aby ta dyrektywa odniosła skutek. 

• Adres URL w skrypcie PHP musi być względną nazwą ścieżki. 

• Jeśli używasz stałej SID, użyj striptags (). Pamiętaj, że identyfikator SID nie jest dostępny, chyba że 

pliki cookie są wyłączone. 

Przykład. 

(Page 1) 

<?php 

1 ob_start(); // Turn on output buffering 

2 ini_set('session.use_cookies', 0); // Don't accept cookies 

?> 

<html><head><title>Sessions and Links</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" size='+1'> 

<h2>Sessions and Links</h2> 

<?php 

3 session_start(); 

4 $_SESSION['user']="John Doe"; 

$_SESSION['color']="aqua"; 

?> 

<?php 

5 if(! empty($_SESSION['color'])){ 

echo "<pre>"; 

print_r($_SESSION); 

echo "</pre>"; 

6 $sid = session_id(); 

echo "SessionID is ", $sid, "< br />"; 

} 

?> 

7 <a href="/exemples/sessions/link2file1.php"> Click here</a> 

</font> 



</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja ob_start () włącza buforowanie wyjścia, tak że wszelkie nagłówki PHP zostaną wysłane przed 

wysłaniem reszty danych wyjściowych programu. Bez tej funkcji program wyświetli ostrzeżenie, gdy 

program spróbuje wypisać informacje nagłówka: 

Ostrzeżenie: session_start () [function.session -‐ start]: Nie można wysłać limitera pamięci podręcznej 

sesji - nagłówki zostały już wysłane (wyjście rozpoczęto o 

c: \ wamp \ www \ exemples \ session \ session_url.php: 11) 

in c: \ wamp \ www \ exemples \ session \ session_url.php on line 12 

2 Ta dyrektywa stanowi, że pliki cookie nie zostaną włączone podczas tej sesji. Możesz także wyłączyć 

Ooki w przeglądarce, ale wtedy będą one wyłączone do czasu ich ponownego włączenia. 

3 Funkcja session_start() rozpoczyna nową sesję i generuje nowy plik  identyfikatora sesji. 

4 Zmienne sesji są rejestrowane i przypisywane do globalnej tablicy $ _SESSION. 

5 Ta linia sprawdza, czy została ustawiona zmienna sesji. 

6 Po rozpoczęciu sesji PHP generuje identyfikator sesji. 

7 To łącze przeniesie użytkownika do następnej strony. Wraz z linkiem PHP automatycznie prześle 

identyfikator sesji do pliku link2file1.php. 

Przykład 

(Page 2) 

<?php 

1 ini_set('session.use_cookies', 0); // Turn cookies off 

2 session_start(); // Start a session 

?> 

<html> 

3 <body bgcolor="<?php echo ${_SESSION}[color]; ?>"> 

<h3> 

<?php 

4 print_r($_GET); 

5 echo "< br />The session id is " , session_id(), "< br />"; 

6 echo "The session name is " , session_name(), "< br />"; 

7 echo "SID is ", SID; 

?> 



</h3> 

<h2> 

Hi <?php echo $_SESSION['user']; ?>. You like <b> 

<?php echo $_SESSION['color']; ?></b>. 

8 <a href="/exemples/sessions/link2file2.php"> 

Click here</a> 

</h3> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 W tej sesji pliki cookie są wyłączone. 

2 Sesja rozpoczyna się. 

3 Identyfikator sesji został przekazany z linku na stronie 1. Kolor tła strony jest ustawiony na wartość $ 

_SESSION ['color'] przypisaną i zarejestrowaną na stronie 1. 

4, 5 Tablica $ _GET [] zawiera informacje pochodzące z łącza; to znaczy nazwa sesji i identyfikator sesji. 

Zobacz pierwszą linię danych wyjściowych na stronie 2. 

5, 6 Funkcja session_id () zwraca wartość identyfikatora sesji, który pochodzi z odsyłacza na stronie 1, 

a funkcja session_name () zwraca nazwę sesji. 

7 Stały identyfikator SID zawiera nazwę i identyfikator sesji. Ta stała nie jest ustawiana, jeśli włączone 

są pliki cookie. 

8 Teraz łączymy się z kolejnym plikiem. Identyfikator sesji będzie przekazywany przez ten link. Na 

wyjściu tego przykładu 

Przykład  

(Page 3) 

<?php 

1 session_start(); 

2 extract($_SESSION); 

3 printf("%s",SID); // Print the session ID 

4 echo "The session id is " , session_id()," < br />"; 

?> 

<html> 

<body bgcolor="<?php echo $color?;>"> 

<h2> 



5 Hi again <?php echo $user;?>. You still like <b> 

<?php echo $color;?></b>. 

</h2> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Rozpocznij sesję dla tej strony. 

2 Dane sesji są pobierane z tablicy $ _SESSION [] i przypisywane do zmiennych. 

3 Wartość stałej SID jest drukowana, te same wartości, co na poprzedniej stronie. 

4 Wartości sesji są nadal dostępne, wszystkie przekazywane przez łącza. Ponieważ wartość 

identyfikatora sesji jest widoczna w adresie URL, ktoś inny może go łatwo przejąć, co nie jest 

bezpieczną sytuacją. 

5 Wyświetlane są wartości danych sesji 

Zmiana identyfikatora sesji 

Używanie adresu URL do przekazywania identyfikatorów sesji może prowadzić do problemów z 

bezpieczeństwem, ponieważ są one wyraźnie widoczne w adresie URL, można je przypisać do zakładek 

i są dostępne we wpisach HTTP_REFERER. Aby poradzić sobie z możliwością „wycieku” identyfikatora 

sesji, należy upewnić się, że sesje są często czyszczone, niszcząc je lub dając im prawdopodobny czas 

życia. Inną techniką jest zmiana numeru ID sesji za pomocą funkcji session_regenerate_id (). Ta funkcja 

zmieni numer ID i pozostawi dane nienaruszone, więc jeśli identyfikator sesji został „przejęty”, dane 

nie będą już dostępne dla porywacza, ale nadal będziesz mieć do nich dostęp za pośrednictwem 

nowego identyfikatora sesji. Jedynym argumentem tej funkcji jest wartość logiczna, która określa, czy 

usunąć stary plik sesji powiązany ze zmienianym identyfikatorem sesji. Wartość domyślna to false. 

Format 

bool session_regenerate_id ( [bool delete_old_session] ) 

Przykład  

<?php 

1 session_start(); 

2 $current_sessionid = session_id(); 

3 session_regenerate_id(); 

4 $new_session_id = session_id(); 

echo "Session id was: $current_sessionid< br />"; 

echo "Regenerated session id is: $new_session_id< br />"; 

?> 

Wyjaśnienie 



1 Sesja została rozpoczęta. Identyfikator sesji zostanie wygenerowany dla tej sesji, jeśli jest to nowa 

sesja. 

2 Funkcja session_id() zwraca numer ID sesji. 

3 Funkcja session_regenerate_id() zmieni numer ID sesji i pozostawi nienaruszone dane, które były 

powiązane z właśnie zmienionym numerem ID sesji. 

4 Nowy identyfikator sesji jest drukowany 

Zakończenie sesji 

PHP naprawdę nie ma możliwości sprawdzenia, kiedy użytkownik opuścił sesję, więc udostępnia kilka 

funkcji, które pomagają kontrolować, kiedy zakończyć sesję. W poniższych sekcjach opisano, jak 

usuwać zmienne sesji i jak niszczyć pliki sesji z nimi powiązane. 

Usuwanie zmiennych sesji 

Jeśli wysyłasz identyfikator sesji za pośrednictwem plików cookie, plik cookie jest domyślnie usuwany, 

gdy użytkownik zamyka przeglądarkę, ale dane sesji nadal pozostają w pliku sesji na serwerze. Aby 

zniszczyć dane sesji, możesz usunąć wszystkie wartości w tablicy $ _SESSION, a następnie użyć funkcji 

setcookie (), aby usunąć plik cookie, zmieniając czas wygaśnięcia pliku cookie na wcześniejszą datę. Na 

koniec możesz wymusić zakończenie sesji za pomocą funkcji session_destroy (), która usuwa sesję i plik 

sesji. Podręcznik PHP sugeruje, że dobrym sposobem sprawdzenia istnienia plików cookie jest 

wywołanie funkcji print_r ($_COOKIE). 

Oto kilka przykładów: 

// Unset a single session variable 

unset($_SESSION['color']); 

// Unset all of the session variables 

$_SESSION = array(); 

// Delete the session cookie 

if (isset($_COOKIE[session_name()])) { 

setcookie(session_name(), '', time() - 32000, '/'); 

} 

Funkcja session_write_close () 

Jeśli więcej niż jeden skrypt używa sesji w dowolnym momencie, na przykład dwie lub trzy ramki są 

ładowane jedna po drugiej, PHP blokuje sesję do czasu zakończenia ładowania każdej strony. Ta funkcja 

zapobiega jednoczesnemu zapisywaniu danych sesji przez dwie strony w tablicy $ _SESSION, a tym 

samym uszkodzeniu danych. Jeśli jednak strony głównie odczytują dane sesji, wówczas tę funkcję 

blokowania można obejść za pomocą funkcji session_write_close(). Po zapisaniu danych sesji ta funkcja 

kończy bieżącą sesję i zapewnia, że dane sesji zostaną zapisane, gdy tylko wszystkie zmiany zostaną 

wprowadzone. Zwykle nie musisz używać tej funkcji, ponieważ PHP zajmuje się przechowywaniem 

danych sesji i jej zakończeniem. 

Format 



void session_write_close ( void ) 

Funkcja session_destroy () 

Funkcja session_destroy () usuwa plik sesji i wszystkie jego dane z bieżącej sesji, ale nie usuwa pliku 

cookie ani żadnych zmiennych globalnych, takich jak tablice $ _COOKIE lub $ _SESSION, które są 

obecnie buforowane dla bieżącej sesji. 

Format 

bool session_destroy ( void ) 

Przykład  

(Page 3) 

<?php 

1 session_start(); 

2 extract($_SESSION); 

printf("%s",SID); // Print the session ID 

echo "The session id is " , session_id(), "< br />"; 

?> 

<html> 

<body bgcolor="<?= $color?>"> 

<h2> 

Hi again <?= $user?>. You still like <b><?= $color ?></b>. 

<?php 

// Individually remove session variables 

3 unset($_SESSION["user"]); 

unset($_SESSION["color"]); 

4 //$_SESSION = array(); // Remove all session variables 

5 session_destroy(); 

exit(); 

?> 

</h2> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 



1 Sesja jest uruchamiana dla tej strony, która została wywołana z innej strony, na której zebrano 

informacje z formularza. 

2 Dane sesji są wyodrębniane i przypisywane do zmiennych. 

3 Funkcja unset () usuwa indywidualne zmienne sesji. 

4 Funkcja array () bez argumentów powoduje opróżnienie tablicy $ _SESSION. Wszystkie zmienne sesji 

są usuwane. 

5 Funkcja session_destroy () usuwa sesję i wszystkie jej dane. 

Czyszczenie plików sesji i czyszczenia pamięci 

Jeśli zajrzysz do katalogu lub folderu, w którym przechowywane są twoje sesje, zobaczysz, że liczba 

plików sesji szybko rośnie. Wyrzucanie śmieci to proces czyszczenia starych sesji, zadanie 

pozostawione PHP. Jeśli używane są pliki cookie, serwer nie wie, czy plik cookie nadal istnieje w 

przeglądarce użytkownika. Ponadto pliki sesji mają domyślny czas życia wynoszący 24 minuty, a 

następnie zostaną wyczyszczone przez moduł odśmiecania pamięci PHP, chyba że przedłużysz ich 

żywotność. Dyrektywa konfiguracyjna gc_maxlifetime jest używana do określenia, jak długo PHP 

powinno czekać (w sekundach) przed zniszczeniem sesji na podstawie tego, jak długo sesja była 

bezczynna od ostatniego uzyskania do niej dostępu. Na przykład: 

$garbage_timeout = 3600; // 3600 seconds = 60 minutes = 1 hour 

ini_set('session.gc_maxlifetime', $garbage_timeout); 

Moduł odśmiecania pamięci nie tylko podskakuje i zaczyna usuwać pliki przy każdym wywołaniu sesji. 

Zbiera śmieci na podstawie współczynnika prawdopodobieństwa ustawionego w dyrektywie 

session.gc_probability w pliku php.ini. Ta dyrektywa określa z jakim prawdopodobieństwem pliki 

zidentyfikowane jako śmieci powinny zostać usunięte. Jeśli gc_probability wynosi 100,  czyszczenie jest 

wykonywane na każde żądanie (tj. z prawdopodobieństwem 100 procent); jeśli wynosi 1, tak jak jest 

domyślnie, stare sesje będą usuwane z prawdopodobieństwem 1% za każdym razem, gdy sesja się 

rozpocznie. Po ustawieniu tych dwóch dyrektyw konfiguracyjnych, ostatnią radą jest przeniesienie 

plików sesji czasowej do ich własnego katalogu. W przeciwnym razie moduł odśmiecania pamięci nie 

będzie w stanie rozróżniać limitów czasu dla poszczególnych plików. 

Konfiguracja środowiska wykonawczego sesji 

Zarządzanie sesjami PHP ma wiele opcji konfiguracyjnych do wyboru. 

Funkcje sesji PHP 

PHP udostępnia funkcje przedstawione w tabeli 16.4 do obsługi sesji, z których wiele omówiliśmy w 

tym rozdziale. Każda z tych funkcji jest opisana w podręczniku PHP pod adresem 

http://us3.php.net/session. 

Funkcja: Definicja 

session_cache_expire(): Zwraca bieżące ustawienie session.cache_expire, domyślnie 180 minut. 

session_cache_limiter(): Zwraca nazwę bieżącego ogranicznika pamięci podręcznej, który definiuje 

nagłówki HTTP kontroli pamięci podręcznej wysyłane do klienta i jakie reguły określają sposób 

buforowania zawartości strony. 

session_commit(): alias dla session_write_close(). 

http://us3.php.net/session


session_decode(): dekoduje dane sesji. 

session_destroy(): niszczy wszystkie dane powiązane z bieżącą sesją, ale nie usuwa żadnych globalnych 

zmiennych związanych z sesją ani nie usuwa pliku cookie sesji. 

session_encode(): Koduje dane bieżącej sesji jako ciąg. 

session_get_cookie_params(): Zwraca tablicę z aktualnymi informacjami cookie sesji, w tym okresem 

życia, ścieżką, domeną i zabezpieczeniem. 

session_id(): zwraca identyfikator sesji dla bieżącej sesji. 

session_is_registered(): zwraca wartość TRUE, jeśli istnieje zmienna globalna, jeśli jej nazwa jest 

zarejestrowana w bieżącej sesji. 

session_module_name(): Zwraca nazwę modułu bieżącej sesji. Jeśli określono moduł, zostanie użyty 

ten moduł. 

session_name(): zwraca nazwę bieżącej sesji lub, jeśli nazwa jest określona, zmienia nazwę bieżącej 

sesji. 

session_regenerate_id(): Zastępuje identyfikator bieżącej sesji nowym i zachowuje datę bieżącej sesji. 

session_register(): rejestruje jedną lub więcej zmiennych globalnych w bieżącej sesji. 

session_save_path(): Zwraca ścieżkę do bieżącego katalogu używanego do zapisywania danych sesji 

lub ustawia nową ścieżkę. 

session_set_cookie_params(): ustawia parametry ciasteczek zdefiniowane w pliku php.ini. Efekt tej 

funkcji trwa tylko przez czas trwania skryptu. 

session_set_save_handler(): ustawia funkcje przechowywania sesji na poziomie użytkownika, które są 

używane do przechowywania i pobierania danych związanych z sesją; na przykład do przechowywania 

plików i baz danych. 

session_start(): Rozpoczyna sesję. 

session_unregister(): wyrejestrowano globalną zmienną sesji. 

session_unset(): Kasuje wszystkie aktualnie zarejestrowane dane sesji. 

session_write_close(): Przechowuje dane sesji i zamyka sesję. 

Implementacja systemu logowania z sesjami 

Poniższy przykład składa się z trzech oddzielnych plików. 

1. Pierwszy plik to prosty formularz HTML, strona logowania, w której użytkownik wprowadza nazwę 

użytkownika i hasło. 

2. Drugi plik, strona uwierzytelniająca, to skrypt PHP, który zweryfikuje nazwę użytkownika i hasło oraz 

ustanowi „stan zalogowania”, jeśli nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Ten plik będzie również 

używany do wylogowania użytkownika. Akcja logowania zależy od parametru (login) dostarczonego 

przez metodę POST z formularza HTML (ukryty element wejściowy). Akcja wylogowania jest 

wykonywana po zalogowaniu się użytkownika, przekierowaniu na trzecią stronę z chronioną 

zawartością i kliknięciu w link wylogowania. 



3. Trzeci plik to skrypt PHP, który pokaże chronioną zawartość tylko wtedy, gdy użytkownik jest 

zalogowany. Ten plik opisuje również prosty sposób warunkowego wyświetlania całego bloku HTML. 

Sesje służą do zapamiętywania zalogowanych użytkowników i ich hasła. W rzeczywistej sytuacji 

prawdopodobnie użyjesz bazy danych do przechowywania nazwy użytkownika i hasła, a chroniona 

zawartość może być przechowywana w pliku tekstowym lub bazie danych. 

Przykład 

(Page 1) 

##### begin ##### 

##### login.html ##### 

<html> 

<head> 

<title>Simple login page</title> 

</head> 

<body> 

<p> 

1 <a href="protected.php">Protected content</a> 

</p> 

<p> Type phpbee for both username and password </p> 

2 <form action="auth.php" method="post"> 

Username< br /> 

3 <input type="text" name="username">< br /> 

Password< br /> 

4 <input type="password" name="password">< br /> 

5 <input type="hidden" name="login">< br /> 

<input type="submit"> <input type="reset"> 

</form> 

</body> 

</html> 

##### login.html ##### 

##### end ##### 

Wyjaśnienie 



1 To jest łącze do chronionej strony (strona 3), na której specjalne treści można odczytać tylko wtedy, 

gdy odwiedzający wprowadził prawidłową nazwę użytkownika i hasło. 

2 Po przesłaniu formularza zostanie wykonany skrypt PHP (strona 2) auth.php. Ta strona określi, czy 

odwiedzający jest upoważniony do logowania. 

3 Gość jest proszony o wpisanie tutaj nazwy użytkownika. 

4 W tym miejscu użytkownik wpisuje hasło. 

5 Aby przesłać informacje, które nie zostały wprowadzone przez gościa, używane jest ukryte pole i 

przypisywana jest wartość „login”. 

Przykład 
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##### begin ##### 

##### auth.php ##### 

<?php 

1 session_start(); 

// User is logging in 

2 if (isset($_POST["login"])){ 

3 if (isset($_POST["username"]) && ($_POST["username"] 

== "phpbee") 

&& isset($_POST["password"]) && ($_POST["password"] 

== "phpbee"){ 

4 $_SESSION["Authenticated"] = 1; 

} 

else{ 

5 $_SESSION["Authenticated"] = 0; 

} 

6 session_write_close(); 

7 header("Location: protected.php"); 

} 

// User is logging out 

8 if (isset($_GET["logout"])){ 

9 session_destroy(); 

10 header("Location: login.html"); 



} 

?> 

##### auth.php ##### 

##### end #### 

Wyjaśnienie 

1 Sesja dla tej strony zaczyna się tutaj dla auth.php (strona 2). 

2 Jeżeli użytkownik wypełnił formularz logowania w login.html (strona 1), wówczas zmienna $ _POST 

["login"] zostanie ustawiona, a instrukcje w bloku if zostaną wykonane. 

3 Jeśli nazwa użytkownika jest ustawiona i ma wartość „phpbee”, a hasło jest ustawione i ma również 

wartość „phpbee”, wykonywana jest instrukcja w linii 4. 

4 Zmienna sesji jest ustawiona na 1. Wartość 1 będzie później używana do określenia, czy użytkownik 

jest zalogowany. 

5 Jeśli nie wprowadzono poprawnej nazwy użytkownika lub hasła, zmienna sesji jest ustawiana na 0. 

Wartość 0 zostanie użyta do określenia, że użytkownik nie jest zalogowany 

6 Funkcja session_write_close () przechowuje teraz dane sesji i zamyka sesję. 

7 Użytkownik zostaje przekierowany do protected.php (strona 3). To jest strona niedostępna dla osób 

niezalogowanych. 

8 Jeśli użytkownik wszedł na chronioną stronę i kliknął łącze, aby się wylogować, ustawiona zostanie 

zmienna $ _GET ["wylogowanie"], a instrukcje w bloku if zostaną wykonane. 

9 Sesja i wszystkie jej dane są niszczone. 

10 Użytkownik zostaje przekierowany z powrotem do strony logowania. Ponieważ sesja została 

zniszczona, osoba ta nie jest już uwierzytelniana, aby przejść do chronionej strony. 

Przykład 
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##### begin ##### 

##### protected.php ##### 

<?php 

1 session_start(); 

?> 

<html><head><title>Protected page</title></head> 

<body> 

<?php 

2 if (isset($_SESSION["Authenticated"]) 

&& ($_SESSION["Authenticated"] == 1)){ 



?> 

3 <h2>Protected content</h2> 

<p>Hello. Since you are logged in, you can view protected 

content</p> 

4 <p>You can also <a href="auth.php?logout">log out</a></p> 

<?php 

} 

else{ 

?> 

<h2>You are not logged in</h2> 

<p>Hello. Since you are not logged in, you cannot view 

protected content</p> 

5 <p>But you can <a href="login.html">log in</a></p> 

<?php 

} 

?> 

</body> 

</html> 

##### protected.php ##### 

##### end ##### 

Wyjaśnienie 

1 Sesja rozpoczyna się na stronie 3. 

2 Jeśli na stronie 2 zmienne sesji zostały ustawione, a $ SESSION ["Authenticated"] ma wartość 1, 

odwiedzający jest zalogowany i będzie mógł odczytać wszystko, co jest w linii 3. 

3 To jest miejsce, w którym zawartość zostanie dodana do tej strony, zawartość 

  widoczne tylko po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika. 

4 Ten link przeniesie użytkownika z powrotem do wieku 2 lat, auth.php. Słowo logout dołączone do 

znaku zapytania zostanie przekazane metodą GET i przypisane do tablicy $ _GET []. 

5 Ten link przenosi gościa z powrotem do strony logowania, strona 1. 


