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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

Numerek grudniowego release PHP to 8.2 – chociaż chcąc być pre-
cyzyjnym, trzeba wspomnieć, że nie jest to najnowsza wersja. 

Pojawiły się bowiem jeszcze dwie: 8.2.1 i 8.2.2 (styczeń i luty 2023). 
Jak jednak zerknąć w ChangeLog tych wydań, to można tam zauwa-
żyć głównie słowo „Fixed...” – co oznacza, że coś naprawili. A skoro 
naprawili, to znaczy, że nie ma co się już tym zajmować.

Rozwiązania wprowadzone w wersji PHP 8.2 budzą we mnie 
mieszane uczucia. Nie są one negatywne, ale też nie są jakoś przesad-
nie pozytywne. Nie miałem wielkich oczekiwań. Zapowiedzi twór-
ców nie zwiastowały wywracania całego pehapowego ekosystemu 
do góry nogami. Im prostszy (mniejszy) update PHP, tym prostsza 
aktualizacja środowisk – a to ważne dla spracowanych devopsów 
i programistów.

Odnośnie do samego PHP 8.2: jedna wprowadzona zmiana jest 
w mojej opinii kluczowa, ale o niej za chwilę. Druga poprawka jest 
mała, ale potwierdzająca dobry trend w rozwoju PHP. Pozostałe roz-
wiązania są – powiedzmy – okej, a jeszcze inne średnie i niestety słabe.

MKNIE JAK RAKIETA
Wspomniana przeze mnie poprawka, która potwierdza stały, dobry 
trend w rozwoju PHP, to zwiększenie szybkości działania. Otóż każda 
nowa wersja PHP to zwiększona wydajność. Komfort i bezpieczeń-
stwo to ważny aspekt każdego nowego wydania.

Z porównań wydajnościowych różnych wersji PHP wynika, że 
wersja 8.2 jest szybsza od 8.1 średnio o jakieś 2%. Wydawać by się 
mogło, że niedużo. Jednak mieć te 2%, a nie mieć – to jest różnica. 
A poza tym jest progres? Jest!

W trakcie testów porównawczych uwzględniano czasy wykona-
nia benchmarkowych skryptów PHP (operacje matematyczne, ope-
racja na ciągach znaków, różnego rodzaje pętle, generowanie grafik 
SVG itp). Poprawa nastąpiła w wydajności wykonywania zadań PHP 
CLI. Również zużycie pamięci (Peak Memory Usage) jest mniejsze.

Ciekawiej prezentuje się porównanie 8.2 do 7.4. która bije poczci-
wą 7.4 o ponad 40%. Dlaczego w ogóle wspominam o prehistorycz-
nej wersji 7.4? Wierzcie lub nie, ale cała masa witryn dalej działa na 
tej wolnej, pozbawionej już wsparcia wersji. Serwis Zend.com twierdzi, 
że ponad 54% regularnie ankietowanych przez nich zespołów deve-
loperskich nadal używa w swoich projektach PHP 7.4, a prawie 20% 
PHP 5.6 (sic!). Zatem do aktualizacji, póki was jeszcze nie zhackowali! 

DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI KLASY 
ODCHODZĄ W NIEBYT

Paradoksalnie ta aktualizacja PHP zyskała moje uznanie nie tyle z powodu 
nowo dodanej funkcjonalności, lecz ze względu na usunięcie istniejącej. 

No dobrze, nie do końca została ona usunięta, bo zyskała dopiero 
status Deprecated. Nie zmienia to jednak faktu, że jej dni i tak są po-
liczone. Cieszmy się zatem z tego, co mamy, a szampana otworzymy 
po wydaniu PHP 9.0, kiedy definitywnie ona zniknie.

O jakiej funkcjonalności piszę? Chodzi o możliwość deklarowa-
nia właściwości klas w sposób dynamiczny. Innymi słowy klasa przyj-
mie z pokorą każdą właściwość, jaką jej zadeklarujemy. Na przykład: 

Listing 1. Dynamiczne deklarowanie właściwości klasy w PHP 8.0

class User { };
$user = new User();
$user->name = "Piotr";
var_dump($user);

Rezultat:

object(User)#1 (1) { ["name"]=> string(5) "Piotr"}

Jak widać, z ułańską fantazją przypisałem obiektowi klasy User nową 
właściwość, nad którą ten obiekt nie ma żadnej kontroli. Skoro ja 
mogę zadeklarować taką właściwość, to każdy może. Kończy się na 
tym, że upstrzony jak choinka obiekt „dźwiga” całą masę właściwo-
ści, o których nie wie nikt oprócz ich twórców – z tym że każdy wie 
tylko o swoich. Nie wspomnę już o mniej lub bardziej intencjonal-
nych nadpisywaniach tych właściwości. Powód, dla którego nie lubię 
dynamicznej deklaracji właściwości klasy, jest prosty: nikt nad tym 
nie panuje.

Co bardziej zapobiegliwi programiści, którym leży na sercu po-
rządek w strukturze obiektu, mogą zadeklarować w klasie metody 
magiczne __set i __get, żeby realizować w nich jakąś wyrafinowaną 
weryfikacyjną logikę i blokować tę radosną twórczość, ale komu by 
się chciało? 

Jednak wraz z nową wersją PHP próba przypisania wartości dla 
niezadeklarowanej wcześniej właściwości klasy kończy się ostrzeże-
niem, że nie tędy droga. Wykonanie kodu z Listingu 1 w PHP w wer-
sji 8.2 zakończy się tak:

Deprecated:
Creation of dynamic property User::name is deprecated.

Mimo ostrzeżenia właściwość klasy User o nazwie name ostatecznie 
zostanie utworzona:

Listing 2. Dynamiczne deklarowanie właściwości klasy w PHP 8.2 

var_dump($user);

Rezultat:

object(User)#1 (1) { ["name"]=> string(5) "Piotr"}

PHP 8.2 – kilka małych kroków naprzód
Twórcy popularnego „pehapa” nie próżnują i w grudniu 2022 roku wypuścili kolejną wersję 
tego języka programowania, w której zrobiono kilka małych kroków do przodu i wykonano 
jeden całkiem spory skok.

https://programistamag.pl/typy-prenumeraty/
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