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Miről fogok beszélni?

 Mi ez az egész?

 Jó ez nekem? Ha igen, mikor?

 Túl szép, hogy igaz legyen!

 Hogy néz ki? Hogyan kell használni?

 Elég a rizsa, példát akarok!

 Hol találok további információt?



Mi ez az egész?

 objektum típus

 összetartozó változók és függvények

 előre definiált API

 részekre bontható fejlesztés

 újra felhasználható

 könnyen módosítható



Jó ez nekem?

 nagyobb fejlesztésnél

 átgondoltabb 

strukturáltabb -> átláthatóbb

 könnyen dokumentálható

 nem muszáj érteni, elég használni



Túl szép, hogy igaz legyen!

Teszt szerver
Apache/2.0.49 (Unix) 

PHP/4.3.5

UHU-LINUX 1.1 (Kamion)

2,6 GHz Celeron

256 Mb DDR RAM



Túl szép, hogy igaz legyen!

class test 
{ 
      function one() { 
            return 1; 
      } 
} 
for ($i=0; $i<1000000; $i++) 
{ 
      $testclass=new test(); 
      $cnt+=$testclass->one(); 
} 

Futási idők másodpercben

1. 4.438328
2. 3.863237
3. 4.539980
4. 4.970387
5. 3.855783
Átlag: 4.333543



Túl szép, hogy igaz legyen!

function one()
{

      return 1;

}

for ($i=0; $i<1000000; $i++)
{

      $cnt+=one();

}

Futási idők másodpercben

1. 1.684749
2. 1.743832
3. 2.025441
4. 2.266882
5. 2.219696
Átlag: 1.98812



Túl szép, hogy igaz legyen!

for ($i=0; $i<1000000; $i++)
{

      $cnt+=1;

}

Futási idők másodpercben

1. 1.205049
2. 1.165465
3. 1.161234
4. 1.128051
5. 1.302345
Átlag: 1.1924288
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Túl szép, hogy igaz legyen!



Hogy néz ki?

<?php 

class rsduf 
{
var $text = "PHP RoadShow - RSDUF";
     function rsduf() 
     {
     print $this->text;
     }
}
new rsduf();

?>



Hogy néz ki?

 class (osztály)

 változók

 konstruktor

 metódusok

 destruktor

példányosítás, metódusok
   meghívása



Hogy néz ki?

 class (osztály)

class dbkezelo 
{ 

}



Hogy néz ki?

 változók

var $nev; // aktuális adatbázis neve 
var $kapcs; // kapcsolat 
var $akt_db; // aktuális adatbázis 
var $akt_tabla; // aktuális tábla 
var $hiba; // hibaüzenetek 
var $ertek; // visszatérési értékeket 
var $kapcsolodva; // boolean, kapcsoldás true/false 



Hogy néz ki?

 konstuktor

function dbkezelo($hoszt = 'localhost', $login, $jelszo, $db_neve) 
{ 
$result = false; 
$this->kapcs = @mysql_connect($hoszt, $login, $jelszo); 
if($this->kapcs == true) 
    { 
    $this->nev = $db_neve; 
    $this->kivalaszt(); 
    $this->kapcsolodva = true; 
    $result = true; 
    } 



Hogy néz ki?

 konstuktor

else 
    { 
    $this->kapcsolodva = false; 
    $this->hiba = mysql_error(); 
    $result = false; 
    } 
} 



Hogy néz ki?

 metódusok

function kivalaszt() 
{ 
    $this->akt_db = @mysql_select_db($this->nev, $this->kapcs); 
    $this->hiba = mysql_error(); 
} 

function utolso() 
{ 
    return mysql_insert_id($this->kapcs); 
} 



Hogy néz ki?

 metódusok

function query($sztring) 
{ 
    $this->ertek = mysql_query($sztring,$this->kapcs); 
    $this->hiba=mysql_error(); 
    return $this->ertek; 
} 
 



Hogy néz ki?

 metódusok

function olvas($tipus=1) 
{ 
    if ( $this->ertek<>NULL ) 
    { 
     if ( $tipus==1 ) $result = @mysql_fetch_object($this->ertek); 
     if ( $tipus==2 ) $result = @mysql_fetch_array($this->ertek); 
    } 
    return $result; 
}
 



Hogy néz ki?

 metódusok
function szamol() 
{ 
    $szamol = @mysql_num_rows($this->ertek); 
    $this->hiba = mysql_error(); 
    return $szamol; 
} 

function hiba() 
{ 
    return $this->hiba; 
} 
} 



Hogy néz ki?

 destruktor

 PHP 4-ben általában nincs rá 
szükség

 Ha mégis, egyszerű metódus



Hogy néz ki?

 példányosítás

$db = NEW dbkezelo('localhost', 
'rsduf', '', 'phprs');



Hol találok további információt?

 http://hu.php.net/oop

 http://www.phpclasses.org

 http://www.sitepoint.com/article/
object-oriented-php

 

http://www.zend.com/zend/tut/class-intro.php



Köszönöm a figyelmet!

Bóna László Márton

ene@designprog.net


