


Permainan Berkedok Web – Episode IV



Ketika data login sudah diolah/divalidasi maka redirection digunakan jika ingin
pergi ke halaman yang baru.

Header(“Location: URL”);

header("Location: http://10.151.13.4/web/main.php");

Teknik yang umum digunakan:
Halaman awal situs = halaman login

Halaman login meN-validasi user dan mengeset cookies

Redirect ke halaman baru

Halaman baru menggunakan data cookie untuk mengakses informasi Database



HTTP adalah protokol yang stateless, artinya setiap transaksi
client/server merupakan entitas terpisah.

Akibatnya, webserver tidak memiliki mekanisme yang 
otomatis dapat mengingat informasi tentang setiap browser di
suatu situs.

Padahal, banyak aplikasi berbasis web yang butuh untuk me-
maintain state, misalnya untuk memberikan fasilitas ‘shopping 
cart’ sebelum menggunakan fasilitas ‘checkout’



Cookies berguna untuk mengatasi sifat ‘stateless’ dari web 
(protokol HTTP)

Cookies ditulis di client storage.

3 hal yang bisa dilakukan terhadap cookies:

Membuat

Mengakses

Menghapus





setcookie( name, value, expiration );

Misal, 

setcookie(“fruit”,”banana”,time()+3600); 

Cookie dengan nama ‘fruit’ 

dengan nilai ‘banana’; 

akan dihapus 1 jam dari sekarang.

Nilai cookie dikirim sebagai bagian dari header HTTP. 



$_COOKIE -> berisi nilai setiap cookie yang sedang aktif.

Contoh:

<?

foreach ($_COOKIE as $name =>$value) 

echo “<BR>$name => $value”;

?>



Secara otomatis terhapus setelah waktu yang telah ditentukan
sebelumnya (expiration time)

Atau secara manual dihapus dengan mengeset cookie tertentu
dengan isi variabel waktu negatif

setcookie(“username”,””,time()-3600);



User dapat mengeset agar cookies tidak dijalankan
di browser (disable cookies)

Cookies dapat dilihat oleh user yang lain

Hanya dapat menyimpan 20 cookies; max 4KB.

Beberapa browser bisa menampilkan dengan benar
hanya jika seluruh options diset di perintah
setcookie()



Untungnya PHP menyediakan mekanisme yang sederhana
untuk me-maintain informasi state, yaitu mendukung session.

Session adalah urutan request HTTP dari browser tertentu, 
dimana tantangannya adalah bagaimana mengenali request 
pertama dan kedua berasal dari browser yang sama.

Misalnya, 

seorang user bisa log in ke suatu sistem, dan aktivitas
browsing-nya ke halaman-halaman selanjutnya tetap
mengenali user tersebut.



Session pada PHP diatur dengan array superglobal $_SESSION.

Satu script PHP dapat membuat sebuah variabel di array ini
dan variabel tsb akan tersedia untuk script yang lain pada
session yang sama.

Maka misalnya sebuah script telah berhasil meN-validasi
seorang user, script tersebut dapat mengeset sebuah variabel
yang menyimpan siapa user tersebut, dan script yang lain 
dapat mengecek apakah variabel tersebut telah di-set atau
belum.



Script yang akan menggunakan session harus memanggil session_start. 
Setelah itu script tersebut dapat menulis atau membaca isi array 
$_SESSION

Script diatas dapat dicantumkan di halaman login yang pertamanya
memvalidasi detail user dan kemudian mengeset variabel session

<?php

session_start();

// memvalidasi detil user pada saat login

$_SESSION[’user_id’] = “hadziq@if.its.ac.id";

?>



Lalu setiap script berikutnya akan mengecek terlebih dahulu
apakah variabel $_SESSION sudah diset atau belum:

<?php

session_start();

if (isset($_SESSION[’user_id’])) {

// script knows who it is and

// can customize page

} else {

// only provide free content

// or redirect to login page

}

?>



Session bekerja dengan menggunakan cookie. Ketika session 
pertama kali dibuat, PHP akan membuat sebuah session id yang 
dikirim ke browser sebagai sebuah cookie — yaitu sebuah
informasi yang disimpan browser.

Variabel yang dibuat didalam array $_SESSION disimpan di server 
di sebuah area yang diidentifikasi oleh session id.

Pada setiap request HTTP selanjutnya, browser akan secara
otomatis mengirim kembali cookie ke webserver, yang kemudian
menempatkan nilai yang tersimpan di array $_SESSION sehingga
bisa diakses oleh script yang baru/selanjutnya.



Apabila browser diset untuk tidak menerima cookie yang 
dikirim web server, PHP akan secara otomatis mengirimkan
session id bersamaan dengan URL.

Misalnya, jika session id nya adalah 1234510813018230123 
maka PHP akan secara otomatis menambahkan nilai ini ke
setiap link di halaman sehingga sebuah link seperti cart.php
akan menjadi cart.php?PHPSESID=1234510813018230123

Dan ketika user meng-klik halaman selanjutnya, session id 
akan dikirim kembali ke server bersama dengan URLnya.



MySQL adalah database server relasional yang gratis di bawah
lisensi GNU (General Public License).

Multiplatform

Berbentuk Jaringan Server 
(tidak punya GUI seperti Ms Access)



Sebuah MySQL client yang ditulis dalam PHP.

Melalui web kita dapat mengatur:

Mengatur database

Mengatur MySQL users

Submit query

Recommended for new comers . Like this !



CREATE 
DATABASE

DROP 
DATABASE

CREATE 
DATABASE

DESCRIBE

ALTER 
TABLE

DROP 
TABLE

DELETE UPDATE

LOCK 
TABLES

UNLOCK 
TABLES

INSERT 
INTO

SELECT



Ada banyak cara untuk koneksi ke database dari PHP. Salah-
satunya PHP mendukung koneksi langsung ke database MySQL 
melalui fungsi-fungsi seperti mysql_connect(), 
mysql_select_db() dsb.





Jika tidak ada error maka variabel $result akan menunjuk
pada sebuah obyek result.

Obyek ini seperti sebuah kursor, yang didalamnya terdapat
method fetchRow() yang akan mengambil baris saat ini (dalam
array) dan bergerak ke bawah ke baris selanjutnya.

while ($row =& $result->fetchRow()) {

// do something with the row

}

Method fetchRow() mengembalikan NULL jika sudah tidak ada
lagi baris yang bisa diambil, sehingga dengan menggunakan
sebuah while loop kita dapat memproses setiap baris.



Pada contoh ini data yang ada pada setiap baris akan ditampilkan.

while ($row =& $result->fetchRow()) {

print "<p>$row[0] has a population of 
$row[1]</p>";

}

Setiap baris adalah sebuah array terdiri dari dua elemen, dengan
indeks $row[0] dan $row[1].



Akhirnya script akan melepaskan semua resource yang saat ini
sedang digunakan.

$result->free();

$conn->disconnect();

Sebenarnya ketika script ini berakhir, resource akan secara
otomatis dilepas, tetapi jika script yang digunakan cukup besar
dimana didalamnya ada banyak koneksi database, ada baiknya
resource dilepas secara eksplisit jika mereka tidak lagi
digunakan.
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