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Замість сніданку – стрічка новин у Facebook, замість розмов за обід- нім столом – фото в Instagram. І до 

речі, обід туди ж. Як то кажуть: не сфоткав – не з’їв. За останні десять років наше життя круто змінилося. І 

сьогодні, напевно, вже у кожного є своя сторінка в соціальних мережах. І не одна: тих нині багато. Навіть 

жарти на кшталт «зайшов на п’ять хвилин, а вийшов о четвертій ранку» стали бородатими. 

Якщо необхідно розробити інтернет-сайт, відмінний від елементарного сайту, Вам не обійтись без 

використання серверної мови програмування, найбільш популярною серед яких є PHP (Hypertext Preprocessor, 
попередня назва: Personal Home Page Tools) – скрипкова мова програмування, призначена для генерації 

HTML-сторінок на стороні сервера. PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається у 

браузер. 

Розглядаючи різні аспекти використання PHP, можна виділити такі основні її переваги: 

- традиційність; 

- простота; 

- ефективність; 

- безпека; 

- гнучкість. 

Традиційність. Синтаксис і конструкції РНР включають багато елементів, які є у мовах програмування С, 

Perl, Pascal. РНР є мовою з універсальним синтаксисом і водночас пристосована до веб-програмування. 

Простота. PHP може бути вбудована безпосередньо в html-код сторінок, які коректно обробляються PHP-
інтерпретатором. PHP містить величезну кількість різних функцій, що позбавляє нас необхідності писати 

багаторядкові скрипти для виконання простого завдання. Головне для розробника – правильно вибрати 

функцію відповідно до конкретного завдання. Крім того, не потрібно завантажувати бібліотеки, вказувати 

спеціальні параметри компіляції. 

PHP містить ряд готових бібліотек для роботи із популярними базами даних. 

Безпека. 1. Засоби безпеки системного рівня. РНР можна налаштувати так, щоб вона забезпечувала 

максимальну свободу дій і безпеку. РНР може працювати в безпечному режимі (safe mode), який обмежує 

можливості застосування РНР користувачами. Наприклад: максимальний час виконання та використання 

пам’яті. 

2. Засоби безпеки рівня програми. РНР включає надійні механізми шифрування. РНР також сумісний з 

багатьма додатками інших розробників, що дозволяє легко інтегрувати його з захищеними технологіями 
електронної комерції. Вихідний код РНР не можна переглянути у браузері, оскільки він виконується на 

сервері. 

Гнучкість. РНР використовується не лише у поєднанні з HTML, але й із JavaScript, WML, XML та іншими 

мовами програмування. РНР-код може передаватися будь-яким  браузерам і  пристроям,  в тому числі 

стільниковим телефонам, портативним комп’ютерам. РНР-код можна виконувати в режимі командного рядка. 

В даному проєкті нами використано шаблон проєктування MVC. В архітектурі MVC модель надає дані і 

правила бізнес-логіки, уявлення відповідає за користувальницький інтерфейс, а контролер забезпечує 

взаємодію між моделлю і представленням. 

Модель – містить бізнес-логіку додатка і включає методи вибірки (це можуть бути методи ORM), обробки 

(наприклад, правила валідації) і надання конкретних даних, що часто робить її дуже товстою, що цілком 

нормально. Модель не повинна безпосередньо взаємодіяти з користувачем. Всі змінні, що відносяться до 

запиту користувача, повинні оброблятися в контролері. Модель не повинна генерувати HTML або інший код 
відображення, який може змінюватися в залежності від потреб користувача. Такий код повинен оброблятися 

у видах. 

Вид – використовується для завдання зовнішнього відображення даних, отриманих з контролера і моделі. 

Види містять HTML-розмітку і невеликі вставки PHP-коду для обходу, форматування і відображення даних. 

Не повинні безпосередньо звертатися до бази даних. Цим повинні займатися моделі. Не повинні працювати з 

даними, отриманими із запиту користувача. Це завдання має виконувати контролер. Може безпосередньо 

звертатися до властивостей і методів контролера або моделей, для отримання готових до висновку даних.  

Контролер – сполучна ланка, що з’єднує моделі, види і інші компоненти в робочий додаток. Контролер 

відповідає за обробку запитів користувача. Контролер не повинен містити SQL-запитів. Їх краще тримати в 

моделях. Контролер не повинен містити HTML і інший розмітки. Її варто виносити в види.  

 

 


