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PHP 3 POJAWIŁO SIĘ W POŁOWIE 1998 ROKU, MAJĄC JUŻ, NIEJAKO

MACHINALNIE, WBUDOWANE PEWNE PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI PRO-
GRAMOWANIA OBIEKTOWEGO, KTÓRE „DAWAŁY NOWE MOŻLIWOŚCI

dostępu do tablic”.1 W kolejnej, czwartej wersji, wypuszczonej
w połowie 2000 roku, nie pojawiły się żadne znaczące zmiany. Nadal
udostępniano podstawowe funkcje programowania obiektowego —

tworzenie klas i dziedziczenie.
Wraz z pojawieniem się wersji 5. w 2004 roku, okazało się, że wiele rzeczy

można było ulepszyć. W tym samym czasie Java, najpopularniejszy język obiek-
towy, był już obecny na rynku od prawie 10 lat. Dlaczego więc w przypadku PHP
pełna obiektowość pojawiła się tak późno? Mówiąc zwięźle, powodem był fakt,
że PHP to język do tworzenia stron internetowych, a potrzeba wprowadzenia
obiektów w tego typu narzędziach pojawiła się stosunkowo niedawno.

                                                          

1
Por. Zeev Suraski, „Object-oriented Evolution of PHP”, dostępny na http://www.devx.com/webdev/

Article/10007/0/page/1 (otwierany 3 sierpnia 2006 r.) — przyp. aut.
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Obsługa obiektów została doczepiona do istniejącego już języka. Dzięki temu
można wybrać jedną z dwóch opcji — programowanie obiektowe lub procedu-
ralne. Ta hybrydowość PHP powinna być postrzegana jako jego zaleta, a nie wada.
Zdarzają się sytuacje, kiedy trzeba wstawić w kod strony krótki skrypt PHP,
ale także takie, kiedy nieodzowne jest użycie obiektu.

Jak już dowodziłem w rozdziale 1., często rozwiązanie obiektowe jest jedy-
nym możliwym. PHP 5 jest przygotowane na taką sytuację i zapewnia w pełni
rozwinięty model obiektu, umacniając tym czołową pozycję PHP wśród języ-
ków skryptowych używanych po stronie serwera.

Ten rozdział, podobnie jak poprzedni, poświęcony będzie ogólnym zagad-
nieniom. Dokonam w nim przeglądu poprawek wprowadzonych w nowej wersji
PHP, a bardziej szczegółowo, na przykładach, przedstawię te zagadnienia w ko-
lejnych rozdziałach. Przy tej okazji poruszę problem kompatybilności ze star-
szymi wersjami.

Rozdział 2. określił modyfikatory dostępu jako zasadniczy element języka obiek-
towego. PHP 5 dostarcza tu wszystkiego, czego moglibyśmy wymagać. Poprzed-
nie wersje nie zapewniały ochrony danych, wszystkie elementy klasy były po-
wszechnie dostępne. Brak modyfikatorów dostępu najprawdopodobniej najbardziej
odstręczał od pracy z obiektami w starszych wersjach PHP.

Pojęciem ściśle związanym z ochroną danych jest ukrywanie informacji. Modyfi-
katory dostępu pozwalają na taką operację, dzięki wprowadzeniu interfejsu (omó-
wionego w rozdziale 2.). To samo odnosi się do hermetyzacji obiektu.

Każdy język obiektowy posiada swoje wbudowane klasy i PHP nie jest tu wyjąt-
kiem. PHP wprowadza bibliotekę Standard PHP Library (SPL), która jest źró-
dłem wielu gotowych klas i interfejsów. Wersja 5.1, w zależności od konfiguracji
PHP, posiada ponad 100 klas i interfejsów — całkiem rozsądny wzrost w stosunku
do wersji 5.0.

Gotowe obiekty znacznie przyspieszają tempo pracy nad stroną, a rdzenne
klasy pisane w C dostarczają dodatkowych możliwości. Nawet jeśli nie odpowia-
dają one dokładnie potrzebom programisty, to można je łatwo rozszerzyć, aż do
uzyskania właściwego efektu.

Liczba klas nie pozwala omówić ich wszystkich w tej książce, szczególnie że nie
wszystkie są dobrze udokumentowane. Skupimy się na tych, które są z jakichś
względów wyjątkowo godne uwagi.

UWAGA

UWAGA
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Wyjątki

Wszystkie języki obiektowe mają wbudowaną obsługę wyjątków, co jest obiek-
towym odpowiednikiem obsługi błędów. Aby skorzystać z tej funkcji, programista
posługuje się słowami kluczowymi try, catch i throw. Blok instrukcji try zawiera
kod, który może spowodować wystąpienie błędów. Jeśli takowy się pojawi, jest
wyrzucany i przechwytywany przez blok catch. Przewaga wyjątków nad błęda-
mi sprowadza się do możliwości ich centralnego obsłużenia, co nie zaśmieca tak
kodu. Wyjątki znacznie zmniejszają ilość kodu odpowiedzialnego za wykrywanie
i obsługę błędów. Dodatkowo gotowa, wbudowana klasa obsługująca wyjątki jest
doskonałą podstawą do napisania własnej klasy obsługi wyjątków — oczywiście
przez dziedziczenie. (Przejście z pułapkowania błędów do obsługi wyjątków zo-
stanie szczegółowo opisane w dziale „Zamiana błędów na wyjątki”).

Klasy baz danych

Skoro PHP ma ułatwiać tworzenie dynamicznych stron WWW, to musi obsłu-
giwać zagadnienia związane z bazami danych. W PHP pojawia się rozszerzenie
mysqli (MySQL Improved), które pozwala wykorzystać właściwości MySQL 4.1
i późniejszych wersji. Teraz można już używać wcześniej przygotowanych dla
MySQL instrukcji (dzięki wbudowanemu interfejsowi OO). W zasadzie wszystko,
co może być zrobione w procedurach, może być napisane obiektowo dzięki temu
interfejsowi.

SQLite jest silnikiem bazy danych wbudowanym bezpośrednio w PHP. Nie
jest to baza ogólnego użytku, jak MySQL, ale w niektórych przypadkach jest
wręcz idealnym rozwiązaniem — często pozwala tworzyć szybsze, bardziej ela-
styczne i wszechstronne aplikacje. Znów dostępny jest cały interfejs obiektowy.

Wersja 5.1 i wyższe również zawierają obiekty PHP Data Objects (PDO).
Jeśli zachodzi potrzeba łączenia się z zapleczem więcej niż jednej bazy danych,
wtedy taki pakiet jest idealnym rozwiązaniem. Interfejs potrafiący współpraco-
wać z różnymi systemami baz danych jest osiągalny jedynie dzięki nowemu mo-
delowi obiektu.

Ze względu na swoją wagę, bazy danych i zagadnienia z nimi związane zo-
staną omówione szczegółowo w dalszej części książki. Praca z bazą MySQL roz-
pocznie się w rozdziale 9. Rozdział 15. będzie poświęcony SQLite, a rozdział 16.
— PDO.

Usługi internetowe

W PHP 5 obsługa XML (Extensible Markup Language) została powierzona ze-
stawowi narzędzi libxml2 (http://www.xmlsoft.org/). Zmieniono kod leżący u pod-
staw Simple API dla XML (SAX) i DOM. Dodatkowo obsługa DOM jest zgodna
ze standardem wprowadzonym przez World Wide Web Consortioum.

Unifikacja obsługi XML przez libxml2 jest skierowana na bardziej wydajną
i prostszą w utrzymaniu implementację. Jest to o tyle ważne, że obsługa XML
w PHP 4 jest słaba, a usługi internetowe powodują wystąpienie problemów,
dla których jedynym rozwiązaniem jest programowanie obiektowe.
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Stworzenie klienta SOAP i odczytanie wątku RSS w PHP 4 było poważnym
wyzwaniem dla programisty. Wymagało utworzenia własnej klasy lub wykorzy-
stania klas zewnętrznych, jak NuSOAP (http://sourceforge.net/projects/nusoap/). Pod-
czas pracy z PHP 5 nie ma potrzeby wprowadzać zewnętrznych źródeł. Roz-
dział 12. pokaże, jak łatwo sprostać tym zadaniom, używając wbudowanej klasy
SOAPClient i SimpleXMLElement. Znów wszystko to jest możliwe dzięki ulepszone-
mu modelowi obiektu.

Klasy Reflection

Klasy Reflection wbudowane w PHP 5 pozwalają dokonać introspekcji (udostęp-
nić wraz ze skompilowanym komponentem informacje o jego metodach, właści-
wościach itp.) obiektu i odtworzyć kod źródłowy. Przeciętny projektant może czuć
pokusę, by zignorować te klasy, ale rozdział 14. udowodni ich użyteczność podczas
automatyzacji wykonywania najmniej lubianego zadania — dokumentowania kodu.

Iterator

Poza wbudowanymi klasami, PHP 5 szczyci się również wbudowanymi interfej-
sami. Iterator jest najważniejszym z nich, ponieważ wywodzi się z niego spora
liczba klas i interfejsów. Szczegóły przedstawi rozdział 10.

Wsteczna kompatybilność może być problemem, jeśli kod korzysta już z obiektów.
PHP 5 wprowadza kilka „magicznych” metod. Nazwa magicznej metody rozpo-
czyna się podwójnym podkreśleniem, a to pociąga za sobą zmianę nazw innych
metod i funkcji zdefiniowanych przez użytkownika, jeśli korzystają one z tej kon-
wencji. Wszystkie one zostaną opisane w rozdziale 13. Najważniejsze z nich dotyczą
zagadnienia tworzenia i niszczenia obiektu. Sposób tworzenia obiektu z PHP 4
jest nadal obsługiwany, ale lepiej jest używać nowej magicznej metody.

PHP 5 neguje pewne istniejące już funkcje, związane z programowaniem
obiektowym. Przykładem może być funkcja is_a, która została zastąpiona nowym
operatorem isinstanceof (zob. rozdział 14.). Ta zmiana nie ma znaczącego wpły-
wu na wykonanie kodu w PHP 5. Jeśli użyta zostanie niezalecana funkcja, PHP
wyświetli komunikat (tylko jeżeli poziom informowania o błędach ma wartość
E_STRICT) — użyteczna cecha, ponieważ pokazuje, w których miejscach kod
wymaga aktualizacji; szczegóły znajdują się w dodatku A. Kolejnym przykładem
są funkcje get_parent_class, get_class i get_class_methods, które w nowej wersji
zwracają wyniki rozróżniające małe i wielkie litery (ale nie wymagają takiego
rozróżnienia przy podawaniu ich parametrów). Oznacza to, że kod wykorzystu-
jący wyniki ich działania w porównaniu uwzględniającym wielkość liter, będzie
wymagał zmian.
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Przekazany przez referencję

Wcześniejsze przykłady pokazują niewielkie zmiany, których efekty wykrywa się
względnie łatwo i równie prosto wprowadza się aktualizacje. Jednak wprowa-
dzono też zmianę całkiem innego formatu.

Główna różnica między wersją 5. PHP a poprzednimi może być opisana stwier-
dzeniem, że obiekty są teraz przekazywane przez referencję. W zasadzie jest to
prawdą, ale taki opis maskuje prawdziwy stan rzeczy: zmieniono sposób, w jaki
operator przypisania pracuje z obiektami.

Faktycznie operator przypisania jest często wywoływany pośrednio, podczas
przekazywania obiektu do funkcji lub metody, ale obecnie obiekty są przekazy-
wane przez referencję z powodu niejawnego przypisania. W wersjach wcześniej-
szych niż PHP 5 domyślnym zachowaniem było przypisanie obiektów przez
wartości i przekazanie ich do funkcji przez wartości. Takie rozwiązanie jest zu-
pełnie odpowiednie dla funkcji pierwotnych, ale w przypadku obiektów staje się
zupełnie nieopłacalne. Kopiowanie dużego obiektu, do czego w rezultacie spro-
wadza się przekazywanie go przez wartość, powoduje przeciążenie pamięci.
W większości przypadków potrzebne jest właśnie odwołanie do oryginalnego
obiektu, a nie jego kopia. Zmiana zadania operatora odwołania jest naprawdę
poważnym postępem. Co więcej, silnik Zend, który jest fundamentem PHP, został
przepisany specjalnie na potrzeby PHP 5.

W PHP 4 również istnieje możliwość przekazywania obiektów przez referencję przy
użyciu operatora & i jest to uznawane za dobry zwyczaj programistyczny. Nie

trzeba chyba dodawać, że taki sposób użycia operatora odwołania jest zupełnie
zbędny w PHP 5. Konsekwencje wskazanej właśnie zmiany omówimy szerzej
w rozdziale 13., w sekcji „Metoda __clone”.

Prognozy

Samo wymienienie kolejnych punktów wstecznej kompatybilności nie naświetla
odpowiednio sprawy, która może powodować kontrowersje. Każda zmiana w usta-
lonym już języku programowania powoduje konflikt interesów. Wprowadzenie
zmian spotyka się z ogólnym potępieniem, ale ich brak również. Weźmy na przy-
kład niespójności w nazewnictwie funkcji — ich pozostawienie zapewnia kom-
patybilność ze starszymi wersjami, ale takie rozwiązanie spotka się ze słuszną
krytyką za brak spójności języka.

Oczywiście zerwanie wszelkich więzi z poprzednimi wersjami spowoduje, że
część istniejących już kodów przestanie działać. Decyzja, kiedy i w których miej-
scach przerwać ciągłość języka, nie należy do prostych, ale omawiane tu wpro-
wadzenie przekazywania obiektów przez referencje, pomimo pewnych niedogod-
ności, jakie powoduje, samo broni się przed krytyką. Pewnym można być tylko
tego, że każda zmiana spowoduje podniesienie się głosów krytyki. Oczywiście
komunikaty o pojawieniu się w kodzie niezalecanych funkcji są doskonałym spo-
sobem na poinformowanie projektantów o nadchodzących zmianach.

UWAGA
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Czytelnik, który kupił tę książkę i dotarł w lekturze aż tutaj, z pewnością jest
zainteresowany technikami programowania obiektowego. Dla osób znających PHP
nauka obiektowej odmiany tego języka nie będzie skomplikowana. Biorąc pod
uwagę względną prostotę modelu obiektowego w PHP, takie zadanie z pewnością
będzie wymagało mniejszego wysiłku niż przejście z C do C++. Jednakże zmiana
języka, czy choćby jego wersji, zawsze wymaga poświęcenia pewnego czasu i na-
kładu pracy, szczególnie jeśli wiąże się to ze zmianami w istniejących bibliotekach.

Omówiliśmy część zagadnień związanych z kompatybilnością w odniesieniu
do programowania obiektowego. Prawie każda procedura uruchomi się bez pro-
blemu w PHP 5, nie wymagając przy tym przepisania jej na styl obiektowy.

Inna sprawą jest sprawienie, by istniejąca aplikacja wykorzystała możliwości,
jakie daje obecnie PHP 5. W przypadku dużych programów taka aktualizacja
może wiązać się ze znacznym nakładem pracy. Wiele z nich skorzysta na zmianach.
Czytelnik, który próbował już dostosowywać do własnych potrzeb oprogramowa-
nie typu phpBB (popularne forum o otwartym dostępie do kodu źródłowego), wie,
że takie zadanie byłoby znacznie prostsze, jeśli aplikacja należałaby do gatunku
obiektowych. Niestety, aktualizacja niektórych programów, oznacza pracę u samych
podstaw.

Są też inne zagadnienia, poza kompatybilnością, które należałoby poruszyć.
Czy samo poznanie niuansów programowania obiektowego w PHP 5 wystarczy,
aby go używać? Czy w sieci działają serwery obsługujące PHP 5?

Adaptacja PHP 5

Z tego, co dotąd napisałem, wynika, że PHP 5 jest dopiero na początku swojej
drogi. Ale co o nim wiemy: istnieje od ponad roku, a już wykryto w nim i napra-
wiono wiele błędów. Jest wersją stabilną. Wszędzie tam, gdzie projektanci mają
kontrolę nad konfiguracją serwera WWW, przejście do PHP 5 będzie posunięciem
korzystnym. Ale projektanci nie zawsze mają w tej kwestii wiele do powiedzenia.
W sytuacji, kiedy nie mają kontroli nad hostem WWW, decyzja o aktualizacji po-
zostaje poza ich zasięgiem.

PHP padło ofiarą własnego sukcesu. Popularność i stabilność PHP 4 spowol-
niły adaptację PHP 5. PHP 4 jest w pełni rozwiniętym językiem, o który oparto
mnóstwo aplikacji — open source i komercyjnych. Oczywiście pewne środowiska
(szczególnie te, które stosują hosting dzielony) pozostają niechętne zmienianiu
ustalonego porządku rzeczy, co owocuje spowolnionym przechodzeniem do PHP 5.

Inne środowiska hostingowe znacznie szybciej przyswoiły sobie PHP 5. Różne
prywatne serwery wirtualne oraz hosty dedykowane (Virtual Private Server) naj-
częściej dopuszczają już PHP 5. VSP, będąc bezpieczniejszą i coraz tańszą usługą
hostingową, zaczynają dominować na rynku.

UWAGA
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Kompromis

Powszechne korzystanie z PHP 5 jest tylko kwestią czasu. Jednak pisząc tę książ-
kę, skłoniłem się ku poglądowi, że, przynajmniej na razie, wielu programistów
zechce pisać swoje aplikacje zgodnie ze standardem PHP 4. Dlatego tam, gdzie to
możliwe, obok kodu PHP 5 pojawia się wersja pisana w PHP 4.

W pewnym sensie PHP 5 jedynie wprowadza formalny zapis funkcji dostęp-
nych już w PHP 4. Na przykład, rozsądniej jest wpisać metody dostępowe do
zmiennych klasy w PHP 4, niż nadawać im wartość lub odczytywać bezpośrednio
(choć PHP 4 dopuszcza taką możliwość). Wymaga to samodyscypliny, ale zaowo-
cuje, umożliwiając łatwiejsze dostosowanie do standardu PHP 5. Dodanie restryk-
cyjnych modyfikatorów dostępu do kodu, który już posiada metody dostępowe,
jest zadaniem stosunkowo prostym. Skutki założenia, że kod będzie kiedyś ak-
tualizowany, jedynie poprawiają jego czytelność.

To wszystko, jeśli chodzi o teorię programowania obiektowego. W kolejnych
rozdziałach zajmiemy się praktyką.




