
Programação WEB 2
Funções, data e hora no PHP



PHP

ROTEIRO DA AULA

 1. Cookies

 2. Sessão



Cookies

 Um cookie é frequentemente usado para identificar um usuário. 
Um cookie é um pequeno arquivo incorporado pelo servidor no 
computador do usuário. 

 Sempre que o mesmo computador solicitar uma página com um 
navegador, ele também enviará o cookie. 

 Com o PHP, podemos criar e recuperar valores de cookies.



Cookies  Um cookie é criado com a função setcookie () passando os 
seguintes parâmetros.

setcookie(nome, valor, tempo de expiração);



Cookies

 O exemplo a seguir cria um cookie chamado "usuario" com o valor 
"Regilan". O cookie expirará após 30 dias (86400 * 30). O "/" 
significa que o cookie está disponível em todo o site (caso 
contrário, selecione o diretório de sua preferência).

 Em seguida, recuperamos o valor do cookie "usuário" (usando a 
variável global $ _COOKIE). Também usamos a função isset () para 
descobrir se o cookie está definido:



Cookies

$cookie_nome = “usuario";
$cookie_valor = “Regilan";
setcookie($cookie_name, $cookie_value, time() + 
(86400 * 30), "/"); // 86400 = 1 dia em segundos = 24h * 60m * 
60s
?>
<html>
<body>

<?php
if(!isset($_COOKIE[$cookie_nome])) {

echo "Cookie named '" . $cookie_ nome . "' is not set!";
} else {

echo "Cookie '" . $cookie_ nome . "' is set!<br>";
echo "Value is: " . $_COOKIE[$cookie_ nome];

}
?>

</body>
</html>



Cookies
 Para modificar um cookie, basta definir (novamente) o cookie 

usando a função setcookie ().

 Para excluir um cookie, usamos a função setcookie () com uma 
data de validade no passado:

<?php
// set the expiration date to one hour ago
setcookie("user", "", time() - 3600);
?>



Sessão
 Uma sessão é uma maneira de armazenar informações (em variáveis) 

para serem usadas em várias páginas.

 Ao contrário de um cookie, as informações não são armazenadas no 
computador do usuário.



Sessão

 Quando você trabalha com um aplicativo, você o abre, faz 
algumas alterações e depois o fecha. Isso é muito parecido com 
uma sessão. O computador sabe quem você é. Ele sabe quando 
você inicia o aplicativo e quando termina. Mas na internet há um 
problema: o servidor da web não sabe quem você é ou o que faz, 
porque o endereço HTTP não mantém o estado.

 As variáveis de sessão resolvem esse problema armazenando 
informações do usuário a serem usadas em várias páginas (por 
exemplo, nome de usuário, cor favorita etc.). Por padrão, as 
variáveis da sessão duram até o usuário fechar o navegador.

 Assim; As variáveis de sessão contêm informações sobre um único 
usuário e estão disponíveis para todas as páginas em um 
aplicativo.



Sessão

 Uma sessão é iniciada com a função session_start ().

 As variáveis de sessão são definidas com a variável global do PHP: 
$ _SESSION.

 Exemplo:

<?php
// Inicia uma sessão
session_start();
?>

<?php
// Modificando variáveis de sessão
$_SESSION["cor"] = "azul";
$_SESSION["animal"] = "coelho";
echo "Sessão alterada";
?>



Sessão

 As variáveis da sessão não são passadas individualmente para 
cada nova página, mas são recuperadas da sessão que abrimos no 
início de cada página (session_start ()).

 Observe também que todos os valores de variáveis de sessão são 
armazenados na variável global $ _SESSION:
<?php
session_start();
?>

<?php
// Exibindo valores de variáveis de sessão
echo "Cor favorita " . $_SESSION[" cor"] 
. ".<br>";
echo “Animal favorito" . $_SESSION[“animal"] 
. ".";
?>



Sessão

 Outra maneira de mostrar todos os valores de variáveis de sessão 
para uma sessão de usuário é executar o seguinte código:

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
print_r($_SESSION);
?>

</body>
</html>



Sessão

 Para remover todas as variáveis globais da sessão e destruí-la, 
podemos usar as funções session_unset () e session_destroy ():

<?php
session_start();
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
// remove todas as variáveis de sessão
session_unset();

// destrói a sessão
session_destroy();
?>



Próxima aula  Acesso a dados


