
Pierwsze kroki 

Cykl życia strony internetowej 

Zanim zaczniesz uczyć się PHP, pomocne jest zrozumienie, co składa się na dynamiczną stronę 

internetową i jak PHP współdziała z innymi aplikacjami zaangażowanymi w proces. Rysunek 

przedstawia cykl życia typowej strony internetowej  

 

 

Analiza strony internetowej 

Gracze 

Gracze na powyższym rysunku reprezentują aplikacje biorące udział w cyklu życia strony internetowej. 

Kiedy zaczynasz używać PHP, zwykle nie jest to jedyny odtwarzacz, ale część zespołu graczy, w tym 

przeglądarki (Firefox, Netscape, Internet Explorer), sieci (HTTP), serwera (Apache, Windows IIS, Samba) 

, moduł serwera (PHP, ASP, ColdFusion) oraz pliki zewnętrzne lub baza danych (MySQL, Oracle, Sybase). 

Kroki 

Rycina powyżej ilustruje cykl życia strony internetowej od momentu wysłania żądania przez klienta do 

momentu otrzymania odpowiedzi. Wyjaśnimy każdy krok według liczby pokazanej na schemacie. 

1. Po lewej stronie diagramu widzimy klienta lub przeglądarkę, z której jest wysyłane żądanie. 

Przeglądarką może być Internet Explorer, Firefox, Netscape i tak dalej. Użytkownik składa wniosek o 

witrynę sieci Web, wpisując jej adres w polu adresu URL przeglądarki. „Żądanie” jest przesyłane do 



serwera przez HTTP. Serwer sieci Web po drugiej stronie akceptuje to żądanie. Jeśli żądanie dotyczy 

statycznego pliku HTML, serwer sieci Web odpowiada po prostu zwracając plik do przeglądarki klienta. 

Przeglądarka renderuje tagi HTML, formatuje stronę do wyświetlenia i czeka na kolejne żądanie. 

Przechodzenie między przeglądarką a serwerem jest znane jako pętla żądania / odpowiedzi. Jest to 

podstawa działania sieci. 

2. Okrąg między stroną klienta a stroną serwera reprezentuje 

sieć. Może to być bardzo duża sieć, taka jak Internet składająca się z milionów komputerów, intranet 

w organizacji lub sieć bezprzewodowa na komputerze stacjonarnym. Użytkownik nie dba o to, jak duża 

lub mała jest sieć - jest całkowicie przejrzysta. Protokół używany do przesyłania dokumentów do iz 

serwera nosi nazwę HTTP. 

3. Po stronie serwera znajduje się serwer HTTP, taki jak Apache, Sambar lub Internetowe usługi 

informacyjne Microsoft (IIS). Serwery WWW to ogólne programy zdolne do przyjmowania żądań 

opartych na sieci i zapewniania na nie odpowiedzi. W większości przypadków ta odpowiedź polega na 

pobraniu pliku z lokalnego systemu plików serwera. W przypadku dynamicznych witryn sieci Web 

serwery sieciowe przekazują żądanie określonego pliku do odpowiedniej aplikacji pomocniczej. 

Serwery WWW, takie jak Apache i IIS, mają listę aplikacji pomocniczych, które przetwarzają dowolny 

określony język. Aplikacja pomocnicza może być programem zewnętrznym, takim jak skrypt CGI / Perl 

lub wbudowanym bezpośrednio w serwer, takim jak ColdFusion, ASP.Net lub skrypt PHP. Na przykład, 

jeśli sieć serwer widzi żądanie pliku PHP, sprawdza, która aplikacja pomocnicza jest przypisana do 

przetwarzania żądań PHP, przekazuje żądanie do modułu PHP i czeka, aż odzyska wynik. 

4. PHP to moduł rezydujący na serwerze WWW. Serwer otwiera plik (skrypt) i odczytuje go wiersz po 

wierszu. Przekazuje wszelkie instrukcje PHP do modułu PHP w celu przetworzenia i zastępuje PHP kod 

z wyjściem wygenerowanym z powrotem na stronę. Ponieważ to przetwarzanie odbywa się jako 

pierwsze, PHP nazywane jest preprocesorem hipertekstu. Po przetworzeniu instrukcji PHP strona, 

która przechodzi przez sieć z powrotem do przeglądarki użytkownika, składa się z zwykłego kodu HTML 

i tekstu. 

5. Jeśli strona składa się z PHP z MySQL (lub dowolną inną bazą danych), wówczas PHP może wysyłać 

do bazy danych dalsze żądania w celu pobrania, wysłania lub aktualizacji informacji w locie. 

Anatomia skryptu PHP 

Skrypt PHP to plik (z rozszerzeniem .php) składający się z instrukcji tekstowych, HTML i PHP 

rozmieszczonych w pliku. Instrukcje PHP są zawarte w dwóch znacznikach stylu HTM : <? php jest 

znacznikiem otwierającym, a ?> jest znacznikiem zamykającym. Wszystko między tymi dwoma 

znacznikami jest interpretowane przez moduł PHP (zwany także interpreterem) i konwertowane na 

zwykły tekst i HTML przed odesłaniem z powrotem do żądającej przeglądarki. Jeśli na przykład jedna z 

instrukcji PHP ma pobrać dzisiejszą datę z serwera, PHP pobierze datę i zastąpi instrukcję PHP bieżącą 

datą. Gdy przeglądarka pobierze plik, nie zobaczy znaczników PHP ani żadnej instrukcji PHP; otrzyma 

tylko to, co PHP wygenerowało w wyniku przetwarzania. Rozważ następującą prostą instrukcję PHP 

składającą się z instrukcji echa zawierającej ciąg „Witaj, świecie. <br />”, zwykłego tekstu i znacznika 

podziału HTML. Co otrzymuje interpreter PHP: 

<? php echo "Witaj, świecie. <br />"; ?> 

Co dostaje przeglądarka internetowa: 

Witaj, świecie. <br /> 



Kroki pisania skryptu PHP 

Po pomyślnym zainstalowaniu PHP i uruchomieniu serwera WWW, czas napisać swój pierwszy skrypt 

PHP. 

Znajdowanie edytora tekstu 

Ponieważ PHP jest językiem skryptowym zaprojektowanym do zintegrowania z innymi dokumentami 

tekstowymi, najczęściej HTML, będziesz pisać swoje skrypty w edytorze tekstów. Niektóre popularne 

edytory tekstu to BBEdit (Macintosh), Wordpad, Notepad (Windows), pico, vi, emacs (Linux / UNIX) i 

tak dalej. Dostępne są również zewnętrzne edytory, TextPad i WinEdit, a także zintegrowane 

środowiska programistyczne (IDE), takie jak Dreamweaver i Eclipse. 

Nazywanie pliku PHP - rozszerzenie .php 

Kiedy nazywasz plik, pamiętaj, aby dodać rozszerzenie PHP do jego nazwy. Zwykle rozszerzenie to .php, 

ale zależy to od konfiguracji serwera. Poniższe wiersze pochodzą z pliku httpd.conf serwera Apache. 

Serwer akceptuje .php, .php3 i .phtml jako prawidłowe rozszerzenia nazw skryptów PHP. 

Z pliku httpd.conf Apache: 

Aplikacja AddType / x-httpd-php .php 

Aplikacja AddType / x-httpd-php .php3 

Aplikacja AddType / x-httpd-php .phtml 

Tagi  (Znaczniki)PHP 

Plik skryptu może zawierać HTML, XHTML, XML itd., Ale PHP uzna ten plik za zwykły tekst i pozostawi 

go w spokoju, chyba że jawnie osadzisz instrukcje PHP między własnymi specjalnymi znacznikami: 

<? php instrukcja; instrukcja; ?> 

Każda instrukcja musi być zakończona średnikiem (z wyjątkiem, jeśli jest to ostatni wiersz skryptu). PHP 

wyświetli komunikat o błędzie, jeśli pominiesz średnik, podobnie do tego: 

Parse error: syntax error, unexpected T_PRINT in c:\wamp\www\exemples\first.php on line 4 

Przykład 2.1. 

1 <? php 

2 print „To taki idealny dzień!”; 

3?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest otwierający tag PHP. Ten tag ostrzega PHP, aby zaczął przetwarzać tekst stąd, aż do 

zamykającego tagu w linii 3. 

2 PHP wyświetla ciąg znaków ujęty w podwójne cudzysłowy i zastępuje dane wyjściowe z powrotem w 

pliku przed wysłaniem go do przeglądarki. Omówimy łańcuchy później, ale na razie wszystkie łańcuchy 

są zawarte w zestawie pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów. 

3 To jest zamykający tag PHP. Mówi PHP, aby przestał przetwarzać 



Dodatkowe tagi PHP 

Aby promować elastyczność, PHP obsługuje trzy inne typy tagów, ale opisane powyżej pełne tagi PHP 

są naprawdę najbardziej niezawodne, a Twoja konkretna konfiguracja PHP może nie obsługiwać tych 

wymienionych w Tabeli 2.1. 

Znacznik    :  Opis  

Znaczniki PHP  :  <? php kod php ?> 

Styl znaczników HTML : <script language = "php"> kod php </script> 

Styl ASP   : <% kod php %> 

Krótkie znaczniki PHP : <? kod php ?> 

Specjalne tagi skrótów <? i ?> są używane do oceny wyrażeń PHP osadzonych w HTML. Te znaczniki są 

omówione bardziej szczegółowo później. Są one używane w następujący sposób: <html> To jest wiersz 

w dokumencie HTML <? kod php tutaj?> więcej html tutaj </html> Aby użyć krótkich tagów, konieczna 

może być zmiana ustawienia w pliku inicjalizacji PHP, o nazwie php.ini, znajdującym się w plikach 

konfiguracyjnych serwera. Gdy znajdziesz plik php.ini, poszukaj „short_open_tag” i zmień ustawienie 

na „On” w następujący sposób. Z pliku php.ini: 

; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized. ; NOTE: Using short tags 

should be avoided when  developing applications or ; libraries that are meant for redistribution, or 

deployment on PHP ; servers which are not under your control, because short tags may not ; be 

supported on the target server. For portable, redistributable code, ; be sure not to use short tags. 

short_open_tag = On 

Gdzie zapisać skrypt 

Po zakończeniu pisania skryptu będzie on zwykle zapisywany w pliku pod katalogiem głównym 

serwera, miejscem, w którym obsługiwane są standardowe strony internetowe; na przykład htdocs 

lub: / wamp / www lub / var / www / html. W poniższych przykładach skrypty zostały zapisane w 

folderze lub katalogu w katalogu głównym serwera, zwanym „przykładami”. Przejrzyj plik 

konfiguracyjny swojego serwera, aby znaleźć katalog o nazwie Katalog główny serwera. Na przykład w 

przypadku Apache plik nazywa się httpd.conf. 

Treść skryptu 

Programiści często wolą oddzielać kod prezentacji (HTML, XML) od logiki biznesowej (instrukcje 

programu), a PHP oferuje to, co najlepsze z obu światów. Skrypt PHP może być niezależnym plikiem 

składającym się ze znaczników i instrukcji PHP lub może być osadzony w dokumencie HTML. Znaczniki 

PHP są często wstawiane między znaczniki <body> dokumentu HTML, chociaż można je wstawiać w 

dowolnym miejscu na stronie. Aby sformatować dane wyjściowe, tagi HTML mogą być również 

osadzone w instrukcjach PHP, ale nie mogą być samodzielne w skrypcie PHP. Możesz mieć wiele 

skryptów PHP na stronie HTML. Poniżej pokazuję, jak bloki instrukcji PHP są wstawiane na stronie 

internetowej. 

…  tekst html … 

… tekst html … 

<?php 



instrukcje php 

?> 

…  tekst html … 

… tekst html … 

<?php 

instrukcje php 

?> 

Przed wysłaniem strony do przeglądarki serwer WWW prześle instrukcje PHP do modułu PHP w celu 

wstępnego przetworzenia. Moduł PHP zaczyna interpretować kod, gdy znajdzie pierwszy znacznik 

otwierający <? php, i kontynuuje działanie, aż osiągnie znacznik zamykający ?>, Wykonując kod między 

znacznikami. Pozostały tekst w pliku pozostaje bez zmian. Jeśli jest wyjście, to wyjście zastępuje 

oryginalny kod PHP między znacznikami. Tagi PHP zostaną usunięte. Tagi HTML pozostaną same. 

Serwer sieci Web wyśle wynikową stronę, składającą się ze zwykłego kodu HTML i tekstu, z powrotem 

do przeglądarki, która zażądała strony. (Aby zobaczyć kod źródłowy otrzymany przez przeglądarkę, 

przejdź do opcji menu przeglądarki „Widok” i wybierz „Źródło strony” lub „Źródło”). 

Przykład 2.2. 

(Nazwa pliku: first.php) 

<html> 

<head> 

<title> Hello World </title> 

</head> 

<body> 

<h1> Przykład Hello World </h1> 

1 <? php 

2 print „To taki idealny dzień! <br />”; 

3?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tag <? php wskazuje początek bloku PHP. (Również możesz użyć krótkiego otwartego tagu <? zamiast 

<? php, jeśli ta opcja jest włączona w pliku inicjującym PHP, php.ini. 

2 Wiersz 2 to rzeczywisty kod PHP. Funkcja print() wyświetla tekst zawarty w podwójnych 

cudzysłowach. Tag <br /> nie zostanie dotknięty przez interpretera PHP. Zostanie wysłany do 

przeglądarki w celu renderowania, ponieważ takie jest zadanie przeglądarki. Półkolumna kończy każdą 

instrukcję PHP. 



3 Znacznik ?> Jest znacznikiem końcowym. Zobacz rysunek 2.3. 

 

Cytowanie w ciągach 

Wiele instrukcji, które piszesz w PHP, będzie zawierać tekst, zwany ciągami, np. „Miłego dnia!”. 

Poświęcimy całą rozdział ciągom, ale kiedy zaczniesz uczyć się PHP, powinieneś być świadomy kilku 

podstawowych zasad dotyczących ciągów do pisania nawet najprostszych instrukcji PHP. 

1. Wszystkie ciągi muszą być ujęte w parę pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów. Cytaty muszą 

być dopasowane: „Cześć” lub ‘Cześć’ 

2. Aby połączyć dwa ciągi razem, użyj operatora konkatenacji, kropki: 

"Witaj, " . "świecie" 

3. Jeśli potrzebujesz cytatu, który ma zostać wydrukowany dosłownie, poprzedź go odwrotnym 

ukośnikiem lub dołącz pojedynczy cytat w cudzysłowie: 

„\ Ouch \” ”lub„ Nie obchodzi mnie ” 

Wyświetlanie ciągów 

Możesz rozpocząć wyświetlanie za pomocą konstrukcji echo i print. print wyświetla ciąg. Nawiasy nie 

są wymagane wokół łańcucha. Aby wyświetlić więcej niż jeden ciąg z print, możesz użyć kropki, aby 

połączyć ciągi w jeden ciąg. echo jest jak print, ale pozwala wyświetlić więcej niż jeden ciąg, oddzielając 

każdy ciąg przecinkiem. Te konstrukcje są dość proste i nie wymagają żadnego fantazyjnego 

formatowania. Jeśli musisz sformatować dane wyjściowe, PHP udostępnia wiele funkcji, w tym funkcje 

printf(), printf() i fprintf(). 

Przykład 2.3. 

<? php 

echo „Cześć”, „świat!”, „<br />”; // Nie używamy nawiasów 

echo („To taki idealny dzień! <br />”); // Nawiasy OK 

wydrukuj „Cześć”. "świat!" . „<br />”; // Konkatenacja 

drukuj „Witaj ponownie w świecie! <br />”; // Nie potrzebujemy nawiasów 

print („To taki idealny dzień! <br />”); // Nawiasy OK 

?> 

Wykonywanie skryptu 



Aby wykonać skrypt, przejdź do przeglądarki i na pasku adresu wpisz adres URL skryptu PHP, który 

chcesz wykonać. Jeśli działa lokalnie, może to być na przykład http: //localhost/file.php lub http: 

127.0.0.1/file.php; jeśli pracujesz z usługodawcą internetowym, musisz przesłać plik na jego stronę. 

Poproś dostawcę usług internetowych o prawidłową metodę przesłania pliku i poprawny adres URL, 

aby go wykonać. (Jeśli pracujesz w systemie UNIX, możesz mieć problemy z uprawnieniami. Aby 

włączyć uprawnienia do wykonywania skryptu, przejdź do wiersza poleceń powłoki i wpisz chmod + x 

nazwa skryptu.) 

Kilka rzeczy do rozważenia 

Chociaż instrukcje PHP składają się z tekstu, zakończonego średnikiem, istnieje wiele kwestii, które 

należy wziąć pod uwagę, zanim naprawdę zaczniemy od konkretnych konstrukcji języka, takich jak 

liczby, ciągi znaków, operatory, zmienne, pętle i tak dalej. 

PHP i HTML to różne języki 

Należy pamiętać, że HTML i PHP to dwa bardzo różne języki używane do różnych celów i wykonywane 

przez zupełnie inne procesy. HTML nazywa się językiem znaczników, który łączy tekst ze znacznikami, 

aby zdefiniować strukturę i opisać sposób wyświetlania dokumentu. PHP to język programowania, 

który składa się z danych oraz instrukcji i procedur, które mówią komputerowi, jakie operacje wykonać 

na danych. Powszechnym błędem jest umieszczanie znaczników HTML bezpośrednio w bloku PHP i 

odwrotnie. Zwróć uwagę w przykładzie 2.4 na rozmieszczenie znaczników HTML. 

Przykład 2.4. 

<html><head> <title> Mieszanie HTML i PHP </title> 

<body> 

1 <? php 

2 <font size = „+ 2”> // Źle !!! Nie można bezpośrednio umieścić HTML  w skrypcie PHP 

3 print „To taki idealny dzień! <br />”; // Ok, tutaj dobrze w instrukcji // 

?> 

</body> 

Wyjaśnienie 

1 Skrypt PHP zaczyna się tutaj. 

2 Ten znacznik HTML <font> jest umieszczony w skrypcie PHP. To nie jest legalne]a instrukcja PHP. 

Możesz osadzić znacznik <font> w PHP , wewnątrz print jako: 

print <font size = „+ 2”>; 

lub przenieś kod HTML ze skryptu z powrotem do dokumentu HTML, jak pokazano w przykładzie 2.5. 

3 To jedyna poprawna instrukcja PHP w tym skrypcie 

Przykład 2.5. 

<html><head> <title> Mieszanie HTML i PHP </title> 

<body> 



<font size = "+ 2"> <! - OK. Przeniesiono tag font  tutaj -> 

<? php 

drukuj „To taki idealny dzień! <br />”; 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

Instrukcje, białe znaki i podziały wierszy 

Instrukcja PHP jest trochę jak zdanie angielskie, ale kończy się średnikiem zamiast kropki. PHP 

nazywany jest językiem o dowolnej formie, co oznacza, że możesz umieszczać instrukcje w dowolnym 

miejscu linii, a nawet przekraczać linie. Białe znaki oznaczają spacje, tabulatory i znaki nowej linii. Białe 

znaki są używane do rozgraniczenia słów i nie mają innego znaczenia. Dozwolona jest dowolna liczba 

pustych spacji między symbolami i słowami. Obie następujące instrukcje PHP są poprawne: 

print "To jest instrukcja PHP."; print ”To      także           PHP     instrukcja."; 

Poniżej zawieramy znaki białych znaków i sposób ich reprezentacji w PHP. Zwróć uwagę na znaki 

poprzedzone odwrotnym ukośnikiem i ujęte w cudzysłów. 

Zwykła przestrzeń  : ASCII 32 (0x20) :  „” 

Tabulator :  ASCII 9 (0x09) :  „\ t” 

Znak nowej linii (wstawianie wiersza) : ASCII 10 (0x0A) :  „\ n” 

Powrót karetki : ASCII 13 (0x0D) :  „\ r” 

NUL-bajtowy : ASCII 0 (0x00) :  „\ 0” 

Pionowa zakładka :  ASCII 11 (0x0B) : „\ x0B” 

Mimo że masz dużą swobodę podczas formatowania skryptu, dobrą praktyką jest uczynienie programu 

czytelnym dla siebie i innych poprzez udostępnianie wcięć i umieszczanie instrukcji w osobnym 

wierszu, z komentarzami opisującymi to, co robisz. Z pewnością czysty styl ułatwia czytanie oraz 

debugowanie programów, zwłaszcza gdy stają się one bardziej złożone. Pierwszy skrypt PHP w 

przykładzie 2.6, choć poprawny, oczywiście nie jest zbyt czytelnym stylem. Cały skrypt może być 

napisany w jednym czystym wierszu 

Przykład 2.6 

1 <? php 

print „Jest 

taki idealny 

dzień! „; 

?> 

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



<? php 

2 print „To taki idealny dzień!”; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Chociaż stwierdzenie tutaj jest całkowicie poprawne, w najgorszym przypadku wykazuje swobodę 

formy. Ten styl byłby prawie niemożliwy do odczytania w dłuższym programie! 

2 Ten kod PHP wyświetla dokładnie taki sam tekst jak w poprzednim stwierdzeniu, ale jest łatwy do 

odczytania. Zauważ, że linia jest wcięta, co ułatwia znajdowanie znaczników PHP. 

Komentarze 

Możesz napisać bardzo sprytny skrypt PHP po południu i za dwa tygodnie nie masz pojęcia, co powinien 

robić twój skrypt. Jeśli przekażesz skrypt komuś innemu, zamieszanie powiększy się. Stąd komentarze. 

Komentarze to zwykły  tekst wstawiony do skryptu, aby wyjaśnić, co się dzieje; są to adnotacje napisane 

dla każdego, kto czyta twój skrypt, w tym ciebie. Są niezwykle ważne, gdy pracujesz z zespołem ludzi, 

aby pomóc w komunikowaniu twoich intencji. Komentarze są ignorowane przez interpretera PHP. Jeśli 

użytkownik wyświetli plik źródłowy w swojej przeglądarce, komentarze nie będą tam widoczne, 

ponieważ po wstępnym przetworzeniu kodu PHP komentarze są usuwane z wyniku. Komentarze PHP 

mogą być zapisane w jednym wierszu lub obejmować wiele wierszy. Styl, którego używa PHP, pochodzi 

z innych języków, takich jak powłoki C, C ++ i UNIX oraz Perl. Styl, którego używasz, zależy od tego, co 

chcesz powiedzieć. Komentarz jednowierszowy zaczyna się albo znakiem krzyżyka # (jak komentarze 

Shell i Perl) lub podwójnym ukośnikiem // (jak komentarze C ++). Komentarz / * * / (styl C) może być 

używany jako komentarz jednowierszowy jako cóż, ale jest to również przydatne, jeśli chcesz, aby twoje 

komentarze obejmowały wiele wierszy. 

Przykłady: 

<? // To jest komentarz jednowierszowy.  

# Jest to również linia pojedyncza komentarza  

print 5 + 2; // Kolejny komentarz jednowierszowy  

/* Ten styl komentarza pozwala na pisanie komentarzy w wielu miejscach  

(Uwaga: HTML ma inną składnię komentarzy. Komentarze HTML składają się z tekstu wstawionego 

pomiędzy <! – znacznik otwierający i - > znacznik zamykający. Te komentarze są widoczne po 

przejrzeniu źródła strony). 

Przykład 2.7 

<? php 

1 / * Autor: 

Marko Markus 

Data: 

01/01/2020 

Opis: 



To jest prosty skrypt PHP, który wyświetla tekst Hello World 

2 * / 

?> 

<html> 

<head> 

<title> Hello World </title> 

<body> 

<h1> Przykład Hello World </h1> 

<? php 

3 // To jest linia komentarza (styl C ++) 

4 print „To taki idealny dzień!”; # 

Inny komentarz tutaj 

?> 

5 <! -- to jest komentarz HTML --> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1, 2 Wiersze 1 i 2 reprezentują długi styl komentarza w stylu C, wykorzystujący znacznik otwierający / 

* i znacznik zamykający * /. Wszystko między tymi tagami są ignorowane przez PHP. Upewnij się, że 

dla każdego znacznika otwierającego masz odpowiedni znacznik zamykający. Nie można zagnieżdżać 

tagów komentarzy (tj. umieszczać tagów komentarzy w innych tagach komentarzy). 

3 Wiersz 3 to komentarz wewnętrzny. Wszystko po znakach // jest ignorowane do końca linii. Użyj tego 

stylu, aby pisać krótkie notatki do twojego kodu. 

4 Znak hash # jest komentarzem w stylu powłoki UNIX, dokładnie takim samym jak komentarz //. 

Obejmuje linię. 

5 To jest komentarz HTML, nie rozpoznawany przez PHP i nie będący częścią kodu PHP 

Korzystanie z funkcji PHP 

Dużą częścią każdego języka programowania jest zestaw funkcji wbudowanych w ten język lub 

spakowanych w specjalnych bibliotekach. Później dowiesz się, jak tworzyć własne funkcje, ale na razie 

koncentrujemy się na tych, które są częścią PHP język, zwany funkcjami wbudowanymi 

Czym jest funkcja? Funkcja to niezależny fragment kodu programu, który został stworzony, aby ułatwić 

Ci życie. Nie widzisz, co się dzieje w tej funkcji. Musisz tylko wiedzieć, co ma zrobić, a kiedy będziesz 

tego potrzebować, wywołaj ją po nazwie. Możesz wysłać wartość (lub wartości) do funkcji, a funkcja 

może odesłać wynik. Być może funkcja po prostu wykonuje pewne operacje, takie jak uzyskanie 

dzisiejszej daty lub wydrukowanie sformatowanego ciągu tekstowego. Dla prostego przykładu, jeśli 



chcesz zaokrąglić liczbę, taką jak 4.5, możesz wywołać wbudowaną funkcję round (). Na przykład, 

round(4.5) zwróci 5, a round(4.2) zwróci 4. Wartości wysyłane do funkcji nazywane są argumentami, 

oddzieloną przecinkami listą słów zawartych w nawiasach po nazwie funkcji. Różne funkcje mają różną 

liczbę argumentów, a niektóre wcale ich nie mają. To, co funkcja odsyła, nazywa się wartością 

zwracaną. Jeśli chcesz zapisać zwracaną wartość, zwykle wydrukujesz ją lub zapiszesz w zmiennej; na 

przykład $ rounded_number = round(4.5). PHP zawiera wiele przydatnych funkcji, z których wszystkie 

są dobrze udokumentowane na stronie internetowej PHP, http://www.php.net/. Na przykład, jeśli nie 

wiesz, jak uzyskać aktualną datę, przejdź do php.net i wpisz „data” w polu wyszukiwania w prawym 

górnym rogu. Upewnij się, że wybierasz wyszukiwanie na „liście funkcji”, aby wyświetlić następującą 

stronę. Znajdziesz witrynę PHP jako nieocenione źródło informacji o wszystkim, co ma związek z PHP. 

Mimo że zwyczajem jest wyświetlanie nazw fu nkcji małymi literami, w nazwach nie rozróżniana jest 

wielkość liter; date() i DAte() i DATE() są ważne. Omówimy funkcje bardziej szczegółowo później, gdzie 

nauczysz się tworzyć własne, ale na razie pomyśl o funkcji jak o czarnej skrzynce. Możesz wysłać do 

niego dane, instrukcje funkcyjne zostaną wykonane, a następnie wróci, a być może odeśle ci coś. 

Musisz wiedzieć, co robi, ale sposób, w jaki został napisany i zaprojektowany, jest ukryty w czarnej 

skrzynce. Przykład 2.8 pokazuje, jak użyć funkcji date () do wyświetlenia bieżącej daty. Ta funkcja jest 

wbudowana w język PHP. 

Przykład 2.8. 

<html> 

<head><title>Current Date and Time</title></head> 

<body> 

<h1>Bieżąca Data i Czas</h1> 

<?php 

 print "Dzisiaj mamy "; 

 print date("D M j G:i:s T Y"); // W nazwach funkcji NIE jest rozróżniana wielkość liter 

 print "<br />"; 

 print "Aktualny czas "; 

 print Date( "g:i a" ); // W nazwach funkcji nie jest rozróżniana wielkość liter 

?> 

</body> 

</html> 

1 Całe PHP znajduje się między  tagami <? php i?>. Wiersz 1 zostanie zastąpiony przez    „Dzisiaj mamy”, 

kiedy PHP zakończy przetwarzanie. 

2 W tym miejscu wywoływana jest wbudowana funkcja date(). Zwróci bieżącą datę i godzinę do 

wyświetlenia. Litery w nawiasach (zwane argumentami) są przekazywane do funkcji date() w celu 

określenia sposobu wyświetlania daty.  

3 Ten tag HTML <br /> utworzy podział linii, gdy strona zostanie wyświetlona w przeglądarce. 

4 Gdy PHP przetworzy ten wiersz, będzie to „Bieżący czas to”. 



5 Funkcja date() zwróci bieżący czas, który ma zostać wstawiony do generowanej strony. Po wstępnym 

przetworzeniu PHP odpowiedni HTML staje się tym, co widzisz w źródle strony. 

 

Przykład 2.9. 

<html> 

<head> <title> krótkie znaczniki i funkcje </title> </head> 

<body bgcolor = " lightgreen"> 

<h1> Bieżąca data i godzina </h1> 

<rozmiar czcionki = „+ 2”> 

1 Patrzysz na tę stronę w <strong> <? php date („l”)?> </strong>) 

i życie jest dobre! <br /> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja date() jest osadzona w znacznikach PHP bezpośrednio w kodzie HTML 

dokument. Jego wynik „Poniedziałek” jest wstawiany do tekstu i wysyłany do przeglądarki. 

 Przegląd 

Aby jeszcze raz przejrzeć cykl życia pliku PHP, przyjrzyjmy się tym krokom. 

1. Użytkownik przeglądarki (klient) żąda strony internetowej przez sieć (Internet lub sieć lokalną). 

Połączenie HTTP umożliwia przeglądarce przesłanie strony na serwer wymieniony w adresie URL. 

2. Serwer WWW otrzymuje żądanie. Ponieważ żądany plik jest plikiem PHP (nazwa pliku kończąca się 

rozszerzeniem .php), serwer WWW przekazuje żądanie modułowi PHP znajdującemu się na serwerze. 

3. Moduł PHP otwiera plik PHP i ignoruje wszystko do momentu aż osiąga znacznik otwierający PHP. 

Następnie PHP rozpoczyna przetwarzanie instrukcji, aż dotrze do zamykającego znacznika PHP. Tekst / 

HTML to wyniki przetwarzania są wstawiane z powrotem do pliku, a znaczniki i instrukcje PHP są 

usuwane. 



4. Serwer wysyła przetworzony dokument z powrotem do przeglądarki. Po renderowaniu tagów HTML 

przeglądarka wyświetla dokument w przeglądarce użytkownika. 

PHP w wierszu poleceń 

Użytkownicy systemów UNIX i Linux są zwykle bardziej zaznajomieni z pracą w wierszu poleceń niż 

użytkownicy Windows lub Mac. Wykonywanie PHP w wierszu poleceń wymaga, abyś wiedział, gdzie 

jest zainstalowany PHP i że plik wykonywalny PHP jest zawarty w twojej ścieżce wyszukiwania. W 

niektórych systemach operacyjnych, takich jak Linux i MacOS, PHP jest fabrycznie załadowane, ale w 

systemie Windows po zainstalowaniu PHP może być konieczne ustawienie zmiennej środowiskowej 

PATH, aby uruchamiała PHP w wierszu polecenia.  

Znajdowanie wersji PHP 

Jak omówiliśmy w Części 1,  istnieje wiele wersji PHP, z których najnowsza to wersja 7. Każda wersja 

wprowadziła zmiany w języku, więc możesz sprawdzić, czy masz zainstalowaną poprawną wersję, jeśli 

niektóre nowsze funkcje nie działają dla Ciebie, a jeśli nie, przejdź do strony PHP i pobierz najnowszą 

wersję. Aby dowiedzieć się, którą wersję PHP aktualnie uruchomisz, przejdź do wiersza poleceń i wpisz: 

php -v 

Wykonanie skryptu w wierszu polecenia 

Chociaż PHP najlepiej nadaje się do tworzenia stron internetowych, może być również używane do 

tworzenia aplikacji wiersza poleceń. Aplikacje wiersza polecenia to skrypty uruchamiane z wiersza 

polecenia i działające dobrze z zwykłym tekstem i plikami. Zazwyczaj nie mają interfejsu graficznego. 

Weź pod uwagę, że wszystko, czego nauczysz się robić w PHP dla sieci, może być również wykonane 

jako skrypt wiersza poleceń. Testowanie skryptu w wierszu poleceń jest często pomocne podczas 

testowania i debugowania. Spójrzmy na nasz przykład daty wykonany w wierszu poleceń. Najpierw 

tworzymy skrypt. 

<? php print date(„D M j G: i: s T Y”); ?> 

Ten skrypt jest zapisywany jako ShowDate.php. Aby wykonać ten skrypt z wiersza poleceń, musisz 

otworzyć okno, w którym możesz wykonywać polecenia. W przypadku użytkowników systemu 

Windows kliknij przycisk Start, a następnie Uruchom i wpisz „cmd”, aby wywołać powłokę MSDOS. 

Uruchamianie PHP interaktywnie 

Możesz także uruchamiać PHP interaktywnie, to znaczy pisać PHP w locie i sprawdzać, co robi. Jest to 

przydatne, gdy chcesz sprawdzić składnię przed napisaniem skryptu. Pamiętaj, aby rozpocząć 

interaktywną sesję otwierającym znacznikiem PHP, jak pokazano na rysunku. Możesz nacisnąć Control-

C, aby wyjść 



 

Opcje wiersza polecenia PHP 

Opcja: Co robi 

-a: Uruchom interaktywnie. 

-B <kod_początkowy>;: Uruchom PHP <kod_początkowy> przed przetworzeniem linii wejściowych. 

-c <ścieżka> | <plik>: poszukaj pliku php.ini w tym katalogu. 

-d foo [= bar]: Zdefiniuj wpis INI foo o wartości „bar”. 

-E <kod_końcowy>: uruchom PHP <kod_końcowy> po przetworzeniu wszystkich linii wejściowych. 

-e: Generuj rozszerzone informacje dla debuggera / profilera. 

-F <plik>: analizuje i wykonuje <plik> dla każdej linii wejściowej. 

-f <plik>: parsuj <plik>. 

-H: Ukryj wszelkie przekazane argumenty przed narzędziami zewnętrznymi. 

-h: Pomoc. 

-i: informacje o PHP. 

-l: Tylko kontrola składni (lint). 

-m: Pokaż skompilowane w modułach. 

-n: nie zostanie użyty żaden plik php.ini. 

-R <kod>: Uruchom PHP <kod> dla każdej linii wejściowej. 

-r: <kod> Uruchom PHP <kod> bez używania znaczników skryptowych <? ..?>. 

-s: Wyświetla podświetlone źródło składni kolorów. 

-v: numer wersji. 

-w: Wyświetla źródło z pozbawionymi komentarzy i białymi znakami. 

-z <plik>: Załaduj rozszerzenie Zend <plik>. 



args ...: Argumenty przekazane do skryptu. Użyj - args, gdy zaczyna się pierwszy argument - lub skrypt 

zostanie odczytany ze standardowego wejścia. 

Plik php.ini 

Wiele wykonywanych operacji będzie zależeć od tego, jak w pliku php.ini zostały ustawione dyrektywy 

inicjujące PHP. W przeważającej części powinieneś wybierać domyślną konfigurację, ponieważ 

programiści PHP wybrali ustawienia domyślne, które uznali za najlepsze pod względem 

bezpieczeństwa, wydajności i tak dalej. Czasami możesz chcieć zmienić ustawienie, szczególnie jeśli 

tworzysz skrypty PHP na własny użytek, a nie część projektu internetowego, który będzie używany w 

Internecie. Ponieważ plik php.ini jest plikiem tekstowym, łatwo go zmodyfikować. Po zmianie pliku 

php.ini może być konieczne zrestartowanie serwera WWW. Możesz mieć kilka kopii pliku php.ini. Jeśli 

dokonanie zmiany nie działa, poszukaj następujących lokalizacji. Zazwyczaj jest to miejsce, w którym 

serwer sieciowy szuka pliku php.ini: 

1. Katalog, z którego został wywołany skrypt PHP. 

2. Katalog główny serwera; na przykład public_html, htdocs i tak dalej. 

3. Domyślny php.ini serwera WWW. 

Możesz użyć funkcji phpinfo() w skrypcie, aby znaleźć ścieżkę do pliku php.ini 


