
Obiekty 

Co to są obiekty? 

Obiekty to rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień. PHP zajmuje się obiektami, podobnie jak 

większość języków programowania, a języki te nazywane są programowaniem obiektowym (OOP). 

OOP to sposób na rozwiązanie problemu związanego z obiektami ze świata rzeczywistego. Niektórzy 

ludzie są zaniepokojeni myślą o zajęciu się tego rodzaju programowaniem i są całkowicie szczęśliwi, 

jeśli trzymają się odgórnych programów proceduralnych. Tak jak Obiekty codziennego użytku, których 

używamy, nie są nożami zwrotnicowymi i piłami do metalu, tak samo nie są obiektami programowania. 

Są tylko sposobem przedstawiania danych. Ponieważ PHP ewoluowało od narzędzia do budowania 

prostych stron domowych do języka do poważnego tworzenia stron internetowych, tak samo stało się 

z obsługą OOP. Gdy programy stają się coraz większe i bardziej złożone, planowanie i projektowanie 

stają się ważniejsze. Pomyśl o prostej stronie głównej połączonej z rodzinnymi zdjęciami, linkami i 

blogami. Następnie pomyśl o witrynie sieci Web, takiej jak Amazon czy eBay, w której przez cały czas 

na całym świecie są tysiące formularzy, łączy i transakcji - myśl o połączeniu czegoś takiego jest 

oszałamiająca. OOP najlepiej nadaje się do zarządzania złożonością takich dużych witryn sieci Web. 

Nawet jeśli nie programujesz przy użyciu obiektów, jeśli czytasz i używasz programów PHP napisanych 

przez innych programistów, jesteś zobowiązany do tego stylu programowania. Ten rozdział delikatnie 

wprowadza Cię w obiekty PHP i niektóre z funkcji, które zostały dodane do języka w PHP 5. Mówiąc o 

typach danych PHP w rozdziale 4, „Bloki konstrukcyjne”, omówiliśmy dwa typy: typy pierwotne i typy 

złożone . Podobnie jak tablice, obiekty są typami złożonymi. Umożliwiają zorganizowanie zbioru 

danych w pojedynczą jednostkę. Języki zorientowane obiektowo, takie jak C ++ i Java, łączą dane w 

zmienną i nazywają ją obiektem. Tak robi PHP. Każdy napotkany język zorientowany obiektowo opiera 

się na tych samych zasadach, ale często terminologia przy opisywaniu pojęć nie jest dokładnie taka 

sama. Można powiedzieć, że PHP jest jak Java i C ++, ale ma swój własny sposób radzenia sobie z 

obiektami. Kiedy uczysz się o przedmiotach, zwykle porównuje się je do rzeczy z prawdziwego świata, 

takich jak czarny kot, nowoczesny obraz lub zielona poduszka. Używając języka angielskiego do 

opisania przedmiotu, sam przedmiot byłby jak rzeczownik: osoba, miejsce lub rzecz. Rzeczowniki 

opisywane są przymiotnikami. Dla kota można go opisać jako grubego i futrzastego z zielonymi oczami, 

czterema nogami i ogonem; obraz przedstawia brytyjską fregatę, olej na płótnie i kosztuje 52 000 

dolarów; a poduszka z zielonego jedwabiu, kwadratowa, o wymiarach 18 ″ × 18 ″. Przymiotniki, które 

łącznie opisują te obiekty, nazywane są właściwościami (lub atrybutami) obiektu. Obiekt składa się ze 

zbioru tych właściwości. W języku angielskim czasowniki są używane do opisania tego, co obiekt może 

zrobić lub co można z nim zrobić. Kot je i śpi, a jego ogon drga; obraz można oprawić, sprzedać lub 

kupić; można zwiększyć lub zmniejszyć wymiary poduszki, zmienić jej materiał i kolor, i tak dalej. Te 

czasowniki to funkcje zwane metodami w językach obiektowych. 

Obiekty i klasy 

Obiekty są zdefiniowane w klasie. Klasa to szablon lub plan, który definiuje, jak powinien wyglądać 

obiekt i co potrafi. Klasa reprezentuje grupę podobnych obiektów, na przykład klasę pracowników, 

klasę hoteli lub klasę samochodów. Obiekt w klasie to konkretna osoba, miejsce lub rzecz. Podobnie 

jak foremka do ciastek, klasa nadaje obiektowi jego formę i tak jak przy foremce do ciastek, można 

zbudować wiele obiektów tej samej klasy. Obiekt pracownika można opisać jako imię i nazwisko, adres 

i numer telefonu. Chociaż obiekt może później zmienić swoje wartości, nadal należy do tej samej klasy. 

Możesz zmienić numer telefonu Boba, ale on nadal jest w klasie pracowniczej. Możesz zmienić kolor 

samochodu, ale nadal jest w klasie samochodu. Klasa zawiera zbiór zmiennych (właściwości) i funkcji 

(metod). Klasa sama w sobie nic nie robi. Definiuje obiekt oraz jego właściwości i metody. Właściwości 

opisują obiekt. Metody to funkcje określające zachowanie obiektu; to znaczy, jakiego rodzaju działania 



mogą być wykonywane na obiekcie lub przez niego. Jak widać na rysunku 17.1, klasa to jednostka 

składająca się z nazwy klasy, w tym przypadku House, zmiennych opisujących dom oraz metod 

opisujących zachowanie obiektu lub jego możliwości. Klasa to zagregowany lub złożony typ danych. 

Podobnie jak tablica zawierająca kolekcję par klucz-wartość, klasa reprezentuje zbiór właściwości i 

metod 

Praca z klasami 

Definiowanie klasy 

Aby utworzyć klasę, użyj słowa kluczowego class, po którym następuje nazwa klasy. Definicja klasy, 

podobnie jak definicja funkcji, jest ujęta w zestaw nawiasów klamrowych. Nazwa klasy jest zgodna z 

tymi samymi konwencjami nazewnictwa, co zwykłe zmienne (bez znaku dolara), a nazwa klasy, zgodnie 

z konwencją, zaczyna się od dużej litery. Na przykład: 

<? php 

klasa House 

{ 

<definicja jest tutaj> 

} 

?> 

Klasa House może mieć zmienne (zwane atrybutami), takie jak $owner, $address, $color lub 

$number_of_rooms, a także funkcje (zwane metodami), takie jak showHouse(), cleanHouse() lub 

paintHouse(), dla przykład. Po zdefiniowaniu klasy służy ona do tworzenia określonych obiektów. Tak 

jak podczas projektowania projektu domu, tak prawdziwy dom jeszcze nie istnieje. Musisz go 

zbudować na podstawie planu. Klasa jest analogiczna do planu, a obiekt do rzeczywistego domu. 

Moglibyśmy zbudować wiele domów z tego samego planu i możemy zbudować wiele obiektów z jednej 

klasy. Tak jak dom znajduje się pod adresem, każdy obiekt ma swój własny adres w pamięci. PHP 

dostarcza adres i czyści pamięć, gdy obiekt nie jest już potrzebny, kiedy program się kończy. Gdy mamy 

już podstawowe elementy, z których zbudowane są domy, możemy rozszerzyć plan, aby dodać nowe 

funkcje do domu, takie jak nowy pokój rodzinny lub kominek. Klasy można również rozszerzać, aby 

tworzyć bardziej wyrafinowane obiekty. Rozszerzanie klasy nazywa się dziedziczeniem. Dziedziczenie 

umożliwia programiście tworzenie nowej klasy bez pisania zupełnie nowej. Może ponownie 

wykorzystać istniejącą klasę i dodać kilka nowych funkcji. Dziedziczenie jest jedną z zalet OOP, które 

omówimy w dalszej części. 

Tworzenie instancji klasy 

Po zadeklarowaniu klasy należy utworzyć obiekt. W prawdziwym świecie zbudowałbyś nowy dom; w 

świecie zorientowanym obiektowo utworzyłbyś nową instancję klasy House lub nową instancję klasy 

House. Aby utworzyć nowy obiekt, używamy zarezerwowanego słowa kluczowego new. Aby odwołać 

się do obiektu, używamy specjalnej zmiennej o nazwie $this. Każda instancja klasy ma tę samą 

właściwość, ale różne kopie, więc wartości mogą być różne; na przykład, jeśli masz dwa obiekty domu 

tej samej klasy, a każdy obiekt domu ma właściwość o nazwie $ właściciel, wartości przypisane do $ 

właściciel mogą się różnić w zależności od obiektu domu, tak jak w świecie rzeczywistym. Co nowego"? 

Różnica między obiektem a klasą polega na tym, że klasa jest koncepcyjna, a obiekt jest rzeczywisty. 

Obiekt jest rzeczywistą zmienną, którą manipulujesz. Możesz przypisywać i pobierać jego wartości, 



przekazywać je do funkcji, usuwać, kopiować i tak dalej. Zawiera określony zestaw danych. Słowo 

kluczowe new służy do tworzenia obiektu PHP, który jest „instancją” klasy. $myhouse = nowy dom; 

Słowo kluczowe new powoduje, że PHP szuka klasy o nazwie House, tworzy nową kopię i przypisuje ją 

do zmiennej $myhouse. Utworzono instancję nowego obiektu House, co przypomina powiedzenie 

„Właśnie zbudowaliśmy nowy dom i nazwaliśmy go $myhouse”, a aby utworzyć kolejny obiekt z planu 

House, można powiedzieć: 

$yourhouse = nowy dom; 

Teraz mamy dwie instancje klasy House, dwa obiekty House, $myhouse i $yourhouse 

Właściwości i metody 

Właściwości (zmienne) i metody (funkcje) razem nazywane są „elementami składowymi” klasy. 

Właściwości klasy są definiowane jako zmienne. Przed PHP 5 słowo kluczowe var było używane do 

definiowania właściwości publicznej klasy; to znaczy zmienna właściwości, która jest widoczna w całym 

bieżącym skrypcie PHP. Słowo kluczowe var zostało wycofane w PHP 5; teraz deklarujesz właściwości 

publiczne za pomocą słowa kluczowego public. Metody (funkcje klas) są domyślnie publiczne, więc nie 

musisz określać ich jako publicznych: (PHP 4) 

var $owner = "John Doe :; 

var $address; 

(PHP 5) 

$owner = "John Doe"; // Domyślnie jest publiczny 

public $ adress; 

Możesz przypisać wartości początkowe do zmiennych, ale muszą to być stałe łańcuchowe lub 

numeryczne, a nie wyrażenia takie jak 5 * 6. W dowolnym momencie można dodać nowe właściwości. 

Metoda to funkcja zdefiniowana w  klasie. Opisuje zachowania klasy. Wygląda jak każda inna funkcja 

w strukturze: 

function cleanHouse () { 

echo $this-> owner; 

echo $this-> address; 

} 

Jedną z głównych różnic między metodami a zwykłymi funkcjami PHP jest słowo kluczowe $this 

używane do odniesienia do bieżącego obiektu oraz sposób wywoływania metod. Co to $this? Kiedy 

klasa jest zdefiniowana, obiekt jest tworzony później, przez co autor klasy nie może wiedzieć, jakie 

nazwy nada jej obiektom użytkownik klasy. Aby odwołać się do obiektu, PHP udostępnia 

pseudozmienną o nazwie $this, która odwołuje się do bieżącego obiektu. Jeśli klasa buduje dwa obiekty 

domu, jak pokazano w ostatniej sekcji, to byłoby w stanie śledzić, który dom był używany, ponieważ 

$this zawsze odnosi się do bieżącego obiektu. Na przykład, jeśli bieżącym obiektem jest myhouse, 

wówczas wszystkie właściwości i metody klasy mają zastosowanie do myhouse. Jeśli klasa ma 

zdefiniowaną metodę cleanHouse() dla każdego obiektu domu, $this odwołuje się do aktualnie 

używanego obiektu domu, a $this> cleanHouse () stosuje się do tego obiektu. W warunkach 

rzeczywistych, kiedy jestem w swoim domu, nie zamierzam sprzątać twojego domu. Zwróć uwagę, że 



każda właściwość jest poprzedzona zmienną $this i operatorem strzałki. Jeśli masz wiele obiektów 

domu, $this będzie śledzić, który dom aktualnie używasz, zarówno jego właściwości, jak i metody. 

function cleanHouse() { 

echo $this-> właściciel; 

echo $this-> address; 

} 

Idąc dalej, zobaczysz, jak przydatne jest  $this. 

Operator -> 

Po zdefiniowaniu klasy można utworzyć jej instancję; to znaczy tworzymy obiekty tej klasy. Jak 

zobaczysz dalej, aby przypisać właściwości i wywołać metody, do pobrania lub ustawienia wartości 

właściwości używany jest operator strzałki; na przykład, jeśli zostanie utworzony obiekt o nazwie 

$myhouse, w celu przypisania wartości właściwości address, instrukcja może wyglądać tako: 

$myhouse-> address = "14 Main St."; 

Aby wywołać metodę showHouse(), może to wyglądać następująco: 

$myhouse-> showHouse(); 

Nazwa obiektu poprzedza strzałkę i właściwość lub metodę, dzięki czemu PHP wie, do którego obiektu 

ma zastosowanie dana właściwość i metoda. 

Funkcje gettype() i get_class() 

PHP udostępnia szereg wbudowanych funkcji, które zwracają informacje o klasach i obiektach. Tabela 

17.1 zawiera pełną listę. Dwie funkcje, które będą pomocne, gdy zaczniesz poznawać obiekty, to 

gettype() i get_class(). Jak pewnie pamiętasz od kiedy omawialiśmy typy danych, funkcja gettype() 

przyjmuje zmienną jako swój argument i zwraca jej typ danych, taki jak łańcuch, wartość logiczna, 

tablica i tak dalej. Zwróci „obiekt”, jeśli argument reprezentuje obiekt, który został utworzony przy 

użyciu słowa kluczowego new. Funkcja get_class() poda nazwę klasy, z której obiekt został utworzony 

Funkcja: Co robi: Przykład 

get_class(): zwraca nazwę klasy obiektu. : string get_class ([obiekt obj]) 

get_class_vars(): Zwraca asocjacyjną tablicę właściwości publicznych. : arrayget_class_vars(ciąg 

nazwa_klasy) 

get_declared_classes(): Zwraca tablicę klas zdefiniowanych w bieżącym skrypcie. : array 

get_declared_classes (void) 

get_object_vars(): Zwraca tablicę właściwości dla obiektu .: array get_object_vars (object obj) 

get_parent_class(): Zwraca nazwę klasy nadrzędnej dla klasy lub obiektu .: string get_parent_class 

([mixed obj]) 

gettype(): zwraca typ danych zmiennej; jeśli podano obiekt, zwraca „obiekt”. : string gettype (zmienna 

mieszana) 

instanceof (PHP 5): Operator typu, który zastąpił is_a (). : nazwa klasy 



interface_exists(): zwraca wartość true, jeśli interfejs został zdefiniowany. : bool interface_exists 

(string nazwa_interfejsu [, bool autoload]) 

is_a(): zwraca wartość true, jeśli obiekt należy do tej klasy lub ta klasa jest jego rodzicem. : bool is_a 

(obiekt obiektu, ciąg nazwa_klasy) 

is_subclass_of(): Zwraca wartość true, jeśli obiekt ma tę klasę jako jedną z jego rodziców .: bool 

is_subclass_of (obiekt mieszany, string nazwa_klasy) 

method_exists(): Zwraca wartość true, jeśli ta metoda istnieje .: bool method_exists (obiekt obiekt, 

ciąg nazwa_metody) 

property_exists(): zwraca wartość true, jeśli właściwość istnieje w klasie i jest dostępna. : bool 

property_exists (klasa mieszana, właściwość ciągu) 

Przykład 

<?php 

# PHP5 Simple class 

1 class House{ // Declare a class 

2 public $owner=" John"; // Create class variables/properties 

public $address="Anywhere, USA"; 

3 function displayHouse(){ 

4 echo "This house if of type ", gettype($this),".<br>\n"; 

5 echo "It belongs to the ", get_class($this), 

" class.<br>\n"; 

6 echo "This house is owned by $this->owner. "; 

echo "It's address is $this->address.\n<br>"; 

} 

} 

// Using the class 

7 $myHouse= new House(); // Create an ojbect 

8 $myHouse->displayHouse(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Zadeklarowano klasę domu. 

2 Zmienne klasy House, zwane właściwościami, to $owner i $adress. Obie właściwości zostały 

przypisane początkowym wartościom ciągu. 

3 Deklarowana jest funkcja dla klasy House. Funkcje wewnątrz klas nazywane są metodami. 



4 Funkcja wbudowana gettype() zwraca typ danych $this. Ponieważ $this reprezentuje bieżący obiekt, 

zwracanym typem jest „obiekt”. 

5 Funkcja get_class() zwraca nazwę klasy, do której należy obiekt reprezentowany przez $this. 

6 Wyświetlana jest wartość właściwości $owner obiektu. 

7 Zostanie utworzony nowy obiekt z własnymi właściwościami zdefiniowanymi w klasie. 

8 Po utworzeniu nowego obiektu metoda displayHouse() wyświetla jego właściwości 

Tworzenie pełnej klasy 

Teraz, gdy zdefiniowaliśmy kilka elementów związanych z tworzeniem klasy, zbudujemy ją od podstaw. 

Poniższy przykład definiuje klasę Employee, a następnie tworzy niektóre obiekty tej klasy. 

Przykład 

<?php 

// Defining the Class 

1 class Employee { // Define the class 

2 public $name; // The properties/attributes 

3 public $address; 

4 public $phone; 

5 function printPersonInfo() // The methods 

{ 

echo "<hr><b>Employee Info</b><br>"; 

echo $this->name . "<br>\n"; 

echo $this->address . "<br>\n"; 

echo $this->phone . "<br>\n"; 

} 

} 

// User of the class 

6 $Heidi = new Employee(); // Create a new object 

7 $Heidi->name = "Heidi Clum"; // Assign properties 

8 $Heidi->address = "1234 Somewhere Blvd "; 

9 $Heidi->phone = "123-456-7890"; 

10 $Brad = new Employee(); // Create another object 

11 $Brad->name = "Brad Bit"; 

12 $Brad->address = "4321 Sunset Blvd "; 



13 $Brad->phone = "987-654-3210"; 

14 $Heidi->printPersonInfo(); // Access the object with the 

method 

15 $Brad->printPersonInfo(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Zadeklarowano klasę o nazwie Employee. Definicja klasy jest ujęta w nawiasy klamrowe. 

2–4 Zdefiniowane są zmienne, nazywane właściwościami, należące do tej klasy. Te właściwości są 

zadeklarowane jako publiczne, co oznacza, że są widoczne w całym skrypcie. Słowo kluczowe var jest 

używane w celu zachowania kompatybilności wstecznej z PHP 4, ale zarówno public, jak i var są teraz 

dopuszczalne. 

5 Jest to funkcja, nazywana metodą, zdefiniowana dla klasy. 

6 Dla klasy Employee tworzony jest nowy obiekt i przypisywany do zmiennej o nazwie $Heidi. Obiekt $ 

Heidi ma przydzielone własne kopie właściwości zdefiniowanych w klasie Employee. 

7–9 Aby przypisać wartości właściwościom obiektu, po obiekcie następuje strzałka i nazwa właściwości. 

$Heidi jest obiektem klasy Pracownik i dlatego ma zmienne nazwa, adres i telefon. 

10 Deklarujemy kolejny obiekt typu Employee i tym razem przypisujemy go do zmiennej $Brad. Chociaż 

$Heidi i $Brad należą do klasy Employee, mają różne wartości dla nazwy właściwości, adresu i numeru 

telefonu. 

11–13 Wartości są przypisane do właściwości obiektu $Brad. 

14 Metoda printPersonInfo() dotyczy obiektu $Heidi. Dopełnieniem jest rzeczownik, metodą jest 

czasownik. Jest to akcja, która ma miejsce na obiekcie. Metoda jest wywoływana poprzez dołączenie 

do obiektu operatora strzałki i nazwy metody. Robiąc to, PHP wie, którego obiektu w klasie dotyczy ta 

metoda. Funkcja metody polega na wydrukowaniu właściwości bieżącego obiektu, w tym przypadku $ 

Heidi. Ponieważ uzyskuje dostęp do danych obiektu, plik instancji klasy, metoda ta nazywana jest 

metodą „dostępu” lub metodą „instancji”. 

15 Podobnie dla obiektu $Brad wywoływana jest metoda printPersonInfo(), która wypisze wartości 

specyficzne dla obiektu $Brad. 

Wyświetlanie obiektu 

Wcześniej użyliśmy wbudowanej w PHP funkcji print_r), aby zobaczyć zawartość tablicy. Teraz możesz 

go użyć do przeglądania zawartości obiektu. W poprzednim przykładzie wyjście print_r () wyglądałoby 

tak: 

Employee Object 

( 

[name] => Heidi Clum 

[address] => 1234 Somewhere Blvd 



[phone] => 123-456-7890 

) 

Employee Object 

( 

[name] => Brad Bit 

[address] => 4321 Sunset Blvd 

[phone] => 987-654-3210 

Funkcje uzyskiwania informacji o klasie 

PHP zapewnia zestaw wbudowanych funkcji, które zwracają informacje o Twojej klasie i jej obiektach.  

Hermetyzacja i ukrywanie informacji 

Hermetyzacja i ukrywanie informacji to ściśle powiązane terminy, które często można usłyszeć w 

świecie zorientowanym obiektowo. Używamy hermetyzacji podczas łączenia właściwości i metod w 

celu utworzenia klasy. Hermetyzując dane w klasie, można ukryć szczegóły klasy przed użytkownikiem. 

Kiedy tworzyliśmy zwykłe funkcje, instrukcje były zawarte w definicji funkcji. Kiedy wywołujesz funkcję, 

nie znasz wszystkich szczegółów jej działania, po prostu musisz wiedzieć, jak ją wywołać, jakie 

argumenty przekazać i co zwraca. Kiedy tworzysz obiekt, musisz wiedzieć, jak użyć jego metod, aby 

uzyskać do niego dostęp. Szczegóły obiektu są zawarte w klasie. Ukrywanie informacji przesłania 

szczegóły klasy przed użytkownikiem. W poprzednim przykładzie klasa Employee dała Heidi ma własne 

imię i nazwisko, telefon i adres. Jednak informacje Heidi miały zakres „publiczny”. Można było uzyskać 

do niego bezpośredni dostęp spoza klasy. Użytkownik zajęć mógł zmienić adres i numer telefonu Heidi. 

A co jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek zmieniał adres lub numer telefonu Heidi? Często masz obiekty, w 

których nie chcesz zezwalać na bezpośredni dostęp do zmiennych obiektu. 

Na przykład obiekt konta bankowego może mieć zmienną reprezentującą saldo konta. Dane te nie 

powinny być dostępne dla nikogo spoza klasy, a aby uzyskać do nich dostęp, użytkownik powinien 

skorzystać z metod przeznaczonych specjalnie do tego celu. Metody takie jak makeDeposit (), 

makeWithdrawal () i getBalance () powinny być jedynym sposobem manipulowania saldem konta, 

podobnie jak w świecie rzeczywistym do korzystania z bankomatu. W świecie zorientowanym 

obiektowo często można usłyszeć zwrot „Dostęp do danych prywatnych z funkcjami publicznymi”. 

Kluczowe zasady OOP to hermetyzacja i ukrywanie informacji; to znaczy łączenie metod i właściwości 

w klasę i utrzymywanie zmiennych klasy w ukryciu przed bezpośrednim dostępem użytkownika klasy. 

Ukrywanie danych pomaga chronić dane obiektu przed uszkodzeniem, a jeśli implementacja klasy 

zostanie zmodyfikowana, nie powinno to wpłynąć na sposób użycia klasy; tak samo jak przy wymianie 

oleju w samochodzie, nie zmieniasz sposobu, w jaki postrzegasz samochód ani jak nim prowadzisz. 

Członkowie klasy i zakres 

Termin członkowie odnosi się do właściwości i metod klasy, a termin zakres odnosi się do miejsca, w 

którym można uzyskać dostęp do członków w programie. Właściwości i metody są poprzedzone 

deskryptorem zakresu, takim jak publiczny, prywatny lub chroniony. Jeśli element członkowski nie jest 

poprzedzony deskryptorem zakresu, jest uznawany za publiczny. Dla właściwości należy zawsze 

określać deskryptor zakresu. 

Zakres publiczny 



Zasięg publiczny to domyślny zakres dla wszystkich właściwości i metod obiektu. Publiczny oznacza, że 

członkowie klasy są dostępni z każdego miejsca w skrypcie i nie są ograniczeni do samej klasy. W 

przykładzie 17.2 nazwa, adres i właściwości telefonu były publiczne. Z dowolnego miejsca w skrypcie 

wartość tych właściwości można zmienić. Jak wspomniano wcześniej w tym rozdziale, przed PHP 5 

deskryptorem był var; teraz używałbyś public. Same metody nie wymagają deskryptora i są domyślnie 

publiczne. 

Zasięg prywatny 

Członkowie prywatni są widoczni lub dostępni tylko w klasie, która ich definiuje. Nie są one 

bezpośrednio dostępne poza klasą ani do podklas. Jeśli tworzysz zmienne prywatne, do manipulowania 

danymi używane są metody publiczne. W poniższym przykładzie trzy zmienne z klasy Employee są 

zadeklarowane jako prywatne. Nie ma możliwości zmiany części programu poza klasą lub manipulować 

wartościami tych zmiennych - dobrze. W przykładzie 17.2, jeśli właściwości zostałyby zadeklarowane 

jako prywatne, jedynym sposobem zmiany właściwości obiektu byłoby zastosowanie jego metod. 

class Employee{ 

private $name; 

private $phone; 

private $address; 

} 

Metody wykorzystywane do manipulowania tymi danymi byłyby publicznie dostępne. 

Zasięg chroniony 

Jeśli utworzysz nową klasę na podstawie istniejącej, prywatni członkowie nie będą dostępni dla nowej 

klasy. Chronione elementy członkowskie są dostępne dla klasy, w której zostały utworzone, oraz dla 

wszystkich podklas. 

Przykład użycia zakresu prywatnego 

Poniższy przykład zawiera klasę BankAccount. Jedyną właściwością jest saldo oznaczone jako 

prywatne. Jedynym sposobem zmiany tego balansu przez użytkownika spoza klasy są jego metody 

publiczne. Ten przykład ukrywa saldo przed użytkownikiem. Właściwości i metody są hermetyzowane 

w klasie BankAccount. 

Przykład  

<?php 

1 class BankAccount { 

2 private $balance=0; 

function makeDeposit( $amount ) { 

3 $this->balance += $amount; // Add to the current balance 

4 echo '<br>Deposited: $' . number_format( $amount, 2); 

} 



function makeWithdrawal( $amount ) { 

// Subtract from the current balance 

5 $this->balance -= $amount; 

6 echo '<br>Withdrew: $' . number_format( $amount, 2); 

} 

function getBalance() { 

7 echo '<br>Current Balance: $' . number_format( 

$this->balance, 2); 

} 

} 

8 $myAccount = new BankAccount(); 

9 $myAccount->makeDeposit( 100.00 ); 

10 $myAccount->makeWithdrawal( 40.00 ); 

11 $myAccount->getBalance(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowano klasę o nazwie BankAccount. 

2 Ta klasa ma tylko jedną zmienną, $ balance, początkowo ustawioną na zero. Słowo kluczowe private 

mówi PHP, że dostęp do tej zmiennej można uzyskać tylko z poziomu klasy, a nie z zewnątrz. W związku 

z tym $ myAccount-> balance = 100000 zakończy się niepowodzeniem, jeśli wyciąg zostanie wydany 

spoza klasy. 

3 Jedynym sposobem zmiany równowagi są metody klasowe. Metoda makeDeposit () doda kwotę $ 

do salda $this->. Pamiętaj, że pseudozmienna $this odnosi się do aktualnie używanego obiektu. 

4 W tym wierszu jest wydrukowana zdeponowana kwota. (Funkcja number_format () służy do 

formatowania dolarów z dwoma miejscami po przecinku.) 

5-6 Podobnie funkcja makeWithdrawal () odejmie kwotę $ od $this-> balance 

7 Metoda getBalance () zwraca wartość bieżącego salda. Chociaż użytkownik może przeglądać saldo, 

nie ma do niego dostępu i nie może go bezpośrednio zmienić. 

8 Tworzony jest nowy obiekt o nazwie $ myAccount. 

9 Wywoływana jest metoda makeDeposit (), która dodaje 100 $ do obiektu konta $ myaccount. 

10 Metoda makeWithdrawal () pobiera 40 $ z obiektu konta $ myaccount. 

11 Wywołanie metody getBalance () dla obiektu $ myAccount wyświetli saldo 60 USD, czyli poprawną 

kwotę. 

Metody magiczne 



PHP zapewnia specjalne metody, które są wywoływane automatycznie na podstawie tego, co robi 

program - tworzenie obiektu, ustawianie wartości właściwości, pobieranie wartości lub niszczenie 

obiektu. Konstruktor to magiczna metoda, która jest wywoływana, gdy wywołujesz new w celu 

utworzenia nowego obiektu, metoda get lub set jest wywoływana podczas uzyskiwania dostępu do 

obiektu, a metoda destruktora jest wywoływana po zakończeniu programu. Te specjalne metody mają 

nazwy zaczynające się od dwóch podkreśleń: __construct(), __destruct(), __set() i __get(). W kolejnych 

sekcjach omówimy każdą z „magicznych” metod. (Pełną listę magicznych metod znajdziesz w 

podręczniku PHP). 

Konstruktory 

Konstruktor, jak sugeruje termin, jest konstruktorem lub twórcą. Kiedy przypiszesz wartości 

właściwościom w klasie, PHP automatycznie zbuduje lub skonstruuje nowy obiekt, gdy użytkownik 

klasy wywoła new. Tworząc nowy dom, nowego pracownika i nowe konto bankowe, nie wzywaliśmy 

wprost konstruktora. Pozwalamy PHP stworzyć obiekt i przypisać do niego właściwości. Jeśli chcesz 

dostosować inicjalizację obiektu, PHP umożliwia zdefiniowanie własnej metody konstruktora. Po 

utworzeniu obiektu za pomocą nowego, PHP sprawdzi, czy zdefiniowałeś konstruktora, a jeśli tak, 

zostanie on automatycznie wywołany. Ta magiczna metoda jest wywoływana zaraz po utworzeniu 

obiektu przez new. Na przykład, aby ustawić początkowe saldo konta bankowego na zero dla nowego 

konta bankowego, można zdefiniować konstruktora do wykonania tego początkowego zadania. 

Chociaż funkcjonalnie są takie same, PHP 4 i PHP 5 używają innej składni do tworzenia metod 

konstruktora. Metody konstruktorów PHP 4 mają taką samą nazwę jak klasa. Tak więc, jeśli masz klasę 

o nazwie MyClass, konstruktorem jest funkcja o nazwie MyClass. PHP 5 dostarcza konstruktora, 

magiczną metodę o nazwie __construct(). Ta metoda nie jest zwykle wywoływana bezpośrednio przez 

użytkownika, ale jest wywoływana automatycznie po użyciu słowa kluczowego new. PHP 5 jest 

wstecznie kompatybilne, więc jeśli w deklaracji klasy brakuje funkcji o nazwie __construct(), zostanie 

użyty konstruktor w starym stylu, jeśli taki istnieje; jeśli żadna z nich nie jest zadeklarowana, PHP 

tworzy obiekt i przypisuje mu wartości podane w klasie, tak jak pokazano we wszystkich 

dotychczasowych przykładach. 

Przykład  

<?php 

# PHP 5 

1 class House{ 

2 function __construct(){ // Constructor 

print "Constructor initializing a new house.\n"; 

} 

} /* End class definition */ 

3 $my_house= new House; 

4 $your_house=new House; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Klasa House jest zdefiniowana. 



2 Metoda __construct działa jak konstruktor klasy i jest wywoływana podczas tworzenia obiektu (PHP 

5). 

3 Nowe słowo kluczowe służy do tworzenia obiektu House. W tym momencie automatycznie 

wywoływana jest funkcja „magiczna” w linii 2. 

4 Tworzony jest kolejny obiekt House, co powoduje ponowne wywołanie funkcji __construct (). 

Przykład 

<?php 

# PHP 4 

1 class House{ 

2 function House(){ // Constructor PHP 4 

print "Constructor initializing a new house.\n"; 

} 

} /* End class definition */ 

3 $my_house= new House; // Create object 

4 $your_house=new House; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Klasa House jest zdefiniowana. 

2 Gdy funkcja ma taką samą nazwę jak klasa, jest konstruktorem i zostanie wywołana podczas 

tworzenia nowego obiektu House. 

3,4 Za pomocą nowego słowa kluczowego tworzone są dwa nowe obiekty House. Konstruktor w linii 

2, nazwany tak jak klasa, jest w tym momencie automatycznie wywoływany. Przed PHP 5 był to jedyny 

sposób tworzenia metody konstruktora. 

Przykład  

<?php 

# PHP 5 

1 class House{ 

2 private $owner; 

3 public $address; 

4 function __construct($owner, $address){ 

if (! empty($owner)&& ! empty($address)){ 

5 $this->owner=$owner; 

$this->address=$address; 6 



print "Constructor initializing a new house.\n"; 

} 

} 

7 function displayHouse(){ 

echo "This house is owned by $this->owner. "; 

echo "It's address is $this->address.\n<br>"; 

} 

} 

// Using the class to create objects 

8 $myHouse= new House("Joe","13 River Road"); 

9 $yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive"); 

10 $myHouse->displayHouse(); 

$yourHouse->displayHouse(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Klasa House jest zadeklarowana. 

2 Właściwość $owner jest uznawana za prywatną. Nie można uzyskać do niego bezpośredniego 

dostępu spoza klasy. W tym przykładzie deklarowanie tej zmiennej jako prywatnej nie jest naprawdę 

konieczne; ma to na celu jedynie zilustrowanie wyznacznika zakresu. 

3 Właściwość $address jest publicznie dostępna w całym skrypcie. 

4 Konstruktor PHP jest zdefiniowany tutaj. Klasa automatycznie wywołuje tę metodę dla każdego nowo 

tworzonego obiektu. Metoda konstruktora przyjmuje argumenty o różnych typach i liczbie. 

5 W tym miejscu ustawiane są wartości początkowe dla nowego obiektu. 

6 Za każdym razem, gdy wywoływany jest konstruktor, to znaczy za każdym razem, gdy tworzony jest 

nowy obiekt House, ta linia jest wyświetlana. 

7 Metoda klasowa displayHouse() jest metodą pobierającą. Pobiera i wyświetla właściwości obiektu, 

który go wywołał. 

8 Nowy obiekt Dom jest tworzony z nowym. Do konstruktora klasy przekazywane są dwa argumenty: 

nazwa Joe i adres 13 River Road. Konstruktor jest wywoływany automatycznie i przypisze te wartości 

do właściwości obiektu. Ta instancja nosi nazwę $myHouse. 

9 Powstaje kolejny obiekt House. Konstruktor zostanie automatycznie wywołany dla tego obiektu i 

przypisze wartości do jego właściwości. Mamy teraz dwa obiekty domowe w pamięci programu, oba z 

różnymi adresami pamięci i oba z własnymi właściwościami. 



10 Aby wyświetlić właściwości obiektów, każdy obiekt wywołuje displayHouse (), funkcję zdefiniowaną 

przez użytkownika, która pobiera i drukuje właściwości obiektu, którego nazwa znajduje się po lewej 

stronie operatora ->. 

Destruktory 

Destruktor, jak sama nazwa wskazuje, służy do niszczenia obiektu. Tuż przed zwolnieniem obiektu 

wywoływana jest metoda destruktora. usunięcie obiektu oznacza, że wszystkie odwołania do obiektu 

zostały cofnięte lub obiekt wyszedł poza zakres. Destruktor byłby używany do wykonywania wszelkich 

ostatecznych działań, które chcesz wykonać, takich jak usuwanie starych plików, zwalnianie zasobów i 

tak dalej. Zazwyczaj PHP zwalnia obiekty na końcu każdego skryptu. Możliwość korzystania z 

destruktora jest funkcją PHP 5. PHP 4 w ogóle nie ma destruktorów. W PHP 4 utworzyłeś funkcję, która 

symulowała destruktor lub możesz użyć funkcji PHP unset(), aby wymusić usunięcie obiektu, ale PHP 5 

zapewnia specyficzną funkcję destruktora o nazwie __destruct(). Ta metoda nie przyjmuje parametrów 

i nie można jej wywołać bezpośrednio. Zostanie wywołany niejawnie, gdy zwolnisz swój obiekt. 

Format 

void __destruct (void) 

Przykład 

# PHP 5 

<?php 

1 class House{ 

private $owner; 

public $address; 

function __construct($owner, $address){ 

if (! empty($owner) && ! empty($address)){ 

$this->owner=$owner; 

$this->address=$address; 

echo "Constructor initializing a new house "; 

echo "in the ", get_class($this)," class.\n"; 

} 

} 

function displayHouse(){ 

echo "This house is owned by $this->owner. "; 

echo "Its address is $this->address.\n<br>"; 

} 

2 function __destruct(){ 

echo "Evacuate now! $this being destroyed\n"; 



} 

} 

// Using the class to create objects 

3 $myHouse= new House("Joe","13 River Road"); 

$yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive"); 

4 $myHouse->displayHouse(); 

$yourHouse->displayHouse(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest ta sama klasa House, zdefiniowana w poprzednim przykładzie. 

2 Magiczna metoda __destruct () zostanie wywołana tuż przed zniszczeniem obiektu; to znaczy, jeśli 

nie jest ustawiony lub program jest zakończony. Wartość $this to obiekt o identyfikatorze nr 1 dla 

pierwszego domu i nr 2 dla drugiego domu. Obiekty są niszczone w kolejności, w jakiej zostały 

zbudowane. (Numery identyfikacyjne obiektów są tworzone w kolejności, w jakiej obiekt jest 

tworzony, ale w niektórych przypadkach wydaje się to niespójne. 

3 Użytkownik klasy tworzy dwa obiekty. 

4 Metoda displayHouse () wyświetla właściwości obu domów. 

Metody Pomocnicze - Ustawiania i Pobierania 

Nie masz dostępu do prawdziwego domu lub konta bankowego, dopóki nie zostanie ono utworzone. 

Podobnie nie możesz uzyskać dostępu do obiektu, dopóki go nie utworzysz, a następnie możesz nim 

manipulować, nadawać mu wartości, wyodrębniać wartości i tak dalej. Funkcje, które zapewniają 

dostęp do obiektu, nazywane są metodami dostępu lub instancjami, często nazywanymi metodami 

ustawiającymi i pobierającymi. Metoda ustawiająca to metoda używana do przypisywania wartości do 

zmiennej klasy, a metoda pobierająca to metoda używana do pobierania wartości zmiennej klasy. Po 

prostu powiedział: „Włóż coś, włóż; wyjmij coś, weź to. ” 

Metody dostępu ustawiającego i pobierającego w PHP 

PHP udostępnia dwie magiczne metody, __set i __get, do ochrony zmiennych publicznych przed 

bezpośrednim dostępem poza klasą. Te funkcje specjalne są wywoływane automatycznie za każdym 

razem, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do właściwości obiektu poprzez przypisanie 

(ustawienie) do niego wartości lub pobranie (pobranie) wartości. Metoda __set przyjmuje dokładnie 

dwa argumenty, zmienną właściwości obiektu i przypisywaną do niej wartość. Metoda __get przyjmuje 

jeden argument, właściwość obiektu. Te funkcje nie działają ze zmiennymi prywatnymi, a każdą funkcję 

można zdefiniować tylko raz w klasie. Spójrzmy na przykład, aby zobaczyć, jak to działa. 

Przykład  

<?php 

// The class 

1 class Employee { 



2 public $name; // Properties 

public $address; 

public $phone; 

// Public magic methods 

3 function __set($property,$value) // setter 

{ 

4 $this->property = $value; 

} 

5 function __get($property) // getter 

{ 

6 return $this->property; 

} 

}; 

// User of the class 

7 $Heidi = new Employee(); 

8 $Heidi->name="Heidi Clum"; 

9 echo $Heidi->name, "\n<br>"; 

$Heidi->address="1234 Somewhere Blvd "; 

echo $Heidi->address, "\n<br>"; 

$Heidi->phone="123-456-7890"; 

echo $Heidi->phone,"\n<br>"; 

echo "<hr>"; 

$Brad = new Employee(); 

$Brad->name="Brad Bit"; 

echo $Brad->name, "\n<br>"; 

$Brad->address="4321 Sunset Blvd "; 

echo $Brad->address, "\n<br>"; 

$Brad->phone="987-654-3210"; 

echo $Brad->phone, "\n<br>"; 

?> 

Wyjaśnienie 



1 Klasa pracownika jest zadeklarowana. 

2 Klasa Employee składa się z trzech właściwości publicznych: $ name, $ phone i $ address. 

3 Ta magiczna metoda o nazwie __set przyjmuje dwa parametry: jeden do reprezentowania 

właściwości klasy przychodzącej dla obiektu, w tym przykładzie o nazwie $property; a druga 

reprezentuje wartość, która zostanie przypisana do tej właściwości. Kiedy użytkownik klasy wykona 

instrukcję taką jak $ Heidi-> phone = "123-456-7890", PHP automatycznie wywołuje tę metodę __set i 

przypisuje właściwości do bieżącego obiektu, do którego odwołuje się pseudozmienna $this. 

4 W tym miejscu wartość (w tym przykładzie numer telefonu) jest przypisana do obiektu $Heidi. 

5 Magiczna metoda o nazwie __get przyjmuje jeden parametr reprezentujący właściwość klasy 

przychodzącej, w tym przykładzie o nazwie $property. Jego celem jest automatyczne pobranie wartości 

właściwości obiektu, gdy użytkownik klasy wyda instrukcję taką jak echo $ Heidi-> phone ;. 

6 Wartość właściwości obiektu jest pobierana i zwracana przez metodę __get. 

7 Tworzona jest nowa instancja klasy Employee, obiekt o nazwie $Heidi. 

8 Kiedy ta linia jest wykonywana, PHP automatycznie wywołuje metodę magic __set w celu przypisania 

wartości do obiektu. 

9 Podczas pobierania wartości właściwości obiektu automatycznie wywoływana jest metoda __get. 

Metody ustawiające i pobierające zdefiniowane przez użytkownika 

Projektując klasę, nie musisz używać wbudowanych metod PHP; możesz napisać własne, dostosowane 

metody pobierające i ustawiające. Właściwości można zadeklarować jako prywatne, a jedynym 

sposobem, w jaki można uzyskać do nich dostęp, jest użycie publicznych metod ustawiających i 

pobierających udostępnionych przez klasę, co jest kolejnym sposobem implementacji ukrywania 

danych. Wadą posiadania metody ustawiającej i pobierającej dla każdej właściwości jest to, że program 

bardzo szybko się powiększa, a przez to jest bardziej nieporęczny i trudniejszy w utrzymaniu. 

Przykład 

<?php 

// The class 

class Employee { 

// private variables 

1 private $name; 

2 private $address; 

3 private $phone; 

// public methods 

4 function setName($name) // setter 

{ 

$this->name = $name; 



} 

5 function getName() // getter 

{ 

return $this->name; 

} 

6 function setAddress($address) 

{ 

$this->address = $address; 

} 

7 function getAddress() 

{ 

return $this->address; 

} 

8 function setPhone($phone) 

{ 

$this->phone = $phone; 

} 

9 function getPhone() 

{ 

return $this->phone; 

} 

10 function printPersonInfo() 

{ 

echo "<hr><b>Employee Info</b><br>"; 

echo $this->name . "<br>\n"; 

echo $this->address . "<br>\n"; 

echo $this->phone . "<br>\n"; 

} 

}; 

// User of the class 

11 $Heidi = new Employee(); 



12 $Heidi->setName("Heidi Clum"); 

$Heidi->setAddress("1234 Somewhere Blvd "); 

$Heidi->setPhone("123-456-7890"); 

13 $Brad = new Employee(); 

14 $Brad->setName("Brad Bit"); 

$Brad->setAddress("4321 Sunset Blvd "); 

$Brad->setPhone("987-654-3210"); 

15 $Heidi->printPersonInfo(); 

16 $Brad->printPersonInfo(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1–3 Zmienne klas są deklarowane jako prywatne. 

4 Jest to metoda ustawiająca dla właściwości $ name klasy. Ta metoda jest jedynym sposobem 

aktualizacji nazwy spoza klasy. W tej implementacji metoda po prostu przypisuje nową wartość do 

właściwości klasy $ nazwa. 

5 To jest metoda pobierająca dla właściwości $ name. Po prostu zwraca swoją wartość. 

6–7 Są to metody ustawiające i pobierające dla właściwości address. 

8–9 To są metody ustawiające i pobierające dla właściwości $ phone. 

10 Metoda getPersonInfo () wyświetla wszystkie właściwości dwóch obiektów. Ponieważ metoda jest 

częścią klasy, ma dostęp do właściwości prywatnych. Ta metoda nie próbuje zmienić właściwości 

obiektu; po prostu je wyświetla. 

11 Tworzona jest nowa instancja klasy Employee, obiekt o nazwie $ Heidi. 

12 Następne trzy instrukcje ilustrują, w jaki sposób wywoływane są metody ustawiające i pobierające 

w celu ustawiania i pobierania właściwości obiektu. 

13 Tworzona jest kolejna instancja klasy Employee, obiekt o nazwie $ Brad. 

14–16 Metody ustawiające i pobierające są teraz stosowane do obiektu $ Brad.  

Dziedziczenie 

Syn odziedziczył tytuł i majątek po ojcu. Klasy PHP mogą również dziedziczyć z klasy nadrzędnej. 

Dziedziczenie to mechanizm rozszerzania istniejącej klasy. Dziedzicząc klasę, tworzymy nową klasę z 

wszystkimi funkcjami istniejącej klasy, a ponadto możemy dodawać nowe zmienne i metody do nowej 

klasy. W ten sposób istniejącą klasę można rozszerzyć bez modyfikowania jej kodu. Kiedy jedna klasa 

dziedziczy po innej, dziedziczona klasa nazywana jest podklasą lub dzieckiem. Klasa, z której dziedziczy 

podklasa, nazywana jest klasą nadrzędną, superklasą lub klasą bazową. Mówi się, że podklasa pochodzi 

z klasy nadrzędnej. W naszych przykładach używamy terminów podklasa lub klasa potomna i 

nadrzędna. Dziedziczenie wymaga, aby co najmniej jedna klasa już istniała. Ta klasa będzie klasą 

nadrzędną. Nowa podklasa jest deklarowana przy użyciu słowa kluczowego extends. W poniższym 



przykładzie klasa Person zawiera właściwości ogólnej osoby: imię i nazwisko, adres i numer telefonu. 

Później projektujemy bardziej konkretny typ osoby, czyli osobę, która jest zatrudniona. Ponieważ 

jednak osoby zatrudnione nadal są „osobami”, możemy stworzyć kolejną klasę o nazwie 

EmployedPerson, która odziedziczy wszystkie funkcje klasy Person, a następnie rozszerzy tę 

funkcjonalność poprzez dodanie nowych członków. Zostaną dodani nowi członkowie, specyficzni dla 

osób zatrudnionych. Treść metody printPersonInfo musi zostać zmieniona, ponieważ teraz jest więcej 

informacji do wyświetlenia. 

Konstruktory i dziedziczenie 

Kiedy tworzysz klasę dziedziczoną, jej konstruktor zostanie automatycznie wykonany, ale konstruktor 

jej rodzica nie zostanie wywołany. Aby wykonać konstruktora nadrzędnego, musisz wywołać go jawnie 

w konstruktorze podklasy za pomocą parent :: ClassName () lub parent :: __ construct () 

Przykład 

<?php 

1 class Computer { // Parent/base/super class 

2 private $password; // Is visible in this class 

3 protected $userId; // Is visible in this class and subclass 

4 public $printer; // Is visible everywhere in the script 

5 function __construct(){ 

echo "Parent constructor just called.\n<br>"; 

$this->userId="willie"; 

$this->password="UrOKhi5"; 

} 

} 

// Extend the computer class 

6 class Laptop extends Computer{ // Child/derived/subclass 

7 public $brand; 

public $weight; 

8 private $password="LetMeIn2"; 

9 function __construct($brand,$weight){ // Subclass constructor 

10 parent::__construct(); // Call to parent constructor 

echo "Child constructor just called.\n<br>"; 

11 $this->brand=$brand; // New properties for the child 

$this->weight=$weight; 

} 



} 

// User of the class 

12 $pc=new Computer(); 

13 $portable = new Laptop("Sonie","3.5"); 

14 $pc->printer="LazerBeam"; //direct access ok 

$portable->printer="Daisy"; 

15 // echo "$portable->password<br>"; // Fatal error 

// echo "$pc->password<br>"; // Fatal error 

echo "<pre>"; // Get publicly available properties 

16 print_r(get_object_vars($pc)); 

print_r(get_object_vars($portable)); 

echo "</pre>"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Klasa Computer została zadeklarowana. Reprezentuje klasę nadrzędną. 

2 Pierwsza właściwość w tej klasie jest oznaczona jako prywatna. Zmienna $ password nie będzie i nie 

powinna być dostępna poza klasą. Nowy obiekt komputera będzie miał własne hasło prywatne. 

3 Właściwość $ userId została zadeklarowana jako chroniona. Jest widoczny i dostępny w tej klasie i 

jeśli ta klasa ma jakiekolwiek podklasy, odziedziczy tę właściwość, ale podklasa nie będzie mogła jej 

używać nigdzie poza swoją klasą i nie będzie mogła używać własnych metod do manipulowania $ 

userId. Podklasa może uzyskać dostęp do chronionej zmiennej tylko za pośrednictwem publicznych 

metod nadrzędnej klasy Computer. 

4 Właściwość publiczna $ printer jest dostępna w dowolnym miejscu skryptu. 

5 Konstruktor jest zdefiniowany dla tej klasy. Identyfikator użytkownika i hasło są inicjowane. 

6 Teraz klasa Komputer zostanie „rozszerzona” o klasę podrzędną lub podklasę o nazwie Laptop. Nowa 

klasa jest po prostu rozszerzeniem jej rodzica. Może dodać więcej funkcji rodzicowi. Na przykład laptop 

może być bardziej zainteresowany problemami z wagą i przenośnością, ma inną cenę, potrzebuje 

futerału i tak dalej. Użytkownik może się nie zmienić, ale laptop będzie miał własne prywatne hasło. 

7 Dla laptopa są tworzone nowe zmienne właściwości. 

8 Zmienna $ password jest oznaczona jako prywatna. To nie jest to samo hasło, co w rodzicu, ale 

osobna i prywatna własność laptopa. 

9 Laptop definiuje własnego konstruktora. 

10 Klasa Laptop wywołuje konstruktora swojego rodzica. W przeciwnym razie żadne zmienne 

ustawione w konstruktorze elementu nadrzędnego nie staną się częścią tej klasy. 

11 Zainicjowane zostaną nowe właściwości laptopa. 



12 Użytkownik klasy Computer tworzy nowy obiekt o nazwie $ pc. 

13 Następnie użytkownik tworzy nowy obiekt o nazwie $ portable z klasy Laptop, która dziedziczy po 

klasie Computer. Użytkownik tak naprawdę tego nie wie. Tworzy obiekty dla klasy Laptop w taki sam 

sposób, w jaki tworzy je z klasy Komputer. 

14 Drukarka jest przypisana do właściwości drukarki obiektu. Ponieważ właściwość została 

zadeklarowana jako publiczna, jest to w porządku, ponieważ właściwości publiczne są dostępne poza 

klasą. 

15 Te wiersze zostały zakomentowane, ponieważ spowodowały fatalny błąd. Nie możesz uzyskać 

dostępu do zmiennych prywatnych spoza klasy nadrzędnej lub podrzędnej lub pojawia się błąd 

krytyczny: 

Fatal error: Cannot access private property laptop::$password in 

C:\wamp\www\exeplee\obbectt\inner..hp on line 36 

Fatal error: Cannot access private property computer::$password in 

C:\wamp\www\emppes\\bjeets\\nhee.phh onnlinn 37 

16 Funkcja get_object_vars () zwraca listę właściwości publicznych dla każdej klasy. Funkcja print_r 

wyświetla te właściwości 

Metody nadpisującce 

Nadpisanie ma miejsce, gdy nadasz elementowi podklasy taką samą nazwę, jak odpowiadająca jej 

właściwość lub metoda w klasie nadrzędnej. Jeśli na przykład masz wartość właściwości numeru 

seryjnego w klasie nadrzędnej, w podklasie, możesz potrzebować innego numeru seryjnego dla 

nowego produktu, który został wyprowadzony z jego rodzica. Możesz także chcieć utworzyć własną 

metodę „wyświetlania” w dziecku, zamiast używać metody z klasy nadrzędnej, zapewniającej inną 

funkcjonalność. Używając takiej samy nazwy dla członków klasy dziedziczonej, której użyłeś w klasie 

nadrzędnej, nadpisujesz operacje w klasie nadrzędnej. 

Przykład  

<?php 

// Define the parent or super class 

1 class Person { 

public $name; 

public $address; 

public $phone; 

// Define the methods 

function printPersonInfo(){ 

echo "<hr><b>Person Info</b><br>"; 

echo $this->name . "<br>\n"; 

echo $this->address . "<br>\n"; 



echo $this->phone . "<br>\n"; 

} 

} 

2 class EmployedPerson extends Person { 

3 public $occupation; 

4 public $company_name; 

5 public $business_phone; 

6 function printPersonInfo() // overriding 

{ 

7 parent::printPersonInfo(); 

8 echo $this->occupation . "<br>\n"; 

9 echo $this->company_name . "<br>\n"; 

10 echo $this->business_phone . "<br>\n"; 

} 

} 

11 $kid = new Person(); 

$kid->name = "Jimmy"; 

$kid->address = "12 Elm Street"; 

$kid->phone = "555-5555"; 

12 $adult = new EmployedPerson(); 

13 $adult->name = "Jimmy's Father"; 

14 $adult->address = "12 Elm Street"; 

15 $adult->phone = "555-5555"; 

16 $adult->occupation = "Programmer"; 

17 $adult->company_name = "Software Developer, Ltd."; 

18 $adult->business_phone = "444-4444"; 

19 $kid->printPersonInfo(); 

20 $adult->printPersonInfo(); 

?> 

Wyjaśnienie 



1 Najpierw deklarujemy klasę Person. W tym przykładzie rozszerzamy klasę. W ten sposób Osoba 

stanie się rodzicem lub superklasą. 

2 Klasa EmployedPerson będzie zawierała wszystkich członków klasy Person. EmployedPerson to 

element podrzędny lub podklasa klasy Person, jej element nadrzędny. Słowo kluczowe extends 

definiuje tę relację. 

3–5 Są to nowe zmienne specyficzne dla EmployedPerson. Zwróć uwagę, że właściwości nazwiska, 

telefonu i adresu są dostępne dla pracownika. Zostały one odziedziczone z klasy Person. 

6 Pracownik dziedziczy również funkcję printPersonInfo() z klasy Person. Jednak teraz chcemy 

przedefiniować zachowanie tej klasy potomnej, aby uwzględnić dodatkowe funkcje. Ten proces 

nazywa się zastępowaniem metody. 

7 W tej linii wywołujemy funkcję rodzica printPersonInfo(). Słowo kluczowe parent w PHP odnosi się 

do klasy, która jest rodzicem bieżącej klasy, w tym przypadku Person. Innymi słowy, zastępujemy 

oryginalną implementację metody rodzica, wywołując ją najpierw 

a następnie dodając kilka nowych instrukcji. 

8–10 W tym miejscu nowe zmienne specyficzne dla klasy potomnej są dodawane do metody 

printPersonInfo(). 

11 Tworzony jest nowy obiekt o nazwie $kid z klasy Person. 

12 Następnie tworzony jest kolejny obiekt o nazwie $adult z klasy EmployedPerson. 

13–18 Ustawiono właściwości obiektu $adult. 

19 Wywołujemy funkcję printPersonInfo() Person. 

20 Wywołujemy funkcję printPersonInfo() EmployedPerson. Ta funkcja wydrukuje się inaczej niż 

funkcja Person, ponieważ jest więcej danych do wydrukowania. 

Dostęp chroniony 

Gdy element członkowski klasy jest poprzedzony modyfikatorem dostępu prywatnego, jest widoczny 

tylko w klasie, w której został utworzony. Jeśli spróbujesz uzyskać do niego dostęp bezpośrednio spoza 

zajęć, otrzymasz komunikat o błędzie, taki jak: 

Fatal error: Cannot access private property computer::$password in . . . 

Jeśli wywołasz metodę klasy z klasy z danymi prywatnymi, jej dane prywatne będą widoczne, ale jeśli 

wywołasz metodę zdefiniowaną w klasie pochodnej, dane prywatne nie będą widoczne. Jeśli własność 

prywatna jest zadeklarowana w klasie podrzędnej o takiej samej nazwie, jak własność prywatna w 

swojej klasie nadrzędnej, nie jest ona związana z własnością rodzica. Jest to odrębna zmienna sama w 

sobie. Jeśli element członkowski klasy jest chroniony, jest widoczny w podklasie; to znaczy, że jest 

dziedziczony przez podklasę i traktowany w podklasie jak prywatny element członkowski, ale nie 

można uzyskać do niego dostępu poza podklasą. Dostęp do niego można uzyskać w klasie potomnej 

poprzez metody publiczne zdefiniowane w klasie nadrzędnej oraz w przypadku metod zdefiniowanych 

w klasie podrzędnej. Błąd krytyczny: nie można uzyskać dostępu do komputera z właściwością 

chronioną :: $userId 

Jeśli członek klasy jest publiczny, jest widoczny w całym skrypcie i można uzyskać do niego bezpośredni 

dostęp z dowolnego miejsca. W świecie zorientowanym obiektowo zwykle uzyskujesz dostęp do 



prywatnych i chronionych danych za pomocą metod publicznych. Możliwe jest jednak również 

tworzenie metod prywatnych i chronionych. Zauważ, że kiedy próbujesz pobrać lub ustawić wartość 

własności prywatnej klasy nadrzędnej z poziomu podklasy, zamiast otrzymywać komunikat o błędzie, 

nic nie dostajesz. Jesteś po prostu ignorowany. 

Przykład 

<html><head><title>Private, Protected, Public</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

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

<h1>Private, Protected, Public</h1> 

<?php 

1 class computer { 

2 private $password; // Visible only within this class 

3 protected $userId; // Visible within this class and subclass 

4 public $printer; // Visible anywhere in the script 

5 function __construct() { // Parent's constructor 

print "In the parent constructor.\n<br>"; 

$this->userId = "willie"; // protected 

$this->password = "urAok5"; // private 

} 

6 function setUserId($userId){ 

$this->userId=$userId; 

} 

7 function getUserId() { 

return $this->userId; 

} 

8 private function setPassword($password){ // private method 

$this->password=$password; 

} 

9 private function getPassword(){ 

return $this->password; 

} 



} 

10 class Laptop extends Computer{ 

11 public $model; 

public $weight; 

12 private $password; 

13 function __construct() { // Laptop's constructor 

echo "In the child's constructor\n<br>"; 

14 parent::__construct(); 

// Inherited 

15 echo "Inherited user name? ". $this->userId, "\n<br>"; 

// Not inherited 

echo "Inherited password? ". $this->password, "\n<br>"; 

16 $this->brand=$brand; 

$this->weight=$weight; 

} 

17 function setPassword($password){ 

$this->password=$password; } 

18 function getPassword(){ 

return $this->password; 

} 

} 

// Class user 

19 $pc=new Computer(); // Create two new objects 

20 $portable = new Laptop(); 

21 $portable->setPassword("letmein2"); 

22 $pc->printer="Lazerboy"; // Direct access okay 

$portable->printer="Daisy"; 

// echo $pc->userId; // Error: Can't access directly 

23 echo "<br>My Laptop username is ", $portable->getUserId(), 

"\n<br>"; 

24 echo "My pc username is ", $pc->getUserId(), "\n<br>"; 



// echo "My pc password is ", $pc->getPassword(), "\n<br>"; 

25 echo "My Laptop password is ", $portable->getPassword(), 

"<br>"; 

26 echo "My pc printer is ", $pc->printer, "\n<br>"; 

echo "My Laptop printer is ", $portable->printer, "<br>"; 

?> 

</body> 

</font> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zadeklarowano klasę o nazwie komputer. 

2 Desygnator dostępu jest prywatny sprawia, że właściwość $ password jest widoczna tylko w tej klasie. 

3 Chroniony desygnator dostępu udostępnia właściwość $ userId w tej klasie i we wszystkich 

podklasach; to znaczy jest dziedziczona. 

4 zasięg publiczny sprawia, że właściwość $ printer jest dostępna w dowolnym miejscu skryptu. To jest 

domyślny zakres. 

5 Podczas tworzenia obiektu wywoływana jest funkcja konstruktora rodzica. Właściwości są przypisane 

do obiektu. 

6–7 Są to funkcje ustawiające i pobierające zwykle używane do zapewniania dostępu członkom klasy. 

10 Klasa laptopów jest podklasą klasy komputerów. 

13 Zdefiniowano metodę konstruktora dla klasy laptop. 

14 Ponieważ konstruktor rodzica nie jest wywoływany automatycznie, nazywamy go tutaj. Po słowie 

kluczowym parent następuje operator rozpoznawania zakresu, :: i metoda, która zostanie wywołana, 

__construct (). 

15 Zmienna $ userId została oznaczona jako chroniona w klasie nadrzędnej. Jest to widoczne w tej 

odziedziczonej klasie. Właściwość hasła została wyznaczona jako prywatna w klasie nadrzędnej i nie 

jest widoczna w odziedziczonej klasie. Dostęp do tej zmiennej można uzyskać tylko za pomocą metod 

publicznych podanych w obiekcie nadrzędnym. 

16 Nowe właściwości zostały zdefiniowane dla klasy laptopów. To „rozszerza” klasę komputerów. 

19 Teraz znajdujemy się poza granicami zarówno rodzica, jak i podklasy. Tworzona jest nowa instancja 

klasy komputerów, obiekt o nazwie $ pc. 

20 Utworzona zostaje instancja klasy laptop, nazwa obiektu $ portable. 

22 Właściwości publiczne są bezpośrednio dostępne w całym skrypcie. Wartość jest przypisywana do 

właściwości drukarki obiektu laptopa. 

23 UserId jest własnością chronioną. Jest widoczny zarówno w klasie nadrzędnej, jak i podklasie. 



24 Obiekt klasy nadrzędnej, komputer, może otrzymać swoją własność prywatną, o ile uzyskuje do 

niego dostęp za pomocą metody publicznej. 

25 Obiekt odziedziczonej klasy laptop nie może otrzymać własności prywatnej swojego rodzica nawet 

przy pomocy metody pobierającej. 

26 Oba obiekty mogą uzyskać dostęp do swoich drukarek, ponieważ właściwość drukarki jest publiczna. 

17.3. Niektóre funkcje obiektów PHP 5 

PHP 5 dostarczyło szereg nowych funkcji dla programistów zorientowanych obiektowo, z których 

niektóre są omówione tutaj, a niektóre wykraczają poza zakres tego rozdziału. Nie uwzględniono 

niektórych magicznych metod, klonowania, abstrakcji, iteratorów i interfejsów. 

Końcowe Klasy i Metody 

Klasa, która została uznana za ostateczną, nie może być dziedziczona. Metody, które zostały 

zadeklarowane jako ostateczne, mogą być używane w ramach podklas, ale nie można ich zastąpić. 

Rozważmy następny przykład. 

Przykład  

<?php 

1 class Computer{ 

2 private $serial_number; 

3 final function setSerialNumber($serial_number) { 

$this->serial_number=$serial_number; 

} 

} 

4 class Laptop extends Computer { 

5 private $new_serial_number; 

6 function setSerialNumber() { 

7 $this->new_serial_number=$new_serial_number; 

} 

} 

8 $portable->new Laptop(); 

$portable -> setSerialNumber("abc!@$#"); 

?> 

(Output) 

Fatal error: Cannot override final method computer::setSerialNumber() in 

C:\wamp\www\exemples\objects\... 

Wyjaśnienie 



1 Klasa Computer została zadeklarowana. W tym przykładzie będzie to klasa nadrzędna. 

2 Dla tej klasy zadeklarowano element własności prywatnej o nazwie $ serial_number. 

3 Metoda setSerialNumber () została zadeklarowana jako ostateczna, co oznacza  że klasa podrzędna 

nie może jej przedefiniować ani zastąpić. Zapobiega to zmianie numeru seryjnego przez podklasę. 

4 Klasa Laptop jest podklasą klasy Computer. 

5 Klasa potomna deklaruje własność prywatną o nazwie $ nowy_numer_seryjny. 

6 Klasa potomna deklaruje nazwę metody setSerialNumber. 

7 Celem tej klasy jest nadpisanie metody nadrzędnej o tej samej nazwie i zapewnienie nowego 

prywatnego numeru seryjnego. 

8 Błąd krytyczny występuje, gdy wywoływana jest metoda setSerialNumber () w klasie potomnej. 

Metoda, która jest zadeklarowana jako ostateczna, nie może zostać zastąpiona. 

Składowe statyczne 

Elementy statyczne są nowością w PHP 5. Są to właściwości lub metody, które nie wymagają użycia 

instancji obiektu. Statyczne elementy członkowskie są również nazywane członkami klasy, ponieważ są 

tworzone przez i dla klasy jako całości. Są jak zmienne globalne w każdym innym skrypcie PHP, 

ponieważ są dostępne w całej klasie. Dostęp do statycznej właściwości lub metody można uzyskać za 

pomocą nazwy klasy lub specjalnego słowa kluczowego klasy self. 

Przykład 

<?php 

class House{ 

1 static $houseCount; 

private $owner; public $address; 

function __construct($owner,$address){ 

2 self::$houseCount++; 

$this->owner=$owner; 

$this->address=$address; 

echo "Constructor initializing a new house "; 

echo "in the ", get_class($this)," class.\n<br>"; 

3 echo "So far, we have built ", self::$houseCount, 

" houses.<br>"; 

} 

} 

// Using the class to create objects 

4 $myHouse= new House("Joe","13 River Road"); 



$yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive"); 

$theirHouse=new House("Mary", "5 Outthere Street"); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 W klasie House właściwość statyczna jest deklarowana za pomocą słowa kluczowego static. 

2 Zmienna statyczna nie jest powiązana z konkretnym obiektem, tylko z klasą, do której można się 

odwołać za pomocą siebie i dwóch dwukropków. Za każdym razem, gdy wywoływana jest metoda 

konstruktora, wartość zmiennej statycznej będzie zwiększana o 1. Śledzimy liczbę tworzonych 

obiektów. 

3 Pobierana jest wartość zmiennej statycznej. 

4 Następne trzy linie tworzą trzy nowe domy. Za każdym razem, gdy zostanie wywołany konstruktor 

nowego domu, zmienna statyczna zostanie zwiększona. 

Stałe klasy 

Rosnące ceny gazu, podatki i śmierć są stałe. Możesz tworzyć globalne stałe używając funkcji PHP 

define () (zobacz Rozdział 4, „Bloki konstrukcyjne”). PHP 5 pozwala na hermetyzację stałych w klasie. 

Nie są obiektami i nie można się do nich odwoływać za pomocą $this. Stałe reprezentują wartości, 

które nie mają się zmienić i mogą być używane przez klasę jako całość. Takie wartości mogą obejmować 

katalog główny tego serwera, host bazy danych i hasło itd. Raz zadeklarowane stałe nie mogą być 

zmieniane przez program. Są zadeklarowane za pomocą słowa kluczowego const i odwołują się do nich 

nazwa klasy lub self oraz operator rozpoznawania zakresu, po którym następuje nazwa stałej. 

Przykład 

<?php 

class House{ 

1 const TAX_COLLECTOR="Dick Scrooge"; 

2 const COUNTY="Butte"; 

private $owner; 

public $address; 

function __construct($owner,$address){ 

$this->owner=$owner; 

$this->address=$address; 

echo "Constructor initializing a new house "; 

echo "in the ", get_class($this)," class.\n<br>"; 

} 

3 function Tax_info(){ 

4 echo "The tax collector for ", self::COUNTY, 



" is ", self::TAX_COLLECTOR,".< br>"; 

// could use House::County or House::TAX_COLLECTOR 

} 

} 

// Using the class to create objects 

$myHouse= new House("Joe","13 River Road"); 

$yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive"); 

$theirHouse=new House("Mary", "5 Outthere Street"); 

5 House::Tax_info(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1, 2 Zdefiniowano dwie stałe dla tej klasy. Są to wartości, których nie oczekuje się w przypadku żadnej 

instancji klasy. Nazywa się to stałymi klas. Poza klasami stałe deklarowane są za pomocą funkcji define 

() 

3 Zadeklarowano funkcję klasy o nazwie Tax_info (). 

4 Składnia self :: odnosi się do nazwy bieżącej klasy. Mówisz również, że House :: County ma to samo 

znaczenie. Wartości stałych COUNTY i TAX_COLLECTOR są pobierane i drukowane. Są takie same bez 

względu na to, ile obiektów domowych utworzysz. . 

5 Wywoływana jest funkcja Tax_info (). Nie wymaga instancji klasy. Zachowuje się tak samo dla 

wszystkich obiektów. Składnia House :: nakazuje PHP o do klasy House i wywołuje funkcję Tax_info (). 

Ponowne użycie klasy 

Poniższy przykład zaczyna się od klasy, która będzie używana do tworzenia księgi gości. Klasa jest 

przechowywana w osobnym pliku, który zostanie dołączony do pliku formularza do samodzielnego 

przetwarzania PHP. Informacje do księgi gości będą pochodzić z formularza HTML. Po wypełnieniu 

przez użytkownika pól w formularzu HTML PHP wyodrębni dane formularza. Tworzony jest nowy 

obiekt księgi gości, a dane wejściowe z formularza są przypisywane jako właściwości do obiektu. Po 

przypisaniu wszystkich informacji do obiektu metody klasy wyświetlą dane w księdze gości i wyślą je 

do pliku tekstowego. To bardzo prosta forma i bardzo prosta klasa. Formularz składa się z pól 

tekstowych i przycisku przesyłania. Klasa składa się ze zmiennych właściwości prywatnych oraz metod 

dostępu ustawiającego i pobierającego. Możesz utworzyć konstruktor i destruktor dla klasy, później 

rozszerzyć klasę o dane poczty elektronicznej i telefonu komórkowego, zapisać informacje w bazie 

danych zamiast w pliku tekstowym, a na pewno dodać sprawdzanie błędów, sprawdzanie poprawności 

formularzy za pomocą wyrażeń regularnych. Podstawowa klasa może być używana i ponownie 

używana, szczegóły klasy można zmieniać, ale użytkownik nie powinien przejmować się wewnętrznymi 

zmianami w klasie, o ile interfejs pozostaje taki sam. 

Przykład  

(The Class File) 



<?php 

1 class GuestBook{ 

2 protected $name; 

protected $address; 

protected $phone; 

protected birthday; 

private $file; 

// Setters 

3 function setName($name){ 

$this->name=$name; 

} 

function setAddress($address){ 

$this->address=$address; 

} 

function setPhone($phone){ 

$this->phone=$phone; 

} 

function setBirthday($birthday) { 

$this->birthday=$birthday; 

} 

function setFile($file){ 

$this->file=$file; 

} 

// Getters 

4 function getName($name){ 

return $this->name; 

} 

function getAddress($address){ 

return $this->address; 

} 

function getPhone($phone){ 



return $this->phone; 

} 

function getBirthday($birthday){ 

return $this->birthday; 

} 

function getFile($file){ 

return $this->file; 

} 

5 function showGuest(){ 

echo "$this->name<br>"; 

echo "$this->address<br>"; 

echo "$this->phone<br>"; 

echo "$this->birthday<br>"; 

} 

6 function saveGuest(){ 

7 $outputstring=$this->name . ":" .$this->address.":" 

.$this->phone.":". $this->birthday. "\n"; 

8 $path="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../guests/$this->file"; 

9 @ $fh = fopen("$path", "ab"); 

10 if (! $fh){ 

$fh = fopen("$path", "wb"); 

} 

11 fwrite($fh, $outputstring, strlen($outputstring)); 

fclose($fh); 

echo "Data saved in $path<br>"; 

} 

} 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Klasa o nazwie GuestBook jest zadeklarowana w pliku o nazwie guest_book.class. 



2 Zdefiniowano zmienne klasowe (elementy). Są chronionymi członkami, co oznacza, że są dostępni 

dla klasy, w której zostały utworzone, i dla wszystkich podklas. 

3 Tutaj definiuje się metody ustawiające dla funkcji zorientowanych obiektowo na klasy, które będą 

przypisywać wartości właściwościom klasy. 

4 Tutaj zdefiniowano metody pobierające dla klasy - 

metody używane do pobierania wartości z właściwości klasy. 

5 Metoda o nazwie showGuest () służy do wyświetlania wszystkich właściwości klasy. 

6 Zadeklarowano metodę o nazwie saveGuest (). Ta metoda otworzy plik księgi gości i zapisze w pliku 

ciąg informacji o gościu. 

7 Właściwości nowego wpisu gościa są łączone w łańcuch o nazwie $ outputstring. 

8 Zmienna $ path ma przypisaną pełną ścieżkę do guestbook.txt, pliku w tym przykładzie, w którym 

przechowywane są informacje o gościach. Plik znajduje się w katalogu lub folderze poza katalogiem 

głównym serwera, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do niego. 

9 Plik jest otwierany w celu dołączenia, a uchwyt do niego zwracany do $ fh. Jeśli wystąpi problem z 

otwarciem pliku (np. Nie istnieje), komunikat o błędzie jest pomijany przez dołączenie do instrukcji 

znaku @. 

10 Jeśli plik nie istniał, zostanie utworzony i otwarty do zapisu. 

11 W tym miejscu dane gościa są wysyłane do pliku guestbook.txt. 

Przykład  

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

(The HTML Form and Class User) 

include("header.inc"); 

1 include("guest_book.class"); 

if ( isset($_POST['submit'])){ // Was the form submitted? 

2 extract($_POST); // Get the form data 

/* Use the AddressBook Class */ 

3 $entry= new GuestBook(); // Instantiate the class 

4 $entry->setName($your_name); // Assign the properties 

$entry->setAddress($your_address); 

$entry->setPhone($your_phone); 

$entry->setBirthday($your_bd); 

$entry->setFile($your_file); 

5 $entry->showGuest(); // Call the class methods 

6 $entry->saveGuest(); 



} 

else{ ?> 

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

method="POST"> 

<div align="center"> 

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

<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"> 

8 <tr><td>Enter your name:</td> 

<td><input type="text" size=50 name="your_name"></td> 

<tr> 

<tr><td>Enter your address:</td> 

<td><input type="text" size=50 

name="your_address"></td> 

</tr> 

<tr><td> Enter your phone:</td> 

<td><input type="text" size=20 name="your_phone"></td> 

</tr> 

<tr><td>Enter your birthday:</td> 

<td><input type="text" size=12 name="your_bd"></td> 

</tr> 

9 <tr><td><input type=hidden name="your_file" 

value="guestbook.txt"> 

</td> 

<td><input type="submit" name="submit" 

value="Submit Entry"></td> 

</tr> 

<tr><td></td> 

<td><input type=reset value="Clear"></td> 

</tr> 

<table> 

</form> 



</div> 

</html> 

<?php 

} 

10 include("footer.inc"); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Plik nagłówkowy (plik HTML służący do tworzenia wyśrodkowanego bloku tekstu na górze strony) i 

plik klasy (zawierający klasę księgi gości) są „dołączane”, czyli stanowią część tego skryptu. 

2 Jeśli formularz został już przesłany przez użytkownika, PHP rozpakuje 

dane formularza i przypisuje je do zmiennych o tej samej nazwie. 

3 Tworzony jest nowy obiekt księgi gości i przypisywane jest do niego odniesienie 

do wpisu $. 

4 Tutaj ustawia się imię nowego gościa. Informacje, które przyszły z formularza, zostały przypisane do 

$ your_name. 

5 Metoda showGuest () pobiera i wyświetla dane zebrane z formularza. 

6 Wywoływana jest metoda saveGuest (). Zapisuje informacje o gościach w pliku guest_book.txt. 

7 Jeśli formularz nie został przesłany, wykonywany jest blok PHP else, łącznie z rozpoczynającym się 

tutaj formularzem HTML. Jest to forma samodzielnego przetwarzania. 

8 Urządzenia wejściowe użytkownika są ustawione w tabeli HTML. 

9 To ukryte pole zawiera nazwę pliku, w którym przechowywane są informacje o gościach. 

10 Plik footer.inc znajduje się tutaj. Jest to plik HTML, który zawiera informacje o prawach autorskich 

oraz „Osobistą księgę gości” u dołu strony. 


