
PHP 7 – Pobieranie – Instalacja - Konfiguracja 

Co to jest PHP 7? 

PHP 7 to główne wydanie języka programowania PHP, które ma być rewolucją w sposobie tworzenia 

aplikacji internetowych i dostarczania ich na urządzenia mobilne dla przedsiębiorstw i chmury. To 

wydanie jest uważane za najważniejszą zmianę dla PHP po wydaniu PHP 5 w 2004 roku. 

Nowe funkcje 

Do PHP 7 dodano kilkadziesiąt funkcji, z których najważniejsze wymieniono poniżej 

* Zwiększona wydajność - po scaleniu kodu PHPNG w PHP7, to jest dwa razy szybsze niż PHP 5. 

* Niższe zużycie pamięci - zoptymalizowane PHP 7 wykorzystuje mniejsze zasoby. 

* Deklaracje typu skalarnego - teraz można wymusić typy parametrów i zwrotów 

* Spójna obsługa 64-bitowa - Konsekwentna obsługa komputerów z architekturą 64-bitową.. 

* Ulepszona hierarchia wyjątków - ulepszona hierarchia wyjątków. 

* Wiele błędów krytycznych przekonwertowanych na wyjątki - Zwiększono zakres wyjątków, 

uwzględniając wiele błędów krytycznych przekonwertowanych na wyjątki. 

* Bezpieczny generator liczb losowych - Dodanie nowego bezpiecznego API generatora liczb losowych. 

* Usunięte przestarzałe SAPI i rozszerzenia - Różne najnowsze i nieobsługiwane SAPI i rozszerzenia są 

usuwane z najnowszych wersja. 

* Operator koalescencji zerowej (??) - Dodano nowy operator koalescencji zerowej. 

* Deklaracje typu zwrotu i skalarne - Dodano obsługę typu zwrotu i typu parametru. 

* Anonimowe klasy - Dodano obsługę anonimowych. 

* Zapewnia zerowy koszt - Dodano obsługę potwierdzenia zerowego kosztu. 

PHP 7 wykorzystuje nowy Zend Engine 3.0, aby poprawić wydajność aplikacji prawie dwukrotnie i 50% 

lepsze zużycie pamięci niż PHP 5.6. Pozwala to obsłużyć większą liczbę równoczesnych użytkowników 

bez dodatkowego sprzętu. PHP 7 jest zaprojektowany i refaktoryzowany z uwzględnieniem dzisiejszych 

obciążeń. 

PHP 7 - Wydajność 

Według zespołu Zend, poniższe ilustracje pokazują wydajność w  porównaniu PHP 7 z PHP 5.6 i HHVM 

3.7 w popularnych aplikacjach opartych na PHP 

Magento 1.9 

PHP 7 okazuje się ponad dwukrotnie szybszy w porównaniu do PHP 5.6 podczas wykonywania 

transakcji Magento. 



 

Drupal 7 

PHP 7 okazuje się ponad dwa razy szybszy niż PHP 5.6 podczas wykonywania transakcji Drupal. 

 

Wordpress 3.6 

PHP 7 okazuje się ponad dwukrotnie szybszy w porównaniu do PHP 5.6 podczas wykonywania 

transakcji Wordpress 



 

Porównanie języków dynamicznych 

 

PHP 7 - Konfiguracja środowiska 

Wypróbuj opcję online 

Stworzyliśmy środowisko programowania PHP online, abyś mógł skompilować i wykonać wszystkie 

dostępne przykłady online. Daje to pewność, co czytasz i umożliwia weryfikację programów z różnymi 

opcjami. Zmodyfikuj dowolny przykład i uruchom go online. 

<html> 



<head> 

<title> Wykonanie skryptu PHP online </title> 

</head> 

<body> 

<? php 

echo "<h1> Witaj PHP! </h1>"; 

?> 

</body> 

</html> 

W celu opracowania i uruchomienia stron WWW PHP, trzy ważne komponenty muszą być 

zainstalowane w twoim systemie komputerowym. Serwer WWW - PHP współpracuje z praktycznie 

całym oprogramowaniem serwera WWW, w tym z Internetowym serwerem informacji Microsoft (IIS), 

ale najczęściej używany jest serwer Apache. Baza danych - PHP PHP współpracuje z praktycznie całym 

oprogramowaniem baz danych, w tym Oracle i Sybase, ale najczęściej stosowaną jest MySQL. Parser 

PHP - w celu przetworzenia instrukcji skryptu PHP należy zainstalować parser, aby wygenerować dane 

wyjściowe HTML, które można wysłać do przeglądarki internetowej. 

Instalacja parsera PHP 

Zanim przejdziesz dalej, ważne jest, aby upewnić się, że masz odpowiednie ustawienia środowiska na 

swoim komputerze, aby móc rozwijać programy internetowe przy użyciu PHP. Zapisz następujący plik 

php w folderze htdocs Apache. 

phpinfo.php 

<? php 

phpinfo (); 

?> 

Wpisz następujący adres w polu adresu przeglądarki. 

http://127.0.0.1/phpinfo.php 

Jeśli wyświetli się strona pokazująca informacje związane z instalacją PHP, oznacza to, że poprawnie 

zainstalowałeś PHP i serwer WWW. W przeciwnym razie musisz postępować zgodnie z podaną 

procedurą, aby zainstalować PHP na swoim komputerze. Ta sekcja poprowadzi cię do instalacji i 

konfiguracji PHP na następujących czterech platformach - Instalacja PHP na Linuksie lub Unixie z 

Apache 

PHP 7 - Instalacja w systemie Linux / Unix 

Jeśli planujesz zainstalować PHP na Linuksie lub innym wariancie Uniksa, oto lista wymagań wstępnych 

- 

* Dystrybucja źródła PHP http://www.php.net/downloads.php 

* Najnowsza dystrybucja źródła Apache http://httpd.apache.org/download.cgi 



* Działająca baza danych obsługiwana przez PHP, jeśli planujesz użyć jednej (na przykład MySQL, Oracle 

itp.) 

* Każde inne obsługiwane oprogramowanie, z którym PHP musi się połączyć (poczta serwer, pakiet 

BCMath, JDK itd.) 

* Kompilator ANSI C Gnu make narzędzie - można go swobodnie pobrać ze strony 

http://www.gnu.org/software/make 

Teraz oto kroki, aby zainstalować Apache i PHP7 na komputerze z systemem Linux lub Unix. Jeśli Twoje 

wersje PHP lub Apache są inne, prosimy odpowiednio się zachować. 

Krok 1 

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, rozpakuj swoje źródło Apache . O ile nie masz powodu, aby zrobić inaczej, 

standardowym miejscem jest / usr / local. 

gunzip -c apache_2.4.x.tar.gz 

tar -xvf apache_2.4.x.tar 

Krok 2 

Zbuduj serwer Apache w następujący sposób 

cd apache_2.4.x 

./configure --prefix = / usr / local / apache --enable-so 

make 

make install 

Krok 3 

Rozpakuj swoją dystrybucję źródłową PHP. O ile nie masz powodu, aby zrobić inaczej, standardowym 

miejscem jest / usr / local. 

gunzip -c php-7.x.tar.gz 

tar -xvf php-7.x.tar 

cd php-7.x 

Krok 4 

Skonfiguruj i zbuduj PHP, zakładając, że korzystasz z bazy danych MySQL. 

./configure --with-apxs = / usr / sbin / apxs \ 

--with-mysql = / usr / bin / mysql 

make 

make install 

Krok 5 

Zainstaluj plik php.ini. Edytuj ten plik, aby uzyskać dyrektywy konfiguracyjne - 



cd ../../php-7.x 

cp php.ini-development /usr/local/lib/php.ini 

Krok 6 

Powiedz serwerowi Apache, skąd chcesz udostępniać pliki i jakimi rozszerzeniami chcesz 

zidentyfikować pliki PHP. Rozszerzenie .php jest standardowe, ale możesz użyć .html, .phtml lub 

cokolwiek chcesz. 

* Przejdź do plików konfiguracyjnych HTTP (/ usr / local / apache / conf lub cokolwiek, co to jest ścieżka) 

* Otwórz httpd.conf za pomocą edytora tekstu. 

* Wyszukaj słowo DocumentRoot (które powinno pojawić się dwa razy) i zmień obie ścieżki do 

katalogu, z którego chcesz udostępniać pliki (w naszym przypadku / home / httpd). Zalecamy katalog 

domowy zamiast domyślnego / usr / local / apache / htdocs, ponieważ jest on bezpieczniejszy, ale nie 

musi znajdować się w katalogu domowym. Będziesz przechowywać wszystkie swoje pliki PHP w tym 

katalogu. 

* Dodaj co najmniej jedną dyrektywę rozszerzającą PHP, jak pokazano w pierwszym wierszu poniższego 

kodu. W drugim wierszu dodaliśmy także drugi moduł obsługi, który analizuje wszystkie pliki HTML jako 

PHP. 

AddType application/ x-httpd-php .php 

AddType application/ x-httpd-php .html 

Krok 7 

Uruchom ponownie serwer. Za każdym razem, gdy zmieniasz konfigurację HTTP lub pliki php.ini, musisz 

zatrzymać i ponownie uruchomić serwer. 

cd ../bin 

./apachectl start 

Krok 8 

Ustaw uprawnienia do katalogu głównego dokumentu na światowo wykonywalny. Rzeczywiste pliki 

PHP w katalogu muszą być czytelne dla całego świata (644). W razie potrzeby zastąp / home / httpd 

katalogiem głównym dokumentu poniżej - 

chmod 755 / home / httpd / html / php 

Krok 9 

Otwórz edytor tekstu. Wpisz: <? Php phpinfo (); ?>. Zapisz ten plik w sieci  w katalogu głównym serwera 

jako info.php. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową i przeglądaj plik. Zawsze musisz użyć 

żądania http (http://www.testdomain.com/info.php lub http: //localhost/info.php lub 

http://127.0.0.1/info.php) zamiast nazwy pliku (/home/httpd/info.php), aby plik został poprawnie 

przeanalizowany. Zobaczysz długą tabelę informacji o nowej wiadomości instalacyjnej PHP Gratulacje! 

PHP 7 - Instalacja w systemie Mac OS X 

Użytkownicy komputerów Mac mają do wyboru instalację binarną lub źródłową. W rzeczywistości Twój 

system OS X prawdopodobnie był fabrycznie wyposażony w Apache i PHP. Prawdopodobnie jest to 



dość stara wersja i prawdopodobnie nie ma wielu mniej popularnych rozszerzeń. Jeśli jednak wszystko, 

czego potrzebujesz, to szybka konfiguracja Apache + PHP + MySQL / PostgreSQL na laptopie, jest to z 

pewnością najłatwiejszy sposób na latanie. Wszystko, co musisz zrobić, to edytować plik konfiguracyjny 

Apache i włączyć serwer WWW. Po prostu wykonaj kroki podane poniżej - 

Krok 1 

Otwórz plik konfiguracyjny Apache w edytorze tekstu jako root. 

sudo open -a TextEdit /etc/httpd/httpd.conf 

Krok 2 

Edytuj plik. Odkomentuj następujące wiersze - 

Load Module php7_module 

AddModule mod_php7.c 

AddType application/x-httpd-php .php 

Krok 3 

Możesz także usunąć komentarz z bloku <Directory / home / * / Sites> lub w inny sposób poinformować 

Apache, który katalog ma być obsługiwany. Uruchom ponownie serwer WWW. 

sudo apachectl graceful 

Krok 4 

Otwórz edytor tekstu. Wpisz: <? php phpinfo (); ?>. Zapisz ten plik w sieci w katalogu głównym serwera 

jako info.php. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową i przeglądaj plik. Zawsze musisz użyć 

żądania http (http://www.testdomain.com/info.php lub http: //localhost/info.php lub 

http://127.0.0.1/info.php) zamiast nazwy pliku (/home/httpd/info.php ), aby plik został poprawnie 

przeanalizowany Zobaczysz długą tabelę informacji o nowej wiadomości instalacyjnej PHP Gratulacje! 

PHP 7 - Instalacja w systemie Windows za pomocą IIS 

Instalacja PHP na serwerze Windows z uruchomionymi usługami IIS jest znacznie prostsza niż na 

Uniksie, ponieważ wymaga wcześniej skompilowanej wersji binarnej niż kompilacji źródłowej. Jeśli 

planujesz zainstalować PHP w systemie Windows, oto lista wymagań wstępnych - 

* Działający serwer WWW obsługiwany przez PHP. W poprzednich wersjach HP IIS / PWS był 

najłatwiejszym wyborem, ponieważ dostępna była dla niego modułowa wersja PHP; ale PHP dodał 

teraz znacznie szerszy wybór modułów dla Windows. 

* Prawidłowo zainstalowana baza danych obsługiwana przez PHP, taka jak MySQL lub Oracle itp. (Jeśli 

planujesz użyć) Dystrybucja binarna PHP dla systemu Windows (pobierz ją na stronie 

www.php.net/downloads.php) 

* Narzędzie do rozpakowywania plików (wyszukaj http://download.cnet.com w poszukiwaniu narzędzi 

do kompresji plików na PC) 

Teraz są kroki, aby zainstalować Apache i PHP5 na komputerze z systemem Windows. Jeśli twoja wersja 

PHP jest inna, prosimy odpowiednio się zachować. 



* Wypakuj archiwum binarne za pomocą narzędzia do rozpakowywania; C: \ PHP jest popularną 

lokalizacją. 

* Skopiuj niektóre pliki .dll z katalogu PHP do katalogu systemowego (zwykle C: \ Winnt \ System32). 

Potrzebujesz php5ts.dll dla każdego przypadku. Prawdopodobnie będziesz także musiał skopiować plik 

odpowiadający modułowi serwera WWW - C: \ PHP \ Sapi \ php7isapi.dll. Możliwe, że będziesz również 

potrzebować innych plików z podfolderu dll, ale zacznij od dwu wyżej wymienione pliki i dodaj więcej, 

jeśli ich potrzebujesz. 

* Skopiuj plik php.ini-development lub php.ini (najlepiej ten ostatni) do katalogu Windows (C: \ Winnt 

lub C: \ Winnt40) i zmień jego nazwę na php.ini. Otwórz ten plik w edytorze tekstów (na przykład 

Notatnik). Edytuj ten plik, aby uzyskać wytyczne dotyczące konfiguracji. Zdecydowanie zalecamy 

nowym użytkownikom ustawienie raportowania błędów na E_ALL na ich maszynach 

programistycznych w tym momencie. Na razie najważniejszą rzeczą jest dyrektywa doc_root w sekcji 

Ścieżki i katalogi. Upewnij się, że odpowiada to folderowi IIS Inetpub (lub gdziekolwiek planujesz 

podawać). 

* Zatrzymaj i uruchom ponownie usługę WWW. Przejdź do menu Start → Ustawienia → Panel 

sterowania → Usługi. Przewiń listę w dół do usługi administracyjnej IIS. Wybierz i kliknij Stop. Po 

zatrzymaniu wybierz usługę publikowania w sieci WWW i kliknij przycisk Start. Zatrzymanie i ponowne 

uruchomienie usługi z poziomu Internet Service Manager nie wystarczy. Ponieważ jest to system 

Windows, możesz również chcieć zrestartować komputer. 

* Otwórz edytor tekstu. Wpisz: <? php phpinfo (); ?>. Zapisz ten plik w katalogu głównym swojego 

serwera WWW jako info.php. 

* Uruchom dowolną przeglądarkę internetową i przeglądaj plik. Zawsze musisz użyć żądania HTTP 

(http://www.testdomain.com/info.php lub http: //localhost/info.php lub http://127.0.0.1/info.php) 

zamiast nazwy pliku (/ home / httpd / info .php), aby plik został poprawnie przeanalizowany. Zobaczysz 

długą tabelę informacji o nowej wiadomości instalacyjnej PHP Gratulacje! 

PHP 7 - Instalacja w systemie Windows za pomocą Apache 

Aby zainstalować Apache z PHP 7 w systemie Windows, wykonaj podane czynności. Jeśli twoje wersje 

PHP i Apache są różne, prosimy odpowiednio się zachować. 

Krok 1 

Pobierz serwer Apache z www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32. Chcesz bieżącej wersji stabilnej 

z rozszerzeniem no_src.msi. Kliknij dwukrotnie plik instalatora, aby zainstalować; C: \ Program Files to 

wspólna lokalizacja. Instalator zapyta również, czy chcesz uruchomić Apache jako usługę, czy z wiersza 

poleceń lub z wiersza poleceń DOS. Zalecamy, aby nie instalować jako usługi, ponieważ może to 

powodować problemy z uruchomieniem. Wypakuj archiwum binarne PHP za pomocą narzędzia do 

rozpakowywania; C: \ php7 jest popularną lokalizacją. Zmień nazwę php.ini-development na php.ini. 

Otwórz ten plik w edytorze tekstów (na przykład Notatnik). Edytuj ten plik, aby uzyskać dyrektywy 

konfiguracyjne; W tym momencie zdecydowanie zalecamy, aby nowi użytkownicy ustawili 

raportowanie błędów na E_ALL na swoich komputerach programistycznych. Powiedz swojemu 

serwerowi Apache, skąd chcesz udostępniać pliki i jakie rozszerzenia chcesz zidentyfikować pliki PHP 

(.php jest standardem, ale możesz użyć .html, .phtml lub cokolwiek chcesz). Przejdź do plików 

konfiguracyjnych HTTP (C: \ Program Files \ Apache Group \ Apache \ conf lub cokolwiek to jest ścieżka) 

i otwórz httpd.conf za pomocą edytora tekstu. Wyszukaj słowo DocumentRoot (które powinno pojawić 

się dwa razy) i zmień obie ścieżki do katalogu, z którego chcesz udostępniać pliki. (Domyślnie jest to C: 



\ Program Files \ Apache Group \ Apache \ htdocs.) Dodaj co najmniej jedną dyrektywę rozszerzającą 

PHP, jak pokazano w pierwszym wierszu następującego kodu - 

AddHandler application/x-httpd-php .php 

AddType application/x-httpd-php .php .html 

LoadModule php7_module "C:/php7/php7apache2_4.dll" 

PHPiniDir "c:/php7" 

Krok 2 

Otwórz edytor tekstu. Wpisz: <? php phpinfo (); ?>. Zapisz ten plik w sieci w katalogu głównym serwera 

jako info.php. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową i przeglądaj plik. Zawsze musisz użyć 

żądania HTTP (http://www.testdomain.com/info.php lub http: //localhost/info.php lub 

http://127.0.0.1/info.php) zamiast nazwy pliku (/home/httpd/info.php), aby plik został poprawnie 

przeanalizowany. Zobaczysz długą tabelę informacji o nowym komunikacie instalacyjnym PHP 

Gratulacje! 

Konfiguracja Apache 

Jeśli używasz Apache jako serwera WWW, ta sekcja poprowadzi cię do edycji plików konfiguracyjnych 

Apache.  

PHP 7 - Konfiguracja Apache 

Apache używa pliku httpd.conf do ustawień globalnych, a plik .htaccess do ustawień dostępu do 

katalogu. Starsze wersje Apache dzieliły httpd.conf na trzy pliki (access.conf, httpd.conf i srm.conf), a 

niektórzy użytkownicy nadal wolą ten układ. Serwer Apache ma bardzo potężny, ale nieco złożony 

system konfiguracji. Dowiedz się więcej o tym na stronie internetowej Apache - www.apache.org 

W poniższej sekcji opisano ustawienia w httpd.conf, które wpływają bezpośrednio na PHP i nie można 

ich ustawiać w innym miejscu. Jeśli masz standardową instalację, httpd.conf będzie można znaleźć na 

/ etc / httpd / conf: 

Timeout 

Ta wartość określa domyślną liczbę sekund, po której upłynie limit czasu żądania HTTP. Jeśli ustawisz 

max_execution_time PHP na tę wartość, PHP będzie nadal się szlifowało, ale użytkownik może 

zobaczyć błąd 404. W trybie awaryjnym ta wartość zostanie zignorowana; zamiast tego musisz użyć 

wartości limitu czasu w php.ini. 

DocumentRoot 

DocumentRoot wyznacza katalog główny dla wszystkich procesów HTTP na tym serwerze. Wygląda to 

mniej więcej tak na Uniksie - 

DocumentRoot ./usr/local/apache_2.4.0/htdocs. 

 Możesz wybrać dowolny katalog jako katalog główny dokumentu. 

AddType 

Aby parsować pliki PHP, należy ustawić tutaj typ PHP MIME. Pamiętaj, że możesz powiązać dowolne 

rozszerzenie pliku z PHP, takie jak .php3, .php5 lub .htm. 



AddType application/x-httpd-php .php 

AddType application/x-httpd-phps .phps 

AddType application/x-httpd-php3 .php3 .phtml 

AddType application/x-httpd-php .html 

Action 

Musisz odkomentować ten wiersz dla wersji Apache modułu Windows apxs z obsługą 

współużytkowanych obiektów - 

LoadModule php7_module module / php7apache2_4.dll 

na modłę uniksową - 

LoadModule php7_module module / mod_php.so 

AddModule 

Musisz odkomentować ten wiersz dla statycznej wersji modułu Apache. 

AddModule mod_php7.c 

Konfiguracja pliku PHP.INI 

Plik konfiguracyjny PHP, php.ini, jest ostatnim i bezpośrednim sposobem wpłynięcia na funkcjonalność 

PHP. 

PHP 7 - Konfiguracja pliku PHP.INI 

Plik konfiguracyjny PHP, php.ini, jest ostatnim i bezpośrednim sposobem wpłynięcia na funkcjonalność 

PHP. Plik php.ini jest odczytywany przy każdym uruchomieniu PHP. Innymi słowy, httpd jest 

restartowany dla wersji modułu lub przy każdym wykonaniu skryptu dla wersji CGI. Jeśli Twoja zmiana 

się nie wyświetla, pamiętaj o zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu httpd. Jeśli nadal się nie 

wyświetla, użyj phpinfo(), aby sprawdzić ścieżkę do php.ini. Plik konfiguracyjny jest dobrze 

skomentowany i dokładny. W kluczach rozróżniana jest wielkość liter, w wartościach słów kluczowych 

nie; białe znaki i linie rozpoczynające się średnikami są ignorowane. Wartości logiczne mogą być 

reprezentowane przez 1/0, Tak / Nie, Wł. / Wył. Lub Prawda / Fałsz. Domyślne wartości w php.ini-dist 

spowodują rozsądną instalację PHP, którą można później ulepszyć. 

Wyjaśnimy tutaj ważne ustawienia w php.ini, które mogą być potrzebne dla twojego parsera PHP. 

short_open_tag = Off 

Krótkie otwarte tagi wyglądają tak: <? ?>. Ta opcja musi być ustawiona na Off., Jeśli chcesz korzystać z 

funkcji XML. 

safe_mode = Off 

Jeśli jest ustawiony na ON, prawdopodobnie skompilowałeś PHP z flagą --enable-safemode. Tryb 

awaryjny jest najbardziej odpowiedni do korzystania z CGI. Zobacz wyjaśnienie w sekcji „Opcje czasu 

kompilacji CGI” podane wcześniej w tym rozdziale. 

safe_mode_exec_dir = [DIR] 



Ta opcja jest ważna tylko wtedy, gdy tryb awaryjny jest włączony; można go również ustawić flagą --

with-exec-dir podczas procesu budowania Uniksa. PHP w trybie awaryjnym wykonuje tylko zewnętrzne 

pliki binarne z tego katalogu. Domyślnie jest to / usr / local / bin. Nie ma to nic wspólnego z obsługą 

normalnej strony internetowej PHP / HTML. 

safe_mode_allowed_env_vars = [PHP_] 

Ta opcja określa zmienne środowiskowe, które użytkownicy mogą zmieniać w trybie awaryjnym. 

Domyślnie są to tylko zmienne poprzedzone „PHP_”. Jeśli ta dyrektywa jest pusta, większość 

zmiennych można zmieniać. 

safe_mode_protected_env_vars = [LD_LIBRARY_PATH] 

Ta opcja określa zmienne środowiskowe, których użytkownicy nie mogą zmienić w trybie awaryjnym, 

nawet jeśli parametr safe_mode_allowed_env_vars jest ustawiony na dozwolony. 

disable_functions = [funkcja1, funkcja2 ...] 

Mile widziany dodatek do konfiguracji PHP4 i utrwalony w PHP5 to możliwość wyłączenia wybranych 

funkcji ze względów bezpieczeństwa. Wcześniej wymagało to ręcznej edycji kodu C, z którego 

zbudowano PHP. System plików, system i funkcje sieciowe powinny być prawdopodobnie pierwsze, 

ponieważ umożliwienie zapisywania plików i zmiany systemu przez HTTP nigdy nie jest tak 

bezpiecznym pomysłem. 

max_execution_time = 30 

Funkcja set_time_limit() nie będzie działać w trybie awaryjnym. Dlatego jest to główny sposób na 

przekroczenie limitu czasu skryptu w trybie awaryjnym. W systemie Windows należy przerwać na 

podstawie maksymalnego zużycia pamięci, a nie czasu. Możesz również użyć ustawienia limitu czasu 

Apache do przekroczenia limitu czasu, ale dotyczy to również plików innych niż PHP w witrynie. 

error_reporting = E_ALL & ~ E_NOTICE 

Wartość domyślna to E_ALL & ~ E_NOTICE, wszystkie błędy oprócz powiadomień. Serwery 

programistyczne powinny mieć przynajmniej domyślną wartość; tylko serwery produkcyjne powinny 

rozważyć mniejszą wartość. 

error_prepend_string = [""] 

W przypadku bookend, error_append_string, to ustawienie pozwala nadać komunikatom o błędach 

inny kolor niż inny tekst. 

warn_plus_overloading = Off 

To ustawienie wyświetla ostrzeżenie, jeśli operator + jest używany z łańcuchami, tak jak w wartości 

formularza. 

variables_order = EGPCS 

To ustawienie konfiguracji zastępuje polecenie gpc_order. Oba są teraz przestarzałe wraz z 

register_globals. Ustawia kolejność różnych zmiennych: Środowisko, GET, POST, COOKIE i SERVER 

(inaczej wbudowane). Możesz zmienić tę kolejność. Zmienne będą nadpisywane sukcesywnie w 

kolejności od lewej do prawej, przy czym skrajnie prawy wygrywa rozdanie za każdym razem. Oznacza 

to, że jeśli opuścisz ustawienie domyślne i użyjesz tej samej nazwy dla zmiennej środowiskowej, 



zmiennej POST i zmiennej COOKIE, zmienna COOKIE będzie właścicielem tej nazwy na końcu procesu. 

W prawdziwym życiu nie dzieje się to wiele. 

register_globals = Off 

To ustawienie pozwala zdecydować, czy chcesz zarejestrować zmienne EGPCS jako globalne. Jest to 

teraz przestarzałe, a od PHP4.2 ta flaga jest domyślnie ustawiona na Off. Zamiast tego użyj tablic 

superglobalnych. Wszystkie główne wykazy kodów w tej książce wykorzystują tablice superglobalne. 

gpc_order = GPC 

To ustawienie zostało wycofane. 

magic_quotes_gpc = On 

To ustawienie unika cudzysłowów w przychodzących danych GET / POST / COOKIE. Jeśli korzystasz z 

wielu formularzy, które prawdopodobnie przesyłają się do siebie lub innych formularzy i wyświetlają 

wartości formularzy, może być konieczne ustawienie tej dyrektywy na Włączone lub przygotowanie do 

użycia funkcji addlashes () dla danych typu string 

magic_quotes_runtime = Off 

To ustawienie unika cudzysłowów w przychodzących ciągach bazy danych i tekstowych. Pamiętaj, że 

SQL dodaje ukośniki do pojedynczych cudzysłowów i apostrofów podczas przechowywania ciągów i nie 

usuwa ich podczas zwracania. Jeśli to ustawienie jest wyłączone, będziesz musiał użyć stripslashes() 

podczas wyprowadzania dowolnego typu danych łańcuchowych z bazy danych SQL. Jeśli 

magic_quotes_sybase jest ustawiony na On, to musi być Off. 

magic_quotes_sybase = Off 

To ustawienie unika pojedynczych cudzysłowów w przychodzących ciągach bazy danych i tekstowych 

za pomocą pojedynczych cudzysłowów w stylu Sybase zamiast odwrotnych ukośników. Jeśli 

magic_quotes_runtime jest ustawione na On, musi to być Off. 

auto-prepend-file = [ścieżka / do / pliku] 

Jeśli podana jest tutaj ścieżka, PHP musi automatycznie  dołączyć include() na początku każdego pliku 

PHP. Uwzględnij ograniczenia ścieżki obowiązują 

auto-append-file = [ścieżka / do / pliku] 

Jeśli podana jest tutaj ścieżka, PHP musi automatycznie dołączać include() na końcu każdego pliku PHP, 

chyba że uciekasz za pomocą funkcji exit(). Uwzględnij ograniczenia ścieżki obowiązują. 

include_path = [DIR] 

Jeśli ustawisz tę wartość, będziesz mógł dołączać lub wymagać tylko plików z tych katalogów. Katalog 

dołączania jest generalnie pod twoim katalogiem głównym. Jest to obowiązkowe, jeśli pracujesz w 

trybie awaryjnym. Ustaw na .in, aby dołączyć pliki z tego samego katalogu, w którym znajduje się 

skrypt. Wiele katalogów jest oddzielonych dwukropkami: 

.: / usr / local / apache / htdocs: / usr / local / lib. 

doc_root = [DIR] 



Jeśli używasz Apache, ustawiłeś już katalog główny dokumentu serwera lub wirtualny host w 

httpd.conf. Ustaw tę wartość tutaj, jeśli używasz trybu awaryjnego lub jeśli chcesz włączyć PHP tylko 

w części swojej witryny (na przykład tylko w jednym podkatalogu głównego katalogu). 

file_uploads = [on / off] 

Włącz tę flagę, jeśli będziesz przesyłać pliki przy użyciu skryptu PHP. 

upload_tmp_dir = [DIR] 

Nie odkomentuj tej linii, chyba że rozumiesz implikacje przesyłania HTTP! 

session.save-handler = pliki 

Z wyjątkiem rzadkich przypadków nie będziesz chciał zmieniać tego ustawienia. Więc go nie dotykaj. 

ignore_user_abort = [On / Off] 

To ustawienie kontroluje, co się stanie, gdy użytkownik witryny kliknie przycisk Stop przeglądarki. 

Domyślnie jest włączone, co oznacza, że skrypt będzie działał do momentu zakończenia lub upłynięcia 

limitu czasu. Jeśli ustawienie zostanie zmienione na Off, skrypt zostanie przerwany. To ustawienie 

działa tylko w trybie modułu, a nie w CGI. 

mysql.default_host = nazwa hosta 

Domyślny host serwera używany podczas łączenia się z serwerem bazy danych, jeśli nie określono 

innego hosta. 

mysql.default_user = nazwa użytkownika 

Domyślna nazwa użytkownika używana podczas łączenia się z serwerem bazy danych, jeśli nie 

określono innej nazwy. 

mysql.default_password = hasło 

Domyślne hasło używane podczas łączenia z serwerem bazy danych, jeśli nie określono innego hasła. 

PHP 7 - Deklaracje typu skalarnego 

W PHP 7 wprowadzono nową funkcję, deklaracje typu skalarnego. Deklaracja typu skalarnego ma dwie 

opcje - 

* coercive - koercja jest trybem domyślnym i nie trzeba jej określać. 

* strict - tryb ścisły musi wyraźnie podpowiedzieć. 

Poniższe typy parametrów funkcji można wymusić za pomocą powyższych trybów - 

int 

float 

bool 

string 

interfaces 

array 



callable 

Przykład - tryb przymusu 

<? php 

// Tryb przymusu 

function sum(int ...$ints) { 

return array_sum($ints); 

} 

print(sum(2, '3', 4.1)); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

9 

Przykład - Tryb ścisły 

<? php 

// Tryb ścisły 

declare(strict_types=1); 

function sum(int ...$ints) { 

return array_sum($ints); 

} 

print(sum(2, '3', 4.1)); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

Błąd krytyczny: Uncaught TypeError: Argument 2 przekazany do sum() musi być liczbą typu 

całkowitegoą typu, podano ciąg znaków, ... 

PHP 7 - Deklaracje typu return 

W PHP 7 wprowadzono nową  deklarację funkcji typu Return. Deklaracja typu return określa typ 

wartości, którą funkcja powinna zwrócić. Można zadeklarować następujące typy dla typu return. 

int 

float 

bool 

string 

interfaces 

array 



callable 

Przykład - prawidłowy typ zwrotu 

<?php 

declare(strict_types = 1); 

function returnIntValue(int $value): int { 

return $value; 

} 

print(returnIntValue(5)); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

5 

Przykład - nieprawidłowy typ zwrotu 

<? Php 

declare(strict_types = 1); 

function returnIntValue(int $value): int { 

return $value + 1.0; 

} 

print(returnIntValue(5)); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of returnIntValue() must be of the type integer, float 

returned... 

PHP 7 - zerowy operator koalescencyjny 

W PHP 7 wprowadzono nową funkcję, zerowy operator koalescencyjny (??). Służy do zastąpienia 

operacji trójskładnikowej w połączeniu z funkcją isset (). Operator koalescencji Null zwraca swój 

pierwszy operand, jeśli istnieje i nie ma wartości NULL; w przeciwnym razie zwraca drugi operand. 

Przykład 

<?php 

// fetch the value of $_GET['user'] and returns 'not passed' 

// if username is not passed 

$username = $_GET['username'] ?? 'not passed'; 

print($username); 



print("<br/>"); 

// Equivalent code using ternary operator 

$username = isset($_GET['username']) ? $_GET['username'] : 'not passed'; 

print($username); 

print("<br/>"); 

// Chaining ?? operation 

$username = $_GET['username'] ?? $_POST['username'] ?? 'not passed'; 

print($username); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

not passed 

not passed 

not passed 

PHP 7 - operator spaceship 

W PHP 7 wprowadzono nową funkcję, operator spaceship. Służy do porównania dwóch wyrażeń. 

Zwraca -1, 0 lub 1, gdy pierwsze wyrażenie jest odpowiednio mniejsze niż, równe lub większe niż drugie 

wyrażenie. 

Przykład 

<?php 

//integer comparison 

print( 1 <=> 1);print("<br/>"); 

print( 1 <=> 2);print("<br/>"); 

print( 2 <=> 1);print("<br/>"); 

print("<br/>"); 

//float comparison 

print( 1.5 <=> 1.5);print("<br/>"); 

print( 1.5 <=> 2.5);print("<br/>"); 

print( 2.5 <=> 1.5);print("<br/>"); 

print("<br/>"); 

//string comparison 

print( "a" <=> "a");print("<br/>"); 

print( "a" <=> "b");print("<br/>"); 



print( "b" <=> "a");print("<br/>"); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

0 

-1 

1 

0 

-1 

1 

0 

-1 

1 

PHP 7 - Stałe tablice 

Stałe tablicowe można teraz definiować za pomocą funkcji defin(). W PHP 5.6 można je było 

zdefiniować tylko za pomocą słowa kluczowego const. 

Przykład 

<?php 

//define a array using define function 

define('animals', [ 

'dog', 

'cat', 

'bird' 

]); 

print(animals[1]); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

cat 

PHP 7 - Anonimowe klasy 

Anonimowe klasy można teraz definiować za pomocą nowej klasy. Anonimowej klasy można używać 

zamiast pełnej definicji klasy. 

Przykład 

<?php 



interface Logger { 

public function log(string $msg); 

} 

class Application { 

private $logger; 

public function getLogger(): Logger { 

return $this->logger; 

} 

public function setLogger(Logger $logger) { 

$this->logger = $logger; 

} 

} 

$app = new Application; 

$app->setLogger(new class implements Logger { 

public function log(string $msg) { 

print($msg); 

} 

}); 

$app->getLogger()->log("My first Log Message"); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

My first Log Message 

PHP 7 - Closure::call() 

Metoda Closure :: call () jest dodawana jako skrótowy sposób tymczasowego powiązania zakresu 

obiektu z zamknięciem i wywołania go. Jest znacznie szybszy w porównaniu do bindTo w PHP 5.6. 

Przykład - wersja wcześniejsza niż PHP 7 

<?php 

class A { 

private $x = 1; 

} 

// Define a closure Pre PHP 7 code 



$getValue = function() { 

return $this->x; 

}; 

// Bind a clousure 

$value = $getValue->bindTo(new A, 'A'); 

print($value()); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

1 

Przykład - PHP 7+ 

<?php 

class A { 

private $x = 1; 

} 

// PHP 7+ code, Define 

$value = function() { 

return $this->x; 

}; 

print($value->call(new A)); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

1 

PHP 7 - Filtrowane unserialize() 

PHP 7 wprowadza funkcję Filtrowane unserialize () w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa 

podczas odserializowania obiektów na niezaufanych danych. Zapobiega to możliwym wstrzyknięciom 

kodu i umożliwia programistom umieszczenie na białej liście klas, które można odserializować. 

Przykład 

<?php 

class MyClass1 { 

public $obj1prop; 

} 

class MyClass2 { 



public $obj2prop; 

} 

$obj1 = new MyClass1(); 

$obj1->obj1prop = 1; 

$obj2 = new MyClass2(); 

$obj2->obj2prop = 2; 

$serializedObj1 = serialize($obj1); 

$serializedObj2 = serialize($obj2); 

// default behaviour that accepts all classes 

// second argument can be ommited. 

// if allowed_classes is passed as false, unserialize converts all objects into 

__PHP_Incomplete_Class object 

$data = unserialize($serializedObj1 , ["allowed_classes" => true]); 

// converts all objects into __PHP_Incomplete_Class object except those of MyClass1 and 

MyClass2 

$data2 = unserialize($serializedObj2 , ["allowed_classes" => ["MyClass1", "MyClass2"]]); 

print($data->obj1prop); 

print("<br/>"); 

print($data2->obj2prop); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

12 

PHP 7 - IntlChar 

W PHP 7 dodano nową klasę IntlChar, która ma na celu ujawnienie dodatkowej funkcjonalności ICU. 

Ta klasa definiuje szereg metod statycznych i stałych, których można używać do manipulowania 

znakami Unicode. Przed użyciem tej klasy musisz mieć zainstalowane rozszerzenie Intl. 

Przykład 

<?php 

printf('%x', IntlChar::CODEPOINT_MAX); 

print (IntlChar::charName('@')); 

print(IntlChar::ispunct('!')); 

?> 



Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

10ffff 

COMMERCIAL AT 

True 

PHP 7 - CSPRNG 

W PHP 7 wprowadzono dwie nowe funkcje do generowania kryptograficznie bezpiecznych liczb 

całkowitych i ciągów na wiele platform. random_bytes() - Generuje kryptograficznie bezpieczne bajty 

pseudolosowe. 

random_int () - Generuje kryptograficznie bezpieczne pseudolosowe liczby całkowite. 

random_bytes () 

random_bytes () generuje ciąg kryptograficznych losowych bajtów o dowolnej długości, które są 

odpowiednie do użytku kryptograficznego, na przykład podczas generowania soli, kluczy lub wektorów 

inicjujących. 

Składnia 

string random_bytes ( int $length ) 

Parametery 

* length - długość losowego ciągu znaków, który powinien zostać zwrócony w bajtach. 

Zwracane wartości 

* Zwraca ciąg zawierający żądaną liczbę losowo zabezpieczonych kryptograficznie bajtów. 

Błędy / wyjątki 

* Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego źródła losowości, zostanie zgłoszony wyjątek. 

* W przypadku podania niepoprawnych parametrów zostanie wygenerowany błąd TypeError. 

* Jeśli podana zostanie nieprawidłowa długość bajtów, zostanie zgłoszony błąd. 

Przykład 

<?php 

$bytes = random_bytes(5); 

print(bin2hex($bytes)); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

54cc305593 

random_int() 

random_int() generuje kryptograficzne losowe liczby całkowite, które są odpowiednie do użycia tam, 

gdzie obiektywne wyniki są krytyczne. 



Składnia 

int random_int (int $ min, int $ max) 

Parametry 

* min - Najniższa wartość do zwrócenia, która musi być PHP_INT_MIN lub wyższa. 

* max - najwyższa zwracana wartość, która musi być mniejsza lub równa PHP_INT_MAX. 

Zwracane wartości 

* Zwraca kryptograficznie bezpieczną losową liczbę całkowitą z zakresu od min. Do maks. Włącznie. 

Błędy / wyjątki 

* Jeśli nie można znaleźć odpowiedniego źródła losowości, zostanie zgłoszony wyjątek. 

* W przypadku podania niepoprawnych parametrów zostanie wygenerowany błąd TypeError. 

* Jeśli maks. Jest mniejsze niż min, zostanie zgłoszony błąd. 

Przykład 

<? php 

print(random_int(100, 999)); 

print(""); 

print(random_int(-1000, 0)); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

614 

-882 

PHP 7 - Oczekiwania 

Oczekiwania są kompatybilnym wstecz rozszerzeniem starszej funkcji assert(). Oczekiwanie pozwala 

na uzyskanie zerowych kosztów asercji w kodzie produkcyjnym i zapewnia możliwość zgłaszania 

niestandardowych wyjątków w przypadku niepowodzenia asercji. assert () jest teraz konstrukcją 

językową, w której pierwszy parametr jest wyrażeniem w porównaniu do bycia ciągiem lub wartością 

logiczną do przetestowania. 

Dyrektywy konfiguracji dla assert() 

Dyrektywa: Wartość domyślna: Możliwe wartości 

zend.assertions: 1: 1 - generuje i wykonuje kod (tryb programowania); 0 - generuje kod, ale przeskakuje 

go w czasie wykonywania; -1 - nie generuj kodu (tryb produkcyjny) 

assert.exception: 0: 1 - rzuca, gdy asercja się nie powiedzie, albo przez zgłoszenie obiektu podanego 

jako wyjątek, albo przez zgłoszenie nowego obiektu AssertionError, jeśli wyjątek nie został podany; 0 - 

użyj lub wygeneruj Throwable, jak opisano powyżej, ale generuje tylko ostrzeżenie oparte na tym 

obiekcie, a nie rzucając go (zgodne z zachowaniem PHP 5) 



Parametry 

* asertion- asercja. W PHP 5 musi to być ciąg znaków do oceny lub wartość logiczna do przetestowania. 

W PHP 7 może to być również dowolne wyrażenie, które zwraca wartość, która zostanie wykonana i 

wynik służy do wskazania, czy asercja się powiodła, czy nie. 

* description - opcjonalny opis, który zostanie zawarty w komunikat o błędzie, jeśli asercja się nie 

powiedzie. 

* exception - w PHP 7 drugim parametrem może być obiekt Throwable zamiast ciągu opisowego, w 

którym to przypadku obiekt zostanie rzucony, jeśli asercja się nie powiedzie i dyrektywa konfiguracyjna 

assert.exception zostanie włączona. 

Zwracane wartości 

FALSE, jeśli twierdzenie jest fałszywe, w przeciwnym razie PRAWDA. 

Przykład 

<?php 

ini_set('assert.exception', 1); 

class CustomError extends AssertionError {} 

assert(false, new CustomError('Custom Error Message!')); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

Fatal error: Uncaught CustomError: Custom Error Message! in... 

PHP 7 - instrukcja użytkowania 

Począwszy od PHP7, pojedyncza instrukcja użycia może być używana do importowania klas, funkcji i 

stałych z tej samej przestrzeni nazw zamiast instrukcji wielokrotnego użytku. 

Przykład 

<?php 

// Before PHP 7 

use com\tutorialspoint\ClassA; 

use com\tutorialspoint\ClassB; 

use com\tutorialspoint\ClassC as C; 

use function com\tutorialspoint\fn_a; 

use function com\tutorialspoint\fn_b; 

use function com\tutorialspoint\fn_c; 

use const com\tutorialspoint\ConstA; 

use const com\tutorialspoint\ConstB; 



use const com\tutorialspoint\ConstC; 

// PHP 7+ code 

use com\tutorialspoint\{ClassA, ClassB, ClassC as C}; 

use function com\tutorialspoint\{fn_a, fn_b, fn_c}; 

use const com\tutorialspoint\{ConstA, ConstB, ConstC}; 

?> 

PHP 7 - Obsługa błędów 

Od PHP 7 obsługa błędów i raportowanie zostały zmienione. Zamiast zgłaszania błędów za pomocą 

tradycyjnego mechanizmu raportowania błędów używanego przez PHP 5, teraz większość błędów jest 

obsługiwana przez zgłaszanie wyjątków błędów. Podobnie jak w wyjątkach, wyjątki dotyczące błędów 

pojawiają się aż do osiągnięcia pierwszego pasującego bloku catch. Jeśli nie ma pasujących bloków, 

zostanie wywołana domyślna procedura obsługi wyjątków zainstalowana za pomocą funkcji 

set_exception_handler (). W przypadku braku domyślnej procedury obsługi wyjątków, wyjątek 

zostanie przekształcony w błąd krytyczny i będzie obsługiwany jak tradycyjny błąd. Ponieważ hierarchia 

błędów nie jest rozszerzona od wyjątku, kod korzystający z bloków catch (wyjątek $ e) {...} do obsługi 

nieprzechwyconych wyjątków w PHP 5 nie będzie obsługiwał takich błędów. Blok catch (błąd $ e) {...} 

lub moduł obsługi set_exception_handler () jest wymagany do obsługi błędów krytycznych. 

Przykład 

<?php 

class MathOperations { 

protected $n = 10; 

// Try to get the Division by Zero error object and display as Exception 

public function doOperation(): string { 

try { 

$value = $this->n % 0; 

return $value; 

} catch (DivisionByZeroError $e) { 

return $e->getMessage(); 

} 

} 

} 

$mathOperationsObj = new MathOperations(); 

print($mathOperationsObj->doOperation()); 

?> 



Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki - 

Modulo by zero 

PHP 7 – Dzielenie Liczb Całkowitych 

PHP 7 wprowadza nową funkcję intdiv (), która wykonuje dzielenie całkowite swoich operandów i 

zwraca dzielenie jako int. 

Przykład 

<?php 

$value = intdiv(10,3); 

var_dump($value); 

print(" "); 

print($value); 

?> 

It produces the following browser output − 

int(3) 

3 

PHP 7 - Opcje sesji 

Od PHP7 + funkcja session_start() akceptuje tablicę opcji zastępujących dyrektywy konfiguracji sesji 

ustawione w php.ini. Te opcje obsługują session.lazy_write, która jest domyślnie włączona i powoduje, 

że PHP zastępuje dowolny plik sesji, jeśli dane sesji uległy zmianie. Inną dodaną opcją jest 

read_and_close, co oznacza, że dane sesji powinny zostać odczytane, a następnie sesja powinna zostać 

natychmiast zamknięta bez zmian. Na przykład ustaw session.cache_limiter na private i ustaw flagę, 

aby zamykała sesję natychmiast po jej odczytaniu, używając następującego fragmentu kodu. 

<?php 

session_start([ 

'cache_limiter' => 'private', 

'read_and_close' => true, 

]); 

?> 

PHP 7 - Przestarzałe funkcje 

Poniższe funkcje są przestarzałe i mogą zostać usunięte z przyszłych wersji PHP. Konstruktory w stylu 

PHP 4. Konstruktory w stylu PHP 4 są metodami o tej samej nazwie co klasa, w której są zdefiniowane, 

są teraz przestarzałe i zostaną usunięte w przyszłości. PHP 7 wyemituje E_DEPRECATED, jeśli 

konstruktor PHP 4 jest jedynym konstruktorem zdefiniowanym w klasie. Klasy implementujące metodę 

__construct () pozostają niezmienione. 

Przykład 



<?php 

class A { 

function A() { 

print('Style Constructor'); 

} 

} 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors  in a future version of 

PHP; A has a deprecated constructor in... 

Wywołania statyczne do metod niestatycznych 

Wywołania statyczne do metod niestatycznych są przestarzałe i mogą zostać usunięte w przyszłości. 

Przykład 

<?php 

class A { 

function b() { 

print('Non-static call'); 

} 

} 

A::b(); 

?> 

Tworzy następujące dane wyjściowe przeglądarki – 

Deprecated: Non-static method A::b() should not be called statically in... 

Non-static call 

password_hash () opcja soli 

Opcja salt dla funkcji password_hash () została uznana za przestarzałą, aby programiści nie generowali 

własnych (zwykle niepewnych) soli. Sama funkcja generuje kryptograficznie bezpieczną sól, gdy 

deweloper nie dostarcza soli - dlatego niestandardowe wytwarzanie soli nie jest już wymagane. 

Opcja kontekstu SSL capture_session_meta 

Opcja kontekstu SSL capture_session_meta jest przestarzała. Metadane SSL są teraz używane przez 

funkcję stream_get_meta_data (). 

PHP 7 - Usunięte rozszerzenia i SAPI 



Następujące rozszerzenia zostały usunięte z PHP 7 i późniejszych – 

*ereg  

*mssql 

*mysql 

*sybase_ct 

Następujące SAPI zostały usunięte z PHP 7 i później – 

*aolserver 

*apache 

*apache_hooks 

*apache2filter 

*caudium 

*continuity 

*isapi 

*milter 

*nsapi 

*phttpd 

*pi3web 

*roxen 

*thttpd 

*tux 

*webjames 

 


