Wprowadzenie
Od statycznych do dynamicznych stron internetowych
Statyczne strony internetowe
„Marzeniem sieci jest wspólna przestrzeń informacyjna, w której komunikujemy się, dzieląc się
informacjami. . . . ”
—Tim Berners-Lee

Kiedy Tim Berners-Lee wynalazł World Wide Web w 1989 roku, rozpoczął rewolucję informacyjną
niespotykaną od czasu, gdy Gutenberg wynalazł prasę drukarską w XV wieku. W ciągu niecałych 10 lat
świat, jaki znaliśmy, został na zawsze zmieniony przez jego stworzenie. Tim Berners-Lee, 25-letni
konsultant komputerowy, rozpoczął swoją pierwszą pracę w Internecie podczas pracy w CERN,
laboratorium fizyki w Genewie w Szwajcarii. CERN był ogromnym ośrodkiem badań naukowych,
składającym się z tysięcy naukowców i setek systemów. Berners-Lee najpierw próbował uporządkować
dokumenty na swoim dysku twardym, łącząc je ze sobą, co doprowadziło do hipertekstowego języka,
który umożliwia łączenie i rozpowszechnianie powiązanych dokumentów, nie tylko na jego
komputerze, ale także w sieciach komputerów. Jego system śledził badaczy, ich projekty i dokumenty,
oprogramowanie, z którego korzystali, ich komputery i tak dalej. Aby pobrać i wysłać dokumenty,
opracował prosty protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i stworzył HTML (Hypertext Markup
Language), aby opisać układ tekstu w dokumentach. Wczesna sieć była jak biblioteka internetowa,
dokumenty połączone linkami, w których społeczność naukowa highenergy mogła swobodnie czytać i
uzyskiwać dostęp do informacji w całej swojej firmie i ostatecznie na całym świecie. Oryginalna sieć
była finansowana przez rząd, ograniczona do badań i edukacji. Strony internetowe składały się ze
zbioru dokumentów napisanych w języku HTML. Strony były tekstowe, proste i statyczne. Za każdym
razem, gdy użytkownik ponownie ładuje stronę w swojej przeglądarce, wyglądał dokładnie tak samo.
Składał się z tekstu HTML, obrazów i linków. To nie była złożona sieć handlowa, którą znamy dzisiaj,
gdzie możesz robić wszystko, od zakupów online, po handel akcjami, rezerwację wakacji lub znalezienie
partnera. Statyczne strony internetowe były przydatne do wysyłania i pobierania raportów, zdjęć i
artykułów, ale nie mogły zarządzać danymi, które się zmieniły, zapamiętywały nazwy i preferencje
użytkowników, natychmiast tworzyły niestandardowe dane wyjściowe z bazy danych lub osadzały
strumieniowe wideo na stronie . Gdy sieć rozrosła się i stała się wirtualnym centrum handlowym,
konkurenci potrzebowali stron internetowych, które przyciągałyby potencjalnych nabywców i
handlowców, oferując interaktywne i ekscytujące wrażenia, szybki czas reakcji i opinie na bieżąco.
Potrzebowali dynamicznych stron internetowych.
Dynamiczne strony internetowe
Dynamiczna witryna internetowa to taka, której zawartość jest regenerowana za każdym razem, gdy
użytkownik odwiedza lub przeładowuje witrynę. Chociaż może to być tak proste, jak wyświetlanie
bieżącej daty i godziny, w większości przypadków wymaga użycia bazy danych, która zawiera
informacje o witrynie, oraz języka skryptowego, który może pobrać informacje z bazy danych. Google
i Yahoo! to przykłady witryn dynamicznych, wyszukiwarek tworzących niestandardowe strony na
podstawie wpisanego słowa kluczowego lub frazy. Powstała strona jest tworzona w locie, dostosowana
specjalnie dla Ciebie, na podstawie Twojego żądania. Farmy potężnych komputerów na całym świecie
stale przyjmują takie żądania i je przetwarzają. We wczesnych dniach Internetu przetwarzanie
odbywało się za pośrednictwem interfejsu Common Gateway Interface, zwanego CGI, technologii po

stronie serwera, która pozwoliła twórcom stron internetowych na tworzenie dynamicznych witryn.
Większość skryptów CGI napisano w Perlu. Przeglądarka wysyła do serwera informacje ze strony HTML,
takie jak informacje z formularza wypełniania, w celu przetworzenia. Serwer następnie utworzy bramę
do zewnętrznego programu o nazwie skrypt CGI lub program pomocniczy. Chociaż można było użyć
dowolnego języka programowania, najpopularniejszym językiem dla CGI był Perl. Skrypt Perla
następnie analizowałby dane, wygenerował HTML na podstawie określonych warunków, wysłał
wiadomość e-mail, otworzył plik lub bazę danych i wysłał informacje przez bramę z powrotem do
serwera, skąd następnie został przekazany do przeglądarki
Chociaż podstawowy proces tworzenia dynamicznych stron internetowych nie zmienił się, ewoluowały
nowe języki, co znacznie upraszcza proces, umożliwiając osadzenie przetwarzania bezpośrednio na
serwerze. PHP jest takim językiem. Skrypt PHP można osadzić bezpośrednio na stronie internetowej.
Może generować HTML i obrazy w locie, pobierać aktualne informacje z pliku lub bazy danych,
szyfrować dane, zapamiętywać preferencje użytkownika i tak dalej. Wykonuje instrukcje PHP i wstawia
wyniki z powrotem na stronę internetową, zanim serwer odeśle stronę z powrotem do przeglądarki,
dzięki czemu strona będzie naprawdę dynamiczna. Sugerowanie, że Perl jest przestarzały, nie jest tutaj
intencją. Perl ma Masona i mod_perl, aby umożliwić Perlowi i HTMLowi osadzenie na serwerze Apache.
Strony internetowe często przetwarzają ogromne ilości informacji. System zarządzania bazą danych
jest niezbędny do przechowywania, wyszukiwania i aktualizacji tych informacji. MySQL,
najpopularniejsza na świecie baza danych typu open source, stała się wyborem dla aplikacji
współpracujących z witrynami sieci Web obsługującymi bazy danych. PHP i MySQL, współpracując ze
sobą, tworzą połączenie dwóch potężnych technologii używanych do tworzenia dynamicznych stron
internetowych.
Co to jest Open Source?
„Wolne oprogramowanie” to kwestia wolności, a nie ceny. Aby zrozumieć tę koncepcję, należy myśleć
o „wolnym” jak o „wolnym mowie”, a nie o „wolnym piwie”.
—Fundacja Wolnego Oprogramowania,
PHP i MySQL reprezentują najnowszą generację aplikacji open source. Co to znaczy? Na początku
Berners-Lee przewidywał swobodny dostęp do informacji dla wszystkich. W miarę ewolucji sieci idea
„wolnego” nabierała różnych znaczeń dla różnych grup. Jednak bez względu na to, jak zdefiniowano
pojęcie „wolny”, można śmiało powiedzieć, że oprogramowanie własnościowe (prywatne i
kontrolowane) nie jest darmowe. Ruch Open Source ma na celu swobodny dostęp do kodu źródłowego
oprogramowania z ograniczonymi ograniczeniami. Według Open Source Initiative, Microsoft Windows,
Adobe Photoshop i WinZip są przykładami prawnie zastrzeżonego oprogramowania. Podstawowa idea
otwartego oprogramowania jest bardzo prosta: kiedy programiści mogą czytać, redystrybuować i
modyfikować kod źródłowy oprogramowania, oprogramowanie ewoluuje. Ludzie go ulepszają, ludzie
go dostosowują, ludzie naprawiają błędy. I może się to zdarzyć z prędkością, która, jeśli ktoś jest
przyzwyczajony do wolnego tempa tworzenia konwencjonalnego oprogramowania, wydaje się
zadziwiająca. Mówiąc wprost, możesz pobierać i używać tych aplikacji bez karty kredytowej lub
bezpłatnego okresu próbnego.
O PHP
Czym jest PHP? PHP jest prostym, szybkim, przenośnym językiem skryptowym, dobrze
przystosowanym do tworzenia witryn sieci Web z bazą danych. Został opracowany w 1995 roku i
obecnie obsługuje dziesiątki milionów stron internetowych na całym świecie. Poprzednikiem PHP był
PHP / FI, Osobista strona główna / Interpreter formularzy, opracowany przez Rasmus Lerdorf w 1995

roku, aby pomóc mu śledzić liczbę odwiedzających uzyskujących dostęp do jego CV. Był to w zasadzie
zestaw skryptów Perl / CGI, przepisany później przez Lerdorfa w języku C i otwarty; to znaczy
udostępniono bezpłatnie. PHP był bardzo podobny do Perla w składni, ale podczas gdy Perl jest
uniwersalnym językiem skryptowym typu jack-of-all-trade, PHP został zaprojektowany specjalnie do
opanowania Internetu. Instrukcje PHP mogą być osadzone w HTML bezpośrednio na stronie
internetowej, dzięki czemu przy każdym załadowaniu strony PHP może wykonać swój kod. PHP
ułatwiło przetwarzanie formularzy, zapewniając automatyczną interpretację zmiennych formularzy.
Pozwoliło to na interakcję z bazami danych. Umożliwiło użytkownikom tworzenie prostych
dynamicznych stron internetowych. Opracowany zestaw narzędzi Rasmusa Lerdorfa był tak popularny,
że w 1997 r. Wydano PHP / FI 2.0. Ze względu na popularność tej nowej wersji do Lerdorf wkrótce
dołączyła główna grupa programistów, którzy nadal wprowadzali ulepszenia i udoskonalenia nowego
języka. Do tego czasu jest tam tysiące użytkowników i około 50 000 stron internetowych obsługujących
strony PHP / FI. Zeev Suraski i Andi Gutmans, dwaj studenci z Technion-Israel Institute of Technology,
potrzebowali języka do swojego uniwersyteckiego projektu e-commerce. Wybrali PHP / FI do swojego
projektu. Niezadowoleni z jego ograniczeń i błędów, odłożyli projekt na bok i przepisali PHP prawie od
zera. PHP 3.0 był znaczącym odejściem od poprzedniej bazy kodu. Nowy język obsługiwał moduły
dodatkowe i miał znacznie bardziej spójną składnię. W tym czasie zmieniło się również znaczenie
akronimu. PHP oznacza teraz PHP: Preprocesor hipertekstu. PHP 3.0 został wydany w 1998 roku. Do
maja 2000 r. wydano PHP 4. Rdzeń PHP 4 został całkowicie przepisany, aby poprawić wydajność
złożonych aplikacji internetowych i poprawić modułowość platformy. Zeev Suraski i Andi Gutmans,
autorzy PHP 3, wprowadzili nowy silnik parsujący, zwany silnikiem Zend, który jest językiem
skryptowym, który napędza dziś PHP. Ze względu na swój międzynarodowy autorytet, Suraski i
Gutmans założyli firmę PHP Zend Technologies, a ich wkład w PHP był głównym powodem jej
gwałtownego rozwoju na całym świecie. Termin Zend to portmanteau, słowo stworzone przez
połączenie liter w ich imionach: Zeev i Andrew Version 4 oferowali otwarty interfejs programowania
aplikacji (API), umożliwiający innym programistom pisanie modułów dla PHP, modułów, które
rozszerzyłyby jego funkcjonalność, moduły, które pozwoliły PHP 4 na obsługę większości dostępnych
baz danych i serwerów WWW. Dzięki tej wersji PHP stał się poważnym językiem programowania i
platformą do opracowywania i wdrażania złożonych aplikacji internetowych. Nowsze wcielenie PHP
zostało wydane w lipcu 2004 roku. PHP 5 dodał do języka zupełnie nowy model obiektowy. Nowy
model oparty jest na Zend Engine 2 i znacznie poprawia wydajność i możliwości PHP. Większość funkcji
jest kompatybilna wstecz, co pozwala programom napisanym w starszych wersjach na kontynuowanie
pracy. Według sondażu Netcraft, w październiku 2005 r. 23 299 550 domen i 1 290 190 adresów IP
popiera PHP.
Gdzie zdobyć PHP i dokumentację?
Najnowszą dystrybucję PHP dla serwerów Apache i Microsoft można uzyskać na oficjalnej stronie
internetowej PHP, php.net. Ta strona internetowa jest również doskonałym aktualnym źródłem
dokumentacji PHP. Możesz znaleźć konkretną funkcję, na przykład wpisując szukany ciąg w prawym
górnym rogu strony, a zwrócony wynik będzie bardzo zbliżony do tego, czego szukałeś, w tym linki do
innych funkcji wykonujących podobne zadanie. Większość oficjalnych stron dokumentacji opatrzonych
jest komentarzami innych użytkowników, a także wszelkimi błędami lub zmiany wersji
O MySQL
Obecnie wiele organizacji stoi przed podwójnym zagrożeniem rosnącym wolumenem danych i
transakcji zbiegającym się z potrzebą ograniczenia wydatków. Wiele takich organizacji migruje do
systemów zarządzania bazami danych typu open source, aby obniżyć koszty i zminimalizować zmiany
w swoich istniejących systemach. Najpopularniejszym na świecie systemem baz danych typu open

source (do pobrania, używania i modyfikowania za darmo) jest MySQL. Jest dystrybuowany i
obsługiwany przez MySQL AB, szwedzką firmę handlową założoną przez pierwotnych programistów,
Davida Axmarka i Michaela „Monty” Wideniusa, który napisał MySQL w 1995 roku. MySQL ma swoje
korzenie w mSQL lub mini SQL, lekkiej bazie danych opracowanej w Bond University in Australia, aby
zapewnić szybki dostęp do przechowywanych danych przy niskim zapotrzebowaniu na pamięć. Jego
symbolem jest delfin zwany „Sakila”, reprezentujący „szybkość, moc, precyzję i dobrą naturę bazy
danych i społeczności MySQL”.
Gdzie zdobyć MySQL i dokumentację?
MySQL jest zainstalowany na ponad 6 milionach serwerów na całym świecie, aby obsługiwać wiele
dużych witryn internetowych o znaczeniu krytycznym. MySQL został stworzony przez MySQL AB i jest
dostępny do pobrania z ich strony internetowej, gdzie można również znaleźć najnowsze informacje o
oprogramowaniu MySQL i MySQL AB
Funkcje MySQL
MySQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych. Niezależnie od tego, czy jesteś
zaangażowany w stronę internetową, która przetwarza miliony zapytań dziennie, taką jak eBay lub
Yahoo!, czy w mniejszą stronę, taką jak własny sklep internetowy lub kurs szkoleniowy, dane muszą
być przechowywane w zorganizowany i uporządkowany sposób dla łatwego dostępu i przetwarzanie.
Jest to obsługiwane przez system zarządzania bazą danych, taki jak MySQL, w którym dane są
przechowywane w tabelach, a nie w pliku płaskim. MySQL korzysta z modelu klient / serwer; to znaczy
serwer bazy danych (MySQL), który obsługuje (komunikuje się) z wieloma klientami (aplikacjami), gdzie
klienci mogą, ale nie muszą, znajdować się na tym samym komputerze. Obsługuje również SQL,
ustrukturyzowany język zapytań, znormalizowany język używany przez większość nowoczesnych baz
danych do pracy z danymi i administrowania bazą danych. Oprogramowanie MySQL jest
oprogramowaniem typu open source. Jak omówiono wcześniej , open source oznacza, że każdy może
pobrać MySQL z Internetu oraz używać i modyfikować oprogramowanie bez ponoszenia żadnych opłat.
Oprogramowanie MySQL korzysta z GPL (GNU General Public License), aby zdefiniować, co możesz
robić, a czego nie możesz robić z oprogramowaniem w różnych sytuacjach. Jeśli potrzebujesz użyć kodu
MySQL w aplikacji komercyjnej, możesz kupić wersję komercyjną. Serwer bazy danych MySQL jest
bardzo szybki, niezawodny i łatwy w użyciu. MySQL Server został pierwotnie opracowany do obsługi
dużych baz danych znacznie szybciej niż istniejące rozwiązania i od kilku lat jest z powodzeniem
stosowany w bardzo wymagających środowiskach produkcyjnych. Jego łączność, szybkość i
bezpieczeństwo sprawiają, że MySQL Server doskonale nadaje się do uzyskiwania dostępu do bazy
danych w Internecie. MySQL służy jako zaplecze dla wszelkiego rodzaju informacji, takich jak poczta email, obrazy i treści internetowe, gry, pliki dziennika i tak dalej. Serwer może być osadzony w
aplikacjach takich jak telefony komórkowe, urządzenia elektroniczne, kioski publiczne i inne.
Zalety MySQL i PHP
Niektóre technologie działają lepiej niż inne. PHP, prosty i potężny język skryptowy, oraz MySQL,
solidny i niezawodny serwer bazy danych, stanowią idealne połączenie dwóch nowoczesnych
technologii do tworzenia dynamicznych stron internetowych opartych na bazach danych. Niektóre
zalety zarówno PHP, jak i MySQL to:
• Wysoka wydajność
• Wbudowane biblioteki
• Rozszerzalność

• Stosunkowo niski koszt
• Przenośność
• Społeczność programistów
• Łatwość uczenia się
Wysoka wydajność
PHP nie jest już uważane za zwykły język skryptowy, ale teraz, dzięki PHP 7 i jego wysoce wydajnemu
wbudowanemu silnikowi Zend, PHP zapewnia programistom i decydentom IT tendencję biznesową do
szybkiego uwalniania i aktualizowania oprogramowania w Internecie szybciej niż konwencjonalne
dozwolone są cykle programowania. MySQL, wysoce zoptymalizowany serwer bazy danych, zapewnia
czas odpowiedzi i przepustowość, aby sprostać najbardziej wymagającym aplikacjom. Dzięki skryptom
PHP podłączonym do bazy danych MySQL miliony stron mogą być obsługiwane na jednym niedrogim
serwerze.
Wbudowane biblioteki
PHP zawiera wiele wbudowanych funkcji zajmujących się typowymi zadaniami programistycznymi.
Problemy napotykane przez innych programistów zostały rozwiązane i spakowane do biblioteki
procedur udostępnionych społeczności PHP.
Rozciągliwość
PHP i MySQL są rozszerzalne, co oznacza, że programiści na całym świecie wnoszą dodatkowe moduły,
które rozszerzają funkcjonalność i moc języków, aby być na bieżąco z rosnącymi potrzebami rynku i
standardami dnia. Możesz także uzyskać kod źródłowy dla PHP i MySQL. Kod źródłowy to kod, z którego
składa się program przed skompilowaniem programu; czyli oryginalne instrukcje budowania programu.
Stosunkowo niski koszt
Jako programista stron internetowych możesz zażądać o wiele więcej pieniędzy, jeśli potrafisz
opanować PHP i MySQL. Ponieważ są to projekty typu open source, nie ma opłat licencyjnych
związanych z korzystaniem z PHP lub MySQL. Ponieważ obie aplikacje działają na prawie każdej
platformie, masz również szeroki wybór sprzętu, co obniża całkowity koszt posiadania. Przy tak wielu
wykwalifikowanych programistach PHP dzielących się informacjami w Internecie i doskonałej
dokumentacji online możesz uzyskać najbardziej aktualne, wiarygodne informacje bez płacenia za nie.
Przenośność
PHP i MySQL działają na prawie każdej platformie, w tym Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, Solaris
i tak dalej. Jeśli dobrze napisany, wystarczy skopiować kod z jednego serwera na drugi i oczekiwać
takich samych wyników, być może z niewielkimi poprawkami.
Społeczność programistów
Zarówno PHP, jak i MySQL mają ogromną rzeszę fanów w społeczności programistów. Jeśli napotkasz
problem, zazwyczaj możesz bardzo szybko znaleźć wsparcie w Internecie, gdzie problem może zostać
opublikowany, zidentyfikowany i rozwiązany przez innych użytkowników i programistów
udostępniających Twój problem. Deweloperzy na całym świecie nieustannie znajdują i usuwają błędy
i dziury w zabezpieczeniach, jednocześnie pracując nad aktualizacją i optymalizacją tych języków.
Łatwość uczenia się

PHP i MySQL są stosunkowo łatwe do nauczenia się. Większość konstrukcji PHP jest podobna do innych
języków, szczególnie Perla, dzięki czemu jest znana większości programistów. MySQL korzysta z języka
zapytań SQL i języka podobnego do angielskiego używanego przez większość współczesnych systemów
zarządzania bazami danych. Jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z SQL, przekonasz się, że używanie
go z MySQL jest łatwym przejściem.

Pierwsze kroki
Cykl życia strony internetowej
Zanim zaczniesz uczyć się PHP, pomocne jest zrozumienie, co składa się na dynamiczną stronę
internetową i jak PHP współdziała z innymi aplikacjami zaangażowanymi w proces. Rysunek
przedstawia cykl życia typowej strony internetowej

Analiza strony internetowej
Gracze
Gracze na powyższym rysunku reprezentują aplikacje biorące udział w cyklu życia strony internetowej.
Kiedy zaczynasz używać PHP, zwykle nie jest to jedyny odtwarzacz, ale część zespołu graczy, w tym
przeglądarki (Firefox, Netscape, Internet Explorer), sieci (HTTP), serwera (Apache, Windows IIS, Samba)
, moduł serwera (PHP, ASP, ColdFusion) oraz pliki zewnętrzne lub baza danych (MySQL, Oracle, Sybase).
Kroki
Rycina powyżej ilustruje cykl życia strony internetowej od momentu wysłania żądania przez klienta do
momentu otrzymania odpowiedzi. Wyjaśnimy każdy krok według liczby pokazanej na schemacie.
1. Po lewej stronie diagramu widzimy klienta lub przeglądarkę, z której jest wysyłane żądanie.
Przeglądarką może być Internet Explorer, Firefox, Netscape i tak dalej. Użytkownik składa wniosek o
witrynę sieci Web, wpisując jej adres w polu adresu URL przeglądarki. „Żądanie” jest przesyłane do

serwera przez HTTP. Serwer sieci Web po drugiej stronie akceptuje to żądanie. Jeśli żądanie dotyczy
statycznego pliku HTML, serwer sieci Web odpowiada po prostu zwracając plik do przeglądarki klienta.
Przeglądarka renderuje tagi HTML, formatuje stronę do wyświetlenia i czeka na kolejne żądanie.
Przechodzenie między przeglądarką a serwerem jest znane jako pętla żądania / odpowiedzi. Jest to
podstawa działania sieci.
2. Okrąg między stroną klienta a stroną serwera reprezentuje
sieć. Może to być bardzo duża sieć, taka jak Internet składająca się z milionów komputerów, intranet
w organizacji lub sieć bezprzewodowa na komputerze stacjonarnym. Użytkownik nie dba o to, jak duża
lub mała jest sieć - jest całkowicie przejrzysta. Protokół używany do przesyłania dokumentów do iz
serwera nosi nazwę HTTP.
3. Po stronie serwera znajduje się serwer HTTP, taki jak Apache, Sambar lub Internetowe usługi
informacyjne Microsoft (IIS). Serwery WWW to ogólne programy zdolne do przyjmowania żądań
opartych na sieci i zapewniania na nie odpowiedzi. W większości przypadków ta odpowiedź polega na
pobraniu pliku z lokalnego systemu plików serwera. W przypadku dynamicznych witryn sieci Web
serwery sieciowe przekazują żądanie określonego pliku do odpowiedniej aplikacji pomocniczej.
Serwery WWW, takie jak Apache i IIS, mają listę aplikacji pomocniczych, które przetwarzają dowolny
określony język. Aplikacja pomocnicza może być programem zewnętrznym, takim jak skrypt CGI / Perl
lub wbudowanym bezpośrednio w serwer, takim jak ColdFusion, ASP.Net lub skrypt PHP. Na przykład,
jeśli sieć serwer widzi żądanie pliku PHP, sprawdza, która aplikacja pomocnicza jest przypisana do
przetwarzania żądań PHP, przekazuje żądanie do modułu PHP i czeka, aż odzyska wynik.
4. PHP to moduł rezydujący na serwerze WWW. Serwer otwiera plik (skrypt) i odczytuje go wiersz po
wierszu. Przekazuje wszelkie instrukcje PHP do modułu PHP w celu przetworzenia i zastępuje PHP kod
z wyjściem wygenerowanym z powrotem na stronę. Ponieważ to przetwarzanie odbywa się jako
pierwsze, PHP nazywane jest preprocesorem hipertekstu. Po przetworzeniu instrukcji PHP strona,
która przechodzi przez sieć z powrotem do przeglądarki użytkownika, składa się z zwykłego kodu HTML
i tekstu.
5. Jeśli strona składa się z PHP z MySQL (lub dowolną inną bazą danych), wówczas PHP może wysyłać
do bazy danych dalsze żądania w celu pobrania, wysłania lub aktualizacji informacji w locie.
Anatomia skryptu PHP
Skrypt PHP to plik (z rozszerzeniem .php) składający się z instrukcji tekstowych, HTML i PHP
rozmieszczonych w pliku. Instrukcje PHP są zawarte w dwóch znacznikach stylu HTM : <? php jest
znacznikiem otwierającym, a ?> jest znacznikiem zamykającym. Wszystko między tymi dwoma
znacznikami jest interpretowane przez moduł PHP (zwany także interpreterem) i konwertowane na
zwykły tekst i HTML przed odesłaniem z powrotem do żądającej przeglądarki. Jeśli na przykład jedna z
instrukcji PHP ma pobrać dzisiejszą datę z serwera, PHP pobierze datę i zastąpi instrukcję PHP bieżącą
datą. Gdy przeglądarka pobierze plik, nie zobaczy znaczników PHP ani żadnej instrukcji PHP; otrzyma
tylko to, co PHP wygenerowało w wyniku przetwarzania. Rozważ następującą prostą instrukcję PHP
składającą się z instrukcji echa zawierającej ciąg „Witaj, świecie. <br />”, zwykłego tekstu i znacznika
podziału HTML. Co otrzymuje interpreter PHP:
<? php echo "Witaj, świecie. <br />"; ?>
Co dostaje przeglądarka internetowa:
Witaj, świecie. <br />

Kroki pisania skryptu PHP
Po pomyślnym zainstalowaniu PHP i uruchomieniu serwera WWW, czas napisać swój pierwszy skrypt
PHP.
Znajdowanie edytora tekstu
Ponieważ PHP jest językiem skryptowym zaprojektowanym do zintegrowania z innymi dokumentami
tekstowymi, najczęściej HTML, będziesz pisać swoje skrypty w edytorze tekstów. Niektóre popularne
edytory tekstu to BBEdit (Macintosh), Wordpad, Notepad (Windows), pico, vi, emacs (Linux / UNIX) i
tak dalej. Dostępne są również zewnętrzne edytory, TextPad i WinEdit, a także zintegrowane
środowiska programistyczne (IDE), takie jak Dreamweaver i Eclipse.
Nazywanie pliku PHP - rozszerzenie .php
Kiedy nazywasz plik, pamiętaj, aby dodać rozszerzenie PHP do jego nazwy. Zwykle rozszerzenie to .php,
ale zależy to od konfiguracji serwera. Poniższe wiersze pochodzą z pliku httpd.conf serwera Apache.
Serwer akceptuje .php, .php3 i .phtml jako prawidłowe rozszerzenia nazw skryptów PHP.
Z pliku httpd.conf Apache:
Aplikacja AddType / x-httpd-php .php
Aplikacja AddType / x-httpd-php .php3
Aplikacja AddType / x-httpd-php .phtml
Tagi (Znaczniki)PHP
Plik skryptu może zawierać HTML, XHTML, XML itd., Ale PHP uzna ten plik za zwykły tekst i pozostawi
go w spokoju, chyba że jawnie osadzisz instrukcje PHP między własnymi specjalnymi znacznikami:
<? php instrukcja; instrukcja; ?>
Każda instrukcja musi być zakończona średnikiem (z wyjątkiem, jeśli jest to ostatni wiersz skryptu). PHP
wyświetli komunikat o błędzie, jeśli pominiesz średnik, podobnie do tego:
Parse error: syntax error, unexpected T_PRINT in c:\wamp\www\exemples\first.php on line 4
Przykład 2.1.
1 <? php
2 print „To taki idealny dzień!”;
3?>
Wyjaśnienie
1 To jest otwierający tag PHP. Ten tag ostrzega PHP, aby zaczął przetwarzać tekst stąd, aż do
zamykającego tagu w linii 3.
2 PHP wyświetla ciąg znaków ujęty w podwójne cudzysłowy i zastępuje dane wyjściowe z powrotem w
pliku przed wysłaniem go do przeglądarki. Omówimy łańcuchy później, ale na razie wszystkie łańcuchy
są zawarte w zestawie pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów.
3 To jest zamykający tag PHP. Mówi PHP, aby przestał przetwarzać

Dodatkowe tagi PHP
Aby promować elastyczność, PHP obsługuje trzy inne typy tagów, ale opisane powyżej pełne tagi PHP
są naprawdę najbardziej niezawodne, a Twoja konkretna konfiguracja PHP może nie obsługiwać tych
wymienionych w Tabeli 2.1.
Znacznik

:

Opis

Znaczniki PHP

:

<? php kod php ?>

Styl znaczników HTML :

<script language = "php"> kod php </script>

Styl ASP

<% kod php %>

:

Krótkie znaczniki PHP :

<? kod php ?>

Specjalne tagi skrótów <? i ?> są używane do oceny wyrażeń PHP osadzonych w HTML. Te znaczniki są
omówione bardziej szczegółowo później. Są one używane w następujący sposób: <html> To jest wiersz
w dokumencie HTML <? kod php tutaj?> więcej html tutaj </html> Aby użyć krótkich tagów, konieczna
może być zmiana ustawienia w pliku inicjalizacji PHP, o nazwie php.ini, znajdującym się w plikach
konfiguracyjnych serwera. Gdy znajdziesz plik php.ini, poszukaj „short_open_tag” i zmień ustawienie
na „On” w następujący sposób. Z pliku php.ini:
; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized. ; NOTE: Using short tags
should be avoided when developing applications or ; libraries that are meant for redistribution, or
deployment on PHP ; servers which are not under your control, because short tags may not ; be
supported on the target server. For portable, redistributable code, ; be sure not to use short tags.
short_open_tag = On
Gdzie zapisać skrypt
Po zakończeniu pisania skryptu będzie on zwykle zapisywany w pliku pod katalogiem głównym
serwera, miejscem, w którym obsługiwane są standardowe strony internetowe; na przykład htdocs
lub: / wamp / www lub / var / www / html. W poniższych przykładach skrypty zostały zapisane w
folderze lub katalogu w katalogu głównym serwera, zwanym „przykładami”. Przejrzyj plik
konfiguracyjny swojego serwera, aby znaleźć katalog o nazwie Katalog główny serwera. Na przykład w
przypadku Apache plik nazywa się httpd.conf.
Treść skryptu
Programiści często wolą oddzielać kod prezentacji (HTML, XML) od logiki biznesowej (instrukcje
programu), a PHP oferuje to, co najlepsze z obu światów. Skrypt PHP może być niezależnym plikiem
składającym się ze znaczników i instrukcji PHP lub może być osadzony w dokumencie HTML. Znaczniki
PHP są często wstawiane między znaczniki <body> dokumentu HTML, chociaż można je wstawiać w
dowolnym miejscu na stronie. Aby sformatować dane wyjściowe, tagi HTML mogą być również
osadzone w instrukcjach PHP, ale nie mogą być samodzielne w skrypcie PHP. Możesz mieć wiele
skryptów PHP na stronie HTML. Poniżej pokazuję, jak bloki instrukcji PHP są wstawiane na stronie
internetowej.
… tekst html …
… tekst html …
<?php

instrukcje php
?>
… tekst html …
… tekst html …
<?php
instrukcje php
?>
Przed wysłaniem strony do przeglądarki serwer WWW prześle instrukcje PHP do modułu PHP w celu
wstępnego przetworzenia. Moduł PHP zaczyna interpretować kod, gdy znajdzie pierwszy znacznik
otwierający <? php, i kontynuuje działanie, aż osiągnie znacznik zamykający ?>, Wykonując kod między
znacznikami. Pozostały tekst w pliku pozostaje bez zmian. Jeśli jest wyjście, to wyjście zastępuje
oryginalny kod PHP między znacznikami. Tagi PHP zostaną usunięte. Tagi HTML pozostaną same.
Serwer sieci Web wyśle wynikową stronę, składającą się ze zwykłego kodu HTML i tekstu, z powrotem
do przeglądarki, która zażądała strony. (Aby zobaczyć kod źródłowy otrzymany przez przeglądarkę,
przejdź do opcji menu przeglądarki „Widok” i wybierz „Źródło strony” lub „Źródło”).
Przykład 2.2.
(Nazwa pliku: first.php)
<html>
<head>
<title> Hello World </title>
</head>
<body>
<h1> Przykład Hello World </h1>
1 <? php
2 print „To taki idealny dzień! <br />”;
3?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tag <? php wskazuje początek bloku PHP. (Również możesz użyć krótkiego otwartego tagu <? zamiast
<? php, jeśli ta opcja jest włączona w pliku inicjującym PHP, php.ini.
2 Wiersz 2 to rzeczywisty kod PHP. Funkcja print() wyświetla tekst zawarty w podwójnych
cudzysłowach. Tag <br /> nie zostanie dotknięty przez interpretera PHP. Zostanie wysłany do
przeglądarki w celu renderowania, ponieważ takie jest zadanie przeglądarki. Półkolumna kończy każdą
instrukcję PHP.

3 Znacznik ?> Jest znacznikiem końcowym. Zobacz rysunek 2.3.

Cytowanie w ciągach
Wiele instrukcji, które piszesz w PHP, będzie zawierać tekst, zwany ciągami, np. „Miłego dnia!”.
Poświęcimy całą rozdział ciągom, ale kiedy zaczniesz uczyć się PHP, powinieneś być świadomy kilku
podstawowych zasad dotyczących ciągów do pisania nawet najprostszych instrukcji PHP.
1. Wszystkie ciągi muszą być ujęte w parę pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów. Cytaty muszą
być dopasowane: „Cześć” lub ‘Cześć’
2. Aby połączyć dwa ciągi razem, użyj operatora konkatenacji, kropki:
"Witaj, " . "świecie"
3. Jeśli potrzebujesz cytatu, który ma zostać wydrukowany dosłownie, poprzedź go odwrotnym
ukośnikiem lub dołącz pojedynczy cytat w cudzysłowie:
„\ Ouch \” ”lub„ Nie obchodzi mnie ”
Wyświetlanie ciągów
Możesz rozpocząć wyświetlanie za pomocą konstrukcji echo i print. print wyświetla ciąg. Nawiasy nie
są wymagane wokół łańcucha. Aby wyświetlić więcej niż jeden ciąg z print, możesz użyć kropki, aby
połączyć ciągi w jeden ciąg. echo jest jak print, ale pozwala wyświetlić więcej niż jeden ciąg, oddzielając
każdy ciąg przecinkiem. Te konstrukcje są dość proste i nie wymagają żadnego fantazyjnego
formatowania. Jeśli musisz sformatować dane wyjściowe, PHP udostępnia wiele funkcji, w tym funkcje
printf(), printf() i fprintf().
Przykład 2.3.
<? php
echo „Cześć”, „świat!”, „<br />”; // Nie używamy nawiasów
echo („To taki idealny dzień! <br />”); // Nawiasy OK
wydrukuj „Cześć”. "świat!" . „<br />”; // Konkatenacja
drukuj „Witaj ponownie w świecie! <br />”; // Nie potrzebujemy nawiasów
print („To taki idealny dzień! <br />”); // Nawiasy OK
?>
Wykonywanie skryptu

Aby wykonać skrypt, przejdź do przeglądarki i na pasku adresu wpisz adres URL skryptu PHP, który
chcesz wykonać. Jeśli działa lokalnie, może to być na przykład http: //localhost/file.php lub http:
127.0.0.1/file.php; jeśli pracujesz z usługodawcą internetowym, musisz przesłać plik na jego stronę.
Poproś dostawcę usług internetowych o prawidłową metodę przesłania pliku i poprawny adres URL,
aby go wykonać. (Jeśli pracujesz w systemie UNIX, możesz mieć problemy z uprawnieniami. Aby
włączyć uprawnienia do wykonywania skryptu, przejdź do wiersza poleceń powłoki i wpisz chmod + x
nazwa skryptu.)
Kilka rzeczy do rozważenia
Chociaż instrukcje PHP składają się z tekstu, zakończonego średnikiem, istnieje wiele kwestii, które
należy wziąć pod uwagę, zanim naprawdę zaczniemy od konkretnych konstrukcji języka, takich jak
liczby, ciągi znaków, operatory, zmienne, pętle i tak dalej.
PHP i HTML to różne języki
Należy pamiętać, że HTML i PHP to dwa bardzo różne języki używane do różnych celów i wykonywane
przez zupełnie inne procesy. HTML nazywa się językiem znaczników, który łączy tekst ze znacznikami,
aby zdefiniować strukturę i opisać sposób wyświetlania dokumentu. PHP to język programowania,
który składa się z danych oraz instrukcji i procedur, które mówią komputerowi, jakie operacje wykonać
na danych. Powszechnym błędem jest umieszczanie znaczników HTML bezpośrednio w bloku PHP i
odwrotnie. Zwróć uwagę w przykładzie 2.4 na rozmieszczenie znaczników HTML.
Przykład 2.4.
<html><head> <title> Mieszanie HTML i PHP </title>
<body>
1 <? php
2 <font size = „+ 2”> // Źle !!! Nie można bezpośrednio umieścić HTML w skrypcie PHP
3 print „To taki idealny dzień! <br />”; // Ok, tutaj dobrze w instrukcji //
?>
</body>
Wyjaśnienie
1 Skrypt PHP zaczyna się tutaj.
2 Ten znacznik HTML <font> jest umieszczony w skrypcie PHP. To nie jest legalne]a instrukcja PHP.
Możesz osadzić znacznik <font> w PHP , wewnątrz print jako:
print <font size = „+ 2”>;
lub przenieś kod HTML ze skryptu z powrotem do dokumentu HTML, jak pokazano w przykładzie 2.5.
3 To jedyna poprawna instrukcja PHP w tym skrypcie
Przykład 2.5.
<html><head> <title> Mieszanie HTML i PHP </title>
<body>

<font size = "+ 2"> <! - OK. Przeniesiono tag font tutaj ->
<? php
drukuj „To taki idealny dzień! <br />”;
?>
</font>
</body>
</html>
Instrukcje, białe znaki i podziały wierszy
Instrukcja PHP jest trochę jak zdanie angielskie, ale kończy się średnikiem zamiast kropki. PHP
nazywany jest językiem o dowolnej formie, co oznacza, że możesz umieszczać instrukcje w dowolnym
miejscu linii, a nawet przekraczać linie. Białe znaki oznaczają spacje, tabulatory i znaki nowej linii. Białe
znaki są używane do rozgraniczenia słów i nie mają innego znaczenia. Dozwolona jest dowolna liczba
pustych spacji między symbolami i słowami. Obie następujące instrukcje PHP są poprawne:
print "To jest instrukcja PHP."; print ”To

także

PHP

instrukcja.";

Poniżej zawieramy znaki białych znaków i sposób ich reprezentacji w PHP. Zwróć uwagę na znaki
poprzedzone odwrotnym ukośnikiem i ujęte w cudzysłów.
Zwykła przestrzeń : ASCII 32 (0x20) : „”
Tabulator : ASCII 9 (0x09) : „\ t”
Znak nowej linii (wstawianie wiersza) : ASCII 10 (0x0A) : „\ n”
Powrót karetki : ASCII 13 (0x0D) : „\ r”
NUL-bajtowy : ASCII 0 (0x00) : „\ 0”
Pionowa zakładka : ASCII 11 (0x0B) : „\ x0B”
Mimo że masz dużą swobodę podczas formatowania skryptu, dobrą praktyką jest uczynienie programu
czytelnym dla siebie i innych poprzez udostępnianie wcięć i umieszczanie instrukcji w osobnym
wierszu, z komentarzami opisującymi to, co robisz. Z pewnością czysty styl ułatwia czytanie oraz
debugowanie programów, zwłaszcza gdy stają się one bardziej złożone. Pierwszy skrypt PHP w
przykładzie 2.6, choć poprawny, oczywiście nie jest zbyt czytelnym stylem. Cały skrypt może być
napisany w jednym czystym wierszu
Przykład 2.6
1 <? php
print „Jest
taki idealny
dzień! „;
?>
-------------------------------------------------- ----------------

<? php
2 print „To taki idealny dzień!”;
?>
Wyjaśnienie
1 Chociaż stwierdzenie tutaj jest całkowicie poprawne, w najgorszym przypadku wykazuje swobodę
formy. Ten styl byłby prawie niemożliwy do odczytania w dłuższym programie!
2 Ten kod PHP wyświetla dokładnie taki sam tekst jak w poprzednim stwierdzeniu, ale jest łatwy do
odczytania. Zauważ, że linia jest wcięta, co ułatwia znajdowanie znaczników PHP.
Komentarze
Możesz napisać bardzo sprytny skrypt PHP po południu i za dwa tygodnie nie masz pojęcia, co powinien
robić twój skrypt. Jeśli przekażesz skrypt komuś innemu, zamieszanie powiększy się. Stąd komentarze.
Komentarze to zwykły tekst wstawiony do skryptu, aby wyjaśnić, co się dzieje; są to adnotacje napisane
dla każdego, kto czyta twój skrypt, w tym ciebie. Są niezwykle ważne, gdy pracujesz z zespołem ludzi,
aby pomóc w komunikowaniu twoich intencji. Komentarze są ignorowane przez interpretera PHP. Jeśli
użytkownik wyświetli plik źródłowy w swojej przeglądarce, komentarze nie będą tam widoczne,
ponieważ po wstępnym przetworzeniu kodu PHP komentarze są usuwane z wyniku. Komentarze PHP
mogą być zapisane w jednym wierszu lub obejmować wiele wierszy. Styl, którego używa PHP, pochodzi
z innych języków, takich jak powłoki C, C ++ i UNIX oraz Perl. Styl, którego używasz, zależy od tego, co
chcesz powiedzieć. Komentarz jednowierszowy zaczyna się albo znakiem krzyżyka # (jak komentarze
Shell i Perl) lub podwójnym ukośnikiem // (jak komentarze C ++). Komentarz / * * / (styl C) może być
używany jako komentarz jednowierszowy jako cóż, ale jest to również przydatne, jeśli chcesz, aby twoje
komentarze obejmowały wiele wierszy.
Przykłady:
<? // To jest komentarz jednowierszowy.
# Jest to również linia pojedyncza komentarza
print 5 + 2; // Kolejny komentarz jednowierszowy
/* Ten styl komentarza pozwala na pisanie komentarzy w wielu miejscach
(Uwaga: HTML ma inną składnię komentarzy. Komentarze HTML składają się z tekstu wstawionego
pomiędzy <! – znacznik otwierający i - > znacznik zamykający. Te komentarze są widoczne po
przejrzeniu źródła strony).
Przykład 2.7
<? php
1 / * Autor:
Marko Markus
Data:
01/01/2020
Opis:

To jest prosty skrypt PHP, który wyświetla tekst Hello World
2*/
?>
<html>
<head>
<title> Hello World </title>
<body>
<h1> Przykład Hello World </h1>
<? php
3 // To jest linia komentarza (styl C ++)
4 print „To taki idealny dzień!”; #
Inny komentarz tutaj
?>
5 <! -- to jest komentarz HTML -->
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1, 2 Wiersze 1 i 2 reprezentują długi styl komentarza w stylu C, wykorzystujący znacznik otwierający /
* i znacznik zamykający * /. Wszystko między tymi tagami są ignorowane przez PHP. Upewnij się, że
dla każdego znacznika otwierającego masz odpowiedni znacznik zamykający. Nie można zagnieżdżać
tagów komentarzy (tj. umieszczać tagów komentarzy w innych tagach komentarzy).
3 Wiersz 3 to komentarz wewnętrzny. Wszystko po znakach // jest ignorowane do końca linii. Użyj tego
stylu, aby pisać krótkie notatki do twojego kodu.
4 Znak hash # jest komentarzem w stylu powłoki UNIX, dokładnie takim samym jak komentarz //.
Obejmuje linię.
5 To jest komentarz HTML, nie rozpoznawany przez PHP i nie będący częścią kodu PHP
Korzystanie z funkcji PHP
Dużą częścią każdego języka programowania jest zestaw funkcji wbudowanych w ten język lub
spakowanych w specjalnych bibliotekach. Później dowiesz się, jak tworzyć własne funkcje, ale na razie
koncentrujemy się na tych, które są częścią PHP język, zwany funkcjami wbudowanymi
Czym jest funkcja? Funkcja to niezależny fragment kodu programu, który został stworzony, aby ułatwić
Ci życie. Nie widzisz, co się dzieje w tej funkcji. Musisz tylko wiedzieć, co ma zrobić, a kiedy będziesz
tego potrzebować, wywołaj ją po nazwie. Możesz wysłać wartość (lub wartości) do funkcji, a funkcja
może odesłać wynik. Być może funkcja po prostu wykonuje pewne operacje, takie jak uzyskanie
dzisiejszej daty lub wydrukowanie sformatowanego ciągu tekstowego. Dla prostego przykładu, jeśli

chcesz zaokrąglić liczbę, taką jak 4.5, możesz wywołać wbudowaną funkcję round (). Na przykład,
round(4.5) zwróci 5, a round(4.2) zwróci 4. Wartości wysyłane do funkcji nazywane są argumentami,
oddzieloną przecinkami listą słów zawartych w nawiasach po nazwie funkcji. Różne funkcje mają różną
liczbę argumentów, a niektóre wcale ich nie mają. To, co funkcja odsyła, nazywa się wartością
zwracaną. Jeśli chcesz zapisać zwracaną wartość, zwykle wydrukujesz ją lub zapiszesz w zmiennej; na
przykład $ rounded_number = round(4.5). PHP zawiera wiele przydatnych funkcji, z których wszystkie
są dobrze udokumentowane na stronie internetowej PHP, http://www.php.net/. Na przykład, jeśli nie
wiesz, jak uzyskać aktualną datę, przejdź do php.net i wpisz „data” w polu wyszukiwania w prawym
górnym rogu. Upewnij się, że wybierasz wyszukiwanie na „liście funkcji”, aby wyświetlić następującą
stronę. Znajdziesz witrynę PHP jako nieocenione źródło informacji o wszystkim, co ma związek z PHP.
Mimo że zwyczajem jest wyświetlanie nazw fu nkcji małymi literami, w nazwach nie rozróżniana jest
wielkość liter; date() i DAte() i DATE() są ważne. Omówimy funkcje bardziej szczegółowo później, gdzie
nauczysz się tworzyć własne, ale na razie pomyśl o funkcji jak o czarnej skrzynce. Możesz wysłać do
niego dane, instrukcje funkcyjne zostaną wykonane, a następnie wróci, a być może odeśle ci coś.
Musisz wiedzieć, co robi, ale sposób, w jaki został napisany i zaprojektowany, jest ukryty w czarnej
skrzynce. Przykład 2.8 pokazuje, jak użyć funkcji date () do wyświetlenia bieżącej daty. Ta funkcja jest
wbudowana w język PHP.
Przykład 2.8.
<html>
<head><title>Current Date and Time</title></head>
<body>
<h1>Bieżąca Data i Czas</h1>
<?php
print "Dzisiaj mamy ";
print date("D M j G:i:s T Y"); // W nazwach funkcji NIE jest rozróżniana wielkość liter
print "<br />";
print "Aktualny czas ";
print Date( "g:i a" ); // W nazwach funkcji nie jest rozróżniana wielkość liter
?>
</body>
</html>
1 Całe PHP znajduje się między tagami <? php i?>. Wiersz 1 zostanie zastąpiony przez „Dzisiaj mamy”,
kiedy PHP zakończy przetwarzanie.
2 W tym miejscu wywoływana jest wbudowana funkcja date(). Zwróci bieżącą datę i godzinę do
wyświetlenia. Litery w nawiasach (zwane argumentami) są przekazywane do funkcji date() w celu
określenia sposobu wyświetlania daty.
3 Ten tag HTML <br /> utworzy podział linii, gdy strona zostanie wyświetlona w przeglądarce.
4 Gdy PHP przetworzy ten wiersz, będzie to „Bieżący czas to”.

5 Funkcja date() zwróci bieżący czas, który ma zostać wstawiony do generowanej strony. Po wstępnym
przetworzeniu PHP odpowiedni HTML staje się tym, co widzisz w źródle strony.

Przykład 2.9.
<html>
<head> <title> krótkie znaczniki i funkcje </title> </head>
<body bgcolor = " lightgreen">
<h1> Bieżąca data i godzina </h1>
<rozmiar czcionki = „+ 2”>
1 Patrzysz na tę stronę w <strong> <? php date („l”)?> </strong>)
i życie jest dobre! <br />
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja date() jest osadzona w znacznikach PHP bezpośrednio w kodzie HTML
dokument. Jego wynik „Poniedziałek” jest wstawiany do tekstu i wysyłany do przeglądarki.
Przegląd
Aby jeszcze raz przejrzeć cykl życia pliku PHP, przyjrzyjmy się tym krokom.
1. Użytkownik przeglądarki (klient) żąda strony internetowej przez sieć (Internet lub sieć lokalną).
Połączenie HTTP umożliwia przeglądarce przesłanie strony na serwer wymieniony w adresie URL.
2. Serwer WWW otrzymuje żądanie. Ponieważ żądany plik jest plikiem PHP (nazwa pliku kończąca się
rozszerzeniem .php), serwer WWW przekazuje żądanie modułowi PHP znajdującemu się na serwerze.
3. Moduł PHP otwiera plik PHP i ignoruje wszystko do momentu aż osiąga znacznik otwierający PHP.
Następnie PHP rozpoczyna przetwarzanie instrukcji, aż dotrze do zamykającego znacznika PHP. Tekst /
HTML to wyniki przetwarzania są wstawiane z powrotem do pliku, a znaczniki i instrukcje PHP są
usuwane.

4. Serwer wysyła przetworzony dokument z powrotem do przeglądarki. Po renderowaniu tagów HTML
przeglądarka wyświetla dokument w przeglądarce użytkownika.
PHP w wierszu poleceń
Użytkownicy systemów UNIX i Linux są zwykle bardziej zaznajomieni z pracą w wierszu poleceń niż
użytkownicy Windows lub Mac. Wykonywanie PHP w wierszu poleceń wymaga, abyś wiedział, gdzie
jest zainstalowany PHP i że plik wykonywalny PHP jest zawarty w twojej ścieżce wyszukiwania. W
niektórych systemach operacyjnych, takich jak Linux i MacOS, PHP jest fabrycznie załadowane, ale w
systemie Windows po zainstalowaniu PHP może być konieczne ustawienie zmiennej środowiskowej
PATH, aby uruchamiała PHP w wierszu polecenia.
Znajdowanie wersji PHP
Jak omówiliśmy w Części 1, istnieje wiele wersji PHP, z których najnowsza to wersja 7. Każda wersja
wprowadziła zmiany w języku, więc możesz sprawdzić, czy masz zainstalowaną poprawną wersję, jeśli
niektóre nowsze funkcje nie działają dla Ciebie, a jeśli nie, przejdź do strony PHP i pobierz najnowszą
wersję. Aby dowiedzieć się, którą wersję PHP aktualnie uruchomisz, przejdź do wiersza poleceń i wpisz:
php -v
Wykonanie skryptu w wierszu polecenia
Chociaż PHP najlepiej nadaje się do tworzenia stron internetowych, może być również używane do
tworzenia aplikacji wiersza poleceń. Aplikacje wiersza polecenia to skrypty uruchamiane z wiersza
polecenia i działające dobrze z zwykłym tekstem i plikami. Zazwyczaj nie mają interfejsu graficznego.
Weź pod uwagę, że wszystko, czego nauczysz się robić w PHP dla sieci, może być również wykonane
jako skrypt wiersza poleceń. Testowanie skryptu w wierszu poleceń jest często pomocne podczas
testowania i debugowania. Spójrzmy na nasz przykład daty wykonany w wierszu poleceń. Najpierw
tworzymy skrypt.
<? php print date(„D M j G: i: s T Y”); ?>
Ten skrypt jest zapisywany jako ShowDate.php. Aby wykonać ten skrypt z wiersza poleceń, musisz
otworzyć okno, w którym możesz wykonywać polecenia. W przypadku użytkowników systemu
Windows kliknij przycisk Start, a następnie Uruchom i wpisz „cmd”, aby wywołać powłokę MSDOS.
Uruchamianie PHP interaktywnie
Możesz także uruchamiać PHP interaktywnie, to znaczy pisać PHP w locie i sprawdzać, co robi. Jest to
przydatne, gdy chcesz sprawdzić składnię przed napisaniem skryptu. Pamiętaj, aby rozpocząć
interaktywną sesję otwierającym znacznikiem PHP, jak pokazano na rysunku. Możesz nacisnąć ControlC, aby wyjść

Opcje wiersza polecenia PHP
Opcja: Co robi
-a: Uruchom interaktywnie.
-B <kod_początkowy>;: Uruchom PHP <kod_początkowy> przed przetworzeniem linii wejściowych.
-c <ścieżka> | <plik>: poszukaj pliku php.ini w tym katalogu.
-d foo [= bar]: Zdefiniuj wpis INI foo o wartości „bar”.
-E <kod_końcowy>: uruchom PHP <kod_końcowy> po przetworzeniu wszystkich linii wejściowych.
-e: Generuj rozszerzone informacje dla debuggera / profilera.
-F <plik>: analizuje i wykonuje <plik> dla każdej linii wejściowej.
-f <plik>: parsuj <plik>.
-H: Ukryj wszelkie przekazane argumenty przed narzędziami zewnętrznymi.
-h: Pomoc.
-i: informacje o PHP.
-l: Tylko kontrola składni (lint).
-m: Pokaż skompilowane w modułach.
-n: nie zostanie użyty żaden plik php.ini.
-R <kod>: Uruchom PHP <kod> dla każdej linii wejściowej.
-r: <kod> Uruchom PHP <kod> bez używania znaczników skryptowych <? ..?>.
-s: Wyświetla podświetlone źródło składni kolorów.
-v: numer wersji.
-w: Wyświetla źródło z pozbawionymi komentarzy i białymi znakami.
-z <plik>: Załaduj rozszerzenie Zend <plik>.

args ...: Argumenty przekazane do skryptu. Użyj - args, gdy zaczyna się pierwszy argument - lub skrypt
zostanie odczytany ze standardowego wejścia.
Plik php.ini
Wiele wykonywanych operacji będzie zależeć od tego, jak w pliku php.ini zostały ustawione dyrektywy
inicjujące PHP. W przeważającej części powinieneś wybierać domyślną konfigurację, ponieważ
programiści PHP wybrali ustawienia domyślne, które uznali za najlepsze pod względem
bezpieczeństwa, wydajności i tak dalej. Czasami możesz chcieć zmienić ustawienie, szczególnie jeśli
tworzysz skrypty PHP na własny użytek, a nie część projektu internetowego, który będzie używany w
Internecie. Ponieważ plik php.ini jest plikiem tekstowym, łatwo go zmodyfikować. Po zmianie pliku
php.ini może być konieczne zrestartowanie serwera WWW. Możesz mieć kilka kopii pliku php.ini. Jeśli
dokonanie zmiany nie działa, poszukaj następujących lokalizacji. Zazwyczaj jest to miejsce, w którym
serwer sieciowy szuka pliku php.ini:
1. Katalog, z którego został wywołany skrypt PHP.
2. Katalog główny serwera; na przykład public_html, htdocs i tak dalej.
3. Domyślny php.ini serwera WWW.
Możesz użyć funkcji phpinfo() w skrypcie, aby znaleźć ścieżkę do pliku php.ini

Składnia i konstrukcje PHP
Znacznik : Skrypt PHP jest umieszczony między znacznikiem otwierającym <? php a znacznikiem
zamykającym ?>. Kod między tymi dwoma znacznikami jest tym, co moduł PHP przetwarza.
<?php
print "Hello, world";
?>
Komentarz : Istnieją trzy style komentarzy PHP: C, C ++ i Shell (zobacz „Zostań PeHaPowcem (II)).
<?php
print "Hello, world"; // To jest styl C ++ komentarz
/ * To jest komentarz w stylu C. Może się rozciągać na
wiele linii * /
# A to jest komentarz typu Shell
?>
Wyświetlanie : echo i print to konstrukcje językowe używane do wyświetlania danych wyjściowych.
Technicznie, print i echo nie są funkcjami i nie wymagają nawiasów wokół danych przekazywanych jako
argumenty. Polecenie print wyświetla ciąg znaków i zwraca wartość całkowitą. Nawiasy nie są
wymagane wokół łańcucha. echo wyświetla ciągi rozdzielone przecinkami i nic nie zwraca. Jeśli echo
otrzyma więcej niż jeden ciąg, nawiasy nie mogą być użyte, chyba że każdy ciąg jest zawarty w zestawie
nawiasów. Jeśli musisz sformatować dane wyjściowe, dostępne są funkcje printf (), sprintf () i fprintf ()
echo string [ , string[ , string] ... ];
int print (string);
int printf ( string format [, mixed args [, mixed ...]]
);
<?php
echo "Hello ", "world", "<br />"; // Nie używamy nawiasów
echo ("To taki doskonały dzień!<br /><br />"); // Nawiasy OK
print "Hello world ponownie!<br />" ; // Nie potrzeba nawiasów

print ("To taki doskonały dzień!<br />") ; //Nawiasy OK
printf("Meet %s%:Age 5d%:Salary \$10.2f\n", "John",
40, 55000);
?>
Typy danych: PHP obsługuje cztery podstawowe typy danych i kolejne cztery typy specjalne:
• Podstawowe: liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa, łańcuch znaków i wartość logiczna.
• Specjalne: null, tablica, obiekt i zasób.
Zmienne: Nazwy zmiennych zaczynają się od znaku dolara ($), po którym następuje litera i dowolna
liczba znaków alfanumerycznych, w tym podkreślenie.
<?php
$first_name = "Ellie";
$last_name = "Quigley";
$salary = 125000.00;
echo $first_name, $last_name, $salary;
?>
Predefiniowane zmienne: PHP udostępnia dużą liczbę predefiniowanych zmiennych, zwanych
superglobalami, co oznacza, że są one dostępne w dowolnym miejscu skryptu. Poniżej znajduje się lista
najczęściej predefiniowanych zmiennych:
$_GLOBALS
$_FILES
$_SERVER
$_ENV
$_GET
$_REQUEST
$_POST
$_SESSION
$_COOKIE
Stałe: Po ustaleniu stałej wartości nie można modyfikować. Przykładem stałej jest liczba pi lub liczba
metrów na kilometr. To się nie zmienia. Stałe są definiowane za pomocą funkcji define(). One mają
zasięg globalny.
define("PI", 3.141592);
PI=6; // Nie można zmodyfikować PI; tworzy się błąd

Liczby : PHP obsługuje zarówno liczby całkowite (dziesiętne, ósemkowe, szesnastkowe), jak i liczby
zmiennoprzecinkowe, notacje naukowe, logiczne i null.
<?php
$year = 2006; // liczba całkowita
$product_price = 29.95; // liczba zmiennoprzecinkowa o podstawie 10
$favorite_color = 0x33CC99; // liczba całkowita o podstawie 16 (heksadecymalnie)
$distance_to_moon=3.844e+5; // liczba zmiennoprzecinkowa w notacji naukowej
?>
Ciągi i cudzysłowy : Ciąg jest ciągiem bajtów (znaków) ujętych w cudzysłowy. Chociaż ciąg znaków
składa się z zwykłego tekstu, PHP pozwala również na umieszczanie w nim danych binarnych. Podczas
cytowania ciągów upewnij się, że cytaty są dopasowane; na przykład „ciąg” lub ‘ciąg’. Zmienne ($x,
$nazwa itp.) I sekwencje odwrotnego ukośnika (\ n, \ t, \ "itd.) Są interpretowane w ramach
podwójnych cudzysłowów; odwrotny ukośnik uniknie znaku cudzysłowu, pojedynczy cudzysłów może
zostać osadzony w zestawie z podwójnym cudzysłowem i podwójny cudzysłów może być osadzony w
zestawie pojedynczych cudzysłowów. Dokument tu (tu-doc) to blok tekstu osadzony między
znacznikami zdefiniowanymi przez użytkownika, pierwszy znacznik poprzedzony <<<. Poniżej
przedstawiono trzy sposoby cytowania łańcucha:
1. Pojedyncze cytaty: ‘Pada w Hiszpanii’
2. Podwójne cytaty: „Pada w Hiszpanii”
3. Metoda tu dokument:
<<< KONIEC Pada w Hiszpanii KONIEC;
<?php
$question = 'He asked her if she wouldn\'t mind going toSpain'; // Pojedynczy cudzysłów
$answer = 'She said: "No, but it rains in Spain."'; // Pojedynczy cudzysłów
$question = "\tHe said he wouldn't take her to Spain\n";
$temperature = "28";
print "It is currently $temperature degrees"; /*
Wyświetla : „To wynosi obecnie 28 stopni” .Zmienne są
interpretowane kiedy
ujęte w podwójne cudzysłowy, ale nie pojedyncze
cytaty */
?>
Wartości logiczne : Wartość logiczna to dokładnie jeden bit z dwiema możliwymi wartościami: prawda
lub fałsz.
<?php

$answer = 1;
if ( $answer == true){
print "Tak, to prawd.<br />";
}
$answer = 0;
if ( $answer == FALSE){ // Wartości logiczne nie są wrażliwe na wielkość liter
print "Ta odpowiedź jest fałszywa.<br />";
}
?>
Null : Wartość NULL oznacza, że nie przypisano żadnej wartości, że przypisano wartość NULL lub
wartość została rozbrojona za pomocą funkcji unset(). Null oznacza „nic” - nie puste miejsce, nie pusty
ciąg i nie zero.
<? php
$string = Null; // Zero
$string = ""; // Nie jest zerem
$n = 0; // Nie jest zerem
unset($n); // Teraz $n ma wartość Null
?>
Operatory: PHP oferuje wiele typów operatorów, ale w większości są takie same jak operatory C, C ++,
Java lub Perl. Rodzaje operatorów to:
Przypisanie: = + = - = * =% = ^ = & = | =. =
Równość: == !=
Identyczne: = = = != = =
Relacyjny: >> = <<=
Logiczne: && (AND) || (LUB)! (XOR)
Automatyczne zwiększanie / automatyczne zmniejszanie: ++ Bitowe: ~ & | ^ << >>
Łączenie ciągów:.
Arytmetyka: * / - + %
Rzutowanie: (int), (float), (string), (bool), (array), (object)
<pre>
<?php

print "\nOperatory Arytmetyczne\n";
print (3+2) * (5-3)/2;
print "\nOperatory String\n"; //Konkatenacja
print "\tMarko" . ' ' . "Gargenta";
print "\nOperatory Porównania\n";
print 5>=3. "\n";
print 47==23. "\n";
print "\nOperatory Logiczne\n";
print ( (5<3) && (47>23) || 'hello' != "HELLO");
print "\nRzutowanie Typów\n";
print (int) 23.87;
print "\nPołączone Operatory Przypisania\n";
$a = 47;
$a += 3; // short for $a = $a + 3
$a++; // autoinkrementacja
print $a;
?>
</pre>
Tablice: Tablica to zindeksowana kolekcja danych. PHP obsługuje dwa typy tablic: tradycyjne i
asocjacyjne. Tradycyjne tablice są indeksowane liczbami całkowitymi rozpoczynającymi się od 0;
tablice asocjacyjne są indeksowane przez ciągi.
<? php
// Tradycyjna tablica
$ names = array („Jessica”, „Michelle”, „Linda”
);
print „$ names[0] i $ names[2]”; // Wyświetla „Jessica”
// i „Linda”
$ names[3] = "Nicole"; // Przypisz nową wartość do czwartego elementu
>
<php
// Tablica asocjacyjna
$ adres_book = array (

„Jessica” => ”(415) 555-2946”,
„Michelle” => „(925) 555-1274”,
„Linda” => „(707) 555–3349”
);
print $address_book [„Jessica”]; // wyświetla (415) 555–2946
$address_book ["Jody"] = "(530) 343-6555";
var_dump ($ address_book); // wyświetla całą tablicę
?>
Instrukcje warunkowe: Konstrukcja instrukcji if:
if (wyrażenie) {instrukcje; }
Podstawowa konstrukcja if ocenia wyrażenie zawarte w nawiasach, a jeśli warunek jest spełniony,
następuje wykonanie bloku wyrażenie
<?php
if ( $a === $b ){ print "$a jest identyczne z $b"; }
?>
Konstrukcja instrukcji if / else:
if (wyrażenie) {
instrukcja;
}
else{
instrukcje;
}
Blok if / else jest decyzją dwukierunkową. Jeśli wyrażenie po warunku if jest prawdziwe, blok instrukcji
jest wykonywany; jeśli false, wykonywany jest blok instrukcji else.
<?php
$coin_toss = rand( 1, 2 ); // Generuje liczbę losową
// między 1 a 2
if( $coin_toss == 1 ) {
echo "Wyrzuciłeś ORŁA";
}
else{
echo "Wyrzuciłeś RESZKĘ";

}
?>
Konstrukcja instrukcji if / elseif:
if (wyrażenie) {
instrukcje;
}
elseif (wyrażenie) {
instrukcje;
}
elseif (wyrażenie) {
instrukcje;
else{
instrukcje;
}
If / else if / else oferuje gałąź wielostronną; jeśli wyrażenie następujące po if nie jest prawdziwe, każde
z wyrażeń elseif jest oceniane, aż jedno z nich będzie prawdziwe; w przeciwnym razie wykonywane są
opcjonalne instrukcje else.
<?php
// Powiedzmy, że 1 to poniedziałek, 7 niedziela
$day_of_week = rand( 1, 7 );
echo "Dzisiaj jest : $day_of_week<br />";
if ( $day_of_week >=1 && $day_of_week <=4 ){
echo Godziny pracy są od 9 rano do 9 wieczorem;
}
elseif ( $day_of_week == 5){
echo " Godziny pracy są od 9:00 do 18:00";
}
else {
echo "W weekend zamknięte";
endif
} ?>
Konstrukcja instrukcji switch:

switch ( $nazwa_zmiennej ) {
case valueA:
instrukcje;
break; // opcjonalnie
case valueB:
instrukcje;
break; // opcjonalnie
default:
instrukcje;
}
Konstrukcja przełącznika jest alternatywą dla if / else if / else. Wyrażenie po słowie kluczowym switch
jest oceniane i dopasowywane do szeregu wartości wielkości liter, aż do dopasowania; jeśli występuje
pasująca wielkość liter, wówczas wykonywany jest blok instrukcji po dwukropku; w przeciwnym razie,
jeśli nie ma prawidłowego przypadku, wykonywane są instrukcje po domyślnym. Przerwa jest
opcjonalna, ale służy do wyjścia z konstrukcji przełącznika.
<?php
// Powiedzmy ,że 1 Monday, 7 Sunday
$day_of_week = rand( 1, 7 );
echo "Dzisiaj jest : $day_of_week<br />";
switch( $day_of_week ) {
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
echo " Godziny pracy są od 9 rano do 9 wieczorem ";
break;
case 5:
echo " Godziny pracy są od 9 rano do 18 wieczorem ";
break;
default:
echo "W weekend zamknięte";
break;

}
?>
Operator warunkowy: Podobnie jak C, C ++, PHP oferuje również krótką formę składni if / else, która
wykorzystuje trzy operandy i dwa operatory (zwane również operatorem trójskładnikowym). Po znaku
zapytania następuje instrukcja, która jest wykonywana, jeśli testowany warunek jest spełniony, a po
dwukropku następuje instrukcja, która jest wykonywana, jeśli warunek jest fałszywy:
(warunek) ? Instrukcja_if_true : instrukcja_if_false;
<?php
$coin_toss = rand( 1, 2 );
echo ($coin_toss == 1 ? "Wyrzuciłeś ORŁA HEAD" : "Wyrzuciłeś RESZKĘ");
?>
Pętle: Pętla jest sposobem na określenie fragmentu kodu, który powtarza się wiele razy. PHP obsługuje
kilka rodzajów pętli: pętla while, pętla do-while, pętla for i foreach. Konstrukcja pętli while:
while (wyrażenie warunkowe) {blok kodu A}
Po chwili następuje wyrażenie ujęte w nawiasy i blok instrukcji. Dopóki test wyrażenia jest prawdziwy,
pętla kontynuuje iterację.
<?php
$count=0; // Wartość początkowa
while ($count < 10 ){ // Test
echo $n;
$count++; // Wartość przyrostu
}
?> Konstrukcja pętli do-while:
do {
blok kodu A
} while (wyrażenie);
Pętla do-while jest podobna do pętli while, ale sprawdza jej wyrażenie na końcu bloku, a nie na końcu
początek, gwarantujący, że blok pętli zostanie wykonany co najmniej raz.
<? php
$count = 0; // Wartość początkowa
zrobić {
echo $ n;
$count ++; // Wartość przyrostu

while ($count <10); // Test
}
?>
Konstrukcja pętli for:
for (inicjalizacja; wyrażenie warunkowe; przyrost / spadek) {
blok kodu
}
Pętla for ma trzy wyrażenia do oceny, każde oddzielone średnikiem. Pierwsze inicjuje zmienną i jest
oceniane tylko raz; drugie sprawdza, czy wartość jest prawdą, a jeśli to prawda, blok jest wprowadzany;
jeśli nie, pętla kończy się. Po wykonaniu bloku instrukcji kontrola powraca do trzeciego wyrażenia,
które zmienia wartość testowanej zmiennej. Drugie wyrażenie jest testowane ponownie i tak dalej.
<?php
for( $count = 0; $count < 10; $count = $count + 1 ) {
echo "$count"; #Wyświetla wartości 0 1 2 3 4 5
6789
}
?>
Istnieją dwie konstrukcje do używania pętli foreach:
foreach ($nazwa_tablicy jako $wartość) {
blok kodu
}
foreach ($nazwa_tablicy jako $nazwa => $wartość) {
blok kodu
}
Pętla foreach służy tylko do iteracji przez tablicę i powoduje błąd, jeśli spróbujesz użyć jej w innym
typie danych lub niezainicjowanej zmiennej
<?php
//Zainicjuj tablicę
$dessert= array ( "ice cream", "cake", "pudding", "fruit");
foreach ($dessert as $value){ // Iteruje przez tablicę elementy
echo "Dessert choice is: $value<br />";
}

?>
<?php
// Zainicjuj tablicę
$address_book = array (
"Jessica" => "(415) 555-2946",
"Michelle" => "(925) 555-1274",
"Linda" => "(707) 555-3349" );
foreach( $address_book as $name=>$phone ){
echo "$name, $phone<br />"; //Iteruje przez każde z nich kluczowa wartość
// para w tablicy
}
?>
Kontrola pętli: Instrukcja break służy do wyrwania się z pętli z bloku pętli. Instrukcja continue służy do
pominięcia pozostałych instrukcji w bloku pętli i rozpoczęcia od początku na górze pętli.
<?php
$n=0;
while( $n < 10 ){
print $n;
if ($n == 3){
break; // Wyjdź z pętli
}
$n++;
}
print "Z pętli.<br />";
?>
<?php
for($n=0; $n<10; $n++){
if ($n == 3){
continue; // Zacznij od początku pętli; pomiń pozostałe
// instrukcje w bloku
}

echo "\$n = $n<br />";
}
print "Z pętli.<br />";
?>
Funkcje: Konstrukcja function to:
function nazwa_funkcji (argument1, argument2, argument3, ...) {
blok kodu}
Funkcja to blok kodu, który wykonuje zadanie i można go wywołać z innej części programu. Dane mogą
być przekazywane do funkcji za pomocą argumentów. Funkcja może, ale nie musi, zwracać wartość.
Każdy poprawny kod PHP może stanowić blok definicji funkcji. Zmienne poza funkcją nie są dostępne
wewnątrz funkcji. Polecenie global udostępni określone zmienne.
<?php
function greetings() {
print "Witamy w PHP!<br />"; // Definicja funkcji
}
greetings; // Wywołanie funkcji
?>
<?php
$my_year = 2000;
if (is_leap_year( $my_year )) { // Wywołanie funkcji z argumentem
print "$my_year is a leap year";
}
else {
print "$my_year is not a leap year";
}
function is_leap_year( $year ){ // Definicja funkcji
return((($year % 4 == 0) && ($year % 100 !=
0)) ||
($year % 400 == 0)) ? 1 : 0; // Powrót z funkcji
}
?>

Klasy i obiekty: PHP obsługuje obiekty, specjalny typ zmienna. Klasa to zbiór zmiennych i funkcji,
zwanych właściwościami i metodami. Właściwości (zwane także atrybutami) to zmienne używane do
opisu obiektu. Właściwości można zdefiniować jako publiczne, prywatne lub chronione. Obiekty i
metody to funkcje, które umożliwiają tworzenie i manipulowanie obiektem. Obiekty są tworzone za
pomocą nowego operatora $this to specjalna pseudo-zmienna, która odwołuje się do bieżącego
obiektu
Tworzenie klasy:
<? php
class Pet
{
public $pet_name;
function set_name ($ string_of_text) {// Metody akcesora
$this-> name = $ string_of_text;
}
fuction get_name() {
return $ this-> name
}
}
Tworzenie wystąpienia klasy:
$cat = new Pet; // Utwórz obiekt za pomocą metoda konstruktora
$cat->set_name("Sneaky"); // Dostęp do obiektu za pomocą metody instancji
echo "Your cat is rightly named ",$cat->get_name(),
".<br";
?>
PHP obsługuje również dziedziczenie. Nową klasę można utworzyć z istniejącej klasy, relacji rodzicdziecko, gdzie klasa potomna dziedziczy właściwości i metody klasy nadrzędnej oraz rozszerza lub
definiuje funkcjonalność jej klasy nadrzędnej. PHP ma również specjalne metody konstruktora i
destruktor do tworzenia i niszczenia obiektów, a także specjalne metody ustawiające i pobierające
(zwane także metodami dostępu lub instancji) do przypisywania i pobierania właściwości obiektu. Tutaj
pokazano przykład, który tworzy nową klasę Laptop z klasy Computer.
<?php
class computer {
private $password; // Widoczne tylko w tej klasie
protected $userId; //Widoczne w tym klasa i podklasa
public $printer; // Widoczny w dowolnym miejscu w skrypcie

function __construct() { // Konstruktor Rodzica
print "In the parent constructor.\n<br />";
$this->userId = "willie"; // protected
$this->password = "urAok5"; // private
}
function setUserId($userId){
$this->userId=$userId;
}
function getUserId() {
return $this->userId;
}
private function setPassword($password){ // metoda private
$this->password=$password;
}
private function getPassword(){
return $this->password;
}
}
class Laptop extends Computer{ //
Child/derived/subclass
public $brand;
public $weight;
private $password="LetMeIn2";
function __construct($brand,$weight){ // Konstruktir Subklasy
parent::__construct(); // Wywołaj konstruktora rodzicielskiego
echo "Child constructor just called.\n<br />";
$this->brand=$brand; // nowe właściwości dla dziecka
$this->weight=$weight;
}
}
function __destruct(){

echo "$this being destroyed\n";
}
function setPassword($password){
$this->password=$password;
}
function getPassword(){
return $this->password;
}
}
// Class user
$pc=new Computer(); // Tworzymy dwa nowe obiekty
$portable = new Laptop();
$portable->setPassword("letmein2");
.....
Pliki: PHP zawiera zestaw wbudowanych funkcji, które pozwalają na pracę z plikami. Możesz dołączyć
pliki zewnętrzne z instrukcjami wymaganymi i dołączonymi. Dołączone pliki mogą składać się z PHP,
HTML, XML, tekstu i tak dalej. Żądana zawartość pliku zastępuje wiersz zawierający słowo wymagaj lub
dołącz.
Aby dołączyć plik:
// zastępuje instancje require zawartością pliku
require("copyright.inc");
// zastępuje instancje require zawartością pliku
require_once("header.inc");
// to samo co replace, ale dzieje się to tylko podczas wykonywania programu
include("disclaimer.inc");
// dzieje się tylko raz podczas wykonywania programu
include_once("title.inc");
Aby otworzyć plik do odczytu, zapisu, dołączania itd., Nazwę pliku należy przypisać do uchwytu pliku.
Poniżej znajduje się lista niektórych podstawowych funkcji otwierania, zamykania, czytania i
zapisywania do pliku.
Aby otworzyć plik:
// Otwiera „nazwę pliku” do odczytu
$filehandle = fopen („nazwa pliku”, „r”);

// Otwiera „nazwę pliku” do pisania
$filehandle = fopen („nazwa pliku”, „w”);
//Otwiera „nazwę pliku” do zapisu binarnego
$filehandle = fopen („nazwa pliku”, „wb”);
Aby zamknąć plik:
fclose (uchwyt pliku $);
Aby odczytać z pliku:
// Czyta wiersz z pliku dołączonego do $ filehandle
$string = fgets ($ uchwyt pliku);
//Odczytuje znak z pliku dołączonego do $ filehandle
$char = fgetc ($ uchwyt pliku);
// Czyta fragment bajtów z pliku dołączonego do
$filehandle
$text = fread ($ uchwyt pliku, $ bajty);
// Odczytuje całą zawartość z „filename”
$text = file_get_contents („nazwa pliku”);
Aby zapisać do pliku:
// Zapisuje $string do $ filehandle
fwrite ($ uchwyt pliku, $ ciąg);
// Zapisuje $ string do „filename”
file_put_contents („nazwa pliku”, $ string);:
Wyrażenia regularne: PHP obsługuje dopasowanie wzorca z wyrażeniami regularnymi i metaznakami
wyrażeń regularnych. Funkcje pcre (styl Perla) służą do testowania, czy ciąg tekstowy pasuje do wzorca.
// $result is 1, $matches contains needle
$result = preg_match("/needle/", "looking for a
needle in a
haystack", $matches);
// Regular expression metacharacters
if ( preg_match("/^[Nn]..dle/", "Needle in a haystack"
)){
echo "Found match.\n";

}
// $new_array contains: normal, mama, man
$new_array = preg_grep("/ma/", array("normal", "mama",
"man","plan"));
// $new_array contains: plan
$new_array =
preg_grep("/ma/",array("normal","mama","man",
"plan"),PREG_GREP_INVERT);
// $new_string: "I am feeling upbeat, upbeat, upbeat."
$new_string = preg_replace("/blue/", "upbeat", "I am
feeling
blue, blue, blue.");
// $new_string: "I am feeling upbeat, blue, blue"
$new_string = preg_replace("/blue/", "upbeat", "I am
feeling
blue, blue, blue.",1);
// $new_string: "I am feeling upbeat, upbeat.
$new_string = preg_replace("/blue/i", "upbeat", "I am
feeling
BLue, BLUE.");
// $new_string: "War and Peace"
$new_string = preg_replace("/(Peace) and (War)/i", "$2
and $1",
"Peace and War");
// $new_string: "He gave me 42 dollars."
$new_string = preg_replace("/5/e", "6*7", "He gave me 5
dollars.")e;
Metaznak : Co robi
^ : Dopasowania na początku linii
$ : Dopasowanie na końcu linii
a.c : Dopasowuje a, dowolny pojedynczy znak i c

[abc] Dopasowuje a lub b lub c
[^ abc] Pasuje do znaku, który nie jest a, b, lub c
[0–9] Dopasowuje jedną cyfrę od 0 do 9
ab * c Dopasowuje a, po którym następuje zero lub więcej liter b oraz a
ab + c Dopasowuje a, a następnie jedną lub więcej liter b oraz c
ab? c Dopasowuje a, po którym następuje zero lub jeden b oraz a

Elementy składowe: typy danych, literały, zmienne i stałe
Typy danych
Program może wykonywać wiele czynności, w tym wykonywać obliczenia, sortować nazwy,
przygotowywać listy telefonów, wyświetlać obrazy, grać w szachy, bez końca. Aby jednak cokolwiek
zrobić, program działa z danymi, które są mu przekazywane. Typy danych określają, jakie dane, takie
jak liczby i znaki, mogą być przechowywane i przetwarzane w programie. PHP obsługuje wiele
podstawowych typów danych, takich jak liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i łańcuchy.
Podstawowe typy danych to najprostsze elementy składowe programu. Nazywa się je skalarami i
można im przypisać jedną literalną wartość, taką jak liczba, 5.7 lub ciąg znaków, na przykład „witaj”,
datę i godzinę lub wartość logiczną (prawda / fałsz).

PHP obsługuje również złożone typy danych, takie jak tablice i obiekty. Złożone typy danych
reprezentują raczej zbiór danych niż pojedynczą wartość

Różne typy danych są zwykle przechowywane w zmiennych. Przykładami zmiennych PHP są $num = 5
lub $name = "John", gdzie zmiennym $num i $name przypisano odpowiednio liczbę całkowitą i ciąg
znaków. Zmienne przechowują wartości, które mogą się zmieniać w całym programie, natomiast po
zdefiniowaniu stałej jej wartość się nie zmienia. PHP_VERSION i PHP_OS są przykładami
predefiniowanych stałych PHP. PHP obsługuje cztery podstawowe typy danych:
• Liczba całkowita
• Float (zwany także podwójnym)
• Strunowy
• Boolean
Oprócz czterech podstawowych typów danych istnieją cztery inne typy specjalne:
• Zero
• Szyk

• Obiekt
• Zasoby
Literały numeryczne
PHP obsługuje zarówno liczby całkowite, jak i liczby zmiennoprzecinkowe. Zobacz przykład poniżej
• Liczby całkowite są liczbami całkowitymi i nie zawierają przecinka; na przykład 123 i -6. Liczby
całkowite mogą być wyrażane w postaci dziesiętnej (podstawa 10), ósemkowej (podstawa 8) i
szesnastkowej (podstawa 16) i są albo dodatnimi, albo ujemnymi wartościami.
• Liczby zmiennoprzecinkowe - Liczby zmiennoprzecinkowe, zwane także liczbami podwójnymi lub
rzeczywistymi, są liczbami ułamkowymi, takimi jak 123,56 lub -2,5. Muszą zawierać kropkę dziesiętną
lub specyfikator wykładnika, taki jak 1.3e-2. Litera „e” może być wielka lub mała.
Liczby PHP mogą być bardzo duże (rozmiar zależy od platformy), ale dokładność 14 cyfr dziesiętnych
jest wspólną wartością lub (~ 1.8e308).
Przykład 1
12345 : liczba całkowita
23,45 : float
.234E-2 : float się w notacji naukowej
.234e+3 : float w notacji naukowej
0x456ff : liczba całkowita w podstawie 16, szesnastkowa
0x456FFF : liczba całkowita w podstawie 16, szesnastkowa
0777 : liczba całkowita w podstawie 8, liczba ósemkowa
Literały ciągów znaków i cudzysłowy
W tej części wprowadzamy ciągi znaków. Literały łańcuchowe to rząd znaków zamknięty w
cudzysłowach podwójnych lub pojedynczych. Cudzysłowy muszą być dopasowane. Jeśli ciąg zaczyna
się od pojedynczego cytatu, musi kończyć się pasującym pojedynczym cytatem; podobnie, jeśli zaczyna
się od podwójnego cytatu, musi kończyć się podwójnym cytatem. Jeśli ciąg znaków jest ujęty w
pojedyncze cudzysłowy, znaki są traktowane dosłownie (każdy ze znaków reprezentuje siebie). Można
powiedzieć, że pojedyncze cytaty to cytaty demokratyczne: wszystkie postacie są traktowane
jednakowo. PHP zawsze wewnętrznie zeruje łańcuchy i śledzi długość łańcucha. Podwójne cudzysłowy
nie traktują wszystkich znaków jednakowo. Jeśli ciąg jest ujęty w podwójne cudzysłowy, większość
znaków reprezentuje siebie, ale znaki dolara i odwrotne ukośniki mają specjalne znaczenie, jak
pokazano w poniższych przykładach. Pojedyncze cytaty mogą ukrywać podwójne cytaty, a podwójne
cytaty mogą ukrywać pojedyncze cytaty: PHP rozpoznaje edytory, które używają prostych cytatów,
takich jak vi lub Notatnik, ale nie edytory, które automatycznie przekształcają proste cytaty w nawiasy
kwadratowe.
"To jest ciąg" 'To jest inny ciąg' "To jest również 'ciąg'" 'To jest "ciąg"'
Pusty zestaw cytatów nazywany jest łańcuchem pustym. Jeśli liczba jest ujęta w cudzysłów, jest
uważana za ciąg; na przykład „5” jest ciągiem, podczas gdy 5 to liczba. Ciągi nazywane są stałymi lub
literałami. Wartość ciągu „hello” nazywana jest ciągiem ciągłym lub literałem. Aby zmienić ciąg, należy

zastąpić go innym ciągiem. Ciągi mogą zawierać sekwencje specjalne (pojedynczy znak poprzedzony
odwrotnym ukośnikiem). Sekwencje specjalne powodują, że postać zachowuje się w określony sposób;
na przykład „\t” oznacza kartę, a „\n” oznacza nową linię. Odwrotny ukośnik służy również do
cytowania pojedynczego znaku, aby nie był interpretowany; na przykład \$5,00, gdzie znak dolara w
PHP jest używany do reprezentowania zmiennych, a nie pieniędzy. \$5,00 można również zapisać jako
‘$5’, ponieważ pojedyncze cudzysłowy chronią wszystkie znaki przed interpretacją. Dokument
poniższy, zapewnia sposób na utworzenie bloku tekstu, który upraszcza pisanie ciągów zawierających
wiele pojedynczych cudzysłowów, podwójnych cudzysłowów i zmiennych
<html>
<head><title>Quotes</title></head>
<body bgcolor="lightblue"><font size='+1'>
1 <?php
2 $name = "Nancy"; // Ustawienie zmiennej PHP
print "<ol>";
3 print "<li> $name is my friend.</li>"; // Podwójny cudzysłów
4 print '<li> $name is my neighbor.</li>'; // Pojedynczy cudzysłów
5 print "<li> I can't go with you.</li>"; // Zagnieżdżone cudzysłowy
6 print "<li> She cried, \"Help!\"</li>"; // Znaki ucieczki
7 print "<li> I need \$5.00.</li>"; // Znak odwrotnego backslasha
8 print "<li> $name needs ". '$5.00 </li>'; // Zagnieżdźone cudzysłowy
print "</ol>";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Tutaj zaczyna się program PHP.
2. $name jest zmienną PHP. Jest przypisany ciąg „Nancy”.
3. Gdy ciąg jest zawarty w podwójnych cudzysłowach, interpreter PHP zastąpi zmienną jej wartością;
na przykład będzie $name zastąpiony przez „Nancy”.
4. Gdy ciąg jest ujęty w pojedyncze cudzysłowy, wszystkie znaki są traktowane jak literały. Zmienne
podstawienie nie nastąpi.
5. Pojedyncze cudzysłowy mogą być zagnieżdżone w podwójnych cudzysłowach i odwrotnie.
6. Cudzysłowy mogą być poprzedzane ukośnikiem odwrotnym, aby stały się dosłownymi znakami w
ciągu.
7. Znak dolara jest interpretowany inaczej niż interpretacja PHP ,traktowane jako dosłowna postać.

8. Łańcuch w podwójnych cudzysłowach jest łączony z łańcuchem w pojedynczych cudzysłowach.
Podobnie jak odwrotny ukośnik chroni znak dolara przed interpretacją, tak też pojedyncze cytaty.
Pamiętaj, że znaki w pojedynczych cudzysłowach są traktowane jak literały; to znaczy, PHP nie uważa
żadnego z dołączonych znaków za wyjątkowy.
Dokument tutaj - specjalny rodzaj cdzysłowów
Tutaj dokumenty są rodzajem cytatów popularnych w wielu językach, takich jak JavaScript, Perl,
skrypty Shell i tak dalej. Dokumenty tutaj, zwane także tutaj-dokumentami, pozwalają zacytować duży
blok tekstu w skrypcie bez użycia wielu instrukcji drukowania i cytatów. Cały blok tekstu jest
traktowany tak, jakby był otoczony podwójnymi cudzysłowami. Może to być przydatne, jeśli masz duży
blok HTML w skrypcie PHP przeplatanym zmiennymi, cudzysłowami i sekwencjami ewakuacyjnymi.
Zasady dla dokumentu tutaj:
1. Zdefiniowane przez użytkownika słowo separatora rozpoczyna się i kończy tutaj dokument. Tekst
jest wstawiany między ograniczniki. Separator może zawierać litery, cyfry i znak podkreślenia. Pierwsza
litera musi być literą lub znakiem podkreślenia. Zgodnie z konwencją separator powinien być pisane
wielkimi literami, aby wyróżniało się na tle innych słów w skrypcie. Ogranicznik jest poprzedzony
trzema znakami <; dla przykładu,
<<< DELIMITER
print <<< HERE_DOC_DELIMITER <tekst tutaj> ... <więcej tekstu> ...
HERE_DOC_DELIMITER
2. Separator nie może być otoczony żadnymi spacjami, komentarzami ani innym tekstem. Ostateczny
separator może być opcjonalnie zakończony średnikiem i musi znajdować się w linii sam.
3. Wszystkie zmienne i sekwencje specjalne zostaną zinterpretowane w niniejszym dokumencie
Sekwencje ewakuacyjne
Sekwencje specjalne składają się z odwrotnego ukośnika, po którym następuje pojedynczy znak.
Ukośnik odwrotny ujęty w podwójny cudzysłów powoduje, że interpretacja następnego znaku „ucieka”
od normalnego kodu ASCII i reprezentuje coś innego. Aby wyświetlić sekwencje specjalne w
przeglądarce, można użyć znacznika HTML <pre>; w przeciwnym razie sekwencje specjalne
umieszczone w skrypcie PHP nie będą interpretowane.
Sekwencja ewakuacyjna : Co przedstawia
\' : Pojedynczy cudzysłów
\" : Podwójny cytat
\t : Tabulator
\n : Nowalinia
\r : Powrót / przesunięcie wiersza
\ $ :Dosłowny znak dolara
\\ : Ukośnik wsteczny
\70 : Reprezentuje wartość ósemkową

\x05 : Reprezentuje znak szesnastkowy
Literały boolowskie
Logiczne literały (wprowadzone w PHP 4) to wartości logiczne, które mają tylko jedną z dwóch wartości,
prawdę lub fałsz, w obu przypadkach nie jest rozróżniana wielkość liter. Możesz myśleć o wartościach
tak lub nie, włączony lub wyłączony, lub 1 lub 0. Służą one do sprawdzenia, czy warunek jest
prawdziwy, czy fałszywy. Podczas korzystania z numerycznych operatorów porównania i równości
wartość true przyjmuje wartość 1, a fałsz - pusty ciąg znaków
$ answer1 = true; lub jeśli ($ answer2 == false) {zrób coś; }
Specjalne typy danych
Null
NULL oznacza „brak wartości”, co oznacza „nic”, nawet pusty ciąg znaków lub zero. Jest to rodzaj
wartości NULL. Niezainicjowana zmienna zawiera wartość NULL. Zmiennej można przypisać wartość
NULL, a jeśli zmienna została rozbrojona, uważa się ją za NULL.
Resource
Zasób jest specjalną zmienną, zawierającą odwołanie do zewnętrznego zasobu, takiego jak obiekt bazy
danych lub moduł obsługi plików. Zasoby są tworzone i wykorzystywane przez funkcje specjalne. Pliki
i zasoby bazy danych są definiowane przez interpretera PHP i są dostępne tylko przez funkcje
zapewniane przez interpretera
Funkcja gettype()
Wbudowana funkcja gettype () zwraca ciąg znaków identyfikujący typ danych argumentu.
Argumentem może być zmienna, ciąg, słowo kluczowe itp. Możesz użyć funkcji gettype (), aby
sprawdzić, czy zmienna została zdefiniowana, ponieważ jeśli nie ma żadnej wartości powiązanej ze
zmienną, funkcja gettype() zwraca NULL.
Ciągi zwracane z funkcji gettype () obejmują:
„boolean” (od PHP 4)
"integer"
„double” (z powodów historycznych „double” jest zwracane w przypadku liczby zmiennoprzecinkowej,
a nie tylko „float”)
"string"
"array"
"object"
„resource” (od PHP 4)
„NULL” (od PHP 4)
Format
string gettype (mixed var)
Przykłady:

$ type = gettype (54,6); // Zwraca „float”
print gettype („yes”); // Zwraca i wyświetla „ciąg”
Zmienne
Definicja i przypisanie
Zmienne są fundamentalne dla wszystkich języków programowania. Są to elementy danych
reprezentujące miejsce przechowywania w pamięci komputera. Zmienne to kontenery, które
przechowują dane, takie jak liczby i ciągi znaków. W programach PHP istnieją trzy typy zmiennych:
1. Zmienne predefiniowane
2. Zmienne zdefiniowane przez użytkownika
3. Zmienne formularza związane z nazwami w formularzu HTML
Zmienne mają nazwę, typ i wartość.
$ num = 5; // nazwa: „$ num”, wartość: 5, typ: numeryczny $ friend = "Peter"; // name: „$ friend”,
wartość: „Peter”, wpisz: string $ x = true; // nazwa: „$ x”, wartość: prawda, wpisz: wartość logiczna

Wartości przypisane do zmiennych mogą się zmieniać w trakcie działania programu, podczas gdy stałe,
zwane także literałami, pozostają stałe. Zmiennym PHP można przypisywać różne typy danych, w tym:
• liczbowy
• string
• Boolean
• Obiekty
• Tablice
Języki programowania komputerowego, takie jak C ++ i Java, wymagają podania typu danych, które
będą przechowywane w zmiennej podczas jej deklarowania. Na przykład, jeśli zamierzasz przypisać
liczbę całkowitą do zmiennej, musisz powiedzieć coś takiego:
int n = 5;
a jeśli przypisujesz liczbę zmiennoprzecinkową:
float x = 44,5;
Języki wymagające określenia typu danych nazywane są językami „silnie typowanymi”. Z drugiej strony
PHP jest językiem dynamicznym lub luźno wpisanym, co oznacza, że nie musisz określać typu danych
zmiennej. W rzeczywistości spowoduje to błąd. W PHP możesz po prostu powiedzieć:
$n = 5; $x = 44,5;
a PHP dowie się, jaki typ danych jest przechowywany w $n i $x.
Prawidłowe nazwy

Nazwy zmiennych składają się z dowolnej liczby liter (podkreślenie liczy się jako litera) i cyfr. Pierwsza
litera musi być literą lub znakiem podkreślenia . W nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter,
więc Nazwa, nazwa i NAme są różnymi nazwami zmiennych.
Prawidłowe nazwy zmiennych: nieprawidłowe nazwy zmiennych
$ name1: 10 $ names
$ price_tag: box.front
$ _abc: $ name # last
Abc_22: A-23
A23 USD: 5 USD
Deklarowanie i inicjowanie zmiennych
Zmienne są zwykle deklarowane przed ich użyciem. Zmienne PHP mogą być deklarowane w skrypcie,
pochodzą z formularza HTML, z ciągu zapytania dołączonego do adresu URL skryptu, z plików cookie, z
serwera lub ze środowiska serwera. Nazwy zmiennych są wyraźnie poprzedzone znakiem $. Możesz
przypisać wartość do zmiennej (lub zainicjować zmienną) podczas jej deklarowania, ale nie jest to
obowiązkowe.
Format
$ nazwa_zmiennej = wartość; zainicjowano $nazwa_zmiennej; niezainicjowana wartość jest zerowa
Aby zadeklarować zmienną o nazwie imię, możesz powiedzieć:
$first_name = "Ellie";
Możesz zadeklarować wiele zmiennych w tym samym wierszu, oddzielając każdą deklarację
średnikiem. Na przykład możesz powiedzieć:
$ first_name; $ middle_name; $ last_name;

Podwójne, pojedyncze i cudzysłowy w instrukcjach przypisania
Przy przypisywaniu wartości zmiennej, jeśli wartość jest łańcuchem, wówczas łańcuch może być ujęty
w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy; jeśli wartość jest zwracana z funkcji, wówczas funkcja nie jest
ujęta w cudzysłowy; a jeśli wartość jest zwracana z polecenia systemowego, to polecenie jest ujęte w
cudzysłowy:
$ name = "Marko"; // Przypisz ciąg $ city = 'San Francisco'; // Przypisz
ciąg $ teraz = data („m / d / Y”); // Przypisz dane wyjściowe funkcji $ dirlist = 'ls -l'; // Przypisz dane
wyjściowe polecenia systemowego UNIX / Linux $ dirlist = 'dir / D / L' // Przypisz polecenie systemowe
Windows
Wyświetlanie zmiennych
Konstrukcja print i echo
Do tej pory widzieliśmy przykłady użycia zarówno print , jak i echa do wyświetlania danych. Te
konstrukcje językowe mogą być używane zamiennie. Jedyną istotną różnicą między echo() i print() jest

to, że echo dopuszcza wiele argumentów rozdzielonych przecinkami, a print nie. Nie wymagają
nawiasów wokół argumentów, ponieważ technicznie nie są to funkcje, ale specjalne wbudowane
konstrukcje. (W rzeczywistości argumenty podane dla echa nie mogą być zawarte w nawiasach.)
Rozważ następujące kwestie. Deklarowane są trzy zmienne:
$name = „Tom”; $state = "New York"; $saslary = 80000;
echo() może przyjmować listę argumentów łańcuchowych oddzieloną przecinkami:
echo $nazwa, $state, $salary;
print() przyjmuje jeden argument ciągu:
print $name;
Jednak operator konkatenacji może być używany do drukowania wielu ciągów lub ciągów
zawierających wiele zmiennych:
print $name. $state. $salary; echo $nazwa. $state.$salary;
lub wszystkie zmienne mogą być ujęte w podwójne cudzysłowy:
print "$name $state $salary<br />"; echo "$name $state $salary<br />";
Jeśli zmienna jest ujęta w podwójne cudzysłowy, zostanie oszacowana i wyświetlona jej wartość. Jeśli
ujęte w pojedyncze cudzysłowy, zmienne nie będą oceniane. Dzięki pojedynczym cudzysłowom
otrzymujesz to, co widzisz. Podobnie jak wszystkie inne znaki zawarte w pojedynczych cudzysłowach,
$ jest traktowany jako dosłowny znak. Następujące ciągi są ujęte w pojedyncze cudzysłowy:
echo '$name lives in $state and earns $salary.'; $name lives in $state and earns $salary. print '$name
lives in $state and earns $salary.'; $name lives in $state and earns $salary.
Te same ciągi są ujęte w podwójne cudzysłowy:
echo "$name lives in $state and earns \$salary."; Tom lives in New York and earns $80000. print
"$name lives in $state and earns \$salary."; Tom lives in New York and earns $80000.
Krótkie Znaczniki
Istnieje kilka skrótów, których można użyć do osadzenia PHP w części HTML pliku, ale aby skorzystać z
tych skrótów, należy wprowadzić zmiany w pliku php.ini. (Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć używany plik
php.ini, spójrz na dane wyjściowe wbudowanej funkcji phpinfo (), w której znajdziesz poprawną ścieżkę
do pliku.) Zachowaj ostrożność: ponieważ PHP programiści ustawili tę dyrektywę na „wyłączoną” ze
względów bezpieczeństwa, nie zaleca się używania tagów skrótów. Z pliku php.ini:
Code View: Scroll / Show All
; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized. ;
UWAGA: Podczas tworzenia aplikacji lub należy unikać używania krótkich znaczników; biblioteki
przeznaczone do redystrybucji lub wdrażania w PHP; serwery, które nie są pod twoją kontrolą,
ponieważ krótkie znaczniki mogą nie być obsługiwany na serwerze docelowym. W przypadku
przenośnego, redystrybucyjnego kodu; pamiętaj, aby nie używać krótkich tagów. short_open_tag =
Wyłącz <- Włącz to „Włącz”, aby krótkie znaczniki działały

Zamiast używać funkcji print() lub echo() do wypisywania wartości zmiennych, można je zagnieżdżać w
kodzie HTML za pomocą znaczników skrótu <? = i ?>, W których będą one automatycznie oceniane i
drukowane. (Uwaga: między znakiem zapytania a znakiem równości nie może być spacji).
Zmienne i mieszane typy danych
Pamiętaj, że języki o silnym typie, takie jak C ++ i Java, wymagają podania typu danych, które będą
przechowywane w zmiennej, kiedy ją deklarujesz, ale PHP jest luźno wpisane. Nie oczekuje ani nie
pozwala określić typu danych podczas deklarowania zmiennej. Możesz przypisać ciąg do zmiennej, a
następnie przypisać wartość liczbową. PHP nie dba o to, a w czasie wykonywania interpreter PHP
przekonwertuje dane na poprawny typ.
Przypisanie zmiennej : konwersja
$item = 5.5; Przypisano liczbę zmiennoprzecinkową
$item = 44; Konwersja na liczbę całkowitą
$item = "Today was a bummer"; Konwersja na string
$item = true; Konwersja na wartość logiczną
$item = NULL; Konwersja na wartość zerową
Rzutowanie Typu
Podobnie jak C i Java, PHP zapewnia metodę wymuszenia konwersji jednego typu wartości na inny za
pomocą operatora rzutowania.
Łączenie i zmienne
Aby połączyć zmienne i łańcuchy razem w tym samym wierszu, używana jest kropka (.). Kropka jest
operatorem, ponieważ operuje na wyrażeniu po obu jego stronach (każdy nazywany operandem). W
wyrażeniach obejmujących wartości liczbowe i łańcuchowe z operatorem kropki PHP konwertuje
wartości liczbowe na łańcuchy. Weźmy na przykład następujące stwierdzenia:
// zwraca „Temperatura wynosi 87” $temp = „Temperatura wynosi”. 87; // zwraca „25 dni do Bożego
Narodzenia” $message = 25. „dni do Boże Narodzenie";
Referencje
Innym sposobem przypisania wartości zmiennej jest utworzenie odwołania (PHP 4). Odwołanie
występuje, gdy jedna zmienna jest aliasem lub wskaźnikiem do innej zmiennej; to znaczy wskazują na
te same dane podstawowe. Zmiana jednej zmiennej powoduje automatyczną zmianę drugiej. Może to
być przydatne w przyspieszaniu rzeczy podczas korzystania z dużych tablic i obiektów, ale na razie nie
będziemy musieli używać odwołań. Aby przypisać przez odniesienie, wstaw znak ampersand (&) na
początek starej zmiennej, która zostanie przypisana do nowej zmiennej; na przykład $ ref = & $ old ;.
Jedną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że tylko zmienne nazwane mogą być
przypisywane przez odniesienie
<? php
age = 26 lat;
$old = &age; // To jest prawidłowe przypisanie

$old= &(26 + 7); // Niepoprawne; odwołuje się do nienazwanego wyrażenia.
?>
Zmienne zmienne (zmienne dynamiczne)
Zmienna zmienna jest również nazywana zmienną dynamiczną. Jest to zmienna, której nazwa jest
przechowywana w innej zmiennej. Używając dwóch znaków dolara, zmienna zmienna może uzyskać
dostęp do wartości oryginalnej zmiennej. Rozważ następujący przykład:
$pet ="Bozo"; $clown = "pet"; // A variable is assigned the name of another variable echo $clown; //
prints "pet" echo ${$clown}; // prints Bozo
Zmienne dynamiczne Bozo są przydatne, gdy mamy do czynienia ze zmiennymi, które wszystkie
zawierają podobną nazwę, np. zmienne form. Nawiasy klamrowe służą do zapewnienia, że parser PHP
poprawnie oceni znaki dolara; oznacza to, że $ clown zostanie oceniony najpierw, a pierwszy znak
dolara zostanie usunięty, co spowoduje $ {pet}, a na koniec $ pet zostanie ewakuowany do „Bozo”.
Zakres zmiennych
Zakres odnosi się do miejsca, w którym zmienna jest dostępna w skrypcie. Zakres jest ważny, ponieważ
chroni ważne zmienne od przypadkowej modyfikacji w jakiejś innej części programu, a tym samym
zmiany sposobu działania programu. PHP ma określone reguły kontrolujące widoczność zmiennych.
Zmienna lokalna to taka, która istnieje tylko w obrębie funkcji. Zmienna globalna jest dostępna w
dowolnym miejscu skryptu poza funkcjami. W większości przypadków wszystkie zmienne PHP mają
jeden zakres, globalny
Zmienne lokalne
Zmienne utworzone w funkcji nie są dostępne dla reszty skryptu. Są lokalne dla funkcji i znikają
(wychodzą poza zakres) po wyjściu z funkcji. Jeśli masz taką samą nazwę dla zmiennej w funkcji jak w
program główny, modyfikacja zmiennej w funkcji nie wpłynie na zmienną poza funkcją. Podobnie,
funkcja nie ma dostępu do zmiennych utworzonych poza funkcją. Większość zmiennych, które
tworzymy, będą widoczne w skrypcie lub funkcji, w której są zadeklarowane.
Zmienne globalne i środowiskowe
Zmienne superglobalne są dostępne wszędzie w skrypcie i funkcjach. Są to specjalne zmienne
dostarczane przez PHP, które pomagają w zarządzaniu formularzami HTML, plikami cookie, sesjami i
plikami oraz w celu uzyskania informacji o twoim środowisku i serwerze.
Nazwa : Znaczenie
$ GLOBALS : Tablica wszystkich zmiennych globalnych
$_SERVER : Zawiera zmienne serwera (np. REMOTE_ADDR)
$_GET : Zawiera zmienne formularza wysyłane metodą GET
$_POST : Zawiera zmienne formularza wysyłane metodą POST
$_COOKIE : Zawiera zmienne cookie HTTP
$_FILES : Zawiera zmienne dostarczone do skryptu za pośrednictwem przesyłania plików post HTTP
$_ENV : Zawiera zmienne środowiskowe

$_REQUEST : Scalanie zmiennych GET, zmiennych POST i cookie zmienne
$_SESSION Zawiera zmienne HTTP zarejestrowane przez moduł sesji
Zarządzanie zmiennymi
Możesz dowiedzieć się, czy zmienna została zadeklarowana, możesz usunąć ustawioną zmienną lub
sprawdzić, czy ustawiona zmienna nie jest pusta lub zawiera ciąg, liczbę, skalar i tak dalej. PHP oferuje
szereg funkcji, które pomogą Ci zarządzać zmiennymi.
Funkcja: Co zwraca
isset() : Prawda, jeśli zmienna została ustawiona.
empty() : Prawda, jeśli zmienna jest pusta: „” (pusty ciąg znaków) „0” (ciąg znaków) 0 (liczba całkowita)
is_bool() : Prawda, jeśli zmienna ma wartość logiczną; to znaczy zawiera PRAWDA lub FAŁSZ.
is_callable() : Prawda, jeśli zmiennej przypisano nazwę funkcji lub obiektu.
is_double(), is_float(), is_real() : Prawda, jeśli zmienna jest liczbą zmiennoprzecinkową (np. 5,67 lub
.45).
is_int, is_integer, is_long: Prawda, jeśli zmiennej przypisano liczbę całkowitą.
is_null() : Prawda, jeśli zmiennej przypisano wartość NULL.
is_numeric() : Prawda, jeśli zmiennej przypisano wartość ciągu liczbowego lub liczbę.
is_object() : Prawda, jeśli zmienna jest obiektem.
is_resource() : Prawda, jeśli zmienna jest zasobem.
is_scalar() : Prawda, jeśli wartość została przypisana pojedynczej wartości, takiej jak liczba (np. „555”
ciąg znaków lub wartość logiczna, ale nie tablica lub obiekt).
is_string(): Prawda, jeśli zmienna jest ciągiem tekstowym (np. „witaj”).
unset() : Usuwa lub niszczy listę wartości
Funkcja isset()
Funkcja isset() zwraca wartość true, jeśli zmienna została ustawiona, a wartość false, jeśli nie została
ustawiona. Jeśli zmienna została ustawiona na NULL lub nie ma żadnej wartości, zwraca false. Jeśli
chcesz sprawdzić, czy zmienna została ustawiona na NULL, użyj funkcji is_null (). Aby mieć pewność, że
zmienna ma wartość początkową, do ustawienia wartości domyślnej można użyć funkcji isset ().
Format
bool isset (zmienna, zmienna, zmienna ....);
Przykład:
$set = isset($name); // zwraca wartość prawda lub fałsz
print isset ($a, $b, $c); // drukuje 1 lub nic
Funkcja empty()

Funkcja empty() zwraca wartość true, jeśli zmienna nie istnieje lub istnieje i została przypisana jedna z
następujących opcji: pusty ciąg „”, 0 jako liczba, „0” jako ciąg, NULL lub brak wartości .
Format
boolean empty(zmienna);
Przykład:
if (empty ($wynik)) {print "\ $ wynik albo nie istnieje, albo jest pusty \ n";

Funkcja unset()
Funkcja unset() (technicznie rzecz biorąc konstrukcja języka) powoduje rozbrojenie lub zniszczenie
danej zmiennej. Może przyjmować różną liczbę argumentów i zachowuje się nieco inaczej w obrębie
funkcji. Począwszy od PHP 4, nie ma wartości zwracanej i jest uważana za instrukcję.
Format
void unset (mixed var [, mixed var [, mixed ...]])
Przykład:
unset ($a, $b); // resetuje zmienne
Wprowadzenie do zmiennych formularza
Teraz zaczynamy się zastanawiać, co sprawia, że PHP jest tak popularne. Jak wspomnieliśmy we
wstępie, PHP został zaprojektowany jako internetowy język programowania do tworzenia
dynamicznych treści internetowych, gromadzenia i manipulowania informacjami przesyłanymi przez
formularze HTML. Na razie, ponieważ mówimy o zmiennych, zbadamy prosty formularz oraz sposób,
w jaki PHP gromadzi i przechowuje informacje o formularzu w zmiennych.
Plik php.ini i register_globals
Przed rozpoczęciem należy pamiętać o kilku problemach w zależności od używanej wersji PHP. Plik
inicjujący PHP, o nazwie php.ini, zawiera dyrektywę o nazwie register_globals. W starszych wersjach
PHP (wcześniejszych niż 4.2.0) ta dyrektywa była domyślnie „Włączona”, co pozwala PHP tworzyć
proste zmienne z danych formularza. Od tego czasu register_globals zostało ustawione na „Off”, aby
uniknąć potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Jeśli używasz PHP 5, będziesz musiał włączyć tę
funkcję, zanim PHP będzie mógł bezpośrednio przypisać dane wejściowe formularza do prostych
zmiennych globalnych lub dane muszą zostać wyodrębnione programowo. Omówiliśmy oba sposoby,
aby to zrobić w następnej sekcji. Następny fragment pochodzi z pliku php.ini PHP 5, pokazując linię, w
której ustawiony jest register_globals. Domyślne ustawienie to „Wył.” I naprawdę powinieneś
spróbować zastosować się do tego ustawienia. Z pliku php.ini:
Code View: Scroll / Show All
; You should do your best to write your scripts so that they do not require ; register_globals to be on;
Using form variables as globals can easily lead ; to possible security problems, if the code is not very
well thought of. register_globals = Off
Jeśli nie ustawisz register_globals na „On”, dodaj następujący wiersz do swojego programu PHP:

extract($_REQUEST);
Tablica superglobalna $_REQUEST zawiera informacje przesłane do serwera z formularza HTML. Po
wyodrębnieniu tych informacji PHP utworzy proste zmienne odpowiadające danym formularza. Na
razie załóżmy, że register_globals jest ustawione na „On”.
Jak PHP obsługuje formularze
Dla każdego parametru formularza HTML PHP tworzy zmienną globalną o tej samej nazwie i udostępnia
ją Twojemu skryptowi. Na przykład rozważ ten typ danych wejściowych HTML dla dwóch pól
tekstowych:
<input type = "text" name = "your_name"> <input type = "text" name = "your_phone">
Jeśli masz pole tekstowe o nazwie „twoja_nazwa”, PHP utworzy zmienną o nazwie $ twoja_nazwa. A
jeśli masz inne pole tekstowe o nazwie „twój_ telefon”, PHP z kolei utworzy zmienną o nazwie $ twój_
telefon. Wartości przypisane do zmiennych PHP są tymi samymi wartościami, które użytkownik wpisał
w polach tekstowych HTML podczas wypełniania formularza.
Formularz zaczyna się od otwierającego znacznika <form>. Do atrybutu ACTION znacznika formularza
przypisana jest nazwa skryptu PHP, który będzie obsługiwał dane wejściowe formularza: <formularz
ACTION = „skrypt php”>. Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku przesyłania użytkownik
wpisuje wartości, które wpisał w polach tekstowych, do skryptu PHP. Przeglądarka wie, gdzie wysłać
dane na podstawie atrybutu ACTION znacznika <form>, ale musi także wiedzieć, jak wysłać dane
formularza na serwer. Sposób lub metoda jest również atrybutem znacznika <form>, zwanego
atrybutem METHOD. Istnieją dwie popularne metody HTTP używane do wysyłania informacji o
formularzu do serwera - metoda GET (domyślna) i metoda POST. Ponieważ metoda GET jest domyślna,
nie musisz jawnie przypisywać jej jako atrybutu. Przeglądarka po prostu zakłada, że używasz tej
metody. Metoda GET mówi przeglądarce, aby wysłała do serwera ciąg zakodowany w adresie URL,
zwany ciągiem zapytania. Dołącza ten zakodowany ciąg zapytania na końcu adresu URL w polu
lokalizacji przeglądarki, poprzedzony znakiem?. Jest to metoda stosowana podczas wyszukiwania lub
obsługi stron statycznych, a ciągi zapytań GET mają ograniczony rozmiar. Jeśli używasz metody POST,
atrybut METHOD musi zostać dodany do znacznika HTML <form> METHOD = „POST” (bez rozróżniania
wielkości liter). Dzięki metodzie POST przeglądarka wysyła do serwera zakodowaną treść wiadomości
w nagłówku HTTP, aby nie pojawiała się w adresie URL. Nie ma ograniczonego rozmiaru, ale nie można
go dodać do zakładek ani ponownie załadować i nie pojawia się w historii przeglądarki. Gdy PHP
pobiera formularz z serwera, zajmuje się dekodowaniem ciągu zapytania lub treści wiadomości i
przypisywaniem odpowiednich wartości wejściowych zmiennym PHP.
Wyodrębnianie danych według żądania
W poprzednim przykładzie użyliśmy domyślnej metody GET, aby wysłać dane wejściowe formularza na
serwer. Zakładaliśmy również, że register_globals w pliku php.ini zostało włączone, co pozwala PHP
tworzyć proste zmienne globalne z danymi formularza. W poniższym przykładzie założono, że
register_globals jest wyłączone (ustawienie zalecane i domyślne), a metoda jest metodą POST,
najczęściej stosowaną metodą podczas pracy z danymi wejściowymi formularza. Ta metoda wysyła
dane wejściowe formularza jako treść wiadomości w nagłówku HTTP do serwera i robi to nie dołączaj
danych do adresu URL w przeglądarce. Mimo że dane wejściowe są wysyłane inną metodą, są
odbierane w tym samym formacie zakodowanym w adresie URL. Gdy register_globals jest wyłączone,
PHP udostępnia specjalne zmienne, zwane tablicami, do przechowywania informacji o formularzu.
Ponieważ nie zajmujemy się teraz tablicami, stworzymy proste zmienne do przechowywania danych

wejściowych z formularza, ale najpierw musimy jawnie wyodrębnić dane ze specjalnej globalnej tablicy
o nazwie $_REQUEST. Ta specjalna tablica zawiera wszystkie dane wejściowe dla metod GET i POST, a
po ich wyodrębnieniu zostaną przypisane do zmiennych PHP o takich samych nazwach, jakie zostały
nadane odpowiednim urządzeniom wejściowym w formularzu HTML.
Predefiniowane zmienne
PHP udostępnia wiele predefiniowanych zmiennych, niektóre z nich nie są w pełni udokumentowane,
ponieważ zależą od tego, który serwer jest uruchomiony, jego konfiguracji itd. Niektóre są
zdefiniowane w pliku php.ini. Zmienne te opisują środowisko, serwer, przeglądarkę, numer wersji, plik
konfiguracyjny i tak dalej
Zmienna: Co robi
AUTH_TYPE: Jeśli serwer Apache działa jako moduł, jest ustawiony na typ uwierzytelniania.
DOCUMENT_ROOT: Pełna ścieżka katalogu głównego dokumentu, zwykle tam, gdzie strony HTML są
przechowywane i zdefiniowane na serwerze plik konfiguracyjny.
HTTP_USER_AGENT: Określa typ przeglądarki internetowej dla serwera kiedy żąda pliku.
HTTP_REFERER: Pełny adres URL strony zawierającej link do tej strony. Oczywiście, jeśli nie ma strony
odsyłającej, ta zmienna nie istniałaby. ZDALNY ADRES: zdalny adres IP komputera klienckiego, który
poprosił o stronę.
Istnieje wiele innych predefiniowanych zmiennych; które są ustawione, zależy od konfiguracji PHP. Za
pomocą funkcji phpinfo () można pobrać wbudowane zmienne, które zostały ustawione.
<? php phpinfo (INFO_VARIABLES); ?>
Stałe
Niektóre stałe w świecie rzeczywistym, takie jak pi, prędkość światła, liczba cali w stopie i wartość
północy, są wartościami, które się nie zmieniają. PHP nie tylko udostępnia własne predefiniowane
stałe, ale pozwala także tworzyć własne. Używanie stałych ułatwia pisanie i zarządzanie programami.
Co to jest stała?
W przeciwieństwie do zmiennych, stała jest wartością, której raz ustawionej wartości nie można
zmienić ani rozbroić podczas wykonywania skryptu. Przykładem stałej jest wartość pi lub używana
wersja PHP. Stałe są bardzo przydatne, ponieważ są widoczne w całym programie (zakres globalny), a
ich wartości się nie zmieniają; na przykład można zdefiniować stałą dla katalogu głównego serwera,
nazwy witryny lub tytułu, autora i roku praw autorskich tej książki. Po zdefiniowaniu wartości te są
stałe. Możesz zdefiniować stałe w górnej części programu lub w innym pliku, który może być włączony
do skryptu. Później, jeśli konieczna jest modyfikacja stałej wartości, po zmianie jej wartości w
programie, a następnie po uruchomieniu programu, nowa wartość będzie odzwierciedlona wszędzie
tam, gdzie stała jest używana w całym programie, ułatwiając w ten sposób utrzymanie programu.
Tworzenie stałych za pomocą funkcji replace()
Stałe PHP są definiowane jako słowa i, zgodnie z konwencją, pisane wielkimi literami. Podobnie jak
zmienne, rozróżniają wielkość liter i składają się z wielkich i małych liter, cyfr i znaku podkreślenia.
Podobnie jak zmienne, nie mogą zaczynać się od liczby. W przeciwieństwie do zmiennych, stałe nie są
poprzedzone znakiem dolara i nie są interpretowane, gdy są umieszczone w cudzysłowach. Stałe mają
zasięg globalny, co oznacza, że są dostępne do użycia w dowolnym miejscu skryptu PHP. Jedynym

sposobem na utworzenie stałej jest użycie wbudowanej w PHP funkcji definicji (). Tylko jedna wartość
skalarna może być przypisana do stałej, w tym łańcuchy, liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i
logiczne. Funkcja definiuj () tworzy nazwaną stałą. Pierwszy argument to nazwa stałej, a drugi
argument to wartość, która zostanie do niej przypisana. W stałych zwykle rozróżniana jest wielkość
liter, ale można użyć opcjonalnego trzeciego argumentu PRAWDA, aby wyłączyć rozróżnianie wielkości
liter.
Format
bool define ( string name, mixed value [, bool case_insensitive] )
Example:
// defines document root
define( 'DOC_ROOT', '/http://artemis/~ellie/public_html' );
// defines the include folder
define( 'INCLUDES', DOC_ROOT.'/../includes' );
Funkcj define() sprawdza, czy ustawiono stałą. Zwraca PRAWDA, jeśli stała została zdefiniowana; w
przeciwnym razie FAŁSZ.
Funkcja constant ()
Funkcja constant() zwraca tę wartość stałej. Ta funkcja może być pomocna, jeśli nie znasz nazwy stałej,
ponieważ jej nazwa była przechowywana w zmiennej lub została zwrócona z funkcji
Format
mixed constant (nazwa ciągu)
Przykład:
define (ISBN, "0-13-140162-9"); $value=constant(ISBN); // Returns 0-13-140162-9
Predefiniowane i „magiczne” stałe
PHP ma wiele predefiniowanych stałych. Podają informacje, które się nie zmieniają, takie jak nazwa
pliku skryptu, wersja PHP i system operacyjny itd. Istnieje pięć predefiniowanych stałych zwanych
stałymi magicznymi. Są to stałe, które zmieniają się w zależności od sposobu ich użycia w programie.
Nie mogą być ujęte w cudzysłowy i nie rozróżniają wielkości liter. Nazwa stałej znajduje się w dwóch
podkreśleniach po obu stronach.
Magiczne Stałe
Nazwa : Opis
__LINE__: bieżący numer wiersza pliku.
__FILE__: Pełna ścieżka i nazwa pliku. Jeśli zostanie zastosowany w pliku dołączanym, zwracana jest
nazwa dołączonego pliku.
__FUNCTION__: Nazwa funkcji (dodana w PHP 4.3.0). Począwszy od PHP 5, ta stała zwraca nazwę
funkcji w takiej postaci, w jakiej została zadeklarowana (rozróżniana jest wielkość liter). W PHP 4 jego
wartość jest zawsze pisana małymi literami.

__CLASS__: Nazwa klasy (dodana w PHP 4.3.0). Od PHP 5 to
stała zwraca nazwę klasy w takiej postaci, w jakiej została zadeklarowana (wielkość liter ma znaczenie)
W PHP 4 jego wartość jest zawsze pisana małymi literami.
__METHOD__: Nazwa metody klasy (dodana w PHP 5.0.0). The
nazwa metody jest zwracana tak, jak została zadeklarowana (rozróżniana jest wielkość liter).
PHP ma kilka specjalnych wbudowanych stałych
Wbudowane stałe
Nazwa : Opis
PHP_VERSION: obecnie uruchomiona wersja analizatora składni PHP
PHP_OS: system operacyjny serwera, na którym PHP analizator składni działa PHP_OS Nazwa systemu
operacyjnego, na którym działa analizator składni PHP; np. Linux
PRAWDA Prawdziwa wartość.
FALSE Fałszywa wartość.

Informacje o operatorach i wyrażeniach PHP
Obiektami danych można manipulować na wiele sposobów za pomocą dużej liczby operatorów
udostępnianych przez PHP. Operatory to symbole, takie jak +, -, =,> i <, które dają wynik w oparciu o
niektóre reguły. Operator manipuluje obiektami danych zwanymi operandami; na przykład 5 i 4 są
operandami w wyrażeniu 5 + 4. Operatory i operandy znajdują się w wyrażeniach. Wyrażenie łączy
grupę wartości, aby utworzyć nową wartość, n = 5 + 4. Gdy kończysz wyrażenie średnikiem, masz pełną
instrukcję; na przykład n = 5 + 4;
Wyrażenie
suma

=

5

+

4

nowa wartość

operator

operand

operator

operand

W wyrażeniu numerycznym 5 + 4 - 2 łączone są trzy liczby. Operatory to znaki + i -. Operandy dla znaku
+ to 5 i 4. Po tym, jak ta część wyrażenia jest oceniana na 9, wyrażenie staje się 9 - 2. Po ocenie pełnego
wyrażenia, wynikiem jest 7. Ponieważ operatory plus i minus operują na dwóch operandach , nazywane
są operatorami binarnymi. Jeśli jest tylko jeden operand, operator nazywany jest operatorem
jednoargumentowym, a jeśli istnieją trzy operandy, nazywany jest operatorem trójskładnikowym.
Przykłady tych operatorów zobaczymy w dalszej częśc. Operandy mogą być łańcuchami, liczbami,
logami lub ich kombinacją. Niektóre operatory, których już używaliśmy, to operator konkatenacji, który
łączy dwa łańcuchy, operator referencyjny, który tworzy alias dla zmiennej, oraz operator przypisania,
który przypisuje wartość zmiennej. Teraz spójrzmy na całą masę dodatkowych operatorów PHP i
zobaczmy, jak manipulują swoimi operandami.
Przypisanie
Instrukcja przypisania ocenia wyrażenie po prawej stronie znaku równości i przypisuje wynik do
zmiennej po lewej stronie znaku równości. Znak równości jest operatorem przypisania.
$total = 5 + 4; $name = "Tony";
Pierwszeństwo i asocjatywność
Gdy wyrażenie zawiera wiele operatorów i operandów, takich jak 5 * 4 + 3 / -2.2, a kolejność oceny
jest niejednoznaczna, PHP musi ustalić, co należy zrobić. W tym miejscu pojawiają się reguły
pierwszeństwa i reguły asocjacyjne. Informują PHP, jak ocenić takie wyrażenie. Pierwszeństwo odnosi
się do sposobu, w jaki operator wiąże się z operandem; to znaczy, należy dodać przed podzieleniem,
czy też zadanie powinno nastąpić przed pomnożeniem. Pierwszeństwo jednego operatora nad drugim
określa, która operacja jest wykonywana jako pierwsza. Jak pokazano w tabeli pierwszeństwa,
operatorzy są zorganizowani w hierarchię, z operatorami o najwyższym priorytecie na górze,
podobnym do systemu społecznego, w którym ci z największą siłą (lub pieniędzmi) są na górze. W
regułach pierwszeństwa operator mnożenia ma wyższy priorytet niż operator dodawania, co
technicznie oznacza, że operator o wyższym priorytecie wiąże się ściślej z operandami. Operatory
przypisania mają niski priorytet, a zatem wiążą się luźno z operandem. W wyrażeniu suma = 5 + 4 znak
równości ma niski priorytet, więc wyrażenie 5 + 4 jest oceniane najpierw, a następnie wynik jest
przypisywany do sumy. Nawiasy mają najwyższy priorytet. Wyrażenie umieszczone w nawiasach jest
oceniane najpierw; na przykład w wyrażeniu 2 * (10–4) najpierw ocenia się wyrażenie w nawiasach, a
wynik mnoży się przez 2. Po zagnieżdżeniu nawiasów najpierw ocenia się wyrażenie zawarte w
najbardziej wewnętrznym zestawie nawiasów.

Operator: Opis: Stowarzyszenie
(): Nawiasy: od lewej do prawej
nowy: Tworzy obiekt: Brak asocjacji
[: Indeks tablicy: od prawej do lewej
++ -: Auto inkrement, dekrementacja: Brak asocjacji
! ~ -: Logiczne nie, bitowe nie, negacja: Brak asocjacji
(int) (float) (string) (array) (object): Cast
@: Blokuj błędy
* /%: Mnożenie, dzielenie, moduł: od lewej do prawej
+ -. : Dodawanie, odejmowanie, łączenie ciągów: od lewej do prawej
<< >>: Bitowe przesunięcie w lewo, przesunięcie w prawo: od lewej do prawej
<<=: Mniejszy, mniejszy lub równy: od lewej do prawej
>> =: Większy niż, większy lub równy
= =! =: Równe, nie równe: Brak asocjacji
= = =! = =: Identyczny z (ten sam typ), nie identyczny z
&: Bitowe AND: od lewej do prawej
^: Bitowy XOR
| : Bitowe LUB
&&: Logiczne i: Od lewej do prawej
|| : Logiczne lub: Od lewej do prawej
? : - Trójskładnikowe, warunkowe: od lewej do prawej
= + = - = * = / =% = << = >> =: Przypisanie: od prawej do lewej
i: Logiczne AND: Od lewej do prawej
xor: Logiczny XOR: od lewej do prawej
lub: Logiczne LUB: Od lewej do prawej
,: (przecinek): Separator list itp.: Od lewej do prawej
Asocjatywność odnosi się do kolejności, w której operator ocenia operandy: od lewej do prawej, w
nieokreślonej kolejności lub od prawej do lewej. Gdy wszystkie operatory w wyrażeniu mają taki sam
priorytet (patrz Tabela 5.1), zwykle powiązanie jest od lewej do prawej; na przykład w wyrażeniu 5 + 4
+ 3 ocena odbywa się od lewej do prawej. W jaki sposób ocenia się to wyrażenie w poniższym
stwierdzeniu? Czy dodawanie, mnożenie lub dzielenie odbywa się najpierw? W jakiej kolejności od
prawej do lewej lub od lewej do prawej?
Przykład 1

<html>
<head><title>Precedence and Associativity()</title>
</head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face = "arial" size = '+1'>
<?php
1 $result = 5 + 4 * 12 / 4;
print "$result = 5 + 4 * 12 / 4";
2 $result = (5 + 4) * 12 / (4 - 2);
print "<br />$result = ( 5 + 4 ) * 12 / (4 - 2) ";
?>
</body>
Wyjaśnienie
1. Kolejność łączenia występuje od lewej do prawej. Mnożenie i dzielenie mają wyższy priorytet niż
dodawanie i odejmowanie, a dodawanie i odejmowanie ma wyższy priorytet niż przypisanie. Aby to
zilustrować, użyjemy nawiasów do pogrupowania operandów w grupowaniu według PHP. W
rzeczywistości, jeśli chcesz wymusić pierwszeństwo, użyj nawiasów wokół wyrażenia, aby pogrupować
operandy w sposób, w jaki chcesz je oceniać. Poniższe dwa przykłady dają ten sam wynik.
result var = 5 + 4 * 12/4;
można napisać
result = (5 + ((4 * 12) / 4));
2. W tym przykładzie wyrażenia zawarte w nawiasach są oceniane jako pierwsze. * I / są oceniane od
lewej do prawej, ponieważ mają ten sam priorytet. Dane wyjściowe z tego przykładu pokazano na
rysunku

Przykład 2
<html>
<head><title>Precedence and Associativity()</title>
</head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face = "arial" size = '+1'>

<?php
1 $result = 5 + 4 * 12 / 4;
2 print "$result = 5 + 4 * 12 / 4";
3 $result = (5 + 4) * (12 / 4) ;
4 print "<br />$result = ( 5 + 4 ) * (12 / 4) ";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Zmienna o nazwie $result jest przypisywana do wyniku wyrażenia.
$result = 5 + 4 * 12/4; tworzy: $result = 5 + 48/4 produkuje:
$result = 5 + 12 i na koniec suma: 17
Ponieważ mnożenie i dzielenie są wyższe w tabeli pierwszeństwa niż dodawanie, te wyrażenia będą
oceniane najpierw, łącząc od lewej do prawej.
2. Wynik poprzedniej oceny, wartość $result, jest wysyłany do przeglądarki.
3. Wyrażenia zawarte w nawiasach są najpierw oceniane, a następnie mnożone.
$result = (5 + 4) * (12/4); daje: $result= 9 * 3 daje 27
4. Wynik poprzedniej oceny, wartość $result, jest wysyłany do przeglądarki.
Operatory arytmetyczne
Operatory arytmetyczne przyjmują wartości liczbowe (literały lub zmienne) jako swoje operandy i
zwracają pojedynczą wartość liczbową. Standardowe operatory arytmetyczne to dodawanie (+),
odejmowanie (-), mnożenie (*) i dzielenie (/).
Operator / Operandy: Funkcja
x + y: Dodawanie
x - y: Odejmowanie
x * y: Mnożenie
x / y: Dzielenie
x% y: M
Przykład 3
<html>
<head><title>Arithmetic Operators</title></head>
<body bgcolor="#ccccff" text="000033">

<h2>Arithmetic operators</h2>
<p>
1 <?php>
2 $num1 = 5;
$num2 = 7;
3 $result = $num1 + $num2;
print "<h3>$result = $num1 + $num2 <br />";
4 $result = $result + (10 / 2 + 5) % 7;
print "$result = 12 + (10 / 2 + 5) %7<br /></h3>" ;
?>
</body></html>
Wyjaśnienie
1. To jest początek programu PHP.
2. Zmienne $num1 i $num2 są zadeklarowane i przypisane wartościom odpowiednio 5 i 7.
3. Suma $num1 i $num2 jest przypisywana do wyniku $ i drukowana w linii 3.
4. Ta operacja arytmetyczna ilustruje pierwszeństwo i skojarzenie. Wyrażenie w nawiasach jest
oceniane najpierw, a następnie operator modułu (znak %) podzieli ten wynik przez 7 i zwróci resztę, a
dodawanie zostanie wykonane na końcu. Aby pokazać kolejność oceny, możemy umieścić nawiasy
wokół wszystkich wyrażeń. Zacznij oceniać od najbardziej wewnętrznego zestawu nawiasów (10/2 +
5), a następnie następnego zestawu i tak dalej:
(12 + ((10/2 + 5)% 7))
Operatory przypisania short circuit
Operatory przypisania short circuit umożliwiają wykonywanie operacji arytmetycznych lub
łańcuchowych poprzez połączenie operatora przypisania z operatorem arytmetycznym lub
łańcuchowym. Na przykład $ x = $ x + 1 można zapisać $ x + = 1
Operator: Przykład: Znaczenie
=: $ x = 5; : Przypisz 5 do zmiennej $ x.
+ =: $ x + = 3; : Dodaj 3 do $ x i przypisz wynik do $ x.
- =: $ x - = 2; : Odejmij 2 od $ x i przypisz wynik do $ x.
* =: $ x * = 4; : Pomnóż x x przez 4 i przypisz wynik do x x.
/ =: $ x / = 2; : Podziel $ x przez 2 i przypisz wynik do $ x.
% =: $ x% = 2; : Podziel $ x przez 2 i przypisz resztę do $ x.
Przykład 4

<html>
<head><title>Arithmetic Operators</title></head>
<body bgcolor="#99ff66">
<h2>Shortcut Operators</h2>
<font size="+1" >
1 <?php>
//Using
shortcuts
2 $num=10;
print "10 is assigned to \$num.<br />";
3 $num += 2;
print "\$num += 2; \$num is $num. <br />";
4 $num -= 1;
print "\$num -= 1; \$num is $num. <br />";
5 $num *= 3;
print "\$num *= 3; \$num is $num. <br />";
6 $num %= 5;
print "\$num %= 5; \$num is $num.<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Program PHP zaczyna się tutaj.
2. 10 jest przypisane do zmiennej $ num.
3. Operator przypisania skrótu + = dodaje 2 do zmiennej $num. Jest to równoważne z: $num = $num +
1;
4. Operator przypisania skrótu, - =, odejmuje 1 od zmiennej $num. Jest to równoważne z: $num = $num
- 1;
5. Operator przypisania skrótu * mnoży zmienną $num przez 3. Jest to równoważne z: $num = $num *
3;
6. Operator modułu przypisania skrótu,%, daje liczbę całkowitą, która pozostaje po podzieleniu skalara
$num przez 5. Operator nazywany jest operatorem modułu lub operatorem reszty. Wyrażenie $num%
= 5 jest równoważne z: $num = $num% 5 ;.1. Program PHP zaczyna się tutaj.

2. 10 jest przypisane do zmiennej $ num.
3. Operator przypisania skrótu + = dodaje 2 do zmiennej $ num. Jest to równoważne z: $ num = $ num
+ 1;
4. Operator przypisania skrótu, - =, odejmuje 1 od zmiennej $ num. Jest to równoważne z: $ num = $
num - 1;
5. Operator przypisania skrótu * mnoży zmienną $ num przez 3. Jest to równoważne z: $ num = $ num
* 3;
6. Operator modułu przypisania skrótu,%, daje liczbę całkowitą, która pozostaje po podzieleniu skalara
$ num przez 5. Operator nazywany jest operatorem modułu lub operatorem reszty. Wyrażenie $ num%
= 5 jest równoważne z: $ num = $ num% 5 ;.
Operatory autoinkrementacji i autodekrementacji
Aby ułatwić czytanie programów, uprościć pisanie oraz, na poziomie maszyny, wygenerować bardziej
wydajny kod, zapewniono operatory autorekrementacji (++) i autodekrementacji (-). Operator
autoinkrementacji wykonuje proste zadanie polegające na zwiększeniu wartości swojego argumentu o
1, a operator autodekrementacji zmniejsza wartość swojego argumentu o 1. Operator ma dwie formy:
Pierwsza postać poprzedza zmienną znakiem ++ lub - ( np. ++ $ x lub - $ x); druga forma pofiksuje
(umieszcza operator za) nazwę zmiennej za pomocą ++ lub - (np. $ x ++, x--). W przypadku prostych
operacji, takich jak $ x ++ lub $ x--, ++ $ x lub - $ x, efekt jest taki sam; zarówno ++ $ x, jak i $ x ++ dodają
1 do wartości $ x, a oba - $ x i $ x-- odejmują jeden od wartości $ x.
Operator: Funkcja: Co robi: Przykład
++ $ x: Preincrement: Dodaje 1 do $ x: $ x = 3; $ x ++; $ x wynosi teraz 4
$ x ++: Postincrement: Dodaje 1 do $ x: $ x = 3; ++ $ x; $ x wynosi teraz 4
-- $ x: Predekremetnacja: Odejmuje 1 od $ x: $ x = 3; $ x; –– $ x wynosi teraz 2
$ x--: Postdekrementacja: Odejmuje 1 od $ x: $ x = 3; - $ x; $ x wynosi teraz 2
Teraz masz cztery sposoby dodania 1 do wartości zmiennej:
$x = $x + 1; $x + = 1; $x ++; ++ $x;
Istnieją również cztery sposoby odjęcia 1 od wartości zmiennej:
$ x = $x - 1; $x - = 1; $x--; -- $x;
Autoinkrementacja / Autodekrementacja i Przypisanie
Umieszczenie operatorów robi różnicę w bardziej złożonych wyrażeniach, szczególnie gdy jest częścią
przypisania; na przykład $y = $x ++ to nie jest to samo co $y = ++ $x
Przykład 5
<html>
<head><title>Autoincrement and Autodecrement</title></head>
<body bgcolor="6699ff">
<?php>

1 $x=5; $y=0;
2 $y = ++$x;
//
add 1 to $x first; then assign to $y
print "<h3>Preincrement:<br />";
3 print "\$y is $y.<br />";
print "\$x is $x.<br />";
print "<hr>";
4 $x=5; $y=0;
5 $y = $x++;
print "Postincrement:<br />";
6 print "\$y is $y. <br />";
print "\$x is $x. <br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Zmienne $x i $y są inicjowane odpowiednio na 5 i 0.
2. Operator wstępnego wzrostu jest stosowany do $x. Oznacza to, że $x zostanie zwiększone przed
dokonaniem przypisania. Wartość $x wynosiła 5, teraz jest to 6. Zmienna $y jest przypisana 6. $x to 6,
$y to 6.
3. Nowe wartości $y i $x są wyświetlane w oknie przeglądarki.
4. Zmiennym $x i $y przypisano wartości odpowiednio 5 i 0.
5. Tym razem operator postinkrementu jest stosowany do $ x. Oznacza to, że $ x zostanie zwiększone
po wykonaniu przypisania. 5 jest przypisane do zmiennej $ y, a następnie $ x jest zwiększane o 1. $ x
wynosi 5, $ y jest 6.be zwiększane po wykonaniu przypisania. 5 jest przypisane do zmiennej $ y, a
następnie $ x jest zwiększane o 1. $ x wynosi 5, $ y wynosi 6.
6. Nowe wartości $ yi $ x są wyświetlane w oknie przeglądarki.
Niektóre przydatne funkcje matematyczne
Poniżej przedstawiono niektóre funkcje matematyczne zapewniane przez PHP. Pełna lista znajduje się
na stronie PHP.
Funkcja: Znaczenie: Przykład
abs(): Wartość bezwzględna: echo abs (-5); // 5 ech echa (5.3); // 5

base_convert(): Konwertuj liczbę między dowolnymi bazami:
echo base_convert ("ff", 16,10); // 255
echo base_convert („a”, 16,2); // 1010
echo base_convert (11,10,8); // 13
bindec(): Binarny na dziesiętny: echo bindec ('1010'); // 10 echo bindec („110010”); // 50
ceil(): Zaokrągla ułamki w górę: echo ceil (6.2); // 7 pułap echa (6.8);// 7
decbin(): Dziesiętny na dwójkowy: echo decbin (5); // 101 echo decbin (20); // 10100
dechex(): dziesiętny na szesnastkowy: echo dechex (15); // f echo
dechex (124); // 7c
decoct(): dziesiętny na ósemkowy: echo decoct (8); // 10 echo decoct (20); // 24
floor(): Zaokrągla ułamki w dół: echo floor (6.2); // 6 echo floor (6.8);
// 6
getrandmax(): Pokaż największą możliwą wartość losową: echo getrandmax (); // zwraca 32767
hexdec(): szesnastkowy na dziesiętny: echo hexdec ("ff"); // zwraca 255 echo hexdec („a”); // zwraca
10
is_finite(): Sprawdza, czy wartość jest dopuszczalną skończoną liczbą, zwraca wartość logiczną: echo
is_finite (pi ()); // zwraca 1 wartość true
is_infinite(): Sprawdza, czy wartość jest nieskończona: echo is_infinite (pow (10, 1000000)); // zwraca
1 wartość true
is_nan(): Sprawdza, czy wartość nie jest liczbą: echo is_nan (5.2) // zwraca false
max(): Znajdź najwyższą wartość: echo max (1,3,5,12,8); // 12
min(): Znajdź najniższą wartość: echo min (5,3.2, 8, 4); // 3.2
octdec(): ósemkowy na dziesiętny: echo octdec (10); // zwraca 8
pi(): Uzyskaj wartość pi: echo pi (); // 3.1415926535898
pow(): Wyrażenie wykładnicze: echo pow (3,2); // 9 ech echa (10,3);
// 1000
rand (start, meta): generuje losową liczbę całkowitą między startem a metą: echo rand (1,10); // 5 rand
echo (1,10); // 7 echo rand (1,10); // 10
round(): Zaokrągla liczbę zmiennoprzecinkową: echo round (6.4); // 6 echo round (6.5); // 7
sqrt(): Pierwiastek kwadratowy: echo sqrt (81); // 9
srand (): Seed generator liczb losowych
Operatorzy rzutowania

Jak zdefiniowano wcześniej, PHP jest językiem luźno typującyn, co naprawdę oznacza, że nie musisz się
martwić, jakie dane są przechowywane w zmiennej. Możesz przypisać liczbę do $x w jednym wierszu,
a w następnym wierszu przypisać ciąg do $x; możesz porównywać liczby i łańcuchy, łańcuchy i boolean
i tak dalej. PHP automatycznie konwertuje wartości, gdy przypisuje wartości do zmiennej lub ocenia
wyrażenie. Jeśli typy danych są mieszane, to znaczy liczba jest porównywana z ciągiem, wartość
logiczna jest porównywana z liczbą, łańcuch jest porównywany z liczbą logiczną, PHP musi zdecydować,
jak obsłużyć wyrażenie. W większości przypadków pozwolenie PHP na obsługę danych działa dobrze,
ale są chwile, kiedy chcesz wymusić konwersję jednego typu na inny. Odbywa się to za pomocą
operatorów rzutowania wymienionych poniżej. Przesyłanie nie zmienia wartości w zmiennej; wpływa
na sposób interpretacji wartości przez innych operatorów. Rzutowanie może być przydatne podczas
rzutowania ciągów na liczby całkowite, tablice na obiekty i tak dalej.
Operator: Synonim: Zmienia typ danych na
(int): (integer): Integer
(float): (real): zmiennoprzecinkowy
(string):: String
(bool): (boolean): Boolean
(array):: Array
Format
zmienna = wartość (operator rzutowania);
Przykład:
$pensja = „52000”; // Zmienna ma przypisaną wartość ciągu $pensja = (float)
$pensja; // Wartość musi zostać zmieniona i przypisana ponownie
Przykład 6
<html><head><title>Type Casting</title></head>
<body bgcolor="aqua">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
1 $string = "500 dogs";
2 $number = (int) $string;
echo "The value in \$string has been cast to an int:
", $number, "<br />";
?>
<hr>
<?php
$total_seconds = 1132; //Total running time in seconds

3 $minutes = (int)($total_seconds / 60); /* Result of
expression
is cast to
an integer */
$seconds_left = $total_seconds % 60; // Modulus returns
// seconds left
print "You ran for $minutes minutes and $seconds_left
seconds\n.";
?>
<hr>
<?php
$total = 5;
$total = (float) $total;
echo "\$total has been cast to float: ", $total + 2.3, "<br
/>";
if( "2"> "100 dogs") {print "true";}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Zmienna $ string ma przypisany ciąg zawierający niektóre liczby wiodące.
2. Nowy typ jest umieszczony w nawiasach, powodując tymczasowe rzutowanie zmiennej $string na
typ danych string na liczbę całkowitą. Oryginalny ciąg $ nie zostanie zmieniony. Nadal jest to ciąg
znaków, ale $number będzie liczbą całkowitą. PHP zachowuje tylko wiodące liczby w ciągu $ string,
usuwając w ten sposób psy podczas rzutowania typu.
3. ($ total_seconds / 60) jest rzutowany na liczbę całkowitą przed przypisaniem wyniku do $ minut.
Operator konkatencji
Konkatenacja pochodzi od późno łacińskiego concatenatio, od concatenare, „do łańcucha razem”, od
łacińskiego con, „wraz, razem” + catena, „łańcuch, seria”.
Proces łączenia łańcuchów nazywa się konkatenacją. Operatorem konkatenacji ciągów PHP jest kropka
(.). Jego operandy mają dwa ciągi. Zwraca konkatenację prawego i lewego operandu. Jeśli jeden z
operandów jest liczbą, a drugi ciągiem znaków, PHP nadal łączy je w ciągi znaków. "Muzyka pop" .
„corn” // powoduje, że „popcorn” „Route”. 66 // wyniki w „Route 66”. Istnieje także operator
przypisania konkatenacji skrótu, taki jak operator skrótu (. =).

Przykład 7
<html><head><title>Concatenation</title></head>
<body bgcolor="#33ff99">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
1 $string1 = "My dog";
$string2 = "has fleas";
2 $string3 = $string1 . $string2 . "<br />";
// $string1 .= $string2
echo "First string: $string1<br />";
echo "Second string: $string2<br />";
echo "After concatenation: $string3";
echo "Whoops! Let's add a space: ";
3 $string3 = "$string1". " " . "$string2";
echo "After adding a space: $string3";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. $string1 ma przypisany ciąg, My dog "; $string2 ma przypisany ciąg „ma pchły”. Te dwa ciągi zostaną
połączone razem z operatorem łączenia.
2. $string3 jest tworzony przez połączenie $string1 i $string2 razem. Komentarz pokazuje inny sposób
użycia operatora konkatenacji:
$string1. = $string2. W połączeniu z operatorem przypisania. =,
$string1 zostanie przypisana jego wartość połączona z wartością $string2, tak samo jak: $string1 =
$string1. $string2.
3. Spacja, reprezentowana jako „”, jest konkatenowana do $string1, aby zapewnić spację między
$string1 i $string2.
Operatory porównania
Podczas porównywania argumentów używane są operatory relacyjne i równości. Operandy mogą być
liczbami lub łańcuchami. Wynik porównania to prawda lub fałsz, wartość boolowska. Porównania
oparte są na rodzaju porównywanych operandów. Jeśli na przykład porównane są dwie liczby,
porównanie jest liczbowe, na przykład 5> 4. Porównując dwa ciągi, porównuje się je litera po literze
(leksograficznie), używając wartości ASCII do przedstawienia wartości liczbowej każdej litery; na

przykład „A” jest mniejsze niż „B”, a porównując „Daniela” z „Danem”, „Daniel” jest większy niż „Dan”.
Co jeśli ciąg zawiera tylko liczby i jest porównywany z innym ciągiem zawierającym tylko liczby?
Następnie ciągi znaków są konwertowane na liczby i porównywane numerycznie
Operator / Operandy: Funkcja
$ x == $ y: $ x jest równe $ y
$ x! = $ y: $ x nie jest równe $ y
$ x> $ y: $ x jest większe niż $ y
$ x> = $ y: $ x jest większe lub równe $ y
$ x <$ y: $ x jest mniejszy niż $ y
$ x <= $ y: $ x jest mniejsze lub równe $ y
$ x === $ y: $ x jest identyczne z $ y pod względem wartości i typu
$ x! == $ y: $ x nie jest identyczny z $ y
Jeśli chcesz mieć pewność, że zawsze porównujesz łańcuchy, zamiast używać operatorów porównania,
powinieneś użyć funkcji porównania łańcuchów.
Co to jest równość?
Mężczyźni są równi, ale nie są identyczni. Klony są identyczne. W PHP operatory określają równość lub
nierówność swoich operandów w oparciu o określone reguły. Podczas korzystania z operatorów
równości == lub != Operandy mogą być dowolnego typu danych (np. liczby, ciągi znaków, boolean,
obiekty, tablice lub ich kombinacja), a istnieją reguły, które określają, czy są równe. Na przykład dwa
ciągi znaków są równe, gdy mają tę samą sekwencję znaków, tę samą długość i te same znaki w
odpowiednich pozycjach. Dwie liczby są równe, jeśli mają tę samą wartość liczbową. Jeśli ciąg znaków
jest porównywany z liczbą, są one równe, jeśli ich wartości są takie same (np. „500” jest równe 500).
Zero dodatnie i ujemne są równe. Dwa obiekty są równe, jeśli odnoszą się do tego samego obiektu.
Dwa operandy logiczne są równe, jeśli oba są prawdziwe lub oba fałszywe. Dwa ciągi znaków są równe,
jeśli wszystkie znaki są takie same: Czy „William” jest równy „william”? Nie. Wielkość liter ma znaczenie
Test: Czy są równe?
„William” == „William” Prawda
„william” == „William” False
5 == 5.0 Prawda
„54” == 54 Prawda
„5,4” == 5,4 Prawda
null == null Prawda
-0 == +0 Prawda
false == false Prawda
prawda == 1 prawda

null == "" Prawda
Czy to jest identyczne?
Operatory === i !== sprawdzają, czy ich operandy mają nie tylko tę samą wartość, ale także tego
samego typu danych. Łańcuch „54” jest równy liczbie 54, ale nie jest identyczny, ponieważ jeden jest
łańcuchem, a drugi liczbą, mimo że ich wartości są równe.
Test: Czy są identyczne?
„William” === „William” Prawda
„william” === „William” False
5 === 5,0 Fałsz
„54” === 54 Fałsz
null === null Prawda
-0 == +0 Prawda
false === false Prawda
true === 1 False
null === "" False
Porównywanie liczb
Gdy operatory porównania są używane do porównywania liczb, porównywane są wartości liczbowe;
na przykład, czy 50 > 45? Zwracana jest wartość logiczna true lub false. PHP porównuje operandy
numerycznie, jeśli:
1. Oba argumenty są liczbami: 4 > 5
2. Jeden operand jest liczbą, a drugi ciągiem znaków składającym się ze wszystkich liczb: „54” > 6
3. Oba operandy są łańcuchami zawierającymi wszystkie liczby: „56” < „57”
Na przykład:
$x > $y $x jest większe niż $y
$x > = $y $x jest większe lub równe $y
$x > $y $x jest większe niż $y
$ x < $ y $x jest mniejszy niż $y
$x <= $y $x jest mniejsze lub równe $y
Przykład 8
<html><head><title>Comparing Numbers</title></head>
<body bgcolor="#00ff99">
<?php>

1 $x = 5;
$y = 4;
2 $result = $x > $y;
3 echo "<h3>Is \$x > \$y? The result is $result, true.<br
/>";
4 $result = $x < $y;
5 echo "Is \$x < \$y? The result is ", (int) $result,",
false.<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Zmienne $x i $y są przypisanymi wartościami, które zostaną później porównane w programie.
2. Jeśli wartość $x jest większa niż wartość $y, zwracana jest wartość logiczna 1 lub „” i przypisywana
do wyniku zmiennej.
3. Wynik boolowski porównania jest wyświetlany przez przeglądarkę. To prawda lub 1; $x jest większy
niż y.
4 Jeśli $x jest mniejsze niż $y, do zmiennej przypisuje się 1, wynik; w przeciwnym razie zostanie mu
przypisany ciąg zerowy.
5. Wynik boolowski porównania jest wyświetlany przez przeglądarkę. Jest rzutowany na liczbę
całkowitą, dzięki czemu można zobaczyć wartość 0, reprezentującą fałsz; $x nie jest większy niż $y.
Porównywanie ciągów
Ponieważ PHP nie ma różnych operatorów do porównywania ciągów i liczb (np. Perl), musisz mieć
pewność, że porównywane wartości są wyrażone jako liczby lub ciągi. Weźmy na przykład następujące
stwierdzenia:
„php” > 100 „php” zostanie przekonwertowany na liczbę 0
2 > „100” „100” zostanie przekonwertowane na liczbę 100
„3” > „100 psów” Operandy są porównywane jako sznurki

Jeśli chcesz porównywać ciągi, zamiast używać operatorów porównania, lepiej jest użyć funkcji
porównywania ciągów. Zapewniają, że wszystkie argumenty są rzutowane na łańcuchy przed ich
porównaniem i pozwalają kontrolować metodę, w której występuje porównanie. Różnica między
porównywaniem ciągów i liczb polega na tym, że liczby są porównywane numerycznie, a ciągi są
porównywane alfabetycznie, na podstawie zestawu znaków ASCII. Ciągi znaków są porównywane litera
po literze, od lewej do prawej, a jeśli są dokładnie takie same do końca, są równe. Gdy litera w jednym

ciągu różni się od odpowiedniej litery w drugim ciągu, porównanie zatrzymuje się i każda z różnych liter
jest oceniana. Na przykład, jeśli ciąg „Dan” jest porównywany z „dan”, porównanie kończy się na
pierwszej literze D i d. „Dan” jest mniejsze niż „dan”, ponieważ litera D ma niższą wartość ASCII niż
litera d. D ma wartość dziesiętną ASCII równą 68, a d ma wartość ASCII równą 100.
„string1”> „string2” „string1” jest większy niż „string2”
„string1”> = „string2” „string1” jest większy lub równy „string2”
„string1” <„string2” „string1” jest mniejszy niż „string2”
„string1” <= „string2” „string1” jest mniejszy lub równy „string2”
Przykład 9
<html><head><title>Comparing Strings</title></head>
<body bgcolor="#00ff99">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
1 $fruit1 = "pear";
2 $fruit2 = "peaR";
3 if($fruit1 > $fruit2){print "True: pear is greater than
peaR.<br />";}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Zmienne $fruit1 i $fruit2 są przypisane do wartości łańcuchowych, różniących się tylko jedną literą r
i R.
2. Porównywane są wartości ciągu. „gruszka” jest większa niż „groszek”, ponieważ r ma wartość ASCII
wynoszącą 114, a R ma ASCII wartość 82.
3. Wynik porównania jest prawdziwy, a instrukcja zawarta w nawiasach klamrowych jest wysyłana do
przeglądarki
Operatory logiczne
Operatory logiczne pozwalają testować kombinacje wyrażeń, których wynikiem jest wartość logiczna,
prawda i fałsz.
Przykład: Nazwa: Wynik
$ a && $ b: AND : PRAWDA, jeśli zarówno $ a, jak i b są PRAWDĄ.
$ a || $ b: OR: PRAWDA, jeśli $ a lub $ b jest PRAWDA.
$ a i $ b: AND : PRAWDA, jeśli zarówno $ a, jak i b są PRAWDĄ.

$ a lub $ b: OR: PRAWDA, jeśli $ a lub $ b jest PRAWDA.
Przykład: Nazwa: Wynik
$ a xor $ b: Xor: PRAWDA, jeśli $ a lub $ b jest PRAWDA, ale nie jedno i drugie.
! $ a: Nie: PRAWDA, jeśli $ a nie jest PRAWDA.
Pozwalają łączyć operatory relacyjne w bardziej zaawansowane wyrażenia do testowania warunków i
są najczęściej używane w instrukcjach warunkowych if. Oceniają swoje operandy, od lewej do prawej,
testując kolejno wartość logiczną każdego operandu; to znaczy, czy operand ocenia na prawda czy
fałsz? W wyrażeniu, jeśli ($x > 5 && $x < 10) && jest operatorem logicznym. Wyrażenie uproszczone
oznacza: „jeśli $x jest większe niż 5, a x jest również mniejsze niż 10, to zrób coś”. W przypadku
logicznego AND (&&), jeśli pierwsze wyrażenie zwraca true, a drugie wyrażenie również zwraca true,
wówczas całe wyrażenie jest prawdziwe. Operand liczbowy jest prawdziwy, jeśli zwraca dowolną
liczbę, która nie jest zerem. Wszystkie 5, -2 i 74 są prawdziwe. 0 jest fałszem. Na przykład, używając
operatora && (AND), oba operandy muszą być prawdziwe, aby całe wyrażenie było prawdziwe.
Wartość zwrócona z wyrażenia takiego jak 5 i&6 to 1, ostatnia wartość oceniana przez operatora. 5 nie
jest zerem (prawda), a 6 nie jest zerem (prawda), dlatego wyrażenie jest prawdziwe. 5 &&0, 0 && 0
oraz 0 && 5 dają 0, co jest fałszem.
Wyrażenie: Co to ocenia
true && false : False
true && true : True
"honest" && true : True
true && "" : False
true && "honest" : True
5 && 0 : False
5 && -6 : True
5 && false : False
null && 0 : False
null && "" : False
null && false : False
"hello" && true && 50 : True
"this" && "that" : True
Trzy operatory logiczne to logiczne AND, logiczne OR i logiczne NOT. Symbol AND to &&, symbol OR to
||. Wersja angielska dla && jest i dla || jest lub. Jedyna różnica polega na tym, że pierwszeństwo ma
wersja angielska.
Operator && (i), logiczny AND
Wszyscy znamy znaczenie angielskiego oświadczenia: „Jeśli masz pieniądze, a ja mam czas. . . ”
Cokolwiek ma się wydarzyć, opiera się na dwóch warunkach i oba te warunki muszą być spełnione.

Musisz mieć pieniądze, a ja mam czas. PHP używa symbolu && [2] do przedstawienia słowa AND. Ten
operator nazywa się logicznym operatorem AND. Jeśli wyrażenie po lewej stronie znaku && ma
wartość zero, zero lub pusty ciąg „”, wyrażenie jest fałszywe. Jeśli wyrażenie po lewej stronie operatora
ma wartość true (niezerową), wówczas oceniana jest prawa strona, a jeśli to wyrażenie jest również
prawdziwe, wówczas całe wyrażenie jest prawdziwe. Jeśli lewa strona ma wartość true, a prawa strona
ma wartość false, wyrażenie jest fałszywe. W przypadku oceny jako wartości logiczne obowiązują te
same reguły, z tym wyjątkiem, że zwracana wartość to logiczna prawda lub fałsz. Single & jest nieco
AND i ocenia oba operandy, nawet jeśli pierwszy jest fałszywy. The | jest bitowym OR i ocenia również
oba operandy.
Przykład 10
(Formularz HTML)
<html><head><title>Logical Operators</title>
</head>
<body bgcolor="yellow"><font face="arial" size="+1">
1 <form action="logical.php">
<p> Dude, what is your name:
2 <input type="text" size=25 name="name" />
<p>
Like how old are you?
3 <input type="text" size=5 name="age" />
<p>
4 <input type=submit value="Submit">
</form>
</body>
</html>
(The PHP Script -- logical.php)
<html><head><title>Logical Operators</title></head>
<body bgcolor="330033" text="white"><font face="arial"
size="+1">
<?php
extract($_REQUEST); // Get the form input
5 // if( $age > 12 and $age < 20 and $age != "" )
6 if( $age > 12 && $age < 20 && $age != "" ){
print "Hey $name, teenagers rock, dude!";

}
?>
<img src="teenager.jpg" border="1">
</body></html>
Wyjaśnienie
1. Formularz HTML zaczyna się tutaj. Atrybut akcji nazywa skrypt PHP, który będzie obsługiwał
formularz.
2. To urządzenie wejściowe to pole tekstowe o nazwie „nazwa”. PHP utworzy zmienną o nazwie „$
name” i przypisze ją niezależnie od tego, jaki użytkownik wpisze
pudełko.
3 To urządzenie wejściowe to kolejne pole tekstowe o nazwie „wiek”. PHP utworzy zmienną o nazwie
„$ wiek” i przypisze ją do dowolnego wpisanego przez użytkownika pola tekstowego.
4 Gdy użytkownik naciśnie przycisk wysyłania, przeglądarka zbierze dane wejściowe formularza,
zakoduje je i wyśle na serwer, na którym znajduje się PHP.
5, 6. && oraz słowo alternatywne i wymagają, aby oba operandy były prawdziwe, aby wyrażenie było
prawdziwe. W tym przykładzie wszyscy
wyrażeń musi być prawdziwe, aby wiersz 6 został wykonany; to znaczy, jeśli wartość $ wiek jest większa
niż 12, a mniejsza niż 20, a nie pusty ciąg, to „Hej, koleś (imię nastolatka), nastolatki rock!” wyświetla
się. Jeśli użytkownik wprowadzi inną wartość, nic się nie stanie.
Uwaga: Słowo i zamiast && jest w tym przykładzie w porządku, ale nie jest dokładnie takie samo jak
&&, ponieważ ma niższy priorytet.
|| (lub) Operator
W angielskim oświadczeniu „Jeśli masz trochę gotówki lub mam kartę kredytową. . . ” słowo lub jest
użyte w warunku. W przypadku lub tylko jeden z warunków musi zostać spełniony (mam nadzieję, że
masz gotówkę!). PHP używa || symbol lub słowo lub reprezentować logiczną włącznie OR. Jeśli
wyrażenie po lewej stronie || operator jest oceniany jako true (niezerowy), wartość wyrażenia jest
true i nie jest wykonywane dalsze sprawdzanie. Jeśli wartość po lewej stronie || operator ma wartość
false, wartość wyrażenia po prawej stronie operatora jest oceniana, a jeśli wartość true, wyrażenie jest
prawdziwe; to znaczy, tylko jedno wyrażenie musi być prawdziwe.
Wyrażenie: Co to ocenia
prawda || fałsz PRAWDA
prawda || Prawda, prawda
„uczciwy” || Prawda, prawda
prawda || "" :Prawdziwe
5 || 0: prawda
5 || -6: Prawda

5 || false : True
null || 0 : False
null || "" : False
null || false : False
"hello" || true || : 50 True
"this" || "that" : True
Przykład 11
(Plik HTML)

<html><head><title>Logical OR Operators</title></head>
<body bgcolor="yellow"><font face="arial" size="+1">
<form action="logicalor.php" method=get>
<p> Where should we eat:
<br />
<input type="checkbox" name="place1" value="Wendy" />Wendy's
<br />
<input type="checkbox" name="place2" value="Taco" />Taco Bell
<br />
<input type="checkbox" name="place3" value="CliffHouse" /> Cliff
House
<br />
<input type="checkbox" name="place4" value="OliveGarden" /> Olive
Garden
<br />
<input type="checkbox" name="place5" value="McDonald" />
McDonald's
<p>
<input type=submit value="submit now!">
</p>
</form>
</body></html>

(The PHP Script)
<html><head><title>Logical OR Operator</title></head>
<body bgcolor=CCFF66><font face="arial" size="+1">
<?php
extract($_REQUEST);
1 if ( $place1 || $place2 || $place5 ){
2 print "No fast food joints today, thanks!<br />";
Example 5.11.
Code
View:
(The HTML File)
<html><head><title>Logical OR Operators</title></head>
<body bgcolor="yellow"><font face="arial" size="+1">
<form action="logicalor.php" method=get>
<p> Where should we eat:
<br />
<input type="checkbox" name="place1" value="Wendy" />Wendy's
<br />
<input type="checkbox" name="place2" value="Taco" />Taco Bell
<br />
<input type="checkbox" name="place3" value="CliffHouse" /> Cliff
House
<br />
<input type="checkbox" name="place4" value="OliveGarden" /> Olive
Garden
<br />
<input type="checkbox" name="place5" value="McDonald" />
McDonald's
<p>
<input type=submit value="submit now!">
</p>

</form>
</body></html>
(SKRYPT PHP)
<html><head><title>Logical OR Operator</title></head>
<body bgcolor=CCFF66><font face="arial" size="+1">
<?php
extract($_REQUEST);
1 if ( $place1 || $place2 || $place5 ){
2 print "No fast food joints today, thanks!<br />";
}
?>
</body></html>
Wyjaśnienie
1. Jeśli którakolwiek ze zmiennych $ place1 lub $ place2 lub $ place5 ma wartość true, wyrażenie jest
prawdziwe i wykonywany jest blok instrukcji w wierszu 2. W przypadku logicznej OR tylko jedno z
wyrażeń musi być prawdziwe, aby wyrażenie zostało ocenione jako prawdziwe, ale wszystkie inne
mogą być również prawdziwe.
2. Instrukcje w nawiasach klamrowych nazywane są blokiem. Ten wiersz zostanie wykonany tylko
wtedy, gdy wiersz 1 okaże się prawdziwy
Różnica między && / || oraz Słowami i and / lub
Możesz użyć słów i i lub, aby zastąpić odpowiednio && i ||, ale nie są one dokładnie takie same,
ponieważ mają inny priorytet. Spójrz na tabelę pierwszeństwa i zauważ, że operatory i i lub znajdują
się niżej w tabeli niż odpowiednie znaki && i ||. W rzeczywistości są niższe niż nawet znak równości.
Zwykle nie robi to różnicy, ale rozważmy przykład 12.
Przykład 12
<html>
<head>
<title>Logical Word Operators</title>
</head>
<body bgcolor="330066" text="white"><font face="arial"
size="+1">
<h3>Dealing with Precedence</h3>
<hr>
<?php

1 $x = 5;
$y = 6;
$z = 0;
2 $result = $x && $y && $z;
echo "$x && $y && $z <em>yields</em> ".
(int)$result .".\n<br />";
3 $result = $x and $y and $z;
echo "$x and $y and $z <em>yields</em> " .
(int)$result .".\n<br />";
4 $result = ($x and $y and $z);
echo "($x and $y and $z) <em>yields</em> " .
(int)$result .".\n<br />";
?>
<hr>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Trzy zmienne są zinicjalizowane i mają przypisane wartości.
2. Znak && ma wyższy priorytet niż znak równości, więc jego argumenty są oceniane od lewej do
prawej. Wartość $x jest logicznie „anded” na $y i obie wartości dają wartość true, ale gdy „anded” na
$z, ponieważ $ z wynosi 0 (fałsz), całe wyrażenie będzie fałszywe. Wreszcie wartość wyrażenia jest
przypisane do $result, a gdy rzut na liczbę całkowitą wypisze 0, czego byś się spodziewał.
3. Używając słowa and zamiast && sytuacja się zmienia. Znak równości ma teraz wyższy priorytet i
wymusi przypisanie wartości do jej bezpośredniego prawa do wyniku $. Reszta wyrażenia zostanie
odrzucona. 5 jest przypisane do $result
4. Umieszczając całe wyrażenie w nawiasach, teraz wyrażenie ma pierwszeństwo przed znakiem
równości, a zachowanie jest takie, jakie powinno być. Wynik jest taki sam jak w wierszu 2.
Logiczny operator XOR
Możesz mieć bajgiel lub bułkę, ale nie jedno i drugie. Wynik logicznego operatora XOR, znanego jako
wyłączny operator OR, jest prawdziwy, jeśli jeden z operandów, ale nie oba, są prawdziwe; w
przeciwnym razie wynik jest fałszywy. W przeciwieństwie do tego operator OR włącznie zwraca
wartość true, jeśli jeden lub oba operandy są prawdziwe.
Wyrażenie: Co to ocenia
true xor false : True

true xor true : False
false xor false : False
true xor "" : True
5 xor 0 : True
5 xor -6 : False
5 xor false : True
null xor 0 : False
null xor "" : False
null xor false : False
"this" xor "that" : False
Przykład 13
<html>
<head><title>Logical XOR/title></head>
<body bgcolor="CC99CC"><font face="arial" size="+1">
<h3>Logical XOR</h3>
<?php
1 $married = true;
$single = true;
2 if($married xor $single){ print "Status O.K.<br />"; }
3 else{
echo "Sorry, you can't have the best of both worlds.
<br />
You are either married or single. <br />
Only one can be true. <br />";
}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Dwie zmienne mają przypisane wartości logiczne.

2. Wyłączny operator xor ocenia oba operandy. Tylko jeden, a nie oba operandy, może spowodować,
że wyrażenie będzie prawdziwe. Ponieważ zarówno $ małżeńska, jak i $ single oceniają jako prawdę,
wyrażenie jest fałszywe.
3. Blok warunku else jest wykonywany, ponieważ wartość xor jest równa false.
Operator !
W instrukjci „NOT TRUE” słowo „NOT” służy do negacji; to znaczy, nieprawda jest fałszem, a nieprawda
jest prawdą. PHP zapewnia operator NOT (!) Do negacji. Operator ! nazywany jest operatorem
jednoargumentowym, ponieważ ma tylko jeden operand, na przykład ! prawda lub ! 5. Zwraca true,
jeśli wyrażenie ma wartość false, i zwraca false, jeśli wyrażenie ma wartość true.

Wyrażenie: Co to ocenia
! „to”: fałsz
! 0: prawda
! 2: Fałsz
! fałsz PRAWDA
! null: Prawda
Przykład 14
<html><head><title>Logical Not Operator</title>
</head>
<body bgcolor="CC99CC"><font face="arial" size="+1">
<?php
1 $answer = true;
2 print "\$answer is $answer, true. Now ! \$answer is "
. ! $answer;
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Wartość logiczna, true, jest przypisana do zmiennej $ answer.
2 The! operator spowodował, że true stało się false.
Podsumowując, przykład 15 ilustruje operatory logiczne i zwracane przez nie wartości.
Przykład 15

(Program PHP)
<html><head><title>Logical Operators</title></head>
<body bgcolor="330066" text="white"><font face="arial"
size="+1">
<hr />
<?php
1 $num1 = 50;
$num2 = 100;
$num3 = 0;
2 print "50 && 100 is " . (int)($num1 && $num2) ;
3 print "<br /> 0 && 100 is " . (int)($num3 && $num2) ;
4 print "<br /> 50 || 100 is " . (int)($num1 || $num2) ;
print "<br /> 0 || 100 is " . (int)($num3 || $num2) ;
print "<br /> 100 || 0 is " . (int)($num2 || $num3) ;
5 print "<br /> 50 xor 100 is " . (int)($num2 xor $num3);
print "<br /> ! 100 is " . ! $num3 ;
6 print "<br /> !(100 && 0) is " . !($num3 && $num2);
?>
<hr />
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Zainicjowano trzy zmienne: $num1, $num2 i $num3.
2 Operator && oczekuje, że oba operandy będą prawdziwe, jeśli wyrażenie ma być prawdziwe.
Prawdziwa wartość to dowolna liczba, która nie jest zerem. W wyrażeniu 50 &&100 oba operandy są
prawdziwe. Zwracana jest wartość logiczna true, 1. Operator rzutowania (int) służy do wymuszenia
zwrócenia wartości 1. W przeciwnym razie nie ma danych wyjściowych.
3. Ponieważ 0 reprezentuje wartość fałszywą, całe wyrażenie jest fałszywe przy użyciu &&, logicznego
AND.
4. || operator oczekuje, że tylko jeden z operandów będzie prawdziwy, jeśli całe wyrażenie ma być
prawdziwe. 50 || 100 jest prawdą, ponieważ pierwszy operand zwraca wartość niezerową. Ponieważ
50 jest prawdą i tylko jeden operand musi być prawdziwy, ocena zatrzymuje się tutaj, a 1 jest zwracane.

5. Operator xor oczekuje, że jeden operand będzie prawdziwy, ale nie oba. W przeciwnym razie
wyrażenie ma wartość false. Ponieważ w tym przykładzie 50 i 100 są prawdziwe, wyrażenie ma wartość
fałsz.
6. Ponieważ wyrażenie $ num1 && $ num2 jest ujęte w nawiasach, jest najpierw oceniane, co daje w
wyniku 50 i&100, prawda. A później ! (NOT) operator ocenia ! (true), co powoduje fałsz boolowski.
7. Najpierw oceniane jest wyrażenie $num1 && $num3, ujęte w nawiasy. Ponieważ num3 wynosi 0,
wyrażenie ma wartość false. ! (fałsz) jest prawdą.
Operator warunkowy
Operator warunkowy nazywany jest operatorem potrójnym, ponieważ wymaga trzech operandów.
Jest często używany jako metoda skrócona dla instrukcji warunkowych if / else.
Format
wyrażenie warunkowe? wyrażenie: wyrażenie
Przykłady:
X? $ y: $ z - Jeśli $ x ma wartość true, wartość wyrażenia staje się $ y, w przeciwnym razie wartość
wyrażenia staje się $ z.
$ big = ($ x> $ y)? $ x: $ y - Jeśli x jest większe niż $ y, $ x jest przypisane do zmiennej $ big, w
przeciwnym razie $ y jest przypisane do zmiennej $ big.
Przykład 16
(Formularz HTML)
<html><head><title>HTML Form</title></head>
<body bgcolor="lightblue"><font size="+1">
1 <form action="conditional.php" method="get">
<p> Please enter your name: <br />
2 <input type="text" size=50 name="name" />
<p>
Please enter your age: <br />
3 <input type="text" size=50 name="age">
<p>
4 <input type=submit value="Submit" />
</form>
</body>
</html>
------------------------------------------------------------------

(Skrypt PHP)
<html><head><title>Conditional Statement</title></head>
<body bgcolor="lightgreen"><font size="+1">
<?php
extract($_REQUEST);
5 $price = ($age > 55)? 3.00: 8.50;
6 print "$name, age $age pays \$$price for the Happy Meal
Special! <br
/>";
?>
</body>
</html>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Formularz HTML zaczyna się tutaj.
2. Typ wprowadzania to pole tekstowe. Użytkownik wpisuje tutaj swoje imię i nazwisko. Zostanie
przypisany do atrybutu „nazwa” pola tekstowego.
3. Typ wejściowy to pole tekstowe. Użytkownik wpisuje tutaj swój wiek. Zostanie przypisany do
atrybutu „wiek” pola tekstowego.
4. Gdy użytkownik naciśnie przycisk wysyłania, skrypt PHP o nazwie podanej w atrybucie akcji zostanie
wykonany.
5. Jeśli wartość $ wiek jest większa niż 55, wartość po prawej stronie? jest przypisany do zmiennej $
price; jeśli nie, wartość po: jest przypisana do zmiennej $price.
6. Przeglądarka wyświetla wartość zmiennej ceny. Ta wartość to przypisany do zmiennej $age w
programie. Ponieważ wartość $age jest większa niż 55, $price jest przypisywana 3,00. W przeciwnym
razie cena $ jest przypisana 8,50.
Operatory bitowe
Trochę o bitach
Ludzie reprezentują liczby dziesiętne lub 10, system liczbowy oparty na 10 wartościach od 0 do 9; na
przykład 100 000 USD lub 1955. Kody kolorów HTML są reprezentowane w systemie szesnastkowym,
podstawa 16, wartości od 0 do 15; na przykład # 00FFFF to niebieskozielony, a # FF00FF to fuschia.
Komputery przechowują wszystko w postaci binarnej lub podstawowej 2. System numeracji binarnej
reprezentuje liczby w dwóch wartościach, 0 lub 1. Każdy z pojedynczych zer i jedynek nazywany jest
bitem. Wszystkie używane dane są przechowywane w komputerze za pomocą bitów. Bajt składa się z

ośmiu bitów, słowo to dwa bajty lub 16 bitów, a na koniec dwa słowa razem nazywane są podwójnym
słowem lub dwordem, który jest wartością 32-bitową. Komputer używa zer i jedynek do wszystkiego,
ponieważ cyfra binarna jest reprezentowana przez obecność prądu elektrycznego. Jeśli poziom energii
elektrycznej osiągnie określony poziom, cyfra wynosi 1. W przeciwnym razie cyfra wynosi 0. Użycie
tylko dwóch liczb sprawia, że budowanie sprzętu jest trudniejsze i tańsze niż w przypadku, gdy poziomy
elektryczne były reprezentowane przez większą kombinację bitów, np. Podstawa 10 (dziesiętny) lub
podstawa 16 (szesnastkowy). Dlatego komputery przechowują wszystko w formacie binarnym.
Korzystanie z operatorów bitowych
Większość dzisiejszych procesorów jest zbudowanych do pracy na liczbach 32-bitowych. Na przykład
termin Win 32 wywodzi się z faktu, że liczba całkowita w kompilatorze Win 32 ma domyślnie 32 bity.
Operatory bitowe pozwalają włączać i wyłączać określone bity w liczbie całkowitej. Na przykład, jeśli
ustawiasz flagę tylko do odczytu dla pliku, potrzebujesz tylko dwóch wartości, on lub off,
reprezentowanych jako 1 lub 0. A jeśli zarówno lewy, jak i prawy parametr są łańcuchami, operator
bitowy będzie działał na znakach w obrębie ciąg. Operatory bitowe traktują swoje operandy jako zbiór
32 bitów (zer i jedynek), a nie jako liczby dziesiętne, szesnastkowe lub ósemkowe. Na przykład liczba
dziesiętna dziewięć ma binarną reprezentację 1001 (tutaj reprezentowane są tylko bity znaczące).
Chociaż operatory bitowe wykonują operacje na bitach, a nie na wyrażeniach, zwracają standardowe
wartości liczbowe PHP. Jeśli pracujesz z grafiką, grami, szyfrowaniem, rejestrami, ustawieniami
przełączników lub dowolną operacją wymagającą „kręcących się bitów”, operatory bitowe mogą się
przydać. Ogólnie rzecz biorąc, tego rodzaju operacje są bardziej odpowiednie dla języków wyższego
poziomu, takich jak C lub Java
Operator: Funkcja: Przykład: Co to znaczy
&: Bitowe AND: x & y: Zwraca 1 w każdej pozycji bitu, jeśli oba odpowiadające bity to 1.
| : Bitowe LUB: x | y: Zwraca 1 w każdej pozycji bitu, jeśli jeden lub oba
odpowiednie bity to 1.
^: Bitowy XOR: x ^ y: Zwraca 1 w każdej pozycji bitu, jeśli jeden, ale nie oba z odpowiednich bitów to
1.
~: Bitowe NOT: ~ x: Odwraca bity operandów. 1 staje się 0; 0 staje się 1.
<<: Przesunięcie w lewo: x << y: Przesuwa x w reprezentacji binarnej y bitów w lewo, przesuwając zera
od prawej.
>>: Przesunięcie w prawo: x >> y: Przesuwa x w reprezentacji binarnej y bitów w prawo, odrzucanie
bitów zostało przesunięte.
>>>: Przesunięcie zera w prawo: x >>> b: Przesuwa x w reprezentacji binarnej y bitów w prawo,
odrzucając bity przesunięte i przesuwając zera od lewej.
Podczas wykonywania operacji bitowych za pomocą &, |, ^ i ~, każdy bit w pierwszym operandzie jest
sparowany z odpowiednim bitem w drugim operandzie: od pierwszego bitu do pierwszego bitu, od
drugiego bitu do drugiego bitu i tak dalej. Na przykład reprezentacja binarna dla 5 i 4 wynosi 101 i 100.
101 101 101 i 100 | 100 ^ 100 ----- ----- ---- 100 101 001
Operatory przesunięcia bitowego

Operatory przesunięcia bitowego przyjmują dwa argumenty: pierwszy to wielkość, którą należy
przesunąć, a drugi określa liczbę pozycji bitów, o które należy przesunąć pierwszy argument. Kierunek
zmiany biegów jest kontrolowany przez operatora. Operator << (przesunięcie w lewo) przesuwa
pierwszy operand o określoną liczbę bitów w lewo. Nadmiar bitów przesunięty w lewo jest odrzucany.
Zero bity są przesuwane z prawej strony. Operator >> (propagacja znaku w prawo) przesuwa pierwszy
operand o określoną liczbę bitów w prawo. Nadmiar bitów przesunięty w prawo jest odrzucany. Kopie
bitu najbardziej z lewej strony są przenoszone z lewej strony. Rozważ następujący przykład:
$y = $x >> 4; // Przed zmianą: $x == 0110 1111 1001 0001 // Po zmianie: $y == 0000 0110 1111 1001
Operator >>> (przesunięcie w prawo z zerowym wypełnieniem) przesuwa pierwszy operand o
określoną liczbę bitów w prawo. Nadmiar bitów przesunięty w prawo jest odrzucany. Zero bity są
przesuwane z lewej strony. Na przykład 19 >>> 2 daje 4, ponieważ 10011 przesunięty o dwa bity w
prawo staje się 100, co oznacza 4. W przypadku liczb nieujemnych przesunięcie w prawo z zerowym
wypełnieniem i prawe przesunięcie propagujące znak dają ten sam wynik. Operatory Shift konwertują
swoje operandy na 32-bitowe liczby całkowite i zwracają wynik tego samego typu, co lewy operator
shift.
Przykład 17
<html>
<head>
<title>Bitwise Operators</title>
</head>
<body bgcolor="lightblue">
<font size="+1" face="arial">
<h3> Testing Bitwise Operators</h3>
<?php
1 $result = 15 & 9;
echo "15 & 9 yields: " . $result;
2 $result = 15 | 9;
echo "<br /> 15 | 9 yields: " . $result;
3 $result = 15 ^ 9;
echo "<br /> 15 ^ 9 yields: " . $result;
4 $result = 9 << 2;
echo "<br /> 9 << 2 yields: " . $result;
5 $result = 9 >> 2;
echo "<br /> 9 >> 2 yields: " . $result;
6 $result = -9 >> 2;

echo "<br /> -9 >> 2 yields: " . $result;
7 $result = 15 >>> 2;
echo "<br /> 15 >>> 2 yields: " . $result;
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Binarna reprezentacja 9 wynosi 1001, a binarna reprezentacja 15 to 1111. Gdy operator bitowy &
(AND) zostanie zastosowany do 1111 i 1001, wynikiem jest binarna 1001 lub dziesiętna 9.
2. Kiedy bitowe | Operator (OR) jest stosowany do 1111 | 1001, wynikiem jest wartość binarna 1111
lub dziesiętna 15.
3. Gdy bitowa ^ (Exclusive OR) zostanie zastosowana do 1111 ^ 1001, wynik będzie binarny 0110 lub
dziesiętny 6.
4. 9 << 2 daje 36, ponieważ 1001 przesunął dwa bity w lewo o 100100, czyli 36.
5. 9 >> 2 daje 2, ponieważ 1001 przesunął dwa bity w prawo o 10, czyli 2.
6. -9 >> 2 daje --3, ponieważ znak zostaje zachowany.
7. 15 >>> 2 daje 3, ponieważ 1111 przesunął dwa bity w prawo na 0011, co oznacza 3. W przypadku
liczb nieujemnych przesunięcie w prawo z zerowym wypełnieniem i przesunięcie w prawo z propagacją
znaków daje ten sam wynik.
Operator wykonawczy
PHP obsługuje jeden operator wykonawczy: cudzysłowy lub backticks (``). Pamiętaj, że to nie są
pojedyncze cytaty! PHP podejmie próbę wykonania zawartości backticks jako polecenia systemu
operacyjnego; dane wyjściowe zostaną zwrócone i można je przypisać do zmiennej. Wbudowana
funkcja shell_exec() robi to samo, co cudzysłowy. Pamiętaj, że to, co umieszczasz między
cudzysłowami, zależy od systemu operacyjnego. W poniższym przykładzie polecenie dotyczy systemu
UNIX lub Linux. W przypadku systemu Windows polecenie to brzmi: reż. Operator wykonawczy,
cudzysłowy, jest wyłączany, jeśli włączony jest tryb awaryjny lub wyłączona jest shell_exec().
Przykład 18
<?php
$output = 'ls -al';
echo "<pre>$output</pre>";
?>
Operator kontroli błędów
PHP obsługuje jeden operator kontroli błędów: znak at (@). Po dodaniu do wyrażenia wszelkie
komunikaty o błędach, które normalnie byłyby generowane przez PHP, zostaną wyciszone. Operator
pomija błędy, które występują podczas wykonywania skryptu, a nie błędy, które powstają podczas

pierwszej analizy programu, takie jak błędy składniowe. Operator @ działa tylko na wyrażeniach, które
reprezentują wartości, takie jak zmienne, funkcje i wywołania include (), stałe itd., Ale nie konstruuje
takich jak if, switch, foreach lub definicje funkcji. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest dobrym pomysłem
korzystanie z tego operatora, chyba że utworzysz własną funkcję obsługi błędów, aby zająć się
potencjalnym błędem w swoim programie. Jeśli funkcja track_errors jest włączona, każdy komunikat
o błędzie generowany przez wyrażenie zostanie zapisany w zmiennej $ php_error msg. Ta zmienna
zostanie zastąpiona za każdym razem, gdy wystąpi nowy błąd.
Przykład 19
<html><head><title>The Error Operator</title></head>
<body bgcolor="lightblue" ><font face="arial">
<?php
1 $num1 = 0;
$num2 = 2;
echo "Error coming. Watch out!<br />";\
// Illegal division by zero will generate an error
2 $div = $num2 / $num1;
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1. Dwie zmienne są zadeklarowane i przypisane liczbom.
2. Dzielenie liczby przez zero jest niezgodne z prawem, a spowoduje to wyświetlenie błędu.
Dodawanie operatora @
W przykładzie 19, jeśli wstawiliśmy operator @ error do instrukcji w wierszu 2, na przykład @ $div =
$num2 / $num1; komunikat o błędzie zostałby pominięty.
PHP 5 ma operator jednego typu: instanceof. instanceof służy do ustalenia, czy dany obiekt należy do
określonej klasy obiektów

Ciągi znaków
Co to jest ciąg znaków?
Ponieważ PHP jest preprocesorem hipertekstu, a większość danych tekstowych jest reprezentowana
jako ciągi, ciągi są istotną częścią języka i prawdopodobnie są częściej używane niż jakikolwiek inny typ
danych. Na przykład dane odczytane z pliku, bazy danych, wiadomości e-mail lub strony internetowej
są reprezentowane jako dane ciągowe. Z definicji ciąg PHP jest kawałkiem tekstu, ciągiem znaków
(zwanych bajtami) ujętych w cudzysłów. Ponieważ PHP stawia bez granic długości łańcucha, może
składać się z jednego znaku, słowa lub całej powieści. Zobacz przykład poniżej. Omawialiśmy łańcuchy
jako podstawowy typ danych, jak tworzyć łańcuchy, cytować łańcuchy, przypisywać je do zmiennych i
drukować. Omawialiśmy też operatory używane do łączenia łańcuchów, porównywania ich i
testowania, czy łańcuchy są równe czy identyczne. PHP, oprócz podstawowych operatorów, zapewnia
ogromny zbiór przydatnych funkcji ciągów, które pomagają w manipulowaniu działaniami, takimi jak
porównywanie ciągów, wyszukiwanie ciągów, wyodrębnianie podciągów, kopiowanie ciągów,
przycinanie ciągów i tłumaczenie znaków w ciągach na wielkie lub małe litery. W tym rozdziale
przedstawiono niektóre z najbardziej użytecznych z tych wbudowanych funkcji.
Przykład 1
<?php
// Two simple strings
1 $name = 'John Doe';
2 print "$name is my mentor\n";
?>
Wyjaśnienie
1 Pierwszy wiersz definiuje ciąg „John Doe” i zapisuje go w zmiennej o nazwie $ name.
2 Drugi wiersz wypisuje wartość tej zmiennej ciąg „John Doe” i następujący po nim tekst.
Cudzysłowy
Przedstawiono już łańcuchy jako typ danych oraz sposób użycia cudzysłowów do ograniczenia
łańcucha. Zapewniamy recenzję tutaj, ponieważ ciągi znaków i cudzysłówy są ze sobą tak nieodłącznie
związane. Istnieją dwa typy cudzysłówów, a zatem dwa typy ciągów: ciągi pojedynczo cytowane i ciągi
podwójnie cytowane. Na przykład:
‘Jestem string’
i
„Jestem także string”.
Pojedyncze cudzysłowy
Wszystkie znaki zawarte w pojedynczych cudzysłowach są traktowane jako literały, więc otrzymujesz
to, co widzisz, z wyjątkiem pojedynczego cudzysłowu osadzonego w zestawie pojedynczych
cudzysłowów i znaku odwrotnego ukośnika. Cudzysłówy muszą być dopasowane, pojedynczy

cudzysłów, aby rozpocząć ciąg, i pojedynczy cudzysłów, aby go zakończyć. Przykład2 pokazuje, jak
używane są pojedyncze cudzysłowy.
<?php
1 print 'His salary is $50,000';
$salary=50000 * 1.1;
2 print 'After his raise his salary is $salary\n';
?>
Wyjaśnienie
1 Znaki w ciągu pojedynczego cudzysłowu są traktowane jak one dosłownie.
2 Ponieważ wszystkie znaki są traktowane dosłownie w pojedynczych cudzysłowach, znak dolara w
pensji nie jest interpretowany jako zmienna. Symbol \n reprezentujący nowy wiersz jest również
traktowany dosłownie. Gdy znaki te zostaną wstawione między podwójne cudzysłowy, zostaną
zinterpretowane; to znaczy wartość zmiennej, $salary, zostanie wyodrębniona, a sekwencja
odwrotnego ukośnika \ n zostanie przekonwertowana na nowy wiersz
Błędy cudzysłowów
Ponieważ cudzysłówy są dopasowywane od lewej do prawej, osadzenie pojedynczego cudzysłówu w
ciągu, na przykład 'I don't care', spowodowałoby błąd, ponieważ PHP traktowałby ten cudzysłów jako
pojedynczy cudzysłów kończący ciąg. Rozwiązaniem jest albo umieszczenie całego łańcucha w
podwójnych cudzysłowach, albo poprzedzenie apostrofu odwrotnym ukośnikiem. Przykład 3 pokazuje
ten problem.
Przykład 3
<?php
1 $business = 'Joe's Pizza';
print $business;
?>
Wyjaśnienie
1 Pierwszy pojedynczy cudzysłów otwiera ciąg i jest dopasowywany przez następny pojedynczy
cudzysłów. Problem: PHP postrzega apostrof w Joe jako cudzysłów zamykający ciąg, ponieważ jest to
następny cudzysłów, który napotyka po pierwszym pojedynczym cudzysłowie. Reszta ciągu jest
niepoprawna pod względem składniowym, a PHP zgłasza błąd.
Aby rozwiązać problem, cudzysłów wewnętrzny musi być poprzedzony znakiem odwrotnego ukośnika,
jak pokazano tutaj:
$ business = ‘Joe\’s Pizza’;
Odwrotny ukośnik usuwa specjalne znaczenie wewnętrznego cudzysłowu. PHP potraktuje go jak każdy
inny znak w ciągu i będzie nadal szukał zamykającego pojedynczego cudzysłowu, aby zakończyć ciąg.

Podwójne cudzysłowy
Innym sposobem na oznaczenie ciągu jest umieszczenie go w podwójnych cudzysłowach:
$ business = „Joe's Pizza”;
Kiedy PHP napotka pierwszy podwójny cudzysłów w ciągu „Joe's Pizza”, traktuje cały załączony tekst
jako część łańcucha, dopóki nie dojdzie do końcowego podwójnego cudzysłówu. Cudzysłów
wewnętrzny jest ignorowany i traktowany jako kolejny znak. Podwójne cudzysłowy są jak pojedyncze
cudzysłowy, ale z trzema ważnymi wyjątkami:
1. Interpretują sekwencje specjalne, które składają się z odwrotnego ukośnika, po którym następuje
pojedynczy znak. Ukośnik odwrócony powoduje, że interpretacja następnego znaku „ucieka” od
normalnego kodu ASCII i reprezentuje coś innego. Na przykład „\ t” jest interpretowany jako znak
tabulacji, a „\ n” jako znak nowej linii. (Jeśli wyjście z PHP zostanie wyświetlone w przeglądarce, należy
użyć znacznika HTML <pre> lub sekwencje specjalne nie będą interpretowane). Sekwencje specjalne
nie będą wyświetlane w przeglądarce, chyba że użyjesz znacznika HTML <pre> .
2. Pojedyncze cudzysłowy są ignorowane w podwójnych cudzysłowach, na przykład w „Joe's Pizza”.
3. Zmienne są zastępowane ich wartościami, gdy są umieszczane między podwójnymi cudzysłowami.
Operatory łańcuchowe
Operatory, których można używać z łańcuchami, zostały omówione wcześniej. Ale tak jak
przeglądaliśmy cudzysłowy w tym rozdziale, ponownie odwiedzamy operatory używane do
manipulowania łańcuchami. Wydaje się, że pasuje tylko do rozdziału poświęconego ciągom znaków,
odświeżenie pamięcitutaj, jak używać operatorów PHP z ciągami znaków.
Konkatenacja
Łączenie ciągów polega na łączeniu jednego lub więcej ciągów w jeden ciąg. Możesz sobie
przypomnieć, że operator konkatenacji łańcucha jest kropką (.). Łączy lewy i prawy operand. Przykład
4 pokazuje, jak używać operatora konkatenacji ciągu.
Przykład 4.
<html>
<head><title>String Concatenation</title></head>
<body bgcolor="silver">
<h3>String Concatenation</h3>
<pre>
<?php
1 $name = 'Ellie Quigley';
$street = '123 Main Street';
$city = 'San Francisco';
$state = 'CA';
$zip = '94107';

2 $address="Name: " . "$name\n" . "Address: " . "$street\n" .
"Zip: ". $zip ."\n";
3 print $address;
4 print "..............................\n";
?>
</pre>
</body>
</html>,
Wyjaśnienie
1 Wartości ciągu są przypisane do zestawu zmiennych.
2 W tym przykładzie używamy operatora kropki (.), aby „skleić” wiele ciągów w jeden długi ciąg.
Operatora konkatenacji używa się do scalania dowolnych dwóch ciągów, niezależnie od tego, czy są
one pojedynczymi, podwójnymi lub przypisanymi do zmiennych.
3 Zmienna $address zawiera skonkatenowane wartości ciągu.
4 Jeśli umieścisz kropkę w ciągu, będzie to dosłowna kropka bez specjalnego znaczenia.
Równe i identyczne
Za pomocą operatora równości == można sprawdzić, czy dwa łańcuchy są równe, a operatora ===
można sprawdzić, czy ciągi są identyczne. Jeśli używasz tych operatorów do porównywania ciągów,
upewnij się, że oba operandy są ciągami, ponieważ jeśli porównujesz ciąg z liczbą, PHP najpierw rzuci
ciąg na liczbę. Oznacza to, że wszystkie ciągi, które nie zaczynają się od wartości liczbowej, zostaną
wyzerowane. Na przykład, jeśli („total”> 5) zostanie faktycznie porównane tak, jakby (0 > 5). Przykład
5 pokazuje, jak korzystać z równych i identycznych operatorów.
Przykład 5.
<html><head><title>Equal and Identical Strings</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>The == and === Operator</h3>
<?php
1 $str1="hello";
$str2="hello";
$str3=0;
2 if ( $str1 == $str2 ){
// They are equal

print "\"$str1\" and \"$str2\" are equal.<br />";
}
else{
print "\"$str1\" and \"$str2\" are not equal.<br />";
}
3 if ( $str2 == $str3 ){
print "\"$str2\" and $str3 are equal.<br />";
}
else{
print "\"$str2\" and $str3 are not equal.<br />";
}
4 if ($str2 === $str3){
print "\"$str2\" and $str3 are identical.<br />";
}
else{
print "\"$str2\" and $str3 are not identical.<br />";
}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowano trzy zmienne. Pierwsze dwa mają przypisane wartości ciągu, a trzecia ma przypisany
numer.
2 Ponieważ oba ciągi zawierają tę samą wartość „hello”, są one uważane za równe; to znaczy wszystkie
postacie są takie same.
3 Tutaj ciąg „hello” jest porównywany z liczbą 0. PHP przekształci ciąg na 0 i porówna. Są to teraz równe
wartości liczbowe.
4 Tym razem operator tożsamości porównuje ciąg według typu danych i wartości. Jeden jest ciągiem,
a drugi liczbą, więc nie są identyczne.
Funkcje ciągów
Czas porozmawiać o niektórych przydatnych wbudowanych funkcjach łańcuchowych zapewnianych
przez PHP. Funkcje te pozwalają manipulować całym ciągiem lub jego częściami, takimi jak
poszczególne znaki lub słowa w nim zawarte, a ponieważ spędzasz tyle czasu na pracy z tekstem w

PHP, bardziej praktyczne jest używanie tych funkcji niż próba Napisz swoje własne. Poniższe funkcje są
podzielone na kategorie, aby pomóc Ci znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
Formatowanie i drukowanie ciągów
Istnieje wiele wbudowanych funkcji, które pozwalają wyprowadzić ciąg lub liczbę w określonym
formacie. Lista funkcji opisanych w tej sekcji znajduje się poniżej
Funkcja: Co robi
printf(): wyświetla sformatowany ciąg
sprintf(): Zapisuje sformatowany ciąg w zmiennej
fprintf(): drukuje sformatowany ciąg do pliku
number_format(): Formatuje liczby jako ciągi znaków
Funkcja printf()
Podobnie jak C / C++ i większość współczesnych języków, PHP obsługuje funkcję printf() do
formatowania napisów. W przeciwieństwie do konstrukcji print lub echo, które po prostu wypisują ciąg
znaków, funkcja printf() pozwala sformatować tekst, aby nadać mu pożądany wygląd; na przykład,
możesz chcieć wyrównać wynik w kolumnach 30-spacji z wyrównaniem do lewej strony lub
wydrukować liczby reprezentujące pieniądze z tylko dwoma miejscami po przecinku. Funkcja printf()
ma wiele specyfikatorów formatu do kontrolowania wyglądu łańcuchów.
Format
int printf (format ciągu [, mieszane argumenty [, mieszane ...]])
Przykład:
// prints "The number is 152.00\n" printf("The number is %.2f\n", 152);
Pierwszy argument printf() nazywa się łańcuchem kontrolnym. Jest ujęty w cudzysłowy i składa się ze
specyfikatorów konwersji tekstu i formatowania. Specyfikator konwersji formatowania zaczyna się od
znaku procentu, po którym następuje znak reprezentujący typ danych, które chcesz sformatować; na
przykład% s mówi, że łańcuch zostanie sformatowany, a% d mówi, że zostanie sformatowana cała
liczba dziesiętna. W poprzednim przykładzie ciąg sterujący to „Liczba to% .2f \ n”. Specyfikatorem
formatu jest% .2f, który reprezentuje liczbę zmiennoprzecinkową z dwiema cyframi znaczącymi po
prawej stronie przecinka dziesiętnego. Każdy inny tekst w ciągu kontrolnym jest drukowany tak, jak
jest. Istnieje wiele specyfikatorów formatu wymienionych w tabeli 6.2. Po łańcuchu kontrolnym
następuje przecinek i lista argumentów, każdy argument również oddzielony przecinkiem. Dla każdego
specyfikatora konwersji formatu w ciągu sterującym znajduje się odpowiednia wartość na liście
argumentów. W poniższym przykładzie% .2f określa, że wartość 152 zostanie wydrukowana jako
152,00.
printf („Liczba to% .2f \ n”, 152);
Specyfikator: Format
b: Liczba całkowita w formacie binarnym
c: wartość znaku ASCII dla tej liczby całkowitej

d: Podpisana liczba całkowita
e: Notacja naukowa (% 1,5e + 1)
f: Liczba zmiennoprzecinkowa
o: Liczba całkowita prezentowana w postaci ósemkowej
s: ciąg znaków
u: Liczba całkowita bez znaku
x: Liczba całkowita przedstawiona w postaci szesnastkowej małymi literami
X: Liczba całkowita przedstawiona w postaci szesnastkowej dużymi literami
Jeśli znak specyfikatora formatu jest poprzedzony liczbą, liczby można użyć do określenia szerokości
pola; na przykład% 10s określa ciąg o szerokości 10 znaków,% 5d pole do przechowywania 5-cyfrowej
liczby, a% 10.1f liczba zmiennoprzecinkowa składająca się z 10 cyfr, w tym przecinka dziesiętnego i
jednej cyfry znaczącej.
Przykład 6.
<? php
1 printf („Wartość Pi do 2 miejsc po przecinku to% .2f <br /> \ n”, M_PI);
2 printf („Wartość Pi do 4 miejsc po przecinku to% .4f <br /> \ n”, M_PI);
?>
Wyjaśnienie
1 W ciągu kontrolnym% .2f określa format, który zostanie użyty do przedstawienia pi. Wartość
odpowiadająca% .2f jest pierwszym argumentem za ciągiem sterującym, M_PI, predefiniowaną stałą
PHP. % .2f mówi, że pi zostanie wydrukowane jako liczba zmiennoprzecinkowa z dokładnością do
dwóch cyfr.
2 Łańcuch kontrolny printf() jest identyczny z pierwszym, z wyjątkiem tego, że dokładność liczby
zmiennoprzecinkowej wynosi teraz 4 zamiast 2. Zauważ, jak to zmienia sposób wyświetlania liczby.
W następnym przykładzie printf() sformatuje ciąg i liczbę.
Przykład 7.
<?php
$product_name = "Black shoes";
$product_price= 249.95;
1 printf( "Product %s will cost %6.2f dollars",
$product_name, $product_price );
?>
Wyjaśnienie

1 Ciąg kontrolny zawiera dwa specyfikatory formatu,% si% 6.2d. Zmienna $product_name, pierwszy
argument, zostanie wydrukowana zgodnie z pierwszym specyfikatorem formatu,% s, ciągiem znaków.
Drugi argument, $product_price, zostanie wydrukowany zgodnie z drugim specyfikatorem formatu,%
6.2f. W tym przypadku 6 oznacza całkowitą liczbę cyfr, które może zajmować ten numer i .2 określa
dokładność 2 miejsca po prawej stronie przecinka dziesiętnego. Jeśli liczba jest większa niż 6, printf ()
nie skróci jej. To może po prostu nie wyglądać tak, jak to sobie wyobrażałeś. Specyfikator formatu
można zmodyfikować, umieszczając precyzję, wyrównanie do lewej lub prawej strony, znaki
dopełniające, i tak dalej, jak pokazano.
Modyfikator: Przykład: Format
. :% .2f: określa dokładność dwóch cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego w liczbie
zmiennoprzecinkowej
liczba całkowita:% 8d: Określa liczbę znaków dla tego argumentu jaki mogą być wyświetlane; np.
szerokość pola 8 cyfr
-; % -8.2f% -30s: Powoduje wyrównanie formatowania; np. liczba zmiennoprzecinkowa z
wyrównaniem do lewej o szerokości pola 8 lub ciąg 30-spacji z wyrównaniem do lewej
0:% 08d: uzupełnia liczbę zerami
Istnieją inne funkcje formatowania podobne do funkcji printf, różniące się przede wszystkim sposobem
wyświetlania danych wyjściowych.
Funkcja sprintf()
Ta funkcja jest identyczna z funkcją printf(), z tym wyjątkiem, że zamiast wyświetlania sformatowanego
ciągu, sprintf() zwraca sformatowany ciąg, aby można go było przypisać do zmiennej. Zobacz przykład
8.
Format
string sprintf ( string format [, mixed args [, mixed ...]] )
Przykład 8:
<?php
$product_name = "Purple Dress";
$product_price = 199.95;
1 $output = sprintf( "Product <b>%s</b> will cost <u>$%6.2f</u> +
tax", $product_name, $product_price );
?>
<html><title>The sprintf() Function</title></head>
<body bgcolor="#EBF4F3">
<h1>Shopping Cart Checkout</h1>
<font face="Arial">
2 <?= $output ?>

</font></body>
Wyjaśnienie
1 Pierwszym parametrem funkcji sprintf() jest łańcuch kontrolny określający sposób drukowania
łańcucha. Dwa argumenty występujące po ciągu kontrolnym to rzeczywiste zmienne, $product_name
i $product_price, które odpowiadają każdemu ze specyfikatorów konwersji formatu,% si% 6.2f, z kolei.
Funkcja sprintf() sformatuje ciąg i przypisze go do zmiennej o nazwie $ zmienna wyjściowa.
2 W tym miejscu używamy krótkiego formularza do wydrukowania wartości zmiennej $ output w
przeglądarce HTML
Funkcja fprintf()
Podczas gdy funkcja printf() zapisuje dane wyjściowe do standardowego strumienia wyjściowego
(przeglądarki), funkcja fprintf() wysyła dane wyjściowe do dowolnego określonego strumienia
wyjściowego, zwykle do pliku.
Format
int fprintf ( resource handle, string format [, mixed args [,
mixed ...]] )
Przykład:
sprintf($filehandle, "%04d-%02d-%02d", $year, $month, $day);
Formatowanie liczb i pieniędzy
Wprowadzenie przecinków lub spacji lub wydrukowanie wartości pieniądza w dolarach powoduje, że
liczba staje się ciągiem znaków i może być obsługiwana za pomocą printf (). PHP udostępnia również
dwie funkcje specjalne, funkcję number_format() i funkcję money_format().
Funkcja number_format()
PHP udostępnia funkcję number_format() do formatowania liczby zgrupowanymi tysiącami. Istnieją
trzy sposoby korzystania z tej funkcji. Nie możesz podać żadnych argumentów, dwóch argumentów lub
czterech argumentów, ale nie trzech argumentów. Jeśli podano tylko jedną liczbę, zwracana liczba
będzie liczbą całkowitą. Będzie zawierać przecinki dla każdej grupy tysięcy, ale część ułamkowa
zostanie obcięta z kropką dziesiętną. Jeśli pierwsza liczba po przecinku wynosi 5 lub więcej, nowa liczba
zostanie zaokrąglona w górę. Jeśli podano dwie liczby, druga liczba będzie wskazywać liczbę miejsc
dziesiętnych do sformatowania, na przykład dwa miejsca po przecinku dla kwoty dolara i centów.
Grupy tysięcy nadal będą oddzielone przecinkami. Trzecim sposobem korzystania z tej funkcji jest
określenie liczby do sformatowania, liczby miejsc po przecinku, a także znaków, które mają być
używane do oddzielania grup tysięcy, a także kropki dziesiętnej. Jest to przydatne w lokalizacjach, które
używają formatów liczb innych niż formaty Ameryki Północnej. Przykład 6.9 ilustruje sposób
korzystania z funkcji number_format().
Format
string number_format ( float number [, int decimals [,
string dec_point, string thousands_sep]] )
Przykład:

$number=123456.5456 $new_string = number_format($number); // Returns: 123,457
$new_string = number_format($number, 2); // Returns: 123,456.55 $num_francais =
number_format($number, 2, ',', ' '); // Returns 1 234,56
Przykład 9.
<?php
$number = 7634.887;
// American format is the default: 7,643.89
1
$us_format = number_format($number, 2);
print "$us_format<br />";
// French format: 7 634,89
2
$french_format = number_format($number, 2, ',', ' ');
print "$french_format<br />";
// American format without thousands separator: 7634.89
$us_format2 = number_format($number, 2, '.', '');
print "$us_format2<br />";
?>
Wyjaśnienie
1 Jest to domyślny format dla numerów amerykańskich. Drugi parametr określa liczbę miejsc
dziesiętnych, w tym przypadku dwa. W tym przypadku number_format() automatycznie zaokrągla do
dwóch miejsc po przecinku.
2 Ten wiersz pokazuje, jak używać funkcji number_format() z czterema argumentami. Pierwsze dwa
argumenty są takie same jak w poprzednim wierszu: liczba do sformatowania i liczba miejsc
dziesiętnych. Trzeci argument określa znak separatora, który ma być używany dla miejsc dziesiętnych.
We Francji zamiast przecinka stosuje się przecinek. Czwarty argument to separator tysięcy i tutaj
używamy pojedynczej spacji, a nie przecinka, tysięcy ,separator powszechnie stosowany w większości
krajów europejskich.
3 Ten przykład jest bardzo podobny do poprzedniego. Główną różnicą jest to, że czwarty argument jest
pusty, nie określając znaku dla separatora tysięcy.
Funkcja money_format()
Funkcja money_format () formatuje liczbę jako ciąg znaków reprezentujący walutę. Ponieważ ta
funkcja zależy od funkcji biblioteki C o nazwie strfmon(), nie można jej zaimplementować w systemie,
jeśli używasz systemu Windows. Ta funkcja może formatować pieniądze dla dowolnej liczby ustawień

regionalnych i jest wyposażona w szeroką gamę specyfikacji formatowania. Działa z liczbami ujemnymi,
zajmuje się precyzją lewej i prawej strony, dopełnianiem itd., Podobnie jak funkcja printf().
Format
string money_format ( string format, float number )
Przykład:
setlocale(LC_MONETARY, 'en_US'); echo money_format('%i', $number) . "\n"; // USD
1,234.56
Znalezienie długości łańcucha
Funkcja strlen()
Aby znaleźć długość ciągu (ile znaków jest w ciągu), PHP udostępnia funkcję strlen(). Zobacz przykład
10.
Format
int strlen (ciąg znaków)
Przykład:
$ length = strlen („Witaj, świecie \ n”);
Przykład 10.
<html><head><title>Finding the Length of a String</title>
</head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font size="+1">
<?php
1 $string="\t\tHello, world.";
2 $length=strlen($string);
print nl2br("There are $length characters in \"$string\"");
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $string zawiera ciąg znaków, w tym znak tabulacji.
2 Funkcja strlen() zwraca liczbę znaków w ciągu $.
Znak tabulacji nie pojawia się w przeglądarce, ale przeglądając go kod źródłowy, możesz go zobaczyć,
Znajdowanie liczby słów w ciągu znaków

Funkcja str_word_count()
Funkcja str_word_count() zwraca informacje o słowach, które składają się na ciąg. Słowo jest
zdefiniowane jako zależny od regionu (Niemcy, USA itd.) Ciąg znaków zawierający znaki alfabetyczne,
które mogą również zawierać, ale nie zaczynać się od „i - znaków. Domyślnie funkcja str_word_count()
zlicza liczbę słów w ciągu. Na opcjonalny trzeci argument może być jedną z trzech wartości
przedstawionych poniżej
Argument : Co zwraca
0: Zwraca liczbę znalezionych słów.
1: Zwraca tablicę zawierającą wszystkie słowa znalezione wewnątrz 1 łańcucha.
2 Zwraca tablicę asocjacyjną, w której kluczem jest pozycja numeryczna słowa wewnątrz łańcucha, a
wartość jest samym słowem.
Opcjonalny czwarty argument charlist pozwala dodawać znaki, które będą akceptowane jako część
słowa, takie jak obce akcenty, elipsy, długie myślniki lub łączniki.
Format
mixed str_word_count (string string [, int format [, string charlist]])
Przykład:
$ num_words = str_word_count („Szczęśliwego Nowego Roku dla ciebie!”);
print_r (str_word_count ("Solstickan såljes till förmån för barn och
gamla ”, 1,„ åÅö ”);
Zmiana wielkości ciągu
Jeśli sprawdzasz poprawność adresu e-mail lub skrótu dla stanu, takiego jak CA lub MD, przed
przetwarzaniem możesz chcieć przekonwertować cały ciąg na małe litery lub przekształcić tylko
pierwszy znak w ciągu, tak jak u Pani lub Dr PHP udostępnia funkcje zmiany wielkości liter w łańcuchu,
jak pokazano tu
Funkcja: Co Robi
strtoupper(): Konwertuje ciąg na wielkie litery
strtolower(): Konwertuje ciąg na małe litery
ucfirst(): Konwertuje pierwszą literę ciągu na wielkie litery
ucwords(): Konwertuje pierwszą literę w każdym słowie łańcucha na wielkie litery
mb_convert_case(): Konwertuje wielkość ciągu na podstawie Unicode do właściwości postaci
Funkcje strtoupper() i strtolower()
Funkcje strtoupper() i strtolower() służą do konwertowania wielkości znaków w ciągu z wielkich na
małe litery i odwrotnie. strtoupper () pobiera ciąg i zwraca nowy ciąg z każdą wielką literą. Funkcja
strtolower () zwraca nowy ciąg znaków z każdym znakiem konwertowanym na małe litery.
Format

string strtoupper ( string ) string strtolower ( string )
Przykład:
$newstring=strtoupper("merry christmas"); // returns "MERRY CHRISTMAS"
$newstring=strtolower("HAPPY NEW YEAR"); // returns "happy new year"
Przykład 11.
<?php
$text = "Marko@Marakana.Com";
1 print strtolower( $text . "<br />" ); //prints:
marko@marakana.com
2 print strtoupper( $text . "<br />" ); //prints:
MARKO@MARAKANA.COM
?>
Wyjaśnienie
1 Ten wiersz wyświetli tekst przekonwertowany na małe litery.
2 strtoupper() robi coś przeciwnego, konwertując tekst na wielkie litery.
Funkcje ucfirst() i ucwords()
Jeśli chcesz zmienić tylko pierwszy znak w ciągu na wielkie litery, PHP udostępnia funkcje ucfirst() i
ucwords(). Funkcja ucfirst() konwertuje pierwszy znak ciągu na wielkie litery. Funkcja ucwords()
zapisuje wielkie litery wszystkich słów w ciągu.
Format
string ucfirst ( string str ) string ucword( string str)
// Returns "San jose, california" $newstring=ucfirst("san jose, california"); //
Returns "San Jose, California" $newstring=ucwords("san jose, california");
Przykład 12.
<?php
$text = "it rains in spain";
1 print ucfirst( $text . "<br />" ); // prints: It rains in spain
2 print ucwords( $text . "<br />" ); // prints: It Rains In Spain
?>
Wyjaśnienie
1 Wyjście z tej linii Pada w Hiszpanii. Funkcja ucfirst() zwraca wartość ciąg z pierwszą literą wielkimi
literami.

2 Funkcja ucwords() zapisuje wielką literą pierwszą literę każdego słowa w ciągu znaków, na przykład
tytuł książki. Wyjście będzie
W Hiszpanii pada deszcz,
Funkcja mb_convert_case()
Funkcja mb_convert_case() jest podobna do strtolower() i strtoupper(), ale nie jest zależna od
ustawień regionalnych; to znaczy, opiera swoją konwersję na znakach Unicode, a nie tylko ASCII, co
oznacza, że litery zawierające niemiecki umlaut, szwedzki pierścień lub francuskie znaki akcentowane
są składane (dołączane) do konwersji liter. Aby określić wielkość liter, funkcja ta udostępnia trzy tryby:
MB_CASE_UPPER, MB_CASE_LOWER lub MB_CASE_TITLE. Możesz także określić obsługiwany zestaw
znaków, aby ustalić sposób kodowania łańcucha.
Charset: Aliasy: Opis
ISO -‐ 8859-‐1: ISO8859-‐1: Zachodnioeuropejska, łacińska-1
ISO -‐ 8859-15: ISO8859-15: Europa Zachodnia, Latin -‐ 9. Dodaje znak Euro, brak liter francuskich i
fińskich w alfabecie łacińskim-1 (ISO -‐ 8859-1)
UTF-8: ASCII: kompatybilny wielobajtowy 8-bitowy Unicode
cp866: ibm866, 866: Cyrylicki zestaw znaków specyficzny dla DOS; obsługiwane w 4.3.2
Format
string mb_convert_case (string str, int mode [, string encoding])
Przykład:
$string = "exit here!!"; echo mb_convert_case($string, MB_CASE_UPPER,"UTF-8");
// Returns: EXIT HERE!! $string = "förvaras oåtkomligt för barn"; echo
mb_convert_case($string, MB_CASE_TITLE,"IS0-8859-15"); // Returns: Förvaras
Oåtkomligt För Barn
Porównywanie ciągów
Czy hasło wprowadzone przez użytkownika jest zgodne z hasłem zapisanym w pliku? Czy odpowiedź
użytkownika odpowiada oczekiwanej odpowiedzi? PHP zapewnia szereg funkcji, dzięki którym
porównywanie ciągów jest stosunkowo łatwe. Aby mieć pewność, że zawsze porównujesz łańcuchy,
powinieneś użyć funkcji porównywania łańcuchów zamiast operatorów porównania, ponieważ funkcje
zawsze rzucają argumentami na łańcuchy przed ich porównywaniem. Podczas porównywania ciągów
należy również pamiętać, że „ hello” to nie to samo, co na przykład „hello” lub „Hello”. PHP udostępnia
kilka funkcji do porównywania dwóch ciągów . Możesz użyć funkcji trim(), aby usunąć niepożądane
białe spacje.
Wartość: Co Oznacza
0 (zero): dwie wartości są równe
> 0 (większa od zera): Wartość druga jest większa niż wartość pierwsza
<0 (mniej niż zero): Wartość pierwsza jest większa niż wartość druga

Wszystkie porównania łańcuchów pobierają co najmniej dwa argumenty i zwracają wartość na
podstawie porównania tych argumentów. Zwracana wartość jest zawsze liczbą całkowitą, którą można
interpretować zgodnie z powyższym. Poniżej mamy listę funkcji porównywania ciągów oraz sposób, w
jaki porównują dwa ciągi.
Funkcja: Co robi
strcmp(): Porównuje dwa ciągi (rozróżnia małe i wielkie litery)
strcasecmp(): Porównuje dwa ciągi (bez rozróżniania wielkości liter)
strnatcmp(str1, str2); : Porównuje dwa ciągi w kolejności ASCII, ale dowolne liczby są porównywane
numerycznie
strnatcasecmp (str1, str2); : Porównuje dwa ciągi w kolejności ASCII, wielkość liter nie ma znaczenia,
liczby jako liczby
strncasecomp(): Porównaj dwa ciągi (bez rozróżniania wielkości liter) i pozwala określić, ile znaków ma
zostać porównanych
strspn(): Porównuje ciąg znaków ze znakami reprezentowanymi przez maskę
strcspn(): Porównuje ciąg znaków zawierający znaki spoza maski
Funkcja strcmp() (rozróżnia małe i wielkie litery)
Funkcja strcmp() jest najczęściej używana do porównywania dwóch ciągów.
Format
int strcmp ( string str1, string str2 )
Przykład:
$number = strcmp( "apples", "oranges");
Funkcja strcmp() wykorzystuje algorytm porównania leksykograficznego do porównywania dwóch
ciągów, co oznacza, że porównuje każdy znak w ciągu alfabetycznie na podstawie kolejności
zestawiania w systemie. Ponieważ PHP używa sekwencji zestawiania ASCII, wielkie litery „A” są
reprezentowane jako dziesiętne 65, a wielkie litery „B” jako dziesiętne 66 i tak dalej. Z drugiej strony
mała litera „a” to 97, a mała litera „b” to 98 i tak dalej. Jeśli porównasz „A” do „a”, możesz powiedzieć,
że „A” jest mniejsze niż „a” z powodu ich numerycznej reprezentacji w tabeli ASCII; to znaczy 65 jest
mniejsze niż 97. Funkcja strcmp() zwraca liczbę mniejszą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest mniejszy niż drugi
ciąg, liczbę większą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest większy niż drugi ciąg, i 0, jeśli są równe. W funkcji
strcmp() rozróżniana jest wielkość liter, co oznacza, że „Dan” i „dan” to nie to samo. Jeśli chcesz
zignorować wielkość liter, użyj funkcji strcasecmp () omówionej poniżej. Zobacz Przykład 13, aby
zobaczyć, jak działa funkcja strcmp()
Przykład 13.
<html>
<head><title>The strcmp() Function</title></head>
<body bgcolor="lavendar">
<font face="verdana">

<pre>
<h3>Comparing Strings</h3>
<?php
$string1 = "Dan";
$string2 = "Daniel";
1 print "strcmp( '$string1', '$string2' ) outputs " . strcmp(
$string1, $string2 );
2 print "\nstrcmp( '$string2', '$string2' ) outputs " .
strcmp(
$string2,$string2 );
3 print "\nstrcmp( '$string2', '$string1' ) outputs " .
strcmp(
$string2, $string1 );
4 print "\nstrcmp( 'dan', 'Dan' ) outputs " . strcmp(
'dan', 'Dan');
print "\nstrcmp( 'Dan', 'dan' ) outputs " . strcmp(
'Dan', 'dan');
?>
<pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Dan jest leksograficznie mniejszy od Daniela, co daje liczbę ujemną.
2 Daniel i Daniel są identyczni, dlatego w wyniku porównania otrzymujemy zero.
3 Daniel jest większy od Dana, co daje liczbę dodatnią.
4 D in dan jest większy niż D w Dan, liczba dodatnia
Funkcja strcasecmp() (bez rozróżniania wielkości liter)
Funkcja strcasecmp () działa jak funkcja strcmp(), ale ignoruje wielkość liter w łańcuchach; to znaczy,
że wielkie litery „A” i małe litery „a” są traktowane jako równe podczas porównywania znaków. Funkcja
strcasecmp () zwraca liczbę mniejszą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest mniejszy niż drugi ciąg, liczbę większą
niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest większy niż drugi ciąg, i 0, jeśli są one równe. Przykład 14 pokazuje, jak
działa ta funkcja.

Format
int strcasecmp ( string str1, string str2 )
Przykład:
$number=strcasecmp("apples", "APples"); // Case-insensitive comparison
Przykład 14.
<<html><head><title>The strcasecmp() Function</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Comparing Strings--Case-Insensitive</h3>
<?php
1 $str1 = "new york";
$str2 = "New York";
2 if (strcasecmp($str1, $str2) == 0) {
print "<em>$str1</em> is equal to <em>$str2</em>.<br
/>";
}
?>
</body></html>
Wyjaśnienie
1 Dwie zmienne łańcuchowe są przypisane do tego samego łańcucha, różnią się tylko wielkością liter.
2 Funkcja strcasecmp() ignoruje różnicę w wielkości liter i porównuje znaki. Ciągi znaków są równe.
Pamiętaj, że jeśli zwrócona wartość == 0, łańcuchy są równe.
Funkcja strncasecmp() (ogranicza długość znaków)
Ta funkcja strncasecmp() jest podobna do strcasecmp (), ponieważ ignoruje także wielkość znaków
podczas porównywania, ale dodatkowo pozwala określić (górną granicę) liczby znaków (długości) z
każdego ciągu na być użyte w porównaniu. Funkcja strncasecmp () zwraca liczbę mniejszą niż 0, jeśli
pierwszy ciąg jest mniejszy niż drugi ciąg, liczbę większą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest większy niż drugi
ciąg, i 0, jeśli są one równe. Przykład 15 pokazuje, jak działa ta funkcja.
Format
int strncasecmp (string str1, string str2, int length)
Przykład:
// Compares first 4 characters in each string $number = strncasecmp("Homeland",
"homeland", 4);
Przykład 15.

<html><head><title>The strncasecmp() Function</title></head>
<body>
<h3>Comparing Strings by Limit of Characters</h3>
<?php
1 $str1="chronometer";
$str2="Chronology";
2 if ( strncasecmp($str1,$str2, 5)==0){
print "The first 5 characters of <em>$str1</em> are the
same as the first 5 characters in <em>$str2 </em><br
/>";
}
else{
print "They do not compare.<br />";
}
?>
</body>
Wyjaśnienie
1 Dwie zmienne łańcuchowe są przypisane do tego samego łańcucha, różniąc się tylko wielkością liter.
2 Funkcja strncasecmp() ignoruje różnicę wielkości liter i porównuje tylko pierwsze 5 znaków. Trzeci
argument, 5, określa ile znaków chcesz porównać, zaczynając od początku łańcucha. Ciągi znaków są
równe.
Funkcja strnatcmp() (porównanie naturalnych porządków)
Jeśli porównasz ciągi liczbowe, wyrażenie „2”> „100” zostanie ocenione jako prawda, ponieważ na
pierwszej pozycji 2 jest większe niż 1, gdy używana jest kolejność zestawiania ASCII. Pozycje innych
postaci są nieistotne, ponieważ pierwszy ciąg ma tylko jeden znak. Funkcje porównywania ciągów,
które widzieliśmy do tej pory, zawsze rzutują swoje argumenty na ciągi przed wykonaniem
porównania. Funkcja strnatcmp() uwzględnia łańcuchy zawierające liczby. Ta funkcja porównuje znaki
w dwóch ciągach znaków, używając kolejności zestawiania ASCII, ale jeśli takie istnieją liczby w ciągu
są porównywane w porządku naturalnym; to znaczy jako liczby tak, jak myślimy o liczbach, gdzie 100
jest większe od 2. Jest to prawdą, nawet jeśli liczby występują w środku ciągu. Zatem „2 stycznia”
będzie miało wartość mniejszą niż „10 stycznia”, podczas gdy w normalnym porównaniu ciągów byłoby
ono większe, ponieważ 2 jest większe niż 1. Funkcja strnatcasecmp () jest podobna do funkcji strnatcmp
(), tyle że nie jest wielkość liter nie ma znaczenia przy porównywaniu ciągów.
Format
int strnatcmp (string str1, string str2)

Przykład:
// Returns 1 -- string 2 > string 1 echo strnatcmp('January 2, 2006', 'January
10, 2006'); // Returns -1 -- string 1 > string 2 echo strcmp( 'January 2, 2006',
'January 10, 2006' );
Funkcja strspn() (użycie maski do porównania)
Funkcja strspn() porównuje dwa ciągi i zwraca liczbę znaków zawartych w początkowej części
pierwszego ciągu, które pasują do zestawu znaków zawartych w drugim ciągu, zwanym maską. Na
przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy hasło zawiera zarówno cyfry, jak i litery lub jeśli kod pocztowy
składa się tylko z cyfr, można użyć tej funkcji do sprawdzenia, czy określone znaki są zawarte w ciągu.
Dwa opcjonalne argumenty pozwalają określić, gdzie chcesz zacząć szukać znaków w ciągu i długość
ciągu do porównania. Przykład 16 pokazuje, jak używać funkcji strspn ().
Format
int strspn (string str1, string str2 [, int start [, int length]])
Przykład:
$year = "1953 was a very good year!"; $mask="0123456789"
$count=strspn($year,$mask,0,4); // The string must start with 4 digits
Przykład 16.
<html><head><title>The strspn() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Finding the Length of a String by a Mask</h3>
<?php
1 $mask = "0123456789";
2 $zip = "95926";
3 $count=strspn($zip,$mask);
4 if ($count == strlen($zip)){
print "The zip code consists of $count numbers.<br />";
}
?>
</body>
</html
Wyjaśnienie

1.$mask składa się z ciągu liczb, które będą służyć jako maska.
2 Zmienna $zip zawiera liczby.
3 Funkcja strspn() zwraca liczbę znaków w $zip, który dopasuj znaki w masce. Funkcja strspn () powinna
zwrócić liczba 5, ponieważ w $ zip znajduje się 5 liczb i wszystkie znajdują się w zmiennej mask.
4 Ten wiersz sprawdza, czy wartość $ count jest równa liczbie znaków w $ zip, długości łańcucha, a jeśli
tak, wyświetla „Kod pocztowy składa się z 5 liczb. ”
Funkcja strcspn () (porównanie niepasujące do maski)
Funkcja strcspn() jest podobna do funkcji strspn(), ale znajduje długość początkowego segmentu
niepasującą do maski; oznacza to, że zwraca długość początkowego segmentu pierwszego ciągu nie
zawierającego żadnego ze znaków w drugim ciągu. Funkcja strcspn() akceptuje dwa opcjonalne
parametry liczb całkowitych, których można użyć do zdefiniowania początku pozycji i długości
porównywanego łańcucha.
Format
int strcspn ( string str1, string str2 [, int start [, int length]] )
Przykład:
$filename = "test3"; $length=strcspn("$filename", "1234567890", 0, 4); // Zwraca 4; pierwsze 4 znaki
nie powinny być cyframi
6.2.7 Znajdowanie podobieństw w ciągach znaków
Omówione wcześniej funkcje porównywania ciągów wykonują porównania ciągów alfanumerycznych,
ale co zrobić, jeśli chcemy sprawdzić, czy jeden ciąg brzmi lub jest wymawiany jak inny, a także w jaki
sposób i gdzie tekst różni się w dwóch ciągach? PHP zapewnia zestaw funkcji do wyszukiwania
podobieństw lub różnic w łańcuchach. Funkcje te mogą być przydatne w programach, które sprawdzają
pisownię, wykonują wyszukiwanie w bazie danych lub wszelkie zaawansowane przetwarzanie tekstu.
Funkcje soundex () i metaphone () (podobieństwo foniczne) Podobieństwo foniczne opiera swoje
porównanie na tym, czy dwie struny są homofonami, czyli brzmią podobnie. Słowa takie jak „geny” i
„dżinsy” lub „poranek” i „żałoba” to homofony. Funkcje soundex() i metaphone() pobierają ciąg jako
argument i zwracają klucz. Klucze Soundex to krótkie alfanumeryczne reprezentacje angielskiej
wymowy słowa, których można użyć do porównania dźwięku w ciągach znaków. Jeśli klawisze są takie
same, słowa brzmią tak samo w języku angielskim. Po przetestowaniu różnych słów zobaczysz, że te
funkcje opierają swoje porównanie na wymowie amerykańskiego angielskiego, a nie brytyjskiego
angielskiego. Na przykład „ojciec” i „dalej” nie brzmią tak samo w Ameryce, ani „źródło” i „sos”, ani
„tuba” i „bulwa”. Jedyną oczywistą różnicą między tymi dwiema funkcjami jest to, że metaphone ()
dokładniej określa, które słowa mają tę samą wymowę. Przykład 17 pokazuje, jak używać funkcji
soundex() i metaphone().
Formatuj ciąg soundex (string str) string metaphone (string str [, int telefony])
Przykład:
$key1=soundex("bored"); $key2=soundex("board"); if ( $key1 == $key2 ){ echo "The
strings sound alike<br />";}
Przykład 17.

<html><head><title>Words that Sound the Same</title>
</head>
<body bgcolor="silver">
<font size="+1">
<?php
1 $sound1 = "bald";
$sound2 = "bawled";
2 $key1=soundex("$sound1");
$key2=soundex("$sound2");
3 if ($key1 == $key2){
print "The key values are: $key1 and $key2.\n<br />";
print "\"$sound1\" and \"$sound2\" are homophones.\n<br
/>";
}
4 $sound1 = "tuba";
$sound2 = "tuber";
5 if (metaphone($sound1) == metaphone($sound2)){
print "\"$sound1\" and \"$sound2\" are homonyms.\n";
}
else{
print "\"$sound1\" and \"$sound2\" do not sound the
same.\n";
}
?>
</font>
</body>
</html>
1 Dwie zmienne, $string1 i $string2, mają przypisane ciągi, których wartości brzmią tak samo, zwane
homofonami.
2 Klawisze utworzone przez funkcję soundex () pokazano na rysunku 6.15. Są to cztery ciągi znaków,
które można porównać.
3 Jeśli klawisze są takie same, słowa są homofonami.

4 Dwa kolejne homofony są przypisane do $sound1 i $sound2, odpowiednio.
5 Klawisze zwracane z funkcji metaphone() są bardziej precyzyjne w postępowaniu z angielską
wymową.
Funkcje similar_text() i levenshtein() (podobieństwo tekstowe)
PHP udostępnia dwie funkcje do testowania podobieństwa tekstu w dwóch ciągach. Są to funkcje
similar_text() i funkcja levenshtein (). Funkcja similar_text() oblicza podobieństwo dwóch ciągów i
zwraca liczbę takich samych znaków, umożliwiając dodawanie, odejmowanie i powtarzanie. Pobiera
również opcjonalny trzeci parametr, zawierający wartość reprezentującą procent podobieństwa
między łańcuchami. Przykład 6.18 pokazuje, jak używana jest funkcja similar_text().
Format
int similar_text ( string first, string second [, float percent] )
Przykład:
$number_same = similar_text($a, $b, $percent);
Przykład 18.
<html><head><title>Text that is Similar</title>
</head><body bgcolor="silver">
<font size="+1">
<?php
1 $string1 = "Once upon a time, there were three little
pigs...";
2 $string2 = "Once upon a time, there were three bears...";
print "First string: $string1\n<br />";
print "Second string: $string2\n<br />";
3 $number=similar_text("$string1", "$string2", $percent);
print "There are $number of the same characters in the two
strings.\n";
4 echo "The strings are similar by " .
number_format($percent,
0). "%.<br />";
?>
</font>
</body>
</html>

Wyjaśnienie
1, Dwa podobne ciągi są przypisane do zmiennych.
2)
3, funkcja similar_text () zwraca liczbę znaków, które są takie same a
4. wartość wskazująca procent podobieństwa dwóch łańcuchów.
Są w 87% podobne.
Funkcja levenshtein() służy do znalezienia odległości Levenshtein (zwanej także odległością edycji)
między dwoma ciągami (ciągi nie mogą być dłuższe niż 255 znaków). Co to jest? Załóżmy, że masz dwa
ciągi i chcesz wiedzieć, jak możesz edytować jeden z ciągów, aby był podobny do drugiego. (Jeśli
kiedykolwiek używałeś polecenia różnicowego UNIX, dostarczy ci tego rodzaju informacji.) Odległość
Levenshteina jest definiowana jako najmniejsza liczba wstawień, podstawień i usunięć wymaganych
do przekształcenia jednego łańcucha na inny. (Funkcja nie rozróżnia wielkości liter.) Im większa
odległość Levenshteina, tym bardziej różne są struny. Jeśli odległość wynosi 0, łańcuchy są takie same.
(Pełna dyskusja znajduje się na stronie http://www.merriampark.com/ld.htm.) Przykład 19 pokazuje,
jak korzystać z funkcji levenshtein().
Odległość Levenshteina pochodzi od nazwiska rosyjskiego naukowca Vladimira Levenshteina, który
napisał algorytm w 1965 r.
Format
int levenshtein ( string str1, string str2 [, int cost_ins [,
int cost_rep, int cost_del]] )
Przykład:
$diff = levenshtein($string1, $string2); $diff = levenshtein($string1, $string2,
100, 5, 1);
Przykład 19.
<html><head><title>Text that is Similar</title>
</head>
<body bgcolor="silver">
<font size="+1">
<?php
1 $string1 = "I attended a funeral.";
$string2 = "He attended a fun rally.";
print "First string: $string1\n<br />";
print "Second string: $string2\n<br />";
2 $distance=levenshtein("$string1", "$string2");

print "It would take $distance changes to transform string1
into string2.<br />";
?>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Przypisane są dwa ciągi. Mają kilka wspólnych znaków. Czego potrzeba, aby przekształcić pierwszy
ciąg w drugi?
2 Funkcja levenshtein() obliczy liczbę minimalnych wstawień, usunięć lub podstawień potrzebnych do
przekształcenia pierwszego ciągu do drugiego. W tym przykładzie pierwszą zmianą byłoby I. Potrzeba
było dwóch podstawień, aby zmienić ją na He. Następną zmianą byłoby zastąpienie e na pogrzebie
spacją (do tej pory trzy zmiany), a następnie dodanie ly w rajdzie, jeszcze dwie zmiany, co daje w sumie
pięć. .
Funkcja levenshtein() obejmuje pierwsze dwa ciągi i trzy dodatkowe parametry, które określają koszt
operacji wstawiania, zastępowania i usuwania. Pozwala to określić, w jaki sposób wyniki mają być
ważone wartościami liczbowymi. W przeciwnym razie wszystkie wyniki mają taką samą wagę. Waga
lub koszt wskazują, jakie kroki należy podjąć, aby zbliżyć ciągi; to znaczy, czy należy wstawiać lub
usuwać, aby przekształcić ciąg?
Podział łańcucha
PHP udostępnia szereg funkcji do dzielenia ciągów. Funkcje split() i spliti() dzielą ciąg i zwracają tablicę.
Funkcja explode() dzieli ciąg znaków przez określony ogranicznik i zwraca tablicę. Funkcja implode()
pobiera tablicę i łączy elementy razem, tworząc ciąg. Ponieważ funkcje te wymagają znajomości tablic
PHP i wyrażeń regularnych, zostały one omówione później. Tabela zawiera nazwy tych funkcji, ich
funkcje oraz informacje o tym, gdzie znaleźć pełną dyskusję i przykłady.
Funkcja: Co robi
split(): Dzieli ciąg na słowa przy użyciu wyrażenia regularnego
spliti(): To samo co funkcja split (), ale regularna bez rozróżniania wielkości liter w wyrażeniu
str_split(): Konwertuje ciąg znaków na tablicę, w której można określić rozmiar elementów
preg_split(): Dzieli ciąg według wyrażenia regularnego zgodnego z Perl i zwraca tablicę rozszerzeń
explode(): Dzieli ciąg na inny ciąg (nie wyrażenie regula r) i zwraca tablicę
implode(): Łączy elementy tablicy razem za pomocą ciągu znaków i zwraca a ciąg znaków
Funkcja strtok()
Funkcja strtok () dzieli ciąg na mniejsze ciągi zwane tokenami. Tokeny są tworzone przez wybranie
znaku (znaków), który będzie używany jako ogranicznik łańcucha. Większość tokenów to słowa
rozdzielone spacjami, jak w każdym typowym zdaniu. Na przykład „kocham cię”. jest ciągiem
rozdzielanym spacjami, składającym się z trzech tokenów. Przy pierwszym wywołaniu strtok () używasz

dwóch argumentów: ciągu (argumentu str), który zostanie tokenizowany, oraz ograniczniki, których
będziesz używać jako separatorów (argument tokena). Pierwszy tokenizowany ciąg zostanie zwrócony.
Następnym razem, gdy wywołasz funkcję, nie użyjesz argumentu ciągu, ponieważ strtok () śledzi, gdzie
jest w ciągu, od tokenu do tokena, aż do końca łańcucha. Jeśli chcesz ponownie rozpocząć tokenizację,
użyjesz zarówno łańcucha, jak i jego ograniczników do zainicjowania procesu. Ta funkcja może zwracać
wartość logiczną FALSE, ale może również zwracać wartość inną niż logiczna, której wynikiem jest
FALSE, na przykład 0 lub „”. Przykład 20 pokazuje, jak używać funkcji strtok() do dzielenia łańcucha.
Format
string strtok ( string str, string token )
Przykład:
$piece1 = strtok("/usr/local/bin", "/"); // Returns: usr $piece2 = strtok ("/");
// Returns: local $piece3 = strtok ("/"); // Returns: bin
Przykład 20.
<html><head><title>The str_tok() Function</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Splitting a String into Tokens</h3>
<pre>
<?php
1 $string = "Joe Shome:3/15/56:Boston, MA.";
2 $delimiters=":,/ ";
3 $token = strtok($string,$delimiters);
$n=1;
4 while($token){
echo "Token $n: <b>$token</b><br />";
5 $token=strtok($delimiters);
$n++;
}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tworzony jest ciąg znaków zawierający niektóre znaki, które będą używane jako ograniczniki; to
znaczy, gdzie podzielimy ciąg na słowa lub tokeny.

2 Zmienna ma przypisany ciąg zawierający cztery znaki: dwukropek, przecinek, ukośnik i spacja.
3 Funkcja strtok() rozdzieli ciąg na podstawie podanych ograniczników. Zwróci pierwsze znalezione
słowo (token), w tym przypadku Joe.
4 Ponieważ funkcja trtok () śledzi miejsce, w którym znajduje się w ciągu podczas analizowania i
znajduje jedno słowo na raz, pętla while wywoła funkcję, dopóki w łańcuchu nie będzie więcej słów.
5 Tym razem funkcja strtok () ma tylko jeden argument, listę ograniczników, których używa do
oznaczania każdego słowa. Argument $string jest używany tylko przy pierwszym wywołaniu funkcji lub
gdy chcesz zacząć od nowa.
Powtarzanie ciągu
Załóżmy, że chcesz oddzielić dwa bloki tekstu wierszem kresek. PHP udostępnia funkcję str_repeat()
do powtarzania ciągu określoną liczbę razy. Pierwszy argument to ciąg, który będzie powtarzany, a
drugi argument, zwany mnożnikiem, to liczba powtórzeń. Mnożnik musi być większy niż lub równy
zero, a jeśli jest zerem , zostanie zwrócony pusty ciąg.
Format
string str_repeat( string input, int multiplier)
Przykład:
print str_repeat("-", 30); // prints 30 dashesw
Przycinanie i wypełnianie ciągu znaków
PHP zapewnia zestaw funkcji przycinających i piszących ciągi znaków. Przycinanie oznacza usuwanie
nadmiaru lub przycinania, podobnie jak przycinanie włosów, żywopłotów lub budżetu. Możesz
wyczyścić ciąg znaków, usuwając nadmiar białych znaków (lub innych znaków) od początku lub końca
łańcucha. Wypełnienie sznurka jest przeciwieństwem przycinania go. Jeśli podepniesz portfel lub
koszulę, dodasz do niego więcej. Padanie łańcucha oznacza dodawanie otaczających znaków do jednej
lub obu stron łańcucha.
Funkcje trim() -trim(), ltrim(), chop(), rtrim()
Funkcja trim() usuwa białe znaki (lub inne znaki) od początku i końca łańcucha. Jeśli podany zostanie
trzeci argument, zwany listą znaków (charlist), możesz określić zakres znaków, które chcesz usunąć z
łańcucha. Możesz także użyć funkcji trim () do przycięcia wartości tablicy
Funkcje ltrim() i rtrim() działają tak samo jak trim(), z wyjątkiem tego, że ltrim() przycina tylko lewą
stronę łańcucha, a funkcja rtrim() przycina prawą stronę łańcucha. Alias rtrim() to chop(). Bez drugiego
parametru funkcja trim() usunie białe znaki wymienione w tabeli
Znak białych znaków: wartość ASCII (dziesiętna / szesnastkowa): znaczenie
„”: 32 (0x20)): Zwykła spacja
„\ t”: 9 (0x0): Zakładka
"\ n": 10 (0x0A): nowa linia (przesunięcie wiersza)
„\ r”: 13 (0x0D)): Powrót karetki
„\ 0”: 0 (0x00)): bajt NULL

„\ x0B”: 11 (0x0B)): Zakładka pionowa
Przykład 21 pokazuje, jak korzystać z różnych funkcji trim().
Format
string trim ( string str [, string charlist] ) string ltrim ( string str [,
string charlist] ) string rtrim ( string str [, string charlist] )
Przykład:
$ trimmed_string = trim ("\ t \ tHello \ n"); // Usuwa tabulatory i znak nowej linii
$ trimmed_string = ltrim ("\ t \ tHello \ n"); // Usuwa dwie zakładki po lewej stronie
$ trimmed_string = rtrim ("\ t \ tHello \ n"); // Usuwa znak nowej linii po prawej stronie
Jeśli chcesz określić znaki inne niż białe znaki, możesz wymienić wszystkie znaki w drugim opcjonalnym
argumencie,
charlist. Za pomocą .. możesz określić zakres znaków.
Przykład:
// Usuwa wszystkie gwiazdki $ trimmed_string = trim („**** Hello *****”, „*”); //
Usuwa gwiazdki z lewej strony $ trimmed_string = ltrim („**** Hello *****”, „*”); //
Usuwa gwiazdki z prawej strony $ trimmed_string = rtrim („**** Hello *****”, „*”);
Przykład 21.
<html><head><title>The trim() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Trimming a String</h3>
1 <pre>
<b>
<?php
2 $text = "\x20\x0a\t\tCutting away the excess
whitespace!\n\n";
echo "Original: $text<br />";
3 echo "Modified: ", trim($text), "<br />";
echo "<hr>";
4 $text = "Cutting away the excess dots!...";

echo "Original: $text<br />";
5 echo "Modified: ", rtrim($text, ".");
?>
</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tag <pre> jest tutaj używany, aby znaki białych znaków były wystawiane.
2 Ciąg jest tworzony z wiodącymi białymi spacjami reprezentowanymi przez znaki szesnastkowe dla
spacji, nowego wiersza i dwóch tabulatorów. Kończy się dwoma nowymi liniami.
3 Białe znaki (tabulatory, nowe linie, spacje) są przycinane z obu końców ciągu o nazwie $text.
4 Prawa część łańcucha zawiera wielokropek (trzy kropki).
5 Funkcja rtrim() usuwa kropki z prawej strony łańcucha.
Funkcja str_pad ()
Możesz wypełnić portfel lub komórkę. Podobnie, wypełnienie łańcucha oznacza przedłużenie go przez
dodanie określonej liczby znaków do łańcucha. PHP udostępnia funkcję str_pad () do wypełniania
ciągów; domyślnie jest to wypełnianie spacjami po prawej stronie łańcucha. Pierwszy argument to ciąg,
który ma być uzupełniony, drugi argument, pad_length, to szerokość ciągu ze znakami wypełniającymi.
Jeśli podano trzeci argument, możesz określić, czy dopełnienie będzie występować po lewej, po prawej
czy po obu stronach łańcucha. Czwarty argument, pad_type, reprezentuje znak, który zostanie użyty
do wypełnienia
Funkcja: Co robi
STR_PAD_RIGHT: Pad po prawej stronie, domyślnie.
STR_PAD_LEFT: Pad w lewo.
STR_PAD_BOTH: Pad oba końce łańcucha.
Przykład 22 pokazuje, jak korzystać z funkcji str_pad ().
Format
string str_pad ( string input, int pad_length [, string pad_string [,int pad_type]] )
Przykład:
$string = "Testing"; echo str_pad($string, 15); echo str_pad ($string, 15,
STR_PAD_BOTH); echo str_pad($string, 15, STR_PAD_BOTH, "=_");
Przykład 22.
<html><head><title>The trim() Function</title>

</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Padding a String</h3>
<b>
<pre>
<?php
1 $name="Elvis Presley";
2 $prof="Singer";
3 echo str_pad("Name:",15).$name,"<br />" ;
4 echo str_pad("Profession:",15). $prof,"<br />" ;
echo "<br />";
$string="Table of Contents";
5 echo str_pad($string, 25, "-=",STR_PAD_BOTH), "<br />";
?>
</b>
</body>
</html
Wyjaśnienie
1, wartości ciągu są przypisywane do $ name i $ prof.
2)
3, funkcja str_pad () domyślnie wstawia ciąg (pierwszy argument) 4 spacjami w prawo, tworząc pole
15-spacji. W tym przykładzie $ name i $ prof są łączone z dopełnionymi łańcuchami, Name: i Profession
:,
Wyszukaj i zamień
Wyszukiwanie i zamiana tekstu to funkcja powszechnie używana w edytorze tekstu. PHP zapewnia
zestaw funkcji do wyszukiwania ciągu znaków i zastąpienia go nowym. Jeśli próbujesz dopracować swój
wzorzec wyszukiwania (np. Wyszukać wszystkie ciągi zaczynające się od cyfry lub małej litery), możesz
użyć wyrażeń regularnych, o których mowa w Rozdziale 12, „Wyrażenia regularne i dopasowywanie
wzorców”. Omawianą tutaj funkcję str_replace () można podsumować jako „Wyszukaj ciąg w pewnym
tekście i zastąp go innym.”
Funkcje str_replace() i stri_replace()
Funkcja str_replace() zastępuje wszystkie wystąpienia ciągu wyszukiwania ciągiem zastępującym.
Zwraca ciąg (lub tablicę) z zamiennikami wszędzie tam, gdzie znaleziono szukany ciąg. Jeśli zostanie

podany trzeci argument, str_replace zwróci liczbę razy, gdy znalazł szukany ciąg. Jedyna różnica między
str_replace() a stri_replace() polega na tym, że w stri_replace() nie jest rozróżniana wielkość liter.
Zobacz Rozdział 8, „Tablice”, aby zobaczyć, jak te funkcje działają z tablicami. Przykład 23 pokazuje, jak
korzystać z funkcji str_replace().
Format
mixed str_replace( mixed search, mixed replace, mixed subject [,
int &count] ) mixed str_ireplace ( mixed search, mixed replace, mixed subject [,
int &count] )
Przykład:
// Returns: "Better to have loved once..." $newstring=str_replace("hate", "love", "Better to have hated
once..." $newstring=str_replace("no", "yes", "No,
no, no, a million times no.", $howmany);
$newstring=str_ireplace("no", "yes", "No, no, no, a million times
no.", $howmany);
Przykład 23.
<html>
<head><title>Search and Replace</title></head>
<body>
<?php
$text = "Icecream is good for you. You should eat icecream
daily.";
1 $modified_text = str_replace( "icecream", "broccoli", $text
);
print "original: $text";
print "<br />";
2 print "modified: $modified_text";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja str_replace() zamienia pierwszy argument „icecream” na „broccoli” w ciągu $text.
2 Pierwsze wystąpienie Icecream nie zostało zastąpione, ponieważ funkcja str_replace() rozróżnia małe
i wielkie litery. Aby wykonać cas

Funkcja str_ireplace() jest podobna do funkcji str_replace(), z tym wyjątkiem, że przy wyszukiwaniu
łańcucha nie rozróżnia wielkości liter. Przykład 24 pokazuje, jak korzystać z funkcji str_ireplace().
Przykład 24.
<html><head><title>The str_ireplace() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Case Insensitive Search and Replace</h3>
<?php
$text = "Icecream is good for you. You should eat icecream
daily.";
1 $modified_text = str_ireplace( "icecream", "broccoli",
$text );
2 print "original: $text<br />";
// Not exactly what we want
3 print "modified: $modified_text<br />";
// Capitalize the first character
4 print ucfirst($modified_text)."<br />";
?>
</body></html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja str_ireplace() nie uwzględnia wielkości liter. Przeszukuje ciąg znaków przypisany do $text w
poszukiwaniu lodów, lodów lub ICECReam itd. I zastępuje go broccoli.
2 Wyświetlany jest oryginalny ciąg.
3 W zmodyfikowanym ciągu widzimy, że zarówno Lody, jak i Lody staną się brokułami. Problem:
pierwsza litera w pierwszym wystąpieniu broccoli powinno być dużą literą B.
4 Aby rozwiązać ten problem, musimy użyć funkcji ucfirst() do wielkiej pierwszej litery w brokułach na
początku łańcucha.
Innym sposobem użycia str_replace() jest zamiana wielu ciągów jednocześnie. Od wersji 4.0.5
wszystkie parametry str_replace() mogą być również ciągami znaków. Przykład 25 pokazuje, jak używać
funkcji str_replace() z tablicami lub wieloma łańcuchami.
Przykład 25.
<html>

<head><title>Search and Replace with Arrays</title></head>
<body>
<?php
$text = "I love pizza and beer!";
1 $search = array( "love", "pizza", "beer" );
$replace = array( "hate", "fruits", "vegetables" );
2 $modified_text = str_ireplace( $search, $replace, $text );
print "original: $text";
print "<br />";
print "modified: $modified_text";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zinicjalizowane są dwie zmienne tablicowe. Zostaną one wykorzystane do wyszukiwania i zamiany.
2 Funkcja str_replace () dopasowuje elementy tablicy $search i zastępuje je odpowiednimi elementami
tablicy $replace.
Znalezienie pozycji w łańcuchu
Znalezienie pozycji znaku w ciągu jest często zadaniem pomocniczym. Na przykład, jeśli chcielibyśmy
znaleźć nazwę użytkownika i nazwę domeny użytkownika na podstawie jego adresu e-mail,
szukalibyśmy pozycji znaku @ w adresie e-mail. Po lewej stronie będzie nazwa użytkownika, a po
prawej - nazwa domeny.
Funkcja strpos()
Funkcja strpos() zwraca pozycję pierwszego wystąpienia znaku lub podłańcucha w ciągu znaków z
uwzględnieniem wielkości liter. Można to również nazwać pozycją indeksu podłańcucha zaczynając od
przesunięcia 0, co oznacza, że zaczynasz zliczać znaki od lewej strony łańcucha, zaczynając od znaku 0,
aż dojdziesz do początku znaku docelowego lub łańcucha. Jeśli nic nie zostanie znalezione, zwracana
jest wartość logiczna false. Jeśli użyty zostanie trzeci, opcjonalny argument (liczba), funkcja strpos ()
rozpocznie wyszukiwanie od tej pozycji znaku, ale zlicza znaki od początku łańcucha. Przykład 26
pokazuje, jak używać funkcji strpos (), aby znaleźć wystąpienie znaku lub podłańcucha w ciągu.
Format
int strpos ( string , substring [, int offset] )
Przykład:
// $offset is 2 $offset = ("a needle in a haystack", "needle"); // start looking
after character 1, returns 5 $offset=("big, bigger, biggest", "big", 1);

Przykład 26.
<html>
<head><title>The strpos() Function</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<h>Finding the Index Position of a Substring</h3>
<font size="+1">
<?php
1 $email = "joe@yahoo.com";
2 $position_of_at_symbol = strpos($email,'@');
print "The starting position of the '@' symbol in
<em>$email</em>: $position_of_at_symbol";
3 $position_of_dot_symbol = strpos($email,'.com');
print "<br />The starting position of '.com' in
<em>$email</em>:
$position_of_dot_symbol";
?>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $ email ma przypisany ciąg. Będziemy szukać pozycji symbolu @ i podciągu .com.
2 Funkcja strpos() zwraca pozycję indeksu @ sybmol w ciągu $e-mail. Pierwsza pozycja na początku
łańcucha zaczyna się od indeksu 0. Licząc od 0, symbol @ znajduje się w pozycji
3 Funkcja strpos () zwraca pozycję indeksu podłańcucha .com. Począwszy od pozycji 0 i licząc do
początku substring (tj. do kropki w .com), pozycja przestrojona to 9.
Funkcje strrpos() i strripos()
Funkcja strrpos () zwraca pozycję ostatniego wystąpienia znaku w ciągu. Możesz pomyśleć o drugim
„r” w nazwie funkcji, które oznacza pozycję „najbardziej na prawo”. Funkcja strripos () robi to samo,
ale nie rozróżnia wielkości liter. „I” w nazwie funkcji oznacza „niewrażliwy” na wielkość liter.
Format
int strrpos ( string , character [, int offset] ) int strripos ( string ,
character [, int offset] )

// finds the position of the last slash $offset=sttrpos( "/usr/local/bin", "/");
// finds the position of "beans" $offset=sttrpos( "Boston baked beans", 'B')
Wydobywanie kawałków łańcucha - podciągi
Podciąg jest częścią innego łańcucha; na przykład pie jest podciągiem spiel, a arch jest podciągiem
hierarchii i architekta. Jeśli użytkownik wprowadziłby adres e-mail, być może naprawdę chciałbyś znać
tylko nazwę domeny, podciąg adresu e-mail; a może potrzebujesz tylko numeru kierunkowego dla
wprowadzonego numeru telefonu. PHP zapewnia zestaw funkcji zaprojektowanych specjalnie do
wydobywania mniejszych ciągów z większych ciągów.
Funkcja: Co robi
strchr (): Alias strstr (). Znajduje pierwsze wystąpienie znaku w ciągu i zwraca je wraz ze wszystkimi
znakami na końcu ciągu.
strichr (): forma strstr () bez rozróżniania wielkości liter.
strrchr (): Znajduje ostatnie wystąpienie znaku w ciągu i zwraca je wraz ze wszystkimi znakami na końcu
ciągu.
substr (); Zwraca część ciągu określonego przez pozycję początkową i długość.
substr_replace (): Zwraca ciąg, zastąpiony częścią innego ciągu.
substr_count (): Zlicza, ile razy podciąg znajduje się w ciągu znaków.
Funkcje strchr(), strrchr() i strichr()
Funkcja strchr() wyszukuje znak zaczynający się po lewej stronie łańcucha i zwraca wszystkie znaki od
tego znaku do końca łańcucha. Pierwszy argument to oryginalny ciąg znaków (zwany stogiem siana), a
drugi argument (zwany igłą) jest początkowym znakiem podłańcucha w ciągu. Wszystkie znaki po igle,
w tym igła, zostaną zwrócone. Jeśli igła nie zostanie znaleziona, funkcja zwraca FALSE.
Format
string strchr ( string haystack, string needle )
Przykład:
echo strchr("debbiejean@somewhere.edu, "."); // Returns: .edu
Funkcja strrchr() wyszukuje znak znajdujący się w skrajnej prawej pozycji łańcucha i zwraca wszystkie
znaki od tego znaku do końca łańcucha. Zwraca FAŁSZ, jeśli nie zostanie znaleziona postać docelowa.
Funkcja strichr() jest taka sama jak strchr(), ale ignoruje wielkość liter przy wyszukiwaniu znaku.
Przykład 6.27 pokazuje, jak używać funkcji strrchr(), aby znaleźć skrajnie prawy podciąg w ciągu.
Format
string strrchr ( string haystack, character neele)
Przykład:
$substring = ( "/usr/local/bin", "/"); // Returns "/bin"
Przykład 27.

<html><head><title>The strchr Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Searching for a Character</h3>
<?php
$address="15 Sleepy Hollow Rd, Boston, Massachusetts";
print "$address<br />";
1 $state=strrchr($address, "M");
print "$state<br />";
$path="C:\\Documents and Settings\\Ellie Quigley\\My
Documents";
print "$path<br />";
2 print strrchr($path, "\\");
?>
</body></html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja strrchr() szuka znaku M w adresie pod adresem skrajnej prawej pozycji, w której występuje
w ciągu i zwraca wszystkie znaki od M do końca ciągu. Massachusetts jest wyświetlane.
2 Funkcja strrchr() szuka \\ w łańcuchu w jego skrajnej prawej pozycji i drukuje wszystko na końcu
łańcucha. W tym przykładzie znajduje podstawową nazwę ścieżki. (Stosowane są dwa odwrotne
ukośniki, jeden w celu ochrony drugiego przed specjalną interpretacją
Funkcja substr()
Funkcja substr() zwraca część łańcucha, zwaną podciągiem. Zajmuje to do trzech arugmentów.
Pierwszy argument to oryginalny ciąg, drugi argument to przesunięcie lub pozycja początkowa
podłańcucha, a trzeci opcjonalny argument określa, ile znaków ma zostać wyodrębnionych. Jeśli drugi
argument, pozycja początkowa, jest liczbą dodatnią, wyszukiwanie podłańcucha rozpoczyna się od
początku ciągu, pozycja 0. Jeśli pozycja początkowa jest liczbą ujemną, wyszukiwanie rozpoczyna się
na końcu ciągu w pozycji 1.
Jeśli trzeci argument nie zostanie określony, podłańcuch będzie się składał ze wszystkich znalezionych
znaków od miejsca, w którym się zaczął, aż do końca łańcucha. Jeśli podana długość jest ujemna,
wówczas tyle znaków zostanie pominiętych na końcu łańcucha. Jeśli podana jest długość i jest ona
dodatnia, zwracany ciąg będzie zawierał co najwyżej znaki zaczynające się od początku (w zależności
od długości łańcucha). Jeśli ciąg znaków jest mniejszy lub równy początkowej długości znaków,

zwracana jest wartość FALSE. Przykład 28 pokazuje, jak używać funkcji substr () do pobierania części
ciągu
Format
string substr (string string, int start [, int length]
Przykład:
$newstring = substr("Happy New Year", 6); // Returns "New Year" $newstring =
substr("Happy New Year", 6, 3) // Returns "New" $newstring = substr("Happy New
Year", -4) // Returns "Year"
Przykład 28.
<html><head><title>The substr() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Extracting Substrings</h3>
<?php
print '<b>substr("Happy New Year", 6)</b> produces: <em>';
1 print substr("Happy New Year", 6) . "</em><br />";
print '<b>substr("Happy New Year", 6, 3)</b> produces:
<em>';
2 print substr("Happy New Year", 6, 3) . "</em><br />";
print '<b>substr("Happy New Year", -4)</b> produces: <em>';
3 print substr("Happy New Year", -4) . "</em><br />";
print '<b>substr("Happy New Year", -4, -1)</b> produces:
<em>';
4 print substr("Happy New Year", -4, -1) . "</em><br />";
print '<b>substr("Happy New Year", 6, -2)</b> produces:
<em>';
5 print substr("Happy New Year", 6, -2) . "</em><br />";
?>
</body>
</html>

Wyjaśnienie
1 Począwszy od początku łańcucha, przy przesunięciu 0, substr() funkcja liczy ponad 6 znaków, co
rozpoczyna podciąg .N w ciągu Szczęśliwego Nowego Roku. Reszta łańcucha jest drukowana.
2 Począwszy od początku łańcucha, przy przesunięciu 0 funkcja substr () liczy ponad 6 znaków o
długości 3, zwracając podciąg Nowy. Pierwszym argumentem jest pozycja początkowa i drugi argument
określa długość podłańcucha.
3 Począwszy od końca łańcucha, z przesunięciem -4, funkcja substr () zaczyna się na końcu ciągu i
wykonuje kopię zapasową do Y w roku, a rozpoczęcie zaczyna się od znaków do końca ciągu.
4 Począwszy od końca łańcucha, przy ustawieniu -4 jako przesunięcia, funkcja substr () rozpoczyna się
na końcu łańcucha i wraca do Y w roku. Drugi argument -1 oznacza, że funkcja powinna przejść na
koniec łańcucha i wykonać kopię zapasową o 1 znak. Podciąg to Tak.
5 Począwszy od początku łańcucha, funkcja substr () zajmuje pierwsze 6 znaków, Nowy Rok. Drugi
argument, -2, mówi funkcja tworzenia kopii zapasowej 2 znaków od końca podłańcucha, tworząc Nowe
Ye.
W przykładzie 29 użyto zarówno funkcji substr(), jak i strpos() do wyodrębnienia części łańcucha.
Przykład 29.
<html>
<head><title>Extract Email</title></head>
<body>
<?php
$email = "joe@yahoo.com";
1 $user_name = substr( $email, 0, strpos($email,'@') );
2 $domain = substr( $email, strpos($email,'@')+1 );
print "user name: $user_name";
print "<br />";
print "domain: $domain";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Aby wyodrębnić część nazwy użytkownika z adresu e-mail, zaczynamy od lokalizacji 0 (w PHP
wszystkie znaki zaczynają się od 0 i osiągają maksimum –1). Koniec nazwy użytkownika to miejsce, w
którym znajduje się symbol @. Używamy strpos, aby ustalić, pod jakim indeksem znajduje się ten
symbol w tym ciągu. Tak my uzyskać nazwę użytkownika.

2 Aby wyodrębnić nazwę domeny, musimy jedynie określić lokalizację początkową. W tym przypadku
ta lokalizacja jest tylko lokalizacją symbolu @ plus 1 (dzieje się tak, ponieważ nie chcemy uwzględniać
@ w zwracanym podciągu).
Funkcja substr_replace()
Funkcja substr_replace() jest podobna do funkcji substr(), ale zamiast zwracać część ciągu, zwraca
kopię oryginalnego ciągu zastąpioną podciągiem. Część podciągu jest wstawiana do łańcucha przy
danym przesunięciu i opcjonalnej wartości długości. (Jeśli pierwszym argumentem jest tablica,
wówczas zwracana jest tablica.) Funkcja substr_replace() przyjmuje do czterech argumentów. Pierwszy
argument to ciąg oryginalny, drugi argument to ciąg zastępujący, trzeci argument to przesunięcie lub
pozycja początkowa miejsca, w którym zostanie wstawiony ciąg zastępujący, a czwarty, opcjonalny
argument może być liczbą dodatnią lub ujemną. Jeśli trzeci argument, pozycja początkowa, jest liczbą
dodatnią, wyszukiwanie podłańcucha rozpoczyna się od początku łańcuch, pozycja 0. Jeśli pozycja
początkowa jest liczbą ujemną, wyszukiwanie rozpoczyna się na końcu łańcucha w pozycji –1. Jeśli
czwarty argument o długości jest liczbą dodatnią, określa liczbę znaków do zastąpienia po wstawieniu
podłańcucha do ciągu. Na przykład, jeśli pozycja początkowa wynosi 0, a długość wynosi 4, wówczas
pierwsze cztery znaki zostaną zastąpione. Ujemna długość określa liczbę znaków, które należy
wykluczyć podczas wstawiania nowego podłańcucha. Na przykład - 2 mówi, aby nie zamieniać dwóch
ostatnich znaków w ciągu. Jeśli długość nie jest podana, domyślnie jest to długość (strlen) łańcucha.
Domyślnie jest to strlen (ciąg); oznacza to, że zastąpi cały ciąg wartością drugiego argumentu,
podłańcucha. Przykład 30 pokazuje, jak używać funkcji substr_replace () do wstawiania nowego ciągu
do istniejącego ciągu w wyznaczonym miejscu.
Format
mixed substr_replace ( mixed string, string replacement, int start
[, int length] )
// Returns: two jars of jam echo substr_replace("three jars of jam", "two", 0,
5); // Returns: three jars of jelly echo substr_replace("three jars of jam",
"jelly", -3); // Returns: I made three jars of jam echo
substr_replace("three jars of jam", "I made ", 0,0); // Returns: three jars of plum jam echo
substr_replace("three jars of jam", " plum", -4, -4);
Przykład 30.
<html><head><title>The substr_replace() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Replace a Portion of a String</h3>
<?php
1 $text = "Tom used a teaspoon of sugar.";
print "Original string: $text<br />";

// Find the starting position of the substring
$start=strpos($text, "teaspoon");
2 $modified_text = substr_replace( "$text", "table", $start,
3 );
print "1. Modified: $modified_text\n<br />";
$text = "Tom used a teaspoon of sugar.";
3 $modified_text = substr_replace( "$text", "Peter", 0, 3 );
print "2. Modified: $modified_text\n<br />";
$text = "Tom used a teaspoon of sugar.";
4 $modified_text = substr_replace( "$text", "Yesterday ", 0,
0 );
print "3. Modified: $modified_text\n<br />";
$text = "Tom used a teaspoon of sugar.";
5 $modified_text = substr_replace( "$text", "vanilla", -6, -1
);
print "4. Modified: $modified_text\n<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 To jest oryginalny ciąg, który zostanie zmodyfikowany przez funkcję substr_replace().
2 Podciąg jest łyżeczką rozpoczynającą się od pozycji $ start. Pierwsze 3 znaki w łyżeczce zostaną
zastąpione tabelą, tworząc nowy substring łyżka stołowa. Mówiąc najprościej, łyżeczka do podciągania
jest wymieniana w ciągu z łyżką stołową.
3 Zaczynając od pozycji 0, czyli początku łańcucha, zamień pierwsze 3 postacie, Tom, z Peterem.
4 Zaczynając od pozycji 0, wstaw na początku łańcucha, podciąg Wczoraj.
5 Począwszy od 6 znaków od końca łańcucha, -6, zamień cukier na waniliowy, ale nie nadpisuj kropki.
–1 wycofuje 1 znak.
Funkcja substr_count()
Funkcja substr_count() liczy i zwraca liczbę wystąpień podciągu w ciągu znaków. Rozróżniana jest
wielkość liter. Pierwszy argument, zwany stogiem siana, określa ciąg zawierający podciągi. Drugi ciąg
to szukany podciąg. Trzeci opcjonalny argument to przesunięcie, od którego zacząć liczenie, a ostatni,

opcjonalny argument to maksymalna długość po określonym przesunięciu do wyszukiwania w
podciągu. Przykład 6.31 pokazuje użycie funkcji substr_count().
Format
int substr_count (string, substring [, int offset [, int length]])
Przykład:
$count = ("\t\tCounting tabs\tis fun\t", "\t"); // Returns 4
Przykład 31.
<html><head><title>The substr_count() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Counting Substrings</h3>
<?php
1 $text = "One little, two little, three, little Indians...";
echo '$text= '. "$text<br />";
echo '<b>substr_count("$text,"little") </b>counts: ' ;
2 echo substr_count("$text","little");
echo '<br /><b>substr_count("$text,"little", 5) </b>counts:
';
3 echo substr_count("$text","little", 5);
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Ciąg ten będzie zawierał wyszukiwane podciągi.
2 Funkcja substr_count () wykryje, ile razy podciąg niewiele pojawia się w ciągu Jeden mały, dwa małe,
trzy, małe Indianie ....
3 Trzeci argument funkcji substr_count () określa przesunięcie, miejsce, w którym funkcja zacznie
zliczać podłańcuchy. Zamiast zaczynać liczenie na początku łańcucha, liczenie rozpocznie się od pozycji
5, czyli znaku „i” w łańcuchu „mały”. Kolejne wystąpienie mało rozpocznie liczenie. Podciąg niewiele
pojawia się dwa razy po pozycji 5.
Znaki specjalne i ciągi znaków

Poszczególne znaki i składnia nawiasów klamrowych. Aż do PHP 5, jeśli chcesz wyodrębnić znak z
łańcucha, możesz traktować go jako tablicę i użyć nawiasów kwadratowych, aby wyodrębnić określony
znak. Rozważ następujący przykład:
<? php $ car = "Honda"; echo $ car [0]; // Drukuje literę „H” w „Honda”
echo $ car [1]; // Drukuje „o” w „Honda” echo $ car [2]; // Drukuje „n” w „Honda”?>
Problem z używaniem nawiasów kwadratowych polega na tym, że nie można stwierdzić, czy $car [0]
odwołuje się do tablicy lub ciągu. Począwszy od PHP 5, użycie nawiasów kwadratowych do
wyodrębnienia znaku zostało zastąpione składnią nawiasów klamrowych w następujący sposób: <? php
$car = "Honda"; echo $ car {0}; // Drukuje „H” w „Honda” echo $ car {1}; // Drukuje „o” w „Honda”
echo $ car {2}; // Drukuje „n” w „Honda”?>
Podziały wiersza za pomocą funkcji nl2br() i wordwrap()
Aby wstawić podział wiersza w przeglądarce, możesz użyć znacznika HTML <pre> z sekwencją zmiany
znaczenia \ n, użyć znacznika HTML <br> w ciągach znaków PHP lub użyć wbudowanych funkcji nl2br()
i wordwrap() . nl2br() to prosta funkcja PHP, która wstawia znacznik <BR> przed każdą nową linią w
tekście. Możemy użyć tej funkcji do szybkiego sformatowania zwykłego tekstu w kodzie HTML. Przykład
6.32 pokazuje, jak używać funkcji nl2br () do wstawiania podziałów linii HTML.
Format
new_string = nl2br (old_string);
Przykład:
print nl2br("Break this string here\n and here
Przykład 32.
<html>
<head><title>Breaking Lines</title></head>
<body bgcolor="silver">
<h2>Breaking Lines</h2>
<h3>Using Escape Sequences</h3>
1 <pre>
<?php
// Backslash sequences within the <pre> tag
2 print "Goofy Rufus\n";
print "123 Fantasia Street\n";
print "San Francisco, CA 94111\n";
?>
3 </pre
<h3>Using the HTML &lt;br&gt; Tag</h3>

and here");

<?php
4 print "Goofy Rufus\n<br />"; // The <br> tag within the
strings
print "123 Fantasia Street\n<br />";
print "San Francisco, CA 94111\n<br />";
?>
<h3>Using the PHP <em>nl2br()</em> Function</h3>
<?php
$address="Goofy Rufus
123 Fantasia Street
San Francisco, CA 94111
";
// the nl2br() function replaces newlines with <br />
5 print nl2br("$address");
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tagi HTML <pre> są często przydatne do debugowania i szybkiego układu strony. Podczas
przeglądania źródła w przeglądarce wynik jest dokładnie taki sam, jak strona wyświetlana w
przeglądarce.
2 Każda linia jest zakończona \ n, aby reprezentować nową linię. Normalnie PHP wypisze nowy wiersz,
ale HTML go zignoruje. \ N umieszczony w tagach <pre>, \ n utworzy nowy wiersz.
3 Tag </pre> jest tutaj zamknięty. Jeśli w tym momencie \ n jest używane dla linii break, HTML go
zignoruje.
4 Tag HTML <br> służy tutaj do tworzenia podziałów linii. Uwzględniliśmy także \ n. Chociaż \ n nie
wpłynie na wynik wyświetlany w przeglądarce, dobrym pomysłem jest dołączenie go w przypadku, gdy
chcesz wyświetlić źródło strony w przeglądarce, aby znaleźć błędy, lub jeśli wykonasz skrypt w wierszu
poleceń.
5 Funkcja nl2br () doda znacznik <br> przed każdym znakiem \ n lub przerywanie wiersza, aby HTML
mógł wyświetlać podziały wiersza w przeglądarce
Funkcja wordwrap() zawija ciąg znaków do określonej liczby znaków przy użyciu znaku przerwania
łańcucha, takiego jak <br> lub \ n. Bez podania żadnych argumentów wordwrap() wstawia \ n w
kolumnie 75 (tj. 75 znak w ciągu rozpoczynającym się od początku ciągu). Jeśli podana zostanie
szerokość, wówczas linia zostanie przerwana w tej kolumnie i nawet jeśli słowo jest zbyt duże, zostanie

zachowane w tej linii przed przerwaniem. Domyślnie znakiem przerwania jest \ n, chyba że określone
jako coś innego. Możesz użyć znaku HTML <br>, jeśli przeglądasz dane wyjściowe w przeglądarce.
Przykłady 6.33 i 6.34 pokazują, jak używać funkcji wordwrap () do określania szerokości łańcucha.
Format
string wordwrap (string str [, int width [, string break [,
bool cut]]])
Przykład:
// Words are 5 or more characters; line break is "\n" $wrapped_string =
wordwrap("Today is Christmas", 5); // Each character is on a line by itself;
line break is "<br />" $wrapped_string = wordwrap("Today is Christmas",1,"<br
/>",1);
Przykład 33.
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Word Wrap</h3>
<?php
1 $text = "The snow is falling in Stockholm on Christmas day
and I am absolutely mesmerized by its beauty.";
2 $new_text = wordwrap($text,9,"<br />");
?>
Original text: <?=$text?>
<br />
Wrapped text:<br />
<font color="red">
3 <?=$new_text?>
</font></body></html>
Wyjaśnienie
1 Oryginalny ciąg zostanie wyświetlony w przeglądarce jako pojedynczy ciąg i nie zostanie złamany,
dopóki nie osiągnie skrajnej prawej krawędzi okna.
2 Funkcja wordwrap () wstawi przerwę co dziewiąty znak. Słowa „absolutnie” i „zahipnotyzowany”
nawet nie zostaną złamane chociaż mają więcej niż dziewięć znaków.

3 Po wstawieniu podziałów linii łańcuch jest łamany tak blisko, jak to możliwe do dziewiątego znaku,
nie psując słowa, dzieląc je gdzie indziej niż na spacje, tabulatory lub znaki nowej linii.
Jeśli argument cięcia logicznego jest ustawiony na 1, ciąg jest zawsze zawijany na określoną szerokość.
Jeśli więc słowo jest większe niż podana szerokość, jest ono dzielone na części, co nie zawsze jest tym,
czego chcesz
Przykład 34.
<html><head><title>The wordwrap() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Word Wrap</h3>
<?php
1 $text = "The snow is falling in Stockholm on Christmas day
and
I am absolutely mesmerized by its beauty.";
2 $new_text = wordwrap( $text,9, "<br />\n", 1);
?>
Original text: <?=$text?><br />
Wrapped text:<br />
<font color="red">
<?=$new_text?>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Oryginalny ciąg jest przypisany do $ text.
2 Funkcja wordwrap () przerywa ciąg co dziewiąty znak, a ponieważ trzeci argument jest ustawiony na
1, słowo zostanie złamane na dziewiątym znaku, nawet jeśli oznacza to wstawienie części słowa do
następnej linii
Wartości znaków ASCII i funkcja chr()
Funkcja chr() pobiera numeryczną wartość ASCII znaku i zwraca znak.
Format
string chr (int ascii)

Przykład:
echo chr (66), „<br />”; // Zwraca: „B”
Wartości znaków ASCII i funkcja ord ()
Funkcja ord () zwraca wartość liczbową ASCII dla znaku.
Format
int ord (ciąg znaków)
Przykład:
echo chr(66), "<br />"; // Returns: "B"
Transponowanie znaków i funkcja strstr()
Funkcja strstr () tłumaczy znaki w korespondencji jeden-do-jednego z jednego ciągu na drugi i zwraca
ciąg z tłumaczeniami (podobnie jak polecenie tr UNIX). Jeśli od i do mają różne długości, dodatkowe
znaki w dłuższym z nich są ignorowane.
Format
string strtr (string str, string from, string to) string strtr (string str,
tablica replace_pairs)
Przykład:
echo strtr („aaacaa”, „a”, „b”) // Zwraca: bbbcbb
Ukośniki i funkcje addlashes() i addcslashes()
Po wstawieniu do bazy danych niektóre znaki muszą być poprzedzane znakiem odwrotnego ukośnika.
Funkcje addcslashes() i addlashes() są używane do wykonania tego zadania, chyba że masz już
włączoną dyrektywę PHP magic_quotes_gpc w pliku php.ini, który jest domyślny. Znakami ucieczki są
pojedyncze i podwójne cudzysłowy, sam odwrotny ukośnik i bajt NULL. Dyrektywa PHP
magic_quotes_gpc jest domyślnie włączona i uruchamia addlashes() na wszystkich danych GET, POST
i COOKIE. Nie używaj funkcji addlashes() w ciągach znaków, które zostały już poprzedzone znakiem
ucieczki za pomocą magic_quotes_gpc, ponieważ będziesz wtedy wykonywać podwójne znaki ucieczki.
Możesz użyć funkcji get_magic_quotes_gpc(), aby sprawdzić, czy funkcja magic_quotes_gpc jest
włączona.
Przykład 35 pokazuje, jak sprawdzić dyrektywę et_magic_quotes_gpc() i jak addlashes()
Funkcja : Co Zwraca
addcslashes(): Zwaraca ciąg znaków z ukośnikami w stylu C
addlashes ():Zwraca ciąg znaków, który został zabezpieczony przed niebezpiecznymi znakami, znakiem
ucieczki
Format
string addslashes ( string str )
Przykład:

echo addslashes( "I can't help you.") // Returns: I can\'t help you.
Przykład 35.
<html><head><title>Adding Slashes to Characters</title>
</head>
<body bgcolor="lightgreen">
<h3>The addslashes() Function</h3>
<font size="+1">
<?php
1 $last_name=$_GET[last_name];
2 if (get_magic_quotes_gpc() == 1){
echo "get_magic_quotes_gpc() is on<br />";
3 $query=("SELECT first_name, last_name from Persons WHERE
last_name='$last_name'");
4 echo $query;
}
else{
5 $query=addslashes("SELECT first_name,
last_name from Persons WHERE last_name='$last_name'");
}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Formularz HTML korzysta z metody GET, aby pobrać dane z formularz. Jest przypisany do tablicy
$_GET PHP.
2 Funkcja get_magic_quotes_gpc () zwraca 1, jeśli dyrektywa magic_quotes_gpc jest włączona, a jeśli
tak, to odwrotne ukośniki zostanie automatycznie dodany do znaku cudzysłówu.
3 Ciąg zapytania SQL jest tworzony. Wszelkie znaki cudzysłowu powinny być odwrócone przed
wykonaniem zapytania.
4 Przeglądając wartość $ query, możesz zobaczyć, że pojedynczy cudzysłów w ciągu ciągu zapytania
nazwiska, O \ 'Conner, jest poprzedzony znakiem ukośnik wsteczny. Jest to domyślne zachowanie, gdy
magic_quotes_gpc jest ustawiony na „Wł.”.

5 Jeśli dyrektywa magic_quotes_gpc nie została ustawiona, wiersz ten jest wykonywany, aby zapewnić
dodanie odwrotnych ukośników przed pojedynczym cudzysłowem dla zapytania do bazy danych. Jeśli
zwraca get_magic_quotes_gpc() prawdę, nie należy używać funkcji addlashes(), ponieważ jest ona już
domyślna. Jeśli to zrobisz, ciąg zostanie pominięty dwukrotnie, co pokazano tutaj:
SELECT first_name, last_name from Persons WHERE lastname=\'O\\\'Conner\'
Ukośniki i funkcja stripslashes ()
Funkcja stripslashes () usuwa odwrotne ukośniki poprzedzające znaki cudzysłowu, a jeśli występują
podwójne ukośniki \\, stają się one pojedynczymi ukośnikami \. Ta funkcja jest przydatna, jeśli
wyświetlasz dane bezpośrednio z formularza zamiast wysyłać je do bazy danych, w której często
wymagane są ukośniki odwrotne.
Przykład 36 pokazuje, jak działa stripslashes().
Format
string stripslashes (string str)
Przykład:
$string = "She said, \"Don\'t do that.\""; echo stripslashes($string); //
Output: She said, "Don't do that."a
Przykład 36.
<html><head><title>The stripslashes() Function</title>
</head>
<body>
1 <form action="form.php" method="post">
<textarea rows=3 cols=30 name="story" </textarea>
<br />
<input type=submit name="submit">
<input type=reset>
</form>
2 <?php
3 if (isset($_POST['submit'])){
4 $input=$_POST["story"];
5 print stripslashes($input);
}
?>
</body></html>

1 Tutaj zaczyna się formularz HTML. Jego działanie wywołuje skrypt form.php.
2 Tutaj rozpoczyna się skrypt PHP. Przetworzy formularz.
3 Jeśli formularz został przesłany, wartość $ _POST [„prześlij”] będzie ustawiona .
4 Tablica $ _POST zawiera tekst wpisany przez użytkownika w polu tekstowym o nazwie historia. Na
razie $ input zawiera dane wejściowe wpisane przez użytkownika.
5 Funkcja stripslashes() usuwa ukośniki dodane przez addlashes(), domyślne zachowanie po włączeniu
dyrektywy magic_quotes_gpc w pliku php.ini
Praca ze znakami specjalnymi HTML
Podobnie jak wszystkie języki, HTML ma pewne znaki, które mają szczególne znaczenie, a te znaki są
reprezentowane przez jednostki HTML, specjalne symbole zaczynające się od znaku handlowego i
zakończone średnikiem; na przykład <i> symbole są zapisywane jako &lt; i &gt ;. Jeśli użytkownik
wprowadzi tekst zawierający te znaki HTML wypełniając formularz, możesz użyć funkcji
htmlspecialchars (), aby przekonwertować najpopularniejszą specjalną funkcję znakówi do
odpowiednich encji HTML. Jeśli chcesz przetłumaczyć wszystkie encje znaków HTML, użyj
htmlentities() pokazano w następnej sekcji.
Funkcja: Co robi
htmlspecialchars_decode(): Konwertuje specjalne encje HTML z powrotem na znaki
htmlspecialchars(): Konwertuje znaki specjalne na jednostki HTML
Funkcja htmlspecialchars()
Funkcja htmlspecialchars () konwertuje znaki specjalne na encje HTML.
&(ampersand) : &amp;
"(podwójny cudzysłów) : &quot; keidy ENT_NOQUOTES nie jest ustawione
' (pojdynczy cudzysłów) : &#039; tylko keidy ENT_QUOTES jest ustawione
< (mniejsze niż) : &lt;
> (większe niż) : &gt;
Format
string htmlspecialchars (string string [, int quote_style [,
string charset]])
Przykład:
$text = "Isn't the << symbol is used in here-docs?"; echo
htmlspecialchars($text, ENT_QUOTES), "<br />";
Możesz zdefiniować sposób obsługi pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów za pomocą
opcjonalnego trzeciego argumentu quote_style i zdefiniować zestaw znaków dla ustawień narodowych
za pomocą opcjonalnego czwartego argumentu, zwanego charset
Stała nazwa : Opis

ENT_COMPAT: Konwertuje podwójne cudzysłowy i pozostawia pojedyncze cudzysłowy w spokoju, tryb
domyślny
ENT_QUOTES: Konwertuje zarówno podwójne, jak i pojedyncze cudzysłowy
ENT_NOQUOTES: Nie przekształca podwójnych i pojedynczych cudzysłowów
Przykład 6.37 pokazuje, jak używać funkcji htmlspecialchars().
Przykład 37
<html><head><title>The htmlspecialchars() Function</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h3>Creating HTML Entities</h3>
<b>
<?php
1 $text = "<<Johnson&Son's Tobacco Store>>";
2 echo "Original: $text<br /><br />";
3 echo "Modified: ", htmlspecialchars($text), "<br />";
?>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $ text ma przypisany ciąg zawierający niektóre znaki uważane za specjalne, gdy są
renderowane przez interpreter HTML; są to znaki < i &.
2 Kiedy ten ciąg jest wyświetlany w przeglądarce, interpreter HTML widzi <jako symbol otwierającego
znacznika, po którym następuje nieistotny element HTML. Nic nie jest wyświetlane oprócz następnego
otwarcia < i zamykania >.
3 Funkcja htmlspecialchars() tworzy jednostki HTML z < i & tak, aby przeglądarka mogła wyświetlać
tekst. Zauważ, że strona źródłowa (patrz Rysunek 6.39) dla strony internetowej pokazuje, że
uprawnienia te są teraz częścią strony.
Funkcja htmlentities()
Funkcja htmlentities () konwertuje wszystkie odpowiednie znaki na ich odpowiedniki encji HTML.
Format
string htmlentities (string string [, int quote_style [,

string charset]])
Przykład:
$string = "5¢ won't get you much at the café Française!"; echo
htmlentities($string, ENT_COMPAT); // Returns: 5&#162 won't get you much at the caf&egrave;
Fran&ccedil;aise!

Warunki i pętle
Struktury sterujące, bloki i instrukcje złożone
Zgodnie z podręcznikami informatycznymi, dobry język pozwala kontrolować przebieg programu na
trzy sposoby:
• Wykonaj sekwencję instrukcji.
• Na podstawie testu przejdź do alternatywnej sekwencji instrukcji.
• Powtarzaj sekwencję instrukcji aż do spełnienia jakiegoś warunku.
Cóż, więc PHP musi być dobrym językiem. Używaliśmy już programów, które wykonują sekwencję
instrukcji, jedna po drugiej. Teraz przyjrzymy się rozgałęziającym i zapętlonym strukturom sterującym,
które pozwalają na zmianę przepływu kontroli programu w zależności od wyrażenia warunkowego.
Konstrukcje decyzyjne (if, if / else, if / else if) zawierają wyrażenie sterujące, które określa, czy blok
instrukcji zostanie wykonany. Konstrukcje pętli (while, for) pozwalają programowi na powtarzalne
wykonywanie bloku instrukcji, dopóki nie zostanie spełniony jakiś warunek. Instrukcja złożona lub blok
składa się z instrukcji lub grupy instrukcji otoczonych nawiasami klamrowymi. Blok jest składniowo
równoważny pojedynczej instrukcji i zwykle następuje po konstrukcji if, else, while lub for. To jest blok:
{oświadczenie; komunikat; instrukcja}
Warunki
Konstrukcje warunkowe sterują przepływem programu. Jeśli warunek jest prawdziwy, program
wykona blok instrukcji, a jeśli warunek jest fałszywy, przepływ przejdzie do alternatywnego bloku
instrukcji. Konstrukcje decyzyjne (if, else, switch) zawierają wyrażenie sterujące, które określa, czy blok
wyrażeń zostanie wykonany, czy nie. Jeśli warunek po if jest spełniony, wynik jest prawdziwy i
wykonywany jest następny blok instrukcji; w przeciwnym razie wynik będzie fałszywy i blok nie zostanie
wykonany.
Format
if (warunek) {instrukcje; }
Przykład:
if ($ age> 21) {print "Let's Party!"; }
Blok instrukcji (lub pojedyncza instrukcja) jest ujęty w nawiasy klamrowe. Zwykle instrukcje są
wykonywane sekwencyjnie. Jeśli po wyrażeniu warunkowym znajduje się tylko jedna instrukcja,
nawiasy klamrowe są opcjonalne.
if/else
- Lepiej zapłać mi teraz, albo inaczej. . . ” Czy słyszałeś wcześniej tego rodzaju stwierdzenia? Instrukcje
PHP można obsługiwać w ten sam sposób w przypadku konstrukcji rozgałęziającej if / else. Konstrukcja
ta pozwala na dwukierunkową decyzję. Polecenie if oblicza pierwsze wyrażenie warunkowe w
nawiasach, a jeśli wynikiem wyrażenia jest prawda, wykonywany jest blok po otwierającym nawiasie
klamrowym; w przeciwnym razie wykonywany jest blok po else. Inne jest opcjonalne.
Format
if (warunek) {instrukcje1; } else {instrukcje2; }

Przykład:
if ($ x> $ y) {print "$ x jest większe"; } else {print "y jest większe"; }
(Formularz HTML)
<html><head><title>Your Fare</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="arial" size="+1">
<form method="get" action="iffare.php">
<p>How old are you?
<input type="text" name="age" size=2>
<p>
<input type="submit" name="submit_age" value="Get Fare" >
</form>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(PHP Script)
<html><head><title>Your Fare</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="arial" size="+1">
<p>
<?php
extract($_REQUEST);
1 if ( ! isset ( $submit_age )){ // Simple conditional
exit;
}
?>
<table border="1" cellpadding="10"><tr bgcolor="yellow">
<?php
2 if ( $age >= 55 ){
3 $price = 8.25;
4 print "<td><b>You pay \$$price, the senior fare!</td>";

5}
6 else{
7 $price = 10.00;
8 print "<td><b>You pay \$$price regular adult
fare.</td>";
}

?>
Wyjaśnienie
1 Jeśli zmienna nie została ustawiona, program zakończy działanie.
2– 4 Jeśli wartość zmiennej $age jest większa lub równa 55, wykonywane są wiersze 3 i 4.
5 Ten zamykający nawias klamrowy zamyka blok instrukcji następujący po wyrażeniu if. Ponieważ w
bloku jest tylko jedna instrukcja, nawiasy klamrowe nie są wymagane.
6-8 Instrukcje else, wiersze 7. i 8., są wykonywane, jeśli wyrażenie w wierszu 2. to else
if / elseif
Jeśli masz 1 dolara, możemy pójść do Dollar Store, w innym przypadku, jeśli masz 10 dolarów,
moglibyśmy kupić kilka filmów, w przeciwnym razie, gdybyś miał 20 dolarów, moglibyśmy kupić płytę.
. . albo zapomnij o tym! ” PHP udostępnia jeszcze jedną formę rozgałęziania, konstrukcję if / elseif. Ta
konstrukcja zapewnia wielokierunkową strukturę decyzyjną.
Format
if (warunek) {instrukcje1; } elseif (warunek) {instrukcje2; }
elseif (warunek) {instrukcje3; } else {instrukcje4; }
Jeśli pierwsze wyrażenie warunkowe następujące po słowie kluczowym if jest prawdziwe, instrukcja
lub blok instrukcji następujący po wyrażeniu jest wykonywany, a sterowanie rozpoczyna się po bloku
else. W przeciwnym razie, jeśli wyrażenie warunkowe następujące po słowie kluczowym if ma wartość
false, element sterujący przechodzi do pierwszego elseif, a następne wyrażenie jest oceniane. Jeśli to
wyrażenie jest prawdziwe, wykonywana jest instrukcja lub blok instrukcji następujących po nim, a jeśli
fałsz, testowany jest następny elseif. Wszystkie inne instrukcje if są testowane i jeśli żadne z ich
wyrażeń nie jest prawdziwe, sterowanie przechodzi do instrukcji else. Chociaż opcja else nie jest
wymagana, zwykle służy jako akcja domyślna, jeśli wszystkie poprzednie warunki były fałszywe.
(Fromularz HTML)
<html>
<head><title>Your Movie Fare</title</head>
<body bgcolor="azure">
1 <form method="get" action="iffare2.php">

<p>How old are you?<br />
2 <input type="text" name="age" size=3 />
<p>
3 <input type="submit" name="submit_fare" value="Get Fare" />
</form>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(PHP Script)
<html><head><title>Your Fare</title></head>
<body bgcolor="chartreuse">
<font face="arial" size="+1">
4 <?php
extract($_REQUEST); // Get form input data
5 if ( ! isset ($submit_fare) || $age == "" ){
print "You must enter your age..<br />";
exit;
}
?>
<table border="1" cellpadding="10">
<tr bgcolor="azure">
<?php
6 if ($age > 0 && $age < 13) {
$price = 5.00;
print "<td><b>You pay \$$price, the child's
fare!</td>";
}
7 elseif ($age >= 13 && $age < 55 ){
$price = 8.25;
print "<td><b>You pay \$$price regular adult
fare.</td>";

}
8 elseif ( $age >= 55 && $age <= 120){
$price = 10.00;
print "<td><b>You pay \$$price, the senior fare.</td>";
}
9 else {
print "<td><b>You are not a human!</td>";
}
10 ?>
</tr>
</table>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Formularz HTML zaczyna się tutaj. Atrybut akcji ma przypisaną nazwę skryptu PHP, który zostanie
wykonany po przesłaniu formularza.
2 Pole tekstowe nosi nazwę „age” i będzie miało rozmiar pozwalający na umieszczenie trzech znaków.
3 Typ wejściowy przesyłania HTML otrzymuje nazwę, submit_fare, która będzie używana w
następującym skrypcie PHP.
4 Otwierający ę tag PHP informuje PHP o rozpoczęciu przetwarzania.
5 Teraz patrzymy na instrukcje PHP. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, plik zostanie
wykonany. PHP będzie przechowywać nazwy urządzeń wejściowych w zmiennych, $age i $submit_fare.
To wyrażenie warunkowe sprawdza, czy te zmienne zostały ustawione. Jeśli nie zostały ustawione,
formularz albo nie został przesłany, albo użytkownik pozostawił go pusty, albo jedno i drugie.
6 Jeśli prawdą jest, że wiek użytkownika jest większy niż 0, a także mniejszy niż 13 lat, zostanie
wykonany blok następujący po wyrażeniu. Gdy tylko blok zostanie wykonany, program rozpocznie
wykonywanie w linii 10. Jeśli wynikiem wyrażenia jest fałsz, to program przejdzie do linii 7.
7 Jeśli warunek w linii 6 jest fałszywy, program sprawdza wyrażenie warunkowe po elemencie elseif i
jeśli jest prawdziwe (tj. Wiek jest większy lub równy 13 i mniejszy niż 55), blok instrukcji zostanie
wykonany . W przeciwnym razie program przejdzie do wiersza.
8 Jeśli test warunkowy w linii 7 jest fałszywy, warunek elseif będzie miał wartość zaznaczoną, a jeśli
prawdą, blok instrukcji następujący po nim zostanie wykonany. Jeśli fałsz, blok instrukcji po else w linii
9 zostanie wykonany.

9 Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, sterowanie przechodzi do bloku else, często
nazywanego warunkiem domyślnym, i wykonywane są instrukcje w jego bloku.
Instrukcja switch
Instrukcja switch jest alternatywą dla konstrukcji warunkowej if / elseif, powszechnie nazywanej
instrukcją a case, i często sprawia, że program jest bardziej czytelny podczas obsługi wielu opcji.
Format
switch (expression){ case label : statement(s); break; case
label : statement(s); break; ... default : statement; }
Przykład:
switch ($color){ case "red": print "Hot!"; break; case "blue":
print "Cold."; break; default: print "Not a good choice.";
break; }
Wartość wyrażenia przełączającego jest dopasowywana do wyrażeń, zwanych etykietami,
następujących po słowie kluczowym case. Etykiety przypadków są stałymi, łańcuchowymi lub
liczbowymi. Każda etykieta jest zakończona dwukropkiem. Etykieta domyślna jest opcjonalna, ale jej
akcja jest wykonywana, jeśli żaden z pozostałych przypadków nie pasuje do wyrażenia przełączającego.
Po znalezieniu dopasowania instrukcje po dopasowanej etykiecie są wykonywane dla tego przypadku.
Jeśli żaden z przypadków nie jest dopasowany, kontrola spada do przypadku domyślnego. Wartość
domyślna jest opcjonalna. Jeśli pominięto instrukcję break, wszystkie instrukcje poniżej dopasowanej
etykiety są wykonywane do momentu osiągnięcia przerwy lub zakończenia całego bloku switch.
(Plik HTML)
<html>
<head>
<title>Pick a Font Color</title>
</head>
<body bgcolor="9BCD93">
<font face="arial" >
<b>
<form method="get" action="switch.php">
<br />Choose a font color:
<br /><input type="radio" name="color" value="red" /> red
<br
/><input type="radio" name="color" value="blue"/> blue
<br

/><input type="radio" name="color" value="purple" /> purple
<br
/><input type="radio" name="color" value="green" /> green
<p>
<input type="submit" name="submit_color" value="Submit
color" />
</form>
</b>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(PHP Script)
<html>
<html><head><title>Font Color</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="arial" size="+1">
<p>
1 <?php
extract($_REQUEST);
2 if ( ! isset ($submit_color)) { // check that variables
were set
exit;
}
?>
<table border="2" cellpadding="10">
<tr bgcolor="white">
3 <?php
4 switch ( $color ) {
5 case "red":
print "<td><b><font color=".$color.">Font is red</td>";
6 break;

7 case "blue":
print "<td><b><font color=".$color.">Font is blue</td>";
break;
case "purple":
print "<td><b><font color=".$color.">Font is
purple</td>";
break;
case "green":
print "<td><b><font color=".$color.">Font is
green</td>";
break;8 default:
print "<td><b><font color=".'black'.">Font is
black</td>";
break;
9}
?>
</tr>
</table>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tutaj zaczyna się skrypt PHP.
2 Jeśli $submit_color nie został ustawiony, to formularz nie został przesłany.
3 Program PHP zaczyna się tutaj.
4 W wyrażeniu przełączającym wartość $color jest dopasowywana do wartości każdej z poniższych
etykiet przypadków. (PHP nadaje zmiennej nazwę $ color taką samą nazwą przypisaną do przycisku
opcji i przypisuje zmiennej wartość, która została wybrana przez użytkownika po kliknięciu przycisku.
Jeśli użytkownik kliknął czerwony, to wartość $color zostanie obliczona na czerwony.)
5 Pierwszy testowany przypadek jest „czerwony”. Jeśli użytkownik kliknął przycisk radiowy „czerwony”,
kolor czcionki tekstu zostanie przypisany do koloru czerwonego, a w komórce tabeli zostanie
wyświetlony komunikat „Czcionka jest czerwona”.

6 Instrukcja break powoduje, że kontrola programu jest kontynuowana po linii 9. Bez niej program
kontynuowałby wykonywanie instrukcji do następnego przypadku, „niebieskiego”, i kontynuowałby to
aż do osiągnięcia przerwy lub zmiana się kończy, a tego nie chcemy.
7 Pierwszy testowany przypadek jest „czerwony”. Jeśli użytkownik wybrał niebieski jako swój wybór,
interpreter PHP pominie „czerwony” przypadek i przetestuje następny, który jest „niebieski”. Ponieważ
ta wartość została pomyślnie dopasowana do wartości zmiennej koloru, czcionka jest wyświetlana na
niebiesko, a w komórce tabeli pojawi się komunikat „Czcionka jest niebieska”. Instrukcja break przesyła
sterowanie programem do linii 9.
Jeśli „czerwony” i „niebieski” nie zostaną pomyślnie porównane z wartością zmiennej koloru,
testowany jest „fioletowy”, a jeśli jest zgodne, wykonywany jest blok instrukcji. Instrukcja break
przesyła sterowanie programem do linii 9. Jeśli „czerwony”, „niebieski” lub „fioletowy” nie są
pomyślnie dopasowane do wartości zmiennej koloru, testowany jest „zielony”, a jeśli istnieje
dopasowanie , wykonywany jest jego blok instrukcji. Instrukcja break przesyła sterowanie programem
do linii 9.
8 Domyślny blok instrukcji jest wykonywany, jeśli żaden z poprzednich przypadków nie zostanie
dopasowany. To końcowe stwierdzenie domyślne nie jest konieczne, ale jest dobrą praktyką na
wypadek, gdybyś zdecydował się zastąpić domyślne rozszerzenie dodatkową etykietą case później.
9 Ostatni nawias klamrowy kończy blok instrukcji switch.
Pętle
Pętle służą do wielokrotnego wykonywania segmentu kodu, dopóki nie zostanie spełniony jakiś
warunek. Załóżmy, że masz program, który wyświetla 10, 9, 8,. . . do 1, a następnie wypisuje „Blast
off!”. Aby uzyskać od 10 do 1, możesz napisać 10 instrukcji print lub możesz napisać jedną, jeśli używasz
pętli.
Podstawowe konstrukcje pętli w PHP są następujące:
• while
• for
• foreach
• do/while
Pętle działają inaczej niż instrukcje if. Blok instrukcji po wyrażeniu if jest wykonywany raz, podczas gdy
blok instrukcji występujący po wyrażeniu pętli może być wykonywany wielokrotnie.
Pętla while
Instrukcja while wykonuje swój blok instrukcji tak długo, jak długo wyrażenie po while ma wartość true;
to znaczy niezerowe, niezerowe, niezerowe. Jeśli wynikiem wyrażenia while jest prawda, wykonywany
jest następujący blok instrukcji. Po wykonaniu ostatniej instrukcji w bloku program wraca ponownie
do wyrażenia while i sprawdza, czy wyrażenie jest nadal prawdziwe. Jeśli warunek nigdy się nie zmieni
i jest prawdziwy, pętla będzie iterować w nieskończoność (nieskończona pętla). Programista określa,
ile razy chce, aby pętla była iterowana, zmieniając warunek testu lub przerywając pętlę za pomocą
instrukcji break. Jeśli warunek jest fałszywy, sterowanie przechodzi do instrukcji zaraz po zamykającym
nawiasie klamrowym bloku instrukcji pętli. Funkcje przerwania i kontynuacji są używane do sterowania
w pętli.

Przykład pokazuje, jak działa pętla while.
Format
while (condition) { statements; increment/decrement counter; }

Wyjaśnienie
1 Program PHP zaczyna się tutaj.
2 Zmienna $ i jest inicjalizowana na 10.
3 Wyrażenie po chwili jest testowane. Jeśli $ i jest większe od 0, wpisywany jest blok w nawiasach
klamrowych i wykonywane są jego instrukcje. Jeśli wynikiem wyrażenia jest fałsz (tj. $ I nie jest większe
niż 0), blok pętli kończy pracę i sterowanie przechodzi do wiersza 8.
4 Wartość $ i jest wyświetlana w oknie przeglądarki.
5 Wartość $ i jest zmniejszana o 1. Ten krok jest kluczowy, ponieważ jeśli wartość $ i nigdy się nie
zmieni, pętla nigdy się nie skończy.
6 Ten nawias klamrowy oznacza koniec bloku instrukcji pętli while. Kontrolka programu będzie podążać
za strzałką w przykładzie, o ile wyrażenie while sprawdza, czy jest prawdziwe.
7 Tutaj kończy się program PHP.
8 Ten tekst HTML jest wyświetlany po zakończeniu pętli.
Pętla do / while

Instrukcja do / while wykonuje blok instrukcji wielokrotnie, aż warunek stanie się fałszywy. Ze względu
na swoją strukturę ta pętla koniecznie wykonuje instrukcje w treści pętli co najmniej raz przed
przetestowaniem jej wyrażenia, które znajduje się na dole bloku. Przykład 7.5 pokazuje, jak działa pętla
do / while.
Format
do {instrukcje;} while (warunek);
<html>
<head>
<title>Looping Constructs</title>
<body bgcolor='f0f8ff'>
<h3>Do... While Loop</h3>
<font face='arial' size='+1'>
<?php
1 $i=10;
2 do{
3 echo "$i ";
4 $i--;
5 }while ( $i > 0 );
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $ i jest inicjalizowana na 10.
2 Blok do został wprowadzony. Ten blok instrukcji zostanie wykonany przed przetestowaniem
wyrażenia while. Nawet jeśli wyrażenie while okaże się fałszywe, ten blok zostanie wykonany za
pierwszym razem.
3 Wartość $ i jest wyświetlana w oknie przeglądarki.
4 Wartość $ i jest zmniejszana o 1.
5 Teraz wyrażenie while jest testowane, aby sprawdzić, czy zwraca wartość true; to znaczy, jeśli $ i jest
większe od 0. Jeśli tak, sterowanie wraca do linii 2 i blok jest wprowadzany ponownie
Pętla for
Pętla for działa zasadniczo tak samo, jak pętla while. Jest po prostu bardziej kompaktowy. Pętla for
składa się ze słowa kluczowego for, po którym następują trzy wyrażenia oddzielone średnikami i
zamknięte w nawiasach. Dowolne lub wszystkie wyrażenia można pominąć, ale nie można użyć dwóch

średników. Pierwsze wyrażenie służy do ustawiania początkowej wartości zmiennych i jest
wykonywane tylko raz, drugie wyrażenie służy do testowania, czy pętla powinna być kontynuowana
lub zatrzymana, a trzecie wyrażenie aktualizuje zmienne pętli, tj. Zwiększa lub zmniejsza licznik to
zwykle określa, ile razy pętla zostanie powtórzona. Pętla for została przedstawiona w przykładzie 7.6.
Format
for (Wyrażenie1; Wyrażenie2; Wyrażenie3) {instrukcja (y);} for (zainicjuj; test; zwiększ / zmniejsz)
{instrukcje;}
Ten format jest równoważny z następującą instrukcją while: Wyrażenie1; while (Expression2) {Block;
Expression3};

Wyjaśnienie
1 Wpisano pętlę for. Wyrażenie zaczyna się od kroku 1, inicjalizacja zmiennej i do zera. To jedyny raz,
kiedy ten krok jest wykonywany. Drugie wyrażenie, krok 2, sprawdza, czy $i jest mniejsze niż 10, a jeśli
tak, to wykonywane są instrukcje po otwierającym nawiasie klamrowym, krok 3. Po wykonaniu
wszystkich instrukcji w bloku i osiągnięciu zamykającego nawiasu klamrowego sterowanie wraca do
wyrażenia for do ostatniego wyrażenia z trzech kroków, krok 4. $i jest teraz zwiększane o 1, a wyrażenie
w kroku 2 jest ponownie testowane, co teraz staje się krokiem 5. Jeśli test zakończy się jako fałszywy,
pętla się zakończy. Jeśli prawda, blok instrukcji jest wprowadzany i wykonywany.
2 Wartość $i jest wyświetlana w oknie przeglądarki.
3 Zamykający nawias klamrowy oznacza koniec pętli for.
Pętla for i powtarzające się pola formularza

Formularz HTML w przykładzie poniżej składa się z zestawu pięciu pól wyboru z powtarzającymi się
nazwami. Jedyną częścią nazwy, która się różni, jest wartość liczbowa ustalona na końcu nazwy.
Używając pętli for i zmiennych [1], można dynamicznie tworzyć nazwy pól i uzyskiwać dostęp do ich
odpowiednich wartości.
(Formularz HTML)
<html><head><title>Multiple Choice</title></head>
<body bgcolor="aqua">
<form action="checkbox2.php" method="post">
<b>Choose a vacation spot:</b>
<br />
<input type="checkbox" name="place1" value="New York">New
York
<br />
<input type="checkbox" name="place2" value="Chicago">Chicago
<br />
<input type="checkbox" name="place3" value="London">London
<br />
<input type="checkbox" name="place4" value="Tokyo">Tokyo
<br />
<input type="checkbox" name="place5" value="San Francisco"
Checked>San Francisco
<p>
<input type="submit" value="submit">
<input type="reset" value="clear">
</p>
</form>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(PHP Script)
<html><head><title><For Loop and Variable Variables>
</title></head>

<body bgcolor="000099">
<font face="arial" size="+1">
<table border="1" bordercolor="white" cellpadding="3">
<tr>
<td bgcolor="00ff66" align="center">Checkbox Item</td>
<td bgcolor="00ff66" align="center">Checked Values</td>
</tr>
<?php
extract($_REQUEST);
1 for( $i=1; $i <= 5; $i++){
2 $temp = "place$i";
3 echo "<tr><td bgcolor='00ff99'>$temp</td>";
4 echo "<td bgcolor='00ffcc'>${$temp}</td></tr>";
}
?>
</table>
</font>
</body>
</html>
1 Po wyodrębnieniu danych wejściowych użytkownika przesłanych w formularzu, pętla for jest
wykonywana dla każdego z pięciu elementów pola wyboru, które mogły zostać wybrane.
2 Zmienna $temp jest przypisywana do ciągu znaków „place $i” za pierwszym razem w pętli, ponieważ
zmienna $i zaczyna się od 1.
3 Wartość $temp jest wstawiana do komórki tabeli.
4 Zmienna $temp (tj. „Miejsce $ i”) jest teraz oceniana jako „zmienna zmienna”, gdzie miejsce1 staje
się $ miejsce 1, czyli wartością, która została sprawdzona
dla tego pola wyboru. Jeśli użytkownik nie zaznaczył pola, wartość jest zerowa. Wartość zaznaczonego
pola wyboru jest wstawiana do komórki tabeli po prawej stronie jej nazwy. Pętla for jest wykonywana
pięć razy, zwiększając wartość $ i za każdym razem, gdy przechodzi przez pętlę, co daje wynik.
Pętla foreach
Pętla foreach została zaprojektowana do pracy z tablicami i działa tylko z tablicami. Tablice są
omówione w rozdziale 8, „Tablice”, ale ponieważ mówimy o konstrukcjach zapętlonych, należy tutaj
wspomnieć o pętli foreach. Tablica to lista elementów, na przykład tablica liczb lub ciągów. Wyrażenie
pętli składa się z nazwy tablicy, po której następuje słowo kluczowe as oraz zmiennej zdefiniowanej

przez użytkownika, która będzie przechowywać każdą kolejną wartość tablicy podczas iteracji pętli.
Pętla foreach, jak sama nazwa wskazuje, działa na każdym elemencie tablicy, po kolei, przesuwając się
od lewej do prawej, aż wszystkie elementy tablicy zostaną przetworzone. Po wyrażeniu pętli następuje
blok instrukcji, które zostaną wykonane dla każdego elementu wyrażenia.
Format
$array_name=array( item1, item2, item3, ...); foreach ($array_name as $value){
do-something with the element's value; }
Przykład:
$suit=array("diamond", "spade", "club", "heart"); // An array foreach ( $suit as $card_type){ echo
$card_type . "<br />"; // displays: diamond heart }
Kontrola pętli z break i continue
Instrukcje sterujące, przerywane i kontynuowane, są używane do wcześniejszego wyjścia z pętli lub
wcześniejszego powrotu do stanu testowania; to znaczy przed dotarciem do zamykającego nawiasu
klamrowego bloku po konstrukcji pętli
Instrukcje break i continue
Oświadczenie: Co robi
break: Wychodzi z pętli for, foreach, while, do / while do następnej instrukcji po zamykającym nawiasie
klamrowym. break akceptuje opcjonalny argument liczbowy, który mówi mu, ile zagnieżdżonych
struktur otaczających mają zostać opuszczonych.
continue: wysyła sterowanie pętlą bezpośrednio na początek pętli i ponownie ocenia stan pętli. Jeśli
warunek jest spełniony, wprowadź blok pętli. continue akceptuje opcjonalny argument liczbowy, który
mówi mu, ile poziomów obejmujących pętli ma przeskoczyć do końca.
Przykład demonstruje instrukcję sterującą przerwania używaną do wyjścia z pętli na podstawie jakiegoś
warunku.
<html><head><title>Breaking out of Loops</title></head>
<body bgcolor="indigo">
<p>
<table border="1" bordercolor="white" cellpadding="3">
<bgcolor='thistle'>
<caption><font color="white">Freezing Cold!</font></caption>
<tr><th>Celsius</th><th>Farenheit</th><tr>
<?php
1 $C=-10;
2 while($C < 100){
3 $F = ( $C * 1.8) + 32;

4 print "<tr><td><b>$C</td><td><b>$F</td>";
5 if ( $F == 32 ){
//Break out
of loop
6 break;
}
7 $C+=2;
8}
9 ?>
</tr>
</table>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $C jest inicjalizowana wartością -10.
2 Testowane jest wyrażenie while w pętli. Czy wartość $C jest mniejsza niż 100? Jeśli tak, wprowadź
blok pętli w linii 3.
3 Ta formuła zamienia stopnie Celsjusza na Farenheita.
4 Wartość $F jest drukowana do komórki tabeli HTML.
5 Jeśli wartość temperatury Farenheita jest równa 32, sterowanie przechodzi do wiersza 6.
6 Instrukcja break powoduje, że program przestaje wykonywać instrukcje w bloku i przeskakuje do
wiersza po 9.
7 Zmienna $C jest zwiększana o 2 za każdym razem w pętli.
8 To oznacza koniec bloku pętli. Dopóki warunek pętli w linii 1 nie będzie fałszywy lub nie zostanie
wykonana instrukcja break, program będzie kontynuował pętlę.
Pętle zagnieżdżone
Pętla w pętli jest pętlą zagnieżdżoną. Typowym zastosowaniem pętli zagnieżdżonych jest wyświetlanie
danych w wierszach i kolumnach, gdzie jedna pętla obsługuje wiersze, a druga kolumny. Pętla
zewnętrzna jest inicjalizowana i testowana; pętla wewnętrzna przechodzi następnie całkowicie przez
wszystkie swoje cykle; a zewnętrzna pętla zaczyna się od nowa tam, gdzie została przerwana. Pętla
wewnętrzna porusza się szybciej niż pętla zewnętrzna. Pętle mogą być zagnieżdżane tak głęboko, jak
chcesz, ale zdarza się, że konieczne jest przerwanie pętli z powodu jakiegoś warunku. Przykład 7.9
przedstawia pętlę zagnieżdżoną w pętli.
<html><head><title>Looping</title></head>

<body bgcolor="lightgreen">
<font face="arial" size="+1">
<div align="center">
<b>
<?php
1 $character = "**";
2 echo "*";
3 for ($row=0; $row < 10; $row++){
4 for ($col=0; $col < $row; $col++){
echo $character;
}5
echo "<br />";
}
echo "| |<br />";
?>
<font color='red'>Merry Christmas!</font></font><br />
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmiennej znak jest przypisywany ciąg „**”.
2 Drukowana jest pojedyncza *.
3 Wprowadzono zewnętrzną pętlę for. Zmienna $ row jest inicjalizowana na 0. Jeśli wartość wiersza
jest mniejsza niż 10, wprowadzany jest blok pętli (w nawiasach klamrowych); to znaczy przejdź do linii
4.
4 Wprowadzono wewnętrzną pętlę for. Zmienna $ col jest inicjalizowana na 0. Jeśli wartość $ col jest
mniejsza niż wartość $ row, wpisywany jest blok pętli i drukowany jest znak *. Następnie wartość $ col
zostanie zwiększona o 1, przetestowana, a jeśli nadal będzie mniejsza niż wartość $ row, blok pętli
zostanie wprowadzony i kolejny ** wyświetlany. Po zakończeniu tej pętli zostanie wyświetlony wiersz
symboli *, a instrukcje w pętli zewnętrznej zostaną ponownie uruchomione.
5 Gdy wewnętrzna pętla zakończy zapętlanie, ta linia jest wykonywana, tworząc przerwę w wierszach.
Zwykle, jeśli używasz instrukcji kontroli pętli, takich jak break i continue, formant jest kierowany do
najbardziej wewnętrznej pętli. Czasami może być konieczne przełączenie sterowania na jakąś
zewnętrzną pętlę. Aby to zrobić, masz opcjonalny drugi argument przerwania i nadal możesz wybrać,

z której pętli chcesz przerwać (lub kontynuować). Ten argument reprezentuje pętlę, do której przejdzie
kontrola; na przykład przerwa 2 wyłączyłaby cię z bieżącej pętli, pętli 1 i następnej zewnętrznej pętli,
pętli 2.

(Demo Script)
<?php
1 while(1){
2 < Program continues here >
3 while(1){
4 if ( <expression is true> ) { break 2;}
< Program continues here >
5 while(1){
6 if ( <expression is true> ){ continue 3;}
<Program continues here>
}
}
}
7 print "Out of all loops.<br />";
>?

Tablice
Co to jest tablica?
Szereg produktów, szereg tabletek, szereg butów, szereg problemów. . . Kiedy mówimy o szeregu
rzeczy, myślimy nie tylko o jednej, ale o liście lub spisie więcej niż jednej rzeczy. PHP myśli w ten sam
sposób o danych. Zmienna, która przechowuje jedną wartość, nazywana jest zmienną skalarną,
podczas gdy tablica jest zmienną, która może przechowywać zbiór skalarów, na przykład tablicę liczb,
tablicę ciągów, tablicę obrazów, kolorów itd. Jeśli chcesz zdefiniować jedną liczbę, przechowujesz ją w
prostej zmiennej skalarnej, ale jeśli chcesz przechowywać całą listę liczb, bardziej praktyczne byłoby
użycie tablicy i nadanie jej nazwę reprezentującą wszystkie liczby. W przeciwnym razie musiałbyś
utworzyć osobne skalary dla każdej liczby. Trudno byłoby wymyślić indywidualne nazwy dla,
powiedzmy, 100 numerów, a nawet dla 10 numerów, ale w przypadku tablicy można użyć jednej nazwy
do odniesienia się do nich wszystkich. Tablica jest opisana w podręczniku PHP jako „mapa
uporządkowana”, gdzie mapa jest typem, który odwzorowuje wartości na klucze. Mówiąc najprościej,
tablica to zbiór par klucz-wartość. Klucz, zwany indeksem, może być liczbą, łańcuchem lub kombinacją
obu, służącym do identyfikacji odpowiedniej wartości w tablicy. Wartość w tablicy nazywana jest
elementem i może mieć dowolny typ danych, nawet mieszany. Chociaż PHP wewnętrznie traktuje
zarówno tablice numeryczne, jak i asocjacyjne w ten sam sposób, istnieją dwa sposoby wizualizacji
tablicy: tablica indeksowana liczbą i tablica indeksowana przez ciąg (patrz rysunek 8.2). Jeśli klucz jest
liczbą, reprezentuje pozycję wartości (lub elementu) w tablicy (zwykle zaczynając od pozycji 0 i
zwiększając o 1 dla każdej kolejnej wartości). Jeśli klucz jest ciągiem, ciąg jest powiązany z odpowiednią
wartością. Tablice indeksowane liczbami nazywane są tablicami numerycznymi, a te indeksowane
przez łańcuchy nazywane są tablicami asocjacyjnymi. Kiedy uzyskujesz dostęp do elementów za
pomocą tablicy, PHP śledzi bieżącą pozycję za pomocą wewnętrznego wskaźnika i zapewnia
wbudowane funkcje do przesuwania wskaźnika tablicy; na przykład, jeśli chcesz przejść na koniec
tablicy, możesz użyć funkcji end (), a jeśli chcesz wrócić na początek tablicy, możesz użyć funkcji reset
(). Spójrzmy na przykład, który przedstawia tablicę numeryczną, tablicę indeksowaną według liczby.
<html>
<head><title>Array of Products</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<?php
1 $products=array('floral talc','body mist',
'perfumed
powder','bath gel');
echo "<b>\$products is $products.<br />\n";
2 echo "\$products[0] is $products[0].<br />\n";
echo "\$products[1] is $products[1].<br />\n";
echo "\$products[2] is $products[2].<br />\n";
echo "\$products[3] is $products[3].<br />\n";
?>

<br /><em>Let's add another element to the array.</em><br />
$products[]='gentle soap';<br />
<?php
3 $products[]='gentle soap';
4 echo "\$products[4] is $products[4].<br />\n";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica numeryczna o nazwie $products jest zdefiniowana za pomocą ciągu czterech wartości,
zwanych elementami.
2 Tablica jest indeksowana liczbami, zaczynając od 0. Wartość pierwszego elementu tablicy, $products
[0], to „kwiatowy talk”.
3 Nowy element jest dodawany na końcu tablicy. PHP oblicza wartość nowego indeksu, dodając 1 do
wartości indeksu ostatniego elementu w oryginalnej tablicy. Nowy element to $ products [4], któremu
przypisano wartość „delikatne mydło”.
4 Nowy element tablicy zostanie wyświetlony w przeglądarce
<html>
<head><title>Array of Key/Value Pairs</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<h3>An Array Indexed by String</h3>
<b>
<?php
1 $show=array( 'Title'=>'Aga-Boom',
'Author'=> 'Dmitri Bogatirev',
'Genre'=> 'Physical comedy',
);
2 echo "\$show is $show.<br />\n";
?>
3 $show['Title'] is <?=$show['Title']?>.<br />
$show['Author'] is <?=$show['Author']?>.<br />
$show['Genre'] is <?=$show['Genre']?>.<br />

<br /><em>Let's add another element to the array.</em><br
/>
$show['Theater']='Alcazar';<br />
<?php
4 $show['Theater'] = "Alcazar";
echo $show['Theater']. "<br />\n";
?>
</b>
</body> </html>
Wyjaśnienie
1 Tablica asocjacyjna o nazwie $show jest zdefiniowana z trzema kluczami i trzema wartościami.
2 Wartość $show wyświetla tylko typ danych tej zmiennej. To jest tablica. (Użyj print_r (), aby
wyświetlić zawartość tablicy.)
3 Ten segment HTML zawiera krótki tag PHP i tablicę asocjacyjną z indeksem, kluczem. Każda wartość
skojarzona z kluczem ujęta w nawiasy zostanie wyodrębniona i wydrukowana.
4 Dla tablicy asocjacyjnej $show tworzona jest nowa para klucz-wartość, kluczem jest „Teatr” i
powiązana z nim wartość „Alcazar”.
Tworzenie i nazywanie tablicy
Podobnie jak zmienne skalarne PHP, nazwa tablicy zaczyna się od znaku dolara, a pierwszy znak to
litera lub cyfra, po której następuje dowolna liczba liter, cyfr i / lub podkreślenia. Zmienne skalarne i
zmienne tablicowe nie mogą mieć tej samej nazwy. Jeśli masz zmienną o nazwie $ menu, a następnie
utworzysz tablicę o nazwie $ menu, pierwsze $ menu zostanie nadpisane. W nazwach rozróżniana jest
wielkość liter; na przykład $ Foods to nie to samo co $ Foods. Tabela 8.1 opisuje szereg funkcji PHP,
których można użyć do utworzenia tablicy. Najpopularniejszą z nich jest funkcja array().
Funkcja: Co robi
array(): tworzy tablicę
array_combine(): Tworzy tablicę, używając jednej tablicy dla kluczy, a drugiej dla jej wartości
array_fill(): Wypełnia tablicę wartościami
array_pad(): uzupełnia tablicę o określoną długość za pomocą wartości
compact(): tworzy tablicę zawierającą zmienne i ich wartości
range(): tworzy tablicę zawierającą zakres elementów
Funkcja array()
Jednym ze sposobów tworzenia tablicy PHP jest specjalna wbudowana funkcja o nazwie array().
Argumentami funkcji array () są pary klucz-wartość, które będą tworzyły elementy zmiennej tablicowej.
Jeśli nie określisz klucza, PHP automatycznie przypisze mu numer, zaczynając od 0 i zwiększając o 1 dla

każdej kolejnej wartości. Liczba 0 będzie odpowiadać pierwszej wartości w tablicy, 1 - drugiej wartości
w tablicy i tak dalej. Jeśli przypiszesz własny klucz, niezależnie od tego, czy jest to liczba, czy łańcuch,
klucz jest oddzielany od jego wartości dwoma znakami, =>; na przykład „Imię” => „Tomek”, gdzie „Imię”
to klucz, a „Tomek” to powiązana z nim wartość. Konstruktor jest specjalnym rodzajem funkcji, która
pozwala na stworzenie obiektu, w tym przypadku tablicy.
Format
$array_name = array(value1, value2, value3 ...); $array_name = array(key=>value,
key=>value, ...);
Identyfikator tablicy []
Innym sposobem tworzenia tablic PHP jest użycie identyfikatora tablicy []. Jeśli przypiszesz wartość do
tablicy i nie umieścisz indeksu między nawiasami kwadratowymi, PHP automatycznie utworzy tablicę
numeryczną, z indeksem zaczynającym się od 0, i zwiększy indeks dla każdej wartości dodanej do
tablicy. Jeśli podasz początkową wartość indeksu lub końcową wartość indeksu, PHP utworzy tablicę
składającą się z wymienionych elementów i nie podejmie próby wypełnienia tablicy brakującymi
elementami; na przykład $ names[4] = "Tommy" tworzy jednoelementową tablicę, w której rozmiar
tablicy wynosi 1, a indeksy 0, 1, 2 i 3 nie istnieją.
Format
$array_name[] = value1; $array_name[] = value2;
Funkcja range()
Rozpoczynając od niskiej wartości i przechodząc do wysokiej wartości, funkcja range () tworzy tablicę
kolejnych liczb całkowitych lub wartości znakowych. Może mieć do trzech argumentów: wartość
początkową, wartość końcową i wartość przyrostu. Jeśli podano tylko dwa argumenty, wartość
przyrostu wynosi domyślnie 1.
Przykład demonstruje funkcję range()
Format
array range ( mixed low, mixed high [, number step] )
Przykład
<html>
<head><title>Setting a Range of Values</title></head>
<body bgcolor="azure">
<font face="arial" size='+1'>
<?php
echo "Range of numbers incrementing by 1<br />";
1 $years=range(2000, 2010);
2 foreach( $years as $value){
echo "$value ";

}
echo "<hr>";
echo "Range of numbers incrementing by 10<br />";
3 $decades=range(2000,2050,10);
4 foreach( $decades as $value){
echo "$value ";
}
echo "<hr>";
echo "Range of numbers decrementing by 5<br />";
5 $decades=range(2000,1980,-5);
6 foreach( $decades as $value){
echo "$value ";
}
echo "<hr>";
echo "Range of characters incrementing by 1(ASCII value)<br
/>";
7 $alpha=range('A', 'Z');
8 foreach( $alpha as $value){
echo "$value ";
}
?>
</font></body></html>
Wyjaśnienie
1 Do tablicy $years przypisany jest zakres liczb zaczynający się od 2000 i zwiększany o 1, aż do
osiągnięcia końca zakresu, czyli 2010.
2 Pętla foreach wykonuje iterację przez każdy element tablicy $years wyświetlanie jego wartości, po
jednej liczbie naraz.
3 Tablicy $decades przypisano zakres wartości zaczynający się od 2000, zwiększanie w krokach po 10,
do 2050 r. włącznie.
4 Pętla foreach przechodzi przez każdy element w tablicy $decades wyświetlająca swoją wartość, po
jednej liczbie naraz, z przyrostem co 10.
5 Tablicy $decades przypisano zakres wartości, począwszy od 2000, w malejących krokach po 5,
kończąc na 1980.

7 Tablica $alpha ma przypisany zakres wielkich liter: „A”, „B”, „C”. . . „Z”.
8 Pętla foreach wykonuje iterację po każdym elemencie tablicy, wyświetlając jego wartość, po jednej
literze. Każda litera odpowiada jej wartości ASCII.
Funkcja array_fill()
PHP udostępnia funkcję array_fill() do deklarowania i zapełniania tablicy w tym samym czasie.
(Wypełnienie tablicy oznacza nadanie jej wartości.) Funkcja przyjmuje trzy argumenty: początkową
wartość indeksu, liczbę elementów do umieszczenia w tablicy (musi być większa niż 0) oraz domyślną
wartość, która ma być przypisana do każdego elementu.
Format
array array_fill ( int start_index, int num, mixed value )
Przykład
<html>
<head><title>The array_fill() Function</title></head>
<b>
The arrays are displayed as: index value => element value<br />
<pre>
<body bgcolor="lightgreen">
<?php
1 $numbers=array_fill(0,10, 0);
2 print_r($numbers);
3 $methods=array_fill(1,3, "To be defined");
print_r( $methods);
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja array_fill() tworzy tablicę o nazwie $numbers. Indeks zaczyna się od 0 (pierwszy argument).
Będzie 10 elementów (drugi argument), a domyślną wartością każdego elementu będzie 0.
2 Funkcja print_r() wypisuje klucze i wartość nowej tablicy.
3 Funkcja array_fill() tworzy tablicę o nazwie $methods, zaczynając z wartością indeksu 1, zawierającą
trzy elementy, z łańcuchem „Do zdefiniowania” jako wartość domyślna.
Dostęp do elementów tablicy (wartości)

Określony element tablicy można wybrać, dołączając operator tablicy [], nawiasy kwadratowe, do
nazwy tablicy. Klucz / indeks jest umieszczony w nawiasach, na przykład $nazwa [0] lub $książka
['Autor']. Jeśli klucz nie jest określony podczas tworzenia tablicy, tablica jest automatycznie
indeksowana przez numer zaczynający się od 0. Jeśli do tablicy jest przypisany nowy element, PHP
automatycznie zwiększa klucze numeryczne o 1. Indeks ostatniego elementu tablicy będzie o jeden
mniejszy niż rozmiar tablicy; na przykład jeśli tablica ma pięć wartości, jej ostatnią wartością indeksu
będą cztery. Jeśli do tablicy przypisano zarówno klucz, jak i wartość, a klucz jest łańcuchem, to indeks
jest kluczem ujęty w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy.
Elementy tablicy numerycznej
Na początku naszym pierwszym przykładem była tablica numeryczna. Aby powtórzyć, tablica
numeryczna jest domyślnie indeksowana według liczb, zaczynając od 0 i zwiększając o 1, gdy każdy
element jest dodawany do tablicy, chociaż można rozpocząć tablicę od innego numeru
Przykład
<html>
<html>
<head><title>Array of Colors</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<?php
// PHP assigns keys starting at 0
1 $colors=array('red','green', 'blue');
2 echo "<b>\$colors is $colors.<br />";
// Accessing array elements
3 echo "\$colors[0] is $colors[0].<br />";
echo "\$colors[1] is $colors[1].<br />";
echo "\$colors[2] is $colors[2].<br />";
4 $colors[ ]='yellow'; // Let's add another element
echo "\$colors[3] is $colors[3].<br />";
echo "<hr>";
// Start a new $colors array
5 $colors=array(1=>'purple', 2=>'orange');6 $colors[ ] =
'yellow';
echo "\$colors[1] is $colors[1].<br />";
echo "\$colors[2] is $colors[2].<br />";
echo "\$colors[3] is $colors[3].<br />";

?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja array() tworzy tablicę numeryczną o nazwie $colors, składającą się z trzech elementów:
„czerwonego”, „zielonego” i „niebieskiego”. Domyślnie indeks zaczyna się od 0.
2 Typ danych $colors jest wyświetlany jako tablica.
3 Pierwszy element tablicy jest drukowany poprzez dołączenie do nazwy tablicy wartości indeksu
zawartej w operatorze []; to znaczy $colors [0].
4 Nowy element jest dodawany do tablicy. PHP dowie się, jakiej liczby użyć jako indeksu, dodając 1 do
ostatniego numeru indeksu w istniejącej tablicy. Ponieważ ostatnią wartością indeksu było 3, wartość
„yellow” zostanie przypisana do $colors [4].
5 Nowa tablica jest tworzonya za pomocą funkcji array(). Ponieważ ta tablica jest również nazywana
$colors, oryginalna tablica $colors zostanie nadpisana. Ta tablica zaczyna się od indeksu 1.
6 Nowy element jest dodawany do tablicy. PHP dowie się, jakiej liczby użyć dla indeksu, dodając 1 do
ostatniego numeru indeksu w istniejącej tablica. Ponieważ ostatnią wartością indeksu była 2, wartość
kolor „żółty” zostaną przypisane do $colors [3].
Elementy tablicy asocjacyjnej
Drugim przykładem, który pokazaliśmy, była tablica asocjacyjna, tablica indeksowana przez ciągi
znaków. Tablica asocjacyjna składa się zarówno z kluczy, jak i wartości oddzielonych symbolem =>; na
przykład $ klucz => $ wartość. Klucz to ciąg znaków, który będzie używany do wpisywania wartości z
nim skojarzonej. Klucz zostanie wstawiony w obrębie operatora [], tak jak liczba została użyta w
tablicach numerycznych. Upewnij się, że indeks ciągu znaków jest cytowany za pomocą pojedynczych
lub podwójnych cudzysłowów. W przeciwnym razie czysty ciąg może zostać zinterpretowany jako
predefiniowana wartość stała.
Przykład
<html>
<head><title>Array of Books</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<?php
1 $book=array('Title' => 'War and Peace',
'Author' => 'Tolstoy';
'Publisher' => "Oxford University Press"
);
2 $book['ISBN'] = "0192833987"; // Add a new element
echo "<b>\$book is $book.<br />";

3 echo "\$book['Title'] ". $book['Title'].".<br />";
echo "\$book['Author'] is ". $book['Author'] .".<br />";
echo "\$book['Publisher'] is ". $book['Publisher'].".<br
/>";
echo "\$book['Pages'] is ". $book['ISBN'].".<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tworzona jest tablica asocjacyjna o nazwie $book składająca się z pary klucza-wartości. Klucze
znajdują się po lewej stronie operatora =>. Powiązane wartości znajdują się po prawej stronie
operatora =>.
2 Nowa wartość „0192833987” jest przypisywana do tablicy $book. Klucz to „ISBN”.
3 Dostęp do wartości tablicy $book uzyskuje się za pomocą klucza „Tytuł”, umieszczonego w nawiasach
kwadratowych. Teraz zamiast używać liczby w celu uzyskania dostępu do tablicy, używany jest ciąg.
Obejrzyj te cytaty!
Kiedy cytaty są osadzone w innych cudzysłowach, możesz napotkać problemy. Spójrz na następujący
przykład:
echo "$book ['Title'] <br />";
Błąd analizy: błąd składni, nieoczekiwany T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, oczekiwanie T_STRNG lub
TVARIABLE lub T_NUM_STRING inC: \\ wamp \ php- on line 11
Wystąpił błąd analizy, ponieważ pojedyncze cudzysłowy zostały osadzone w podwójnych
cudzysłowach. Można to naprawić, łącząc ciągi w następujący sposób:
echo $book ['Title']. „<br />”;
lub otaczając element tablicy nawiasami klamrowymi:
echo „{$book['Title']} <br />”
Nie usuwaj cudzysłowów wokół klucza, jak pokazano tutaj:
echo $book [title];
ponieważ PHP będzie traktować tytuł klucza jako stałą, a nie jako ciąg. Możesz przypadkowo użyć
wartości klucza, która została zdefiniowana w innym miejscu jako stała, aby wygenerować komunikat
o błędzie „E_NOTICE (niezdefiniowana stała)”.
Mieszanie elementów w szyku
Wartość indeksu / klucza w tablicy może być liczbą dodatnią lub ujemną albo łańcuchem, a skojarzona
z nią wartość może być łańcuchem, liczbą, inną tablicą i tak dalej. Jeśli nie podano wartości indeksu,
PHP udostępnia indeks numeryczny, zwiększając indeks następnej pozycji w tablicy o 1.

Przykład
<html>
<head><title>Using a Negative Index</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<b>
<?php
1 $colors=array(-1 =>'purple','orange',"brown"=>"burnt
sienna");
2 $colors[]=255;
3 echo "\$colors[-1] is ". $colors[-1] . ".<br />";
4 echo "\$colors[0] is $colors[0].<br />";
echo "\$colors[1] is $colors[1].<br />";
5 echo "\$colors['brown'] is " . $colors['brown'] . ".<br
/>";
6 // echo "\$color['brown'] is {$colors['brown']}<br />";
?>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica $colors zaczyna się od ujemnego indeksu, -1. PHP doda 1 do każdego kolejnego indeksu w
tablicy, tak aby element 'pomarańczowy' był powiązany z indeksem 0. Trzecim elementem jest ciąg
znaków, "brązowy", powiązany ze słowem "spalona sienna". Jeśli później zostanie dodany inny
element, indeks będzie numeryczny i będzie zwiększany o 1 od ostatniego indeksu liczbowego.
2 Nowy element jest dodawany do tablicy. Ponieważ ostatnim indeksem liczbowym był 0, indeks tego
elementu będzie wynosił 1.
3 Wartość elementu tablicy o indeksie –1 jest wyodrębniana i drukowana.
4 Chociaż wartość „pomarańczowy” nie została wyraźnie przypisana do indeksu, PHP doda 1 do
poprzedniej wartości indeksu liczbowego. Ponieważ ten indeks wynosił –1, indeksowi
„pomarańczowemu” zostanie przypisane 0.
5 Tutaj indeks jest łańcuchem „brązowym”, powiązanym z wartością „spalona sienna”. Użycie łańcucha
nie będzie miało wpływu na indeksy numeryczne.
6 Ten wiersz jest zakomentowany, ale podany w celu zademonstrowania użycia nawiasów klamrowych
podczas używania tablic i zagnieżdżonych cudzysłowów; czyli cudzysłowy w cudzysłowie. Gdy element

tablicy jest ujęty w ciągu w podwójnych cudzysłowach, nawiasy klamrowe pozwalają na otoczenie
klucza pojedynczymi cudzysłowami bez powodowania błędu PHP. Bez nawiasów klamrowych błąd to:
Błąd analizy: błąd składni, nieoczekiwany T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, oczekiwanie T_STRNG lub
TVARIABLE lub T_NUM_STRING inC: \\ wamp \ php-‐ on line 18
Drukowanie tablicy
Istnieje wiele sposobów drukowania zawartości tablicy. PHP zapewnia wbudowane funkcje do
wyświetlania wszystkich kluczy i wartości lub możesz użyć pętli. Najpierw omówimy wbudowane
funkcje.
Funkcja print_r()
Wbudowana funkcja print_r () wyświetla szczegółowe informacje o zmiennej, takie jak jej typ, długość
i zawartość. Wyświetla wartość ciągu, liczby całkowitej lub liczby zmiennoprzecinkowej. W przypadku
tablic print_r() wyświetla wszystkie elementy tablicy; to znaczy pary klucz-wartość. (Użyj znacznika
HTML <pre>, aby wyświetlić każdy element w osobnym wierszu; w przeciwnym razie dane wyjściowe
są wyświetlane w jednym wierszu). Jeśli chcesz przechwycić wynik funkcji print_r() w zmiennej, ustaw
parametr return na logiczna PRAWDA. Funkcja print_r () może być również przydatna podczas
debugowania programu. Pamiętaj, że print_r() przesunie wewnętrzny wskaźnik tablicy na koniec
tablicy. Użyj reset (), aby przywrócić go na początek. Wydaje się, że PHP 5 automatycznie resetuje
wskaźnik po użyciu print_r ().
Format
bool print_r ( mixed expression [, bool return] )
Przykład
<html>
<head><title>The print_r() Function</title></head>
<body bgcolor="yellow">
<b>
<pre>
<?php
1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow');
2 $book=array('Title' => 'War and Peace',
'Author' => 'Tolstoy',
'Publisher' => "Oxford University Press",
);
3 print_r($colors);
echo "<hr>";
4 print_r($book);

?>
</b>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica numeryczna o nazwie $colors jest tworzona z czterema elementami.
2 Tworzona jest tablica asocjacyjna o nazwie $book z parami klucz-wartość.
3 Funkcja print_r() wyświetla tablicę w formacie czytelnym dla człowieka, indeksy numeryczne po lewej
stronie operatora => i wartość elementów po prawej stronie. Użyj znacznika HTML <pre>, aby
przedstawić tablicę w oddzielnych wierszach; w przeciwnym razie zostanie wyświetlony jako jedna
długa linia.
4 Funkcja print_r() wyświetla tablicę asocjacyjną, pary klucz-wartość w łatwym do odczytania formacie.
Przykład
<html>
<head><title>The print_r() Function</title></head>
<body bgcolor="CCFF66">
<pre>
<b>
<?php
$colors=array('red','green', 'blue','yellow');
$book=array('Title' => 'War and Peace',
'Author' => 'Tolstoy',
'Publisher' => 'Oxford University Press',
);
1 $display= print_r($colors,true);// Assign output to
$display
2 echo $display;
3 reset($colors);
?>
</b>
</pre>

</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Podając print_r() dodatkowy argument logiczny PRAWDA, może przechwycić wynik funkcji print_r ()
w zmiennej.
2 Zmienna $display zawiera dane wyjściowe funkcji print_r (); to znaczy zawartość tablicy.
3 Funkcja reset() umieszcza wewnętrzny wskaźnik tablicy z powrotem na początku tablicy. Podręcznik
PHP sugeruje użycie tej funkcji do resetowania wskaźnika tablicy, ale w PHP 5 nie jest to konieczne.
Funkcja var_dump()
Funkcja var_dump () wyświetla tablicę (lub obiekt), liczbę elementów i długości każdej wartości ciągu.
Dostarcza również dane wyjściowe z wcięciami, aby pokazać strukturę tablicy lub obiektu
Format
void var_dump ( mixed expression [, mixed expression [, ...]] )
Przykład
<html>
<head><title>The var_dump() Function</title></head>
<body bgcolor="CCFF99">
<pre>
<b>
<?php
1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow');
2 $book=array('Title' => 'War and Peace',
'Author' => 'Tolstoy',
'Publisher' => "Oxford University Press",
);
3 var_dump($colors);
var_dump($book);
?>
</b>
</pre>
</body>
</html>

Wyjaśnienie
1 Tablicy numerycznej $colours jest przypisana lista kolorów.
2 Tablicy asocjacyjnej $book są przypisane pary klucz-wartość.
3 Funkcja var_dump() przyjmuje nazwę tablicy jako swój argument i wyświetla dane wyjściowe,
najpierw wypisując liczbę elementów w tablicy, wartość indeksu, a następnie liczbę znaków w każdej
z przypisanych wartości ciągu i jej wartość .
Używanie pętli do uzyskiwania dostępu do elementów tablicy
Pętle ułatwiają przechodzenie przez tablicę. Pętle for i while są przydatne w przypadku tablic
numerycznych, w których można określić rozmiar, a punktem początkowym tablicy jest zwykle 0,
zwiększane o 1 dla każdego elementu. Najlepszym sposobem na zapętlenie tablicy asocjacyjnej jest
użycie pętli foreach, chociaż można jej również użyć w przypadku tablic indeksowanych numerycznie.
Pętla for
Pętla for może służyć do iteracji po tablicy liczbowej. Początkowa wartość pętli for będzie pierwszą
wartością indeksu tablicy, która będzie zwiększana za każdym razem w pętli, aż do osiągnięcia końca
tablicy.
Przykład
<html>
<head><title>The for Loop</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<table border="1" bordercolor="black" bgcolor="yellow">
<caption>Elements</caption>
<?php
1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow');
2 for($i = 0; $i < count($colors); $i++){
3 echo "<tr><td><b>$colors[$i]</b></td></tr>";
}
?>
</table>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablicy numerycznej $colours jest przypisana lista kolorów.
2 Pierwszy argument pętli for, $i = 0, ustawia początkową wartość $ i na 0, która reprezentuje pierwszy
indeks w tablicy. Jeśli wartość indeksu, $ i, jest mniejsza niż rozmiar tablicy (zwracana przez funkcję

count()), to wprowadzana jest treść pętli, po wyświetleniu koloru wykonywany jest trzeci argument
pętli for; to znaczy, zwiększ wartość $i o 1.
3 Za każdym razem, gdy pętla jest wykonywana, następny element tablicy $colors jest wyświetlany w
komórce tabeli.
Pętla while
Pętla while może służyć do iteracji po tablicy numerycznej, jak pokazano w przykładach poniżej
Ustawiając wartość początkową na 0, pętla będzie iterować od pierwszego elementu tablicy
(zakładając, że tablica zaczyna się od elementu zero), aż osiągnie koniec tablicy. Do znalezienia długości
tablicy można użyć funkcji count() lub sizeof().
Przykład
<html>
<head><title>The while Loop</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<table border='1' bordercolor='black' bgcolor='yellow'>
<caption>Elements</caption>
<?php
1 $colors=array('red','white', 'aqua','yellow');
2 $i = 0;
3 while( $i < count($colors)){
4 echo "<tr bgcolor=$colors[$i]><td><b>$colors[$i]
</b></td></tr>";
5 $i++;
}
?>
</table>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tworzona jest tablica numeryczna o nazwie $colors i przypisywana jej wartości łańcuchowe.
2 Zmienna, $i, ustawiona na 0, będzie początkową wartością w pętli i zostanie użyta jako indeks tablicy.
3 Funkcja count () zwraca liczbę elementów w tablicy. Wyrażenie while sprawdza, czy wartość $i jest
mniejsza niż rozmiar tablicy.

4 Wartość $ i zostanie użyta jako wartość indeksu tablicy, $colors. Za każdym razem w pętli wartość
będzie zwiększana o 1. W tym na przykład wartość elementu, kolor, zostanie użyta jako kolor tła dla
bieżącego wiersza oraz jako tekst drukowany w komórce danych tabeli.
5 Wartość $i jest zwiększana o 1. Jeśli zapomnisz zwiększyć $i, pętla będzie trwać wiecznie, ponieważ
$i zawsze będzie mniejsze niż rozmiar tablicy.
Przykład
<html><head><title>Table Colors</table></head>
<body bgcolor="blue">
<table border=1 bordercolor="white" align="center"
cellpadding="2">
<caption><b><font size="+2" color="yellow">Colored
Rows</font></b>
</caption>
<?php
1 $colors=array("orange","lightgreen", "lightblue","yellow");
2 $i=0;
3 while ( $i< 8 ){
// Each time through the loop the index value in the
array
// will be changed, with values 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3,
etc.
4 $color=$colors[$i%4];
?>
<tr bgcolor="<?=$color?>">
5 <td><?=$color?></td>
<td><?=$color?></td>
<td><?=$color?></td>
<td><?=$color?></td>
<td><?=$color?></td>
</tr>
<?php
6 $i++; // Increment the value of the loop counter

7}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $colors ma przypisane cztery wartości kolorów.
2 Zmienna $i jest inicjalizowana na 0.
3 Pętla while oblicza wyrażenie w nawiasach. Jest to wartość $i mniejsza niż 8? Jeśli tak, zostanie
wprowadzona treść pętli.
4 Wartość indeksu tablicy $colors jest dzielona przez 4, a reszta (moduł) jest zastępowana jako nowa
wartość indeksu.
5 Za pierwszym razem w pętli indeks wynosi 0. Wartość $color[0] jest „pomarańczowa” i zostanie
wypełniona w tabeli dla wiersza zawierającego 5 komórek tabeli.
6 Wartość $i jest zwiększana o 1. Następnym razem w pętli kolor $color[1] jest „jasnozielony” i ten
kolor wypełni wiersz komórek tabeli.
7 To jest nawias zamykający pętli while.
Pętla foreach
Instrukcja foreach została zaprojektowana do pracy zarówno z tablicami numerycznymi, jak i
asocjacyjnymi (działa tylko z tablicami). Wyrażenie pętli składa się z nazwy tablicy, po której następuje
słowo kluczowe as oraz zmiennej zdefiniowanej przez użytkownika, która będzie przechowywać każdą
kolejną wartość tablicy podczas iteracji pętli. Wyrażenie w instrukcji foreach może zawierać zarówno
klucz, jak i wartość, jak pokazano w przykładzie. Pętla foreach działa na kopii oryginalnej t
Format
(Numeric Array)
foreach ($array_name as $value){
do-something with the element's value;
}
foreach($array_name as $index=>$value){
do-something with the element's index and value
}
Przykład
<html>
<head><title>The foreach Loop</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">

<b>
<?php
1 $colors=array('red','green', 'blue', 'yellow');
2 $employee=array('Name' => 'Jon Doe',
'ID' => '23d4',
'Job Title'=> 'Designer',
'Department'=>'Web Development',
);
3 foreach ($colors as $value){// Each value is stored in
$value
echo "$value <br />";
}
echo "<hr>";
4 foreach ($employee as $key => $value){// Associative array
echo "employee[$key] => $value<br />";
}
?>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowano tablicę numeryczną czterech kolorów.
2 Zdefiniowano tablicę asocjacyjną zawierającą cztery pary klucz-wartość.
3 Pętla foreach służy do iteracji przez każdy element tablicy $colors. Wyrażenie $colors jako $value
oznacza:
W tablicy $ colors przypisz wartość każdego elementu zmiennej $value, pojedynczo, aż do zakończenia
tablicy. Wyświetlona zostanie każda wartość z kolei.
4 Ta pętla foreach wykonuje iterację przez każdą parę klucz-wartość tablicy asocjacyjnej zwanej
pracownikiem. Po nazwie tablicy następuje słowo kluczowe as i zmienna reprezentująca klucz o nazwie
$ klucz, po której następuje operator => oraz zmienna reprezentująca wartość o nazwie $ wartość.
Modyfikowanie wartości przez odniesienie za pomocą pętli foreach

Od PHP 5 można łatwo modyfikować elementy tablicy, poprzedzając wartość po słowie kluczowym as
za pomocą &. Spowoduje to przypisanie przez odniesienie zamiast kopiowania wartości; to znaczy,
cokolwiek zrobisz z tablicą w pętli, zmieni oryginalną tablicę, a nie jej kopię.
Przykład
<html>
<head><title>The foreach Loop--Changing Values by Reference
</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<b>
<pre>
Original array
<?php
1 $val="hello";
2 $years=array(44, 53, 64, 77);
3 print_r($years);
4 foreach ($years as &$val){// $val is a reference
5 $val += 1900;
echo "$val<br />"; // $val is global in scope
}
6 echo "After foreach: \$val=$val<br />";
?>
<hr>
Array has been changed
<?php
7 print_r($years);
?>
</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmiennej $val jest przypisywany łańcuch „witaj”.

2 Tablicy numerycznej o nazwie $years są przypisane cztery liczby.
3 Funkcja print_r() drukuje oryginalną tablicę.
4 W wyrażeniu foreach zmienna $val jest używana jako odniesienie do każdego elementu tablicy
$years. & Poprzedzający nazwę zmiennej czyni z niej odniesienie. Wszelkie zmiany wartości, do której
odwołuje się $val, zmienią oryginalną tablicę.
5 1900 jest dodawane do każdej wartości w tablicy poprzez odniesienie $val.
6 Ponieważ $val jest zmienną globalną (tj. Widoczną w całym programie), jej pierwotna wartość jest
zmieniana w pętli foreach, a ostatnia przypisana do niej wartość pozostaje po zakończeniu pętli.
7 Funkcja print_r() wyświetla zmodyfikowaną tablicę
Sprawdzanie, czy istnieje tablica
PHP umożliwia sprawdzenie, czy istnieje tablica i sprawdzenie, czy istnieją klucze, wartości lub jedno i
drugie.
Funkcja: Co robi
array_key_exists (): Sprawdza, czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy
in_array (): Sprawdza, czy wartość istnieje w tablicy
is_array (): sprawdza, czy zmienna jest tablicą; zwraca TRUE lub FALSE
Przykład
<html>
<head><title>Checking for Existence of an Array or Element
</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Does it Exist?</h3>
<pre>
<?php
1 $country="USA"; // $country is a scalar
2 $states=array('CA'=>"California",
'MT'=>"Montana",
'VA'=>"Virginia");
3 if ( is_array($country)){
print '$country is an array'."<br />";
}
else{

print '$country is not an array'."<br />";
}
4 if (array_key_exists("VA", $states)){
print 'Array key "VA" exists'."<br />";
}
5 if (in_array("Montana", $states)){
print 'Array value "Montana" exists'."<br />";
}
?>
<pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Prosta zmienna skalarna o nazwie $country ma przypisany łańcuch „USA”.
2 Tablica asocjacyjna o nazwie $States ma przypisane pary klucz-wartość.
3 Funkcja wbudowana is_array() zwraca prawdę, jeśli jej argumentem jest tablica, lub fałsz, jeśli nią nie
jest. $ stanów nie jest tablicą.
4 Funkcja wbudowana array_key_exists() zwraca prawdę, jeśli jej argumentem jest klucz lub indeks
tablicy.
5 Funkcja wbudowana in_array() zwraca prawdę, jeśli jej argumentem jest wartość istniejąca w tablicy.
Wartość tablicy „Montana” istnieje w tablicy asocjacyjnej $States.
Tworzenie ciągów z tablic i tablic z ciągów
W części „Ciągi”, omówiliśmy ciągi znaków i ich wiele funkcji. Teraz, gdy dowiedzieliśmy się o tablicach,
PHP udostępnia funkcje, które służą podwójnemu celowi tworzenia tablic z łańcuchów i łańcuchów z
tablic.
Funkcja: Co robi
explode(): dzieli ciąg według określonego separatora i tworzy tablicę ciągów
implode(): tworzy ciąg, sklejając ze sobą elementy tablicy za pomocą określonego separatora
join(): Alias dla implode()
split(): dzieli ciąg znaków na tablicę za pomocą wyrażenia regularnego

Funkcja implode()

Funkcja implode() tworzy ciąg, łącząc ze sobą elementy tablicy z ogranicznikiem ciągu, zwanym
łańcuchem kleju. Od PHP 4.3.0 parametr glue metody implode() jest opcjonalny i domyślnie przyjmuje
pusty ciąg (""). Inną nazwą implode() jest jej alias, join(). Funkcja implode() zwraca ciąg zawierający
ciąg znaków reprezentujący wszystkie elementy tablicy w tej samej kolejności, z ciągiem kleju między
każdym elementem.
Format
string implode ( string glue, array elements )
Funkcja explode()
Funkcja explode() dzieli ciąg i tworzy tablicę, która jest przeciwieństwem implode(). Nowa tablica jest
tworzona przez podzielenie oryginalnego ciągu na podciągi na podstawie podanego ogranicznika.
Separator jest tym, co określisz, jest separatorem słów, takim jak spacja lub przecinek. Jeśli zostanie
podany limit, nowa tablica będzie ograniczona do tylu podciągów, a ostatnia będzie zawierała resztę
ciągu.
Format
array explode(string separator, string string [, int limit])
Przykład
<head><title>explode() Array</title></head>
<body bgcolor="black">
<font size="+1" color="white">
<pre>
<?php
1 $colors="red green orange blue";// Create a string
2 echo "<b>\$colors is a ". gettype($colors)."\n";
3 $colors=explode(" ",$colors);// Split up the string by
spaces
echo "<img src='explosion.jpg'>","\n";
4 echo "<b>After explode():\$colors is an ".
gettype($colors)."\n";
print_r($colors);
// Let's give explode() second parameter limiting
// array size to 3 elements
5 $colors=explode(" ","red green orange blue",3);
echo "\n";
6 print_r($colors);

?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Utworzono zmienną o nazwie $colors i przypisano jej ciąg.
2 Funkcja gettype() zwraca typ danych zmiennej - łańcuch.
3 Funkcja explode() dzieli ciąg z białymi znakami jako separator i tworzy tablicę o nazwie $colors.
4 Po funkcji explode() funkcja gettype() zwraca typ danych $colors, tablicę.
5 Tym razem funkcja explode() otrzymuje opcjonalny drugi parametr, który ograniczy nowo utworzoną
tablicę do długości trzech elementów.
6 Nowa tablica składa się z trzech elementów, ostatni element zawiera zarówno „pomarańczowoniebieski”, jak i pozostałą część ciągu po podzieleniu go na trzy elementy tablicy.
Znajdowanie rozmiaru tablicy
PHP zapewnia wbudowane funkcje zliczające liczbę elementów w tablicy. Są to count(), sizeof() i
array_count_values(). W przykładzie pokazano, jak znaleźć rozmiar tablicy wielowymiarowej.
Funkcja: Co robi
array_count_values(): Zwraca tablicę składającą się z wartości tablicy i ile razy każda wartość występuje
w tablicy
count(): zwraca liczbę elementów w tablicy lub właściwościach obiektu
sizeof(): zwraca rozmiar tablicy, tak samo jak count()
Funkcje count() i sizeof()
Funkcje count() i sizeof() robią to samo: obie zwracają liczbę elementów w tablicy (lub właściwości
obiektu). Aby znaleźć liczbę elementów w tablicy wielowymiarowej, funkcja count() ma opcjonalny
argument trybu, który rekurencyjnie zlicza elementy. Funkcja sizeof() jest po prostu aliasem funkcji
count().
Format
$number_of_elments =count(array_name); $number_of_elements=count(array_name, 1);
$number_of_elements=count(array_name, COUNT_RECURSIVE)
Przykład
<html>
<head><title>The count() function</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<?php

1 $colors=array('red','green', 'blue');
2 $colors[]='yellow';
3 $size = count($colors);
4 echo "The size of the array is $size.<br />";
echo "<hr>";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $colors ma przypisane trzy wartości.
2 Nowy element jest dodawany do tablicy $colors.
3 Funkcja count() zwraca liczbę elementów w tablicy.
Funkcja array_count_values()
Funkcja array_count_values() zlicza, ile razy unikatowa wartość została znaleziona w tablicy. Zwraca
tablicę asocjacyjną z kluczami reprezentującymi unikalny element tablicy oraz wartością zawierającą,
ile razy ten unikalny element wystąpił w tablicy.
Format
array array_count_values ( array input )
Przykład
<html><head><title>Array of Colors</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<pre>
<?php
1 $colors=array("red", "blue", "green", "red", "yellow",
"red","blue");
2 $unique_count = array_count_values($colors);
3 print_r($unique_count)."<br />";
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie

1 Tablica o nazwie $colors jest tworzona z kilkoma zduplikowanymi kolorami.
2 Wbudowana funkcja array_count_values() tworzy tablicę asocjacyjną, w której klucz jest unikalną
wartością z oryginalnej tablicy i wartością określającą, ile razy ten element występuje w tablicy. W tym
przykładzie kolor „czerwony” pojawia się trzy razy, kolor „niebieski” dwa razy, a kolory „zielony” i
„żółty” raz. Tablica asocjacyjna $ unique_count będzie zawierała klucze reprezentujące element koloru
(„czerwony”, „niebieski”, „zielony”, „żółty”), a wartość skojarzona z każdym kolorem będzie oznaczała,
ile razy kolor wystąpił w tablicy.
3 Funkcja print_r() wyświetla zawartość skojarzonej tablicy, utworzonej przez array_count_values().
Wyodrębnianie kluczy i wartości z tablic
PHP udostępnia funkcje, które pozwalają wyodrębnić elementy z tablicy i przypisać klucze i wartości
do zmiennych. Funkcja array_keys() zwraca wszystkie klucze w tablicy, funkcja array_values() zwraca
wszystkie wartości elementów tablicy, a funkcja each() może służyć do wyodrębniania zarówno kluczy,
jak i wartości.
Funkcja array_keys()
Funkcja array_keys() zwraca wszystkie klucze tablicy. Jeśli określono opcjonalny argument
wartość_wyszukiwania, można uzyskać klucze dla tej konkretnej wartości.
Format
array array_keys ( array input [, mixed search_value [, bool strict]] )
Przykład
<html><head><title>The array_keys() Function</title>
</head>
<body bgcolor="silver">
<b>
<pre>
<?php
$colors=array("red", "green", "blue", "yellow");
print"The original array:<br />";
1 $keys=array_keys($colors);
2 print_r($colors);
print"The keys:<br />";
3 print_r($keys);
echo "Key for \"blue\"<br />";
4 $keys=array_keys($colors,"blue");
print_r($keys);

?>
<hr>
<?php
5 $poem=array("Title"=>"The Raven", "Author"=>"Edgar Allen
Poe");
6 $keys=array_keys($poem);
print"The original array:<br />";
print_r($poem);
print"The keys:<br />";
print_r($keys);
?>
</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja array_keys() zwraca tablicę kluczy; w tym przykładzie klucze są numerycznymi wartościami
indeksów zaczynającymi się od 0.
2 Funkcja print_r() wyświetla tablicę.
3 Tablica kluczy jest drukowana.
4 Funkcja array_keys() zwraca tablicę kluczy tylko dla wartości „blue” w tablicy $colors; klucz lub indeks
to 2.
5 Tablica asocjacyjna o nazwie $poem ma przypisane pary klucz-wartość.
6 Funkcja array_keys() zwraca klucze z tablicy asocjacyjnej $poems; to znaczy, „Tytuł” i „Autor” są
przypisane do tablicy $keys.
Funkcja array_values()
Funkcja array_values() zwraca tablicę ze wszystkimi wartościami oryginalnej tablicy. Nowa tablica jest
indeksowana według liczb.
Format
array array_values ( array input )
Przykład
<html><head><title>The array_values() Function</title>

</head>
<body bgcolor="silver">
<b>
<pre>
<?php
1 $colors=array("red", "green", "blue", "yellow");
print"The original array:<br />";
2 $values=array_values($colors);
print_r($colors);
print"The values:<br />";
print_r($values);
?>
<hr>
<?php
3 $poem=array("Title"=>"The Raven", "Author"=>"Edgar Allen
Poe");
4 $values=array_values( $poem );
print"The original array:<br />";
print_r($poem);
print"The values:<br />";
print_r($values);
?>
</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica numeryczna o nazwie $colors ma przypisane wartości.
2 Funkcja array_values() zwraca tablicę wartości w tablicy, indeksowane numerycznie.
3 Tablica asocjacyjna o nazwie $poem jest zdefiniowana za pomocą par klucz-wartość.
4 Funkcja array_values() zwraca tablicę wartości tablicy, $poem, indeksowanych numerycznie.

Funkcja each()
Funkcja each() zwraca bieżącą parę klucz-wartość w tablicy i przechodzi do następnego elementu,
czyniąc go bieżącym elementem. Zwracana wartość jest tablicą dwóch naprzemiennych wartości
reprezentujących każdy klucz i odpowiadającą mu wartość. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy,
możesz użyć 0 i 1 do reprezentowania każdego klucza i wartości lub klucza i wartości słów kluczowych,
aby zrobić to samo. W przypadku konstrukcji pętli dostęp do każdego elementu tablicy można uzyskać,
dopóki tablica nie osiągnie końca. Funkcja reset () ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy z powrotem
na początek tablicy, jeśli chcesz ponownie uzyskać dostęp do elementów tablicy.
Format
array each ( array &array )
Przykład:
$keyval_array = each ( $employee );
Przykład
<html>
<head><title>The each() Function</title></head>
<body bgcolor="CCFFCC">
<pre>
<b>
<?php
1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow');
echo "<u>Numeric Array</u><br />";
2 while($array = each($colors)){
// echo $array[0]." => " . $array[1]. "<br />";
3 echo $array['key']." => " . $array['value']. "<br />";
}
4 $book=array('Title' => 'War and Peace',
'Author' => 'Tolstoy',
'Publisher' => "Oxford University Press",
);
echo "<p><u>Associative Array</u> <br />";
5 while($novel = each($book)){
6 echo $novel[0]."=> " . $novel[1]."<br />";
// echo $novel['key']." => " . $novel['value']. "<br

/>";
}
7 reset($book); // Move the internal array pointer to
beginning
// of the array
?>
</b>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica numeryczna o nazwie $colors jest zdefiniowana z wartościami.
2 Pętla while oblicza wyrażenie w nawiasach. Funkcja each() zwraca dwie wartości: pierwszą liczbową
wartość indeksu elementu tablicy i jego wartość. Te dwie wartości są przypisane do tablicy $array.
Następnie wewnętrzny wskaźnik tablicy przesunie się do następnego elementu tablicy.
3 Funkcja each() umożliwia indeksowanie zwracanej tablicy za pomocą liczby, 0 lub 1 albo przy użyciu
zarezerwowanego klucza i wartości ciągów. Tutaj pokazano oba sposoby.
4 Tablica asocjacyjna $book ma przypisane pary klucz-wartość.
5 Pętla while oblicza wyrażenie w nawiasach. Funkcja each() zwraca dwie wartości: pierwszą wartość
indeksu ciągu znaków i powiązaną z nią wartość ciągu. Te dwie wartości są przypisane do tablicy o
nazwie $ powieść. Wewnętrzny wskaźnik tablicy przesunie się wtedy do następnego elementu w
tablicy asocjacyjnej.
6 Wartości indeksu są drukowane.
7 Funkcja reset() ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy z powrotem na początek tablicy:
'Title' => 'War and Peace', 'Author' => 'Tolstoy', 'Publisher' => "Oxford University Press"
Tworzenie zmiennych z elementów tablicy
Funkcje list() i extract() tworzą zmienne odpowiednio z tablic numerycznych i asocjacyjnych.
Funkcja list() i tablice numeryczne
Funkcja list() wyodrębnia elementy z tablicy numerycznej (z indeksem rozpoczynającym się od 0) i
przypisuje je do poszczególnych zmiennych. Funkcja list() znajduje się po lewej stronie operatora
przypisania. Jej argumentami jest lista nazw zmiennych oddzielonych przecinkami. Zmienne utworzone
przez list() odpowiadają elementom tablicy po prawej stronie operatora przypisania. Jeśli jest mniej
zmiennych niż elementów tablicy, dodatkowe elementy są ignorowane. Z technicznego punktu
widzenia, chociaż list() działa jak funkcja, jest konstrukcją językową bez zwracanej wartości. Funkcje
list() i each() dobrze ze sobą współpracują podczas iteracji po tablicy asocjacyjnej.

Format
void list ( mixed varname, mixed ... )
Przykład
<html>
<head><title>The each and list Functions</title></head>
<body bgcolor="CCFFCC">
<pre>
<b>
<?php
echo "Using the list() and each() Functions<p>";
echo "<hr /><br />";
1 $colors=array("red", "green", "blue");
2 list($a,$b)=$colors;// Create two variables, $a and $b
echo "The list() function assigns array elements to
variables: ";
echo 'list($a,$b)=$colors'. ".<br />";
3 echo "\$a == '$a' and \$b == '$b'.";
echo "<p>";
4 $book=array('Title' => 'War and Peace',
'Author' => 'Tolstoy',
'Publisher' => "Oxford University Press",
);
5 while( list($key, $val) = each($book)){
echo "$key => $val<br />";
}
6 reset($book);
?>
</b>
</pre>
</body>
</html>

Wyjaśnienie
1 Utworzono nową tablicę liczbową o nazwie $colors i przypisano jej trzy wartości łańcuchowe
2 Funkcja list() utworzy dwie zmienne z pierwszych dwóch elementów tablicy. „czerwony” zostanie
przypisany do $ a, a „zielony” do $ b.
3 Wyświetlane są wartości nowych zmiennych.
4 Tablica asocjacyjna o nazwie $book ma przypisane pary klucz-wartość.
5 Funkcja each() zwraca pierwszy klucz i wartość z tablicy $ book. Te wartości są przypisane do $key i
$val, dwóch zmiennych utworzonych przez funkcję list(). Ponieważ funkcja each() zwraca tylko
pierwszą parę klucz-wartość, pętla while jest używana do iteratowania przez pozostałą część tablicy
asocjacyjnej.
6 Po zakończeniu pętli, $key i $val są puste. Aby zresetować wewnętrzny wskaźnik tablicy do początku
tablicy, użyj funkcji reset().
Funkcja extract() i tablice asocjacyjne
Użyliśmy funkcji extract() w poprzednich częściach do wyodrębnienia zmiennych z tablicy $ _REQUEST.
Być może pamiętasz, że tablica $ _REQUEST zawiera pary nazwa-wartość. Nazwa reprezentuje nazwę
urządzenia wejściowego HTML i jego wartość, niezależnie od tego, co użytkownik wpisał jako wartość.
Wyciąg instrukcji PHP ($ _ REQUEST) tworzy zmienne nazwane na podstawie kluczy z tej tablicy $name, $cellphone, $email i $submit - z wartościami reprezentującymi to, co użytkownik wpisał w
każdym z odpowiednich pól formularza. Funkcja extract () tworzy zmienne z dowolnej tablicy
asocjacyjnej, a nie tylko tablicy $ _REQUEST. Nazwy zmiennych pochodzą od kluczy, a przypisane im
wartości są takie same, jak odpowiadające im wartości w tablicy asocjacyjnej. Na przykład, jeśli tablica
ma parę klucz-wartość składającą się z „first_name” => „John”, funkcja extract() utworzy zmienną o
nazwie $first_name i przypisze jej wartość „John”. (Aby być bardziej precyzyjnym w języku
komputerowym, extract () importuje zmienne z tablicy do bieżącej tablicy symboli.) Jeśli zmienna
lokalna ma taką samą nazwę jak jeden z kluczy w tablicy asocjacyjnej, może wystąpić kolizja, domyślnie
aby nadpisać istniejącą zmienną, a jeśli wartość w tablicy asocjacyjnej nie jest prawidłową nazwą
zmiennej, funkcja extract() jej nie zaimportuje. Zachowanie tej funkcji można zmienić na podstawie
parametrów extract_type i prefix, przedstawionych w tabeli
Typ wyodrębnienia: Co robi
EXTR_IF_EXISTS: Zastąp zmienną tylko wtedy, gdy już istnieje; inaczej nic nie rób
EXTR_OVERWRITE: Jeśli występuje kolizja, nadpisz istniejącą zmienną
EXTR_PREFIX_ALL: Przedrostek wszystkich nazw zmiennych przedrostkiem
EXTR_PREFIX_IF_EXISTS: Twórz nazwy zmiennych z prefiksem tylko wtedy, gdy istnieje wersja tej samej
zmiennej bez prefiksu
EXTR_PREFIX_INVALID: tylko przedrostek nieprawidłowy lub numeryczne nazwy zmiennych z
przedrostkiem
EXTR_PREFIX_SAME: w przypadku kolizji należy poprzedzić nazwę zmiennej przedrostkiem
EXTR_REFS: Wyodrębnij zmienne jako odniesienia
EXTR_SKIP: W przypadku kolizji nie nadpisuj istniejącej zmiennej

Nie jest rozsądne używanie tej funkcji podczas wyodrębniania wartości z tablic superglobalnych, takich
jak $_GET, $_POST, $_REQUEST itd. (Tablice zawierające dane wejściowe użytkownika), chyba że
używasz jednej z flag, która zapobiega nadpisywaniu istniejących zmiennych.
Format
int extract ( array var_array [, int extract_type [, string prefix]] )
Przykład
<html><head><title>Extracting Values</title></head>
<body bgcolor="CCCFFF">
<font style="arial" size="+1">
<b>
<?php
1 $model="Pan TH-33XYZXYTV";
print "Original model number: <em>$model</em><br />";
2 $television = array("model"=>"Pan PX-44BBCCSTV",
"type"=>"plasma",
"color"=>"charcoal bezel",
"size"=>"42 in. widescreen",
);
3 extract($television);// Create variables from keys
4 print " Model number after <em>extract(): $model</em><p>";
print "Values of variables created by <em>extract():<br />
";
5 print "$model, $type, $color, $size</em><br />";
?>
</b>
</font>
</body></html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna o nazwie $model jest definiowana i przypisywana do wartości Pan TH-33XYZXYTV.
2 Definiowana jest tablica o nazwie $tv. Zauważ, że jeden z kluczy nazywa się „model”. Ma przypisany
inny numer modelu niż numer w linii 1.

3 Funkcja extract() przyjmuje jako argument tablicę $tv i zwraca listę zmiennych, których nazwy
pochodzą od kluczy z tablicy $tv. Każdej zmiennej przypisywana jest wartość skojarzona z odpowiednim
kluczem tablicy asocjacyjnej. Oryginalna zmienna, $model, jest nadpisywana przez nową zmienną o tej
samej nazwie utworzoną przez extract().
4 Wartość $model jest wyświetlana, pokazując, że oryginalna zmienna, nazwany $model, został
nadpisany.
5 Wyświetlane są wszystkie wartości zmiennych utworzonych przez funkcję extract().
Przykład
<html><head><title>Extracting Values</title></head>
<body bgcolor="CCCFFF">
<font style="arial" size="+1">
<b>
<?php
1 $model="Pan TH-33XYZXYTV";
print "Original model number: <em>$model</em><br />";
2 $television = array("model"=>"Pan PX-44BBCCSTV",
"type"=>"plasma",
"color"=>"charcoal bezel",
"size"=>"42 in. widescreen",
);
// Don't overwrite existing variables
3 extract($television, EXTR_SKIP);
print " Model number after <em>extract(): $model</em><p>";
print "Values of variables created by <em>extract():<br />
";
print "$model, $type, $color, $size</em><br />";
?>
</b>
</font></body></html>
</font></body> </html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna o nazwie $model jest definiowana i przypisywana do wartości Pan TH-33XYZXYTV.

2 Definiowana jest tablica o nazwie $tv. Zauważ, że jeden z kluczy nazywa się „model”. Ma przypisany
inny numer modelu niż numer w linii 1.
3 Funkcja extract() przyjmuje jako argument tablicę $tv i zwraca listę zmiennych, których nazwy
pochodzą od kluczy z tablicy $ tv. Flaga EXTR_SKIP zapobiega nadpisywaniu przez funkcję jakichkolwiek
istniejących zmiennych o tej samej nazwie. Oryginalna zmienna $model nie zostanie nadpisana przez
nową zmienną o tej samej nazwie w tablicy $tv.
Przykład demonstruje, jak używać funkcji extract() z argumentem EXTR_PREFIX_ALL do tworzenia
przedrostków dla wszystkich tworzonych przez siebie zmiennych.
Przykład
<html><head><title>Extracting Values and Adding Prefixes
</title></head>
<body bgcolor="CCCFFF">
<font style="arial" size="+1">
<b>
<?php
1 $model="Pan TH-33XYZXYTV";
print "Original model number: <em>$model</em><br />";
2 $television = array("model"=>"Pan PX-44BBCCSTV",
"type"=>"plasma",
"color"=>"charcoal bezel",
"size"=>"42 in. widescreen",
);
// Adding a prefix
3 extract($television,EXTR_PREFIX_ALL, "myvar" );
print "Variables created by <em>extract()</em> all have
prefixes. Here are the values:<br /> ";
4 print "$myvar_model, $myvar_type, $myvar_color, $myvar_size
</em><br />";
?>
</body></html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna o nazwie $model jest definiowana i przypisywana do wartości Pan TH- 33XYZXYTV.

2 Definiowana jest tablica o nazwie $ tv. Zwróć uwagę, że jednym z kluczy jest zwany „modelem”. Ma
przypisany inny numer modelu niż numer w linii 1.
3 Funkcja extract() przyjmuje jako argument tablicę $tv i zwraca listę zmiennych, których nazwy
pochodzą od kluczy z tablicy $tv. Flaga EXTR_PREFIX_ALL powoduje, że funkcja poprzedza wszystkie
nazwy zmiennych przedrostkiem myvar.
4 Używając nowego przedrostka dołączanego przed nazwami zmiennych, wartości są drukowane.
Tablice wielowymiarowe
Do tej pory mówiliśmy o jednowymiarowych tablicach; to znaczy tablice, w których każdy klucz lub
indeks ma jedną wartość. Tablica wielowymiarowa to tablica zawierająca inną tablicę. Zamiast
pojedynczego zestawu par klucz-wartość, pary klucz-wartość mogą być zagnieżdżane, co pozwala na
tworzenie bardziej złożonych struktur danych. Na przykład możesz mieć liczby przechowywane w
macierzy składającej się z wierszy i kolumn, tablicę nauczycieli, z których każdy uczy wielu
przedmiotów, lub tablicę pracowników, z których każdy ma zestaw własnych kluczy i wartości i tak
dalej
Przykład
<html>
<head><title>Array of Arrays</title></head>
<body>
<font face="arial">
<?php
1 $numbers=array(array(10,12,14,16),
array(15,18,21,24),
array(20,25,30,35),
);
2 echo "<table border='1'><caption><font size='-2'>Rows and
Columns</font></caption>";
3 for($i=0; $i < 3; $i++){ // 3 rows
echo "<tr bgcolor='999FFF'>";
4 for($j=0; $j<4; $j++){ // 4 columns
5 echo "<td><b>".$ numbers[$i][$j];
}
echo "</td></tr>";
}
echo "</table>";

?>
</body> </html>
Wyjaśnienie
1 Tworzona jest tablica tablic. To jest dwuwymiarowa tablica składająca się z wierszy i kolumn. Każdy
z wierszy został zadeklarowany jako tablica w tablicy $numbers.
2 Tutaj zaczyna się tabela HTML. Będzie zawierał wiersze i kolumny.
3 Zewnętrzna pętla for służy do przechodzenia przez każdy z wierszy, zaczynając od pierwszego rzędu,
$numbers [0].
4 Wewnętrzna pętla for jest używana do przechodzenia przez każdą z kolumn, zaczynając od kolumny
0, $numbers [0] [0]. Ta wewnętrzna pętla będzie wykonywana szybciej niż zewnętrzna, a wartość $j
wzrośnie o 1, aż $j wyniesie 4, co daje
$numbers[0][[0], $numbers[0][1],
$numbers[0][2], $numbers[0][3].
5 Każda wartość wiersza i kolumny jest drukowana. Po zakończeniu wewnętrznej pętli wartość $ i w
zewnętrznej pętli for jest zwiększana o 1 i proces rozpoczyna się od nowa
Przykład ilustruje sposób tworzenia tablicy tablic asocjacyjnych.
Przykład
<html>
<head><title>Array of Associative Arrays</title></head>
<body bgcolor="9999CC"><font face="arial">
<b>
<?php
1 $teachers=array(
2 array('Name' => "John Doe",
'Subjects' => array('Government','English'),
'Salary'=> 56000,
),
3 array('Name' => "Steven Lee",
4 'Subjects' => array("Math", "Science", "PE"),
'Salary'=> 65000,
),
5 array('Name' => "Jean Perot",
'Subjects' => array("French", "Literature"),

'Salary'=> 57000,
),
);
6 foreach( $teachers as $value){
echo "<hr>"; 7
foreach( $value as $key=>$val){
8 if ( $key == "Subjects"){
echo "$key: "; 9
foreach( $val as $subjects){
echo "$subjects ";
}
}
else{
10 echo "<br />$key: $val<br />";
}
}
}
?>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $teacher składa się z trzech zagnieżdżonych tablic asocjacyjnych, a każda z tablic
asocjacyjnych zawiera tablicę z podobnym kluczem: „Przedmioty”.
2 To jest pierwsza tablica asocjacyjna zawarta w tablicy o nazwie $teacher.
3 To jest druga zagnieżdżona tablica asocjacyjna.
4 Zauważ, że każda z tablic asocjacyjnych zagnieżdżonych w tablicy $teacher zawiera zestaw par kluczwartość, gdzie wartość odpowiadająca kluczowi „Temat” jest tablicą tematów.
5 To jest trzecia zagnieżdżona tablica asocjacyjna.
6 Zewnętrzna pętla foreach rozpocznie cykliczne przechodzenie przez każdą z tablic asocjacyjnych
zawartą w tablicy $teacher. Każda z tablic asocjacyjnych jest wartością tablicy $ teacher.
7 Ta wewnętrzna pętla foreach przechodzi przez klucze i wartości każdej tablicy asocjacyjnej.

8 Jeśli klucz tablicy asocjacyjnej to „Subject”, to zostanie uruchomiona kolejna pętla foreach w celu
pobrania tablicy wartości skojarzonych z tym kluczem.
9 Ta wewnętrzna pętla foreach służy do przechodzenia między wszystkimi tematami w tablicy
przypisanej do klawisza „Temat”. Każdy temat w tablicy zostanie wydrukowany.
10 Jeśli klucz w tablicy asocjacyjnej nie jest „Temat”, wydrukowana zostanie jego pojedyncza wartość.
Znajdowanie rozmiaru wielowymiarowej tablicy
Aby znaleźć rozmiar tablicy, użyliśmy wbudowanej funkcji count(). Aby znaleźć rozmiar tablicy
wielowymiarowej, funkcja count() może otrzymać argument COUNT_RECURSIVE, który powoduje, że
funkcja count() przechodzi do każdej zagnieżdżonej tablicy i liczy jej elementy. Rekurencja ma miejsce,
gdy funkcja, aby wykonać zadanie, wywołuje się z jakąś częścią zadania, dopóki nie zastosuje zadania
do wszystkich swoich celów, w przypadku funkcji count(), zliczając elementy wszystkich
zagnieżdżonych tablic , a nie tylko zewnętrzną. W przykładzie pokazano, jak uzyskać rozmiar
wielowymiarowej tablicy i policzyć wszystkie jej elementy
Przykład
<html><head><title>Counting Elements in a Multidimensional Array
</title>
</head>
<body bgcolor="blue">
<div align="center">
<table border="2">
<tr><td bgcolor="cornflowerblue">
<img src="cosmos.jpg" align="right"><br />
<?php
1 $plants= array('perennials' => array('Day Lilies',
'Coral Bells',
'Goldenrod',
'Russian Sage'),
'annuals' => array('Begonia',
'Sweet Alyssum',
'Cosmos',
'Helioptrope')
);
// Recursive count
echo "The number of elements: ",

2 count($plants, COUNT_RECURSIVE),"\n<br />"; // output 10
3 echo "The number of arrays: ", count($plants),
"\n<br />"; // output 2
?>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $plants jest przypisana do tablic asocjacyjnych.
2 Funkcja count() z argumentem flagi COUNT_RECURSIVE zlicza rekurencyjnie wszystkie elementy we
wszystkich tablicach.
3 Funkcja count() bez COUNT_RECURSIVE zlicza tylko dwie zewnętrzne tablice.
Sortowanie tablic
PHP udostępnia liczne wbudowane funkcje do sortowania tablic, wymienione w tabeli 8.6. W
poniższych przykładach wybrano bardziej popularne funkcje sortowania tablic i przykłady ich użycia.
Funkcja: Co robi
array_multisort(): sortuje tablice wielowymiarowe lub wielowymiarowe
arsort(): sortuje tablicę w odwrotnej kolejności i utrzymuje skojarzenie indeksu
asort(): sortuje tablicę i zachowuje skojarzenie indeksu
krsort(): sortuje tablicę według klucza w odwrotnej kolejności
ksort(): sortuje tablicę według klucza
natcasesort(): Sortuje tablicę używając "naturalnego porządku" niewrażliwego na wielkość liter
algorytmu
natsort(): sortuje tablicę przy użyciu algorytmu „porządku naturalnego”
rsort(): sortuje tablicę w odwrotnej kolejności
shuffle(): tasuje tablicę
sort(): sortuje tablicę
uasort(): sortuje tablicę ze zdefiniowaną przez użytkownika funkcją porównującą i zachowuje
skojarzenie indeksu
uksort(): sortuje tablicę według kluczy, używając funkcji porównującej zdefiniowanej przez
użytkownika

usort(): sortuje tablicę według wartości przy użyciu zdefiniowanej przez użytkownika funkcji
porównawczej
Alfabetyczne sortowanie tablic indeksowanych numerycznie
Funkcja sort() sortuje tablicę alfabetycznie, a biorąc pod uwagę określone flagi, może również sortować
liczbowo. Sortowanie alfabetyczne, zwane również sortowaniem leksykograficznym, jest wykonywane
zgodnie z tradycyjnym „porządkiem słownikowym”, przy użyciu kolejności zestawiania ASCII. Wielkie
litery występują przed małymi, z przeplatanymi cyframi i znakami interpunkcyjnymi. Wbudowana
funkcja PHP sort () sortuje tablicę w porządku rosnącym według wartości elementów tablicy. Wartości
indeksu są resetowane po posortowaniu tablicy. Tej funkcji należy używać na tablicach z indeksami
numerycznymi, a funkcji asort() na tablicach asocjacyjnych. Zwracana wartość to TRUE w przypadku
sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia.
Tabela zawiera listę flag sort_flags (opcjonalny parametr) używanych do modyfikowania zachowania
sortowania.
Flaga: Co robi
SORT_LOCALE_STRING: porównuje elementy jako ciągi na podstawie aktualnej lokalizacji
SORT_NUMERIC: porównuje elementy numerycznie
SORT_REGULAR: normalnie porównuje elementy (nie zmienia typów)
SORT_STRING: porównuje elementy jako ciągi
Sortowanie alfabetyczne
Funkcja sort() sortuje elementy tablicy alfabetycznie (sortowanie ASCII).
Przykład
<html><head><title>Sorting an Array</title></head>
<body bgcolor="CCFFFF">
<font size="+1">
<pre>
<b>
Sorting an Array Alphabetically
<br />
<?php
1 $animals = array("dog", "cat", "horse", "monkey",
"gorilla","zebra");
2 sort($animals);
3 print_r($animals);
?>

</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Do tablicy o nazwie $ animals jest przypisywana lista wartości łańcuchowych.
2 Funkcja sort () sortuje wartości w tablicy alfabetycznie i resetuje wartości indeksu.
3 print_r () drukuje nową dobraną tablicę. Wszystkie wartości indeksu zostały zresetowane
Sortowanie numeryczne
Gdy funkcja sort () otrzyma argument SORT_NUMERIC, wartości w tablicy są sortowane numerycznie.
Przykład 8.31.
<html><head><title>Sorting an Array</title></head>
<body bgcolor="CCFFFF">
<font size="+1">
<pre>
<b>
Sorting an Array Numerically
<br />
<?php
1 $animals = array("5 dogs", "15 cats", "10 horses", "1
monkey",
"1 gorilla", "2 zebras");
2 sort($animals, SORT_NUMERIC);
3 print_r($animals);
?>
</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie

1 Do tablicy $animals przypisywana jest lista ciągów zaczynających się od liczb. Jeśli tablica jest
posortowana alfabetycznie, to znaczy bez argumentu SORT_NUMERIC.
2 Funkcja sort() z argumentem SORT_NUMERIC sortuje tablicę numerycznie; to znaczy liczby w
łańcuchach są sortowane jako liczby, znaki alfabetu.
3 Funkcja print_r() drukuje tablicę posortowaną numerycznie. Wartości indeksu zostały zresetowane.
Sortowanie odwrócone
Funkcja rsort() sortuje tablicę w odwrotnej kolejności. Ta funkcja przypisuje nowe klucze do elementów
w tablicy. Spowoduje to usunięcie wszystkich istniejących kluczy, które mogłeś przypisać, zamiast tylko
zmiany kolejności kluczy. Ta funkcja sortuje tablicę w odwrotnej kolejności (od największej do
najmniejszej). Zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia.
Format
bool rsort (array & array [, int sort_flags])
Sortuj tablicę asocjacyjną według wartości
Funkcja asort() sortuje tablicę asocjacyjną, aby zachować relację między kluczem a wartością. Funkcja
zwraca wartość logiczną TRUE w przypadku sukcesu i FALSE w przypadku niepowodzenia. Funkcja
asort() jest używana głównie podczas sortowania tablic asocjacyjnych, w których istotna jest
rzeczywista kolejność elementów.
Format
asort( associative_array_name);
Przykład:
asort($states ); // Sorts by value
Przykład
<html><head><title>Sorting an Array</title></head>
<body bgcolor="CCCFFF">
<font style="arial" size="+1">
<table border="2" cellspacing="3">
<caption>Sorting by Values</caption>
<tr><td>
<?php
1 $states = array("HI"=>"Hawaii",
"ME"=>"Maine",
"MT"=>"Montana",
"CA"=>"California",
"AZ"=>"Arizona",

"MD"=>"Maryland",
);
2 asort($states);// Sort by value
3 while (list($key, $val) = each($states)) {
4 echo "states[" . $key . "] => ". "<b>$val</b>\n<br />";
}
?>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowana jest tablica asocjacyjna o nazwie $states, składająca się z kluczy i wartości.
2 Funkcja asort() sortuje alfabetycznie wartości tablicy asocjacyjnej.
3 Pętla while oblicza swoje wyrażenie i przechodzi cyklicznie przez każdą z par klucz-wartość tablicy
$states.
4 Po wydrukowaniu tablicy klucz-wartość wartości zostały posortowane alfabetycznie, a klucze
uporządkowane tak, aby odpowiadały ich oryginalnym wartościom.
Sortuj według wartości w odwrotnej kolejności
Funkcja arsort() sortuje tablicę w odwrotnej kolejności i utrzymuje skojarzenie indeksu z powiązanymi
z nimi kluczami i wartościami. Jest używany głównie z tablicami asocjacyjnymi, w których powiązanie
jest istotne. Funkcja zwraca wartość logiczną TRUE w przypadku sukcesu i FALSE w przypadku
niepowodzenia.
Format
arsort ( array_name ); arsort (array_name, flags); // Zobacz funkcję sort () dla argumentów flag
Przykład:
arsort ($states); // Sortuje w odwrotnej kolejności według wartości.
Przykład
<html><head><title>Sorting an Array</title></head>
<body bgcolor="CCFFFF">
<font style="arial" size="+1">
<table border="2" cellspacing="3">
<caption>Reverse Sort by Values</caption>

<tr><td>
<?php
1 $states = array("HI"=>"Hawaii",
"ME"=>"Maine",
"MT"=>"Montana",
"CA"=>"California",
"AZ"=>"Arizona",
"MD"=>"Maryland",
);
2 arsort($states);
3 while (list($key, $val) = each($states)) {
4 echo "states[" . $key . "] => ". "<b>$val</b>\n<br />";
}
?>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowana jest tablica asocjacyjna o nazwie $states, składająca się z kluczy i wartości.
2 Funkcja arsort() sortuje wartości tablicy asocjacyjnej w kolejności alfabetycznej i odwrotnej.
3 Pętla while ocenia swoje wyrażenie i przechodzi przez każde z nich, pary klucz-wartość tablicy $
states.
4 Podczas drukowania tablicy klucz - wartość wartości zostały posortowane w odwrotnej kolejności,
alfabetycznie, a kolejność kluczy została zmieniona tak, aby odpowiadały ich oryginalnym
odpowiednim wartościom.
Sortuj tablicę asocjacyjną według klucza
Funkcja ksort() sortuje tablicę według kluczy, zachowując relację między kluczem a odpowiadającą mu
wartością. Jest to używane głównie w przypadku tablic asocjacyjnych. Zwraca TRUE w przypadku
sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia.
Przykład
<html><head><title>Sorting an Array</title></head>
<body bgcolor="CCFFFF">

<font style="arial" size="+1">
<table border="2" cellspacing="3">
<caption>Sorting by Keys</caption>
<tr><td>
<?php
1 $states = array("HI"=>"Hawaii",
"ME"=>"Maine",
"MT"=>"Montana",
"CA"=>"California",
"AZ"=>"Arizona",
"MD"=>"Maryland",
);
2 ksort($states);
3 while (list($key, $val) = each($states)) {
4 echo "states[<b>" . $key . "</b>] => ". "$val\n<br />";
}
?>
</td></tr>
</table></body></html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowana jest tablica asocjacyjna o nazwie $states, składająca się z kluczy i wartości.
2 Funkcja ksort() sortuje klucze tablicy alfabetycznie.
3 Pętla while oblicza swoje wyrażenie i przechodzi cyklicznie przez każdą z par klucz-wartość tablicy
$states.
4 Po wydrukowaniu tablicy klucz-wartość klucze zostały posortowane alfabetycznie, a ich kolejność
została zmieniona tak, aby pasowały do oryginalnych kluczy, które im odpowiadają.
Losowanie tablicy
Losowanie tablicy oznacza, że możesz wybierać klucze lub wartości w losowej kolejności.
Losowanie kluczy
Funkcja array_rand() pozwala wybrać jeden lub więcej losowych wpisów z tablicy. Jako argument
przyjmuje tablicę i domyślnie zwraca jeden losowy klucz lub wartość indeksu. Jeśli zostanie podany
drugi opcjonalny argument liczbowy, możesz określić, ile losowych kluczy wybrać z tablicy, a tablica tej

liczby losowych kluczy zostanie zwrócona. Od PHP 4.2.0 nie ma potrzeby wysiewania (dawania
losowego punktu początkowego) liczby losowej, ponieważ jest to teraz wykonywane automatycznie.
Format
random_key= array_rand ( array_name ); array_of_keys = array_rand( array_name, integer);
Przykład
<html>
<head><title>Getting a Random Array Element</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
1 $sayings=array("An apple a day keeps the doctor away",
"Too many cooks spoil the broth",
"A stitch in time saves 9",
"Don't put the cart before the horse",
);
2 $selection = array_rand($sayings);
3 print $selection; // Prints the index value
?>
4 <b><?=$ sayings[$selection]?></b>. // Prints the random value
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $sayigs ma przypisaną listę ciągów.
2 Funkcja array_rand() zwróci losową pozycję z listy ciągów znaków w tablicy $sayings.
3 Wartość indeksu losowego wyboru jest drukowana.
4 Losowy wybór powiedzenia jest drukowany
Przykład
<html>
<head><title>Random Array of Two Strings</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="verdana" size="+1">

<?php
1 $sayings=array("An apple a day keeps the doctor away",
"Too many cooks spoil the broth",
"A stitch in time saves 9",
"Don't put the cart before the horse",
);
2 $selection = array_rand($sayings,2);
3 print "${sayings[$selection[0]]}.<br />";
print "${sayings[$selection[1]]}.<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $sayigs ma przypisaną listę ciągów.
2 Funkcja array_rand() otrzymuje drugi argument, liczbę 2, która jest liczbą losowych elementów do
zwrócenia. Tablica o nazwie $selection będzie zawierała kolejną tablicę dwóch losowych wartości
klucza / indeksu.
3 Drukowany jest pierwszy i drugi losowo wybrany ciąg. Wartość $selection [0] to losowa liczba
indeksu. Tak samo jest z wartością $selection [1]. Używając tych elementów tablicy jako indeksów dla
tablicy $sayings , zostanie zwrócony losowy ciąg. Zwróć uwagę na nawiasy klamrowe otaczające tablicę
$sayings. Nawiasy klamrowe blokują elementy tablicy, tak że pierwszy znak $ odnosi się do całej tablicy.
Jeśli usuniesz nawiasy klamrowe, pojawi się błąd. Innym sposobem wydrukowania tego byłoby
usunięcie cudzysłowów:
print $sayings [$ selection [1]]. „. <br />”;
Tasowanie tablicy liczbowej (losowanie wartości)
Funkcja shuffle() powoduje losowanie elementów tablicy indeksowanej numerycznie. Losuje wartości
tablicy asocjacyjnej, ale niszczy klucze. Funkcja zwraca wartość logiczną TRUE lub FALSE.
Przed PHP 4.2.0 konieczne było zapoczątkowanie generatora liczb losowych (nadanie mu innego
punktu początkowego) srand(), ale teraz odbywa się to automatycznie. Aby losować wybraną liczbę
elementów tablicy, zobacz funkcję array_rand().
Format
boolean_value = shuffle( array_name );
Przykład:
$numbers = ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); shuffle($numbers);
Dane Wyjściowe:

9 4 6 5 1 3 2 8 7 10
Przykład
<html><head><title>Shuffle the Array</title></head>
<body bgcolor="33FF66">
<div align="center">
<font size="+1">
<h3>
Shuffle the Array
</h3>
<?php
1 $months=range(1,12);
2 // srand(time());
echo "<b>Before:</b> ", implode(", ", $months), "<br /><br
/>";
3 shuffle($months);
echo "<b>After: </b>", implode(", ", $months), "<br />";
?>
</font>
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tworzona jest tablica o nazwie $months. Zakres od 1 do 12 miesięcy utworzone za pomocą funkcji
range().
2 Nie jest już konieczne zapełnianie generatora liczb losowych srand(); to znaczy nadaj mu losowy
punkt początkowy.
3 Funkcja shuffle() tasuje lub wybiera losowo elementy klasy tablica, $ miesięcy.
Modyfikowanie tablic (usuwanie, usuwanie, dodawanie i zmiana elementów)
PHP ułatwia modyfikację zarówno tablic numerycznych, jak i asocjacyjnych, zapewniając szereg
wbudowanych funkcji dodawania nowych elementów, usuwania istniejących elementów i / lub
zastępowania tych elementów nowymi, kopiowania elementów z jednej tablicy do drugiej, w celu
zmiany kolejności elementów, i tak dalej.
Usuwanie tablicy i jej elementów

Istnieje wiele wbudowanych funkcji do usuwania elementów z tablicy.
Funkcja: Co robi
array_pop (): Usuwa i zwraca ostatni element tablicy
array_shift (): usuwa i zwraca pierwszy element tablicy
array_splice (): usuwa i / lub zamienia elementy w tablicy
array_unique (): usuwa duplikaty z tablicy
Usuwanie całej tablicy
Funkcja unset() całkowicie usuwa tablicę, tak jakby nigdy nie istniała. Ustawienie wartości elementu
na zero lub ciąg pusty zakłada, że element nadal tam jest.
Format
void unset ( mixed var [, mixed var [, mixed ...]] )
Usuwanie ostatniego elementu tablicy
Funkcja array_pop() usuwa ostatni element tablicy i zwraca go, skracając tablicę o jeden element. Jeśli
tablica jest pusta (lub nie jest tablicą), zostanie zwrócona wartość NULL. Ta funkcja resetuje wskaźnik
tablicy po jej użyciu.
Format
mixed array_pop ( array &array )
Przykład
<html><head><title>array_pop()</title></head>
<body bgcolor="cccc99">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
echo "Before pop(): ";
1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry");
2 foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";
}
3 $popped = array_pop($names); // Remove last element
echo "<br />After pop(): ";
4 foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";
}

echo "<p>$popped was removed from the end of the
array.</p>";
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Utworzono tablicę numeryczną $names i przypisano jej listę wartości.
2 Pętla foreach służy do iteracji po tablicy i wyświetlenia jej wartości.
3 Funkcja array_pop() usuwa ostatni element tablicy, „Jerry”. Wyskoczona wartość jest zwracana i
przypisywana do zmiennej, o nazwie $popped.
4 Tablica $names jest wyświetlana po usunięciu ostatniego elementu za pomocą funkcji array_pop()
Usuwanie pierwszego elementu tablicy
Funkcja array_shift() usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go, zmniejszając rozmiar tablicy o jeden
element. Wszystkie klawisze tablic numerycznych zaczynają się od zera, a klawisze literałów nie
zostaną dotknięte. Jeśli tablica jest pusta (lub nie jest tablicą), zostanie zwrócona wartość NULL.
Format
mixed array_shift ( array &array )
Przykład
<html><head><title>array_shift()</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
echo "Before the shift: ";
1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry");
2 foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";
}
3 $shifted=array_shift($names); // Remove first element
echo "<br />After the shift: ";
4 foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";

}
5 echo "<p>$shifted was removed.</p>";
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowano tablicę numeryczną o nazwie $names.
2 Pętla foreach służy do iteracji po tablicy i uzyskania rozszerzenia poszczególnych wartości, każda z
kolei, przypisane do $val.
3 Funkcja array_shift() usuwa i zwraca pierwszy element tablicy, „Tom”, przypisany do zmiennej
$shifted.
4 Pętla foreach jest ponownie używana do iteracji po tablicy pokazującej, że tablica została skrócona o
jeden element.
5 Wartość zwrócona przez funkcję array_shift() to „Tom”, pierwszy element w tablicy. Ta wartość jest
drukowana.
Usuwanie zduplikowanych wartości z tablicy
Funkcja array_unique () usuwa zduplikowane wartości z tablicy i zwraca nową tablicę bez duplikatów.
Funkcja array_unique () najpierw sortuje wartości traktowane jako łańcuchy, następnie zachowuje
pierwszy napotkany klucz dla każdej wartości, a następnie ignoruje zduplikowane klucze. Dwa
elementy są uważane za równe tylko wtedy, gdy są identyczne (ten sam typ danych, ta sama wartość);
to znaczy, stosuje się operator ===.
Format
array array_unique ( array array )
Przykład
<html><head><title>array_unique()</title></head>
<body bgcolor="cccc99">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
echo "Before: ";
1 $numbers=array(1, 3, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 8);
2 foreach($numbers as $val){
echo "<em>$val </em>";
}

echo "<br />After: ";
3 $numbers=array_unique($numbers); // Remove duplicates
echo '$numbers=<b>array_unique($numbers)i</b><br />';
foreach($numbers as $val){
echo "<em>$val </em>";
}
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica indeksowana numerycznie o nazwie $numbers ma przypisaną listę liczb całkowitych.
2 Pętla foreach służy do przechodzenia przez tablicę $numbers. Drukowana jest wartość każdego z
elementów.
3 Zauważ, że w tablicy $numbers istnieje wiele zduplikowanych wartości. Funkcja array_unique zwraca
tablicę z duplikatami ; to znaczy tablica unikatowych wartości.
Dodawanie elementów do tablicy
PHP zapewnia wbudowane funkcje zwiększające rozmiar tablicy, umożliwiając dodawanie elementów.
Funkcja: Co robi
array_push(): umieszcza nowy element (y) na końcu tablicy
array_splice(): Usuwa i / lub dodaje elementy do tablicy w dowolnej pozycji
array_unshift(): dodaje nowy element (y) na początku tablicy
Dodawanie elementów na początku tablicy
Funkcja array_unshift() wstawia jeden lub więcej elementów na początek tablicy, zwiększając rozmiar
tablicy o liczbę dodanych elementów. Zwraca liczbę elementów, które zostały dodane.
Format
int array_unshift ( array &array, mixed var [, mixed ...] )
Przykład
<html><head><title>array_unshift()</title></head>
<body bgcolor="yellow">
<font face="verdana" size="+1">
<?php

echo "Before unshift(): ";
1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry");
2 foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";
}
// Add new element to the beginning
3 array_unshift($names, "Willie", "Liz");
echo "<br />After unshift(): ";
foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";
}
4 echo "<p>Willie and Liz were added to the beginning of the
array.</p>";
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica numeryczna o nazwie $names ma przypisanych pięć wartości łańcuchowych.
2 Pętla foreach jest używana do iteracji po tablicy $names. Każda wartość jest drukowana, gdy pętla
przechodzi przez tablicę.
3 Funkcja array_unshift() służy do dodawania nowych elementów na początek tablicy. W tym
przykładzie „Willie” i „Liz” są dodawane na początku do tablicy $names. „Willie” otrzyma indeks 0 i
wszystkie reszty wartości indeksu zostanie odpowiednio zwiększona.
Dodawanie elementów na końcu tablicy
Funkcja array_push() wypycha jeden lub więcej elementów na koniec tablicy, zwiększając rozmiar
tablicy o liczbę dodanych elementów. Zwraca liczbę elementów, które zostały dodane.
Format
int array_push ( array &array, mixed var [, mixed ...] )
Przykład
<html><head><title>array push()</title></head>
<body bgcolor="lightblue">

<font face="verdana" size="+1">
<?php
echo "Before push(): ";
1 $names=array("Tom", "Dan", "Christian", "Jerry");
2 foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";
}
3 array_push($names, "Tina", "Donna");// Add two elements
echo "<br />After push(): ";
foreach($names as $val){
echo "<em>$val </em>";
}
4 echo "<p>Tina and Donna were added to the end of the
array.</p>";
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica numeryczna $names ma przypisane cztery wartości łańcuchowe.
2 Pętla foreach jest używana do iteracji po tablicy $names. Każda wartość jest drukowana, gdy pętla
przechodzi przez tablicę.
3 Funkcja array_push() służy do dołączania nowych elementów na koniec tablicy. W tym przykładzie
„Tina” i „Donna” są dołączane do tablicy $names. „Tomowi” zostanie przypisany indeks równy 0, a
wszystkie pozostałe wartości indeksu zostaną odpowiednio zwiększone.
Łączenie elementów usuwających i dodających tablice
Słowo splatanie jest często kojarzone ze splataniem dwóch kawałków liny, folii lub nici DNA. To znaczy
dołączyć. Elementy tablicy można usunąć, a to, co zostało, można z powrotem połączyć. Funkcja
array_splice() usuwa część tablicy i łączy ją ponownie, prawdopodobnie zastępując usunięte wartości
nowymi. Pierwszy argument to tablica, a drugi argument to miejsce w tablicy (zwane przesunięciem),
w którym funkcja ma rozpocząć usuwanie elementów. Przesunięcie 0 to pierwsza pozycja w tablicy.
Jeśli bierzesz elementy z końca tablicy, przesunięcie zaczyna się od liczby ujemnej. Przesunięcie –1
oznacza koniec szyku. Trzeci, opcjonalny argument mówi funkcji, ile elementów chcesz usunąć. Jeśli
nie określisz długości, metoda splice() usunie wszystko od przesunięcia do końca tablicy. Czwarty
opcjonalny argument umożliwia wyświetlenie wartości zastępczych. (Użyj wbudowanej funkcji count(),

aby uzyskać długość tablicy). Zwracane wartości to elementy, które zostały usunięte. Mówiąc
najprościej, splice() usuwa dowolną liczbę elementów z tablicy, zaczynając od jakiejś pozycji, i pozwala
zastąpić te elementy nowymi, jeśli chcesz. Następny zestaw przykładów pokazuje, w jaki sposób
array_splice() jest używana do usuwania i zastępowania elementów w tablicy.
Format
array array_splice ( array &input, int offset [, int length [, array replacement]] )
Kopiowanie elementów tablicy
Funkcja array_slice()
W przypadku pomieszania terminów łączenie i plastrowanie, pomyśl o łączeniu jako o połączeniu
dwóch kawałków taśmy lub liny i pomyśl o plastrze jak o kromce chleba lub kawałku szarlotki. Funkcja
array_slice() wyodrębnia wycinek (niektóre określone elementy) tablicy, określony przez przesunięcie
i liczbę elementów do wyodrębnienia. Zwraca określoną sekwencję elementów z tablicy i resetuje
wartości klucza / indeksu. Jeśli argument logiczny ma wartość TRUE, wartości indeksu nie zostaną
dostosowane. Aby uprościć, funkcja array_slice () kopiuje elementy z jednej tablicy i przypisuje je do
innej tablicy. Tablica, która jest dzielona, nie jest zmieniana.
Format
array array_slice ( array array, int offset [, int length [, bool preserve_keys]] ) array = array_slice (
array_name, integer offset); array = array_slice ( array_name, integer offset, length); array =
array_slice ( array_name, integer offset, length, boolean value);
Przykład
<html><head><title>array_slice()</title></head>
<body bgcolor="cccc99">
<font face="verdana">
<pre>
<b>
<?php
1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry");
echo "Original array before slice(): <br />";
print_r($names);
2 $good_guys=array_slice($names, 0, 3);
echo "<br />New array from array_slice(0,3):<br /> ";
print_r($good_guys);
3 $chosen_ones=array_slice($names, -2);
echo "New array from array_slice(-2):<br />";
print_r($chosen_ones);

echo "Original array after the slice(): <br />";
4 print_r($names);
?>
</pre>
<b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 $names to tablica numeryczna zainicjowana listą ciągów.
2 Pierwszym argumentem funkcji array_slice() jest przesunięcie pozycji, od której rozpocząć
wybieranie elementów i drugi argument to długość lub liczba elementów do skopiowania. W tym
przykładzie „Tom”, „Dan” i „Steve” są kopiowane do tablicy o nazwie $ good_guys.
3 W tym przykładzie przesunięcie zaczyna się od końca szyku. Przesunięcie z -2 oznacza kopię zapasową
o dwie pozycje od końca tablicy. Ponieważ nie określono długości, funkcja array_splice() będzie
kopiować ostatnie dwa elementy, „Christian” i „Jerry”, z tablicy i przypisz je do $good_guys.
Łączenie i scalanie tablic
Funkcja array_combine()
Funkcja array_combine() zwraca tablicę składającą się z kluczy i wartości. Klucze nowej tablicy składają
się z wartości z pierwszej tablicy, a wartości związane z nowymi kluczami składają się z wartości z
drugiej tablicy (PHP 5). Funkcja zwraca FALSE, jeśli istnieje nierówna liczba wartości w którejkolwiek z
tablic używane jako argumenty.
Format
array array_combine ( array keys, array values )
Przykład
<html>
<head><title>Combining Arrays</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Combining Arrays</h3>
<pre>
<?php
1 $abbrev=array('CA', 'MT', 'VA');
2 $states=array('California','Montana','Virginia');
echo 'After combining $abbrev and $states',"<br />";
3 $combined=array_combine($abbrev, $states);

4 print_r($combined);
?>
<pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 $names to tablica numeryczna zainicjowana listą ciągów.
2 Pierwszym argumentem funkcji array_slice() jest przesunięcie pozycji, od której rozpocząć
wybieranie elementów i drugi argument to długość lub liczba elementów do skopiowania. W tym
przykładzie „Tom”, „Dan” i „Steve” są kopiowane do tablicy o nazwie $good_guys.
3 W tym przykładzie przesunięcie zaczyna się od końca szyku. Przesunięcie o wartość -2 oznacza
cofnięcie się o dwie pozycje od końca tablicy. Ponieważ długość nie jest określona, funkcja
array_splice() skopiuje ostatnie dwa elementy, „Christian” i „Jerry”, z tablicy i przypisze je do
$good_guys.
Łączenie i scalanie tablic
Funkcja array_combine()
Funkcja array_combine () zwraca tablicę składającą się z kluczy i wartości. Klucze nowej tablicy składają
się z wartości z pierwszej tablicy, a wartości związane z nowymi kluczami składają się z wartości z
drugiej tablicy (PHP 5). Funkcja zwraca FALSE, jeśli istnieje nierówna liczba wartości w którejkolwiek z
tablic ,używanych jako argumenty.
Format
array array_combine ( array keys, array values )
Przykład
<html>
<head><title>Combining Arrays</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Combining Arrays</h3>
<pre>
<?php
1 $abbrev=array('CA', 'MT', 'VA');
2 $states=array('California','Montana','Virginia');
echo 'After combining $abbrev and $states',"<br />";
3 $combined=array_combine($abbrev, $states);
4 print_r($combined);

?>
<pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica numeryczna o nazwie $abbrev ma przypisane trzy wartości łańcuchowe.
2 Tablica numeryczna o nazwie $states ma przypisane trzy wartości łańcuchowe.
3 Funkcja array_combine() łączy dwie tablice, tak że wartości w pierwszej tablicy $abbrev stają się
kluczami odpowiadającymi wartościom w drugiej tablicy, $states. Zwracana jest nowa tablica o nazwie
$combined, asocjacyjna tablica par klucz-wartość.
4 Połączona tablica jest drukowana. Klucze składają się z pierwszej tablicy, $abbrev, i wartości z drugiej
tablicy, $states.
Funkcja array_merge()
Funkcja array_merge() łączy dwie lub więcej tablic w celu zwrócenia jednej tablicy. Wartości jednej
tablicy są dołączane na końcu poprzedniej tablicy.
Format
array array_merge ( array array1 [, array array2 [, array ...]] )
Jeśli elementy tablicy mają te same klucze, klucz pierwszej tablicy zostanie nadpisany przez klucz
następnej. Jeśli jednak tablice zawierają klucze numeryczne, późniejsza wartość nie nadpisze
oryginalnej wartości, ale zostanie dodana. Jeśli podana jest tylko jedna tablica, a tablica jest
indeksowana numerycznie, klucze są ponownie indeksowane w kolejności.
Scalanie tablic indeksowanych numerycznie
Przykład poniższy ilustruje łączenie tablic indeksowanych numerycznie za pomocą funkcji
array_merge().
Przykład
<html>
<head><title>Merging Arrays</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Merging Arrays</h3>
<pre>
<?php
1 $primary=array('red', 'blue', 'yellow');
echo '$primary=array("red", "blue", "yellow")',"<br />";
2 $secondary=array('orange','purple','green');

echo '$secondary=array("orange","purple","green")',"<br
/>";
echo 'After merging $primary and $secondary',"<br />";
3 $merged=array_merge($primary, $secondary);
print_r($merged);
?>
<pre> </body> </html>
Wyjaśnienie
1 Inicjowana jest tablica numeryczna o nazwie $primary.
2 Druga tablica numeryczna, nazwana $secondary, jest inicjowana trzema wartościami.
3 Funkcja array_merge() dodaje drugą tablicę do pierwszej. Wartości indeksu drugiej tablicy są
zwiększane w kolejności, w jakiej pojawiają się w nowej scalonej tablicy.
Scalanie tablic asocjacyjnych
Przykład ilustruje łączenie tablic asocjacyjnych i usuwanie zduplikowanych kluczy.
Przykład
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Merging Associative Arrays</h3>
<pre>
<?php
1 $cyclewear1=array('item'=>'jersey', 'color'=>'blue',
'type'=> 'hooded');
2 $cyclewear2=array('size'=>'large','color'=>'white',
'cost'=>'145');
echo 'After merging $cyclewear1 and $cyclewear2',"<br />";
3 $merged=array_merge($cyclewear1, $cyclewear2);
4 print_r($merged);
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie

1 Tablica asocjacyjna jest inicjowana za pomocą par klucz-wartość.
2 Ta tablica asocjacyjna ma klucz „kolor”, podobnie jak pierwsza. Po scaleniu wartość klucza „color” w
pierwszej tablicy zostanie nadpisana przez wartość z drugiej tablicy.
3 Druga tablica, $cyclewear2, jest dołączana do pierwszej tablicy, $cyclewear1. Jeśli pierwsza tablica i
druga tablica mają zduplikowane klucze, zduplikowane klucze w pierwszej tablicy są nadpisywane.
Funkcja array_merge_recursive()
Funkcja array_merge_recursive() scala dwie lub więcej tablic rekurencyjnie. array_merge_recursive ()
łączy ze sobą elementy jednej lub więcej tablic, tak że wartości jednej tablicy są dołączane na końcu
poprzedniej. Zwraca wynikową tablicę.
Format
array array_merge_recursive ( array array1 [, array ...] )
Jeśli masz dwie tablice asocjacyjne, które są łączone, a ich klucze są takie same, ale ich wartości są
różne, funkcja array_merge_recursive () połączy wartości obu tablic w inną tablicę, jak pokazano w
przykładzie.
Jeśli tablice mają ten sam klucz numeryczny, późniejsza wartość nie zastąpi oryginalnej wartości, ale
zostanie dołączona.
Przykład
<head><title>Merging Associative Arrays</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Merging Associative Arrays</h3>
<pre>
<?php
1 $cyclewear1=array('item'=>'jersey', 'color'=>'blue',
'type'=> 'hooded');
2 $cyclewear2=array('size'=>'large','color'=>'white',
'cost'=>'145');
echo 'After merging $cyclewear1 and $cyclewear2',"<br />";
3 $merged=array_merge_recursive($cyclewear1, $cyclewear2);
4 print_r($merged);
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie

1 Tablica asocjacyjna $cyclewear1 zawiera pary klucz-wartość opisujące element o nazwie „jersey”.
2 Tablica asocjacyjna $cyclewear2 zawiera bardziej opisowe pary klucz-wartość, a także ma klucz
„kolor”, ale z inną wartością.
3 Funkcja array_merge_recursive() scala dwie tablice i gdzie klucz jest taki sam, tworzy tablicę wartości.
Klucz „kolor” składa się teraz z tablicy kolorów, „niebieskiego” i „białego”.
4 Po rekurencyjnym scaleniu dwóch tablic nowa tablica wróciła z array_merge_recursive() i jest
drukowane.
Operatory tablicowe
Operatory tablicowe używane do manipulowania tablicami są wymienione w tabeli 8.10. Są to te same
operatory, które omówiliśmy w rozdziale 5, „Operatory”, ale teraz są one stosowane do tablic, a nie
do łańcuchów i liczb.
Operator: Funkcja: Znaczenie
$ a + $ b: Unia: Unia $ a i $ b
$ a == $ b: Równość: PRAWDA, jeśli $ a i $ b mają te same pary klucz-wartość
$ a === $ b: Tożsamość: PRAWDA, jeśli $ a i $ b mają te same pary klucz-wartość w tej samej kolejności
i tego samego typu
$ a! = $ b: Nierówność: PRAWDA, jeśli $ a nie jest równe $ b
$ a <> $ b: Nierówność: PRAWDA, jeśli $ a nie jest równe $ b
$ a! == $ b: Nonidentity: TRUE, jeśli $ a nie jest identyczne z $ b
Operator związku
Operator sumy łączy dwie tablice: Tablica po prawej stronie operatora jest łączona z tablicą po lewej
stronie operatora. Jeśli którykolwiek z kluczy jest taki sam, klucze po lewej stronie tablicy nie zostaną
nadpisane. Operator związku jest przedstawiony w przykładzie
Przykład
<html>
<head><title>Union</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<b>
<pre>
<?php
1 $colors=array('R'=>'red','G'=>'green','B'=>'blue');
2 $shades=array('G'=>'gray','BL'=>'black','W'=>'white');
/* two keys are the same */
3 $combo = $colors + $shades;// Join $shades to $colors

print_r($combo) . "<p>";
4 print_r($ shades + $colors);// Now join $colors to $shades
?>
</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $colors ma przypisane pary klucz-wartość.
2 Tablica o nazwie $shades ma przypisane pary klucz-wartość. Klucz „G” jest wspólny dla obu tablic,
ale ma różne wartości.
3 Operator sumy łączy razem dwie tablice. Obie tablice mają klawisz „G”. Wartości tablicy po lewej
stronie, $colors, nie zostaną nadpisane przez wartości klawiszy po prawej stronie.
4 Umieszczając $shades po lewej stronie operatora +, wartość jego Klawisz „G”, „szary” nie zostanie
nadpisany.
Równość i identyczne operatory
W przypadku używania operatora równości do porównania dwóch tablic, jeśli zarówno klucze, jak i
wartości mają tę samą wartość, są one równe, ale kolejność i typ danych nie mają znaczenia. Aby były
identyczne, klucze i wartości muszą mieć ten sam typ danych, tę samą wartość i mieć tę samą kolejność.
Przykład
<html>
<head><title>Equality and Identity</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="arial" size='+1'>
<?php
1 $pets=array('dog', 'cat', 'bird');
2 $animals=array(1=>'cat',0 =>'dog', "2" => 'bird');
3 if ($pets == $animals){ // key-value pairs are equal
echo "\$pets and \$animals are equal.<br />";
}
else{
echo "\$pets and \$animals are not equal.<br />";
}

4 if ($pets === $animals){ /* key-value pairs must be in the
same order and keys are of the same type */
echo "\$pets and \$animals are identical.<br />";
}
else{
5 echo "\$pets and \$animals are not identical.<br />";
}
6 $pets=array('dog','cat', 'bird');
// Reorder key-values
7 $animals=array(0=>'dog', 1=>'cat', 2=> 'bird');
8 if ($pets === $animals){
echo "Now \$pets and \$animals are identical.<br />";
}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica o nazwie $animals ma przypisane trzy wartości. Wartości indeksu 0, 1 i 2 są przypisywane
automatycznie, jeśli nie zostaną określone.
2, 3 Tablicy o nazwie $animals są przypisywane trzy wartości. Wartości indeksu 0, 1 i 2 są przypisane
do każdego z elementów, ale elementy są ułożone w innej kolejności. Podczas sprawdzania równości
tak długo, jak klucze i wartości są równe, tablice są równe.
4 Podczas testowania pod kątem „identyczności” klucze i wartości nie tylko muszą być równe, ale
muszą być w tej samej kolejności.
5 Ta linia jest wykonywana, ponieważ „identyczny” test zakończył się niepowodzeniem w linii 4.
6 Tablica o nazwie $ zwierzaki ma przypisane trzy wartości. Wartości indeksu 0, 1 i 2 są przypisywane
automatycznie, jeśli nie zostaną określone.
7 Tablica $animals ma przypisane indeksy numeryczne i wartości, które są w tej samej kolejności i
zawierają te same wartości, co tablica $pets w linii 6. Mimo że wyglądają inaczej, elementy tablicy w
tablicy $pets są ustawiane na początek indeks 0 domyślnie.
8 Tablica $pets jest identyczna jak tablica $animals; to znaczy klucze i wartości są takie same i są w tej
samej kolejności, wtedy wyrażenie jest prawdziwe.

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika
Co to jest funkcja?
Widzieliśmy już wiele wbudowanych funkcji PHP do manipuluj tablicami i łańcuchami, wykonuj testy
na zmiennych, wyświetlaj dane wyjściowe i nie tylko. PHP zapewnia szeroką gamę wbudowanych
funkcji do wykonywania typowych zadań, dzięki czemu nie musisz pisać własnych funkcji. Gdy twoje
programy stają się bardziej wyrafinowane, może się okazać, że konkretne zadanie, którego
potrzebujesz, nie jest obsługiwane przez PHP lub chcesz podzielić program na mniejsze jednostki, aby
uczynić go łatwiejszym do zarządzania. Następnie nadszedł czas, aby napisać własne funkcje, a ta część
pokaże Ci, jak to zrobić. Ale najpierw - zdefiniujmy teraz funkcję. Funkcje to samodzielne jednostki
programu zaprojektowane do wykonania określonego zadania, takiego jak obliczenie spłaty kredytu
hipotecznego, pobranie danych z bazy danych lub sprawdzenie poprawności danych wejściowych. Gdy
funkcja jest wywoływana w programie, przypomina to zboczenie z głównej części programu. PHP
rozpoczyna wykonywanie instrukcji w funkcji, a po zakończeniu wraca do programu głównego i
kontynuuje od miejsca, w którym zostało przerwane. Z funkcji można korzystać w kółko, co pozwala
uniknąć powtarzalnego programowania. Służą również do dzielenia programu na mniejsze moduły, aby
był lepiej zorganizowany i łatwiejszy w utrzymaniu. Z definicji funkcja jest blokiem instrukcji, które nie
tylko wykonują określone zadanie, ale mogą również zwracać wartość. Funkcja jest niezależna od
programu i nie jest wykonywana, dopóki nie zostanie wywołana. Funkcja, często nazywana „czarną
skrzynką”, to jak kalkulator kieszonkowy lub pilot. Informacje trafiają do czarnej skrzynki jako dane
wejściowe (jak kalkulator lub pilot zdalnego sterowania po naciśnięciu przycisków), a akcja lub wartość
zwracana z pudełka jest jej wyjściem (na przykład obliczenie lub inny kanał). To, co dzieje się wewnątrz
pudełka, jest dla użytkownika przejrzyste. Tylko programista, który pisze funkcję, dba o te szczegóły.
Kiedy używasz wbudowanych funkcji PHP, takich jak print() lub rand(), wysyłasz ciąg tekstu lub liczbę
do funkcji, a ona odsyła. Nie obchodzi cię, jak wykonuje swoją pracę, po prostu oczekujesz, że zadziała.
Jeśli wyślesz złe dane wejściowe, otrzymasz złe wyjście lub może nic, stąd wyrażenie „śmieci w wejściu,
śmieci na zewnątrz”. Funkcje są jak miniskrypty. Zawierają instrukcje PHP, które zachowują się jak
pojedyncze polecenie i mogą być wywoływane wielokrotnie w całym programie bez przepisywania
kodu. Terminy funkcja i metoda są często używane zamiennie. Termin metoda odnosi się do funkcji
używanej z obiektami PHP. Termin funkcja użyty w tym rozdziale jest samodzielnym blokiem instrukcji,
niezależnym od programu, dopóki nie zostanie wywołany przez obiekt wywołujący.
Deklaracja funkcji, definicja i wywołanie
Terminy deklaracja i definicja są często używane zamiennie, ale są to naprawdę różne terminy. Aby
zadeklarować funkcję, należy nadać jej nazwę, po której następuje słowo kluczowe function oraz
zestaw nawiasów, które mogą zawierać parametry (komunikaty), które funkcja będzie akceptować, ale
nie muszą.
function do_something () // Deklaracja
Definicja funkcji to deklaracja i treść instrukcji znajdujących się w nawiasach klamrowych po nazwie
funkcji.
function do_something () {instrukcje; // Definicja}
Funkcja sama w sobie nic nie robi. Wywołanie odnosi się do wywołania funkcji; to znaczy informowanie
PHP o rozpoczęciu wykonywania instrukcji w nawiasach klamrowych. Zazwyczaj funkcja jest
wywoływana z instrukcji w innej części programu za pomocą jej nazwy, po której następuje zestaw
nawiasów, które mogą być puste lub nie.

do_something();
Teraz jesteśmy gotowi połączyć wszystkie te elementy razem, aby utworzyć funkcję i ją wywołać.
Gdzie umieścić funkcje
Funkcje zdefiniowane przez użytkownika można deklarować w dowolnym miejscu pliku. Są one
umieszczane w znacznikach <? php i ?> I są dostępne tylko dla skryptu, w którym zostały zdefiniowane.
Funkcję można wywołać przed jej definicją lub po niej, ponieważ PHP wewnętrznie kompiluje wszystkie
definicje funkcji przed wykonaniem którejkolwiek instrukcji w skrypcie. Często używane funkcje są
często przechowywane w oddzielnych plikach w celu ponownego wykorzystania w razie potrzeby.
Jak zdefiniować funkcję
Aby zdefiniować funkcję, po słowie kluczowym function następuje nazwa funkcji i zestaw nawiasów.
Nawiasy są używane do przechowywania parametrów, wartości odbieranych przez funkcję. Instrukcje
funkcji są zawarte w nawiasach klamrowych.
<? php function bye () {print "Bye, adios, adieu, au revoir ..."); }
?>
W nawiasach klamrowych akceptowany jest każdy legalny kod PHP, w tym inne wywołania funkcji,
HTML, deklaracja nowych zmiennych, a nawet wywołania samego siebie. Pomyśl o funkcji jak o mini
skrypcie PHP. Funkcja, podobnie jak zmienne, ma konwencje nazewnictwa:
1. Musi składać się z liter, cyfr lub znaku podkreślenia i nie może zaczynać się od cyfry.
2. Nazwa funkcji musi być unikalna dla każdej funkcji. Możesz mieć zmienną o tej samej nazwie, ale nie
jest to zalecane.
3. Funkcji należy nadać nazwę, która wskazuje jej przeznaczenie za pomocą słowa czynnościowego,
czasownika, takiego jak updateEmail(), getList() lub countTax(). Nazwa twojej funkcji powinna
wskazywać, co funkcja ma robić; na przykład funkcja używana do wyświetlania danych wyjściowych
formularza może nosić nazwę display-Form() zamiast showit().
4. W przeciwieństwie do nazw zmiennych, nazwy funkcji nie uwzględniają wielkości liter. Konwencja
używa małych liter.
Prawidłowe nazwy Przykłady: Przykłady Nieprawidłowe nazwy
do_work() : 5printout () // Nie można zacząć od liczby
Addemup() : show-form () // Nie może zawierać myślnika
calculate2() : $ moveover () // Nie może zawierać znaków niealfanumerycznych innych niż podkreślenie
_name_that_tune()
Jak wywołać funkcję
Po zdefiniowaniu funkcji możesz jej użyć. Funkcje PHP są wywoływane przez wywołanie funkcji; na
przykład bye() lub show_me ($ a, $ b). Wywołanie funkcji jest podobne do zjazdu z głównej autostrady,
po której jedziesz, a następnie ponownego powrotu na główną drogę. Główna autostrada jest
analogiczna do programu PHP, a wywołanie funkcji jest analogiczne do objazdu na drodze. Po
wywołaniu funkcji wykonywane są instrukcje zawarte w funkcji. Po zakończeniu funkcji sterowanie

wraca do instrukcji następującej po wywołaniu funkcji (tj. w miejscu, w którym zostało przerwane w
programie głównym), a wykonywanie programu jest kontynuowane. Po wywołaniu po nazwie funkcji
następuje zestaw nawiasów, które mogą zawierać komunikaty, które trafią do funkcji. Te komunikaty
nazywane są argumentami. Gdy funkcja powróci, może odesłać informacje do programu głównego.
Kontynuując analogię objazdów, jeśli przed objazdem kupisz aparat cyfrowy i trochę wody do zabrania
ze sobą, te elementy będą jak argumenty dla funkcji. Kiedy wrócisz na główną drogę, możesz przynieść
kilka zdjęć i pustą butelkę po wodzie. Byłoby to analogiczne do instrukcji return w funkcji. Jeśli, na
przykład, funkcja otrzyma listę numerów, a jej zadaniem jest pobranie średniej z tych liczb, to może
zwrócić tę średnią rozmówcy funkcji. Aby sprawdzić, czy funkcja została zdefiniowana lub czy naprawdę
jest funkcją, użyj wbudowanej funkcji isset ().
Format
Defiincja funkcji:
function function_name() {statement; statement;} function function_name (parameter, parameter,
...){statement; statement;}
Wywołanie fukcji:
function_name(); function_name(argument, argument, ...)
Przykład
<html>
<html><head><title>A Simple Function</title></head>
<body bgcolor="009900">
<font size="+1">
<center>
<?php
1 function welcome(){ // Function definition
2 $place="San Francisco Zoo"; //Local variable
print ("<b>Welcome to the $place!<br />");
3}
4 welcome(); // Function call
?>
5 <img src="zoo.jpg" width="340" height="200">
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja może być zdefiniowana przed lub po miejscu w programie, w którym jest wywoływana.
Funkcje są umieszczane między tagami PHP. W tym przykładzie funkcja jest zdefiniowana, ale nic nie

zrobi, dopóki nie zostanie wywołana z dowolnego miejsca w skrypcie. Po słowie kluczowym function
następuje zdefiniowana przez użytkownika nazwa funkcji o nazwie welcome oraz zestaw nawiasów. W
nazwie funkcji nie jest rozróżniana wielkość liter. Nawiasy są używane do przechowywania
parametrów, informacji odbieranych przez funkcję. To, co faktycznie robi funkcja, jest obsługiwane
przez zestaw instrukcji zawartych w nawiasach klamrowych.
2 Instrukcje zawarte w nawiasach klamrowych to definicja funkcji. Są wykonywane przy każdym
wywołaniu funkcji. Gdy ta funkcja zostanie wywołana, do zmiennej o nazwie $place zostanie przypisany
ciąg „San Francisco Zoo”. Zmienne zadeklarowane w funkcji mają zasięg lokalny. Nie są widoczne poza
funkcją, podczas gdy zmienne zdefiniowane poza funkcją nie są widoczne w funkcji, chyba że są
ustawione jako globalne.
3 To jest ostatni zamykający nawias sześcienny, który kończy definicję funkcji.
4 Tutaj funkcja jest wywoływana lub wywoływana. Po wywołaniu funkcji welcome() program
przeskoczy do wiersza 1 i wykona instrukcje zawarte w definicji funkcji. Po zakończeniu funkcji
sterowanie programem przechodzi do linii 5, linii znajdującej się bezpośrednio po wywołaniu funkcji.
5 Obraz jest częścią strony HTML i zostanie wyświetlony po wywołaniu funkcji.
Przekazywanie argumentów
Jakie są argumenty i parametry? Jeśli użytkownik chce wysłać wartości do funkcji, wywołuje tę funkcję
z rozdzieloną przecinkami listą argumentów umieszczoną w nawiasach. W analogii „objazd na drodze”
byłoby to jak podnoszenie jedzenia lub jednorazowego aparatu fotograficznego, który trzeba zabrać,
gdy tymczasowo opuszczasz główną drogę. Następująca funkcja feed_me() przy wywołaniu przyjmuje
trzy argumenty:

Nazwy argumentów niekoniecznie są tymi samymi nazwami na liście parametrów, ale odpowiadają
tym samym wartościom. Te wartości można przypisać do zmiennych lokalnych w ramach funkcji.
Znikają, gdy funkcja kończy działanie. PHP nie śledzi liczby argumentów wysyłanych do funkcji, aby
upewnić się, że są one zgodne z liczbą parametrów podanych w definicji funkcji na drugim końcu. Jeśli
wyślesz trzy argumenty, a w funkcji zdefiniowane są tylko dwa parametry, trzeci argument zostanie
zignorowany. Jeśli wyślesz tylko dwa argumenty, a lista parametrów oczekuje trzech, PHP wyśle
ostrzeżenie, takie jak poniższe, a parametr pozostanie nieustawiony:
Warning: Missing argument 3 for calc_mileage() in
c:\wamp\www\exemples\ch9functions\calc_mileage.php on line 5

Analogicznie do kalkulatora kieszonkowego, jesteś wywołującym, kiedy naciskasz przyciski, a
wewnętrzne funkcje kalkulatora są odbiornikiem.
Przekazywanie przez wartość
Kiedy przekazujesz argumenty według wartości, PHP tworzy kopię zmiennej, więc jeśli zmienisz ją w
funkcji, zmieniasz tylko kopię. Kiedy funkcja kończy działanie, kopia jest niszczona. W przykładzie
drugim parametry $m i $g są kopiami oryginalnych wartości $mil i $galonów. Jeśli dasz sobie 10
galonów więcej gazu w funkcji ($m + 10), to gdy funkcja zakończy działanie, pierwotna wartość
pozostanie niezmieniona. Aby zapobiec nieumyślnej zmianie wartości zmiennych zadeklarowanych
poza funkcją, wysłanie kopii jest uważane za bezpieczny sposób przekazywania argumentów i jest
zaprojektowane jako domyślne.
Przykład
(Plik HTML)
<html><head><title>Passing Arguments</title></head>
<body bgcolor="lavender">
1 <form action="volume.php">
<p>
Find the volume (in feet) of a rectangular room with sides
2 <input type="text" size=6 name="s1">
by
<input type="text" size=6 name="s2">
by
<input type="text" size=6 name="s3">
<p>
<input type="submit" name="submit" value="Get Volume" >
</form>
--------------------------------------------------------------------(The PHP Script)

<html><head><title>Passing Arguments</title></head>
<body bgcolor = "#ffffcc">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
3 extract($_REQUEST);

6 print "The volume of the room is: "
. $side1 * $side2 * $side3."cubic ft.<br />";
}
?>
</body></html>
Wyjaśnienie
1 Formularz HTML zaczyna się tutaj. Gdy użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, skrypt PHP
wymieniony w atrybucie akcji zostanie uruchomiony przez serwer. Stosowaną tutaj metodą jest
metoda GET, domyślna metoda przesyłania danych z przeglądarki na serwer.
2 Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie trzech pól tekstowych, które będą zawierały
rozszerzenie wymiaru pomieszczenia (w stopach).
3 W skrypcie PHP wartości (tj. dane wejściowe użytkownika) są wyodrębniane z tablicy $ _REQUEST.
Wartości są przechowywane w zmiennych o nazwach urządzenia wejściowego w postaci HTML: $s1,
$s2 i $s3.
4 Funkcja volume() jest wywoływana (wywoływana) z trzema argumentami: $s1, $s2 i $s3. Kopie tych
wartości zostaną przesłane do funkcji.
5 Ten wiersz określa, co robi funkcja. Pomnoży trzy przekazane wartości, aby uzyskać objętość
pomieszczenia i wydrukuje wynik.
6 Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przez użytkownika przycisku „Get Volume”, skrypt PHP
zostanie przetworzony. Funkcja volume () obliczy kubaturę pomieszczenia i wyświetli wyniki w
przeglądarce
Brakujące argumenty
Jeśli oczekujesz, że funkcja przyjmuje argumenty, musisz wysłać odpowiednią liczbę argumentów do
funkcji, w przeciwnym razie otrzymasz komunikat ostrzegawczy od interpretera PHP. Aby
zagwarantować, że parametr zostanie ustawiony, nawet jeśli funkcja wywołująca go nie dostarcza,
możesz ustawić domyślne wartości parametrów w deklaracji funkcji

Przykład
<html><head><title>Passing Arguments</title></head>
<body bgcolor = "#ffffcc">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
extract($_REQUEST);
1 volume($s1, $s2); // Need three arguments, have only two
2 function volume($side1,$side2,$side3){
print "The volume of the room is: "
. $side1 * $side2 * $side3." cubic ft.<br />";
}
?>
</body>
Wyjaśnienie
1 Funkcja volume () jest wywoływana z dwoma argumentami, ale funkcja oczekuje trzech.
2 Funkcja jest zdefiniowana tak, aby przyjmować trzy argumenty, po jednym dla każdej strony
pomieszczenia:

Ponieważ brakuje trzeciego argumentu, funkcja pomnoży $side1 i $side2 przez zero, co jest wartością
brakującego $side3
Zmienna liczba argumentów
Jeśli funkcja ma pobierać zmienną liczbę argumentów, istnieją trzy wbudowane funkcje PHP, które
pomogą Ci określić, ile argumentów zostało przekazanych i jakie to były. Te funkcje to: func_num_args,
func_get_args i func_get_arg.
Wbudowane funkcje do obsługi argumentów zmiennych
Funkcja: Co robi
func_num_args (): zwraca liczbę argumentów przekazanych do funkcji
func_get_arg ($ arg_num): Zwraca określony argument na podstawie jego
pozycja indeksu
func_get_args (): Zwraca tablicę zawierającą wszystkie argumenty

Przykład
<html><head><title>Variable Arguments</title></head>
<body bgcolor = "#ffffcc">
<font face="verdana" size="+1">
<pre>
<?php
1 average(40,90,89,93,75);
//
Arguments must be literals
2 function average(){
$sum = 0;
3 $all_args = func_get_args();
print_r($all_args);
4 $size = func_num_args();
for($i = 0; $i < $size; $i++){
5 $sum += func_get_arg($i);
}
6 print "The average is:" . $sum/$size ."<br />";
}
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Wywoływana jest funkcja get_average(). Argumenty są tablicą liczb. Podczas używania specjalnych
wbudowanych funkcji PHP lista argumentów musi być dosłowna; to znaczy ciąg, liczba i tak dalej. Nie
może być zmienną.
2 Funkcja get_average() jest tutaj zdefiniowana.
3 Wbudowana funkcja func_all_args() zwraca tablicę wszystkich parametrów otrzymane w funkcji.
4 Wbudowana funkcja func_num_args() zwraca liczbę parametrów otrzymanych w funkcji.
5 Wbudowana funkcja func_get_arg() pobiera numer indeksu z elementu tablicy argumentów i zwraca
jego wartość. W tym przykładzie indeks zaczyna się od 0 i za każdym razem w pętli będzie zwiększany

o 1 aż do zakończenia tablicy. Za każdym razem w pętli wartość elementu jest dodawana do sumy.
Suma wszystkich ocen jest sumowana do czasu zakończenia pętli.
Ustawianie parametrów domyślnych
Jeśli obiekt wywołujący funkcję nie przekazuje argumentu, a funkcja oczekuje go, możesz ustawić
parametr domyślny. Oto kilka zasad korzystania z parametrów domyślnych:
1. Parametry bez wartości domyślnych należy umieścić przed parametrami, do których przypisano
wartości domyślne.
2. Wartość przypisana jako domyślna musi być stałą, taką jak łańcuch lub liczba, ale nie może być
zmienną.
3. Jeśli wywołujący funkcję przekaże oczekiwany argument, wartość domyślnego parametru zostanie
zignorowana.
Przykład
<html><head><title>Default Arguments</title><head>
<bgcolor="#fffed9">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
1 function print_table($border, $color="#669966"){
2 print<<<TABLE_BLOCK
<table border="$border">
<caption><b>Lincoln High Events</b></caption>
<tr bgcolor="$color">
<th>Date</th>
<th>Event</th>
<th>Time</th>
<th>Location</th>
</tr>
<tr>
<td>June 8</td>
<td>Graduation</td>
<td>8:00 PM</td>
<td>Gymnasium</td>
</tr>
<tr>

<td>June 21</td>
<td>Piano Recital</td>
<td>8:00 PM</td>
<td>Theatre</td>
</tr>
<tr>
<td>July 4</td>
<td>Fireworks</td>
<td>9:00 PM</td>
<td>Football Field</td>
</tr>
</table>
<hr>
3 TABLE_BLOCK;
}
4 print_table("1"); // One argument passed; default color used
5 print_table("10", "gray"); /* Two arguments passed; second
argument overrides the default */
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja print_table() ma dwa parametry. Pierwsza musi być wysłana od dzwoniącego, a druga jest
domyślna. Jeśli wywołujący nie wyśle wartości koloru, otrzyma domyślną wartość zieloną, # 669966.
2, 3 To jest heredoc. Cały tekst między << TABLE_BLOCK a zakończenie TABLE_BLOCK w linii 3 zostanie
wyświetlone w przeglądarce. Jest to łatwy sposób na wysłanie całej sekcji HTML za pomocą tylko jednej
instrukcji drukowania PHP.
4 Funkcja print_table() jest wywoływana z jednym argumentem, szerokością obramowania tabeli. Brak
argumentu koloru. Funkcja będzie używać domyślnego parametru, aby ustawić wiersz tabeli. Wartość
parametru domyślnego musi być stała.
5 Tym razem wywoływana jest funkcja print_table() z dwoma argumentami, szerokością obramowania
(„10”) i kolorem („szary”). Obie te wartości zostaną przypisane do $ border i $ color, wartość domyślna
jest ignorowana.
Przekazywanie przez referencję

Podczas przekazywania zmiennej przez referencję (tylko zmienne mogą być przekazywane przez
referencję), przekazywaną wartość można zmienić bezpośrednio, ponieważ zamiast przekazywać kopię
wartości, przekazujesz referencję do zmiennej oryginalnej. Wszelkie zmiany wprowadzone w zmiennej
w funkcji zmienią wartość oryginalnej zmiennej. Podczas przekazywania dużych łańcuchów, tablic lub
obiektów jest to mniej kosztowna operacja dla PHP niż kopiowanie wszystkich wartości na listę
parametrów. Podczas przekazywania przez referencję nie będziesz musiał odsyłać wartości zwrotnej i
przypisywać jej do zmiennej w programie głównym. Jest to jednak niebezpieczne, ponieważ umożliwia
modyfikacje zmiennej w ramach funkcji, które mogą później spowodować szkodliwe skutki uboczne
kodu programu poza funkcją.
Przykład
<html><head><title>Pass by Reference</title></head>
<body bgcolor="yellow"><font face="arial">
<b>
<?php
$colors = array('red','green','blue');
1 $list=print_r ($colors,true);
2 html_tags($list);
3 echo "$list";
4 $string = "Hello, world!";
5 html_tags($string,"p");
echo "$string";
echo "$string";
6 function html_tags(&$text, $tags="pre"){
7 switch($tags){
case 'br':
$text = "$text</$tags>";
break;
case 'p':
$text = "<$tags>$text";
break;
default:
8 $text = "<$tags>$text</$tags>";
break;
}

}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Wynikiem wbudowanej funkcji print_r() jest zmienna $list. To jest sformatowaną listą zawartości
tablicy $ colors.
2 Funkcja html_tags() jest wywoływana z jednym argumentem $ list (zawartość tablicy $ colors).
Domyślnie drukowany jest tekst ze znacznikami <pre>.
3 Ponieważ argument $list został przekazany do funkcji przez odniesienie, został on zmodyfikowany w
funkcji. W tym przykładzie znaczniki HTML <pre> zostały dodane, aby dane wyjściowe pojawiały się w
osobnych wierszach.
4, 5 Ciąg znaków jest przypisany do $string, który zostanie przekazany jako argument do funkcji
html_tags(). Do funkcji przekazywany jest również inny argument, „p”, powodując, że łańcuch jest
drukowany jako akapit przez dołączenie znacznika <p> na początku. Ciąg jest drukowany dwukrotnie
pokaże, że tag akapitu został dodany.
6 Zdefiniowano funkcję html_tags(). Ma dwa parametry: odniesienie do przekazywanego tekstu i
parametr domyślny, który ustawi domyślny tag na tag <pre>, jeśli użytkownik nie poda drugiego
argumentu podczas wywoływania funkcji. Ponieważ pierwszy parametr jest odwołaniem, PHP nie
utworzy kopii wartości przychodzącej do funkcji, ale utworzy odniesienie lub alias, aby oryginalna
wartość mogła zostać zmodyfikowana w funkcji. Instrukcja return nie będzie konieczna, ponieważ
funkcja ma dostęp do oryginalnej zmiennej.
7 Instrukcja switch oceni wartość tagów $ i przetestuje ją przeciwko przypadkom wymienionym
poniżej. Oryginalny tekst przekazany jako pierwszy parametr będzie otoczony tagami wybranymi w
drugim parametrze.
8 Domyślnie dla tekstu przekazywanego do funkcji jest udostępniony otwierający i zamykający
znacznik. Po zakończeniu funkcji oryginalny tekst zostanie zmieniony, aby uwzględnić wybrane tagi
Dynamiczne wywołania funkcji
Wcześniej omówiliśmy zmienne dynamiczne, zwane także zmiennymi zmiennymi, w których zmienna
może być aliasowana przez nadanie jej nazwy innej zmiennej. Możesz również przypisać nazwę funkcji
jako ciąg do zmiennej, a następnie użyć zmiennej dokładnie tak, jak samej nazwy funkcji.
Format
function function_name() { statements... ; }
$variable = function_name;
$variable();
Example:
function sayGoodbye(){

echo "So long.<br />";
}
$bye = "sayGoodbye"; // Przypisz nazwę funkcji do zmiennej
$bye(); // Wywołaj funkcję przy użyciu zmiennej zmiennej
// wyświetla "So long.
Zwracane wartości
Po zjechaniu z głównej drogi nadszedł czas na powrót. Instrukcja return w funkcji umożliwia wysłanie
wartości z powrotem do wywołującego lub wyjście z funkcji, zanim osiągnie koniec. Zwykle, jeśli
wywołanie zwrotne ma miejsce przed zakończeniem funkcji, jest oparte na jakimś warunku, który
został spełniony lub niespełniony. Funkcja może zwracać jedną lub wiele wartości, a także odwołania.
Zwracanie pojedynczej wartości
W poniższym przykładzie wartość prostej zmiennej skalarnej jest zwracana z funkcji i przypisywana do
zmiennej po stronie odbierającej. Funkcja jest wywoływana po prawej stronie znaku równości, a
zwracana wartość jest przechowywana w zmiennej po lewej stronie.
Przykład

Wyjaśnienie
1 Tablicy numerycznej $grades jest przypisanych pięć liczb.
2, 3 Zdefiniowana przez użytkownika funkcja średnia () znajduje się po prawej stronie znaku równości,
co powoduje, że jest wywoływana przed przypisaniem do $result. Funkcja ma jeden argument, tablicę,
$grades.
Cokolwiek zostanie zwrócone z funkcji, zostanie przypisane do $result. W następnym wierszu ten
wynik jest wyświetlany w przeglądarce.

4 Funkcja o nazwie średnia jest definiowana jednym parametrem, a kopia tablicy przekazanej w linii 2.
5 Wbudowana funkcja count () określa liczbę elementów w tablicy, która została przekazana do funkcji.
6 Jeśli funkcja nie otrzymała żadnych parametrów, instrukcja return spowoduje zamknięcie funkcji w
tym miejscu i wyjście ze skryptu. Ta instrukcja zapobiega dalszemu wykonywaniu pozostałych instrukcji
w funkcji. PHP wyrzuciłby komunikat o błędzie w linii 7. z niedozwolonym dzieleniem zera, gdyby
program kontynuował w tym miejscu.
7 Pętla for służy do iteracji po tablicy wyników, która jest sumą wyników. Rozmiar tablicy określa, kiedy
kończy się pętla.
8 Wyrażenie $ sum / $ rozmiar jest obliczane i zwracany jest wynik do miejsca, w którym funkcja została
wywołana w linii 2 i ta wartość zostanie przypisana do $ result.
Zwroty warunkowe
Jeśli to, co jest zwracane przez funkcję, jest oparte na jakimś warunku, możesz mieć wiele instrukcji
powrotu w funkcji. Wartość zwracana może być logiczną PRAWDA lub FAŁSZ, jak widzieliśmy już w
wielu wbudowanych funkcjach PHP, lub wartością zwróconą na podstawie warunku testowego.
Rozważmy przykład 9.8, gdzie są trzy zwracane wartości.
Przykład
(The HTML File)
<html><head><title>What time is it?</title></head>
<body bgcolor="silver">
<div align="center">
1 <form action="clock.php" method="post">
Enter the number of hours since midnight<br />
<input type="text" size='3' name="time">
<br /><br />
2 <input type="submit" value="Get the time!">
<p>
<input type="reset">
</form>
</div>
</html>
-------------------------------------------------------------------(The PHP file)
<html><head><title>Conditional Return</title></head>

<body bgcolor="silver">
<div align="center">
<font size="+1">
<?php
3 function clock_time($total_hours){
if($total_hours < 0 || $total_hours > 23){
4 return "Invalid input.<br />";
}
5 $hours = (($total_hours - 1) % 12) + 1;
if ( $total_hours >= 12) {
6 return "The time is $hours PM.\n<br />";
}
else{
7 return "The time is $hours AM.\n<br />";
}
}
// If the user filled in the text field, enter the block
if ($_REQUEST['time']){
$num_hours=trim($_REQUEST['time']); /* Remove any
leading/trail whitespace */
8 print clock_time($num_hours); // Call clock_time
}
?>
</font>
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 To jest plik HTML, w którym zostanie wyświetlony formularz, pole tekstowe o nazwie czas. Gdy
użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, dane formularza zostaną przesłane do skryptu PHP
przypisanego do atrybutu akcji formularza. Formą wysyłania formularza jest poczta.

2 Gdy użytkownik naciśnie ten przycisk, formularz zostanie przesłany do skryptu PHP o nazwie
clock.php.
3 Zadeklarowano funkcję clock_time (). Potrzeba jednego argumentu. Jego funkcją jest zwrócenie
łańcucha zawierającego bieżący czas w notacji AM / PM.
4 Jeśli warunek w linii 3 jest prawdziwy, to łańcuch ten jest zwracany i drukowany w linii 8.
5 Używając modułu, $ total_hours% 12 zwraca wartość z zakresu od 0 do 11. Ta formuła powinna
dostosować wynik, tak aby zakres mieścił się w zakresie od 1 do 12.
6 Jeśli warunek w poprzednim wierszu jest prawdziwy, to łańcuch ten jest zwracany i drukowany w
wierszu 8..
7 Jeśli czas jest inny niż PM, to ten ciąg jest zwracany do wiersza 8.
8 Wywoływana jest funkcja clock_time (). Ciąg jest zwracany i odbierany jako argument wbudowanej
funkcji print (). Czas zostanie wydrukowany w notacji AM / PM.
Zwracanie wielu wartości
Czasami możesz chcieć zwrócić wiele wartości z funkcji. Na przykład, otworzyłeś plik lub bazę danych i
chcesz zdefiniować funkcję do pobierania informacji poprzez odczytywanie wierszy z pliku lub
pobieranie wierszy z bazy danych. Funkcja zwróci listę pobranych towarów, na przykład produkt,
numer jednostki, cenę, ilość i tak dalej. PHP pozwala zwracać nie tylko pojedyncze wartości, ale także
tablice i tablice asocjacyjne. W przykładzie 9.9 zastosowano prostą funkcję, aby podnieść do kwadratu
wszystkie wartości w tablicy i zwrócić zmodyfikowaną tablicę. Uwaga: musisz zwrócić tablicę, a nie jej
poszczególne elementy; na przykład return ($ n [0], $ n [1], $ n [2], $ n [3]) byłoby błędne.
Przykład
<?php
1 $numbers=array(1,2,3,4,5,6);
print "<pre>Before: ";
print_r($numbers);
2 $new_numbers = square($numbers);
print "<br />After: ";
print_r($new_numbers);
print "</pre><br />";
3 function square($n){
for($i=0; $i<count($n); $i++){
4 $n[$i] = $n[$i] * $n[$i];
}
5 return $n; // Return an array
}

?>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowano numeryczną tablicę liczb całkowitych.
2 Wywoływana jest funkcja square(). Tablica liczb całkowitych jest przekazywana jako lista
argumentów do funkcji.
3 Funkcja square() przyjmuje jeden parametr, tablicę liczb całkowitych przekazaną w linii 2.
4 W tym miejscu funkcja wykonuje swoje zadanie podniesienia do kwadratu każdego z elementów
liczby przekazane na liście parametrów.
5 Tablica $n, składająca się z listy liczb, jest zwracana dzwoniącemu z tej funkcji, a następnie
wyświetlana.
Rozważ następny przykład. Nie omawialiśmy PHP i jego interakcji z bazą danych MYSQL, ale możesz
przeoczyć szczegóły i zobaczyć, że funkcja get_info() zwraca wielowymiarową tablicę wynikającą z
zapytania do bazy danych. Sekcja z wyjaśnieniami powinna wyjaśniać, jak działa ta funkcja.
Przykład
<html><head><title>Returning a List</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<h2>Function Returns an Array of Hashes</h2>
<?php
print "Opening a connection<br />";
1 $connection=mysql_connect("localhost","root","") or
die ("Couldn't open connection");
2 $result=mysql_select_db("northwind");
if($result){echo "Database \"northwind\" selected<br />";}
3 function get_info(){
$record=array();
4 $result_set=mysql_query("SELECT * FROM Shippers");
5 while($row=mysql_fetch_assoc($result_set)){
array_push($record, $row);
}
6 return($record);
}

?>
<br /><br />
<b>
<?php
7 $company_records=get_info();
8 foreach ( $company_records as $key=>$value){
9 foreach( $value as $field_key=>$val){
print "$field_key => $val<br />";
}
print "<hr>";
}
?>
</b>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja PHP mysql_connect() otwiera połączenie z serwerem MYSQL i zwraca łącze do serwera,
abyśmy mogli teraz uzyskać dostęp do bazy danych.
2 Tutaj jest wybierana baza danych. Popularna baza danych o nazwie Northwind jest otwierany i
zwracany jest uchwyt zasobu, aby umożliwić do niego dostęp. Typ zasobu zawiera specjalną procedurę
obsługi połączenia z bazą danych utworzonego podczas nawiązywania połączenia z bazą danych.
3 Funkcja get_info() jest zdefiniowana. Pobierze wszystkie rekordy z tabeli nadawców i zwróci je
dzwoniącemu.
4 Funkcja mysql_query() wysyła zapytanie do aktualnie aktywnej bazy danych northwind i zwraca
odniesienie do wybranych danych; to znaczy wszystkie rekordy w Shippers.
5 Funkcja mysql_fetch_assoc () zwraca tablicę asocjacyjną odpowiadającą pobranemu wierszowi i
przenosi wewnętrzny wskaźnik danych do następnego wiersza.
6 Zestaw rekordów z tabeli Nadawcy jest zwracany do programu wywołującego jako tablicę tablic
asocjacyjnych.
7 Wywoływana jest funkcja get_info(). Tablica rekordów (tablice asocjacyjne) jest zwracana i
przypisywana do $company_list.
8 Pętla foreach służy do iteracji kluczy i wartości trzech tablic, z których każda zawiera tablicę
asocjacyjną.

9 Ta wewnętrzna pętla foreach pobiera klucze i wartości z każdej z tablicy asocjacyjnej zwrócone przez
funkcję, czyli każdy rekord w tabeli nadawcy.
Korzystanie z funkcji zwrotnej
Funkcja zwrotna to taka, która nie jest wywoływana bezpośrednio w programie; zamiast tego jest
wywoływana przez inną funkcję. Oznacza to, że jedna funkcja przyjmuje inną funkcję, zwaną funkcją
zwrotną, jako argument. Funkcje wywołania zwrotnego są często używane do wykonywania
dowolnych zadań na każdej pozycji na liście pozycji. Jedna funkcja przegląda listę, a druga udostępnia
kod reprezentujący zadanie, które zostanie wykonane na każdym elemencie. PHP udostępnia szereg
funkcji tablicowych, które wykorzystują „wywołania zwrotne”. Niektóre z tych funkcji to
preg_replace(), array_filter(), array_map() i tak dalej. Funkcja PHP jest po prostu przekazywana przez
jej nazwę jako ciąg. Możesz przekazać dowolną wbudowaną lub zdefiniowaną przez użytkownika
funkcję z wyjątkiem array(), echo(), empty(), eval(), exit(), isset(), list(), print() i unset().
Funkcja array_map()
W poniższym przykładzie użyto funkcji array_map() języka PHP, aby zademonstrować użycie funkcji
zwrotnej. Funkcja array_map() zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy oryginalnej tablicy po
zastosowaniu funkcji wywołania zwrotnego do każdego elementu. Liczba parametrów akceptowanych
przez funkcję zwrotną powinna odpowiadać liczbie tablic przekazanych do array_map().
Format
tablica tablica_mapa (wywołanie zwrotne, tablica arr1 [, tablica ...])
Przykład:
function square ($ n) {// Funkcja zwrotna zdefiniowana przez użytkownika return $ n * $ n; }
$ liczby = tablica (1,4,6,8); $ squared_list = array_map ("kwadrat", "$ numery");
Przykład
<?php
1 function salestax($price){ // Callback function
$tax = 1.15;
2 return($price * $tax);
}
3 $before_prices=array(1.50, 3.55, 4.75, 6.00);
4 // array_map
$after_prices=array_map("salestax", $before_prices);
print "<b>Before map: ";
foreach ($before_prices as $value){
5 printf("\$%.2f ",$value);
}

echo "\n<br /><br />";
print "After map: ";
foreach ($after_prices as $value){
6 printf("\$%.2f ",$value);
}
?>
Wyjaśnienie
1 To jest zdefiniowana przez użytkownika funkcja wywołania zwrotnego. Będzie on wywoływany dla
każdego elementu, $price, w tablicy wartości, które otrzymuje z innej funkcji o nazwie array_map().
2 Wartość każdego elementu tablicy zostanie zwrócona po naliczeniu do niego podatku od sprzedaży.
3 Funkcja zwrotna zwraca tablicę o nazwie $after_prices po wykonaniu obliczenia na każdym
elemencie $before_prices.
4 Funkcja array_map() stosuje określone zadanie do każdego elementu tablicy, używając funkcji
wywołania zwrotnego do wykonania zadania. W tym przykładzie funkcja array_map() przyjmuje dwa
argumenty: $salesprice, nazwa funkcji zwrotnej (przekazana jako ciąg znaków), która zostanie
wywołana dla każdego elementu tablicy; i $before_prices, nazwa tablicy, na której funkcja wywołania
zwrotnego wykona to samo zadanie dla każdego elementu. Po prostu do każdej ceny na liście zostanie
doliczony podatek od sprzedaży. Nowa tablica, $after_prices, będzie odzwierciedlać rozszerzenie cena
po doliczeniu podatku od sprzedaży.
5 Oryginalne ceny są drukowane.
6 Wyświetlan są nowe ceny po obliczeniu podatku od sprzedaży
Funkcja array_walk_recursive()
Array_walk_recursive() stosuje zdefiniowaną przez użytkownika funkcję zwrotną do każdego elementu
tablicy i będzie się powtarzać w zagnieżdżonych tablicach. Zwykle funkcja array_walk_recursive ()
przyjmuje dwa argumenty: pierwszy to tablica, przez którą przechodzi, a drugi wartość klucza lub
indeksu tablicy. Trzeci, opcjonalny argument to dodatkowa wartość, którą można wysłać do funkcji
zwrotnej. Funkcja zwraca prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku niepowodzenia. Jeśli
funkcja wywołania zwrotnego musi działać z rzeczywistymi wartościami tablicy, określ pierwszy
parametr wywołania zwrotnego jako odniesienie. Następnie wszelkie zmiany wprowadzone w tych
elementach zostaną wprowadzone w samej oryginalnej tablicy.
Format
bool array_walk_recursive ( array &input, callback funcname
[, mixed userdata] )
Example
<html><head><title>Walking Through a Multidimensional Array
</title>

</head><body>
<div align="center">
<h3>Using a Callback Function with a Multidimensional
Array</h3>
<?php
1 $numbers=array(array(1,2,3,4),
array(4,8,10,12),
array(20,25,30,35),
);
2 function cube(&$element,$index){
print $index; // prints 012301230123
$element=$element*$element*$element;
}
?>
<table border='1'><caption><font size='-1'>The <em>
array_walk_recursive()</em> function</font></caption>
<?php
3 array_walk_recursive($numbers,'cube');
for($i=0; $i < 3; $i++){
echo "<tr bgcolor='999FFF'>";
for($j=0; $j<4; $j++){
echo "<td><b>".$numbers[$i][$j] ;
}
echo "</td></tr>";
}
echo "</table>";
?>
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie

1 $numbers to tablica numeryczna zawierająca trzy tablice.
2 Ta funkcja zwrotna pobiera odwołanie do tablicy, po której chodzi, jako jej pierwszy argument i $key,
który jest indeksem każdego elementu tablicy. Jego funkcją jest przejście przez tablicę dzielącą każdy
z jej elementów na kostkę.
3 Funkcja array_walk_recursive() przyjmuje tablicę jako pierwszy argument, a nazwę funkcji „cube”
jako wartość ciągu drugiego argumentu. Funkcja cube() jest funkcją zwrotną, która zostanie
zastosowana do każdego elementu dwuwymiarowej tablicy, $numbers
Zakres
Zakres odnosi się do części programu, które mogą wyświetlać zmienną lub mieć do niej dostęp; to
znaczy, gdzie zmienna jest widoczna. Czas życia określa, jak długo istnieje zmienna. Istnieją trzy typy
zasięgu dla zmiennych PHP: lokalny, globalny i statyczny. Zmienne lokalne są widoczne w funkcji, a ich
żywotność kończy się wraz z zakończeniem funkcji. Zmienne globalne są widoczne dla skryptu, ale
zwykle nie są widoczne dla funkcji. Żyją przez cały czas wykonywania skryptu i umierają, gdy skrypt się
kończy. Zmienne statyczne są lokalne dla funkcji, ale zachowują swoją wartość z jednego wywołania
funkcji do drugiego. Umierają, gdy scenariusz się kończy. Spójrzmy na kilka przykładów, aby zobaczyć,
jak działa zakres i całe życie.
Zakres lokalny
Domyślnie wszystkie zmienne zadeklarowane w funkcjach są lokalne dla funkcji; to znaczy, nie są
widoczne poza funkcją i umierają, gdy funkcja kończy działanie. W żargonie komputerowym zmienne
te są umieszczane na stosie, gdy funkcja się uruchamia, i wyskakuje, gdy funkcja się kończy.
Przykład
<?php
1 $friend = "Sam"; // Global variable, visible outside
functions
2 function who(){
3 $friend = "Joe"; // Local variable; disappears when
// function ends
print "In the function $friend is your local friend.<br
/>";
}
4 who(); // Function call
5 print "Out of the function, your friend is $friend.<br.>";
?>
Wyjaśnienie
1 $ przyjaciel jest zmienną globalną, ponieważ jest widoczna dla głównego skryptu, a zniknie po
zakończeniu skryptu. Nie będzie widoczny w funkcjach.

2 Zdefiniowano funkcję o nazwie who().
3 Chociaż ta zmienna jest również nazywana $friend, jest inną zmienną. Jest lokalny dla funkcji i zniknie
po zakończeniu funkcji. Gdyby ta zmienna nie została zdefiniowana, oryginalny $friend nadal nie byłby
tutaj widoczny.
4 Wywoływana jest funkcja who(). Po wejściu do funkcji wartość $friend Sam jest poza zakresem,
dopóki funkcja się nie zakończy. Joe jest przyjacielem.
5 Poza funkcją globalna zmienna $friend jest teraz w zasięgu a Sam jest przyjacielem.
Zakres globalny
Z poziomu funkcji nie możesz uzyskać dostępu do zmiennych, które zostały zadeklarowane poza
funkcją, chyba że przekażesz zmienną do funkcji jako argument, przez odniesienie. Jeśli chcesz uzyskać
dostęp do zmiennej zewnętrznej w funkcji bez przekazywania jej przez odwołanie, możesz użyć
instrukcji global. Umieszczenie słowa kluczowego global przed nazwą zmiennej umożliwia teraz dostęp
do zmiennej zdefiniowanej poza funkcją.
Format
globalna nazwa_zmiennej1, nazwa_zmiennej2, nazwa_zmiennej3 .....;
Przykład
<html><head><title>Function Arguments</title></head>
<body bgcolor="lightgreen"><font size="+1" face="arial">
<?php
1 function raise_sal(){
2 global $salary;
3 $salary *= 1.1; // 10 percent raise
}
4 $salary = 50000;
5 raise_sal();
?>
6 Congratulations! Your new salary is $<?= $salary?>.<br />";
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowano funkcję raise_sal().
2 Słowo kluczowe global umożliwia tej funkcji dostęp do zmiennej $ wynagrodzenie, zdefiniowanej
poza tą funkcją.
3 Globalne wynagrodzenie $ jest modyfikowane w funkcji.

4 Zmienna $ wynagrodzenie jest zdefiniowana poza funkcją i nie jest
dostępne dla funkcji, chyba że jest przekazywane przez odniesienie lub jest globalne w funkcji.
5 Wywoływana jest funkcja raise_sal().
6 Dane wyjściowe HTML pokazują, że wynagrodzenie zostało zmienione w funkcji.
Tablica $ GLOBALS ()
Innym sposobem dostępu do zmiennej globalnej w funkcji jest tablica $ GLOBALS []. Zawiera wszystkie
zmienne, które mają w skrypcie zasięg globalny (tj. Wszelkie zmienne zadeklarowane poza funkcjami).
Przykład
<html><head><title>Function Arguments</title></head>
<body bgcolor="lightgreen"><font size="+1" face="arial">
<?php
function raise_sal(){
1 $GLOBALS['salary'] *= 1.1;
}
$salary = 50000;
raise_sal();
?>
2 Congratulations! Your new salary is $<?=$salary?>.<br />
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Tablica $ _GLOBALS [] daje funkcji dostęp do zmiennych zdefiniowanych spoza funkcji; w tym
przypadku pensja w dolarach. Nazwa zmiennej staje się kluczem w tablicy asocjacyjnej $ _GLOBALS [].
Ten przykład jest dokładnie taki sam, jak w przykładzie wcześniejszym, z tym wyjątkiem, że w tym
przykładzie słowo kluczowe global zostało użyte, aby udostępnić funkcję zmiennej $ wynagrodzenie.
2 Dane wyjściowe HTML pokazują, że wynagrodzenie zostało zmienione w funkcji.
Zmienne statyczne
Zmienne zadeklarowane w funkcjach zwykle znikają po zakończeniu funkcji. Są lokalne dla funkcji. Są
tworzone, gdy funkcja jest wywoływana i umierają, gdy się kończy. Zmienna statyczna jest lokalna dla
funkcji, co oznacza, że nie jest widoczna poza funkcją, ale nie umiera po zakończeniu funkcji. Po
zainicjowaniu zmienna statyczna nie straci swojej wartości między wywołaniami funkcji. „Pamięta”
wartość, jaką posiadał od jednego połączenia do drugiego.
Przykład
<?php

function trackme(){
1 static $count=0;
2 $count++;
echo "You have been here $count times.\n<br />";
}
3 trackme();
trackme();
trackme();
?>
Wyjaśnienie
1 Ustawiając zmienną jako statyczną, zachowa ona swoją wartość nawet po zakończeniu funkcji. Za
każdym razem, gdy wywoływana jest funkcja trackme(), licznik będzie zwiększany o 1. Zmienna $count
jest inicjalizowana do zera tylko przy pierwszym wywołaniu funkcji.
2 Wartość $count jest zwiększana o 1.
3 Funkcja trackme() jest wywoływana trzy razy. Za każdym razem, gdy jest wywoływany, wartość
licznika jest zwiększana i wyświetlana.
Przykład
<html><head><title>Function Arguments</title></head>
<body bgcolor="lightgreen"><font face="verdana">
<?php
1 function increase_font($size){
2 static $total=0; // The value of $total will persist
// between calls
3 $newfont= $size++ ;
4 $total += $newfont; // Keep a running total
?>
5 <font size='<?=+$newfont?>'>bigger<br />
<?php
6 if ($total > 10){
print "+$total: Too big.<br />";
exit;
}

}
7 for ($n=0; $n<=10; $n++){
increase_font($n);
}
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowano funkcję growth_font(). Ma parametr $size, który reprezentuje rozmiar czcionki dla
wymienionej powyżej czcionki Verdana.
2 Zmienna statyczna $total jest zdefiniowana i ma przypisaną wartość początkową 0. Zmienna ta nie
zapomni swojej wartości po zakończeniu funkcji. Zmienne statyczne zachowują swoją wartość od
wywołania funkcji do wywołania funkcji.
3 Zmienna $newfont jest zwiększana o 1, gdy funkcja jest wywoływana.
4 Wartość zmiennej $newfont jest dodawana do $total. $total jest statyczne; to znaczy, zachowuje
swoją wartość z ostatniego wywołania funkcji. W przeciwnym razie byłaby zerowana za każdym razem,
gdy funkcja jest wywoływana.
5 Przypisywana jest wartość nowego rozmiaru czcionki.
6 Gdy skumulowana suma osiągnie wartość większą niż 10, skrypt kończy działanie.
7 Za każdym razem, gdy przechodzi się przez pętlę for, wywoływana jest funkcja Increase_font(), która
powoduje powiększenie czcionki o 1 punkt.
Funkcje zagnieżdżania
PHP obsługuje funkcje zagnieżdżania. Zagnieżdżona funkcja jest definiowana i wywoływana z poziomu
innej funkcji. Aby funkcja zagnieżdżona stała się dostępna dla programu, należy wywołać funkcję
zewnętrzną, zwaną również funkcją nadrzędną. Funkcje zagnieżdżone są rzadko używane.
Format
function OuterFunction(){
function NestedFunction(){
/*OuterFunction() must be called before
NestedFunction()
is available.*/
statements;
}
}

Funkcje PHP można również zagnieżdżać w innych blokach instrukcji, takich jak instrukcje warunkowe.
Podobnie jak w przypadku funkcji zagnieżdżonych, takie funkcje zostaną zdefiniowane tylko wtedy, gdy
dany blok kodu zostanie wykonany.
Przykład
<?php
1 function outer ($a, $b){
print "Greetings from outer()\n<br />";
2 function square($x) { // Nested function
print "Greetings from square()\n<br />";
3 return $x * $x;
}
4 return square($a) + square($b);
}
5 $sum=outer(5,8); // Call to outer()
echo "The sum of the squares is: $sum\n<br";
6 $squared=square(5);
print "5 squared is: $squared.\n<br />";
?>
Wyjaśnienie
1 Funkcja external () będzie funkcją nadrzędną dla funkcji w niej zagnieżdżonej.
2 To jest deklaracja zagnieżdżonej funkcji square (). Ponieważ jest zagnieżdżony w funkcji external (),
nie zostanie zdefiniowany, dopóki nie zostanie wywołany zewnętrzny ().
3 Wartość zwracana przez tę zagnieżdżoną funkcję to kwadrat jej parametrów.
4 Zwrócona wartość będzie sumą $ a i $ b po tym, jak zagnieżdżona funkcja square () podniosła je do
kwadratu.
5 Wywoływana jest funkcja nadrzędna, zwana external (), dwie liczby są przekazywane i zwracana jest
suma ich kwadratów. outer() nazywana jest funkcją zagnieżdżoną, która zostanie zdefiniowana.
6 Podobnie jak każda inna funkcja, funkcja zagnieżdżona square() jest dostępna po jej zdefiniowaniu.
Nie jest dostępna, dopóki nie zostanie wywołana funkcja external ().
Po wykonaniu funkcji zewnętrznej lub nadrzędnej funkcja zagnieżdżona jest definiowana i dostępna z
dowolnego miejsca w bieżącym programie, tak jak każda inna funkcja. Funkcję nadrzędną można
wykonać tylko raz, jeśli zawiera funkcje zagnieżdżone; w przeciwnym razie PHP wygeneruje błąd
krytyczny
Przykład

<?php
function outer ($a, $b){
print "Greetings from outer()\n<br />";
function square($x){ // Nested function
print "Greetings from square()\n<br />";
return $x * $x;
}
return square($a) + square($b);
}
$sum=outer(5,8);
echo "The sum of the squares is: $sum\n<br";
$sum=outer(10,2); // Wrong! Will cause square() to be redeclared
?>
Funkcje rekurencyjne
Funkcja rekurencyjna to funkcja, która wywołuje samą siebie. Funkcje rekurencyjne są często używane
do rozwiązywania pewnych typów problemów matematycznych; katalogi przechodzenia, połączone
listy i drzewa binarne; łamać hasła; tworzyć anagramy i magiczne kwadraty; i tak dalej. Jeśli zadanie
jest mniejszą wersją oryginalnego zadania podstawowego, problem można rozwiązać, pisząc funkcję
rekurencyjną. Kiedy po raz pierwszy napotkasz rekursję, może się to wydawać nieco zagmatwane, jak
przebywanie w domu luster. Gdy funkcja wywołuje samą siebie, program ponownie uruchamia tę samą
funkcję, wykonuje instrukcje funkcji, a po jej powrocie przejmuje miejsce, w którym zostało przerwane
w funkcji, która ją wywołała. Rekurencja może trwać w nieskończoność, więc musisz uważać, aby
utworzyć warunek, który w pewnym momencie ją zatrzyma. Przykład często używany do opisu
rekurencji można zademonstrować za pomocą funkcji do tworzenia liczby Fibonacciego. Co to jest?
Cóż, zanim zaczniesz, przeczytaj tę odrobinę historii, jeśli masz czas lub zainteresowanie. Na początku
XIII wieku włoski matematyk Leonardo Fibonacci wymyślił formułę zwaną ciągiem Fibonacciego, aby
rozwiązać następujący problem przedstawiony na konkursie matematycznym w Pizie: Ile królików
zostałoby wyprodukowane w ciągu roku, gdyby każda para, zaczynając od jednej pary królików,
rozmnażała się co miesiąc z nową parą królików, które stają się produktywne, gdy mają jeden miesiąc
i żaden z nich nie umiera, i tak dalej? Fibonacci wymyślił formułę nazwaną jego imieniem, aby
odpowiedzieć na pytanie o królika. Ciąg Fibonacciego zwykle zaczyna się od 0 i 1, a następnie tworzy
następną liczbę Fibonacciego, dodając do siebie dwie poprzednie liczby Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 , 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946. . . Tak więc, aby uzyskać
następną wartość po 21, dodaj 13 do 21, otrzymując następną liczbę Fibonacciego, która wynosi 34.
Zatem liczba par królików na początku każdego miesiąca wynosi 1, 1, 2, 3, 5, 8 , 13, 21, 34 i tak dalej.
Przykład
<html><head><title>Fibonacci Series</title></head>
<body>

<div align="center">
<?php
1 $count=0;
2 function fib($num){
/* Find the Fibonacci value of a number */
global $count;
3 $count++;
4 switch($num) {
case 0:
return(0);
break;
case 1:
return(1);
break;
default: // Including recursive calls
5 return(fib($num - 1) + fib($num - 2));
break;
}
}
?>
<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="5">
<caption>Fibonacci Sequence</caption>
<tr>
<?php
6 for($num=0; $num < 10; $num++){
7 value=fib($num);
// The Fibonacci sequence of 9 numbers starting at 0
echo "<td bgcolor='#33FF66'>$value</td>";
}
?>
<tr>

<br />
</table>
<br />
8 The function called itself <?php echo $n; ?>times.<br />
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $count jest ustawiana poza funkcją. Będzie śledzić liczbę wywołań funkcji fib().
2 Jest to funkcja zwana fib(), która wprowadzi pojęcie rekurencji, funkcja, która sama siebie wywołuje.
Ta funkcja uruchamia zadanie początkowe i sama w sobie nie jest rekurencyjna. Gdy trzeba powtórzyć
to samo zadanie, wywoła się funkcja fib().
3 Za każdym razem, gdy funkcja jest wywoływana, wartość $count jest zwiększana o 1.
4 Instrukcja switch służy do sprawdzania przychodzących wartości a liczba, $num. Jeśli $num wynosi 0,
zwrócona wartość będzie równa 0, a jeśli wynosi 1, zwrócona wartość to 0 + 1, czyli 1. Ponieważ te
przypadki są tak proste, nie ma potrzeby wykonywania rekursji. Jeśli liczba jest większa niż 1,
wprowadzany jest przypadek domyślny.
5 To jest serce programu rekurencyjnego. Wynik pierwszego wywołania funkcji fib() jest dodawany do
wyniku innego wywołania funkcji fib(). Funkcja będzie nadal wywoływać samą siebie, aż osiągnie punkt,
w którym zwróci 0 lub 1. Jeśli $num wynosi 4, to fib() jest wywoływane 9 razy. Sekwencja wygląda
mniej więcej tak:

6 Pętla for będzie iterować przez 10 liczb, zaczynając od 0. Każda liczba zostanie z kolei wysłana do
funkcji fib() w celu oceny.
7 To jest pierwsze wywołanie funkcji fib(). Następna wartość z serii Fibonacciego zostanie zwrócona
poprzez dodanie bieżącej wartości i jej poprzedniej wartości. Na przykład, jeśli 5 zostanie przekazane
do fib(), zwrócona liczba będzie równa 5 + 3 lub 8.
8 Ta liczba pokazuje, ile razy funkcja fib () była wywoływana w celu utworzenia sekwencji
Biblioteki funkcji - wymagające i zawierające
Jeśli masz funkcję lub zestaw funkcji, których będziesz ponownie używać w innych programach PHP,
możesz zapisać te funkcje w pliku zwanym biblioteką. Gdy jesteś gotowy do korzystania z funkcji, po
prostu dołącz bibliotekę do bieżącego skryptu za pomocą wbudowanych funkcji include() lub require().
Załóżmy na przykład, że masz dwie funkcje: jedną o nazwie total() do obliczenia sumy zbioru liczb, a
drugą o nazwie ave() do obliczenia średniej ze zbioru liczb. Będziemy przechowywać te funkcje
zdefiniowane przez użytkownika w pliku biblioteki o nazwie mylibrary.php.

Konstrukcje require() i include()
PHP udostępnia konstrukcje require() i include(), aby umożliwić użycie funkcji z pliku biblioteki w
skrypcie PHP, jak pokazano poniżej:
Format
<?php
require("mylibrary.php"); // Now functions in the library can
be called
echo "The average is ", ave(array(11,3,5,7,34));
?>
---------------------------------------------------------------------------<?php
include("mylibrary.php");
echo "The average is ", ave(array(11,3,5,7,34));
?>
Konstrukcje include() i require() powodują, że określony plik jest dołączany i oceniany w skrypcie,
podobnie jak wklejanie zawartości pliku do skryptu w wierszu, w którym został zażądany. Kiedy
umieszczasz funkcję w zewnętrznym pliku, który zostanie później dołączony, upewnij się, że umieściłeś
funkcję w tagach PHP, ponieważ gdy plik jest dołączany, jeśli brakuje tagów PHP, PHP automatycznie
rozpoczyna przetwarzanie dołączonego pliku jako HTML dokument. Jedyną różnicą między include () a
require() jest sposób, w jaki radzą sobie z niepowodzeniem. Metoda include () generuje ostrzeżenie i
umożliwia kontynuowanie wykonywania skryptu, podczas gdy require() generuje błąd krytyczny. Aby
PHP znalazł plik, który chcesz dołączyć, przeszukuje ścieżkę include_path zdefiniowaną w pliku php.ini
[1], a jeśli pliku nie ma w ścieżce, spowodowałoby to błąd. (Pliki do dołączenia są najpierw wyszukiwane
w ścieżce include_path względem bieżącego katalogu roboczego, a następnie w ścieżce include_path
względem katalogu bieżącego skryptu. Jeśli nazwa pliku zaczyna się od ./ lub ../, jest szukany tylko w
include_path względem bieżącego katalogu roboczego).
W przypadku require() brakujący plik spowodowałby zamknięcie skryptu, podczas gdy z funkcją include
() program będzie kontynuował działanie. Możesz także użyć ścieżki bezwzględnej, takiej jak require
('C: \ pub \ library \ file.php') lub include ('/ usr / htdocs / file.php'). Podobnie jak require() i include(),
instrukcje require_once() i include_once() uwzględniają i oceniają określony plik podczas wykonywania
skryptu, ale require_once() i include_once() będą zawierać plik tylko raz, nawet jeśli w skrypcie jest
więcej poleceń lub dołączeń. Pliki dołączania są często używane do zarządzania zawartością witryny
sieci Web. Pliki są zewnętrzne w stosunku do programu i dołączane w razie potrzeby. Do dyskusji na
temat zarządzania treścią.
Przykład
<html><head><title>Including a file</title></head>
<body>

<font size="+1">
<?php
1 $color="red";
2 require_once("test.library"); // Could say:
//
include_once("test.library");
3 welcome();
?>
<hr>
<?php
4 $color="blue";
5 welcome();
echo $mood, $color,"<br />";
?>
</font>
</body>
</html>
-------------------------------------------------------------------(file: test.library)
6 <?php
7 $color="purple";
8 function welcome(){
9 global $color;
10 $mood="marvelous";
echo "Welcome to you!\n<br />";
11 echo "<font color=$color>"."What a $mood $color
sky!\n</font><br />";
}
?>
Wyjaśnienie

1 Zmienna $color ma przypisany kolor „czerwony”.
2 Funkcja require_once() zawiera plik podany jako argument. W momencie ładowania tego pliku
wszystkie zmienne i funkcje w nim zawarte są dostępne dla tego programu. Funkcja require_once()
ładuje tylko raz plik, więc jeśli w przyszłości zostanie wykonana inna funkcja require(), nie zostanie
ponownie dołączona. Wartość zmiennej $ color w wymaganym pliku jest fioletowa.
3 Wywoływana jest funkcja zdefiniowana przez użytkownika, welcome(). Jego definicja znajduje się w
załączonym pliku. Kolor czcionki będzie fioletowy, ponieważ zmiennej $ color przypisano „fioletowy”
w wymaganym pliku w linii 7.
4 Zmienna $color jest zmienną globalną. W linii 4 jest przypisywana wartość „niebieski”.
5 Funkcja zdefiniowana przez użytkownika, welcome (), zostanie ponownie wywołana. Tym razem
kolor tekstu będzie „niebieski”. Funkcja definiuje zmienną globalną, $color. Pobiera wartość koloru
zdefiniowanego poza funkcją.
6 Załączony plik zawiera kod PHP. Pamiętaj, że jeśli nie umieścisz kodu dołączonego pliku tagami PHP,
gdy PHP rozpocznie przetwarzanie, potraktuje kod tak, jakby był dokumentem HTML, powodując błąd.
7 Gdy plik jest wymagany, zmienne w nim zdefiniowane stają się częścią bieżącego skryptu PHP.
Zauważ, że kiedy wywoływana jest funkcja welcome(), kolor tekstu jest fioletowy, a nie czerwony,
ponieważ wymagany plik przedefiniował $ color, nadpisując $ color = "red" przez $ color = "purple".
8 W tym miejscu funkcja zdefiniowana przez użytkownika jest definiowana w pliku zewnętrznym.
9 Aby udostępnić dla funkcji zmienne spoza funkcji, używane jest słowo kluczowe global.
10 Zmienna $ mood jest definiowana jako zmienna lokalna.
11 Nie widać go poza funkcją. Kolor czcionki zmienia się wraz ze zmianą wartości $ color.

Więcej o formularzach PHP
Wprowadzenie
Formularze omówiliśmy pokrótce wcześniej, teraz jesteśmy gotowi do dokładniejszej dyskusji o tym,
jak PHP obsługuje informacje z formularzy. Pierwsza część tego rozdziału zawiera omówienie sposobu
konfigurowania formularzy HTML, metod HTTP (HyperText Transmission Protocol) oraz sposobu
przesyłania informacji o formularzach z przeglądarki na serwer iz powrotem. Jeśli przejrzysz
następującą sekcję recenzji HTML i poczujesz się komfortowo dzięki podanym tam informacjom,
możesz pominąć tę sekcję i przejść bezpośrednio do „PHP i formularze” na stronie 390.
Przegląd formularzy HTML
Formularze są niezbędne dla każdej strony sieci Web, która komunikuje się z użytkownikami.
Zamawiając książkę lub poduszkę, rejestrując się na kurs, zapisując się na rejs, opłacając rachunki
online, uzyskując wskazówki dojazdu do ulicy, wypełniasz formularz. Po wypełnieniu formularza
możesz teraz wysłać zamówienie! lub przycisk typu Wyślij, a formularz zostanie przesłany.
Wprowadzone informacje są zbierane przez przeglądarkę, zakodowane w postaci adresu URL i
wysyłane do serwera. Serwer może następnie wysłać zakodowane informacje do programu w celu
przetworzenia. Tradycyjnie serwer uruchamiałby program CGI do przetwarzania informacji, ale PHP
znacznie ułatwia to przetwarzanie. PHP dekoduje i przetwarza informacje zgodnie z instrukcjami
programu PHP, który je pobiera. Może wysłać e-mail z powrotem do użytkownika, przechowywać lub
aktualizować informacje w bazie danych, zapisywać preferencje w pliku cookie, sesji i tak dalej. Praca
z formularzami to proces dwuetapowy:
1. Utwórz formularz HTML.
2. Przetwórz informacje wprowadzone do formularza.
Rola przeglądarki
Formularze HTML są tworzone w pliku tekstowym i wyświetlane w oknie przeglądarki. Składają się z
pól lub przycisków, które wymagają interakcji z użytkownikiem (patrz rysunek 10.1). Po wypełnieniu
formularza przez użytkownika dane formularza są kodowane w adresie URL [1] przez przeglądarkę i
przesyłane do serwera w celu dalszego przetwarzania. Przykład 10.1 pokazuje naprawdę prosty
formularz HTML składający się z dwóch pól wejściowych, pola tekstowego i przycisku przesyłania. iu.
Przykład
<html><title><Simple Form></title>
<body>
<form>
What is your name?
<input type=text name="myname"><br />
<input type=submit>
</form>
</body>
</html>

Istnieją różne sposoby przesyłania tych danych do serwera zwane metodami żądania HTTP. (HTTP to
standardowy sposób przesyłania dokumentów przez sieć WWW. [2]) Metody GET i POST to dwa
najpopularniejsze typy żądań. Zasadniczo metody te pełnią tę samą funkcję, ale sposób obsługi danych
wejściowych jest inny.
Metoda GET
Jeśli przetwarzanie formularza nie ma trwałego, obserwowalnego wpływu na stan świata, to metodą
formularza powinna być GET (tj. Obsługuje żądania, w których strona odpowiedzi nigdy się nie zmieni).
Metoda GET jest najprostszym typem metody i jest używana głównie do prostego pobierania
statycznych dokumentów HTML, obrazów lub wyników zapytania do bazy danych, jak pokazano w
adresie URL wyszukiwarki Google. Jeśli metoda nie jest podana jako atrybut znacznika <form>, metoda
GET jest metodą domyślną. Metoda GET wysyła przesłane dane do serwera, dołączając je na końcu
adresu URL w tak zwanym ciągu zapytania. Gdy użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, przeglądarka
koduje treść i dołącza ją do bieżącego adresu URL jako zestaw pary klucz-wartość (poprzedzone
znakiem zapytania). Klucz to nazwa nadana urządzeniu wejściowemu, a wartość (zakodowana w
postaci adresu URL) jest tym, co użytkownik wpisał w tym polu. W wyświetlonym obok adresie URL
informacje o formularzu zostały podświetlone; to znaczy ciąg dołączony do znaku zapytania. Nazwa
pola tekstowego to „moja nazwa”, a wartość wpisana w polu przez użytkownika to „Joe H. Shmoe”.
Przeglądarka, w tym przykładzie Mozilla Firefox, zakodowała spacje w imieniu Joe za pomocą znaków
+. Wadą metody GET jest to, że wszystkie dane formularza są przesyłane za pośrednictwem adresu
URL, który jest widoczny dla użytkownika i ma ograniczony rozmiar. Serwery często mają ograniczenia
rozmiaru dotyczące długości adresu URL. Na przykład serwery UNIX ograniczają rozmiar do 1240
bajtów. W przypadku przekazywania dużej ilości informacji do serwera należy zastosować metodę
POST. Inną wadą jest to, że dane wejściowe mogą być buforowane, a przeglądarka może pobierać
wyniki poprzedniego żądania ze swojej pamięci podręcznej zamiast z najnowszego.
Metoda POST
Metodę POST stosuje się, gdy przetwarzanie formularza powoduje skutki uboczne, takie jak
modyfikacja bazy danych, aktualizacja koszyka czy wysłanie wiadomości e-mail. Gdy używana jest
metoda POST, przeglądarka nie umieszcza zakodowanych danych w ciągu zapytania, ale raczej grupuje
dane i umieszcza je w treści nagłówka HTTP. W przeciwieństwie do ciągu zapytania utworzonego
metodą GET, treść wiadomości nie ma ograniczeń rozmiaru, nie jest widoczna w polu Lokalizacja w
przeglądarce i nie można dodać do zakładek. Ponieważ metoda POST nie dołącza danych wejściowych
do adresu URL, jest często używana w przetwarzaniu formularzy, w których jest przesyłanych dużo
danych i wyśle dane do bazy danych, wyśle e-mail lub coś zmieni. Dane formularza są zakodowane w
postaci adresu URL, ale ich rozmiar nie jest ograniczony, tak jak w przypadku metody GET. Nie można
dodać go do zakładek i nie jest widoczny w adresie URL. POST jest wywoływany przez dodanie atrybutu
METHOD do znacznika <FORM> w dokumencie HTML, jak pokazano w przykładzie 10.2. Wysyłane
zmienne są sortowane i dostępne dla skryptu PHP w taki sam sposób, jak w przypadku GET, ale ciąg
zapytania nie jest ustawiony.
Przykład
<html> <title> <Prosty formularz> </title>
<body>
<form METHOD = "POST">
Jak masz na imię?

<input type = text name = "moja nazwa"> <br />
<input type = submit>
</form>
</body>
</html>
Rola serwera
Gdy przeglądarka żąda strony internetowej z serwera, nawiązuje połączenie TCP / IP i wysyła żądanie
w formacie HTTP. Serwer sprawdza żądanie i odpowiada. Pierwsza linia żądania HTTP może wyglądać
następująco:
GET /file.php HTTP / 1.1
Ten wiersz określa, że metoda obsługi przychodzących danych to GET, że plik do pobrania to file.php,
a wersja protokołu HTTP to 1.1. PHP działa jako część serwera i ma dostęp do danych formularza
przekazywanych z przeglądarki na serwer. Po pobraniu pliku serwer wysyła go do PHP w celu
przetworzenia. PHP wie, w jaki sposób formularz został wysłany i udostępnia specjalne zmienne do
przechowywania danych GET i POST, a także zmienne zawierające informacje o środowisku, takie jak
serwer, przeglądarka itp. PHP automatycznie konwertuje nazwy elementów formularza na zmienne
PHP i wykonuje wszelkie instrukcje PHP, zastępując dane wyjściowe w dokumencie HTML. Gdy PHP
zakończy obsługę danych formularza, serwer odeśle nagłówek odpowiedzi i wyśle przetworzone
informacje z powrotem do przeglądarki. Odpowiedź serwera wygląda następująco:
HTTP / 1.1 200 OK Typ treści: text / html <Zawartość dokumentu HTML>
Kiedy przeglądarka odbiera stronę, renderuje kod HTML, a następnie wyświetla stronę w przeglądarce.
Tworzenie formularzy HTML
Zanim PHP zacznie przetwarzać formularz, możesz potrzebować krótkiego kursu przypominającego o
tworzeniu formularzy, typach formularzy, sposobie przekazywania informacji z przeglądarki na serwer
i tak dalej. W tej sekcji omówiono podstawowe tworzenie formularzy HTML. Aby utworzyć formularz
HTML, zacznij od edytora z nazwą pliku kończącą się na .html lub .htm. Formularz zaczyna się od
znacznika <form> i jego atrybutów, po których następują potrzebne urządzenia wejściowe, takie jak
pola tekstowe, przyciski, pola wyboru itd., Przycisk przesyłania, a kończy się tagiem zamykającym
</form> (Plik HTML jest zwykle przechowywany w katalogu głównym serwera w katalogu o nazwie
htdocs). Zacznijmy od wyświetlenia formularza HTML, który zawiera pola tekstowe, przyciski opcji, pola
wyboru i wyskakujące menu. Po wyświetleniu formularza przyjrzymy się kodowi HTML.
Kroki do stworzenia formularza
Podczas tworzenia formularza niezbędne są następujące kroki. Następny przykład ilustruje sposób
stosowania każdego z tych kroków.
1. START: Rozpocznij formularz od znacznika HTML <form>.
2. DZIAŁANIE: Atrybut action tagu <form> to adres URL skryptu PHP, który będzie przetwarzał dane
wprowadzane z formularza.
3. METODA: Podaj metodę HTTP dotyczącą przetwarzania wprowadzanych danych. Domyślną metodą
jest GET, ale metoda POST jest najczęściej używana z formularzami.

4. UTWÓRZ: Utwórz formularz z przyciskami, polami i tym, co wygląda atrakcyjnie, używając
znaczników i pól HTML.
5. WYŚLIJ: Utwórz przycisk wysyłania, aby formularz mógł zostać przetworzony. Spowoduje to
uruchomienie programu wymienionego w atrybucie akcji.
6. END: Zakończ formularz tagiem </form>. Zakończ dokument HTML znacznikiem </html>.
Przykład
1 <html>
<head>
2 <title>first html form</title>
</head>
<body bgcolor=yellow>
<hr />
3 <form action="/phpforms/form1.php" method="GET">
4 <b>Type your name here: </b>
5 <input type="text" name="namestring" size=50>
6 <p/><b>Talk about yourself here: </b><br />
7 <textarea name="comments" rows=5
cols=50>i was born... </textarea>
8 <p/><b> Choose your food: </b>
9 <input type="radio" name="choice" value="burger"
/>Hamburger
<input type="radio" name="choice" value="fish" />Fish
<input type="radio" name="choice" value="steak" />Steak
<input type="radio" name="choice" value="yogurt"
/>Yogurt
<p /> <b>Choose a work place:</b> <br />
10 <input type="checkbox" name="place1" value="LA"
/>Los Angeles
<br />
<input type="checkbox" name="place2" value="SJ" />San
Jose
<br />

<input type="checkbox" name="place3"
value="SF" Checked>San Francisco
11 <p/><b>Choose a vacation spot: </b>
12 <select name="location"> <option selected value="hawaii"
/> Hawaii
<option value="bali" />Bali
<option value="maine" />Maine
<option value="paris" />Paris
</select>
<p/>
13 <input type="submit" value="submit">
</p>
<input type="reset" value="clear">
14 </form>
<hr />
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Ten znacznik mówi, że jest to początek dokumentu HTML.
2 Znacznik <title>; tytuł pojawia się poza głównym oknem przeglądarki.
3 To jest początek tagu <form>, który określa, dokąd przeglądarka wyśle dane wejściowe i metodę,
jaka zostanie użyta do ich przetworzenia. Domyślną metodą jest GET. Po przesłaniu danych skrypt PHP
(lub inny program, na przykład skrypt CGI)
zostanie wykonana przez serwer. W tym przykładzie skrypt PHP jest przechowywany w katalogu o
nazwie formstuff poniżej katalogu głównego dokumentów serwera, w tym przypadku katalogu www.
4 Znacznik <p> rozpoczyna nowy akapit. Znacznik <b> informuje, że następujący po nim tekst będzie
pogrubiony. Użytkownik jest proszony o wprowadzenie danych.
5 Typ wprowadzania to pole tekstowe, które może zawierać do 50 znaków. Kiedy użytkownik wpisze
tekst w polu tekstowym, tekst ten zostanie zapisany w wartości nazwy zdefiniowanej przez
użytkownika, namestring. Na przykład, jeśli użytkownik wpisze Stefan Lundstom, przeglądarka
przypisze ciąg zapytania, namestring = Stefan Lundstrom. Jeśli przypisano atrybut wartości, pole
tekstowe może przyjąć wartość domyślną; to znaczy tekst, który pojawia się w polu tekstowym, kiedy
jest początkowo wyświetlany przez przeglądarkę.
6 Użytkownik jest proszony o wprowadzenie danych.

7 Obszar tekstowy jest podobny do pola tekstowego, ale umożliwia wprowadzanie danych, które
skanuje wiele wierszy. Znacznik textarea utworzy prostokąt (komentarze do nazwy) z wymiarami w
wierszach i kolumnach (5 wierszy na 50 kolumn) i opcjonalną wartością domyślną (urodziłem się ...).
8 Użytkownik jest proszony o wybranie z szeregu pozycji menu.
9 Pierwszy typ wejścia to lista przycisków opcji. Można wybrać tylko jeden przycisk. Typ danych
wejściowych ma dwa atrybuty: typ i nazwę. Na przykład wartość atrybutu name „choice” zostanie
przypisana „burger”, jeśli użytkownik kliknie opcję Hamburger, a do programu PHP zostanie
przekazana opcja choice = burger. Jeśli użytkownik wybierze Fish, do ciągu zapytania zostanie
przypisana opcja choice = fish i tak dalej. Te pary klucz-wartość są używane do budowania ciągu
zapytania, który zostanie przekazany do programu PHP po naciśnięciu przycisku Prześlij.
10 Tym razem typ wejścia jest w postaci pól wyboru. Można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru.
Opcjonalne pole domyślne jest już zaznaczone. Gdy użytkownik zaznaczy jedno z pól wyboru, do
wartości atrybutu name zostanie przypisana jedna z wartości z atrybutu value; na przykład miejsce1 =
LA, jeśli zaznaczone jest Los Angeles.
11 Użytkownik jest proszony o wprowadzenie danych.
12 Znacznik wyboru służy do tworzenia wyskakującego menu (nazywanego również listą rozwijaną) lub
przewijanej listy. Opcja nazwy jest wymagana. Służy do określenia nazwy zestawu opcji. W przypadku
wyskakującego menu atrybut rozmiaru nie jest konieczny; domyślnie jest to 1. Wyskakujące menu
początkowo wyświetla jedną opcję i rozszerza się do menu po kliknięciu tej opcji. Z menu można
dokonać tylko jednego wyboru. Jeśli podano atrybut rozmiaru, zostanie wyświetlonych tyle pozycji.
Jeśli podano atrybut wielokrotny (np. SELECT MULTIPLE NAME = cokolwiek), menu pojawia się jako
przewijalna lista, zawierająca wszystkie opcje.
13 Jeśli użytkownik kliknie przycisk Prześlij, zostanie uruchomiony skrypt PHP wymieniony w atrybucie
akcji formularza. W tym przykładzie skrypt nie był zaprogramowany do wykonywania żadnych
czynności. Komunikat o błędzie jest wysyłany do dziennika błędów serwera i do przeglądarki.
14 Jeśli przycisk Wyczyść zostanie naciśnięty, wszystkie pola wprowadzania zostaną zresetowane do
ich ustawień domyślnych.
Po wypełnieniu formularza, jak na rysunku 10.8, użytkownik kliknie przycisk Prześlij. Powoduje to
przesłanie formularza. Przeglądarka zbierze wszystkie wprowadzone dane wejściowe, zakoduje je w
adresie URL, spakuje i wyśle do serwera wymienionego w atrybucie działania tagu <form>. Serwer
wysyła zakodowane informacje do programu wymienionego w adresie URL atrybutu akcji. (Dane
wejściowe w tym przykładzie nie zostaną przetworzone, co spowoduje wysłanie błędu do dziennika
błędów serwera po wybraniu przycisku Prześlij. Nic nie zostanie wyświetlone przez przeglądarkę).
Poniżej mamy listę typów danych wejściowych formularza i ich możliwych atrybutów.
Typ danych wejściowych: Atrybuty: Opis
text: name, size, maxlength: Tworzy pole tekstowe do wprowadzenia danych przez użytkownika.
rozmiar określa rozmiar pola tekstowego. maxlength określa maksymalną liczbę znaków
textarea: name ,size rows, size cols: Tworzy obszar tekstowy, który może zawierać dane wejściowe
obejmujące wiele linii. rozmiar wiersze i rozmiar cols określają rozmiar pudełka.
password : name value: jak pole tekstowe, ale dane wejściowe są ukryte. Gwiazdki pojawiają się w
polu, aby zastąpić wpisane znaki.

checkbox : name value: Wyświetla kwadratowe pole, które można zaznaczyć. Tworzy pary nazwawartość na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika. Można zaznaczyć wiele pól.
radio: name value: podobnie jak checkbox, z wyjątkiem tego, że można zaznaczyć tylko jedno pole (lub
kółko).
select: name, option, size, multiple: Udostępnia wyskakujące menu i przewijalne listy. Można wybrać
tylko jeden. Atrybut multiple tworzy plik wyraźnie przewijalną listę. size 1 tworzy wyskakujące menu
z tylko jednym widocznym polem.
file: name: określa pliki do przesłania na serwer. Typ MIME musi być typu multipart / form -‐ data.
hidden : name value: zapewnia parę nazwa-wartość bez wyświetlania pliku obiektu na ekranie.
submit : name value: Po naciśnięciu wykonuje formularz; uruchamia CGI.
image: src, value, align: to samo co przycisk wysyłania, ale zamiast tekstu wyświetla obraz. Obraz
znajduje się w pliku znalezionym w SRC.
reset: name value: Resetuje formularz do jego pierwotnej pozycji; czyści wszystkie pola wprowadzania.
Atrybut method
W dokumencie HTML znacznik <form> uruchamia formularz. Atrybut method tagu <form> informuje
przeglądarkę, jak wysłać dane wejściowe zebrane od użytkownika, a atrybut action mówi przeglądarce,
gdzie wysłać dane. Najczęściej używanymi metodami są GET i POST, omówione wcześniej w tym
rozdziale. Generalnie przy przetwarzaniu formularzy należy stosować metodę POST. W metodzie POST
zmienne i ich wartości przesyłane są w treści żądania URL, a nie w nagłówku, co pozwala na przesyłanie
dużej ilości danych na serwer, natomiast w metodzie GET domyślnie zmienne i ich wartości są wysyłane
w nagłówku żądania adresu URL dołączonego jako część samego adresu URL w ciągu zapytania. Możesz
zobaczyć te wartości na pasku nawigacyjnym przeglądarki, będącym ciągiem znaków dołączonym do
znaku zapytania po adresie internetowym. (Jeśli używana jest metoda GET, atrybut metody można
pominąć, ponieważ GET jest wartością domyślną). Poniższy wiersz ilustruje użycie atrybutu metody
(bez rozróżniania wielkości liter):
<form action = "/ phpforms / form1.php" method = "POST">
Atrybut action
Atrybut action jest miejscem, do którego trafiają dane formularza. Jest to adres URL programu na
serwerze, który będzie przetwarzał dane przez dekodowanie ciągu zapytania lub treści wiadomości
zakodowanej w postaci adresu URL; to znaczy zastępowanie znaków + spacjami, znaków
szesnastkowych ich odpowiednikami w ASCII, usuwanie ampersandów i tak dalej. Po zdekodowaniu
program może zrobić wszystko, co trzeba, na przykład wysłać dane do bazy danych, zaktualizować plik,
wysłać wiadomość e-mail do użytkownika, ustawić preferencje i tak dalej. Podana tu akcja wysyła datę
formularza do skryptu PHP w katalogu głównym dokumentu na serwerze. Metoda to POST.
<form action = "/ phpforms / form1.php" method = "POST">
PHP i Formularze
Istnieje wiele sposobów, na jakie skrypt PHP może akceptować dane wejściowe użytkownika. Jak być
może pamiętasz, w formularzu HTML elementy formularza otrzymują nazwy. Na przykład w
następującym prostym polu tekstowym nazwa jest atrybutem urządzenia wejściowego:

(Formularz HTML)
Jaki jest twój kod pocztowy? <input type = "text" name = "zipcode" maxlength = 20>
(Skrypt PHP)
echo "Wprowadziłeś", $ kod pocztowy, "<br />"; // Krótkie echo stylu "Wprowadziłeś", $ _GET ["kod
pocztowy"], "<br />"; // Echo średniego stylu „Wprowadziłeś”, $ HTTP_GET_VARS ["kod pocztowy"],
"<br />"; // Długi styl
W tym przykładzie, kiedy PHP zbiera informacje z serwera, dekoduje je i przypisuje do zmiennych,
udostępniając je automatycznie skryptom PHP. PHP ma trzy style przechowywania informacji w
formularzach: krótki, średni styl i długi, stary styl.
Wcześniej użyliśmy stylu skróconego, w którym PHP tworzy zmienną o tej samej nazwie, co
odpowiadające jej urządzenie wejściowe HTML. Jeśli na przykład pole tekstowe ma nazwę kod
pocztowy, to wynikowa zmienna PHP będzie miała nazwę $zipcode, a jej wartość będzie taka sama, jak
użytkownik wprowadził w tym polu). Innym lepszym podejściem jest użycie superglobalnych tablic
asocjacyjnych, takich jak $ _POST i $ _GET. PHP przypisuje nazwy urządzeń wejściowych jako klucze do
tych specjalnych tablic, a wartość jest tym, co użytkownik wpisał do urządzenia wejściowego. Trzy
sposoby, w jakie PHP tworzy zmienne do przechowywania informacji w formularzach, to:
1. Prosty, krótki styl, na przykład $ nazwa, $ id.
2. Styl medium, na przykład $ _GET ['name'], $ _POST ['id'].
3. Styl długi, na przykład $ HTTP_GET_VARS ['nazwa'], $ HTTP_POST_VARS ['id'].
Dyrektywa register_globals
Metoda, której używasz do tworzenia zmiennych do przechowywania informacji w formularzach,
zależy od twojej wersji PHP. Jeśli używasz wersji PHP wcześniejszej niż 4.2.0, register_globals w pliku
php.ini jest ustawione na „Włączone”, co pozwala na użycie krótkiego stylu opisanego w rozdziale 4,
„Bloki konstrukcyjne”. Problem z używaniem stylu short polega na tym, że prosta zmienna, taka jak $
zipcode, może odnosić się do danych wejściowych pochodzących z adresu URL, plików cookie lub
danych sesji, środowiska, przesyłania plików itd., A niekoniecznie tylko z formularza. Brak wiedzy, skąd
pochodzą dane, może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Aby obejść ten problem, projektanci
PHP zdecydowali, że używanie prostych zmiennych w krótkim stylu powinno być wyłączone, a
register_globals powinno być ustawione na „Off” w pliku php.ini. Użycie zalecanego stylu środkowego
(np. $ _POST ['kod pocztowy']) dokładniej określa, że dane zostały przesłane na serwer przy użyciu
określonego atrybutu metody, w tym przykładzie metoda POST. Tablice superglobalne PHP zostały
wprowadzone, aby pomóc Ci określić, skąd pochodzą dane. Aby użyć skróconego stylu, musisz albo
włączyć dyrektywę register_globals w pliku php.ini (niezalecane), albo wyodrębnić parametry
formularza z superglobalnej tablicy $ _REQUEST (zobacz „Parametry formularza tablicy $ _REQUEST”
na stronie 396); w przeciwnym razie użyj środkowego, zalecanego stylu. Bardziej wyraźny, stary styl
jest tutaj omawiany dla kompletności, ale także nie jest już normalnie używany. Poniżej przedstawiono
bieżące ustawienie (PHP 5) dla register_globals w pliku php.ini:
; You should do your best to write your scripts so that they do
not require
; register_globals to be on; Using form variables as globals can

easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well
thought of.
register_globals = Off
PHP Superglobals do pobierania danych formularzy
Jeśli nie używasz skróconego stylu do pobierania informacji z formularza HTML, PHP zapewnia tablice
superglobalne. Tablice superglobalne pozwalają określić, skąd pochodzą dane wejściowe; to znaczy,
jaka metoda została użyta. Te superglobalne są wymienione w tabeli 10.2 według ich starszej długiej
nazwy i nowszej (nazywanej aliasem [5]), która jest środkowym zalecanym stylem, po której następuje
opis zawartości każdej tablicy. Starsze predefiniowane zmienne w
pierwsza kolumna tabeli 10.2 nadal istnieje, ale od PHP 5.0.0 można je wyłączyć, ustawiając dyrektywę
register_long_arrays na „Off” w pliku php.ini, jak pokazano poniżej. W rzeczywistości, podręcznik PHP
zaleca, aby ze względów wydajnościowych wyłączyć tę dyrektywę. Zamiast tego użyj aliasów (styl
średni); na przykład użyj $ _POST zamiast $ _HTTP_POST_VARS lub $ _GET zamiast $
_HTTP_POST_VARS. Z pliku php.ini:
Chociaż starszy styl i średni styl reprezentują te same dane, są to różne zmienne, więc jeśli używasz
starszego stylu i jego aliasu w tym samym programie, zmiana jednego z nich nie zmienia drugiego.
; Whether or not to register the old-style input arrays,
HTTP_GET_VARS
; and friends. If you're not using them, it's recommended to turn
them off,
; for performance reasons.
register_long_arrays = Off
Nazwa tablicy (przestarzałe): Alias: Co zawiera
-: $ GLOBALS: zawiera odniesienie do każdej zmiennej obecnie dostępnej w globalnym zakresie
skryptu. Kluczami tej tablicy są nazwy zmiennych globalnych.
$ _HTTP_COOKIE_VARS: $ _COOKIE: Wartości dostarczone do skryptu z plikami cookie
$ _HTTP_GET_VARS: $ _GET: globalna tablica asocjacyjna zmiennych przekazywana do skryptu za
pomocą metody HTTP GET.
$ _HTTP_POST_VARS: $ _POST: globalna tablica asocjacyjna zmiennych przekazywana do bieżącego
skryptu metodą HTTP GET
$ _HTTP_POST_FILES: $ _FILES: Zmienne dostarczane do skryptu za pośrednictwem przesyłania plików
POST HTTP.
$ _HTTP_SERVER_VARS: $ _SERVER: Zmienne ustawiane przez serwer WWW.
$ _HTTP_ENV_VARS: $ _ENV: Zmienne dostarczane do skryptu za pośrednictwem środowiska.

-: $ _REQUEST: Zmienne przekazywane do skryptu za pośrednictwem typów wejściowych GET, POST i
COOKIE (nie są uważane za bezpieczne).
-: $ _SESSION: zmienne aktualnie zarejestrowane w sesji skryptu.
Metoda request
Jak omówiono wcześniej, dwie najczęściej używane metody HTTP do przekazywania informacji o
formularzach z przeglądarki do serwera to GET i POST. PHP przypisuje dane wejściowe przesłane w
formularzu lub przekazane w adresie URL do niektórych superglobalnych tablic zawierających taką
samą nazwę, jak odpowiadająca jej metoda. Jeśli na przykład użyto metody GET, tablica $ _GET zawiera
adres URL i informacje o formularzu, a jeśli użyto metody POST, tablica $ _POST przechowuje dane
wejściowe. PHP ma również dostęp do typu żądania używanego w specjalnej superglobalnej tablicy $
_SERVER ['REQUEST_METHOD']. Aby sprawdzić, która metoda jest używana, w skrypcie PHP można
uwzględnić następujący warunek:
if ($ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {zrób coś;} if (
$ _SERVER ['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {zrób coś;}
Dziwne znaki w nazwach pól formularza i danych wprowadzanych przez użytkownika
Ponieważ pola formularza HTML i dane wejściowe użytkownika są tak ściśle powiązane ze skryptem
PHP, to, jak nazywasz swoje pola HTML i co w nich wpisuje użytkownik, musi zostać uwzględnione, gdy
PHP otrzyma dane z przeglądarki. Czy nazwy pól ładnie przekładały się na zmienne PHP, czy też
użytkownik wprowadzał dziwne znaki, gdy wypełniał pola?
Kropki i spacje w nazwach urządzeń wejściowych HTML
Prawidłowa nazwa zmiennej PHP zaczyna się od litery lub podkreślenia, po której następuje dowolna
liczba liter, cyfr lub podkreśleń. Przypomnij sobie, że kiedy PHP pobiera informacje z formularza, nazwa
urządzenia wejściowego HTML staje się zmienną, jeśli używasz prostego stylu krótkiego lub klucza do
tablicy, jeśli używasz stylu średniego lub długiego. To co wpisuje użytkownik do pola formularza jest
przypisane do zmiennej lub klucza. Zazwyczaj PHP nie zmienia tych nazw, kiedy są przekazywane do
skryptu. Jeśli jednak w nazwach urządzeń wejściowych HTML używane są kropki lub spacje, PHP zastąpi
je podkreśleniem, aby nadać im prawidłowe nazwy zmiennych PHP. Podczas tworzenia formularza
HTML należy o tym pamiętać podczas nadawania nazw pola. Rozważ następny przykład, w którym
nazwy pól zawierają kropki i spacje.
Przykład
(The HTML File)
<html><head><title>textbox</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<form action="formdots.php" method="get">
Please enter your first name:<br />
1 <input type="text" name="first.name" size="20" />
<br />
Please enter your last name:<br />

2 <input type="text" name="last.name" size="20" />
<br />
Please enter your birth date:<br />
3 <input type="text" name="birth date" size="20" />
<br />
<input type="submit">
</form>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
foreach ($_REQUEST as $key => $value){
4 echo "Input device name=<b>$key</b><br />";
}
?>
Wyjaśnienie
1, 2 Ta nazwa urządzenia wejściowego zawiera kropkę. Kiedy PHP próbuje utworzyć zmienną o tej
nazwie, kropka jest niedozwolonym znakiem, więc zostanie zastąpiona podkreśleniem w skrypcie PHP.
3 Ta nazwa pola tekstowego zawiera spację. Zmienne PHP nie mogą zawierać spacji.
4 Pętla foreach służy do cyklicznego przechodzenia przez tablicę $ _REQUEST i dla każdej iteracji
uzyskuje klucz i wartość. Zwróć uwagę, że tam, gdzie w nazwie urządzenia wejściowego były spacje i
kropki, PHP zastąpiło je podkreśleniem, aby nadać im prawidłowe nazwy zmiennych.
Usuwanie ukośników odwrotnych
Jeśli dyrektywa magic_quotes_gpc jest włączona w pliku php.ini (i jest domyślnie), większość funkcji
zwracających dane z dowolnego źródła zewnętrznego, takiego jak bazy danych i pliki tekstowe, będzie
zawierała cudzysłowy przed ukośnikiem odwrotnym. Z pliku php.ini:
; Magiczne cytaty; ; Magiczne cytaty dla przychodzących danych GET / POST / Cookie.
magic_quotes_gpc = Off
Funkcja PHP stripslashes() usuwa ukośniki odwrotne z surowych danych przekazanych z formularza.
Jeśli użytkownik wpisze cudzysłowy w swoim wejściu, PHP usunie te cudzysłowy używając znaku
ukośnika odwrotnego. Tak więc, jeśli użytkownik wpisze „Pomóż mi!”, PHP zamieni ciąg na „Pomóż
mi!”. Jeśli użytkownik wprowadzi znak ukośnika odwrotnego, PHP doda kolejny ukośnik, aby go uciec.
Funkcja stripslashes() usuwa odwrotne ukośniki i zwraca ciąg w takiej postaci, w jakiej został pierwotnie
wpisany przez użytkownika podczas wypełniania formularza.

Format
string stripslashes (string str)
Podwójne odwrócone ukośniki (\\) są przekształcane w pojedynczy lewy ukośnik (\).
Przykład poniższy pokazuje, jak funkcja stripslashes() obsługuje te dane wejściowe.
Przykład
(The PHP Script)
<?php
1 foreach ($_REQUEST as $key => $value){
echo "User input= <b>$value</b><br />";
}
?>
-----------------------------------------------------------------<?php
2 foreach ($_REQUEST as $key => $value){
echo "User input= <b>".stripslashes($value)."</b><br />";
}
?>
Wyjaśnienie
1 Po przesłaniu formularza ten skrypt PHP wyodrębnia dane wejściowe z tablicy $ _REQUEST. Każda
para klucz-wartość jest wyświetlana w przeglądarce. Zwróć uwagę na ukośniki odwrotne
poprzedzające cudzysłowy i inne znaki ukośnika odwrotnego.
2 Tym razem funkcja stripslashes () usunęła ukośniki odwrotne.
Parametry formularza tablica $ _REQUEST
Superglobalna tablica asocjacyjna $ _REQUEST może służyć do zbierania danych wejściowych
formularza. Ponieważ łączy informacje z formularzy, które znajdują się w tablicach $ _GET lub $ _POST
i $ _COOKIE, nie musisz wiedzieć, jaka metoda została użyta ani skąd naprawdę pochodzą dane; może
pochodzić z adresu URL, linku, pliku cookie itd., a zatem chociaż jest łatwe w użyciu, pobieranie
wartości z $ _REQUEST nie jest bezpieczne. Wartości z tej tablicy można wyodrębnić, a następnie
przypisać do zmiennych.
Przykład
(HTML File)
<html><head><title>HTML Form</title></head>
<body bgcolor="#9999CC">
<font face="verdana" size="+1">

<form action="get.php" >
<p>
Enter your name:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_name" />
<p>
Enter your phone:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_phone" />
<p>
Enter your email address:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_email_addr" />
<p>
<input type=submit name="send" value="submit" />
<input type=reset value="clear" />
</form>
<hr>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
Po wypełnieniu formularza przez użytkownika i naciśnięciu przycisku Prześlij, wywoływana jest akcja w
atrybucie action tagu <form>, która wysyła dane do serwera, a następnie do programu PHP
wymienionego w adresie URL. Tablica superglobalna $ _REQUEST otrzymuje dane formularza.
Przykład
<html><head><title>Processing First Form</title></head> <body bgcolor =
"lightgreen"><font size="+1"> <p> <b>The Contents of the $_REQUEST
Array</b> <?php 1 foreach ($_REQUEST as $key=>$val){ 2 echo
"$key => $val <br />"; } ?> </p> </body> </html>
Wyjaśnienie
1 Pętla foreach jest używana do iteracji po tablicy $ _REQUEST, pobieranie zarówno kluczy, jak i
wartości.

2 Klucze tablicy $ _REQUEST to nazwy urządzeń wejściowych, a wartości są tym, co użytkownik
wprowadził jako dane wejściowe, kiedy wypełniał formularz.
Korzystanie z funkcji extract()
Możesz użyć wbudowanej funkcji extract (), omówionej w rozdziale 8, „Tablice”, do tworzenia
zmiennych z tablicy asocjacyjnej. Nazwy zmiennych pochodzą od kluczy z tablicy $ _REQUEST, a
przypisane do nich wartości są odpowiadającymi im wartościami w tablicy asocjacyjnej. Na przykład,
jeśli tablica ma parę klucz-wartość składającą się z "first_name" => "John", funkcja extract () utworzy
zmienną o nazwie $ first_name i przypisze jej wartość "John".
Przykład
(The PHP program)
<html><head><title>Processing First Form</title>
</head>
<body bgcolor = "lightgreen"><font size="+1">
<h2>Here is the form input:</h2>
<?php
1 extract($_REQUEST); // Get the form input
2 print "Welcome to PHP $name<br />";
print "Can I call you at $phone<br />";
print "Is it ok to send you email at $email<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja extract () utworzy zmienne z tablicy asocjacyjnej $ _REQUEST. Zmienne będą nazywane
kluczami w tablicy, a ich wartości będą zgodne z tym, co użytkownik wpisał w polu formularza.
2 Teraz możemy użyć nowych zmiennych utworzonych przez funkcję extract()
Parametry formularza i średni styl
Średni styl jest zalecany do przetwarzania danych wejściowych z formularza i nie wymaga włączenia
register_globals. Możesz pobrać zmienne formularza z superglobalnych tablic $ _GET i $ _POST, w
zależności od metody HTTP określonej w atrybucie akcji formularza HTML, GET lub POST. Pamiętaj, że
jeśli nie określono żadnej akcji, metoda GET jest metodą domyślną. (Tablice superglobalne, takie jak $
_GET i $ _POST, stały się dostępne w PHP 4.1.0.) Podczas tworzenia znacznika HTML <form> atrybut
akcji wygląda mniej więcej tak:
<form action="/phpforms/form1.php" method="GET"> <form

action="/phpforms/form1.php"> // No method
action="/phpforms/form1.php" method="POST">

specified,

default

is

GET

<form

Dane przesłane w formularzu zostaną przesłane na serwer jedną z metod. PHP otrzyma dane w jednej
ze swoich superglobalnych tablic, w zależności od użytej metody.
Tablica $ _GET
Superglobalna tablica asocjacyjna $ _GET zawiera wszystkie wartości wprowadzone do pól formularza
HTML, gdy używana jest metoda GET. Jak wiesz, każdy element formularza ma atrybuty, takie jak typ,
nazwa i tak dalej. PHP używa wartości nadanej do atrybutu name elementu HTML do identyfikacji tego
elementu. Nazwa elementu stanie się kluczem do tablicy $ _GET i jego wartością, niezależnie od tego,
co użytkownik wpisze w polu formularza.
Przykład
(The HTML form)
<html><head><title>HTML Form</title></head>
<body bgcolor="#9999CC">
<font face="verdana" size="+1">
<form action="get.php" method="GET">
<p>
Enter your name:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_name" />
<p>
Enter your phone:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_phone" />
<p>
Enter your email address:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_email_addr" />
<p>
<input type=submit value="submit" />
<input type=reset value="clear" />
</form>
<hr />

</body></html>
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script to Handle the Form)
<html><head><title>Processing Form</title>
</head>
<body>
<?php
// Medium style; use superglobal array
1 $name = $_GET['your_name'];
2 $phone = $_GET['your_phone'];
3 $email = $_GET['your_email_addr'];
?>
<div align="center">
<table>
<tr><td><font face="verdana" size="+1" color="#000066">
4 Welcome to PHP, <em><?= $name ?>.</em>
</td></tr>
<tr><td><font face="verdana" size="+1" color="#000066">
5 Can I call you at <em><?=$phone ?>? </em>
</td></tr>
<tr><td><font face="verdana" size="+1" color="#000066">
6 Is it ok to send you email at <em><?=$email ?>?</em>
</td></tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 PHP pobiera dane formularza z superglobalnej tablicy $ _GET. Klucz „twoja_nazwa” to nazwa
przypisana do urządzenia wejściowego w postaci HTML, a wartość jest wpisana przez użytkownika w
polu tekstowym, w tym przykładzie „Jack Sprat”. Ta wartość jest przypisana do zmiennej PHP $ nazwa.

2 Nazwa przypisana do tego pola tekstowego brzmiała „Twój_telefon”. Powiązana wartość to numer
telefonu użytkownika. Wartość ta jest przypisywana do zmiennej PHP $ phone.
3 Nazwa przypisana do tego pola tekstowego brzmiała „your_email_addr”. Wartość z nim związana to
adres e-mail użytkownika. Wartość ta jest przypisywana do zmiennej PHP $ email.
4–6 Zmienne PHP są osadzone w znacznikach skrótów, które mają być wyświetlane w tabeli HTML (bez
obramowania). (Do wyśrodkowania i wyrównania danych wyjściowych na stronie użyto tabeli HTML).
Bezpieczeństwo
Zasadą ostrożności byłoby użycie metody GET do przekazywania informacji z formularza, które nie
stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa, takich jak hasła lub identyfikatory logowania, a jeśli
potrzebujesz użyć metody GET, Twój program powinien podjąć dodatkowe środki w celu zapewnienia
bezpieczeństwa napływających danych. Każdy może zobaczyć, co zostało wpisane w polach formularza,
po prostu patrząc na adres URL w swojej przeglądarce, gdzie pary klucz-wartość są dołączane do znaku
zapytania. Każdy może ręcznie zmienić parametry bezpośrednio w adresie URL, wpisując informacje,
które można następnie łatwo przekazać i zapisać w superglobalnej $_GET. Adres URL jest
modyfikowany przez przypisanie innej nazwy do „twoja_nazwa”. Aby rozwiązać ten problem, można
użyć metody POST z dodatkowym sprawdzeniem w skrypcie PHP
Tablica $ _POST
Tablica superglobalna $_POST zawiera wszystkie nazwy, które zostały wprowadzone do pól formularza
HTML, gdy używana jest metoda POST. W przypadku metody POST wartość parametrów nie jest
widoczna w adresie URL przeglądarki, ale dane POST nie są niezniszczalne i można je przechwycić.
Będziesz musiał sprawdzić w swoim programie, aby upewnić się, że dane wejściowe są pobierane
zgodnie z oczekiwaniami.
Przykład
(The HTML form)
<html><head><title>HTML Form</title></head>
<body bgcolor="#9999CC">
<font face="verdana" size="+1">
<form action="post.php" method="POST">
<p>
Enter your name:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_name" />
<p>
Enter your phone:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_phone" />

<p>
Enter your email address:
<br />
<input type="text" size=50 name="your_email_addr" />
<p>
<input type=submit name="send" value="submit" />
<input type=reset value="clear" />
</form>
<hr />
</body> </html>
(The PHP Script)
<html><head><title>Processing Form</title>
</head>
<body>
<?php
1 if(! empty ($_GET) ){
die("Parameter wrong. Try again<br />");
}
2 if( $_POST['send'] == "submit"){
// Medium style; use superglobal array
3 $name = $_POST['your_name'];
$phone = $_POST['your_phone'];
$email = $_POST['your_email_addr'];
}
?>
<div align="center"
<table>
<tr><td><font face="verdana" size="+1" color="#000066">
4 Welcome PHP, <em><?= $name ?>.</em>
</td></tr>
<tr><td><font face="verdana" size="+1" color="#000066">

5 Can I call you at <em><?=$phone ?>? </em>
</td></tr>
<tr><td><font face="verdana" size="+1" color="#000066">
6 Is it ok to send you email at <em><?=$email ?>?</em>
</td></tr>
</table>
</div></body></html>
Wyjaśnienie
1 Pola formularza HTML są wypełnione, jak pokazano na rysunku 10.19. Jeśli dane zostaną
wprowadzone metodą GET (np. Poprzez dodanie ich do adresu URL), program umrze, a konstrukcja
matrycy wyśle komunikat o błędzie. . Mimo że program używa POST. Jeśli użytkownik miałby przypisać
parametry do adresu URL, do superglobalnej zmiennej $ _GET zostałyby przypisane niechciane
informacje. Uniemożliwia to użytkownikowi wysyłanie nieuzasadnionych informacji metodą GET.
2 Jeśli w formularzu HTML użyto metody POST, PHP sprawdzi, czy naciśnięto przycisk przesyłania, ale
testuje wartość przypisaną do nazwy przycisku przesyłania. Jeśli $ _POST ['name'] ma wartość „wyślij”,
to formularz został przesłany i wprowadzono blok if.
3 Pary klucz-wartość tablicy $ _POST to nazwy i wartości urządzeń wejściowych w formacie HTML.
Klucze to: „send”, „your_name”, „your_phone” i „email_addr”. Ich wartości (tj. To, co użytkownik
wpisał w polach formularza) są przechowywane odpowiednio w zmiennych PHP, $ name, $ phone i $
email.
4–6 Wartości zmiennych PHP są wyświetlane w przeglądarce
Parametry formularza i długi (stary) styl
Od PHP 5.0.0 te długo predefiniowane zmienne można wyłączyć za pomocą dyrektywy
register_long_arrays i nie są już powszechnie używane. Jedynym powodem włączenia tutaj
parametrów starego formularza w długim stylu jest to, że nadal pojawiają się one w starszych
skryptach, które być może czytasz lub edytujesz.
Przykład
<html><head><title>Processing First Form</title>
</head>
<body bgcolor = "lightgreen"><font size="+1">
<h2>Here is the form input:</h2>
<?php
$name = $HTTP_GET_VARS['name']; // Long style with GET
method
$phone =

$HTTP_GET_VARS['phone'];
$email =
$HTTP_GET_VARS['email_addr'];
print "Welcome to PHP $name<br />";
print "Can I call you at $phone<br />";
print "Is it ok to send you email at $email<br />";
?>
</body>
</html>
Przetwarzanie formularzy z wieloma opcjami
Formularze HTML, które umożliwiają użytkownikowi wybranie więcej niż jednego wyboru z listy lub
pola wyboru, są tworzone z tagami wyboru (gdy ustawiony jest atrybut „wiele”) i typami pól wyboru.
Zamiast generowania przez PHP jednej zmiennej dla wielu wyborów, tablica jest lepiej dostosowana
do tego zadania. Aby utworzyć tablicę, po prostu dodaj zestaw nawiasów kwadratowych do nazwy
urządzenia wejściowego w dokumencie HTML:
<select name = "movies []"> <input type = checkbox name = "colors []" value = "red">
Gdy użytkownik prześle formularz, w przypadku korzystania z prostego formularza, PHP utworzy
tablicę wyborów, w której każdemu elementowi tablicy zostanie przypisana wartość wybrana przez
użytkownika.
Tworzenie formularza za pomocą pól wyboru i pól wyboru
W przypadku urządzeń wejściowych wyboru i pola wyboru, nazwa urządzenia jest dodawana z
zestawem nawiasów tablicowych, jeśli można wybrać kilka opcji.
Przykład
(The HTML form)
<html><head><title>Multiple Choice</title></head>
<body bgcolor="aqua">
1 <form action="checkbox.php" method="POST">
<b>Choose a vacation spot:</b>
<br />
2 <select name="location[]" multiple="multiple">
<option>Maui
<option>Bali
<option>Miami
<option>Riviera

</select> <p>
<b>Select a city:</b>
<br />
3 <input type="checkbox" name="place[]" value="New York" />New
York
<br />
<input type="checkbox" name="place[]" value="Chicago" />Chicago
<br />
<input type="checkbox" name="place[]" value="London" />London
<br />
<input type="checkbox" name="place[]" value="Tokyo" />Tokyo
<br />
4 <input type="checkbox" name="place[]" value="San Francisco"
Checked />San Francisco
<p>
<input type="submit" value="submit" />
<input type="reset" value="clear" />
</form>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Metodą HTTP wybraną dla tego formularza jest metoda POST.
2 Zaczyna się tutaj rozwijane menu wyboru, które pozwala użytkownikowi wybrać więcej niż jedną
opcję, gdy jako atrybut określono „wiele”. (Naciśnij klawisz Control w tym samym czasie, gdy klikasz
myszą, aby podświetlić wiele opcji.) Do nazwy menu wyboru dodawany jest znak [], więc gdy PHP
otrzyma dane wejściowe, zostanie zaakceptowane jako tablica.
3 Ten typ wejścia to menu wyboru zaprojektowane do akceptowania wielu sprawdzeń. Jego nazwa jest
również dodawana z [], aby wskazać, że tablica zostanie utworzona, gdy PHP otrzyma dane wejściowe.
4 Ta wartość została zaznaczona jako domyślna.
Przetwarzanie formularza z wieloma opcjami
W stylu medium używamy tablicy asocjacyjnej, $_POST, $_GET lub $ _REQUEST, aby otrzymać wartości
wejściowe, czyli nazwę urządzenia wejściowego.
Przykład

<html><head><title><Forms and User-defined Arrays>
</title></head>
<body bgcolor="8CCCCA">
<br />
<fieldset><legend><b>Vacation Choices</b></legend>
<?php
// Medium style
1 if (is_array($_POST['location'])){
print "<ul>";
2 foreach ( $_POST['location'] as $key=>$value ){
print "<li>$key=>$value</li>";
}
print "</ul>";
}
?>
</fieldset>
<fieldset><legend><b>City Choices</b></legend>
<?php
3 extract($_POST);
if (is_array($place)){
print "<ul>";
4 foreach ( $place as $key=>$value ){
print "<li>$key=>$value</li>";
}
print "</ul>";
}
?>
</fieldset></body></html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja is_array () zwróci wartość true, jeśli formularz został przesłany, a tablica superglobalna $
_POST ma wartość.

2 Pętla foreach przejdzie przez każdy element tablicy $ POST ['location'], podając zarówno klucze, jak i
wartości. Klucz jest indeksem tablicy lokalizacji, w której wybrano opcję, a wartością jest tekst po
atrybucie opcji. Wybory wakacyjne.
3 Funkcja extract () służy do pobierania kluczy i wartości z tablicy asocjacyjnej $_POST. Nazwa
zwracanej tablicy to $place. Składa się z par klucz-wartość reprezentujących wybrane pola wyboru.
4 Pętla foreach przejdzie przez każdy element $place tablicy wskazującej, gdzie zaznaczono pola
wyboru. Wybory miejskie.
Formularze za pomocą przycisku obrazu
Jeśli na stronie sieci Web znajduje się formularz do zamówienia jakiegoś specjalnego przedmiotu, na
przykład upominku, fajnie byłoby użyć zdjęcia przedmiotu do złożenia zamówienia zamiast
standardowego nudnego przycisku przesyłania. Odbywa się to za pomocą klikalnego obrazu, zwanego
również mapą obrazu. Zamiast typu wejściowego „wyślij”, użyjesz typu wejściowego „obraz”, źródła,
lokalizacji pliku .gif lub .jpg oraz nazwy typu danych wejściowych: Niektórzy projektanci ostrzegają
przed zmianą standardowego przesyłania ze względu na spójność na całej planszy i aby nie mylić
użytkowników nieznanymi widżetami. Inni zmieniają wygląd standardowego przycisku za pomocą
arkuszy stylów. <input type = "image" src = "toy_car.gif" name = "toy" />
Mimo że jest tylko jeden obraz, po kliknięciu przez użytkownika w dowolnym miejscu na serwer
zostanie wysłany formularz towarzyszący wraz z lokalizacją, w której użytkownik kliknął myszką na
obrazku; to znaczy współrzędne pikseli reprezentowane jako dwie zmienne w skrypcie PHP,
nazwa_obrazu_x i nazwa_obrazu_y (nazwa_obrazu to nazwa przypisana do atrybutu nazwy typu
wejścia obrazu; to znaczy zabawka_x i zabawka_y). Rzeczywiste nazwy zmiennych wysyłane przez
przeglądarkę zawierają kropkę zamiast podkreślenia (zabawka.x i zabawka.y), ale, jak omówiliśmy
wcześniej, PHP automatycznie przekonwertuje kropkę (lub spację) na podkreślenie, ponieważ kropki (
i spacje) nie są znakami prawnymi w nazwach zmiennych PHP. W poniższym przykładzie, po kliknięciu
przez użytkownika dowolnego pola wyboru, kliknie on zdjęcie przedstawiające pizzerię. Powoduje to
przesłanie formularza z tablicą wartości wybranych z pól wyboru, a także współrzędnymi x / y miejsca
kliknięcia przycisku obrazu przez użytkownika.
Przykład
(The HTML File)
<html> <head><title>Image Button</title> </head>
<body bgColor="#CCFF33">
<font face="verdana"><b>
1 <form method="post" action="image_button.php" >
Pick your pizza:<p>
2 <input type="checkbox"
name="topping[]"
value="tomatoes" />Tomato and Cheese<br />
<input type="checkbox"
name="topping[]"

value="salami" />Salami<br />
<input type=checkbox
name="topping[]"
value="pineapple" />Pineapple and Ham<br />
<input type=checkbox
name="topping[]"
value="Canadian bacon" />Canadian bacon<br />
<input type=checkbox
name="topping[]"
value="extra cheese" />Plain Cheese<br />
<p><font size="-1">
Press the pizza man to order!
<br />
3 <input type="image" name="pizzas" src="Pizza_chef.jpg" />
<br /><br />
<input type=reset value="Clear the form" />
</form>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<html><head><title>Finding Pixel Coordinates</title></head>
<body bgcolor="8CCCCA">
<br />
<fieldset><legend><b>Pizza Choices</b></legend>
<?php
4 if ($_POST['topping']){
print "<ul>";
5 foreach ( $_POST['topping'] as $value ){
print "<li>$value</li>";
}

print "</ul>";
}
print "The pixel coordinates of the image are: <br />";
6 $coord1 = $_POST['pizzas_x'];
$coord2 =
$_POST['pizzas_y'];
print "$coord1, $coord2<br />";
?>
</fieldset>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Formularz, pokazany na rysunku 10.23, jest przesyłany do skryptu PHP metodą POST.
2 Formularz zawiera zestaw pól wyboru, które zostaną przekazane do PHP jako tablica nazywana
„toppingiem”.
3 Tutaj tworzymy przycisk obrazu, który będzie używany do przesyłania pliku formularza. Otrzymuje
nazwę „pizze”, a źródło obrazu to „Pizza_chef.jpg” i znajduje się w bieżącym katalogu roboczym lub
folderze. Formularz zostanie przesłany po kliknięciu tego zdjęcia przez użytkownika.
4 Jeśli użytkownik wysłał formularz, w tablicy $_POST pojawi się wartość, wyrażenie przetestuje
prawdę i blok zostanie wprowadzony.
5 Dla każdego z dodatków w tablicy $_POST zostaną wydrukowane wartości.
6 Współrzędne x / y reprezentują miejsce na obrazie (położenie piksela), w którym użytkownik kliknął
przycisk myszy. Aby sprawdzić, czy formularz został przesłany, czy nie, możesz przetestować, czy te
zmienne nie są puste, za pomocą funkcji empty (): if (! Empty ($ koordyn1)
Samoprzetwarzające się formularze HTML
Zamiast tworzyć oddzielny dokument HTML do wyświetlania formularza i innego skryptu PHP do
przetwarzania danych wejściowych użytkownika, możesz chcieć połączyć dokument HTML zawierający
formularz i skrypt PHP, który przetwarza to wszystko w jeden skrypt. Odbywa się to poprzez przypisanie
tablicy $ _SERVER ['PHP_SELF'] do atrybutu akcji znacznika HTML <form>, jak pokazano w przykładzie
10.15. Gdy użytkownik przesyła informacje o formularzu, naciskając przycisk przesyłania, atrybut akcji
formularza odwołuje się do adresu URL tej samej strony, na której został wyświetlony formularz.
Ponieważ zarówno dane formularza HTML, jak i kod przetwarzania PHP znajdują się w tym samym
skrypcie, będziesz potrzebować warunkowego sprawdzenia w programie PHP, aby sprawdzić, czy
formularz został przesłany. Na przykład możesz sprawdzić, czy pole ma wartość, kliknięto przycisk
przesyłania lub sprawdzić zastosowaną metodę żądania. Poniższe przykłady pokazują, jak to się robi.
Sprawdzanie, czy formularz został przesłany
Przykład

<?php
1 if ( isset($_POST['submit'])){ // Was the form submitted?
2 $your_name=$_POST[your_name];
$your_phone=$_POST[your_phone];
print "<b>Your name is $your_name<br />";
print "Your phone is $your_phone<br />";
3 print "The path to this file is: ".
$_SERVER['PHP_SELF']."<br />";
}
4 else{ ?>
<html><head><title>First HTML Form</title></head>
<body bgcolor="lightblue"><font size="+1">
5 <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
method="POST">
<p />
6 Please enter your name: <br />
<input type="text" size=50 name="your_name">
<p />
Please enter your phone: <br />
<input type="text" size=50 name="your_phone">
<p />
<input type="submit" name="submit" value="Send Now">
<input type=reset value="Clear">
</form>
<hr>
</html>
<?php } ?>
Wyjaśnienie
1 Funkcja PHP isset() sprawdza, czy formularz został przesłany metodą POST. Jeśli tak, program
kontynuuje od wiersza 2; jeśli nie, to sterowanie programem przechodzi do wiersza 4, a formularz
zostanie wyświetlony w przeglądarce.

2 Ponieważ formularz został już przesłany, wartości, które zostały wprowadzone w pola mogą być
wyświetlane jako zmienne.
3 Superglobalna tablica $_SERVER ['SELF'] zawiera informacje o ścieżka, w której znajduje się ten
skrypt, począwszy od katalogu głównego dokumentu serwera, a nie katalogu głównego systemu
plików.
4 Jeśli formularz nie został przesłany, skrypt przeskakuje do tego bloku, w którym przełączamy się z
PHP do trybu HTML, aby utworzyć formularz.
5 Atrybut akcji ma przypisany adres bieżącego skryptu. Program tymczasowo przełącza się z powrotem
do trybu PHP, aby uzyskać ścieżkę do skryptu ze zmiennej $ _SERVER ['PHP_SELF']. Kiedy użytkownik
naciśnie przycisk przesyłania, ten sam skrypt zostanie wykonany ponownie, tym razem w celu
przetworzenia danych formularza.
6 Użytkownik otrzymuje dwa pola tekstowe,
Korzystanie z ukrytych pól
Jeśli Twoja strona sieci Web zawiera wiele formularzy, możesz użyć ukrytych pól, aby określić, który
formularz należy przetworzyć, nadając każdemu formularzowi własną nazwę. Sprawdzając istnienie i
wartość ukrytego pola, możesz określić, który formularz ma zostać wyświetlony i kiedy ma zostać
przetworzony. Możesz również użyć ukrytych pól, aby dołączyć informacje, które mogą być używane
podczas przetwarzania formularza, ale nie są czymś, czego nie chcesz wyświetlać, takie jak data
utworzenia formularza, imię i nazwisko itp.
Przykład
<html><head><title>Hidden Fields</title></head>
<body bgcolor="#ff66ff">
<div align="center">
<b>
<?php
1 if (isset($_POST['feedback1']) && ($_POST['feedback1'] ==
'process_form1')){
process_form1();
}
2 else{
display_form1();
}
3 function display_form1(){
4 echo <<<EOF
5 <form action="$_SERVER[PHP_SELF]" method="post">

Rate this page
<br /><b /r>
<input type="radio" name="rating" value="excellent"
/>Really kewl
<input type="radio" name="rating" value="average" />OK
<input type="radio" name="rating" value="poor" />Boring
<input type="radio" name="rating" value="hopeless"
/>Totally hopeless
6 <input type="hidden" name="feedback1"
value="process_form1">
7 <input type="hidden" name="creation_date"
value="Feb.
2006" />
<p>
<input type="submit" value="submit rating" />
<input type="reset" value="clear" />
</form>
8 EOF;
}
9 function process_form1(){
echo "So you think this page is $_POST[rating]!";
}
?>
</b>
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja isset () sprawdzi, czy zmienna $ _POST ['feedback1'] została ustawiona i czy zawiera wartość
przypisaną do ukrytego pola. Jeśli oba warunki są spełnione, to formularz został już wyświetlony w
przeglądarce i wysłany z powrotem do tego skryptu PHP. Ponieważ strona została już wyświetlona i

przesłana, nadszedł czas na przetworzenie formularza. Wywoływana jest funkcja zdefiniowana przez
użytkownika, process_form().
2 Jeśli test w linii 1 zakończy się niepowodzeniem, formularz nie był wcześniej wyświetlany.
Wywoływana jest funkcja zdefiniowana przez użytkownika display_form().
3 Funkcja display_form() będzie odpowiedzialna za utworzenie pliku formularza i wyświetlenie go w
przeglądarce.
4 To jest początek dokumentu tutaj używanego do wydrukowania formularza HTML i interpolacji
wszelkich zmiennych. Pamiętaj, że kiedy w dokumencie tutaj znajdujesz się zasadniczo w cytowanym
bloku tekstu. Dodanie dodatkowych cudzysłowów do elementów tablicy spowodują błąd.
5 $ _SERVER ['PHP_SELF'] jest odniesieniem do bieżącego skryptu. Gdy użytkownik naciśnie przycisk
przesyłania, akcja jest określana w celu ponownego wywołania tego samego skryptu.
6 Ukryte pole jest ustawiane jako typ wejściowy znacznika <form>. Chociaż nie będzie to widoczne po
wyświetleniu formularza, jego nazwa i wartość zostaną przesłane do skryptu PHP wraz z nazwą i
wartością przycisku opcji wybrany przez użytkownika.
7 Ukryte pole ma przypisany miesiąc i rok utworzenia tego formularza. Nikt nie musi widzieć tych
informacji, może poza tobą jeśli próbujesz śledzić rozwój tej strony.
8 Terminator zdefiniowany przez użytkownika, EOF, do oznaczania końca tego dokumentu, nie może
mieć spacji po obu stronach; to znaczy, musi być stykany z lewym marginesem, a zaraz po nim
następuje nowa linia.
9 Po wypełnieniu formularza przez użytkownika funkcja ta przetwarza dane wejściowe otrzymane z
serwera.
Przekierowanie użytkownika
Co się stanie, jeśli witryna internetowa zostanie przeniesiona do nowej lokalizacji? Teraz, gdy
użytkownicy przechodzą do starej witryny, chcesz ich przekierować do nowej. A co, jeśli chcesz
skierować użytkownika na inną stronę w zależności od pewnych warunków: Czy użytkownik jest
zalogowany? Czy zapomniał swojego hasła? W jakim języku on lub ona mówi? Czy to święto?
Nagłówek lokalizacji
Przekierowanie użytkownika na inną stronę jest łatwe i szybkie dzięki PHP. Odbywa się to za pomocą
wbudowanej funkcji header (), która modyfikuje nagłówek odpowiedzi HTTP wysyłany przez serwer.
Nagłówek lokalizacji można zmienić, wysyłając lokalizację HTTP, po której następuje adres URL nowej
lokalizacji.
<? php nagłówek („Lokalizacja: http://www.mysite.com/new_page.html”); ?> Informacje nagłówka
muszą zostać przesłane do przeglądarki przed jakimkolwiek kodem HTML i tekstem; dlatego ważne
jest, aby funkcja header () była wykonywana jako pierwsza. Poniższy przykład byłby nieprawidłowy,
ponieważ program próbuje wysłać dane wyjściowe echa przed informacjami nagłówka.
Przykład
<?php
echo "You are going to be redirected to a new page!<br />"; //
Wrong!

header("Location: /www/ellieq.com");
?>
Wyjaśnienie
Po przekierowaniu przycisk Wstecz użytkownika przenosi użytkownika tam, gdzie był przed stroną
przekierowującą, a nie z powrotem do samej strony przekierowującej.
Używanie poprawnego identyfikatora URI do przekierowania
Lokalizacji można przypisać bezwzględny identyfikator URI strony przekierowania, taki jak schemat,
nazwa hosta i ścieżka bezwzględna. Następnie serwer zwróci nagłówek „przekierowania” do
przeglądarki, aby bezpośrednio pobrać określoną stronę.
Location: http://marakana.com/company.html
Jeśli chcesz odwołać się do innego pliku na własnym serwerze, możesz wyprowadzić częściowy adres
URL, taki jak następujący:
Locatio: /tutorial/PHP/index.html
Możesz użyć zmiennych tablicowych $ _SERVER PHP, aby określić ścieżkę absoute. Na przykład $
_SERVER ['HTTP_HOST'], $ _SERVER ['PHP_SELF'] i ścieżka bieżącego skryptu zwróconego przez funkcję
dirname () mogą zostać połączone razem, aby utworzyć bezwzględny adres URL ze względnego.
Poniższy kod PHP definiuje nagłówek opisany w podręczniku PHP:
<? php nagłówek ("Lokalizacja: http: //". $ _SERVER ['HTTP_HOST']).
dirname ($ _ SERVER ['PHP_SELF']). „/my_newpage.php”); ?>
Jeśli przekierowujesz użytkownika do nowej witryny sieci Web, dobrym pomysłem jest również
poinformowanie go o tym, co się dzieje, dodając wiersz typu „Nasza witryna została przeniesiona.
Zostaniesz tam automatycznie przekierowany ”.
Przykład
(The HTML File)
<html><head><title>Redirecting the User</title></head>
<body bgcolor="#33ff33">
1 <form action="http://localhost/exemples/ch10forms/redirect.php"
method="post">
<b>
Select a search engine<br />
</b>
2 <select name="new_url">
<option value="http://www.google.com" />Google
<option value="http://www.yahoo.com" /> Yahoo!

<option value="http://www.lycos.com" /> Lycos
<option value="/index.php" /> PHP Index
</select>
3 <input type="submit" value=" Get the Web Page!" />
</form>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?
4 if($_POST[new_url] == ""){
exit;
}
else {
5 header("Location: $_POST[new_url]");
exit;
}
?>
Wyjaśnienie
1 Atrybut akcji formularza jest przypisany do ścieżki do skryptu PHP, który będzie obsługiwał
przekierowanie po przesłaniu formularza. Formularz HTML pokazano na rysunku 10.31. 2 Menu
wyboru HTML daje użytkownikowi opcje do wyboru.
3 Gdy tylko użytkownik kliknie przycisk wysyłania, informacje o formularzu zostaną wysłane na serwer
i obsługiwane przez skrypt PHP wymieniony w atrybucie action formularza.
4 Jeśli użytkownik niczego nie wybrał, wartość $ _POST [nowy_url] będzie pusta, a skrypt zakończy
działanie.
5 Jeśli użytkownik wybrał jedną z wyszukiwarek w menu, zostanie przekierowany do tej witryny sieci
Web z funkcją PHP header (). Wartość $ _POST [nowy_url] to adres wybranej witryny internetowej; na
przykład http://www.lycos.com. Gdy użytkownik zostanie przekierowany, może użyć przycisku Wstecz
w przeglądarce, aby wrócić do strony, na której dokonano wyboru.
Przesyłanie plików
W formularzu HTML użytkownicy mogą przesyłać pliki z przeglądarki na serwer sieci Web. Mogą to być
pliki tekstowe, pliki binarne (takie jak obrazy lub pliki skompresowane), arkusze kalkulacyjne lub inne
dane. Możliwość przesyłania plików jest również przydatna, jeśli informacje są łatwiejsze do odczytania
z oddzielnego pliku, takiego jak formularz rejestracyjny lub życiorys. Aby przesłać pliki, musisz utworzyć

formularz przy użyciu typu „plik”. Atrybuty tagu <Form> i typ pliku .Aby przesłać pliki, tag <form> ma
trzy atrybuty:
• Atrybut action znacznika <form> określa skrypt PHP, który będzie przetwarzał formularz.
• Atrybut enctype określa sposób kodowania danych formularza przez przeglądarkę. Wartość
domyślna to application / x-www-form-urlencoded, która jest wartością domyślną dla prawie każdego
rodzaju danych formularza. Jeśli jednak zamierzasz przesyłać pliki, musisz określić, że dane są typu
enctype multipart / form-data. Przeglądarka koduje dane w inny sposób dla application / x-wwwformurlencoded i multipart / form-data.
• Atrybut method powinien mieć wartość „POST”.
Przykład
(Sample File Upload Form Values)
1 <form enctype="multipart/form-data"
2 action="PHPscript.php"
3 method="POST">
<!--MAX_FILE_SIZE is optional and must precede the file input
field-->
4 <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000" />
5 Choose a file to upload: <input name="uploadfile" type="file"
/>
<input type="submit" value="Send File" />
</form>
Oprócz trzech atrybutów typ wejściowy formularza to „plik”; na przykład:
<input type = "file" name = "uploadfile"
W przypadku typu wejściowego „plik” przeglądarka może wyświetlać wyświetlanie (wcześniej
wybranych) nazw plików oraz przycisk Przeglądaj lub metodę wyboru. Wybranie przycisku Przeglądaj
spowodowałoby przejście przeglądarki w tryb wyboru plików, umożliwiający wybór z listy plików z
różnych katalogów lub folderów. Możesz również określić rozmiar pola MAX_FILE_SIZE, czyli
maksymalną liczbę bajtów, które będą akceptowane, ale to tylko informuje, jaki rozmiar powinien mieć
plik. Nie może być większa niż upload_max_filesize zdefiniowany w pliku php.ini (domyślnie 2MB).
Należy również zauważyć, że to ukryte pole musi poprzedzać pole wejściowe pliku w kodzie HTML. Pliki
będą domyślnie przechowywane w domyślnym katalogu tymczasowym serwera, chyba że podano inną
lokalizację za pomocą dyrektywy upload_tmp_dir w php.ini. Możesz użyć wbudowanej funkcji
move_uploaded_file (), aby trwale gdzieś przechowywać przesłany plik. Z pliku php.ini:
Scroll
/
Show

All
; File Uploads ; ;;;;;;;;;;;;;;;; ; Whether to allow HTTP file uploads. file_uploads = On ; Temporary
directory for HTTP uploaded files (will use system default if not ; specified). upload_tmp_dir =
"c:/wamp/tmp" ; Maximum allowed size for uploaded files. upload_max_filesize = 2M
Tablica $_FILES w PHP
Kiedy plik jest wysyłany na serwer, PHP przechowuje wszystkie przesłane informacje o pliku w
superglobalnej tablicy $ _FILES, dwuwymiarowej tablicy, która zawiera nazwę urządzenia wejściowego
jako pierwszy indeks i jeden z atrybutów typu pliku jako drugi indeks.
Tablica: Opis
$ _FILES ['userfile'] ['name']: Oryginalna nazwa pliku na komputerze klienta.
$ _FILES ['userfile'] ['type']: typ MIME pliku, jeśli przeglądarka dostarczyła te informacje. Przykładem
może być „image / gif”.
$ _FILES ['userfile'] ['size']: rozmiar przesłanego pliku w bajtach.
$ _FILES ['userfile'] ['tmp_name']: Tymczasowa nazwa pliku, w którym przesłany plik był
przechowywany na serwerze.
$ _FILES ['userfile'] ['error']: kod błędu powiązany z przesyłaniem tego pliku. [„błąd”] został dodany w
PHP 4.2.0.
Przykład
(The HTML File)
<html><head><title>Uploading Files</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<h3>Uploading Files</h3>
1 <form
2 enctype="multipart/form-data"
3 action="upload_file.php"
4 method="post">
Type the name of the file to upload: <br />
5 <input name="user_file"
type="file"/>
<br />
<input type=submit value="Get File"/>
</form>
</body>
</html>

-------------------------------------------------(The PHP Script--upload_file.php)
<?php
6 $handle=fopen($_FILES['user_file']['tmp_name'], "r");
7 while(!feof($handle)){
8 $text=fgets($handle);
echo $text,"<br />";
}
?>
Wyjaśnienie
1 Formularz zaczyna się tutaj i jest wyświetlany.
2 Atrybutem typu formularza jest enctype i przypisano mu „multipart / formdata”. Ten typ kodowania
służy do wysyłania danych z plików.
3 Atrybut akcji określa skrypt PHP, który będzie przetwarzał przesłane pliki.
4 Wgrane pliki należy przesłać metodą POST.
5 Urządzenie wejściowe jest typu „plik” i otrzyma nazwę „plik_użytkownika”. Nazwa to sposób
identyfikacji przesłanego pliku w pliku PHP, a nie rzeczywista nazwa pliku.
6 Tablica $ _FILES ['user_file'] ['tmp_name'] przechowuje nazwę pliku tymczasowego, który PHP nadał
przesłanemu plikowi. Funkcja fopen () otworzy ten plik do odczytu i zwróci uchwyt pliku, który
umożliwia dostęp do pliku.
Przenoszenie przesłanego pliku
PHP udostępnia funkcję move_uploaded_file() do przenoszenia przesłanego pliku do nowej lokalizacji.
Format
bool move_uploaded_file (nazwa pliku ciągu, miejsce docelowe ciągu)
Ta funkcja sprawdza, czy plik oznaczony nazwą pliku jest prawidłowym plikiem do przesłania (co
oznacza, że został przesłany metodą POST). Jeśli plik jest prawidłowy, zostanie przeniesiony do nazwy
pliku podanej jako miejsce docelowe. Jeśli nazwa pliku nie jest poprawnym plikiem do przesłania,
żadna akcja nie zostanie wykonana, a funkcja move_uploaded_file () zwróci FALSE z ostrzeżeniem.
Przykład
(The HTML Form)
<html><head><title>Uploading Pictures</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<h3>Uploading Files</h3>
<form

1 enctype="multipart/form-data"
action="upload_move_file.php"
method="post">
Browse and select the picture you want to upload: <br />
2 <input name="picture_file" type="file" />
<br />
<input type=submit value="Get File"/>
</form>
</body>
</html>
--------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<html><head><title>File Uploads</title></head>
<body bgcolor="#33ff33">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
echo "The uploaded file is: ", $_FILES['picture_file']
['tmp_name'], "<br />";
$filename=$_FILES['picture_file']['name'];
$filesize=$_FILES['picture_file']['size'];
$directory='c:/wamp/www/exemples/formsphp/
picture_uploads/';
3 $uploadFile = $directory . $filename;
echo "The moved file is: $uploadFile<br />";
4 if (move_uploaded_file($_FILES['picture_file']['tmp_name'],
$uploadFile)){
echo "The file is valid and was successfully uploaded.
<br /> ";
echo "The image file, $filename, is $filesize bytes.<br
/>";
}

?>
<center>
<br />
<img src=<?php
echo "/exemples/formsphp/picture_uploads/$filename";?>
width="250" height="175" border="3">
</center>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Aby przesłać pliki, typem kodowania musi być „multipart / form-data”, a metoda POST.
2 Przesłany plik musi być typu „plik”. Jego nazwa to „picture_file”, nazwa używana do identyfikacji
pliku w tablicy asocjacyjnej $ _FILES [].
3 Zmienna $ uploadFile zawiera katalog i nazwę pliku, do którego zostanie przeniesiony obraz.
4 Funkcja move_uploaded_file () przenosi przesłany plik do nowej lokalizacji. Jego pierwszym
argumentem jest oryginalny plik, a drugim jest miejsce docelowe.
Sticky Forms
Formularz przyklejony to formularz, który zapamiętuje wartości wpisane w polach wejściowych.
Typowym przykładem jest wypełnienie formularza zakupu niektórych produktów lub wypełnienie
formularza rejestracyjnego i opuszczenie pola lub błędne wpisanie danych karty kredytowej. Po
złożeniu zamówienia strona wraca z formularzem i informuje, co zrobiłeś źle i prosi o ponowne
przesłanie zamówienia. Jeśli formularz zamówienia jest długi i zawiera wiele pudełek, ile razy będziesz
go składać ponownie, jeśli będziesz musiał zacząć wszystko od nowa? Dzięki lepkiemu formularzowi
dane wejściowe można zapisać, aby po ponownym wyświetleniu formularza dane nadal tam były.
Poniższy przykład sprawdza, czy użytkownik pozostawił puste pola, a jeśli tak, ponownie wyświetla
formularz z błędem wskazującym, które pola należy wypełnić. Pola, które zawierały dane, nadal
zawierają dane.
Przykład
<html><head><title>Empty Fields</title>
<body><div align="center">
<h2>Validating Input</h2>
<?php
1 $errors=array();
2 if(isset($_REQUEST['submit'])){ // If the form was

submitted
3 validate_input(); // Check for empty fields
4 if(count($errors) != 0){ // If there are errors,
// redisplay the form
display_form();
}
5 else{ echo "<b>OK! Go ahead and Process the form!</b>
<br />"; }
}
6 else{display_form();} // Display the form for the first
time
7 function validate_input(){
8 global $errors;
if($_POST["name"] == ""){
9 $errors['name']="<font color='red'>
***Your
name?***</font>";
}
if($_POST["phone"] == ""){
$errors['phone']="<font color='red'>
***Your phone?***</font>";
}
}
10 function display_form(){
global $errors;
?>
<b>
11 <form method="post"
action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];
?>">
What is your name? <br />

12 <input type="text" name="name"
value="<?php echo $_POST[name]; ?>">
<br />
13 <?php echo $errors['name']; ?>
<br />
What is your phone number?<br />
<input type="text" name="phone"
value="<?php echo $_POST[phone]; ?>">
<br />
14 <?php echo $errors['phone']; ?>
<br />
<input type="reset">
<input type="submit" name="submit">
<br />
<form>
<?php
}
?>
</b>
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Inicjalizacja tablicy błędów $. Zostanie użyty do zbudowania komunikatu o błędzie ciągu.
2 Jeśli funkcja isset () zwróci wartość true, użytkownik przesłał już formularz, a sterowanie programem
przejdzie do wiersza 3.
3 Wywoływana jest funkcja zdefiniowana przez użytkownika validate_input ().
4 Jeśli funkcja PHP count () stwierdzi, że tablica $ errors nie jest pusta, wywoływana jest funkcja
display_form () i ponownie wyświetlany jest ten sam formularz z komunikatami o błędach
wyświetlanymi na czerwono.
5 Jeśli nie ma błędów, formularz zostanie przetworzony. Nie wykonujemy tutaj żadnego prawdziwego
przetwarzania, ale gdybyśmy to zrobili, to tutaj trafiłby kod.

6 Jeśli wiersz 1 jest fałszywy (tj. Formularz nie został jeszcze wyświetlony), formularz zostanie
wyświetlony w przeglądarce po raz pierwszy.
7 Jest to funkcja zdefiniowana przez użytkownika, która określa, czy użytkownik wypełnił wymagane
pola.
8 Słowo kluczowe global udostępnia tę tablicę w funkcji.
9 Jeśli użytkownik nie wypełnił pola "nazwa", do tablicy $ errors zostanie przypisany ciąg tekstowy jako
jego wartość. Klucz „nazwa” to nazwa pola tekstowego.
10 Ta funkcja wyświetla formularz
11 Formularz jest formularzem przetwarzającym się samodzielnie, gdy atrybut działania $_SERVER
[PHP_SELF] jest przypisane do tej wartości.
12 Gdy typ wejścia zostanie nazwany, podana mu wartość będzie pusta przy pierwszym wyświetleniu,
ponieważ PHP nie przetworzyło jeszcze danych wejściowych. Jeśli formularz był już wyświetlany i
wystąpił błąd, to wartość pola, jeśli taki wystąpił, zostanie przypisana poprzez przełączenie w tryb PHP
i użycie wartości $ _POST [nazwa]. To właśnie sprawia, że formularz jest „lepki”. Gdyby użytkownik
wpisał swoje imię i nazwisko, PHP umieściłby wartość z powrotem w polu tekstowym, ale jeśli
użytkownik nie wpisałby swojego imienia, wartość $ _POST [nazwa] będzie pusty i nic nie zostanie
przywrócone do pola tekstowego. Zamiast tego użytkownik zobaczy błąd w czerwonym tekście, jak
pokazano w wierszu 13.
13 Jeśli użytkownik nie podał swojego imienia i nazwiska w polu tekstowym, ten błąd zostanie
wydrukowany tuż pod nim. Jeśli użytkownik wprowadził swoje imię i nazwisko, wartość w tym
elemencie tablicy będzie pusta i nic nie zostanie wydrukowane.
14 Jeśli użytkownik nie podał swojego numeru telefonu w polu tekstowym, zostanie wydrukowany
błąd.
Gdzie uzyskać informacje o tablicach superglobalnych
Jak widzieliśmy w tym rozdziale, superglobalne tablice PHP (nazywane również autoglobinami), takie
jak _GET i _POST, są zdefiniowane jako część globalnej przestrzeni nazw skryptu PHP i służą do
przechowywania danych wejściowych użytkownika pochodzących z formularzy HTML. Inne wartości
superglobalne, takie jak konfiguracja serwera, pliki cookie lub informacje o środowisku, są również
dostępne w skrypcie PHP w tablicach superglobalnych. Te predefiniowane tablice nazywane są
zbiorczo EGPCS (informacje o środowisku, GET, POST, plikach cookie i serwerze). Nazywa się je
superglobalnymi, ponieważ są dostępne w każdej części programu.
Funkcja phpinfo()
Aby zobaczyć dostępne predefiniowane zmienne w systemie, możesz użyć funkcji phpinfo (), która
zawiera nie tylko wszystkie informacje EGPCS, ale także ogromną ilość informacji o PHP, takich jak
wersja, system operacyjny, środowisko, opcje kompilacji, serwer informacje, nagłówki HTTP i tak dalej.
Tabela 10.4 zawiera listę argumentów używanych do dostosowywania wyjścia funkcji phpinfo ().
Możesz użyć stałej wartości w kolumnie 1 lub wartości liczbowej w kolumnie 2. Kolumna 3 opisuje
wynik. W poniższym przykładzie phpinfo () wyświetla predefiniowane zmienne EGPCS.
<?php phpinfo(INFO_VARIABLES); // phpinfo(32) does the same thing ?>
Nazwa (stała): Wartość: Opis

INFO_GENERAL: 1: Linia konfiguracji, lokalizacja php.ini, data kompilacji, serwer WWW, system i inne.
INFO_CREDITS: 2: kredyty PHP.
INFO_CONFIGURATION: 4: Bieżące wartości lokalne i główne dla dyrektyw PHP.
INFO_MODULES: 8: Załadowane moduły i ich odpowiednie ustawienia.
INFO_ENVIRONMENT: 16: Informacja o zmiennej środowiskowej
dostępny również w $ _ENV.
INFO_VARIABLES: 32: Pokazuje wszystkie predefiniowane zmienne z EGPCS (Środowisko, GET, POST,
Cookie, Serwer).
INFO_LICENSE: 64: Informacje o licencji PHP.
INFO_ALL: –1: Pokazuje wszystkie powyższe. To jest wartość domyślna.
Jak uzyskać informacje o serwerze
Pracowaliśmy z formularzami HTML i PHP, przechodząc między serwerem a przeglądarką. PHP
udostępnia informacje o serwerze Twoim skryptom. Serwer WWW przypisuje wartości do
superglobalnej tablicy PHP $ _SERVER, takie jak nagłówek, ścieżka, lokalizacje skryptów i informacje o
wersji. Wszystkie serwery nie są spójne w dostarczanych informacjach. Tabela 10.5 definiuje niektóre
superglobalne (z podręcznika PHP), które napotkasz w następnych rozdziałach.
Klucz $ _SERVER: Opis wartości
PHP_SELF: nazwa pliku aktualnie wykonywanego skryptu w stosunku do katalogu głównego
dokumentu. Na przykład $ _SERVER ['PHP_SELF'] w skrypcie pod adresem
http://example.com/test.php/foo.bar będzie wyglądać następująco: /test.php/foo.bar. Stała __FILE__
zawiera pełną ścieżkę i nazwę pliku bieżącego (tj. Dołączonego) pliku.
GATEWAY_INTERFACE: Specyfikacja CGI, z której korzysta serwer (tj. CGI / 1.1).
SERVER_NAME: nazwa hosta serwera, na którym wykonywany jest bieżący skrypt. Jeśli skrypt działa
na hoście wirtualnym, będzie to wartość zdefiniowana dla tego hosta wirtualnego.
SERVER_SOFTWARE: ciąg identyfikacyjny serwera, podawany w nagłówkach podczas odpowiadania na
żądania.
SERVER_PROTOCOL: nazwa i wersja protokołu informacyjnego, za pośrednictwem którego zażądano
strony (np. HTTP / 1.0).
REQUEST_METHOD: Która metoda żądania została użyta do uzyskania dostępu
stronę (np. GET, HEAD, POST, PUT).
REQUEST_TIME: sygnatura czasowa początku żądania. Dostępny
od PHP 5.1.0.
QUERY_STRING: ciąg zapytania, jeśli istnieje, za pośrednictwem którego przeszła strona uzyskał
dostęp.
DOCUMENT_ROOT: katalog główny dokumentu, w którym wykonywany jest bieżący skrypt, zgodnie z
definicją w pliku konfiguracyjnym serwera.

HTTP_ACCEPT: Zawartość nagłówka Accept: z bieżącego żądania, jeśli taki istnieje.
HTTP_CONNECTION: Zawartość nagłówka Connection: z bieżącego żądania, jeśli istnieje. Przykład:
Keep-Alive.
HTTP_HOST: Zawartość nagłówka Host: z bieżącego żądania, jeśli taki istnieje.
HTTP_REFERER: adres strony (jeśli istnieje), która odesłała klienta użytkownika do bieżącej strony. Jest
to ustawiane przez klienta użytkownika. Nie wszystkie programy użytkownika to ustawiają, a niektóre
zapewniają możliwość modyfikowania protokołu HTTP_REFERER jako funkcji. Krótko mówiąc,
naprawdę nie można mu ufać.
HTTP_USER_AGENT: zawartość nagłówka User-Agent: z pliku aktualne żądanie, jeśli istnieje. Typowym
przykładem jest: Mozilla / 4.5 [en] (X11; U; Linux 2.2.9 i586)
REMOTE_ADDR: adres IP, z którego użytkownik przegląda bieżącą stronę.
REMOTE_HOST: nazwa hosta, z którego użytkownik przegląda bieżącą stronę. Odwrotne wyszukiwanie
DNS jest oparte na REMOTE_ADDR użytkownika.
REMOTE_PORT: port używany na komputerze użytkownika do komunikacji z serwerem WWW.
CRIPT_FILENAME: bezwzględna ścieżka dostępu do aktualnie wykonywanego skryptu. Uwaga: jeśli
skrypt jest wykonywany z CLI, jako ścieżka względna, np. Plik.php lub ../file.php, $ _SERVER
['SCRIPT_FILENAME'] będzie zawierać ścieżkę względną określoną przez użytkownika.
SERVER_PORT: Port na serwerze, używany przez serwer WWW do komunikacji, domyślnie port 80;
używanie SSL to zdefiniowany bezpieczny port HTTP.
SERVER_SIGNATURE: Łańcuch zawierający wersję serwera i nazwę hosta wirtualnego, które są
dodawane do stron generowanych przez serwer, jeśli są włączone.
PATH_TRANSLATED: Ścieżka systemu plików (nie Document root) związane z bieżącym skryptem.
SCRIPT_NAME: zawiera ścieżkę aktualnego skryptu. Jest to przydatne w przypadku samodzielnego
przetwarzania stron. Stała __FILE__ zawiera pełną ścieżkę i nazwę pliku bieżącego (tj. Dołączonego)
pliku.
REQUEST_URI: URI, który został nadany w celu uzyskania dostępu do tej strony; na przykład
/index.html
Przykład
<html><head><title>Server Information</title></head>
<body bgcolor="yellow">
<table border="1">
<?php
foreach($_SERVER as $key=>$value){
echo "<tr>";
echo "<td><b>$key</td><td>$value</td>";
echo "</tr>";

}
?>
</table>
</body>
</html>
Przykład 10.24.
<html><head><title>Server Info</title></head>
<body bgcolor="silver">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
1 echo "My server is \"", $_SERVER["SERVER_NAME"], "\".\n<br
/>";
2 echo "The server's IP address is \"",
$_SERVER["REMOTE_ADDR"],
"\".\n<br />";
3 echo "My browser is \"", $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"], "\".
\n<br />";
4 echo "The PHP script being executed is \"",
$_SERVER["PHP_SELF"], "\".\n<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Serwer obsługujący tę stronę to „localhost”, domyślna nazwa serwera na komputerze lokalnym.
2 Jest to adres IP serwera określanego jako „localhost” na aktualnie używanym komputerze. Ten adres
może być używany przez aplikacje TCP / IP.
3 HTTP_USER_AGENT odnosi się do identyfikatora przeglądarki lub ciągu agenta użytkownika
identyfikującego przeglądarkę, która wysyła żądanie. W transakcji HTTP ta informacja jest wysyłana
przez serwer do przeglądarki w postaci nagłówka, po którym następuje pusty wiersz. Przeglądarka to
Firefox.
4 $ _SERVER ["PHP_SELF"] jest nazwą pliku aktualnie wykonywanego skryptu względem katalogu
głównego dokumentu. Ta zmienna jest przydatna przy tworzeniu formularzy do samodzielnego
przetwarzania.

Jak uzyskać informacje o środowisku
Zmienne środowiskowe to predefiniowane zmienne zawierające informacje o systemie operacyjnym,
powłoce, ścieżce, zmiennych CGI i komputerze, na którym działa PHP . Jeśli PHP działa jako program
CGI, wówczas zmienne środowiskowe są używane do przekazywania danych o żądaniu informacji z
serwera do skryptu. Zmienne środowiskowe są ustawiane, gdy serwer wykonuje program bramy.
Tablica $_ENV zawiera zmienne środowiskowe, które mogą być również wyświetlane za pomocą
funkcji wbudowanej phpinfo(). Aby uzyskać dostęp do nazwy zdalnego hosta, należy użyć następującej
składni:
echo $_ENV ['REMOTE_HOST'];
lub możesz użyć funkcji PHP getenv (), aby uzyskać wartość zmiennej środowiskowej:
echo getenv ('REMOTE_HOST');
Dane wyjściowe będą się różnić w zależności od systemu, ponieważ istnieje wiele powłok, różnych
serwerów i tak dalej. Na przykład możesz uruchomić PHP na serwerze Apache w systemie operacyjnym
Solaris przy użyciu powłoki Bash, podczas gdy ja używam Redhat Linux i TCshell. Wahania mogą być
ogromne, powodując ogromne różnice w wydajności.
<?php phpinfo(16); // Display information about PHP environment ?>

Pliki i katalogi
Pliki
Po tym, jak przeglądarka prześle dane do serwera, a PHP przetworzy informacje, system zarządzania
bazami danych, taki jak MySQL lub Oracle, zwykle przechowuje lub pobiera dane. Ale PHP może
również wymieniać dane z prostych plików tekstowych (zwanych również plikami prostymi), takich jak
szablony HTML, dane arkusza kalkulacyjnego (csv), zawartość zdalnych stron internetowych lub pliki
zawierające tekst, który nie musi być przechowywany w bazie danych . Tu skupimy się na tworzeniu
katalogów i plików tekstowych do przechowywania i pobierania danych.
Uprawnienia do plików i własność
Aby otworzyć zewnętrzny plik w programie PHP, musisz najpierw określić, gdzie znajduje się plik, kto
jest jego właścicielem i czy masz odpowiednie uprawnienia do jego otwierania. Jeśli otwierasz plik tylko
po to, aby go wyświetlić, musisz przeczytać i jeśli chcesz je w jakikolwiek sposób zmodyfikować,
będziesz potrzebować uprawnień do zapisu. Przyznanie uprawnień do katalogów zapewnia
użytkownikom dostęp do przechowywanych w nich plików, a nadanie uprawnień do plików umożliwia
użytkownikom odczytywanie, zapisywanie lub wykonywanie poszczególnych plików. Z oczywistych
względów bezpieczeństwa ważna jest możliwość kontrolowania, kto ma uprawnienia dostępu do
plików i katalogów w witrynie sieci Web. Ponieważ systemy operacyjne różnią się sposobem obsługi
uprawnień, w następnych sekcjach przyjrzymy się UNIX / Linux i Windows.
Uprawnienia UNIX / Linux
Własność i grupy
Użytkownicy są podzieleni na trzy kategorie użytkowników: (1) ty, właściciel; (2) grupa, specjalna grupa
użytkowników, którzy mogą udostępniać pliki bez upubliczniania ich dla wszystkich; oraz (3) inni (zwani
także „światem”), każdy, kto ma konto w systemie. Kiedy tworzysz plik, staje się on automatycznie
własnością Ciebie i grupy, do której należysz. Możesz zmienić właściciela pliku za pomocą polecenia
chown; to znaczy, jeśli jesteś jego właścicielem lub jesteś rootem, superużytkownikiem. (Sprawdź
swoją wersję systemu UNIX / Linux). Zmiana grupy, do której należy plik, odbywa się za pomocą
polecenia chgrp. PHP zapewnia wbudowane funkcje o tej samej nazwie, co polecenia UNIX / Linux,
pozwalające na naśladowanie tych poleceń systemu operacyjnego ze skryptu PHP.
Uprawnienia
Uprawnienia są przypisane trzem klasom użytkowników omówionym w ostatniej sekcji. Każdej klasie
można przypisać kombinację trzech typów uprawnień:
a. Odczyt
b. Zapis
c. Wykonie
Trzy grupy uprawnień są ustawione dla każdej z trzech klas użytkowników:
a. Ty, użytkownik.
b. Grupa (grupa, do której należysz).
c. Pozostali (wszyscy w systemie).

Ponieważ katalog jest po prostu miejscem, w którym przechowywane są pliki (podobnie jak szuflady w
katalogu plików), a zwykły plik zawiera rzeczywisty tekst (podobnie jak pliki w katalogu), uprawnienia
mają nieco inny wpływ na katalogi i zwykłe pliki. Na przykład, jeśli katalog ma uprawnienia do
wykonywania, oznacza to, że możesz wejść do katalogu za pomocą polecenia cd, ale jeśli plik ma
uprawnienia do wykonywania, plik może zostać wykonany jako skrypt lub program. Katalog wymaga
uprawnień do odczytu, aby można było przeglądać zawartość katalogu za pomocą ls, podczas gdy
uprawnienia do odczytu pliku pozwalają na jego przeglądanie lub kopiowanie. Uprawnienie do zapisu
w katalogu pozwala na tworzenie, przenoszenie lub usuwanie plików z katalogu (niezależnie od tego,
czy jesteś właścicielem plików, czy nie), podczas gdy w przypadku pliku oznacza to, że możesz go
modyfikować lub usuwać.
Uprawnienie: Na co pozwala na katalog: Na co pozwala plik
odczyt: Wyświetl zawartość (ls). : Przeglądaj, kopiuj, drukuj itd.
zapis: Utwórz lub usuń znajdujące się w nim pliki. : Zmodyfikuj, zmień nazwę lub usuń.
wykonanie: cd into it: Wykonuje plik jako skrypt lub program.
Zmiana uprawnień w wierszu poleceń
Zmiana uprawnień do plików i katalogów może być wykonana z linii poleceń lub z poziomu skryptu
PHP. Zaczynamy od polecenia chmod w wierszu poleceń. (Pamiętaj, że jeśli skrypt PHP jest
wykonywany przez serwer, uprawnienia są ograniczone do tego, co może zrobić serwer, podczas gdy
jeśli uruchamiasz skrypt w wierszu poleceń, program, uprawnienia będą miały zastosowanie do tego,
co użytkownika, może to zrobić. Ponieważ własność i uprawnienia są inne dla serwera niż dla
użytkownika, chmod i chgrp mogą zachowywać się inaczej w zależności od tego, który proces
uruchamia skrypt. Istnieją dwa różne sposoby przypisywania uprawnień do pliku w wierszu poleceń:
jeden jest oparty na tekście, a drugi na liczbach. Ponieważ PHP nie zapewnia funkcji naśladujących
zachowanie metody tekstowej, używamy metody numerycznej w poniższych przykładach. Polecenie
chmod w systemie UNIX / Linux przyjmuje dwa argumenty: tryb (liczba od 0 do 7) dla każdego poziomu
uprawnień (właściciel, grupa, inni), po którym następuje nazwa katalogu lub plików, które będą miały
zmienione uprawnienia.
Format
chmod mode file(s) chmod mode directory
Przykład:
chmod 755 filex
Trzy zestawy uprawnień dla wszystkich klas użytkowników (właściciel, grupa, inni) mogą być
reprezentowane przez różne wartości liczbowe. Połączone trzy wartości liczbowe reprezentują pełny
tryb numeryczny uprawnień. Jeśli użytkownikowi przypisano 7, grupie przypisano 5, a pozostałym 5,
łączna wartość wynosi 755. Tabela 11.2 przedstawia wartości liczbowe, które będą reprezentować
każdą klasę użytkowników. Po dodaniu wartości dla właściciela, grupy i innych, wynikowa liczba określa
tryb uprawnień. Odczyt jest reprezentowany przez 4, zapis przez 2, wykonywanie przez 1, a żadne z
uprawnień nie wynosi 0. Jeśli chcesz, aby użytkownik miał odczyt, zapis i wykonywanie, dodaj pierwszą
kolumnę w tabeli, a otrzymasz 700. Teraz, jeśli chcesz tylko, aby grupa miała odczyt i wykonanie, dodaj
040 + 010 w drugiej kolumnie, a otrzymasz 050, a jeśli chcesz to samo dla wszystkich innych, dodaj
liczby w trzeciej kolumnie, 004 + 001, aby uzyskać 005.

Wartości liczbowe uprawnień do plików dla klasy użytkowników:
Właściciel: Grupa: Inni
Odczytj: 400: 040: 004
Zapis: 200: 020: 002
Wykonanie: 100: 010: 001
Teraz połącz wszystkie trzy zestawy uprawnień: 700 + 050 + 005 i, presto! otrzymasz 755 jako swój tryb
uprawnień. Niektóre typowe tryby uprawnień to:
777 Właściciel, grupa i inne osoby czytały, zapisywały lub wykonywały (-rwxrwxrwx)[1]
755 Właściciel czyta, zapisuje i wykonuje; inni mają tylko odczyt i wykonanie (-rwxr-xr-x)
711 Właściciel czyta, zapisuje i wykonuje; inni mają tylko wykonać (-rwx - x - x)
700 Właściciel czyta, zapisuje i wykonuje; inni nie mają nic (-rwx ------)
644 Właściciel czyta i pisze; inni tylko przeczytali (-rw-r - r--)
[1] Jeśli wpiszesz ls -l w wierszu poleceń systemu UNIX, uprawnienia do plików są reprezentowane jako
trzy grupy. Początkowy myślnik oznacza, że patrzysz na plik, wszelkie inne myślniki między rwx
oznaczają, że uprawnienia są wyłączone; na przykład r-x oznacza, że w jest wyłączone.
Przykład
1 $ chmod 755 myfolder 2 $ chmod 777 * 3 $ chmod 644 filex
Wyjaśnienie
1 Przyznaj odczyt, zapis i wykonanie właścicielowi, odczyt i wykonanie grupie i innym (światu).
2 Ustaw wszystkie do odczytu, zapisu i wykonywania na wszystkich plikach w bieżącym katalogu
roboczym.
3 Użytkownik może czytać i pisać, grupować, a inni czytać.
Uprawnienia systemu Windows
Pierwotnie DOS nie miał być sieciowym systemem operacyjnym dla wielu użytkowników, podczas gdy
UNIX był. W rezultacie sposób obsługi uprawnień do plików jest zupełnie inny w systemach UNIX i
indows. Aby zobaczyć uprawnienia do pliku systemu Windows, możesz kliknąć plik prawym przyciskiem
myszy i wybrać element menu Właściwości. Windows ma cztery atrybuty opisujące plik:
• Tylko odczyt
• System
• Ukryty
• Archiwum

Atrybut: Co to oznacza
Tylko do odczytu: zawartość pliku może być odczytana przez użytkownika, ale nie może być zapisana.

System: ten plik ma określone przeznaczenie wymagane przez system operacyjny.
Ukryty: ten plik został oznaczony jako niewidoczny dla użytkownika, chyba że system operacyjny jest
wyraźnie ustawiony na wyświetlanie go.
Archiwum: Ten plik nie został dotknięty od czasu wykonania na nim ostatniej kopii zapasowej DOS.
Nie ma atrybutu określającego, że plik jest wykonywalny. Systemy plików DOS i Windows NT
identyfikują pliki wykonywalne, nadając im rozszerzenia .exe, .com, .cmd lub .bat. Możesz także
wyświetlić i zmienić atrybuty pliku z wiersza poleceń za pomocą polecenia DOS Attrib, przechodząc do
menu Start i klikając Uruchom. W oknie cmd.exe wpisz następujące polecenie, a zobaczysz okno
podobne do pokazanego na rysunku

help atryb
Serwer WWW, PHP i uprawnienia
Podobnie jak wszystkie procesy działające w środowisku UNIX, programy PHP działają w imieniu
określonego użytkownika. Jeśli uruchomisz skrypt PHP z wiersza poleceń (na przykład jako skrypt
powłoki), będzie on działał z uprawnieniami ustawionymi dla Ciebie, użytkownika, który uruchomił
skrypt. Jednak częściej skrypty PHP będą wykonywane przez serwer WWW. W większości konfiguracji
systemu serwery WWW działają jako użytkownik (taki jak nikt), który ze względów bezpieczeństwa ma
minimalne uprawnienia dostępu do systemu plików (zwykle do odczytu i wykonywania, ale nie do
zapisu). Powodem ograniczenia dostępu jest uniemożliwienie potencjalnym hakerom
wykorzystywania Twojego serwera jako bramy do zapisywania wszystkiego, co im się podoba, w
otwartym katalogu. Ponieważ PHP jest uruchamiane przez serwer, również będzie miało te same
ograniczone uprawnienia, ograniczając w ten sposób jego zdolność do pracy z plikami i katalogami.
Rozwiązaniem jest utworzenie katalogów poza katalogiem WWW i umieszczenie w nim plików, z
którymi będzie pracował PHP. Jeśli katalog ma takie same uprawnienia grupowe jak lokalnie działający
program PHP, inne nie mieć dostępu do tych plików.
Przykład
1. $ ps -ef | grep apache
nobody 27874 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd
root 352 1 0 Jun 07 ? 0:02 /usr/apache/bin/httpd

nobody 29038 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd
nobody 28987 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd
nobody 27877 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd
nobody 27876 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd
nobody 27873 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd
nobody 27875 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd
Wyjaśnienie
1 Gdy Apache (httpd) jest uruchamiany jako root, otwiera uprzywilejowane porty (80, 443 (SSL)),
otwiera pliki dziennika, a następnie przestaje działać jako potencjalnie niebezpieczny root i staje się
nikim (jak określono w httpd.conf) . Ten przykład pokazuje, że użytkownik nikt nie uruchamia demona
serwera Apache. (System jest systemem UNIX).
Wbudowane funkcje PHP
PHP udostępnia trzy funkcje, które odpowiadają poleceniom UNIX omówionym w poprzedniej sekcji.
Są to funkcje chown(), chgrp() i chmod().
Funkcja chown ()
Podobnie jak polecenie chown, funkcja chown () zmienia własność pliku, pod warunkiem, że skrypt
PHP wykonujący tę operację jest uruchamiany przez właściciela lub administratora (znanego jako root).
Format
bool chown(filename, newuser);
Przykład:
$ sukces = chown ("mój plik", "jan");
nazwa_pliku odnosi się do pliku, który jest modyfikowany, a newuser to nazwa użytkownika nowego
właściciela. Po wykonaniu ta funkcja zwraca wartość logiczną, prawda lub fałsz, która wskazuje, czy
PHP pomyślnie zmieniło właściciela pliku.
Funkcja chgrp()
Funkcja PHP chgrp (), podobnie jak polecenie chgrp, służy do zmiany członkostwa w grupie. Aby zmienić
grupę, do której należy plik, użytkownik musi być członkiem nowej grupy, a plik musi znajdować się
lokalnie. Funkcja przyjmuje dwa argumenty: nazwę pliku i grupę, do której zostanie przypisany. Grupę
można przedstawić za pomocą nazwy lub identyfikatora grupy, wartości liczbowej.
Format
bool chgrp(filename, newgroup);
Funkcja chmod()
Skrypty PHP są często osadzane w dokumentach HTML, a pliki te są umieszczane na serwerze sieci Web
i wykonywane przez oprogramowanie na serwerze. Funkcja chmod() zmienia uprawnienia do pliku,
aby umożliwić oprogramowaniu serwerowemu odczytywanie, zapisywanie i wykonywanie danych w
pliku. Właściciel aktualnie działającego procesu PHP musi być również właścicielem pliku, aby zmienić

uprawnienia, a plik nie może znajdować się w systemie zdalnym. Funkcja chmod () przyjmuje nazwę
pliku lub pełną ścieżkę i nazwę pliku jako pierwszy argument, a wartość ósemkową trybu uprawnień
jako drugą wartość. Zwraca TRUE, jeśli zmiana zakończy się powodzeniem; w przeciwnym razie zwraca
FALSE.
Format
bool chmod ("file", octal_mode);
Przykład:
bool chmod („/ dir / filex”, 0755);
Zauważ, że tryb jest ustawiony jako wartość ósemkowa, liczba z zerem wiodącym. Jeśli masz skłonność
do zapominania zera wiodącego, możesz użyć wbudowanej funkcji PHP octdec (), aby upewnić się, że
wybrana liczba zostanie przekonwertowana z ósemkowej na dziesiętną, jak pokazano poniżej:
chmod ("nazwa_pliku.ext", octdec (tryb $)); chmod („plikx”, octdec (644));
Filehandle
W skrypcie PHP nie można uzyskać dostępu do pliku bezpośrednio za pomocą nazwy nadanej mu
podczas tworzenia (tj. Nazwy, której system operacyjny używa do jego identyfikacji). Zamiast tego
musisz użyć uchwytu pliku. Uchwyt pliku, zwany także wskaźnikiem pliku, wiąże nazwany plik ze
„strumieniem”. Strumienie zostały wprowadzone w PHP 4.3.0, aby reprezentować sposób
abstrakcyjnego radzenia sobie z wszystkimi rodzajami plików (lokalnymi, skompresowanymi i
zdalnymi) oraz funkcjami, które wszyscy współdzielą, takimi jak czytanie, pisanie, dołączanie lub
wyszukiwanie lokalizacja w pliku. Po otwarciu pliku uchwyt pliku służy do wykonywania wielu operacji
na pliku. Oczywiście aby uzyskać dostęp do pliku, program PHP musi mieć do tego uprawnienia.
Otwieranie pliku
Funkcja fopen()
Aby utworzyć uchwyt pliku, PHP udostępnia funkcję fopen(). Ta funkcja otwiera plik i zwraca uchwyt
pliku, a jeśli się nie powiedzie, zwraca false. Zwykle przyjmuje dwa argumenty: nazwę pliku i tryb, przy
czym tryb określa sposób postępowania z plikiem; to znaczy, czy chcesz go otworzyć do czytania,
pisania, dołączania itd.? Trzeci opcjonalny argument, jeśli ma wartość TRUE, mówi PHP, aby sprawdził
ścieżkę dołączenia PHP (listę katalogów, w których funkcje require() i include() szukają plików,
zdefiniowane w pliku php.ini). Nazwą pliku jest plik lub adres URL i można się do niego odwołać za
pomocą pełnej nazwy ścieżki, względnej nazwy ścieżki lub po prostu nazwy pliku, jeśli znajduje się on
w tym samym katalogu lub folderze co próbowany skrypt PHP aby go otworzyć. Podczas określania
ścieżki można użyć ukośników jako separatora między elementami ścieżki w systemach UNIX i
Windows. Jeśli jednak używasz systemu Windows i chcesz użyć odwrotnego ukośnika w ścieżce, to
odwrotny ukośnik musi zostać zmieniony, na przykład \\ katalog \\ plik.txt. Możliwe jest również
powiązanie uchwytu pliku z adresem URL, poprzedzając nazwę pliku przedrostkiem http: // lub ftp: /
Format
filehandle=fopen("filename", mode, [ 1 or TRUE]));
Tryb i uprawnienia
Tryb określa, jakiego rodzaju operację chcesz wykonać na pliku; na przykład, czy chcesz przeczytać jego

zawartość, pisz do niego, czytaj i pisz itd., a to zależy od tego, kto jest właścicielem pliku i jakie
uprawnienia są przypisane do pliku. Tryby przedstawiono poniżej
Tryb: Nazwa: Opis
r: Read: Otwiera się tylko do czytania; zaczyna się na początku pliku.
r +: Czytaj: Otwiera do czytania i pisania; zaczyna się od początku pliku.
w: Write: Otwiera się tylko do pisania; zaczyna się na początku pliku. Jeśli plik istnieje, obcina go; jeśli
nie, tworzy go.
w +: Write: Otwiera się do czytania i pisania; zaczyna się na początku pliku. Jeśli plik istnieje, obcina go.
Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć.
a: Dołącz: Otwiera się tylko do pisania; dołącza na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go
utworzyć.
a +: Dołącz: Otwiera do czytania i pisania; dołącza na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go
utworzyć.
x: Ostrożny zapis: Tworzy i otwiera lokalny plik tylko do zapisu; zaczyna się na początku pliku. Jeśli plik
już istnieje, fopen () zwraca false, a PHP wysyła ostrzeżenie. Jeśli plik nie istnieje, próbuje go utworzyć
(PHP 4.3.2+).
x +: Ostrożny zapis: Tworzy i otwiera lokalne pliki do odczytu i zapisu; zaczyna się na początku pliku.
Jeśli plik już istnieje, fopen () zwraca false i PHP wysyła ostrzeżenie. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go
utworzyć.
b: Tryb domyślny używany z jednym z pozostałych trybów dla systemów plików, które rozróżniają pliki
binarne i tekstowe. Niezbędne w systemie Windows, ale nie w systemie UNIX lub Macintosh.
t: Używany z jednym z pozostałych trybów do reprezentowania plików tekstowych Windows. Tłumaczy
znak końca wiersza \ n na \ r \ n. Używany z trybem b do przenoszenia.
Poniżej mamy listę niektórych z najbardziej przydatnych wbudowanych funkcji PHP przeznaczonych do
pracy z plikami. omówimy większość tych funkcji.
Nazwa funkcji: Co robi: Opis
fclose(): zamyka plik lub adres URL fclose (fh);
feof(): Testuje koniec -‐ -‐ pliku na wskaźniku pliku: bool feof (fh);
fflush(): wyrzuca dane wyjściowe do pliku: fflush (fh);
fgetc(): Pobiera znak z pliku: string fgetc (fh);
fgets(): Pobiera linię z pliku: string fgets (fh);
fgetscsv(): Pobiera linię z pliku, analizuje pola CSV (format pliku z wartościami rozdzielanymi
przecinkami): tablica fgetscsv (fh);
fgetss(): Pobiera wiersz z pliku, usuwa tagi HTML i PHP
file(): wczytuje cały plik do tablicy: plik tablicy (nazwa pliku);
file_exists(): Sprawdza, czy plik (lub katalog) istnieje: bool file_exists (nazwa_pliku);

file_get_contents(): wczytuje cały plik do ciągu: string, file_get_contents (fh)
file_put_contents(): Zapisuje ciąg do pliku: file_put_contents ("trochę strunowy")
fopen(): Otwiera plik lub adres URL fh = fopen (tryb, nazwa pliku);
Otwieranie pliku do odczytu
Cztery funkcje PHP są używane do odczytywania tekstu z pliku: fgets(), fgetc(), fread() i
file_get_contents(). Przed otwarciem pliku należy określić, czy plik istnieje i czy jest dostępny do
odczytu. Funkcja file_exists() sprawdza, czy plik istnieje, a funkcja is_readable() zwróci wartość true,
jeśli plik istnieje i ma uprawnienia do odczytu. Gdy plik jest początkowo otwierany do odczytu,
wewnętrzny wskaźnik pliku jest umieszczany na początku pliku. Kiedy operacja odczytu jest
wykonywana na pliku, program śledzi, gdzie się znajduje w pliku, przesuwając wskaźnik pliku na
następny bajt po ostatnim odczycie; na przykład, jeśli używasz funkcji fgets(), po odczytaniu wiersza z
pliku, wskaźnik pliku zostanie umieszczony na początku następnego wiersza, chyba że osiągnięto już
koniec pliku. Funkcji feof() można użyć do określenia, kiedy osiągnięto koniec pliku. Jeśli plik nie ma
uprawnień do odczytu, pojawi się błąd.
Linie odczytu funkcji fgets() z pliku
Funkcja fgets() przyjmuje uchwyt pliku jako argument i zwraca wiersz tekstu z pliku. Może przyjąć trzeci
opcjonalny argument, którego długość odczyta z pliku do długości -1 bajtów (znaków), domyślnie 1042
bajty. Począwszy od PHP 4.3 pomijanie długości spowoduje, że funkcja będzie czytać strumień pliku aż
do końca linii. Pamiętaj, że koniec linii jest inny w Windows i UNIX. Jeśli większość wierszy w pliku ma
rozmiar większy niż 8 KB, określenie maksymalnej długości linii w skrypcie będzie bardziej efektywne
pod względem zasobów (instrukcja PHP).
Format
string = fgets (filehandle, [length]);
Przykład:
$ line = fgets ("myfile"); $ line = fgets ("myfile", 4096);
Przykład
<html><head><title>Open a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<pre>
<?php
//$filename="c:/wamp/www/exemples/data.file";
1 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/exemples/data.file";
2 if (!file_exists($filename)){ // Check for file existence
print "No such file or directory";
3 exit();
}

4 $fh=fopen($filename,"r"); // Open the file for reading
5 while( !feof($fh)){
6 $line_of_text=fgets($fh); // Get text line from the
file
print "$line_of_text";
}
7 fclose($fh); // Close the file
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $ filename jest przypisywana do ścieżki do pliku data.file, rozpoczynając od katalogu
głównego dokumentu serwera ($ _SERVER [DOCUMENT]).
2 Funkcja file_exists () zwróci prawdę, jeśli $ filename istnieje. ! file_exists mówi: „jeśli plik nie istnieje,
zrób coś”.
3 Program kończy pracę, jeśli plik nie istnieje.
4 Funkcja fopen () otworzy plik do odczytu i zwróci uchwyt pliku, przypisany do $ fh. Od tego momentu
będziemy uzyskiwać dostęp do pliku przez ten uchwyt.
5 Uruchomiono pętlę while. Wyrażenie sprawdza, czy koniec pliku (feof ()) nie został osiągnięty. Pętla
nie zakończy się, dopóki nie osiągniemy końca pliku; to znaczy przeczytaj wszystkie wiersze.
6 Funkcja fgets () odczytuje jedną linię z pliku, używając znaku nowej linii jako znacznika końca linii.
Gdy tylko zostanie odczytana linia, wskaźnik pliku przesunie się do następnej linii. Za każdym razem,
gdy czytany jest wiersz, zostanie on przypisany do zmiennej $ line_of_text. Linia jest drukowana do
przeglądarki po jej odczytaniu i przypisaniu do zmiennej $ line_of_text.
7 Po przeczytaniu wszystkich wierszy i zakończeniu korzystania z pliku zostanie on zamknięty.
Funkcja fgetss() usuwająca znaczniki HTML z funkcji z pliku
Funkcja fgetss() jest podobna do fgets(), ale usuwa znaczniki HTML i PHP z pliku w trakcie odczytywania
z pliku. Opcjonalny trzeci parametr może służyć do określenia znaczników, których nie należy usuwać.
(To jest to samo, co strip_tags() z wyjątkiem tego, że strip_tags usuwa tagi z ciągu znaków zamiast z
pliku.)
Format
string fgetss (uchwyt zasobu [, długość int [, string allowable_tags]])
Przykład:
open ($ fh, "myfile.html"); $ line = fgetss ($ fh);

Przykład
<html><head><title>Open a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<pre>
<?php
$filename="getmethod.html";
1 $fh=fopen("$filename", "r");
while(!feof($fh)){
2 $content=fgetss($fh);
echo $content;
}
fclose($fh);
?>
</pre>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(The HTML File Before fgetss())
<head>
<title>First HTML Form</title>
</head>
<body bgcolor="lightblue"><font size="+1">
<form action="getmethod.php" method="GET">
<p>
Please enter your salary: <br />
<input type="text" size=30 name="salary" />
<p>
Please enter your age: <br />
<input type="text" size=10 name="age" />
<p>
<input type=submit value="submit" />

<input type=reset value="clear" />
</form>
<hr />
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Plik getmethod.html zostaje otwarty do odczytu i zwraca uchwyt pliku, $ fh.
2 Funkcja fgetss() usuwa wszystkie znaczniki HTML i PHP z pliku przed zapisaniem każdej linii w $
content
Funkcja fgetc() odczytująca znaki z pliku
Funkcja fgetc() odczytuje i zwraca po jednym znaku z otwartego pliku. Zwraca FALSE po osiągnięciu
końca pliku.
Format
character = fgetc(filehandle);
Przykład:
$ char = fgetc ($ fh);
Przykład
<html><head><title>Read a Character at a Time</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<pre>
<?php
1 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/exemples/data.file";
2 if (!file_exists($filename)){
print "No such file or directory";
exit();
}
3 $fh=fopen($filename,"r");
4 while( ! feof($fh)){
5 $char=fgetc($fh);
6 if ($char == "\n"){ $char="<br /><br />";}
print $char;
}

7 fclose($fh);
?>
</pre>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Ścieżka i nazwa pliku przypisane do $ filename są względne w stosunku do katalogu głównego
dokumentu na serwerze.
2 Jeśli określony plik nie istnieje, program zakończy działanie w tym miejscu.
3 Plik jest otwierany do odczytu, a uchwyt pliku jest zwracany do $ fh.
4 Wyrażenie w pętli while będzie nadal obowiązywać, dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku.
5 Za każdym razem, gdy pętla jest wprowadzana, funkcja getc () odczytuje jeden znak z pliku
określonego przez $ fh i przypisuje ten znak do $ char. Funkcja zwróci wartość false po osiągnięciu
końca pliku.
6 Jeśli właśnie odczytany znak jest znakiem nowej linii, przypisywany jest do niego ciąg dwóch
podziałów wiersza HTML, co powoduje, że po wyświetleniu w przeglądarce między każdą drukowaną
linią pojawia się pusty wiersz.
7 Uchwyt pliku jest zamknięty, nie jest już powiązany z data.file.
Fragmenty odczytu funkcji fread() z pliku
Funkcja fread() odczytuje z pliku określoną liczbę znaków, traktując plik jako prosty plik binarny
składający się z bajtów bez zwracania uwagi na koniec wiersza lub inne znaki specjalne. (W systemach,
które rozróżniają pliki binarne i tekstowe, np. Windows], plik musi zostać otwarty w trybie 'b' przez
fopen()). Jeśli czytasz z całego pliku, funkcja filesize() zwraca liczbę bajtów (znaków) w pliku. W
poniższym przykładzie fragment tekstu zostanie odczytany z pliku.
Format
bytes_read = fread (filehandle, number_of_bytes);
Przykład:
$content = fread ("myfile", 4096);
Przykład
<html><head><title>Open a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<?php
1 $filename="c:/wamp/www/exemples/data.file";
2 $filehandle=fopen($filename, "rt");

3 $contents=fread($filehandle, filesize($filename));
4 print "<pre>$contents</pre>";
5 fclose($filehandle);
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Pełna ścieżka do pliku jest przypisana do $ filename.
2 Funkcja fopen () otwiera plik tekstowy do odczytu (Windows).
3 Funkcja fread () odczytuje liczbę bajtów z pliku (filesize ()) i przechowuje bajty w $ content. Funkcja
fread () czyta określoną liczbę bajtów, jeśli może, i nie zajmuje się znakiem końca linii. Wszystkie znaki
to tylko bajty. Przerywa czytanie, gdy osiągnie określony rozmiar pliku lub koniec pliku, w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej.
4 Zawartość pliku jest drukowana; to znaczy, drukowana jest liczba bajtów wybranych podczas
otwierania pliku
5 Plik jest zamknięty.
W poniższym przykładzie fragment danych binarnych jest odczytywany z pliku, w tym przykładzie jest
to plik obrazu.
Przykład
<?php
1 $filename =
"c:\\wamp\\www\\exemples\\ch11files\\tulips.jpg";
# $filename = "c:/wamp/www/exemples/ch11files/tulips.jpg";
2 $handle = fopen($filename, "rb");
3 $contents = fread($handle, filesize($filename));
4 header("Content-type: image/jpeg");
5 echo $contents;
fclose($handle);
?>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $ filename ma przypisane położenie pliku obrazu „tulips.jpg”. Jeśli do oddzielenia
elementów ścieżki systemu Windows używane są ukośniki odwrotne, należy je zmienić, ale ukośniki w
przód mogą być używane zarówno w systemach UNIX, jak i Windows.
2 Ponieważ plik jest plikiem obrazu, jest to plik binarny i określony w trybie „b”.

3 Cała zawartość pliku obrazu, określona przez fileize (), to przypisane do $ content. Te dane są binarne
i nieczytelne.
4 Aby zobaczyć obraz w przeglądarce, funkcja header () wysyła plik „Contenttype: image / jpeg” jako
nagłówek HTTP do przeglądarki. Robić upewnij się, że funkcja header () jest wywoływana, zanim
jakiekolwiek inne wyjście zostanie wyświetlone w przeglądarce, w przeciwnym razie zakończy się
niepowodzeniem.
5 Obraz zostanie wyświetlony w przeglądarce, a uchwyt pliku zostanie zamknięty.
Pozycjonowanie wskaźnika pliku
Jeśli przeczytałeś już wszystkie linie z pliku, jesteś na końcu pliku, co oznacza, że wskaźnik pliku znajduje
się na końcu pliku. Jeśli chcesz wrócić do początku pliku, jednym ze sposobów jest zamknięcie pliku, a
następnie ponowne otwarcie. Innym sposobem jest użycie funkcji fseek (). Funkcja fseek () umożliwia
losowy dostęp do pliku poprzez przejście do określonego pozycja bajtu (nie wiersza) w pliku. Jeśli się
powiedzie, funkcja seek zwraca 0; w przeciwnym razie zwraca –1. (Poszukiwanie przeszłości EOF nie
jest uważane za błąd).
Funkcja fseek()
Funkcja seek() ustawia pozycję w pliku, gdzie pierwszy bajt to 0. Pozycje to:
SEEK_SET = Początek pliku, domyślna pozycja.
SEEK_CUR = Bieżąca pozycja w pliku; użyj ujemnego lub dodatniego przesunięcia.
SEEK_END = Koniec pliku; użyj ujemnego przesunięcia.
Format
int fseek (uchwyt pliku, przesunięcie bajtu, pozycja);
Przykład:
fseek (fh, 0, SEEK_SET); // Zacznij od początku pliku, bajt 0
Przesunięcie to liczba bajtów z pozycji pliku. Dodatnie przesunięcie przesuwa pozycję do przodu w
pliku; Ujemne przesunięcie przesuwa pozycję do tyłu w pliku o pozycję 1 lub 2, więc jeśli używasz
ujemnego przesunięcia, nie chciałbyś zaczynać od początku pliku, ale gdzieś w środku lub od końca
pliku.
Funkcja rewind()
Funkcja rewind() przenosi plik z powrotem na początek pliku, tak samo jak fseek (filehandle, 0,
SEEK_SET). Jako argument przyjmuje uchwyt pliku i zwraca prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w
przypadku niepowodzenia.
Format
bool rewind (resource handle)
Przykład:
rewind ($ filehandle); // Wróć na początek pliku
Przykład

<html><head><title>Open a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<?php
$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/data.file";
$filehandle=fopen($filename, "r");
1 $total_bytes=filesize($filename);
2 $contents=fread($filehandle,$total_bytes);
3 fseek($filehandle, 0); // Go back to the beginning of the
file
4 $contents=fread($filehandle, $total_bytes);
echo "Reading from the beginning of the file:<br />
<pre>$contents</pre>";
5 fseek($filehandle, -40, SEEK_END );
6 $contents=fread($filehandle, $total_bytes);
echo "Reading from the end of the file:<br />
7 <pre>$contents</pre>";
fclose($filehandle);
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja filesize() zwraca liczbę bajtów w całym pliku.
2 Funkcja fread() odczyta $ total_bytes z uchwytu pliku i zwróci dane do zawartości $. Po tej operacji
odczytu wewnętrzny wskaźnik odczytu będzie znajdować się na końcu pliku.
3 Funkcja fseek() umieszcza wskaźnik odczytu na początku pliku (pozycja domyślna), w bajcie 0,
pierwszy znak. (Możesz również użyć wbudowanej funkcji rewind(), aby rozpocząć od początku pliku.)
4 Funkcja fread () odczyta cały plik określony przez $ total_bytes, zwróci dane i zapisze je w $content.
5 Tym razem funkcja fseek() przejdzie na koniec pliku, SEEK_END i utworzy kopię zapasową 40 bajtów.
Następna operacja odczytu rozpocznie się w tej pozycji.
6 Funkcja fread() będzie czytać aż do osiągnięcia $total_bytes lub końca pliku, zaczynając od pozycji
ustawionej przez fseek() w linii 5; to znaczy –40 bajtów od końca pliku.
7 Zawartość pliku, po przesunięciu wskaźnika pliku wstecz o 40 bajtów od końca pliku, jest
wyświetlana.

Funkcja ftell() - znajdująca bieżącą pozycję w pliku
Jeśli przeczytałeś jakieś dane z pliku i chcesz śledzić, gdzie byłeś w pliku, gdy przestałeś czytać, funkcja
ftell() zwróci bieżącą pozycję bajtów, liczbę bajtów od początku pliku i gdzie rozpocznie się następna
operacja odczytu. Można tego użyć w połączeniu z funkcją seek () w celu powrotu do poprawnej pozycji
w pliku. (Jeśli korzystasz z trybu tekstowego, powrót karetki i tłumaczenie z przesunięciem wiersza
będą częścią liczby bajtów).
Format
int ftell ( resource handle )
Przykład
<html><head><title>The ftell() Function</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<h3>Marking a Position in a File</h3>
<pre>
<?php
//$filename="c:/wamp/www/exemples/data.file";
$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/exemples/data.file";
if (!file_exists($filename)){
print "No such file or directory";
exit();
}
1 $fh=fopen($filename,"r");
2 $substring="eastern";
while( !feof($fh)){
$line_of_text=fgets($fh);
echo "$line_of_text";
3 if(substr_count($line_of_text, $substring)) {
4 $bytes=ftell($fh);
}
}
if (! isset($bytes)){
echo "$substring not found<br />";
exit();

}
5 fseek($fh, $bytes, SEEK_SET);
echo "<hr />";
echo "<b>Start reading again from byte position $bytes</b>
<br />";
while( !feof($fh)){
6 $line_of_text=fgets($fh);
echo "$line_of_text";
}
fclose($fh);
?> </pre> </body> </html>
Wyjaśnienie
1 Plik zostaje otwarty do odczytu.
2 Zmiennej $ podciąg jest przypisywany łańcuch „wschodni”, który będzie wyszukiwany w właśnie
otwartym pliku.
3 W miarę odczytywania każdego wiersza z pliku funkcja substr_count () wyszuka ciąg „wschodni” w
wierszu i zwróci liczbę razy, gdy został znaleziony. Za pierwszym razem, gdy ta funkcja zwraca 1 lub
więcej, funkcja zostanie wpisana następna linia.
4 Funkcja ftell () zwróci pozycję w bajtach, w której odbędzie się następna operacja odczytu. Czytano
już wiersz zawierający słowo „wschodni”. Pozycja w bajcie to liczba znaków od początku pliku. Ta
wartość jest zapisywana w $ bajtów, do wykorzystania później z funkcją fseek ().
5 Funkcja fseek () rozpocznie się na początku pliku, bajcie 0, i przejdzie do pozycji zwróconej przez ftell
(), bajt 291, w tym przykładzie.
6 Kiedy fgets () rozpoczyna odczytywanie wierszy z pliku, pobiera je zaraz za wierszem, w którym
znaleziono podłańcuch „wschodni”.
Otwieranie adresu URL do czytania
Możesz otwierać pliki za pomocą FTP lub HTTP za pomocą funkcji fopen (). (Uwaga: jeśli otwarcie
adresu URL nie powiedzie się, sprawdź, czy dyrektywa allow_url_fopen w pliku php.ini jest wyłączona).
Format
resource fopen ( string filename, string mode [, bool use_include_path [, resource zcontext]] )
Przykład
<html><head><title>Open a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<?php

1 $filename="http://www.ellieq.com/";
2 $fh=fopen("$filename", "r");
3 while( !feof($fh) ){
4 $contents=htmlspecialchars(fgets($fh, 1024));
print "<pre>$contents</pre>";
}
fclose($fh);
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Plik jest adresem URL witryny sieci Web.
2 Strona internetowa jest otwierana do odczytu i zwracany jest uchwyt pliku o nazwie $fh.
3 Wyrażenie w pętli while używa funkcji feof () do sprawdzenia, czy nie doszliśmy jeszcze do końca
pliku.
4 Funkcja fgets() odczytuje jednocześnie 1024 bajty ze strony. Plik
Funkcja htmlspecialchars() konwertuje wszelkie znaki specjalne na encje HTML; na przykład znak &
stałby się & amp, a <stałby się & lt, i tak dalej.
Czytanie z plików bez uchwytu pliku
PHP udostępnia funkcje, które pozwalają odczytać zawartość pliku bez uprzedniego otwierania jego
uchwytu.
Funkcja file_get_contents() - odczytuje cały plik do postaci ciągu
Łatwym sposobem na odczytanie zawartości całego pliku jest użycie funkcji file_get_contents(). Nie
musisz nawet pobierać uchwytu pliku, po prostu przekaż nazwę pliku do funkcji, a ona pobierze
zawartość całego pliku i zapisze ją w ciągu. Możesz także rozpocząć czytanie od określonego
przesunięcia w pliku i określić, ile bajtów chcesz odczytać. Funkcja file_get_contents() zwróci FALSE,
jeśli się nie powiedzie. Podręcznik PHP sugeruje, że jest to najbardziej efektywny sposób wczytywania
pliku do łańcucha.
Format
string file_get_contents ( string filename [, bool use_include_path [,
resource context [, int offset [, int maxlen]]]] )
Funkcja file() - odczytuje cały plik do tablicy
Bez używania uchwytu pliku możesz wczytać cały plik do tablicy za pomocą funkcji file () w PHP. Nazwa
pliku może być pełną ścieżką, ścieżką względną, a nawet adresem URL (jeśli każdy element tablicy
odpowiada linii w pliku, z wciąż dołączonym znakiem nowej linii. Funkcja zwraca FALSE, jeśli się nie

powiedzie. Jeśli nie chcesz, znak końca linii na końcu każdego elementu tablicy, użyj funkcji rtrim(). Ta
funkcja jest identyczna jak file_get_contents(), z tą różnicą, że zwraca plik w tablicy Jeśli PHP nie
rozpoznaje zakończeń linii (Macintosh), zobacz plik php.ini, aby włączyć opcję konfiguracji środowiska
wykonawczego auto_detect_line_endings.
Format
array file ( string filename [, int use_include_path [, resource context]] )
Przykład
<html><head><title>Parsing Lines</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face=verdana" size="+2">
<?php
if( ! isset($_POST['submit'])){
1 show_form();
}
else{
2 process_file();
}
3 function show_form(){
?>
<h2>Exploding and Imploding</h2>
<form method=POST
action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<table cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<b> Select a first name from the file.</b>
<td><input type="text" size=30
name="first_name" </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp</td>
</tr>
<tr>

<td><input type="submit" name="submit"
</tr><br />
</table>
</form>
<?php
}
4 function process_file(){
$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/datebook";
5 $lines = file($filename); // Lines of file stored in an
array
6 $first_name=trim($_POST['first_name']);
7 foreach ($lines as $line_value) {
8 $fields=explode(":", $line_value);
9 $fullname=explode(" ", $fields[0]);
$phone=$fields[1];
$address=$fields[2];
$birthday=$fields[3];
$salary=$fields[4];
10 if( strcasecmp($fullname[0],$first_name) == 0 ){
11 $birth=explode("/",$birthday);
12 $newstring=implode("<br
/>",array($fields[0],$phone,
$address,"19".$birth[2], '$'.number_format($salary,2)));
13 echo "$newstring<br />";
14 $count++;
echo "<hr />";
}
}
15 if($count==0){
echo "$first_name is not in the file.<br />";
}

}
?>
</b>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $filename jest przypisywana do ścieżki do pliku o nazwie data.file jeden poziom powyżej
katalogu głównego dokumentu serwera w katalogu o nazwie mydir.
2 Wbudowana funkcja file () przyjmuje nazwę pliku jako argument (nie uchwyt pliku) i zwraca tablicę,
w której każda linia jest elementem tablicy.
3 Pętla foreach przechodzi cyklicznie przez każdy element tablicy wierszy, wyodrębniając indeks i
wartość wiersza.
4 Dodając jeden do wartości $ numer_linii, indeksu tablicy, możemy rozpocząć liczenie od 1. Wartość
ta będzie umieszczana przed każdym wierszem za każdym razem, gdy wykonywana jest treść pętli.
5 Wyświetlana jest każda linia i jej numer linii
Korzystanie z explode() i implode()
Po wczytaniu wiersza z pliku lub uzyskaniu danych wejściowych z pliku możesz chcieć podzielić wiersze
na pojedyncze pola lub utworzyć ciąg z tablicy elementów wejściowych. W tym miejscu przydatne
mogą być funkcje tablicowe explode() i implode(). Przykład pokazuje, jak używać tych funkcji. W tym
przykładzie zastosowano plik tekstowy o nazwie datebook. Poniżej znajdują się dwie linie z tego pliku.
Zwróć uwagę, że pola są oddzielone dwukropkami.
Przykład
<html><head><title>Parsing Lines</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face=verdana" size="+2">
<?php
if( ! isset($_POST['submit'])){
1 show_form();
}
else{
2 process_file();
}
3 function show_form(){

?>
<h2>Exploding and Imploding</h2>
<form method=POST
action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<table cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<b> Select a first name from the file.</b>
<td><input type="text" size=30
name="first_name" </td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp</td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" name="submit"
</tr><br />
</table>
</form>
<?php
}
4 function process_file(){
$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/datebook";
5 $lines = file($filename); // Lines of file stored in an
array
6 $first_name=trim($_POST['first_name']);
7 foreach ($lines as $line_value) {
8 $fields=explode(":", $line_value);
9 $fullname=explode(" ", $fields[0]);
$phone=$fields[1];
$address=$fields[2];
$birthday=$fields[3];

$salary=$fields[4];
10 if( strcasecmp($fullname[0],$first_name) == 0 ){
11 $birth=explode("/",$birthday);
12 $newstring=implode("<br
/>",array($fields[0],$phone,
$address,"19".$birth[2], '$'.number_format($salary,2)));
13 echo "$newstring<br />";
14 $count++;
echo "<hr />";
}
}
15 if($count==0){
echo "$first_name is not in the file.<br />";
?>
</b>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Jeśli formularz nie został jeszcze przesłany, funkcja show_form() wyświetli go.
2 Jeżeli został naciśnięty przycisk wysyłania, formularz został już wypełniony i teraz czas go
przetworzyć. Wywoływana jest funkcja process_file().
3 Tutaj jest zadeklarowana funkcja show_form(), która tworzy bardzo prosty formularz HTML z jednym
polem tekstowym i przyciskiem przesyłania. Użytkownik wpisze imię osoby z zewnętrznego pliku
tekstowego o nazwie datebook.
4 Tutaj jest wywoływana funkcja process_file(). Wczyta plik do tablicy i podzieli każdą linię pliku na
pola. Jeśli wiersz pasuje do imienia wartości wejściowej wpisanej w formularzu, zostaną wyświetlone
dane tej osoby.
5 Funkcja PHP file () odczytuje całość i przypisuje ją do tablicy, gdzie każda linia pliku jest elementem
tablicy.
6 Wartość zmiennej o nazwie $ first_name jest wpisana przez użytkownika w formularzu i wysłana
metodą POST do tego programu PHP. Wszelkie spacje są usuwane za pomocą wbudowanej funkcji trim
().

7 Pętla foreach wykonuje iterację przez każdą wartość w tablicy wierszy, która została utworzona, gdy
funkcja file() odczytała plik datebook w linii 5.
8 Funkcja explode() dzieli ciąg, $line, za pomocą określonego separatora, w tym przypadku przez
dwukropek. Tworzy tablicę, w której każdy z elementów reprezentuje poszczególne pola, które zostały
utworzone.
9 Pierwszy element tablicy o nazwie $fields [0] zawiera imię i nazwisko. Funkcja explode() utworzy
dwuelementową tablicę o nazwie $fullname, składającą się z imienia i nazwiska.
10 Funkcja strcasecmp() porównuje dwa łańcuchy, nie uwzględniając wielkości liter. Jeśli wartość, która
przyszła z formularza, $first_name, i wartość $fullname [0] są równe, to wprowadzany jest wiersz 11.
11 Funkcja explode() tworzy tablicę $birth, dzieląc $birthday; na przykład, 03/16/78, ukośnikami.
12, 13 Funkcja implode() łączy lub „skleja” elementy tablicy w jeden ciąg o nazwie „$newstring”,
wyświetlany w linii 13.
14 Zmienna o nazwie $ count będzie zwiększana za każdym razem w tej pętli, aby śledzić liczbę
znalezionych wierszy pasujących do nazwy porównanej w linii 10.
15 Jeśli wartość $ count wynosi 0, nie było żadnych dopasowań, a program wyświetla komunikat o tym.
Funkcja readfile() odczytująca i zapisująca plik
Funkcja readfile() czyta z pliku i zapisuje go w buforze wyjściowym. Zwraca liczbę bajtów odczytanych
z pliku. Jeśli wystąpi błąd, zwracany jest FALSE i drukowany jest komunikat o błędzie.
Format
int readfile (string nazwa pliku [, bool use_include_path [,
kontekst zasobów]])
Przykład:
readfile ("mojplik.txt");
Przykład 11.13.
<html><head><title>Reading and Outputting a File</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<h3>Reading and Outputting a File</h3>
<b>
1 <pre>
<?php
2 $number_of_bytes=@readfile("data.file");
echo "<br />Read $number_of_bytes bytes from the file.<br
/>";
?>

</pre>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 W tym miejscu zastosowano znacznik HTML <pre>, aby po wyświetleniu pliku nowe linie zostały
zachowane.
2 Funkcja readfile() wczyta zawartość data.file i wyśle dane wyjściowe do strumienia wyjściowego; na
przykład przeglądarka lub terminal. Zwraca liczbę odczytanych bajtów. Funkcja została wywołana jako
@readfile (), aby powstrzymać drukowanie komunikatu o błędzie w przypadku wystąpienia błędu.
Otwieranie pliku do zapisu i dołączania
Kiedy otwierasz plik do zapisu, plik jest tworzony, jeśli nie istnieje, i jest obcinany, jeśli tak jest. Jeśli
otworzysz plik do dołączenia, plik nie zostanie nadpisany, jeśli istnieje, a dane zostaną dołączone na
dole pliku. Jeśli nie istnieje, otwarcie do dołączenia tworzy plik. Aby otworzyć plik do zapisu, funkcja
fopen () zwraca uchwyt pliku do pliku tekstowego lub binarnego. Chociaż systemy UNIX i MacOS nie
rozróżniają plików tekstowych i binarnych, system Windows tak. Jeśli plik ma być współużytkowany
przez wiele systemów operacyjnych, bezpieczniej jest otworzyć go w trybie binarnym w połączeniu z
jednym z pozostałych trybów. (Od PHP 4.3.2 domyślny tryb jest ustawiony na binarny dla wszystkich
platform, które rozróżniają tryb binarny i tekstowy). UNIX i MacOS X reprezentują znak końca linii z \
n, podczas gdy Windows używa \ r \ n. Jeśli używasz systemu Windows, tryb „t” może być używany z
plikami tekstowymi do tłumaczenia \ n na \ r \ n. W przeciwnym razie należy użyć trybu „b”, który nie
interpretuje danych, ale traktuje je jako tylko serię bajtów. Jeśli zawartość pliku wygląda dziwnie po
otwarciu lub masz dużo uszkodzonych obrazów, użyj trybu „b”.
$handle = fopen("/home/marko/file.txt", "wb"); $handle =
fopen("http://www.ellieq.com/", "w"); $handle =
fopen("ftp://user:password@ellieq.com/myfile.txt", "a");
Funkcje fwrite() i fputs()
Funkcja fwrite() zapisuje tekst w postaci łańcucha do pliku i zwraca liczbę zapisanych bajtów. Aliasem
funkcji fwrite() jest fput (). Pobiera dwa argumenty: uchwyt pliku zwrócony przez fopen () i opcjonalny
argument długości, określający, ile bajtów ma zostać zapisanych w pliku. Jeśli to się nie powiedzie,
fwrite() zwraca FALSE.
Funkcja file_put_contents()
Funkcja file_put_contents() również zapisuje ciąg znaków do pliku i zwraca liczbę zapisanych bajtów,
ale nie wymaga uchwytu pliku. W przeciwnym razie działa tak samo jak fwrite() i fputs().
Format
int fwrite (filehandle, string, [int length])
Przykład

<html><head><title>Open a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<?php
1 $name="Joe Shmoe Jr.";
$address="100 Main St.";
$email="jshmoe@whatever.mil";
$title="Major";
2 $outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n";
3 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/info.txt";
4 $filehandle=fopen($filename, "wb");
5 fwrite($filehandle, $outputstring, strlen($outputstring));
fclose($filehandle);
?>
</body>
</html>
(Wynik: zawartość pliku info.txt)
Joe Shmoe Jr. 100 Main St. jshmoe@whatever.mil Major
Wyjaśnienie
1 Definiowany jest zestaw zmiennych skalarnych, czyli informacji, które zostaną zapisane do pliku.
2 Tworzony jest ciąg, w którym każde słowo jest oddzielone tabulatorem.
3 Ponieważ plik musi być plikiem z możliwością zapisu, jest przechowywany poza katalogiem głównym
serwera. Znajduje się w katalogu o nazwie mydir, a nazwa pliku to info.txt.
4 Uchwyt pliku zwrócony przez fopen() zostaje otwarty do zapisu. „B”, Tryb (binarny) jest zalecany w
przypadku korzystania z systemów rozróżniających pliki binarne i tekstowe; to znaczy Windows.
5 Funkcja fwrite() zapisuje określony ciąg, $outputstring do uchwytu pliku, $filehandle. Liczba
zapisanych bajtów jest zwracana przez funkcję strlen().
Dołączanie do pliku
Gdy plik jest otwarty do dołączenia, zapis rozpocznie się na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje, zostanie
utworzony.
Przykład
<html><head><title>Appending</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">

<font face="verdana" size="+1">
<?php
$name="John Doe";
$address="1001 Logic Dr.";
$email="johndoe@place.gov";
$title="VP";
1 $outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n";
$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/info.txt";
2 $filehandle=fopen($filename, "ab");
3 if( fwrite($filehandle, $outputstring,
strlen($outputstring))==FALSE){
echo "You cannot write to the $filename.<br />";
}
else{
4 $text= file_get_contents("$filename");
echo "<pre>$text</pre>";
}
fclose($filehandle);
?>
</body>
</font>
</html>
Wyjaśnienie
1 Wartości zmiennych są przypisywane do zmiennej $outputstring. Każda wartość jest oddzielona
tabulatorem, a ciąg kończy się znakiem nowej linii.
2 Plik info.txt zostaje otwarty do dołączenia, co oznacza, że wewnętrzny wskaźnik pliku zacznie
zapisywać na końcu pliku, a nie na początku.
3 Jeśli funkcja fwrite () nie powiedzie się, program wygeneruje błąd. W przeciwnym razie do pliku
zostanie dołączony ciąg znaków w $outputstring. Dodano wiersz zaczynający się od Joe Doe.
4 Zawartość pliku jest odczytywana i wyświetlana.
Blokowanie plików za pomocą flock()

Co się stanie, jeśli dwóch lub więcej klientów próbuje pisać w witrynie sieci Web w tym samym czasie?
Aby temu zapobiec, możesz zablokować plik, aby użytkownik miał do niego wyłączny dostęp, a
następnie odblokować go, gdy skończy go używać. PHP obsługuje przenośny sposób blokowania całych
plików za pomocą funkcji flock(). Nazywa się to blokowaniem doradczym, ponieważ wszystkie
programy uzyskujące dostęp muszą używać tego samego mechanizmu blokowania, w przeciwnym
razie nie będzie on działać. Tabela 11.6 zawiera listę operacji flock()
Wartość operacji: (stała) Numeryczna: wykonywana operacja
LOCK_EX 2: uzyskuje wyłączną blokadę (pisarz).
LOCK_NB 4: Nieblokujące (bez czekania) podczas uzyskiwania blokady.
LOCK_SH 1: uzyskuje współdzieloną blokadę (czytnik).
LOCK_UN 3: Zwalnia blokadę (współdzieloną lub wyłączną).
Funkcja flock() używa uchwytu pliku zwróconego przez funkcję fopen(). Blokadę można zwolnić za
pomocą funkcji fclose(), która jest również wywoływana automatycznie po zakończeniu działania
skryptu. Funkcja zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia. To, czy ta
funkcja działa poprawnie, zależy całkowicie od systemu operacyjnego; na przykład nie jest obsługiwany
w starszych systemach, takich jak Windows 98, ani w sieciowych systemach plików (NFS) i tak dalej.
Format
bool flock ( resource handle, int operation [, int &wouldblock] )
Przykład
<html><head><title>File Locking</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
$name="Jane Doe";
$address="1 Sensible Ave.";
$email="janedoe@school.edu";
$title="Dean";
$outputstring="$name:$address:$email:$title\n";
$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/info.txt";
1 $filehandle=fopen($filename, "ab");
2 if (flock($filehandle, LOCK_EX)){ // Acquire an exclusive
lock
3 fwrite($filehandle, $outputstring,
strlen($outputstring));

4 flock($filehandle, LOCK_UN); // Release the lock
}
else{
echo "Couldn't lock this file.<br />";
exit();
}
$text= file_get_contents("$filename");
echo "<pre>$text</pre>";
5 fclose($filehandle); // This would also release the lock
?>
</body>
</font>
</html>
Wyjaśnienie
1 Plik zostaje otwarty do dołączenia.
2 Funkcja flock() próbuje nałożyć wyłączną blokadę na plik; oznacza to, że plik nie może być
udostępniony podczas zapisywania.
3 Jeśli blokada została pomyślnie ustawiona, program może teraz zapisywać w pliku.
4 Gdy program zakończy zapisywanie do pliku, istniejącą blokadą jest zwolniony za pomocą operacji
LOCK_UN.
5 Jeśli blokada nie została oficjalnie zwolniona za pomocą flock(), funkcja fclose() spowoduje
zwolnienie blokady po zamknięciu uchwytu pliku.
Sprawdzanie plików
Przed wykonaniem operacji na plikach lub katalogach dobrą praktyką jest sprawdzenie, czy plik w ogóle
istnieje, czy można go odczytać, zapisać, wykonywać itd. PHP udostępnia zestaw funkcji do testowania
stanu pliku
Funkcja : Opis
file_exists(): sprawdza, czy plik lub katalog istnieje.
is_dir(): Sprawdza, czy nazwa pliku jest katalogiem.
is_file(): sprawdza, czy nazwa pliku jest plikiem.
is_link(): sprawdza, czy nazwa pliku jest dowiązaniem symbolicznym.
is_readable(): sprawdza, czy plik jest czytelny.
is_uploaded_file(): sprawdza, czy plik został przesłany przez hosta HTTP.

is_writable (): sprawdza, czy plik jest zapisywalny.
is_writeable(): alias dla is_writable.
stat(): podaje informacje o pliku.
Funkcja file_exists()
Funkcja file_exists() sprawdza, czy plik lub katalog istnieje. Zwraca TRUE, jeśli tak, i FALSE, jeśli nie.
Format
bool file_exists (nazwa pliku ciągu);
Przykład:
if (file_exists ("filetest.php");
Przykład
<html><head><title>Appending</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
1 $filename="c:\wamp\www\logo_i.gif"; // Windows
if(
file_exists("$filename")){
echo "<img src='logo_i.gif'><br />";
}
else{
echo "<em>$filename</em> doesn't exist.<br />";
exit();
}
?>
</body>
</font>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja file_exists() sprawdza, czy plik obrazu przypisany do $filename istnieje przed jego
wyświetleniem.
Funkcja is_file()

Funkcja is_file() sprawdza, czy plik istnieje i czy jest zwykłym plikiem; to znaczy nie katalog. Jako
argument przyjmuje nazwę pliku i zwraca TRUE, jeśli plik jest zwykłym plikiem, i FALSE, jeśli nie jest.
Przetwarzanie jest szybsze, jeśli używasz względnej nazwy ścieżki, a nie ścieżki bezwzględnej.
Format
bool is_file (string filename)
Przykład:
if (is_file ("myfile.php") {print "True <br />";}
Przykład
<html><head><title>Is it a Regular File?</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
$filename="c:\wamp\www";
1 if(is_file($filename)){
echo "$filename exists and is a regular file.<br />";
}
else{
2 echo "<em>$filename</em> is not a regular file.<br />";
exit();
}
?>
</body>
</font>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja is_file() sprawdza nie tylko, czy plik istnieje, ale także czy jest to zwykły plik; to znaczy nie
katalog.
2 Plik c: \ wamp \ www nie jest zwykłym plikiem.
Funkcja is_readable()
Funkcja is_readable() sprawdza, czy możesz czytać z pliku. Jako argument przyjmuje nazwę pliku i
zwraca wartość TRUE, jeśli nazwa pliku istnieje i jest czytelna. Jeśli skrypt PHP jest wykonywany przez
serwer, uprawnienia serwera (zwykle ograniczone) określają, czy program PHP może czytać z pliku, a

jeśli jest wykonywany po znaku zachęty powłoki, uprawnienia użytkownika uruchamiającego skrypt są
decydującym czynnikiem. Zwykle plik powinien być czytelny dla innych.
Format
bool is_readable (string filename);
Przykład:
if (is_readable ("file.txt")) {echo "Plik jest czytelny <br />";}
Przykład
<html><head><title>Is Readable?</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
$filename="testing.txt";
1 if( is_readable($filename)){
echo "<em>$filename</em> is readable<br />";
}
2 else{
echo "Can't read from <em>$filename.</em><br />";
exit();
}
?>
</body>
</font>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja is_readable() zwraca prawdę, jeśli $filename może być odczytane przez ten skrypt PHP.
2 Jeśli s_readable() zwróci false, wykonywany jest blok else i program kończy pracę.
Funkcja is_writable()
Podczas otwierania pliku do zapisu możesz napotkać problem z uprawnieniami, jeśli próbujesz
umieścić plik w katalogu niedostępnym dla sieci Web. Ponieważ skrypt PHP jest wykonywany w imieniu
serwera, ma te same uprawnienia. Zwykle serwer nie ma włączonych uprawnień do zapisu na świecie,
aby zapobiec włamaniu się hakerów do Twojej witryny i spowodowaniu spustoszenia. Funkcja
is_writable() (lub is_writeable) zwraca wartość true, jeśli plik istnieje i jest zapisywalny, a false, jeśli
nie.

Format
bool is_writable (string filename)
Przykład:
if (is_writable ($ filename)) {echo "$ filename is writeable";}
Przykład
<html><head><title>Appending</title></head>
<body bgcolor="lightgreen">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
$name="John Doe";
$address="1001 Logic Dr.";
$email="johndoe@place.gov";
$title="VP";
1 $outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n";
2 $filename="testing.txt";
3 if( is_writable($filename)){
$filehandle=fopen($filename, "wb");
fwrite($filehandle, $outputstring,
strlen($outputstring));
}
else{
4 echo "Can't write to <em>$filename.</em><br />";
exit();
}
fclose($filehandle);
?>
</font></body></html>
Wyjaśnienie
1 Ciąg o nazwie outputstring jest tworzony z imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i tytułu Johna
Doe. Ten ciąg zostanie wysłany do pliku wymienionego w linii 2.
2 Zmienna $filename ma przypisaną nazwę pliku, do którego zostanie zapisany. PHP musi mieć
uprawnienia do zapisu w tym pliku.

3 Wbudowana funkcja is_writable() zwraca prawdę, jeśli PHP może zapisywać do tego pliku, a funkcja
fopen () będzie próbowała go otworzyć.
4 Jeśli funkcja is_writeable() zwraca false, ta linia jest wykonywana i program kończy pracę.
Przykład
<html><head><title>Handling Errors</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" size="+1">
<?php
$name="Joe Shmoe Jr.";
$address="100 Main St.";
$email="jshmoe@whatever.mil";
$title="Major";
$outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n";
1 $filename="info.txt";
// Suppress error message, if there is one
2 @ $fp=fopen($filename, "w");
3 if (! $fp ){
4 echo "Error: You don't have permission to open
this file.<br />";
exit();
}
fwrite($fp, $outputstring, strlen($outputstring));
echo "Output was sent to $filename<br />";
fclose($fp);
?>
</body>
</font>
</html>
Wyjaśnienie
1 To jest plik, w którym zostanie zapisany. Jeśli już istnieje, zostanie nadpisany; w przeciwnym razie
fopen() spróbuje go utworzyć.

2 Jeśli funkcja fopen() nie może utworzyć lub otworzyć pliku do zapisu, prawdopodobnie dzieje się tak
dlatego, że nie ma ona uprawnień do zapisu w katalogu, w którym to przypadku zwykle pojawia się
komunikat o błędzie. Poprzedzając instrukcję symbolem @, wszelkie błędy zostaną pominięte.
3, 4 Gdyby funkcja fopen() w linii 2 nie powiodła się, uchwyt pliku nie zostałby zwrócony. Ta linia
sprawdza, czy nie ma wartości dla $fp, a jeśli nie, przechodzi do linii 4, wyświetla komunikat o błędzie
i kończy pracę.
Tworzenie, kopiowanie, zmiana nazwy i usuwanie plików
Tabela zawiera listę funkcji tworzenia, kopiowania, zmiany nazwy i usuwania plików. W tej sekcji
omówiono te funkcje.
Funkcja : Opis
copy(): Kopiuje plik.
rename(): zmienia nazwę pliku.
touch(): aktualizuje swój znacznik czasu (czasy modyfikacji i dostępu) lub tworzy plik.
unlink(): usuwa plik.
Funkcja copy() wykonująca kopię pliku
Aby skopiować plik, używana jest funkcja copy(). Funkcja copy() zwróci wartość true, jeśli plik został
poprawnie skopiowany, lub false, jeśli wystąpił błąd. Aby skopiować plik, będziesz potrzebować
uprawnień do zapisu w katalogu, w którym będzie przechowywana nowa kopia.
Format
bool copy (ciąg plik_źródłowy, ciąg plik_docelowy)
Przykład
<html><head><title>Copy a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<?php
1 $oldfilename="data.file";
2 $newfilename="data.file.bck";
3 if(! copy($oldfilename, $newfilename)){
echo "Copy failed\n<br />";
exit();
}
else { echo "Copy succeeded!\n<br />";}
?>
</body>
</html>

Funkcja : Opis
chdir(): Zmienia katalog.
chroot(): zmienia katalog główny.
closedir(): zamyka uchwyt katalogu wcześniej otwarty przez opendir().
getcwd(): Pobiera bieżący katalog roboczy.
opendir(): zwraca uchwyt katalogu, którego można używać z readdir(), closedir(), rewinddir().
readdir(): Czyta następny plik z uchwytu katalogu otwartego opendir().
rewinddir(): przewija wskaźnik uchwytu katalogu na początek katalogu.
rmdir(): usuwa katalog. Musi być pusty i mieć uprawnienia do zapisu.
scandir(): Zwraca tablicę plików i katalogów z podanej ścieżki.
unlink(): usuwa plik z katalogu.
Otwieranie i czytanie z katalogu
Kiedy otwierasz katalog za pomocą funkcji opendir(), tworzysz uchwyt katalogu, aby umożliwić dostęp
do katalogu, który jest przechowywany na dysku przez system operacyjny, niezależnie od jego
wewnętrznej struktury. Po otwarciu możesz uzyskać dostęp do katalogu za pomocą funkcji PHP
Funkcja opendir()
Funkcja opendir() służy do otwierania katalogu, podobnie jak funkcja fopen() do otwierania plików. Po
zwróceniu dojścia do katalogu inne funkcje katalogu, takie jak readdir(), rewindir() i closedir(), można
zastosować do katalogu filehandle. Jeśli katalogu nie można otworzyć, zostanie zwrócony false.
Format
resource opendir ( string path [, resource context] )
Funkcja readdir()
Katalog może odczytać każdy, kto ma uprawnienia do odczytu katalogu. Kiedy mówimy o czytaniu
katalogu, mamy na myśli przeglądanie jego zawartości za pomocą funkcji readdir (). readdir () czyta
wpis z uchwytu katalogu, podany jako jego argument i zwraca nazwę pliku z katalogu. Każdy plik
pojawia się w kolejności, w jakiej jest przechowywany przez system plików na dysku. Możesz użyć tej
funkcji w pętli, aby wyświetlić zawartość całego katalogu, po jednym pliku na raz. Funkcja readdir ()
zwraca nazwę pliku lub false, jeśli się nie powiedzie. Jeśli się powiedzie, przesuwa swój wewnętrzny
wskaźnik do następnego pliku w katalogu, aż osiągnie koniec listy.
Format
string readdir ( resource dir_handle )
Przykład.
<html><head><title><Directory Functions</title></head>
<body bgcolor="aqua">
<font face="verdana">

<h3>Listing the Contents of a Directory</h3>
<b>
<?php
1 $dirhandle=opendir("c:/wamp/mysql");
// List all files in the directory
2 while(false !== ($file=readdir($dirhandle))){
echo $file,"<br />";
}
closedir($dirhandle);
?>
</font>
</b>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja opendir () zwraca uchwyt katalogu do c: / wamp / mysql.
2 Format tej pętli był zalecany jako poprawna metoda przechodzenia przez katalog w podręczniku PHP
z następującym wyjaśnieniem: „Wyraźnie testujemy, czy wartość zwracana jest identyczna z… FALSE,
ponieważ w przeciwnym razie każdy wpis katalogu, którego nazwa jest oceniana na FALSE zatrzyma
pętlę (np. katalog o nazwie 0). ”
Pobieranie informacji o ścieżce
Funkcja dirname() zwraca nazwę katalogu na podstawie ścieżki, a funkcja basename() zwraca nazwę
pliku bez składnika katalogu. Kropka wskazuje bieżący katalog roboczy.
Format
string dirname (string path)
Przykład
<html><head><title>Copy a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<?php
$path="c:/wamp/www/exemples/first.php";
1 echo dirname($path),"\n<br />"; // Outputs:
c:/wamp/www/exemples

2 echo basename($path), "\n<br />"; // Outputs: first.php
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja dirname () zwraca katalog, w którym znajduje się plik.
2 Funkcja basename () zwraca część ścieżki zawierającą nazwę pliku.
Zmiana i pobieranie bieżącego katalogu
Funkcja chdir() przechodzi do określonego katalogu. Możesz używać względnych lub bezwzględnych
nazw ścieżek. Funkcja zwraca prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku niepowodzenia. Funkcja
getcwd() zwraca ścieżkę do bieżącego katalogu roboczego, jeśli się powiedzie, a false, jeśli nie.
Format
bool chdir (katalog stringów)
Przykład:
chdir ("/ usr / home / john");
Przykład
<html><head><title>Copy a File</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<?php
1 echo getcwd(),"\n<br />"; // Get the current directory
2 chdir(".."); // Change directory; go up one level
echo getcwd(),"\n<br />";
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja getcwd () zwraca bieżący katalog roboczy.
2 Funkcja chdir () zmienia katalog bieżący na katalog określony jako jej argument. W tym przykładzie
dwie kropki reprezentują ścieżkę względną do katalogu nadrzędnego
Zarządzanie zawartością za pomocą plików dołączanych
Ponieważ witryna dodaje więcej stron, łatwiej będzie Ci utrzymać, jeśli będziesz zarządzać zawartością
za pomocą plików szablonów, plików zewnętrznych oddzielających zawartość, instrukcji HTML po
stronie klienta, z aplikacji, instrukcji programowania po stronie serwera PHP. Utworzenie struktury

witryny nie tylko ułatwi jej zarządzanie dla projektantów i programistów, ale także ułatwi nawigację i
debugowanie. Ta sekcja koncentruje się na dołączaniu prostych plików, aby pomóc w zarządzaniu
zawartością. (Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań do tworzenia szablonów dla PHP, które można
łatwo znaleźć w sieci WWW. Odwiedź witrynę http://smarty.php.net, aby znaleźć informacje o Smarty,
silniku szablonów zaprojektowanym dla PHP). Aby dołączyć pliki do programu PHP, PHP include() i
require() są używane. Dołączony plik jest podobny do operacji kopiowania i wklejania. Treść
załączonego lub wymaganego pliku umieszczana jest w pliku w ten sam sposób. Często przyjęta jest
konwencja nadawania dołączonemu plikowi nazwy z rozszerzeniem .inc i zapisywania go w katalogu
poza drzewem dokumentu. Instrukcje require() i include () są identyczne pod każdym względem, z
wyjątkiem sposobu, w jaki obsługują niepowodzenie. Metoda include () generuje ostrzeżenie tylko
wtedy, gdy nie można znaleźć pliku, podczas gdy require() powoduje błąd krytyczny powodujący śmierć
programu. (Upewnij się, że dołączony lub wymagany plik można zlokalizować, aktualizując dyrektywę
include_path w pliku konfiguracyjnym php.ini).
Przykłady:
// Zamienia wystąpienia require na zawartość pliku; // błąd krytyczny w przypadku braku pliku require
("copyright.inc"); // Zastępuje tylko pierwsze wystąpienie wymagania zawartością pliku require_once
("header.inc"); // To samo co replace (), ale generuje ostrzeżenie, jeśli brakuje pliku include
("disclaimer.inc"); // zdarza się tylko raz podczas wykonywania programu include_once ("footer.inc");
Przykład z prawdziwego świata
W poniższym przykładzie tworzymy plik o nazwie header.php, który zawiera projekt HTML u góry
strony internetowej; następnie strona zawierająca treść dokumentu, czyli instrukcje PHP dotyczące
otwarcia bazy danych w celu pobrania i wyświetlenia informacji; i wreszcie strona ze stopką, nazywana
footer.php, z informacjami o prawach autorskich, które mają się pojawić u dołu strony. Jeśli w treści
strony nie można znaleźć żądanych danych, użytkownik zostanie przekierowany na inną stronę o
nazwie page_not_found.html.
Przykład
(The header file: header.inc)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title>Acme Toys</title>
</head>
<!-- BODY -->
<BODY text="#000000" BGCOLOR="#ffffff">
<center>
<!-- HEADER -->

1 <table width="90%" height="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0" border="0">
<tr bgcolor="green"><td align="center"><br />
<font face="Arial" size="5" style="bold" color="white">ACME
Toys<font><br /><br />
</td></tr>
2 <tr><td valign="top"><br />
<!-- Main Content-->
Wyjaśnienie
1, 2 To jest strona HTML, która tworzy nagłówek strony internetowej. Na rysunku 11.24 widać, że
składa się z zielonej tabeli z białą czcionką arial, wyśrodkowanej i wyrównanej w pionie u góry strony.
Przykład
(Strona główna: page.php)
<?php
1 $page_name = $_REQUEST['name'];
2 /*http://localhost/exemples/page.php?name=about_us */
// Get the body of the page
3 mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error());
4 mysql_select_db("test") or die(mysql_error());
5 $sql = "SELECT * from pages WHERE name='$page_name'";
/*
6 --------------What is being selected from the database---------+----------+-----------------------------------------------------------------------+
|name | body
|
+----------+-----------------------------------------------------------------------+
|about_us | <h1>About Us</h1> ACME Toys has been established in
1850 to provide toys
| to children all over the world

+----------+-----------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
-----------------------------------------------------------------*/
7 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error() );
// If the page is not found, redirect to a static page
8 if(mysql_num_rows($result) == 0 ) {
9 header("Location: page_not_found.html");
}
10 $row = mysql_fetch_assoc( $result );
11 $body = stripslashes( $row["body"] );
// Include the header
12 include("header.inc");
// Print the body of the page
13 echo $body;
// Include the footer
14 include("footer.inc");
?>
Wyjaśnienie
1 Wartość $ _REQUEST ['name'] jest wysyłana metodą GET z adresu URL tego programu, w którym
użytkownik wpisuje znak zapytania i nazwę strony, którą chce odwiedzić (patrz następna
skomentowana linia); w tym przypadku nazwa strony to about_us. Zmienna $page_name jest
przypisywana about_us.
2 To jest adres URL do serwera i skryptu PHP. Ciąg dołączony do znaku zapytania, „name = about_us”,
jest wysyłany do tego skryptu za pomocą metody GET i przypisywany do tablicy $ _REQUEST.
3 Mimo że system baz danych MySQL nie jest jeszcze omawiany , używamy go tutaj, aby przedstawić
bardziej realny przykład. Wszystko, co naprawdę musisz zrozumieć, to to, że skrypt PHP nawiązuje
połączenie z bazą danych i pobiera z niej dane, które zostaną wyświetlone w przeglądarce. W tym
wierszu funkcja PHP mysql_connect() próbuje nawiązać połączenie z serwerem bazy danych MySQL na
tym komputerze (localhost) z użytkownikiem o nazwie „root” i bez hasła. Jeśli połączenie się nie
powiedzie, program umrze.
4 Jeśli połączenie się powiedzie, baza danych „test” jest wybrana i gotowa do użycia.

5 To jest instrukcja wyboru SQL, która mówi: „Wybierz wszystkie pola z tabeli„ strony ”, w której
kolumna„ nazwa ”to $page_name, czyli„ about_us ”. Zmienna $sql jest przypisywana do ciągu
zapytania.
6 Ten blok z komentarzami służy tylko do pokazania rzeczywistej tabeli „stron” w „testowej” bazie
danych, aby pomóc zrozumieć, co stanie się treścią tej strony.
7 Po wykonaniu zapytania w „testowej” bazie danych zwracany jest wynik, czyli odwołanie do
pobranych wierszy.
8 Jeśli pobrano jakiekolwiek wiersze, wykonywana jest linia 10, w przeciwnym razie wykonywana jest
linia 9.
9 Jeśli żadne wiersze nie zostały pobrane z tabeli „strony”, użytkownik jest przekierowywany na nową
stronę o nazwie page_not_found.html, informując go o niepowodzeniu żądania.
10 Funkcja mysql_fetch_assoc () pobiera wiersz z tabeli bazy danych i zwraca tablicę asocjacyjną o
nazwie $row, składającą się z nazwy kolumny tabeli i wartości z nią związanej.
11 Zmiennej $ body przypisywana jest wartość pochodząca z kolumny bazy danych o nazwie „body”.
12 Zawartość "header.inc" jest wstawiana do pliku w celu zastąpienia linii dołączania. To tak, jakbyśmy
wycięli i wkleili plik header.inc w tym miejscu w bieżącym pliku pages.php.
13 Tutaj jest wyświetlana treść dokumentu. Wartość $ body w tym przykładzie jest tym, co zostało
pobrane z pola „body” programu bazy danych „testowych”. Wartość $body to:
<h1> O nas </h1> Firma ACME Toys została założona w 1850 roku, aby dostarczać zabawki dzieciom
na całym świecie
14 Zawartość „footer.inc” jest wstawiana do pliku, aby zastąpić wiersz dołączania.
Przykład
(The redirection page: page_not_found.html)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://
www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
1 <head><title>ACME Toys</title></head>
<!-- BODY -->
<BODY text="#000000" BGCOLOR="#ffffff">
<center>
<!-- HEADER -->
<table width="90%" height="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0"
border="0">

<tr bgcolor="green"><td align="center"><br />
<font face="Arial" size="5" style="bold" color="white">ACME
Toys<font><br /><br />
</td></tr>
<tr><td valign="top"><br />
<!-- Main Content-->
<h1>Page Not Found</h1>
Wyjaśnienie
1 To jest strona przekierowania wysyłana w nagłówku Location, która jest wyświetlana, jeśli liczba
wierszy wybranych z tabeli bazy danych wynosi 0.
Przykład
(The footer Page)
<br /><br /><hr></td></tr>
<!-- FOOTER -->
<tr><td align="center">
<small>
1 &copy; <?= date("Y") ?> ACME Toys. All Rights Reserved.
</small>
</td></tr>
</table>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 To jest strona stopki, kod HTML i wbudowana funkcja PHP, aby pobrać aktualny rok dla praw
autorskich. Ta strona jest wyświetlana na dole strony (Są to instrukcje SQL używane do tworzenia
tabeli, do której uzyskuje się dostęp w programie głównym. Ten przykład służy tylko do wyjaśnienia,
co się dzieje w pliku pages.php).
Przykład
1 use test;
2 CREATE TABLE 'test'.'pages' (
'name' VARCHAR(50) NOT NULL,
'body' TEXT DEFAULT ' '

)
3 insert into pages (name, body) values ('about_us',
'<h1>About Us</h1> ACME Toys has been established in 1850 to
provide toys to children all over the world');
Wyjaśnienie
1 Po połączeniu się z serwerem MySQL przechodzimy do bazy o nazwie test.
2 W ten sposób powstała tabela zawierająca pola „nazwa” i „treść”.
3 W tym miejscu dane są wstawiane do tabeli. To są dane, które staną się treścią strony internetowej
o nazwie pages.php.

Wyrażenia regularne i dopasowywanie wzorców
/ ^ [a-zA-Z] [\ w \. \ -] + [a-zA-Z0-9] @ ([a-zA-Z0-9] [a-zA-Z0-9 \ -] * \.) + [a-zA-Z] {2,4} $ / huh?
Co to jest wyrażenie regularne?
/^[a-zA-Z][\w\.\-]+[a-zA-Z0-9]@([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-]* \.) + [a-zA-Z] {2,4} $ / nazywa się
wyrażeniem regularnym i może wyglądać jak jibberish, ale zanim skończysz czytanie, zrozumiesz, co
oznaczają te wszystkie symbole i jak ich używać im. Podzielimy wyrażenie na bardzo małe jednostki, a
kiedy wszystkie części zostaną wyjaśnione, użyjemy go do walidacji formularza HTML. Zacznijmy od
zdefiniowania wyrażenia regularnego i do czego ono służy. Gdy użytkownik wypełnia formularz, przed
wysłaniem danych do bazy danych warto sprawdzić, czy format był poprawny. Na przykład, czy
użytkownik wprowadził prawidłową datę urodzenia, adres e-mail lub numer karty kredytowej? To jest,
gdy regularne wyrażenia pojawiają się na obrazku. Ich moc jest ogromna i są używane przez wiele
innych języków programowania do obsługi tekstu, wykonywania wyrafinowanych wyszukiwań i
zamian, przechwytywania wzorców podrzędnych w łańcuchach, testowania danych wejściowych dla
określonych znaków i nie tylko. Czym więc jest wyrażenie regularne? Wyrażenie regularne to po prostu
sekwencja lub wzorzec znaków dopasowywanych do ciągu tekstowego podczas wyszukiwania.
Tworząc wyrażenie regularne, testujesz je na łańcuchu. Wyrażenie regularne jest ujęte w ukośniki. Na
przykład wyrażenie regularne / zielony / może zostać dopasowane do ciągu „Zielona trawa rośnie”.
Jeśli w ciągu znajduje się zielony, oznacza to pomyślne dopasowanie. Podobnie jak Perl, PHP zapewnia
również dużą różnorodność metaznaków wyrażeń regularnych do kontrolowania sposobu znajdowania
wzorca; na przykład wyrażenie regularne / ^ [Gg] reen / składa się z daszka i zestawu nawiasów
kwadratowych. Te metaznaki sterują wyszukiwaniem, dzięki czemu wyrażenie regularne pasuje tylko
do łańcuchów zaczynających się od dużej lub małej litery g. Istnieją nieskończone możliwości
dopracowania wyszukiwania za pomocą wyrażeń regularnych i ich metaznaków. Wyrażenia regularne
PHP są używane głównie do weryfikacji danych po stronie serwera. Gdy użytkownik wypełni formularz
i naciśnie przycisk przesyłania, formularz jest wysyłany na serwer, a następnie do skryptu PHP w celu
dalszego przetwarzania. Chociaż bardziej wydajne jest obsługiwanie walidacji formularzy po stronie
klienta za pomocą programów takich jak JavaScript lub JScript, programy te mogą być wyłączone lub
mogą nie być zaprogramowane do weryfikowania danych formularzy. Sprawdzanie formularza po
stronie klienta pozwala na natychmiastową informację zwrotną i ogranicza podróżowanie między
przeglądarką a serwerem, ale aby upewnić się, że dane zostały zweryfikowane, PHP może je ponownie
sprawdzić. Po wypełnieniu przez użytkownika formularza i przesłaniu go, PHP może sprawdzić, czy
wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie, a jeśli nie, użytkownik jest proszony o ponowne
wprowadzenie danych przed przetworzeniem danych formularza. Z mocą zapewnianą przez wyrażenia
regularne, możliwość sprawdzenia dowolnego typu danych wejściowych, takich jak adresy e-mail,
hasła, numery ubezpieczenia społecznego, daty urodzenia itp. są znacznie uproszczone. Możesz także
używać wyrażeń regularnych do wykonywania złożonych operacji wyszukiwania i zamiany w plikach
tekstowych, procesów, które byłyby trudne, jeśli nie niemożliwe, w przypadku standardowych funkcji
PHP do obsługi ciągów. PHP obsługuje dwa typy wyrażeń regularnych: wyrażenia regularne w stylu
POSIX i Perl. Każdy typ ma zestaw funkcji do implementacji wyrażeń regularnych. Pierwszy zestaw
funkcji (w stylu POSIX) to funkcje z prefiksem ereg_. Zachowują się podobnie jak tradycyjne polecenie
egrep systemu UNIX. Zaletą funkcji ereg jest to, że są obsługiwane przez najstarsze wersje PHP. Wadą
jest to, że są zwykle powolne, działają tylko z danymi tekstowymi i są mniej elastyczne niż styl Perla.
Drugi zestaw funkcji wyrażeń regularnych (w stylu Perla) zaczyna się od preg_. Te funkcje naśladują
wyrażenia regularne Perla i obsługują nowsze funkcje, takie jak odwołania wsteczne, przechwytywanie,
lookahead i lookbehind, co omówiono w dalszej części tego rozdziału. Te funkcje są dostępne tylko
wtedy, gdy Twoja wersja PHP została skompilowana z obsługą biblioteki PCRE (wyrażenia regularne

zgodne z Perl), a biblioteka PCRE jest zainstalowana na serwerze sieci Web. Sprawdź wyjście phpinfo()
z pierwszych skryptów testowych, aby zobaczyć, czy PCRE jest włączone. Dlaczego wyrażenia regularne
w Perlu są stylizowane? Perl to popularny, potężny język skryptowy znany ze swojej zdolności do
manipulowania tekstem i wyodrębniania go. Obsługuje wyrażenia regularne i metaznaki wyrażeń
regularnych, aby dopasowywanie wzorców było stosunkowo łatwe i szybkie. PHP naśladowało Perla,
udostępniając specjalne funkcje do obsługi dopasowywania wzorców i dołączając metaznaki Perla do
dopasowywania wzorców. Omówimy każdą z funkcji dopasowywania wzorców przed zagłębieniem się
w metaznaki wyrażeń regularnych.
Funkcja: Co robi
preg_grep () (PHP 4, PHP 5): Zwraca tablicę wzorców, które zostały dopasowane.
preg_match (): wykonuje dopasowanie do wzorca wyrażenia regularnego.
preg_match_all (): wykonuje globalne dopasowanie wyrażenia regularnego.
preg_quote (): umieszcza ukośnik odwrotny przed znakami wyrażenia regularnego znalezionymi w
ciągu.
preg_replace (): wyszukuje wzorzec i zastępuje go innym.
preg_replace_callback (): Podobnie jak preg_replace (), ale używa funkcji jako argumentu
zastępującego.
preg_split (): dzieli ciąg na podciągi za pomocą zwykłego wyrażenie jako separator.
Funkcje dopasowania wzorców
Poniżej mamy listę wbudowanych funkcji PHP, które będą używane do wykonywania wyszukiwań za
pomocą wyrażeń regularnych, wykonywania wyszukiwań i zamian, dzielenia łańcuchów na podstawie
separatora wyrażeń regularnych i tak dalej. Zarówno funkcje w stylu Perla, jak i funkcje w stylu POSIX
są wymienione w poniższych dwóch tabelach, ale ten rozdział skupia się na funkcjach w stylu Perl.
Funkcja: Co robi
ereg(): dopasowuje wzorzec wyrażenia regularnego.
eregi(): Wykonuje atch wzorca wyrażenia regularnego niewrażliwego na wielkość liter.
ereg_replace(): wyszukuje wzorzec i zastępuje go innym.
eregi_replace(): wyszukuje wzorzec i zastępuje go innym, bez uwzględniania wielkości liter.
split(): dzieli ciąg na tablicę, używając wyrażenia regularnego jako separatora.
spliti(): dzieli ciąg znaków na tablicę za pomocą wyrażenia regularnego i nie rozróżnia wielkości liter.
Znajdowanie wzoru
Funkcje preg_match() i preg_match_all() służą do znajdowania wzorca (wyrażenia regularnego) w
ciągu tekstowym. Prawdziwa różnica między tymi dwiema funkcjami polega na tym, że preg_match()
zatrzymuje wyszukiwanie po pierwszym dopasowaniu, podczas gdy preg_match_all() będzie
kontynuować wyszukiwanie do końca ciągu, zapisując to, co znajdzie w tablicy.
Funkcja preg_match()

Funkcja preg_match() dopasowuje pierwszy wzorzec znaleziony w ciągu (zwany tematem). Ponieważ
funkcja preg_match() zatrzymuje wyszukiwanie po znalezieniu pierwszego dopasowania, zwrócona
wartość będzie wynosić 1, jeśli wzorzec został znaleziony, i 0, jeśli nie. Pierwszy argument to wzorzec
wyszukiwania wyrażenia regularnego, drugi to łańcuch który jest przeszukiwany, a trzecim
argumentem jest tablica. (Jedyną flagą, jaką można określić, jest PREG_OFFSET_CAPTURE, co
powoduje, że tablica zwracana zawiera również listę przesunięcia w ciągu, w którym znaleziono
wzorzec). Jeśli wartość przesunięcia jest określona jako argument, to preg_match() rozpocznie
wyszukiwanie od tego umieścić w ciągu, a nie od początku. Pierwszy dopasowany wzorzec zostanie
przypisany do pierwszego elementu tablicy, a jeśli przechwytywanie zostanie zakończone, następny
element tablicy będzie zawierał pierwszy przechwycony wzorzec.
Format
int n = preg_match('/regular expression/', 'subject_for_search'[, array_of_matches[ flags [, offset]]]);
Przykład
<?php
1 $string="My gloves are worse for wear.";
// Returns 1 if true
2 if( preg_match("/love/", $string, $matches)){
3 echo "Pattern /love/ was matched.<br />";
}
else{
4 echo "Pattern was not matched.<br />";
}
print_r($matches);
?>
Wyjaśnienie
1 Zmienna $string jest przypisana do „Moje rękawiczki gorzej się noszą”.
2 Czy $string zawiera wzorzec / love /? Funkcja preg_match() wyszukuje pierwsze wystąpienie / love /
w ciągu $ i zwraca 1, jeśli
dopasowane i 0, jeśli nie. preg_match() tworzy również tablicę, trzeci argument, zwany $ pasuje,
zawierający wzorzec znaleziony w ciągu wyszukiwania.
3 Jeśli miłość znajduje się w rękawiczkach, wykonywany jest blok instrukcji występujący po if; w
przeciwnym razie wykonywany jest blok else.
4 Ten blok jest wykonywany, jeśli wzorzec nie został znaleziony w $string.
Rozróżnianie wielkości liter
Modyfikator i wyłącza rozróżnianie wielkości liter we wzorcu wyszukiwania, dzięki czemu można użyć
dowolnej kombinacji wielkich i małych liter i nie ma to wpływu na wyszukiwanie.

Przykład
<?php
$string="My lovely gloves are worse for wear, Love.";
// Turn off case sensitivity
1 if (preg_match("/LOVE/i", $string, $matches)){
echo "Pattern /LOVE/ was found.<br />";
}
else{
echo "Match was not found.<br />";
}
print_r($matches);
?>
Wyjaśnienie
1 Modyfikator i wyłącza rozróżnianie wielkości liter we wzorze. Teraz, gdy preg_match () wyszukuje
wzorzec / LOVE / w $ string, znajdzie miłość w cudownym, bez względu na wielkość liter.
Przechwycone wzorce
Jeśli wzorce w wyrażeniu regularnym są ujęte w nawiasy, funkcja preg_match () zapisuje te wzorce
podrzędne jako tablicę, trzeci argument. Pierwszym elementem tablicy jest dopasowany wzorzec, a
każdy kolejny element - wzorce podrzędne, w kolejności, w jakiej zostały znalezione.
Przykład
<html><head><title>preg_match</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font size="+1">
<?php
1 $string="Looking for a fun and games";
2 $result=preg_match("/(fun) and (games)/", $string, $matches);
if ( $result == 1){
echo "Pattern was matched.<br />";
3 print_r($matches);
}
else{
echo "Pattern was not matched.<br />";

}
?>
</font></body></html>
Wyjaśnienie
1 To jest ciąg, który będzie przeszukiwany w linii 2.
2 Wyrażenie regularne to / fun and games /. Podwzory fun i games są umieszczone w nawiasach.
Funkcja preg_match() zapisuje każdy ze wzorców podrzędnych w $matches jako tablicę. Jeśli pierwszy
argument tablicy, $matches [0], zawiera wzorzec, $matches [1] będzie zawierał pierwszy podwzór, fun,
a $matches[2] będzie zawierać games, drugi podwzór.
3 Funkcja print_r() wypisuje zawartość $matches; pierwszy element to wzorzec lub wyrażenie
regularne, a pozostałe elementy to sztuki wyrażenia regularnego ujęte w nawiasy, zwane wzorami
podrzędnymi.
Funkcja preg_match_all()
Funkcja preg_match_all() jest podobna do funkcji preg_match(), ale tworzy tablicę wszystkich wzorców
dopasowanych w ciągu, a nie tylko pierwszego, i zwraca liczbę dopasowań do wzorca.
Format
int number_found = preg_match_all(("/regular expression/", "string", $matches);
Przykład
<? php
1 $ string = "Moje śliczne rękawiczki zaginęły w koniczynie, Kochanie.";
2 $ wynik = preg_match_all ("/ love /", $ string, $ dopasowania);
if ($ wynik == true) {
print "Znaleziono $ wyników dopasowania";
}
else {print "Nie znalazłem dopasowania";}
3 print_r ($ dopasowania);
?>
Wyjaśnienie
1 String „Moje cudowne rękawiczki zaginęły w koniczynie, kochanie”. jest przypisany do $string.
2 Funkcja preg_match_all wyszukuje wyrażenie regularne / love / w$ string i zwraca tablicę
dopasowań. We wzorze kochanie rozróżniana jest wielkość liter.
3 Funkcja PHP print_r wyświetla wszystkie elementy tablicy $matches. Były trzy doapsowania
Przykład
<?php

1 $string="My lovely gloves are lost in the clover, Love.";
2 if (preg_match_all("/love/i", $string, $matches,
PREG_OFFSET_CAPTURE)){
echo "The pattern /love/ was matched $result times.<br
/>";
}
else{
echo "Match was not found.<br />";
}
print "PREG_OFFSET_CAPTURE shows the offset position of
each
pattern found.<br />";
3 print_r($matches);
?>
Wyjaśnienie
1 Łańcuch zawiera wzorzec love i Love, które preg_match() będzie szukać w następnej linii.
2 Funkcja preg_match_all() wykonuje dopasowanie bez uwzględniania wielkości liter przy użyciu
wyrażenia regularnego / love / i w $string i zwróci tablicę, $matches, ze wszystkich znalezionych
dopasowań. Flaga PREG_OFFSET_CAPTURE wskazuje pozycję przesunięcia, w którym każdy wzorzec
został znaleziony w ciągu.
3 Wynik funkcji print_r() pokazuje, że wzorzec / love / został znaleziony cztery razy.
Modyfikatory dopasowania do wzorca
Modyfikator wzorca pozwala kontrolować sposób obsługi dopasowania wzorca. Na przykład, jeśli
chcesz wyszukać wzorzec i wyłączyć rozróżnianie wielkości liter, możesz użyć modyfikatora i: / pattern
/ i. Poniżej mamy listę możliwych modyfikatorów wzorców.
Modyfikator: Co to robi
O: Dopasowuje tylko do początku łańcucha, nawet jeśli są nowe linie osadzone i używane jest
modyfikator m.
D: Dopasowuje tylko na końcu ciągu. Bez tego modyfikatora znak dolara jest ignorowany, jeśli
ustawiono modyfikator m. (Nie ma odpowiednika tego modyfikatora w Perlu).
e: Podczas wykonywania zamiany za pomocą preg_replace(), strona zamiany jest oceniana jako
wyrażenie.
i: wyłącza rozróżnianie wielkości liter.

m: Jeśli łańcuch ma osadzone znaki nowej linii, każda nowa linia w ciągu oznacza koniec tego ciągu.
Metaznaki początku i końca wiersza (^ i $) odnoszą się do każdego z zagnieżdżonych łańcuchów, a nie
do całego ciągu.
S: Studiowanie wzorca, jeśli jest często używany do optymalizacji czasu wyszukiwania.
s: Pozwala metaznakowi kropki dopasować się do każdej nowej linii w ciągu. Zwykle kropka nie pasuje
do znaku nowej linii.
X: Każdy lewy ukośnik we wzorcu, po którym następuje litera, która nie ma specjalnego znaczenia,
powoduje błąd.
x: ignoruje białe spacje we wzorcu, z wyjątkiem sytuacji, gdy są poprzedzone znakiem ukośnika
odwrotnego lub w nawiasach; dobre do komentowania wyrażeń regularnych, aby ułatwić ich czytanie.
U: Ten modyfikator wyłącza domyślną „zachłanność” kwantyfikatorów, ale zachłanność można
tymczasowo włączyć, jeśli po U następuje znak zapytania.
Wyszukiwanie i zastępowanie
Funkcja preg_replace()
Funkcja preg_replace() wyszukuje wzorzec w temacie, który jest łańcuchem lub tablicą i zastępuje
temat czymś innym. Jeśli wyszukiwany temat jest ciągiem znaków i zostanie znalezione dopasowanie,
zostanie zwrócony nowy ciąg tematu; w przeciwnym razie zwracany jest stary ciąg. Jeśli wyszukiwany
podmiot jest tablicą, to wyszukiwanie i zamiana jest wykonywana na każdym wpisie tematu, a
zwracana wartość jest tablicą. Pierwszy argument preg_replace() to wyrażenie regularne używane do
wyszukiwania, drugi argument to wartość zastępcza, a trzeci argument to przeszukiwany temat i
miejsce, w którym nastąpi zamiana. Można również przechwytywać wzorce podrzędne i zastępować
je czymś innym. Użycie modyfikatora e powoduje, że preg_replace() ocenia wartość zastępczą jako
prawidłowe wyrażenie PHP; na przykład 4 + 3 staje się 7. Modyfikator i wyłącza uwzględnianie wielkości
liter we wzorcu wyszukiwania.
Parametr: Opis
count: liczba wykonanych wymian.
limit: Limit zastąpień dla każdego wzorca w każdym ciągu tematu. Domyślnie –1 (bez limitu).
pattern: wyrażenie regularne lub wzorzec wyszukiwania; to znaczy, czego szuka się w łańcuchu lub
tablicy.
replacement: ciąg lub tablica ciągów, która ma zastąpić to, co zostało znalezione w ciągu lub tablicy.
subject: ciąg tematu, w którym jest wykonywane wyszukiwanie i zastępowanie.
Format
mixed preg_replace ( mixed pattern, mixed replacement, mixed subject [, int limit [, int &count]] )
Przykład
<?php
1 $old_string="I live in New Orleans.";
print "Original string: <em>$old_string</em><br />";

2 $new_string=preg_replace("/New Orleans/", "Philadelphia",
"$old_string");
print "New string: <em>$new_string</em><br />";
?>
Wyjaśnienie
1 To jest ciąg, który będzie używany zarówno do wyszukiwania, jak i zastępowania.
2 Funkcja preg_replace() przyjmuje wyrażenie regularne jako pierwszy argument. Zauważ, że
wyrażenie regularne jest ujęte w cudzysłów. Drugi argument to łańcuch zastępczy. Ciąg tematyczny,
ten, w którym nastąpi zamiana, jest oryginalnym ciągiem, $old_string. Jeśli w ciągu tematu zostanie
znaleziony Nowy Orlean, zostanie zastąpiony przez Filadelfia. Nowy ciąg brzmi teraz „Mieszkam w
Filadelfii”.
Przykład
<?php
1 $subject="The flag was <em>red, white, </em>and
<em>blue</em>.";
2 $search=array('/red/','/white/','/blue/');
3 $replace=array('yellow','orange','green');
echo "Before replacement: $subject<br />";
4 $subject=preg_replace($search,$replace,$subject);
echo "After replacement: $subject";
?>
Wyjaśnienie
1 To jest tematyczny ciąg znaków, w którym będą wykonywane zamiany.
2 Tablica $search zawiera tablicę trzech wyrażeń regularnych, które zostaną użyte podczas
wyszukiwania.
3 Tablica $replace zawiera tablicę ciągów, które zostaną zastąpione w ciągu tematu. Jeśli w
wyszukiwaniu zostanie znaleziony wzór / czerwony /, zostanie on zastąpiony żółtym; jeśli zostanie
znaleziony / biały /, zostanie zastąpiony kolorem pomarańczowym; a jeśli zostanie znaleziony /
niebieski /, zostanie zastąpiony zielonym. Jeśli w ciągu wyszukiwania jest mniej elementów niż w ciągu
zastępczym, nadmiarowe elementy są ignorowane. Z drugiej strony, jeśli w ciągu wyszukiwania jest
więcej elementów niż w ciągu zastępczym, dodatkowe elementy zostaną zastąpione ciągiem pustym.
4 Funkcja preg_replace() pobiera tablicę jako ciąg wyszukiwania i tablicę jako łańcuch zastępujący i
wykonuje operacje na ciągu podmiotu. Uważaj, aby nie cytować ani zmiennych, ani $search ani
$replace, w przeciwnym razie nie zostaną one zinterpretowane jako tablice.
Ocena strony zamiennej za pomocą modyfikatora e

Zwykle po dopasowaniu wzorca wartością zastępczą jest łańcuch. Ciąg wyszukiwania jest zastępowany
ciągiem zastępczym. W przypadku modyfikatora e funkcja preg_replace() traktuje stronę zastępującą
jako wyrażenie do obliczenia, takie jak funkcja, arytmetyka lub operacja na łańcuchach.
Przykład
<?php
1 $subject_string="He ate 5 pies.";
2 echo preg_replace("/5 pies/e", "(5*3) . 'cupcakes'",
"$subject_string");
?>
Wyjaśnienie
1 To jest ciąg, w którym zostaną dokonane zamiany.
2 Ciąg wyszukiwania zawiera wyrażenie regularne i modyfikator e. To mówi PHP, aby ocenił argument
zastępczy jako wyrażenie i podstawił wynik tej oceny do ciągu podmiotu. Jeśli w ciągu tematu zostanie
znaleziony wzór 5 ciast, zostanie on zastąpiony wynikiem oceny „(5 * 3). 'Cupcakes'”; to znaczy pomnóż
5 przez 3 i połącz ciąg „babeczki”
Funkcja preg_split() - dzielenie ciągów
Funkcja preg_split() rozdziela ciąg za pomocą pewnego separatora, który oznacza separację między
słowami w ciągu, na przykład spację, dwukropek lub kombinację takich znaków. Funkcja zwraca tablicę
podciągów. Jeśli określono limit, zwracanych jest tylko tyle podciągów. Ta funkcja ma również szereg
flag. (Uwaga: jeśli jako separatora używasz pojedynczego znaku lub prostego ciągu, funkcja explode()
jest szybsza; zobacz „Funkcja explode()” na stronie 276. Funkcja preg_split() jest przydatna, gdy masz
więcej niż jeden separator, który można wyrazić tylko jako wyrażenie regularne, na przykład ciąg
oddzielony dwukropkiem, tabulatorem lub spacją.
Format
array preg_split ( string pattern, string subject [, int limit [, int flags]] )
Przykład.
<?php
1 $string="apples#oranges#peaches";
2 $array=preg_split("/#/", $string); // Split by #
3 print_r($array);
?>
Wyjaśnienie
1 Słowa w tym łańcuchu są rozdzielone znakiem #.
2 Funkcja preg_split() podzieli ciąg przez separator # i zwróci tablicę podciągów.
3 Tablica zwrócona przez funkcję preg_split()

Flaga: Co robi
PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE: Przechwycony wzorzec we wzorcu separatora zostanie również
zapisany i zwrócony.
PREG_SPLIT_NO_EMPTY: Zwraca tylko niepuste elementy.
PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE: dla każdego występującego dopasowania zostanie zwrócone
przesunięcie w miejscu, w którym dopasowanie wystąpiło w ciągu.
Podział na wiele alternatywnych ograniczników
Ponieważ separator jest wyrażeniem regularnym, możesz umieścić listę ograniczników w nawiasach
kwadratowych, aby utworzyć zestaw znaków wyrażenia regularnego, co oznacza, że każdy znak w
zestawie będzie uważany za prawidłowy separator w string.Example
Przykład.
<?php
1 $colors="Primary:red,yellow,blue;Secondary:violet,orange,
green";
2 $array=preg_split("/[:,;]/", $colors);
echo "<h2>Splitting Colors</h2>";
3 print_r($array);
4 foreach ($array as $key=>$value){
if ($value == "Primary" || $value == "Secondary"){
print "$value<br />";
}
else{
print "\t$key: $value<br />";
}
}
?>
Wyjaśnienie
1 Ciąg tematu to $colors. Słowa w tym ciągu są oddzielone dwukropkami, przecinkami i średnikami.
2 Funkcja preg_split() PHP używa wyrażenia regularnego, nawiasów kwadratowych, do zdefiniowania
możliwych ograniczników używanych do dzielenia łańcucha. Nawiasy kwadratowe, zwane zestawem
znaków, zawierają listę elementów możliwych ograniczników. Dowolny znak w zestawie jest
ogranicznikiem, w tym przykładzie jest to dwukropek, przecinek i średnik.
3 Funkcja print_r() wyświetla wynikową tablicę utworzoną przez podzielenie tematu ciągu.

4 Pętla foreach służy do cyklicznego przechodzenia przez tablicę utworzoną przez funkcję preg_split()
i wyświetlania par klucz-wartość w tablicy w czytelnym formacie,
Przykład
<?php
1 $alpha="SAN FRANCISCO";
2 $array=preg_split("//", $alpha, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
echo "<h2>Splitting A Word into Letters</h2>";
3 print_r($array);
?>
Wyjaśnienie
1 To jest ciąg, który zostanie podzielony.
2 Używając pustego separatora, preg_split() podzieli łańcuch na poszczególne znaki. Flaga
PREG_SPLIT_NO_EMPTY powoduje, że funkcja zwraca tablicę bez żadnych pustych elementów.
3 Tablica liter utworzona przez rozdzielenie na pustym separatorze jest wyświetlana jako tablica przez
funkcję print_r()
Przykład
<?php
1 $alpha="PORT OF SAN FRANCISCO";
2 $array=preg_split("/\s/", $alpha, -1,
PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE);
echo "<h2>Splitting A Word into Letters</h2>";
print_r($array);
?>
Wyjaśnienie
1 To jest ciąg, który będziemy rozdzielać w linii 2.
2 Funkcja preg_split() przyjmuje szereg argumentów. W tym przykładzie pierwszym argumentem jest
ogranicznik. \ s reprezentuje biały znak. Drugim argumentem jest istniejący ciąg split, $alpha. Trzecim
argumentem (zwykle pomijanym) jest -1, co oznacza, że nie ma ograniczeń co do liczby elementów
tablicy, które można utworzyć podczas dzielenia tego ciągu. Flaga PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE
mówi, że dla każdego utworzonego elementu tablicy zostanie również zwrócone przesunięcie miejsca,
w którym wystąpił w ciągu. Możesz zobaczyć na wyjściu tego przykładu, że każdy podciąg jest
elementem tablicy, a jego przesunięcie w ciągu to kolejna tablica składająca się z dwóch elementów,
elementu tablicy (podłańcucha) i pozycji przesunięcia, w której ten podciąg został znaleziony w
oryginale strunowy.
Funkcja preg_grep()

Podobnie jak w przypadku polecenia grep systemu UNIX, funkcja preg_grep() zwraca tablicę wartości
pasujących do wzorca znajdującego się w tablicy zamiast do szukanego ciągu. Możesz także odwrócić
wyszukiwanie i uzyskać tablicę wszystkich elementów, które nie zawierają szukanego wzorca (np. UNIX
grep -v), używając flagi PREG_
Format
array preg_grep ( string pattern, array input [, int flags] )
Przykład
<html><head><title>The preg_grep() Function</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" >
<b>
<h2>The preg_grep() Function</h2>
<font size="+1">
<pre>
<?php
1 $regex="/Pat/";
2 $search_array=array("Margaret","Patsy", "Patrick",
"Patricia", "Jim");
sort($search_array);
3 $newarray=preg_grep( $regex, $search_array );
4 print "Found ". count($newarray). " matches\n";
5 print_r($newarray);
6 $newarray=preg_grep($regex,$search_array,
PREG_GREP_INVERT);
print "Found ". count($newarray). " that didn't match\n";
print_r($newarray);
?>
</b>
</pre>
</font>
</body>
</html>

Wyjaśnienie
1 Zmienna $regex ma przypisane wyrażenie regularne / Pat /, które będzie później używane przez
preg_grep() jako wzorzec wyszukiwania.
2 Ta tablica zostanie użyta jako temat wyszukiwania za pomocą funkcji preg_grep().
3 Po posortowaniu tablicy funkcja preg_grep() wyszuka wzorzec / Pat / w każdym elemencie tablicy
oraz zwróci i przypisze dopasowane elementy tablicy do innej tablicy o nazwie $newarray.
4 Funkcja count() zwraca liczbę elementów w nowej tablicy; to znaczy liczba elementów, w których
znaleziono wzorzec / Pat /.
5 Zostaną wyświetlone znalezione elementy. Zauważ, że wartości indeksu zostały zachowane.
6 Jeśli określono flagę PREG_GREP_INVERT, funkcja preg_grep() dopasuje i zwróci wszystkie elementy,
które nie zostały znalezione w oryginalnej tablicy
Uzyskiwanie kontroli - metaznaki wyrażenia regularnego
Metaznaki wyrażeń regularnych to znaki, które nie reprezentują siebie. Są wyposażone w specjalne
uprawnienia, które pozwalają w jakiś sposób kontrolować wzorzec wyszukiwania (np. znajdowanie
wzorca tylko na początku wiersza, na końcu wiersza lub jeśli zaczyna się od dużej lub małej litery ).
Metaznaki stracą swoje specjalne znaczenie, jeśli będą poprzedzone odwrotnym ukośnikiem. Na
przykład, metaznak kropki reprezentuje dowolny pojedynczy znak, ale poprzedzony odwrotnym
ukośnikiem jest tylko kropką lub kropką. Jeśli widzisz ukośnik odwrotny poprzedzający metaznak,
ukośnik odwrotny wyłącza znaczenie metaznaku, ale jeśli widzisz ukośnik odwrotny poprzedzający znak
alfanumeryczny w wyrażeniu regularnym, to ukośnik odwrotny służy do tworzenia metasymbolu.
Metasymbol zapewnia prostszą formę reprezentacji niektórych metaznaków wyrażeń regularnych. Na
przykład [0-9] oznacza liczby z zakresu od 0 do 9, a \ d oznacza to samo. [0-9] używa klasy znaków w
nawiasach kwadratowych, podczas gdy \ d jest metasymbolem
Klasa znaku: Do czego pasuje: Metaznak
Pojedyncze znaki i cyfry. :
Dopasowuje dowolny znak z wyjątkiem nowej linii : .
Dopasowuje dowolny pojedynczy znak w zestawie. : [a-z0-9]
Dopasowuje dowolny pojedynczy znak spoza zestawu. : [^ a-z0-9]
Pojedyncze znaki i cyfry –Metasymbols:
Dopasowuje jedną cyfrę. : \ d
Dopasowuje niecyfrę , tak samo jak [^ 0-9] : \D
Dopasowuje znak alfanumeryczny (słowo). : \w
Dopasowuje znak inny niż alfanumeryczny (inny niż słowo) :\W
Białe znaki:
Dopasowuje białe znaki, spacje, tabulatory i znaki nowej linii. : \ s
Dopasowuje znak niebędący białą spacją. : \ S

Dopasowuje nową linię. : \ n
Pasuje do zwrotu. : \ r
Dopasowuje kartę .: \ t
Pasuje do kanału formularza. : \ f
Dopasowuje znak null: \ 0
Zakotwiczone znaki
Dopasowuje granicę słowa. : \b
Dopasowuje granicę bez słów. :\B
Dopasowuje do początku wiersza. : ^
Dopasowuje do końca wiersza. : $
Dopasowuje tylko początek łańcucha. :\A
Dopasowuje koniec ciągu lub linii. :\D
Powtarzające się znaki
Pasuje do 0 lub 1 wystąpień litery x: x?
Pasuje do 0 lub więcej wystąpień litery x: x *
Dopasowuje 1 lub więcej wystąpień litery x. : x +
Zgrupowane znaki
Dopasowuje co najmniej jeden wzorzec xyz (np. Xyxxyzxyz). : (xyz) +
Dopasowuje co najmniej m wystąpień litery x i nie więcej niż n wystąpień litery x. : x {m, n}
Alternatywne znaki
Dopasowanie jednego z was, were, will: was| were | will
Zapamiętane znaki
Używany do odwołań wstecznych. : (string)
Dopasowuje pierwszy zestaw nawiasów : \1 lub$1
Dopasowuje drugi zestaw nawiasów. : \2 lub $2
Pasuje do trzeciego zestawu nawias : \3 lub $3.
Pozytywne patrzenie w przód i patrzenie w tył
Dopasowuje x, ale nie pamięta dopasowania. Nazywa się to nawiasami nieprzechwyconymi. : (?:x)
Dopasowuje x tylko wtedy, gdy po x następuje y. Na przykład / Jack (? = Sprat) / pasuje do Jacka tylko
wtedy, gdy następuje po nim Sprat. / Jack (? = Sprat | Frost) / pasuje do Jacka tylko wtedy, gdy
następuje po nim Sprat lub Frost. Ani Szprot, ani Frost nie są trzymane jako część tego, co zostało
dopasowane : x (? = y)

Dopasowuje x tylko wtedy, gdy po x nie następuje y. Na przykład /\d+(?!\.)/ dopasowuje jedną lub
więcej liczb tylko wtedy, gdy nie występują po nich kropki dziesiętne : x (?: y)
Poniższe wyrażenie regularne zawiera metaznaki:
/^a...c/
Pierwszym metaznakiem jest daszek (^). Metaznak daszka pasuje do łańcucha tylko wtedy, gdy
znajduje się na początku wiersza. Kropka (.) Służy do dopasowania dowolnego pojedynczego znaku, w
tym spacji. To wyrażenie zawiera trzy kropki, które reprezentują dowolne trzy znaki. Aby znaleźć kropkę
lub inny znak, który nie reprezentuje siebie, znak musi być poprzedzony ukośnikiem odwrotnym, aby
zapobiec interpretacji. Wyrażenie brzmi: Wyszukaj na początku wiersza literę a, po której następują
dowolne trzy pojedyncze znaki, a następnie litera c. Dopasuje na przykład abbbc, a123c, a c, aAx3c itd.,
Tylko jeśli te wzorce zostały znalezione na początku wiersza.
W poniższych przykładach wykonujemy dopasowania do wzorca, wyszukiwania i zamiany na podstawie
danych z pliku tekstowego o nazwie data.txt. W programie PHP plik zostanie otwarty i po krótkiej pętli
odczytana zostanie każda linia. Funkcje omówione w poprzedniej sekcji zostaną użyte do znalezienia
wzorców w każdej linii pliku. Wyrażenia regularne będą zawierały metaznaki opisane w tabeli 12.6.
Zakotwiczanie metaznaków
Często konieczne jest znalezienie wzorca tylko wtedy, gdy znajduje się on na początku lub na końcu
wiersza, słowa lub ciągu. Metaznaki „zakotwiczenia” są oparte na pozycji tuż po lewej lub po prawej
stronie dopasowywanego znaku. Kotwice są technicznie nazywane asercjami o zerowej szerokości,
ponieważ odpowiadają pozycjom, a nie rzeczywistym znakom w ciągu; na przykład / ^ abc / oznacza
znalezienie abc na początku wiersza, gdzie ^ oznacza pozycję, a nie rzeczywisty znak
W poniższych przykładach wykonujemy dopasowania do wzorca, wyszukiwania i zamiany na podstawie
danych z pliku tekstowego o nazwie data.txt. W programie PHP plik zostanie otwarty i po krótkiej pętli
odczytana zostanie każda linia. Funkcje omówione w poprzedniej sekcji zostaną użyte do znalezienia
wzorców w każdej linii pliku.
Zakotwiczanie metaznaków
Często konieczne jest znalezienie wzorca tylko wtedy, gdy znajduje się on na początku lub na końcu
wiersza, słowa lub ciągu. Metaznaki „zakotwiczenia” (patrz Tabela 12.7) są oparte na pozycji tuż po
lewej lub po prawej stronie dopasowywanego znaku. Kotwice są technicznie nazywane asercjami o
zerowej szerokości, ponieważ odpowiadają pozycjom, a nie rzeczywistym znakom w ciągu; na przykład
/ ^ abc / oznacza znalezienie abc na początku wiersza, gdzie ^ oznacza pozycję, a nie rzeczywisty znak.
Metaznak: Co dopasowuje
^: Dopasowuje do początku wiersza lub początku łańcucha.
$: Dopasowuje do końca linii lub końca ciągu.
\ A: Dopasowuje początek łańcucha.
\ b: dopasowuje granicę słowa.
\ B: dopasowuje granicę bez słów.
\ D: Dopasowuje koniec łańcucha.
Kotwica początku linii

Metaznak ^ nazywany jest kotwicą początku wiersza. Jest to pierwszy znak w wyrażeniu regularnym i
pasuje do wzorca znajdującego się na początku wiersza lub ciągu.
Przykład
(The file data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
3 $text = fgets($fh);
4 if (preg_match("/^B/", $text)){
5 echo "$text";
}
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
Betty Boop 200
BB Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu.

4 Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli dopasowany zostanie wzorzec składający się z
łańcucha rozpoczynającego się od litery B.
5 Wydrukowane zostaną dopasowane wiersze.
Kotwica na końcu linii
Kotwica końca linii, znak dolara, służy do wskazania pozycji końcowej w wierszu. Znak dolara musi być
ostatnim znakiem we wzorcu, tuż przed zamykającym ogranicznikiem ukośnika w wyrażeniu
regularnym, w przeciwnym razie nie oznacza już „kotwicy końca wiersza”.
W przypadku przenoszenia plików między systemami Windows i UNIX kotwica końca linii może nie
działać. Możesz użyć programów, takich jak dos2unix, aby rozwiązać ten problem.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
3 $text = fgets($fh);
4 if (preg_match("/0$/", $text)){
5 echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)

Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu.
4 Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli dopasowany zostanie wzorzec składający się z linii
kończącej się na 0. Metaznak $ wskazuje, że po 0 musi następować nowa linia.
5 Wydrukowane zostaną dopasowane wiersze.
Granice słów
Granica słowa jest reprezentowana w wyrażeniu regularnym przez metasymbol \ b. Możesz wyszukać
słowo, które zaczyna się wzorem, kończy wzorem lub zarówno zaczyna się, jak i kończy wzorem; na
przykład / \ blove / dopasowuje słowo zaczynające się od wzorca miłość i będzie pasowało do
kochanka, kochanego lub uroczego, ale nie znajdzie rękawicy. / love \ b / dopasowuje słowo kończące
się wzorem love i pasuje do rękawiczki, goździka lub miłości, ale nie do koniczyny. / \ blove \ b
dopasowuje wyraz zaczynający się i kończący wzorem love, a dopasowuje tylko słowo love.
Przykład.
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php

$fh=fopen("data.txt", "r");
while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
1 if (preg_match("/\bbear\b/i", $text)){
2 echo "$text";
}
}
?>
(The Output)
Mama Bear 702
Wyjaśnienie
1 Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli dopasowany zostanie wzorzec składający się ze
słowa bear, a wielkość liter nie jest uwzględniana. Ponieważ wyrażenie regularne jest zakotwiczone na
obu końcach słowa za pomocą metasymbolu granicy słowa, \ b, w $ test dopasowywany jest tylko
niedźwiedź, a nie „nie do zniesienia”, „broda” czy „niedźwiedzie”.
2 Wydrukowane zostaną dopasowane wiersze.
Dopasowywanie pojedynczych znaków i cyfr
Istnieją metaznaki pasujące do pojedynczych znaków lub cyfr oraz pojedynczych znaków niebędących
znakami lub niebędącymi cyframi, niezależnie od tego, czy są w zestawie, czy nie.
Metaznak kropki
Metaznak kropki pasuje do każdego pojedynczego znaku z wyjątkiem znaku nowej linii. Na przykład
wyrażenie regularne / ab / jest dopasowywane, jeśli ciąg zawiera literę a, po której następuje dowolny
pojedynczy znak (z wyjątkiem \ n), po którym następuje litera b, natomiast wyrażenie /.../ pasuje do
dowolnego ciągu zawierającego co najmniej trzy znaki. Aby dopasować dosłownie kropkę, metaznak
kropki musi być poprzedzony ukośnikiem odwrotnym; na przykład /love\./ pasuje do love. nie
kochanek.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500

Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
3 $text = fgets($fh);
4 if( preg_match("/^... /", $text )){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Jon DeLoach 500
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu.
4 Wyrażenie regularne / ^ ... / zawiera metaznak kropki. Wyrażenie regularne oznacza: przejdź na
początek (^) wiersza i znajdź dowolne trzy znaki, po których następuje spacja. (Metaznak kropki nie
pasuje do znaku nowej linii). Jedyna linia, która pasowała do wzorca, zaczyna się od Jon. Rozpoczyna
się trzema znakami, po których następuje spacja.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500

Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 $newtext=preg_replace("/J../", "Daniel", $text);
echo "$newtext";
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Daniel DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_replace () jest wyrażenie regularne zawierające metaznak
kropki. Jeśli wyrażenie regularne (duże J, po którym następują co najmniej dwa znaki) zostanie
dopasowane w $ text, znaleziony wzorzec zostanie zastąpiony przez Daniel.
Klasa postaci
Klasa znaków reprezentuje jeden znak z zestawu znaków. Na przykład [abc] dopasowuje a, b lub c; [az] dopasowuje jeden znak z zestawu znaków w zakresie od a do z; a [0-9] dopasowuje jeden znak z
zakresu cyfr od 0 do 9. Jeśli klasa znaków zawiera początkowy daszek ^, to klasa reprezentuje dowolny

znak spoza zestawu; na przykład [^ a-zA-Z] dopasowuje pojedynczy znak spoza zakresu od a do z lub
od A do Z, a [^ 0-9] dopasowuje pojedynczą cyfrę spoza zakresu od 0 do 9
Metaznak: Co dopasowuje
[abc]: odpowiada a, b lub c.
[a – z0–9_]: dopasowuje dowolny pojedynczy znak w zestawie.
[^ a – z0–9_]: dopasowuje dowolny pojedynczy znak spoza zestawu.
PHP udostępnia dodatkowe metasymboli reprezentujące klasę znaków. Symbole \ d i \ D reprezentują
odpowiednio pojedynczą cyfrę i pojedynczą cyfrę (to samo co [0-9] i [^ 0-9]); \ w i \ W reprezentują
odpowiednio pojedynczy znak słowa i pojedynczy znak niebędący słowem (to samo co [A-Za-z_0-9] i [^
A-Za-z_0-9]). Jeśli szukasz określonego znaku w wyrażeniu regularnym, możesz użyć metaznaku kropki
do reprezentowania pojedynczego znaku lub klasy znaków, która pasuje do jednego znaku z zestawu
znaków. Oprócz klasy kropek i znaków PHP obsługuje niektóre symbole z odwrotnym ukośnikiem
(zwane metasymbolami) reprezentujące pojedyncze znaki.
Dopasowywanie jednego znaku z zestawu
Klasa znaków wyrażenia regularnego reprezentuje jeden znak z zestawu znaków, jak pokazano w
przykładzie
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
3 $text = fgets($fh);
4 if(preg_match("/^[BKI]/",$text)){
5 echo "$text";

}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu.
4 Wyrażenie regularne / ^ [BKI] / zawiera klasę znaków pasującą do łańcucha, który zawiera jedną
wielką literę z zestawu [BKI], co oznacza: a B lub K lub I. Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE,
jeśli wzorzec jest dopasowane.
5 Te wiersze zaczynają się od jednego z trzech znaków B, K lub I.
Dopasowywanie jednego znaku w zakresie
Klasę znaku można również przedstawić jako zakres znaków, umieszczając myślnik między dwoma
znakami, z których pierwszy oznacza początek zakresu, a drugi koniec zakresu; na przykład [0-9]
oznacza jeden znak z zakresu od 0 do 9, a [A-Za-z0-9] reprezentuje jeden znak alfanumeryczny. Jeśli
chcesz przedstawić zakres od 10 do 13, wyrażeniem regularnym będzie / 1 [0-3] /, a nie / [10-13] /,
ponieważ w klasie znaków można dopasować tylko jeden znak.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803

---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
3 $text = fgets($fh);
4 if(preg_match("/[E-M]/",$text)){
5 echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Igor Chevsky 300
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu.
4 Wyrażenie regularne / [E-M] / zawiera klasę znaków pasującą do łańcucha zawierającego pojedynczy
znak z zakresu znaków między E a M. Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie
dopasowany.
5 Każdy z tych wierszy zawiera wielką literę z zakresu od E do M.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300

Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/[a-z] [0-5]/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match () jest wyrażenie regularne zawierające klasy znaków
wykorzystujące zakres, [a-z] i [0-9]. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany
w $ text; to znaczy jedna mała litera z zakresu od a do z, spacja i cyfra od 0 do 9
Dopasowanie jednego znaku nie w zestawie
Gdy zestaw znaków zawiera daszek bezpośrednio po otwierającym nawiasie kwadratowym,
wyszukiwanie jest odwracane; to znaczy, że wyrażenie regularne reprezentuje jeden znak spoza

zestawu lub zakresu. Na przykład [^ a-z] reprezentuje jeden znak, który nie należy do zakresu od a do
z.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/^[^BKI]/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające klasy znaków
wykorzystujące zakres [^ BKI]]. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w
$text; to znaczy, wiersz zaczyna się od jednego znaku, który nie jest B, K ani I. Znak ^ oznacza „nie”, gdy
jest ujęty w nawiasy kwadratowe jako część zestawu znaków.
Metasymbole
Metasymbol oferuje alternatywny sposób przedstawiania klasy znaków lub białych znaków. Na
przykład, zamiast przedstawiać liczbę jako [0-9], można ją przedstawić jako \ d, a alternatywą dla
reprezentacji innej niż liczba [^ 0-9] jest \ D. Metasymboli są łatwiejsze w użyciu i do pisania.
Symbol: - Co dopasowuje: Klasa znaku
\ d: Jedna cyfra: [0–9]
\ D: Jedna niecyfra: [^ 0-9]
\ w: Znak jednego słowa: [A-Za-z0-9_]
\ W: jeden znak niebędący słowem: [^ A-Za-z0-9]
\ s: Jeden biały znak (tabulator, spacja, nowa linia, powrót karetki, wysuw strony, tabulator pionowy)
\ S Jeden znak inny niż spacja
Metasymbole reprezentujące cyfry i spacje
Klasa znaków [0-9] reprezentuje jedną cyfrę z zakresu od 0 do 9, podobnie jak metasymbol \ d. Aby
utworzyć wyrażenie regularne pasujące do trzech cyfr, możesz napisać / [0-9] [0-9] [0-9] / lub po prostu
/ \ d \ d \ d /. Aby przedstawić spację, możesz wstawić spację lub użyć metasymbolu \ s.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php

1 $fh=fopen("data.txt", "r");
while( ! feof($fh)){
2 $text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/h\s\d\d\d/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające metasymbol \ s
reprezentujący spację, a \ d reprezentujący cyfrę. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie
dopasowany w $text; to znaczy wiersz zawiera h, po którym następuje spacja i trzy cyfry.
Metasymbole reprezentujące alfanumeryczne znaki słowne
Metasymbol reprezentujący jeden znak alfanumeryczny to \ w, znacznie łatwiejszy do napisania niż [azA-Z0-9_]. Aby nie reprezentować jednego znaku alfanumerycznego, wystarczy użyć metasymbolu \
W, który jest taki sam jak [^ a-zAZ0-9_].
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803

---------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/^\w\w\w\W/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Jon DeLoach 500
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające trzy
alfanumeryczne znaki słowne, \ w \ w \ w.
\ W reprezentuje klasę znaków [A-Za-z0-9_]. Metasymbol \ W reprezentuje klasę znaków [^ A-Za-z09_]. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $ text; to znaczy, że wiersz
zaczyna się od trzech alfanumerycznych znaków słownych, po których następuje znak, który nie jest
znakiem alfanumerycznym.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600

BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 $newtext=preg_replace("/\W\D/","XX",$text);
echo "$newtext";
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
MamaXXear 702
SteveXXlenheim 100
BettyXXoop 200
IgorXXhevsky 300
NormaXXord 400
JonXXeLoach 500
KarenXXvich 600
BBXXingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_replace () jest szukana wartość, wyrażenie regularne
zawierające jedno niealfanumeryczne \ W (to samo co [^ A-Za-z0- 9_]) i jedno niecyfra \ D (to samo co
[^ 0-9_ ]). Drugi argument XX to wartość zastępcza. Funkcja zamieni $ text na XX, jeśli dopasowane
wyrażenie regularne.
Metaznaki do powtarzania dopasowań wzorców
W poprzednich przykładach metaznak odpowiadał pojedynczemu znakowi. A jeśli chcesz dopasować
więcej niż jedną postać? Na przykład, powiedzmy, że szukasz wszystkich wierszy zawierających imiona
i nazwiska, a pierwsza litera musi być wielka, co można przedstawić jako [A-Z], ale kolejne litery są
małe, a liczba liter w każdej nazwie jest różna. [a-z] pasuje do jednej małej litery. Jak możesz dopasować

jedną lub więcej małych liter? Zero lub więcej małych liter? Aby to zrobić, możesz użyć tak zwanych
kwantyfikatorów. Aby dopasować jedną lub więcej małych liter, wyrażenie regularne można zapisać: /
[a-z] + / gdzie znak + oznacza „jeden lub więcej poprzednich znaków”, w tym przypadku jedną lub
więcej małych liter. PHP udostępnia wiele kwantyfikatorów.
Metaznak: Co dopasowuje
x? : Dopasowuje 0 lub 1 wystąpień litery x.
(xyz)? : Dopasowuje 0 lub 1 wzorzec xyz.
x *: dopasowuje 0 lub więcej wystąpień litery x.
(xyz) *: dopasowuje 0 lub więcej wzorców xyz.
x +: dopasowuje 1 lub więcej wystąpień litery x.
(xyz) +: dopasowuje jeden lub więcej wzorców xyz.
x {m.}: Dopasowuje dokładnie m wystąpień litery x.
x {m, n}: dopasowuje co najmniej m wystąpień litery x i nie więcej niż n wystąpień litery x.
x {m,}: dopasowuje m lub więcej wystąpień litery x.
Czynnik chciwości
Zwykle kwantyfikatory są chciwe; to znaczy, dopasowują się do największego możliwego zestawu
znaków, zaczynając od lewej strony ciągu i wyszukując w prawo, szukając ostatniego możliwego znaku,
który spełniłby warunek. Na przykład, biorąc pod uwagę ciąg:
var string = "ab123456783445554437AB"
i wyrażenie regularne:
/ ab [0–9] * /
jeśli funkcja preg_replace () miałaby zastąpić to, co jest dopasowane przez „X”:
$ new_string = preg_replace (/ ab [0-9] / *, "X", "ab12345678445554437AB");
wynikowy ciąg miałby postać:
„XAB”
Gwiazdka to chciwy metaznak. Dopasowuje zero lub więcej poprzedzających znaków. Innymi słowy,
przywiązuje się do poprzedzającego go znaku; w poprzednim przykładzie gwiazdka jest dołączana do
klasy znaków [0-9]. Dopasowywanie rozpoczyna się od lewej strony, wyszukując ab, po którym
następuje zero lub więcej liczb z zakresu od 0 do 9. Nazywa się to chciwym, ponieważ dopasowywanie
trwa do znalezienia ostatniej liczby, w tym przykładzie liczby 7. Wzorzec ab i wszystkie liczby z zakresu
od 0 do 9 są zastępowane pojedynczym znakiem X. Zachłanność można wyłączyć, aby zamiast
dopasowywać do maksymalnej liczby znaków, dopasowanie odbywa się na minimalnej liczbie
znalezionych znaków. Odbywa się to poprzez dodanie znaku zapytania po chciwym metaznaku.
Przykład
(The File data.txt Contents)

Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/e\s?[A-Z]/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
Steve Blenheim 100
Jon DeLoach 500
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy
metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text; to znaczy litera
e, po której następuje spacja lub brak spacji i duża litera.
Znak zapytania oznacza „zero lub jeden z poprzedzających znaków”. Zauważ, że litera e w DeLoach nie
jest zakończona spacją (zero lub więcej przestrzeni).

Metaznak * i chciwość
Metaznak * jest często błędnie rozumiany jako symbol wieloznaczny, który pasuje do wszystkiego, ale
pasuje tylko do znaku, który go poprzedza. W wyrażeniu regularnym / ab * c / gwiazdka jest dołączona
do litery b, co oznacza, że zostanie dopasowanych zero lub więcej wystąpień litery b. Wszystkie ciągi
abc, abbbbbbc i ac byłyby dopasowane.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Program)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/B[a-z]*/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
Mama
Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200

BB Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy
metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text: to znaczy
wzorzec, który zaczyna się od dużej litery B, po której następuje zero lub więcej małych liter. Jedynym
znakiem wymaganym do dopasowania jest pierwsze B. Klasa znaków oznaczonych gwiazdką
reprezentuje zero lub więcej liter od a do z, co oznacza, że może ich nie być w ogóle, jak pokazano w
BB Kingson.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/^[A-Z][a-z]*\s[A-Z][a-z]*\s/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
------------------------------------------------------------------

(Output)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Karen Evich 600
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy
metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany do $text: to znaczy
wzorzec, który zaczyna się od dużej litery, po której następuje zero lub więcej małych liter, spacja,
kolejna wielka litera, po której następuje zero lub więcej małych liter (tylko małe litery) i spacja.
Ponieważ nazwisko DeLoach zawiera wielką literę D, po której występują zarówno duże, jak i małe
litery, ta linia nie jest zgodna. Pierwsze imię w BB Kingson nie pasuje, ponieważ po pierwszej literze nie
występuje mała litera ani spacja.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);

3 if(preg_match("/^[A-Z][a-z]*\s[A-Z][a-zAZ]*\
s/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy
metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text: to znaczy
wzorzec, który zaczyna się od dużej litery, po której następuje zero lub więcej małych liter, spacja,
kolejna wielka litera, po których następuje zero lub więcej dużych i małych liter litery. W poprzednim
przykładzie DeLoach nie pasował, ponieważ nazwisko zawierało kombinację wielkich i małych liter. Ten
problem został rozwiązany w tym przykładzie, włączając [a-zA-Z] do wyrażenia, McDougal lub
MacDonald również by się zgadzali, ale co z O’Reilley?
Metaznak + i chciwość
Metaznak + dołącza się do poprzedniego znaku i dopasowuje do co najmniej jednego z tych znaków.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300

Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/B[a-z]+/", $text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy
metaznak, znak +. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text; to jest
wzór składający się z dużej litery B, po której następuje jedna lub więcej małych liter [a-z] +.
Dopasowanie do powtarzających się znaków
Aby dopasować znak, który jest powtarzany kilka razy, po znaku następuje zestaw nawiasów
klamrowych zawierający liczbę oznaczającą, ile razy wzorzec powinien zostać powtórzony. Pojedyncza
liczba w nawiasach klamrowych (np. {5}) oznacza dokładną liczbę wystąpień; dwie liczby oddzielone
przecinkiem (np. {3,10}) oznaczają zakres łączny; a liczba, po której następuje przecinek (np. {4,}),
reprezentuje liczbę znaków i dowolną wartość po niej.
Powtarzające się znaki

Metaznak: Co robi
a {10}: Dopasowuje dokładnie 10 wystąpień litery a.
a {3,5}: Dopasowuje od 3 do 5 wystąpień litery a.
a {6,}: Dopasowuje 6 lub więcej wystąpień litery a.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/\s\d{3}$/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
----------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300

Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Wyrażenie regularne zawiera metaznaki {} nawiasu klamrowego, które reprezentują liczbę
powtórzeń wyrażenia poprzedzającego. Wyrażenie dopasowuje spację, po której następują dokładnie
3 powtarzające się cyfry, zakotwiczone na końcu wiersza ($).
Metaznaki, które wyłączają chciwość
Umieszczenie znaku zapytania po chciwym kwantyfikatorze powoduje wyłączenie chciwości, a
wyszukiwanie kończy się po pierwszym dopasowaniu, a nie ostatnim.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 $newtext=preg_replace("/B.* /","John ",$text);
echo "$newtext";

}
echo "--------------------\n";
4 rewind($fh);
5 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
6 $newtext=preg_replace("/B.*? /","John ",$text);
echo "$newtext";
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
----------------------Greed turned on
Mama John 702
Steve John 100
John 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
John 803
--------------------Greed turned off
Mama John 702
Steve John 100
John John 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
John Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu.

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku
po jednym wierszu.
3 Wyrażenie regularne zawiera B. *. . * Oznacza zero lub więcej dowolnego znaku. Kiedy litera B
zostanie dopasowana, to i wszystkie znaki po niej, aż do ostatniej spacji, zostaną zużyte i zastąpione
przez „John”. Niedźwiedź w linii Mama Niedźwiedź zostanie zastąpiony przez Johna; Blenheim w linii
Steve Blenheim zostaje zastąpiona przez „John”; a Betty Boop również zostaje zastąpiona przez „John”.
4 Funkcja rewind() przenosi wskaźnik pliku z powrotem na początek pliku ($ fh), abyśmy mogli
ponownie przeglądać go w pętli.
5 Pętla while zaczyna przechodzić przez plik, wiersz po wierszu, aż do osiągnięcia końca pliku.
6 Umieszczając? po. * współczynnik chciwości gwiazdki jest wyłączony; to znaczy znajdź literę B, po
której następuje zero lub więcej znaków aż do pierwszej spacji i zastąp ją „John”.
Metaznaki dla Alternacji
Alternacja umożliwia dopasowanie wyrażenia regularnego do alternatywnych wzorców; na przykład
wyrażenie regularne / John | Karen | Steve / dopasuje wiersz zawierający John, Karen lub Steve. Jeśli
Karen, John lub Steve są na różnych liniach, wszystkie wiersze są dopasowane. Każde z alternatywnych
wyrażeń jest oddzielone pionową kreską (pionową kreską), a wyrażenia mogą składać się z dowolnej
liczby znaków, w przeciwieństwie do klasy znaków, która pasuje tylko do jednego znaku; to znaczy / a
| b | c / to to samo, co [abc], podczas gdy / ab | de / nie może być reprezentowane jako [abde]. Wzorzec
/ ab | de / to ab lub de, podczas gdy klasa [abcd] reprezentuje tylko jeden znak w zestawie, a, b, c lub
d.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);

3 if(preg_match("/Steve|Betty|Jon/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Jon DeLoach 500
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Symbol potoku, |, jest używany w wyrażeniu regularnym w celu dopasowania do zestawu
alternatywnych wzorców łańcuchowych. Jeśli zostanie znaleziony którykolwiek ze stringów, Steve,
Betty lub Jon, mecz kończy się sukcesem. Funkcja preg_match zwróci wartość true, jeśli wzorzec
zawiera Steve, Betty lub Jon.
Grupowanie lub klastrowanie
Jeśli wzorzec wyrażenia regularnego jest ujęty w nawiasy, tworzony jest wzór podrzędny. Wtedy, na
przykład, zamiast zachłannych metaznaków pasujących do zera, jednego lub więcej poprzedniego
pojedynczego znaku, mogą one pasować do poprzedniego podwzorca. Alternacją można również
sterować, jeśli wzory są umieszczone w nawiasach. Ten proces grupowania znaków jest również
nazywany grupowaniem.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
----------------------------------------------------------------

(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/(Steve|Alexander) Blenheim/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Steve Blenheim 100
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Wyrażenie regularne zawiera znak zmiany; alternatywnymi wzorami są Steve i Alexander? Po
umieszczeniu tego wzorca w nawiasach jest on traktowany jako zgrupowana jednostka, dzięki czemu
wyrażenie regularne pasuje do Steve'a Blenheima lub Alexandra Blenheima.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
---------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php

1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/(ma)+/",$text)){
echo "$text";
}
}
?>
---------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Norma Cord 400
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Jeśli zostanie znalezione jedno lub więcej wystąpień wzorca ma, funkcja preg_match () zwróci
wartość TRUE. Metaznak + jest stosowany do grupy znaków w nawiasach; to jest, mama.
Pamiętanie lub przechwytywanie
Jeśli wzorzec wyrażenia regularnego jest ujęty w nawiasy, tworzony jest wzór podrzędny. Wzór
podrzędny znajduje się w trzecim argumencie funkcji preg_match() jako tablica wzorców podrzędnych.
Dzięki preg_replace() do wzorców w nawiasach można odwoływać się wstecz przy użyciu ukośnika
odwrotnego i numeru wzorca; na przykład pierwszy wzorzec w nawiasach jest oznaczony jako \ 1, drugi
jako \ 2, trzeci jako \ 3, aż do \ 9. W przypadku ujęć w cudzysłów odwołania wsteczne są określane jako
\\ 1, \\ 2, \\ 3 i tak dalej. Nowsze wersje PHP używają 1 $, 2 $, 3 $ itd. Zamiast odwrotnych ukośników
bez ograniczenia liczby przechwytywanych wzorców podrzędnych.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600

BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 if(preg_match("/(Steve)\s(Blenheim)/",$text,
$matches)){
echo "$matches[0]\n";
echo "$matches[1]\n";
echo "$matches[2]\n";
}
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
Steve Blenheim
Steve
Blenheim
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Wyrażenie regularne zawiera dwa wzorce podrzędne, Steve i Blenheim, oba ujęte w nawiasach. Te
wzorce są przechwytywane i zapisywane w trzecim argumencie do preg_match (), tablicy o nazwie
$matches, która zawiera cały wzorzec w $matches[0], przechwyconym wzorcu Steve w $matches oraz
przechwyconym wzorcu, Blenheim, w $matches.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200

Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 $new=preg_replace("/(Betty)\s(Boop)/",'$2, $1',$text);
4 echo "$new";
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Boop, Betty 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Funkcja preg_replace() przeszuka ciąg docelowy zawierający wyrażenie regularne z dwoma wzorami
podrzędnymi w nawiasach. Pierwsza, (Betty), zostanie pobrana za 1 dolara, druga, (Boop), za 2 dolary.
Drugim argumentem jest łańcuch zastępczy i zawiera przechwycone wzorce podrzędne. Powoduje
powstanie podwzorów odwrócone w ciągu zastępującym.

4 Wynik z pre_replace() zawiera nowy ciąg $new, po zamianie.
Wyszukiwanie, przechwytywanie i zastępowanie
Jeśli wzorzec wyszukiwania zawiera ciągi ujęte w nawiasy (przechwycone), do tych wzorców
podrzędnych można odwoływać się po stronie zamiany za pomocą liczb z odwrotnym ukośnikiem,
takich jak \ 1, \ 2, do \ 9, lub w preferowany sposób od PHP 4.0.4, z $ 1, 2 USD, do 99 USD. Liczba odnosi
się do pozycji, w której wzór ujęty w nawiasy jest umieszczony we wzorcu wyszukiwania (od lewej do
prawej); na przykład pierwszy przechwycony ciąg jest wymieniony w zastępczym ciągu jako $ 1, drugi
jako $2 i tak dalej. $0 lub \ 0 odnosi się do tekstu, do którego pasuje cały wzorzec.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 $new_text=preg_replace("/(\w+)\s(\w+)\s(\w+)/",'$2, $1
$3',
$text);
4 echo "$new_text";
}
?>
(Output)
Bear, Mama 702
Blenheim, Steve 100

Boop, Betty 200
Chevsky, Igor 300
Cord, Norma 400
DeLoach, Jon 500
Evich, Karen 600
Kingson, BB 803
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Funkcja preg_replace() przeszuka łańcuch docelowy zawierający wyrażenie regularne z trzema
wzorami podrzędnymi w nawiasach. Pierwszy jeden (\ w +) zostanie przechwycony za 1 $, drugi (\ w +)
za 2 $, a wszystko po ostatniej spacji zostanie przechwycone za 3 $. Drugi argument to łańcuch
zastępujący i zawiera przechwycone wzorce podrzędne, które mają zostać wydrukowane w kolejności,
w jakiej zostały umieszczone.
4 Zmienna $new_text zawiera wynik zamiany; czyli odwrócenie imion i nazwisk oddzielonych
przecinkiem.
Przykład
(The File data.txt Contents)
Mama Bear 702
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("data.txt", "r");
2 while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 list($fname, $lname,

$number)=preg_split("/\s+/",$text);
4 $new_number=preg_replace("/(\d{3})$/e",'$1 *
1.1',$number);
5 printf("%.2f\n", $new_number);
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)
772.20
110.00
220.00
330.00
440.00
550.00
660.00
883.30
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while jest wykonywana.
3 Funkcja preg_split() dzieli wiersz na jedną lub więcej spacji. Funkcja list () tworzy zmienne z każdego
elementu zwróconego przez funkcję split().
4 Funkcja preg_replace() wyszuka dowolną końcówkę numeru w trzech cyfrach, przechwyć i zapisz te
trzy cyfry w 1 $ i zastąp zapisaną liczbę tą liczbą, 1 $, pomnożoną przez 1,1; to znaczy zwiększyć liczbę
o 10 procent.
5 Funkcja printf() formatuje i wyświetla liczbę jako liczbę zmiennoprzecinkową z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku punkt.
Pozytywne spojrzenie w przód
Lookahead służy do doprecyzowania wyszukiwania, ale nie jest częścią wynikowego wzorca.
Lookahead zagląda przed wzorzec w wyrażeniu regularnym, aby sprawdzić, czy tekst w lookahead
istnieje. Tekst lookahead jest ujęty w nawiasy i poprzedzony znakiem? =. Tekst w lookahead nie jest
przechwytywany, jak w poprzednich przykładach, ale jest używany tylko jako kryterium wyszukiwania.
Na przykład wyrażenie regularne „/ Bob (? = Czarny | Jones) /” mówi, że szukaj Boba i spójrz w przód,
aby zobaczyć, czy następny jest Czarny lub Jones, a jeśli tak, to jest dopasowanie. Nawiasy nie
przechwytują i nie utworzą 1 $, a wartości Black i Jones nie zostaną zmienione w zamian.
Przykład

(The File moredata.txt Contents)
Mama Bear 702
Mama Bird 234
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Mama Monkey 900
-----------------------------------------------------------------(The PHP Script)
<?php
1 $fh=fopen("moredata.txt", "r");
2 while(! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 $newstring=preg_replace("/mama (monkey|bird)/i",
"Papa $1",$text) ;
print $newstring;
}
4 rewind($fh);
# Forward lookahead
print"-------lookahead---------\n";
while(! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
5 $newstring=preg_replace("/mama (?=monkey|bird)/i",
"Papa ",$text) ;
print $newstring;
}
?>

(Output)
Mama Bear 702
Papa Bird 234
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Papa Monkey 900
-------lookahead--------Mama Bear 702
Papa Bird 234
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Papa Monkey 900
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 W tym przykładzie nie zastosowano pozytywnego przewidywania. Zamiast tego używa
przechwytywania. Funkcja preg_replace() wyszukuje mamę małpkę lub mamusię. Jeśli zostanie
znaleziona małpa lub ptak, ich wartość zostanie przechwycona i umieszczona w 1 $. Oryginalny sznurek
zostanie zastąpiony przez Papa Bird i / lub Papa Monkey. Jeśli w zastępczym sznurku nie zostanie użyty
1 $, zarówno mama małpka, jak i mama ptaszka zostaną zastąpione po prostu Papa.
4 Funkcja rewind() przenosi wewnętrzny wskaźnik pliku na początek pliku.
5 Funkcja preg_replace() wyszukuje mamę małpkę lub mamę ptaka, ale używa tak zwanego lookahead,
tekstu poprzedzonego znakiem? =

i ujęty w nawiasy. Przechwytywanie nie jest wykonywane w przypadku użycia lookahead. Zauważ, że
tekst lookahead nie jest zawarty w tringu zastępczym. Po prostu stwierdza, że małpa lub ptak muszą
podążać za mamą, ale nie są uważani za część tego, co zostanie zastąpione. Tato zastępuje mamę.
Reszta łańcucha pozostaje nienaruszona.
Pozytywne Lookbehind
Podobnie jak pozytywne spojrzenie w przód, pozytywne spojrzenie w tył służy do doprecyzowania
wyszukiwania, ale nie jest częścią wynikowego wzorca. Sprawdza, czy tekst w lookbind poprzedza
przeszukiwany lub zastępowany wzorzec. Tekst lookbehind jest ujęty w nawiasy i poprzedzony
znakiem? <=. Tekst nie jest przechwytywany, jak w poprzednich przykładach, ale jest używany tylko
jako kryterium wyszukiwania.
Przykład
(The File moredata.txt Contents)
Mama Bear 702
Mama Bird 234
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Cord 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Mama Monkey 900
----------------------------------------------------------------<?php
1 $fh=fopen("moredata.txt", "r");
2 while(! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
3 $newstring=preg_replace("/(?<=ma )[MC][a-z]+/",
"Goose",$text) ;
print $newstring;
}
?>
-----------------------------------------------------------------(Output)

Mama Bear 702
Mama Bird 234
Steve Blenheim 100
Betty Boop 200
Igor Chevsky 300
Norma Goose 400
Jon DeLoach 500
Karen Evich 600
BB Kingson 803
Mama Goose 900
Wyjaśnienie
1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu.
2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana.
3 Lookbehind to (? <= Ma). Tekst z tyłu to ma. Jeśli ten wzorzec poprzedza wzorzec w wyrażeniu
regularnym „[BM] [a-z] +”, ciąg zostanie zastąpiony przez Goose; to znaczy Mama Bear i Norma Cord
zostaną zastąpione przez Mama Goose i Norma Goose. Komentowanie wyrażeń regularnych i
modyfikator x
Możesz dodać spacje i komentarze do wyrażenia regularnego, jeśli chcesz wyjaśnić, w jaki sposób
wyrażenie regularne jest podzielone i co oznacza każdy symbol. Jest to bardzo pomocne w rozwikłaniu
długiego wyrażenia regularnego, które mogłeś odziedziczyć z innego programu i nie jesteś pewien, co
się dzieje. W tym celu separator zamykający jest dodawany z modyfikatorem x.
Przykład
<?php
1 # /^([A-Z][a-z]+)\s([A-Z][a-zA-Z]+)\s(\d{3})/
2 $regex =
"/
^ # At the beginning of the line
( # start a new subpattern $1
[A-Z] # Find an uppercase letter
[A-Za-z] # find an upper or lowercase letter
* # match it zero or more times
) # close first subpattern
\s # find a whitespace character

( # start another subpattern $2
[A-Z] # match an uppercase letter
[a-zA-Z] # match an upper or lowercase letter
+ # match for one or more of them
) # close the subpattern
\s # match a whitespace character
( # start subpattern $3
\d # match a digit
{3} # match it three times
) # close the subpattern
$ # end of line
3 /x";
$fh=fopen("data.txt", "r");
while( ! feof($fh)){
$text = fgets($fh);
$new_text=preg_replace("$regex",'$2, $1 $3', $text);
echo "$new_text";
}
?>
(Output)
Bear, Mama 702
Blenheim, Steve 100
Boop, Betty 200
Chevsky, Igor 300
Cord, Norma 400
DeLoach, Jon 500
Evich, Karen 600
Kingson, BB 803
Wyjaśnienie
1 To jest wyrażenie regularne, które zbadamy, od lewej do prawej.

2 Zmiennej $regex jest przypisywane wyrażenie regularne z komentarzem, w którym opisany jest każdy
metaznak wyrażenia regularnego. Rozbijając wyrażenie w ten sposób, możesz rozszyfrować, co
próbuje zrobić.
3 Modyfikator x i koniec wyrażenia pozwalają, aby wyrażenie regularne zawierało spacje i komentarze
bez żadnego wpływu na analizę wyrażenia regularnego.
Wyszukiwanie wzorców w plikach tekstowych
Być może do przechowywania informacji używasz raczej plików tekstowych niż bazy danych. Możesz
przeprowadzić dopasowanie wzorców za pomocą wyrażeń regularnych, aby znaleźć określone dane z
pliku przy użyciu wbudowanych funkcji PHP, takich jak preg_match (), preg_replace () i tak dalej. W
poniższym przykładzie podano formularz, dzięki któremu użytkownik może wybrać wszystkie nazwiska
i numery telefonów w ramach określonego numeru kierunkowego znalezionego w pliku tekstowym.
Przykład
(The Form)
<html><head><title>Searching for a Phone from a
File</title><head>
<body bgcolor="silver">
<font face="verdana" size="+1">
<form action="patterns.php" method="POST">
<p>
Please enter the area code
1 <input type="text" name="area_code" size=5>
<p>
<input type="submit">
<input type="reset">
</form>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(The PHP File)
<html><head><title>Finding Patterns</title></head>
<body bgcolor="silver">
<font face=verdana">
<b>
<?php

2 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/datebook";
3 $lines = file($filename);
4 $area_code=trim($_POST['area_code']);
echo "<H2>Names and Phones in $area_code area code</h2>";
5 foreach ($lines as $the_line) {
6 $fields=explode(":",$the_line);
$name=$fields[0];
7 $phone=$fields[1];
$address=$fields[2];
$birthday=$fields[3];
$salary=$fields[4];
8 if( preg_match("/^$area_code-/","$phone")){
9 echo "$name: $phone<br />";
10 $count++;
}
}
11 if ($count == 0 ){
echo "The area code is not found.<br />";
}
?>
</b>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 W tym formularzu HTML użytkownik jest proszony o wpisanie numeru kierunkowego w polu
tekstowym
2 To jest ścieżka do pliku tekstowego, który zostanie otwarty do odczytu.
3 Wbudowana funkcja file () PHP odczytuje cały plik i przypisuje go do tablicy. Każdy element tablicy to
wiersz pliku.
4 Dane wejściowe przychodzące z formularza metodą POST są przypisywane do zmiennej $ area_code.
5 Pętla foreach służy do cyklicznego przechodzenia przez tablicę; to znaczy każda linia pliku.

6 Każdy wiersz jest podzielony na dwa pola, w których dwukropek oznacza separator pól.
7 Zmienna $ phone zawiera pole telefonu, które będzie używane w poszukiwaniu numeru
kierunkowego.
8 Funkcja preg_match() wyszukuje w zmiennej $phone numer kierunkowy, którego zażądał użytkownik
w formularzu. Wyrażenie regularne brzmi: idź na początek pola $phone, znajdź numer kierunkowy
(wartość $area_code), po którym następuje myślnik. Jeśli żądany numer kierunkowy zostanie
znaleziony, funkcja preg_match() zwraca wartość true i wprowadzany jest blok rozpoczynający się w
linii 9.
9 Nazwa i numer telefonu są drukowane, jak pokazano na rysunku 12.16. 10 Dla każdego udanego
dopasowania licznik $count jest zwiększany o 1.
11 Jeśli wartość $count wynosi 0, nie znaleziono żadnych dopasowań, a program wyświetla następną
linię.
Walidacja formularza w PHP
Jeśli zamierzasz używać PHP do sprawdzania poprawności danych w formularzu do wypełniania,
możesz użyć wyrażeń regularnych do tworzenia wyszukanych wzorców wyszukiwania adresów e-mail,
numerów telefonów, danych kart kredytowych i tak dalej. Zamiast samodzielnie tworzyć wzorzec,
istnieje wiele witryn sieci Web, które mogą Ci pomóc. Tabela 12.12 zawiera wyrażenia regularne dla
danych wejściowych, które mogą być rutynowo sprawdzane, a Przykład 12.44 pokazuje, jak utworzyć
formularz i przeprowadzić walidację przy użyciu wyrażenia regularnego.
Typ danych wejściowych: Wyrażenie regularne
Numer ubezpieczenia społecznego: / ^ \ d {3} -? \ D \ d -? \ D {4} $ /
Numer telefonu w USA: / ^ \ (? \ D {3} \)? -? \ S * \ d {3} \ s * -? \ D {4} $ /
Kod pocztowy: / ^ \ d {5} ((- | \ s)? \ D {4})? $ /
E -‐ mail: / ^ ([0-9a-zA-Z] ([-. \ W] * [0-9a-zA-Z]) * @ ([0-9a-zA-Z] [- \ w] * [0-9a-zAZ] \.) + [a-zA-Z] {2,9})
$/
Numer karty kredytowej: / ^ ((4 \ d {3}) | (5 [1-5] \ d {2}) | (6011)) -? \ D {4} -? \ D {4} ? \ d {4} | 3 [4,7] \ d {13} $ /
URL: /^((http|https|ftp)://)?([\w-])+(\.)(\w){2,4}([\w/+=%&_.~? ] *) $ /
Sprawdzanie prawidłowego adresu e-mail
W poniższym przykładzie sprawdzamy poprawność adresu e-mail, a kiedy już to zrobimy, możesz
zastosować dowolne z wyrażeń regularnych z tabeli 12.12, aby utworzyć podobne funkcje, które
zostaną dodane do programu walidacyjnego.
Sprawdzając adres e-mail, szukasz typowego formatu występującego w takich adresach. Mogą istnieć
nazwy domen składające się z więcej niż czterech znaków, ale nie jest to typowe. Również fakt, że
użytkownik wpisze coś, co wygląda na prawidłowy adres e-mail, nie oznacza, że tak jest; na przykład
adres e-mail santa@northpole.org używa prawidłowej składni, ale nie sprawdza, czy mikołaj jest
prawdziwym użytkownikiem.

Adresy e-mail mają zazwyczaj następujący format:
• Znak @ między nazwą użytkownika a adresem (lequig@aol.com).
• Co najmniej jedna kropka między adresem a nazwą domeny (.com, .mil, .edu, .se).
• Co najmniej sześć znaków (a@b.se).
W chwili pisania tego tekstu nazwy domen mają co najmniej dwa znaki. Oto przykłady prawidłowych
adresów e-mail:
nazwaużytkownika@mailserver.com
nazwauzytkownika@mailserver.info
nazwauzytkownika@mailserver.org.se
nazwauzytkownika.moretext@mailserver.mil
nazwaużytkownika@mailserver.co.uk
nazwa_użytkownika.moretext.sometext.mailserver.se
Podział wyrażenia regularnego:

1. Idź na początek wiersza.
2. [a-zA-Z] Nazwa użytkownika musi zaczynać się od litery.
3. [\ w \. \ -] + Nazwa użytkownika może składać się z jednego lub więcej znaków wyrazu, kropek, spacji,
myślników; na przykład Joe.Shome_somebody.
4. [a-zA-Z0-9] Ostatni znak w nazwie użytkownika musi być znakiem alfanumerycznym.
5. @ W adresach e-mail wymagany jest symbol @.
6. ([A-zA-Z0-9] [a-zA-Z0-9 \ -] * \.) + Nazwa serwera pocztowego przypomina nazwę użytkownika, grupę
składającą się ze znaku słowa, po którym następuje zero lub więcej znaków słownych i myślnik, a
następnie kropka. Ponieważ po nawiasach występuje znak +, grupę można powtórzyć raz lub więcej
razy.
7. [a-zA-Z] {2,4} Nazwa domeny następuje po nazwie serwera poczty. Nazwa domeny składa się z
dwóch do czterech znaków alfabetu; na przykład savageman@IMEFDM.USMC.MIL lub
patricia.person@sweden.sun.com
8. $ To jest kotwica końca linii, w której kończy się wzór.
Przykład
<html><head><title>Validate an Email Address</title>
<body bgcolor="#ccffcc">
<font size="+1" color="darkblue">
<h1>Validating Email</h1>

<?php
1 $errors=array();
2 if(isset($_REQUEST['submit'])){
3 validate_input();
4 if(count($errors) != 0){
5 show_form();
}
6 else{ echo "<b>OK! Go ahead and Process the form</b><br
/>";
echo "<em><b>$_REQUEST[email]</em></b> is a valid
email
address.<br />";
}
}
else{
7 show_form();
}
8 function validate_input(){9 global $errors ;
$email=stripslashes(trim( $_POST['email'] ));
10 if($email == ""){ // Did the user enter anything?
$errors['email']="<b><font color='red'>***Email
address?***</font><b>";
}
else{
11 $ok=validate_email($email);
if ( ! $ok ){
12 $errors['email']="<b><font color='red'>***Invalid
email address***</font></b>";
}
}
}

13 function validate_email($email) {
14 $regex="/^[a-zA-Z][\w \.\-]+[a-zA-Z0-9]@([a-zA-Z0-9]
[azAZ0-9\-]*\.)+[a-zA-Z]{2,4}$/";
15 if ( preg_match($regex, $email)){
return true;
}
else{
return false;
}
}
16 function show_form(){
global $errors;
extract($_REQUEST);
}
?>
17 <form method=POST action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>">
<table cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<b> Email address:</b>
<td><input type="text" size=30
name="email"
18 value="<?php echo $email;?>">
<br />
19 <?php echo $errors['email'];?>
</td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp</td>
</tr>

<tr>
<td><input type="submit"
name="submit"
</tr>
<br />
</table>
</form>
<?php
}
?>
</b>
</div>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Rozpoczyna się pusta tablica.
2, 3 Jeśli formularz został już przesłany, to validate_input()
funkcja zostanie wywołana.
4 Jeśli tablica $errors zawiera elementy, oznacza to, że wystąpiły problemy ze sposobem przesłania
formularza.
5 Jeżeli wystąpią błędy w sposobie wypełniania formularza przez użytkownika (użytkownik nie podał
adresu e-mail lub to, co wprowadził jest nieprawidłowe), zostanie wywołana funkcja show_form() w
celu ponownego wyświetlenia formularza z odpowiedni komunikat o błędzie.
6 Jeśli w przesłanych danych wejściowych nie było błędów (tj. Użytkownik wprowadził prawidłowy
adres e-mail), to czas na przetworzenie formularza. W tym momencie adres e-mail jest gotowy do
wysłania do pliku, bazy danych, do wysłania eseju do użytkownika i tak dalej.
7 Jeśli formularz nie został przesłany, zostanie wywołana funkcja show_form(), a formularz pojawi się
w przeglądarce, jak pokazano na rysunku 12.17. 10 Jeśli użytkownik w ogóle nic nie wprowadził, do
tablicy $errors ['email'] zostanie przypisany komunikat, który pojawi się na czerwono pod polem
wprowadzania w przeglądarce.
14 Wyrażeniu regularnemu jest przypisana zmienna $regex. Wyrażenie regularne brzmi: Rozpocznij od
początku ciągu ^ (nazwa użytkownika), poszukaj początkowego znaku alfabetu, po którym następuje
jeden lub więcej znaków alfanumerycznych, myślników lub kropek i zakończony jest znakiem
alfanumerycznym. Oznacza to, że wzór można powtórzyć raz lub więcej razy; na przykład,
abc.xyz.ya-dy.y_dy.yady.

Następnie pojawia się literalny symbol @, wymagany we wszystkich adresach e -‐ mail. Nazwa serwera
pocztowego znajduje się zaraz po znaku @. Podobnie jak nazwa użytkownika, jest reprezentowana
przez jeden lub więcej znaków alfanumerycznych lub myślnika i kończy się pojedynczą kropką. Teraz
mamy: Joe.Blow@aol. lub DanSav @ ucbc. Ten wzór, podobnie jak pierwszy wzór, można powtórzyć
raz lub więcej razy. Następna jest część adresu zawierająca nazwę domeny; dosłowna kropka i co
najmniej dwa i nie więcej niż cztery znaki alfabetu, [a-zA-Z] {2,4}; na przykład JoeBlow@Chico.com,
danny @ .Stomford.edu, .se, .uk i tak dalej. Są też inne odmiany, które można by wziąć pod uwagę,
takie jak jan @ localhost, ale dla większości adresów e -‐ mail wystarczą wyrażenie regularne użyte w
tym przykładzie.
17 Formularz HTML zaczyna się tutaj. Kiedy formularz zostanie przesłany, ten sam skrypt zostanie
wywołany w celu jego przetworzenia, do którego odwołuje się $ _SERVER ['PHP_SELF'].
18 Jeśli jest to pierwsze przesyłanie formularza, $ email nie będzie miał żadnej wartości. Jeśli formularz
został już przesłany i wystąpiły błędy, oryginalna wartość wpisana przez użytkownika, przechowywana
w $ email, zostanie zastąpiona w polu wprowadzania tekstu. PHP powtórzy jego wartość, a HTML
przypisze ją do pola tekstowego.
18 Komunikat o błędzie pojawi się teraz pod polem wprowadzania z typem błędu, informując
użytkownika o tym, co zrobił źle.
Pomoc w sieci
W Internecie istnieje wiele walidatorów wyrażeń regularnych, które mogą pomóc w rozwikłaniu
wyrażeń regularnych. Biblioteka wyrażeń regularnych pod adresem http://regexlib.com jest
doskonałym źródłem informacji do znajdowania i testowania wyrażeń regularnych dla poczty e-mail,
numerów telefonów, kart kredytowych, numerów ubezpieczenia społecznego i innych

Wprowadzenie do MySQL
O bazach danych
Niezależnie od tego, czy prowadzisz bank, szpital, stację benzynową czy sklep internetowy, dobre
prowadzenie dokumentacji i uporządkowane dane mają kluczowe znaczenie dla sukcesu każdej firmy.
Jednym ze sposobów przechowywania danych może być plik tekstowy, ale wraz ze wzrostem ilości
danych baza danych może być lepszym wyborem do przechowywania danych i zarządzania nimi. Różne
typy baz danych określają, jaki rodzaj struktury będzie używany do przechowywania i pobierania
danych. Najbardziej podstawowy typ wykorzystuje płaską strukturę plików, przechowując dane w
dużej tabeli, ale ten typ jest trudny do modyfikacji i naprawdę najlepiej nadaje się do prostych aplikacji.
Innym rodzajem bazy danych jest taka, w której dane są zorganizowane w hierarchię lub sieć, podobnie
jak struktura drzewa katalogów, model nadrzędny-podrzędny, ale tego rodzaju bazy danych są trudne
do zrozumienia dla użytkowników końcowych. Następnie, w latach 80. XX wieku, relacyjne bazy danych
stały się czymś „w”, ponieważ model relacyjny uczynił manipulowanie danymi łatwiejszym i szybszym
dla użytkownika końcowego oraz łatwiejszym w utrzymaniu przez administratora. U podstaw tego
modelu leży koncepcja tabeli (zwanej również relacją), w której przechowywane są wszystkie dane.
Każda tabela składa się z rekordów składających się z poziomych wierszy i pionowych kolumn lub pól,
podobnie jak dwuwymiarowa tablica. W przeciwieństwie do modelu hierarchicznego, model relacyjny
ułatwił użytkownikowi pobieranie, wstawianie, aktualizowanie i usuwanie danych bez konieczności
rozumienia podstawowej struktury danych w bazie danych. Ze względu na popularność relacyjnych baz
danych, zwanych systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS), obecnie używanych jest
szereg relacyjnych baz danych, w tym Oracle, Sybase, PostgreSQL Informix, DB2, SQL Server i MySQL.
MySQL to najczęściej używany program bazodanowy do tworzenia witryn sieci Web opartych na
bazach danych w języku PHP. Jak wspomnieliśmy w rozdziale 1, „Wprowadzenie”, MySQL jest bazą
danych typu open source (jest bezpłatna [1]), która działa w większości systemów operacyjnych, takich
jak UNIX, Linux, Macintosh i Windows. PHP i MySQL bardzo dobrze do siebie pasują. Oba są dość łatwe
w użyciu, dość skalowalne i niezawodne oraz mają dobry zestaw funkcji dla małych i średnich aplikacji
internetowych. Chociaż PHP może być używany z dowolną bazą danych dzięki zestawowi funkcji ODBC,
jest on wyposażony w funkcje specyficzne dla MySQL. Ten zestaw specyficznych funkcji zapewnia ścisłą
integrację między językiem PHP a bazą danych MySQL. Chociaż utrzymywany przez MySQL AB, firmę
komercyjną, MySQL jest objęty licencją typu open source GPL (GNU Public License), a także licencją
komercyjną.
Bazy danych klient / serwer
Jeśli Twoja witryna sieci Web ma być dostępna i dostępna dla klientów na całym świecie, a do
zarządzania danymi używasz systemu zarządzania bazą danych, typem relacyjnej bazy danych najlepiej
pasującym do tego zadania jest baza danych typu klient / serwer, w której serwer bazy danych działa
przez całą dobę, obsługując przychodzące żądania klientów, niezależnie od strefy czasowej. Obecnie
MySQL jest jednym z najpopularniejszych systemów baz danych klient / serwer w społeczności open
source do obsługi stron internetowych. Rysunek 13.1 przedstawia model architektury klient / serwer.
Użytkownik żąda strony z przeglądarki (np. Internet Explorer, Netscape, Firefox) i nawiązywane jest
połączenie HTTP z serwerem WWW (Apache, ISS), na którym żądanie jest odbierane i obsługiwane.
Jeśli akcją jest uruchomienie programu PHP, serwer WWW uruchamia interpreter PHP i PHP
rozpoczyna przetwarzanie skryptu. Jeśli skrypt PHP zawiera instrukcję połączenia się z bazą danych, w
tym przypadku MySQL, to po nawiązaniu połączenia i wybraniu bazy danych program PHP uzyskuje
dostęp do bazy danych przez serwer MySQL. Serwer MySQL odbiera żądania zwane zapytaniami z
programu PHP i odsyła informacje zebrane z bazy danych. Gdy PHP otrzyma informacje z serwera

MySQL, może następnie sformatować je w ładne tabele za pomocą tagów HTML i wysłać je z powrotem
na serwer sieciowy, skąd są one następnie przekazywane do przeglądarki, w której rozpoczął się cały
proces. W tym przykładzie mamy relację klient / serwer między przeglądarką a serwerem WWW oraz
relację klient / serwer między programem PHP a serwerem bazy danych MySQL.
Rozmowa z bazą danych
Aby komunikować się z serwerem MySQL, potrzebujesz języka, a SQL (Structured Query Language) jest
językiem wybieranym dla większości nowoczesnych relacyjnych baz danych dla wielu użytkowników.
SQL zapewnia składnię i konstrukcje językowe potrzebne do komunikowania się z relacyjnymi bazami
danych w ustandaryzowany, wieloplatformowy sposób. W następnym rozdziale omówimy, jak używać
języka SQL. Podobnie jak język angielski z różnymi dialektami (brytyjski, amerykański, australijski itp.),
Istnieje wiele różnych wersji języka SQL. Wersja SQL używana przez MySQL jest zgodna ze standardem
ANSI (American National Standards Institute), co oznacza, że musi obsługiwać główne słowa kluczowe
(np. SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE itp.), Zgodnie z definicją w standardzie. Jak widać po
nazwach tych słów kluczowych, SQL jest językiem umożliwiającym manipulowanie danymi w bazie
danych.
Mocne i słabe strony MySQL
Od www.mysq.com/why-mysql: Baza danych MySQL ® stała się najpopularniejszą na świecie bazą
danych typu open source ze względu na jej stałą, szybką wydajność, wysoką niezawodność i łatwość
użycia. Jest używany w ponad 8 milionach instalacji, od dużych korporacji po wyspecjalizowane
aplikacje wbudowane na wszystkich kontynentach na świecie. (Tak, nawet Antarktyda!) MySQL jest nie
tylko najpopularniejszą na świecie bazą danych typu open source, ale także preferowaną bazą danych
dla nowej generacji aplikacji zbudowanych na stosie LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Perl / Python)
. MySQL działa na ponad 20 platformach, w tym Linux, Windows, OS / X, HP-UX, AIX, Netware, dając Ci
taką elastyczność, która daje Ci kontrolę.
To powiedziawszy, jak każde narzędzie, MySQL jest odpowiedni dla niektórych typów aplikacji, a nie
dla innych. Spójrzmy, jakie są mocne i słabe strony MySQL.
Łatwa w użyciu
MySQL jest stosunkowo łatwym w obsłudze i administrowaniu systemem baz danych. Duże systemy
bazodanowe ze wszystkimi „dzwonkami i gwizdami” często wymagają doświadczonego administratora
bazy danych (DBA), aby je skonfigurować i administrować. MySQL to baza danych stworzona dla
programistów z bardzo niewielkimi kosztami utrzymania.
Duża społeczność programistów
Tym, co sprawia, że MySQL jest tak atrakcyjny, jest duża społeczność innych programistów, którzy
tworzą wokół niego aplikacje. To sprawia, że jest to stosunkowo bezpieczny wybór. Jeśli kiedykolwiek
będziesz czegoś potrzebować, jest szansa, że ktoś już doświadczył tego problemu i rozwiązał go. Często
można znaleźć rozwiązania, trochę wyszukując w Internecie.
Licencja Open Source
MySQL jest darmowy, o ile nie połączysz go z produktem komercyjnym. Jako dostawca aplikacji możesz
zawsze powiedzieć swoim klientom, aby pobrali i skonfigurowali własną bazę danych MySQL, z którą
będzie się łączyć Twoja aplikacja. Jest to dość łatwa procedura i nie wiąże się z żadnymi kosztami
licencji, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla twórców aplikacji.

Licencja komercyjna
Jeśli faktycznie chcesz wysłać swoją aplikację z wbudowaną kopią serwera bazy danych MySQL, musisz
zakupić licencję od MySQL AB. Może to nie być atrakcyjna funkcja dla prawdziwych wyznawców modeli
open source i General Public License, ale dla większości z nas uzyskanie licencji nie będzie problemem.
W przypadku aplikacji sieci Web baza danych jest rzadko dostarczana jako część aplikacji. Ponieważ
klienci instalujący aplikacje po stronie serwera zwykle mają wystarczające umiejętności do
wykonywania zadań związanych z pobieraniem i konfigurowaniem baz danych, wystarczy
udokumentować proces instalacji za pomocą aplikacji, a resztę pozostawić im.
Skalowalność
Skalowalność odnosi się do tego, jak dobrze aplikacja może obsługiwać większe lub mniejsze ilości
danych i większą lub mniejszą liczbę użytkowników bez obniżania wydajności i zwiększania kosztów.
MySQL był kiedyś uważany za małą bazę danych dla małych systemów. Z biegiem czasu MySQL stał się
poważnym RDBMS z własnym sposobem zarządzania skalowalnością, twierdząc, że może obsłużyć od
małych (megabajt) do dużych (kilka terabajtów) wolumenów danych z najwyższą skalowalnością. Na
przykład obecnie produkowanych jest kilka bardzo dużych witryn z wieloma klastrami serwerów baz
danych MySQL. Skalowalność wykracza poza zakres tej książki, ale dobrze jest wiedzieć, że MySQL
może obsłużyć twoją aplikację w miarę jej rozrastania się.
Anatomia relacyjnej bazy danych
Co składa się na bazę danych? Głównymi składnikami RDBMS są:
a. Serwer bazy danych
b. Baza danych
c. Tabele
d. Rekordy i pola
e. Klucz podstawowy
f. Schemat
Serwer bazy danych
Serwer bazy danych to rzeczywisty proces serwera obsługujący bazy danych. Kontroluje
przechowywanie danych, przyznaje dostęp użytkownikom, aktualizuje i usuwa rekordy oraz
komunikuje się z innymi serwerami. Serwer bazy danych zwykle znajduje się na wydzielonym
komputerze-hoście, obsługującym i zarządzającym wieloma klientami w sieci, ale może być również
używany jako samodzielny serwer na komputerze lokalnym do obsługi jednego klienta (np. Możesz być
jedynym klientem korzystającym z MySQL na komputerze lokalnym, często określany jako „localhost”
bez żadnego połączenia sieciowego). To prawdopodobnie najlepszy sposób na nauczenie się
korzystania z MySQL. Jeśli używasz MySQL, procesem serwera jest usługa MySQL w systemie Windows
lub proces mysqld w systemach operacyjnych Linux / UNIX. Serwer bazy danych zazwyczaj jest zgodny
z modelem klient / serwer, w którym front-end jest klientem, użytkownik siedzi na swojej stacji
roboczej, wysyłając żądania do bazy danych i czekając na wyniki, a zaplecze to serwer bazy danych,
który zapewnia dostęp użytkownikom, sklepom i manipuluje danymi, tworzy kopie zapasowe, a nawet
rozmawia z innymi serwerami. Żądania do serwera bazy danych mogą być również wysyłane z
programu, który działa w imieniu użytkownika wysyłającego żądania ze strony sieci Web. W kolejnych
częściach dowiesz się, jak najpierw wysyłać żądania z wiersza poleceń MySQL, a następnie łączyć się z

serwerem bazy danych z programu PHP przy użyciu wbudowanych funkcji PHP w celu wysyłania żądań
do serwera bazy danych MySQL.
Baza danych
Baza danych to zbiór powiązanych elementów danych, zwykle odpowiadających określonej aplikacji.
Firma może mieć jedną bazę danych dla wszystkich swoich potrzeb w zakresie zasobów ludzkich, być
może inną dla pracowników sprzedaży, trzecią dla aplikacji e-commerce i tak dalej. Rysunek 13.3
zawiera listę baz danych zainstalowanych w określonej wersji MySQL. Bazy danych są wymienione jako
„mysql”, „northwind”, „phpmyadmin” i „test”.

Tabele
Każda baza danych składa się z dwuwymiarowych tabel. W rzeczywistości relacyjna baza danych
przechowuje wszystkie swoje dane w tabelach i nic więcej. Wszystkie operacje są wykonywane na
tabeli, która może następnie tworzyć inne tabele i tak dalej. Jedną z pierwszych decyzji, które
podejmiesz podczas projektowania bazy danych, będzie to, jakie tabele będzie ona zawierać. Typowa
baza danych organizacji może składać się z tabel klientów, zamówień i produktów. Wszystkie te tabele
są ze sobą w jakiś sposób powiązane. Na przykład klienci mają zamówienia, a zamówienia zawierają
towary. Chociaż każda tabela istnieje samodzielnie, łącznie tabele składają się na bazę danych. Rysunek
13.4 przedstawia tabele w bazie danych o nazwie „northwind”, fikcyjna baza danych dostarczona przez
firmę Microsoft jako model do nauki manipulowania bazą danych

Rekordy i pola
Tabela ma nazwę i składa się z zestawu wierszy i kolumn. Przypomina arkusz kalkulacyjny, w którym
każdy wiersz, zwany także rekordem, składa się z pionowych kolumn, zwanych również polami.
Wszystkie wiersze z tej samej tabeli mają ten sam zestaw kolumn. Tabela „spedytorzy” z bazy danych
„northwind” ma trzy kolumny i trzy wiersze

Istnieją dwie podstawowe operacje, które można wykonać na tabeli relacyjnej. Możesz pobrać
podzbiór jego kolumn i podzbiór jego wierszy

Pamiętaj, że relacyjna baza danych obsługuje tylko tabele, a wynikiem wszystkich operacji są również
tabele. Tabele są zestawami, które same w sobie są zestawami wierszy i kolumn. Bazę danych można
wyświetlić jako zbiór tabel. Możesz także wykonać wiele innych operacji między dwiema tabelami,
traktując je jako zbiory: Możesz łączyć informacje z dwóch tabel, tworzyć iloczyn kartezjański tabel,
uzyskiwać przecięcie między dwoma tabelami, dodawać jedną tabelę do drugiej i tak dalej. Później
pokażemy, jak wykonywać operacje na tabelach za pomocą języka SQL. SQL umożliwia „rozmowę” z
bazą danych. Rysunki 13.6 i 13.7 wykorzystują polecenia SQL do pobierania danych.
Kolumny / pola
Omawiając tabele, musimy mówić o kolumnach, ponieważ są one integralną częścią tabeli. Kolumny
są również nazywane polami lub atrybutami. Pola opisują dane. Każde pole ma swoją nazwę. Na
przykład tabela „spedytorzy” zawiera pola o nazwach „ID nadawcy”, „Nazwa firmy” i „Telefon”. Pole
zawiera również opis typu zawartych w nim danych. Typem danych może być liczba, znak, data,
sygnatura czasowa i tak dalej. Na rysunku 13.8 „ID nadawcy” to nazwa pola, typ danych to liczba
całkowita, a identyfikator nadawcy nie będzie przekraczał 11 cyfr. Istnieje wiele typów danych i czasami
są one specyficzne dla określonego systemu baz danych; na przykład MySQL może mieć inne dostępne
typy danych niż Oracle

Wiersze / rekordy
Rekord to wiersz w tabeli. Może to być produkt w tabeli produktów, rekord pracownika w tabeli
pracowników i tak dalej. Każda tabela w bazie danych zawiera zero lub więcej rekordów. Rysunek 13.9
pokazuje nam, że w tabeli „nadawcy” są trzy rekordy.

Klucz podstawowy i indeksy
Klucz podstawowy to niepowtarzalny identyfikator każdego rekordu. Na przykład każdy pracownik w
Stanach Zjednoczonych ma numer ubezpieczenia społecznego, każdy kierowca ma prawo jazdy, a
każdy samochód ma tablicę rejestracyjną. Te identyfikatory są unikalne. W świecie tabel
bazodanowych unikalny identyfikator nazywamy kluczem podstawowym. Chociaż dobrym pomysłem
jest posiadanie klucza podstawowego, nie każda tabela go ma. Klucz podstawowy jest określany
podczas tworzenia tabeli i jest bardziej zgodny z dyskusją na temat projektu bazy danych. Na rysunku
13.10 „ID nadawcy” jest kluczem podstawowym do tabeli „nadawcy” w bazie danych „północny
zachód”. Jest to unikalny identyfikator składający się z liczby, która będzie automatycznie zwiększana
za każdym razem, gdy do listy nadawców zostanie dodana nowa firma (rekord).

Oprócz klucza podstawowego często używany jest jeden lub więcej indeksów w celu zwiększenia
wydajności wyszukiwania wierszy w często używanych tabelach. Indeksy są jak indeksy z tyłu książki,
które pomagają szybciej znaleźć określony temat niż przeszukiwanie całej książki. Podczas
wyszukiwania określonego rekordu w tabeli MySQL musi załadować wszystkie rekordy, zanim będzie
mógł wykonać zapytanie. Indeks, podobnie jak indeks książki, jest odniesieniem do konkretnego
rekordu w tabeli.
Schemat bazy danych
Zaprojektowanie bardzo małej bazy danych nie jest trudne, ale zaprojektowanie takiej dla dużej
aplikacji internetowej może być zniechęcające. Projektowanie baz danych jest zarówno sztuką, jak i
nauką i wymaga zrozumienia, w jaki sposób model relacyjny jest wdrażany, co wykracza poza zakres
tego tekstu. Omawiając projekt bazy danych, napotkasz termin schemat bazy danych, który odnosi się

do struktury bazy danych. Opisuje projekt bazy danych podobny do szablonu lub planu; opisuje
wszystkie tabele i ich układ, ale nie zawiera rzeczywistych danych w bazie danych.
.

Łączenie się z bazą danych
Tutaj zakładamy, że zainstalowałeś serwer bazy danych i jest on uruchomiony. Pobieranie i
instalowanie MySQL jest zwykle prostym procesem. System bazy danych MySQL korzysta z modelu
klient / serwer opisanego w „Bazy danych klient / serwer” na stronie 568. Dostępnych jest wiele
aplikacji klienckich do łączenia się z serwerem bazy danych, najpopularniejsza a najbardziej
rozpowszechnionym jest klient wiersza poleceń mysql pokazany w przykładzie 13.1.
Przykład
$mysql
Witamy w monitorze MySQL. Polecenia kończą się na; lub \ g.
Twój identyfikator połączenia MySQL to 3 do wersji serwera: 4.1.8-nt-log
Wpisz „pomoc”; lub „\ h” w celu uzyskania pomocy. Wpisz „\ c”, aby wyczyścić bufor.

mysql>
Niezależnie od wybranego typu klienta, zawsze będziesz musiał podać nazwę użytkownika i hosta, z
którym się łączysz. Większość konfiguracji wymaga posiadania hasła, chociaż jeśli pracujesz
samodzielnie, nie jest to wymagane. Masz również możliwość określenia domyślnej bazy danych.
Opcje wiersza poleceń MySQL
Klient wiersza poleceń mysql jest dostarczany z instalacją MySQL i jest powszechnie dostępny. Jest to
program mysql.exe znajdujący się w folderze bin Twojej instalacji MySQL. Aby uruchomić tę aplikację
wiersza polecenia, należy uruchomić wiersz polecenia. W systemie Windows przejdź do menu Start i
wybierz opcję Uruchom ..., a następnie wpisz cmd w oknie Uruchom. W systemie Mac OS X przejdź do
folderu Aplikacje w pliku Finder, a następnie przejdź do Utilities. Znajdziesz tam aplikację Terminal.
Powinieneś przejść do lokalizacji, w której zainstalowałeś MySQL i znaleźć folder bin. W systemie UNIX
wpisz polecenia w wierszu polecenia powłoki w oknie terminala. Plik wykonywalny klienta mysql
zwykle znajduje się w folderze bin. Aby połączyć się z bazą danych za pomocą tego klienta, wprowadź
informacje podobne do poniższego wiersza:
mysql --user = root --password = my_password --host = localhost

Po pomyślnym połączeniu otrzymasz znak zachęty mysql> zamiast standardowego znaku zachęty DOS
/ UNIX. Oznacza to, że wysyłasz teraz polecenia do serwera bazy danych MySQL, a nie do systemu
operacyjnego komputera lokalnego. Istnieje wiele opcji wiersza poleceń dla klienta MySQL.
Krótki format: Długi format: Opis
-? : --help: Wyświetl tę pomoc i zakończ.
-I: --help: synonim - ?.
-B: --batch: Nie używaj pliku historii. Wyłącz zachowanie interaktywne. (Włącza --silent.)
-C: --compress: Używa kompresji w protokole serwer / klient.
- #: --debug [= #]: To jest wersja bez debugowania. Złap to i wyjdź.
-D: --database = nazwa: Baza danych do użycia.
: --delimiter = nazwa: separator, który ma być używany.
-e: --execute = nazwa: Wykonaj polecenie i zakończ. (Wyłącza --force i plik historii).

-E: --vertical: drukuje wynik zapytania (wiersze) w pionie.
-f: --force: Kontynuuj, nawet jeśli pojawi się błąd sql.
-i: --ignore-space: Ignoruje spacje po nazwach funkcji.
: --local-infile: Włącz lub wyłącz LOAD DATA LOCAL INFILE.
-b: --no-beep: Wyłącz dźwięk przy błędzie.
-h: --host = nazwa: Połącz z hostem.
-H: --html: tworzy wyjście HTML.
-X: --xml: generuje dane wyjściowe XML
: --line-numbers: Wpisz numery linii dla błędów.
-L: --skip-Linnumbers: Nie zapisuje numeru linii dla błędów.
OSTRZEŻENIE: -L jest przestarzałe, więc zamiast tego użyj długiej wersji tej opcji.
--no-tee: wyłącz plik wyjściowy. Zobacz także pomoc interaktywną (\ h). OSTRZEŻENIE:
Opcja przestarzała; zamiast tego użyj --disable-tee.
-n: --unbuffered: Opróżnij bufor po każdym zapytaniu.
: --column-names: Wpisz nazwy kolumn w wynikach.
-N: --skip-columnnames: Nie zapisuj nazw kolumn w wynikach. OSTRZEŻENIE: -N jest przestarzałe,
zamiast tego użyj długiej wersji tej opcji.
-o: --one-database: Aktualizuj tylko domyślną bazę danych. Jest to przydatne do pomijania aktualizacji
do innych baz danych w dzienniku aktualizacji.
-p: --password [= nazwa]: Hasło używane podczas łączenia się z serwerem. Jeśli hasło nie zostanie
podane, zostanie ono poproszone z terminala.
-W: --pipe: Użyj nazwanych potoków do połączenia z serwerem.
-P: --port = #: numer portu używany do połączenia.
: --prompt = nazwa: Ustaw znak zachęty mysql na tę wartość.
-q: - quick: Nie buforuj wyniku, drukuj wiersz po wierszu. Może to spowolnić działanie serwera, jeśli
wyjście zostanie zawieszone. Nie używa pliku historii.
-r: --raw: Zapisuje pola bez konwersji. Używany z --batch.
: --reconnect: Połącz ponownie, jeśli połączenie zostanie utracone. Wyłącz za pomocą - wyłączponownie połącz. Opcja jest wyłączona domyślnie.
-s: --silent: Ciszej. Wydrukuj wyniki z tabulatorem jako separatorem, każdy wiersz w nowym wierszu.
-t: --table: Wyjście w formacie tabeli.
-T: - debug-info: Wyświetla informacje o debugowaniu przy wyjściu.

: --tee = nazwa: Dołącz wszystko do pliku wyjściowego. Zobacz także pomoc interaktywną (\ h). Nie
działa w trybie wsadowym.
-u: --user = nazwa: użytkownik do logowania, jeśli nie jest bieżącym użytkownikiem.
-U: --safe-updates: Zezwalaj tylko na AKTUALIZACJĘ i USUWANIE przy użyciu kluczy.
-U: --i-am-a-dummy: synonim opcji --safe-updates.
-v: --verbose: Napisz więcej (-v -v -v podaje format wyjściowy tabeli).
-V: --version Wypisuje informacje o wersji i kończy pracę.
Graficzne narzędzia użytkownika
Narzędzie phpMyAdmin
Narzędzie phpMyAdmin (patrz rysunki 13.13 i 13.14) zostało napisane w języku PHP do zarządzania
MySQL przez Internet. Służy do tworzenia i usuwania baz danych, manipulowania tabelami i polami,
wykonywania instrukcji SQL, zarządzania kluczami w polach, zarządzania uprawnieniami i
eksportowania danych do różnych formatów.
Przeglądarka zapytań MySQL
MySQL Query Browser to klient z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) dostępny w witrynie
mysql.com, używany do łączenia się z serwerem bazy danych MySQL. Po pobraniu i wykonaniu
prostego kreatora instalacji możesz uruchomić aplikację z menu Start w systemie Windows.
Przeglądarka zapytań MySQL wyświetla następnie okno dialogowe połączenia. Musisz określić serwer
MySQL, z którym chcesz się połączyć, poświadczenia potrzebne do autoryzacji na tym serwerze, na
której maszynie działa serwer (i na którym porcie nasłuchuje) oraz domyślną bazę danych (zwaną
„Schematem”), na której będziesz za pomocą. Istnieje również wiele dodatkowych opcji, które możesz
określić w razie potrzeby.
Aby wysyłać zapytania, musisz wybrać domyślną bazę danych. Chociaż istnieje możliwość wyboru
domyślnej bazy danych po połączeniu się z serwerem, ustawienie wartości domyślnej w oknie
dialogowym połączenia może zaoszczędzić czas przy kolejnych połączeniach. Informacje, które należy
wprowadzić, są bardzo podobne do informacji wyświetlanych w kliencie wiersza poleceń: nazwa
użytkownika, hasło i host serwera, na którym działa serwer bazy danych. Możesz opcjonalnie
wprowadzić nazwę bazy danych i numer portu (3306 jest domyślnym dla MySQL) i zapisać informacje
o połączeniu jako zakładkę w sekcji Stored Connection. Korzystając ze znanej struktury nawigacji
przypominającej drzewo po prawej stronie okna aplikacji, możesz także poruszać się po różnych bazach
danych w przeglądarce zapytań MySQL
System uprawnień MySQL
W przypadku prawa jazdy „uwierzytelnianie” oznacza weryfikację, czy to naprawdę Ty jesteś
właścicielem prawa jazdy, sprawdzając swoje zdjęcie i datę wygaśnięcia, a „autoryzacja” oznacza
potwierdzenie typu pojazdu, do prowadzenia którego masz prawo, np. Samochód, duża ciężarówka
lub autobus szkolny.
Podobnie, głównym celem systemu uprawnień MySQL jest uwierzytelnienie, że użytkownik i hasło są
prawidłowe, aby połączyć się z określonym hostem, jak pokazano w poprzednich przykładach zarówno
w wierszu poleceń, jak i w kliencie graficznym. Drugim celem systemu uprawnień jest określenie, do
czego użytkownik po połączeniu się z bazą danych ma uprawnienia. Na przykład niektórzy użytkownicy

mogą mieć uprawnienia tylko do wybierania i przeglądania danych z określonej bazy danych, ale nie
mogą wprowadzać w niej żadnych zmian. Niektórzy mogą usuwać rekordy, ale nie tabele. Po
zainstalowaniu MySQL nadszedł czas, aby zapoznać się z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi
administrowania serwerem bazy danych MySQL, takich jak konfigurowanie użytkowników i ich
uprawnień w niektórych bazach danych. Do wykonywania zadań administracyjnych można użyć
narzędzia wiersza poleceń mysql lub narzędzia mysqladmin. Chociaż są dostępne graficzne narzędzia
administracyjne, używamy narzędzi wiersza poleceń, ponieważ są one zawsze dostępne i działają w
ten sam sposób, niezależnie od systemu operacyjnego, czy jest to Windows, Macintosh czy Linux. W
następnej sekcji założono, że masz podstawowe umiejętności SQL, takie jak znajomość instrukcji
INSERT / UPDATE / DELETE / SELECT. Jeśli nie, podsumowanie języka SQL znajduje się w rozdziale 14,
„Samouczek języka SQL”.
Logowanie do serwera bazy danych
Po zainstalowaniu MySQL baza danych mysql jest tworzona z tabelami nazywanymi tabelami grantów,
które definiują początkowe konta użytkowników i uprawnienia. Pierwsze konto jest kontem
użytkownika o nazwie „root”, zwanego także superużytkownikiem. Superużytkownik może zrobić
wszystko, co oznacza, że każdy logujący się do bazy danych jako root otrzymuje wszystkie uprawnienia.
Początkowo konto roota nie ma hasła, co ułatwia każdemu logowanie jako superużytkownik. Innym
typem utworzonych kont są użytkownicy anonimowi konta, także bez hasła. Zarówno dla konta root,
jak i anonimowego, system Windows otrzymuje jedno, a system UNIX dwa. Tak czy inaczej, aby uniknąć
problemów z bezpieczeństwem, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić po uruchomieniu serwera MySQL,
jest ustawienie hasła do konta root i kont anonimowych. MySQL śledzi swoich własnych użytkowników
i hasła niezależnie od systemu operacyjnego, w którym jest uruchomiony. Wszystkie uprawnienia
serwera bazy danych MySQL są przechowywane w bazie danych „mysql” (baza danych o nazwie
„mysql”). Do celów administracyjnych powinieneś mieć prawa dostępu roota do swojego serwera.
Narzędzie mysqladmin jest przydatne do tworzenia haseł, a także wykonywania innych zadań
administracyjnych MySQL. W następnym przykładzie służy do ustawienia hasła dla użytkownika root.
Podczas pracy z MySQL stosuje się szereg terminów o podobnych nazwach. Tabela 13.2 ma pomóc w
wyjaśnieniu użycia tych terminów.
Termin: Opis
mySQL: Rzeczywiste oprogramowanie systemu zarządzania bazą danych
mysqld: demon mySQL lub proces serwera
mysql monitor: monitor, na którym wydawane są polecenia MySQL (interpreter wiersza poleceń)
mysql: nazwa bazy danych, której MySQL używa do zarządzania uprawnieniami dostępu
mysqladmin: program narzędziowy MySQL do administrowania bazą danych
Przykład
1 $ mysqladmin -u root -h localhost password quigley1
2 $ mysql -uroot -hlocalhost -pquigley1
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 29 to server version:
5.0.21-community-nt

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
Wyjaśnienie
1 Program mysqladmin służy do ustawiania hasła dla użytkownika root na hoście lokalnym. Hasło to
quigley1.
2 Spowoduje to zalogowanie użytkownika root na serwerze bazy danych. Po przełączniku -u następuje
nazwa użytkownika lub nazwa logowania (bez spacji między -u a nazwą użytkownika). Ten użytkownik
loguje się jako root. Podobnie po przełączniku -p następuje rzeczywiste hasło, w tym przypadku
quigley1. Jeśli hasło nie zostanie podane, zostanie wyświetlony monit o jego wprowadzenie.
Znajdowanie baz danych
Serwer bazy danych przechowuje listę dostępnych baz danych, które można wyświetlić w postaci
tabeli, wydając polecenie show w wierszu polecenia mysql, jak pokazano w przykładzie 13.3. Zwykle
po zainstalowaniu MySQL zawiera on dwie bazy danych: „test” i „mysql”. Baza danych „testowa” służy
do testowania różnych funkcji lub tworzenia przykładowych baz danych. Zwykle nie potrzebujesz
żadnych specjalnych uprawnień, aby móc cokolwiek robić w tej bazie danych. Baza danych „mysql” to
specjalna baza danych, w której serwer MySQL przechowuje różne uprawnienia dostępu. Patrzymy na
zawartość bazy danych „mysql” w następnej sekcji.
Przykład
C:\>mysql -uroot -ppassword
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5 to server version: 4.1.11-nt
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql> show databases;
+--------------+
| Database |
+--------------+
| authority |
| best |
| jsf |
| marakana_cms |
| mysql |
| northwind |
| test |
+--------------+
7 rows in set (0.69 sec)
mysql>

Wyjaśnienie
Polecenie show databases daje nam listę wszystkich baz danych na tym serwerze. Zwykle podczas
instalacji MySQL otrzymasz bazę danych „mysql” i bazę danych „test”. Baza danych „testowa” służy
wyłącznie do celów testowych i jest pusta. Baza danych „mysql” zawiera wszystkie informacje o
uprawnieniach serwera MySQL.
Przykład
1 mysql> use mysql
Database changed
2 mysql> show tables;
+---------------------------+
| Tables_in_mysql |
+---------------------------+
columns_priv |
| db |
| func |
| help_category |
| help_keyword |
| help_relation |
| help_topic |
| host |
| tables_priv |
| time_zone |
| time_zone_leap_second |
| time_zone_name |
| time_zone_transition |
| time_zone_transition_type |
| user |
+---------------------------+
15 rows in set (0.19 sec)
Wyjaśnienie
1 Polecenie use mysql instruuje serwer, aby przełączył się do bazy danych „mysql” i uczynił ją bieżącą
bazą danych.

2 Polecenie show table wyświetla wszystkie tabele bazy danych w bieżącej bazie danych „mysql”. Ta
baza danych zawiera 15 tabel. Tabele, którymi się teraz zajmujemy, to „host”, „użytkownik” i „db”.
Tabela „user”
Tabela „user” określa użytkowników, którzy mogą logować się do serwera bazy danych oraz z jakiego
hosta. Przechowuje również ich hasła i globalne uprawnienia dostępu. Spójrzmy na pola tabeli „user”:
mysql> describe user;
+-----------------------+-----------------------------------+
| Field | Type |
+-----------------------+-----------------------------------+
| Host | varchar(60) |
| User | varchar(16) |
| Password | varchar(41) |
| Select_priv | enum('N','Y') |
| Insert_priv | enum('N','Y') |
| Update_priv | enum('N','Y') |
| Delete_priv | enum('N','Y') |
| Create_priv | enum('N','Y') |
| Drop_priv | enum('N','Y') |
| Reload_priv | enum('N','Y') |
| Shutdown_priv | enum('N','Y') |
| Process_priv | enum('N','Y') |
| File_priv | enum('N','Y') |
| Grant_priv | enum('N','Y') |
| References_priv | enum('N','Y') |
| Index_priv | enum('N','Y') |
| Alter_priv | enum('N','Y') |
| Show_db_priv | enum('N','Y') |
| Super_priv | enum('N','Y') |
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') |
| Lock_tables_priv | enum('N','Y') |
| Execute_priv | enum('N','Y') |
| Repl_slave_priv | enum('N','Y') |

| Repl_client_priv | enum('N','Y') |
| ssl_type | enum('','ANY','X509','SPECIFIED') |
| ssl_cipher | blob |
| x509_issuer | blob |
| x509_subject | blob |
| max_questions | int(11) unsigned |
| max_updates | int(11) unsigned |
| max_connections | int(11) unsigned |
+-----------------------+-----------------------------------+
31 rows in set (0.00 sec)
Kluczowe pola to Host, Użytkownik i Hasło. Wszystkie pozostałe pola służą do dostosowywania
uprawnień. Aby się zalogować, użytkownik i hasło muszą być zgodne, a użytkownik musi pochodzić z
danego hosta. Pole hasła powinno być zakodowane w taki sposób, aby nie było łatwo odczytywane
przez kogoś, kto patrzy Ci przez ramię. MySQL udostępnia w tym celu funkcję o nazwie password ().
Jak go używać, zobaczymy w następnym przykładzie.
Tabela „db”
Tabela „db” określa, które bazy danych użytkownik może czytać, edytować i usuwać, ograniczając
dostęp do określonego hosta i użytkownika. Jego zawartość została opisana w poniższej tabeli:
mysql> describe db;
+-----------------------+---------------+
| Field | Type |
+-----------------------+---------------+
| Host | char(60) |
| Db | char(64) |
| User | char(16) |
| Select_priv | enum('N','Y') |
| Insert_priv | enum('N','Y') |
| Update_priv | enum('N','Y') |
| Delete_priv | enum('N','Y') |
| Create_priv | enum('N','Y') |
| Drop_priv | enum('N','Y') |
| Grant_priv | enum('N','Y') |
| References_priv | enum('N','Y') |

| Index_priv | enum('N','Y') |
| Alter_priv | enum('N','Y') |
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') |
| Lock_tables_priv | enum('N','Y') |
+-----------------------+---------------+
Kluczowymi polami są pola Host, Db i User. Pozostałe pola służą do dostrajania praw dostępu.
Domyślną wartością uprawnień jest zawsze „Nie”, co oznacza, że prawa dostępu muszą być jawnie
nadane. („N” to nie, a „Y” to tak).
Tabela „hosta”
Tabela „host” jest rozszerzeniem tabeli „db”, jeśli tabela „db” nie zawiera wpisu hosta. Zawiera hosty
(adresy IP), bazy danych i uprawnienia, które mogą łączyć się z serwerem bazy danych MySQL. Zwykle
skrypt PHP działa na tym samym komputerze hosta, co serwer bazy danych. Host nazywa się
„localhost”, co jest po prostu aliasem dla aktualnego hosta znajdującego się pod adresem IP 127.0.0.1.
Na przykład, jeśli jesteś na serwerze myserver.com, możesz nazywać go lokalnym hostem. Jeśli później
zmienisz nazwę serwera na yourhost.com, połączenie z bazą danych będzie nadal dostępne, ponieważ
localhost zawsze odnosi się do bieżącego komputera hosta. Pola w tabeli „host” są pokazane w
poniższej tabeli:
mysql> describe hosta;
| Field | Type | Null | Key | Default |
Extra |
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-| Host | char(60) | | PRI | |
|
| Db
| char(64) | | PRI | | |
| Select_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Insert_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Update_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Delete_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Create_priv | enum('N','Y') | | | N |

|
| Drop_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Grant_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| References_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Index_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Alter_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Create_tmp_table_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
| Lock_tables_priv | enum('N','Y') | | | N |
|
+-----------------------+---------------+------+-----+---------+-14 rows in set (0.31 sec)
Pole Db zawiera wszystkich użytkowników, bazy danych i nazwy hostów dla tego serwera MySQL.
Pozostałe pola to przełączniki z opcjami Tak / Nie do nadawania lub cofania pewnych uprawnień i
określania poziomu tego prawa dostępu.
Przykład
mysql> insert into host (host, db, Select_priv, Insert_priv,
-> Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv)
-> values ('localhost',
'northwind','Y','Y','Y','Y','Y','Y');
Query OK, 1 row affected (0.53 sec)
Wyjaśnienie
Polecenie wstawienia do hosta przyznaje dostęp do bazy danych „northwind” z lokalnego hosta,
ustawiając niektóre przełączniki na Y na tak. Te, które nie są ustawione, będą domyślnie ustawione na
nie
Przykład z prawdziwego świata

Poniższe kroki ustawiają uprawnienia tak, aby użytkownik bob mógł zalogować się do bazy danych
MySQL o nazwie „northwind” z hosta lokalnego przy użyciu odgadnięcia hasła. Po wejściu do bazy
mysql za pomocą polecenia mysql, należy wykonać następujące czynności:
1. Utwórz rekord hosta:
mysql> wstaw do hosta (host, db, Select_priv, Insert_priv, ->
Update_priv, Delete_priv, Create_priv, Drop_priv) -> wartości
(„localhost”, „northwind”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”);
2. Utwórz użytkownika:
mysql> wstaw do użytkownika (host, użytkownik, hasło) -> wartości ('localhost', 'bob', hasło ('zgadnij'));
3. Zaktualizuj tabelę „db”:
mysql> wstaw do bazy danych (host, db, użytkownik, Select_priv, Insert_priv, Update_priv,
-> Delete_priv, Create_priv, Drop_priv) -> wartości
(„localhost”, „northwind”, „bob”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”, „Y”);
4. Uprawnienia do opróżniania:
mysql> uprawnienia do opróżniania;
Przywileje opróżniania powodują, że najnowsze zmiany stają się aktywne.
5. Na koniec, aby sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie skonfigurowane, możesz wylogować się z
serwera mysql i spróbować ponownie połączyć się z bazą danych northwind za pomocą użytkownika
bob, odgadywania hasła i hosta localhost:
C: \> mysql -ubob -pguess -hlocalhost northwind Witamy w monitorze MySQL. Polecenia kończą się
na; lub \ g. Twój identyfikator połączenia MySQL to 8 do wersji serwera:
4.1.11-nt Wpisz „help;” lub „\ h” w celu uzyskania pomocy. Wpisz „\ c”, aby wyczyścić bufor.
Polecenia przyznawania i cofania
Kontrola dostępu MySQL obejmuje dwa etapy podczas próby połączenia się z serwerem mysql.
Najpierw serwer sprawdza, czy możesz się połączyć, a po drugie, jeśli możesz się połączyć, sprawdza
każdą wydaną instrukcję, aby określić, czy masz wystarczające uprawnienia do wykonania polecenia.
Na przykład, jeśli spróbujesz utworzyć lub usunąć tabelę w bazie danych albo spróbujesz zaktualizować
rekord, serwer sprawdza, czy masz odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych poleceń. Aby
uprościć wszystkie kroki wymagane do ustawienia uprawnień w bazie danych lub tabeli, MySQL
udostępnia dwa polecenia: GRANT i REVOKE. Najlepszym sposobem zilustrowania, jak ich używać, są
poniższe przykłady.
Przykład
1 GRANT ALL ON *.*
2 REVOKE ALL ON *.*
Wyjaśnienie

1 Przyznaje wszystkie uprawnienia do wszystkich baz danych na bieżącym serwerze.
2 Cofa wszystkie uprawnienia do wszystkich baz danych na bieżącym serwerze.
Przykład
1 GRANT ALL ON db_name.*
2 REVOKE ALL ON db_name.*
Wyjaśnienie
1 Przyznaje wszystkie uprawnienia do wszystkich tabel w bazie danych nazwa_bazy danych.
2 Cofa wszystkie uprawnienia do wszystkich tabel bazy danych określonych przez nazwa_db.
Przykład
1 GRANT ALL ON db_name.tbl_name 2 REVOKE ALL ON db_name.tbl_name
Wyjaśnienie
1 Nadaje wszystkie uprawnienia określonej tabeli nazwa_tabeli w bazie danych nazwa_bazy danych.
2 Cofa uprawnienia tabeli nazwa_tabeli w bazie danych nazwa_bazy danych.
Możesz również określić użytkownika, któremu nadasz lub cofniesz uprawnienia, dodając instrukcję
TO „użytkownik” @ „host” i IDENTIFIED BY „hasło”.
Przykład
GRANT ALL PRIVILEGES ON db_name.tbl_name TO 'bob'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'guess
Wyjaśnienie
Ta komenda nada użytkownikowi Bobowi wszystkie uprawnienia, gdy zaloguje się z lokalnego hosta i
spróbuje uzyskać dostęp do bazy danych nazwa_bazy danych i tabeli nazwa_tabeli.
Tworzenie i usuwanie bazy danych
Tworzenie bazy danych jest proste. Zaprojektowanie go to inna historia i zależy od twoich wymagań
oraz modelu, którego będziesz używać do organizowania danych. W przypadku najmniejszej bazy
danych będziesz musiał utworzyć co najmniej jedną tabelę. W następnym rozdziale omówiono sposób
tworzenia i usuwania baz danych i tabel. Zakładając, że masz pozwolenie na tworzenie bazy danych,
możesz to zrobić z wiersza poleceń mysql lub za pomocą narzędzia mysqladmin, jak w przykładzie
poniżej
Przykład.
1 mysql> create database my_sample_db;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
2 mysql> use my_sample_db;
Database changed
3 mysql> show tables;

Empty set (0.00 sec)
4 mysql> create table test(
-> field1 INTEGER,
-> field2 VARCHAR(50)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.36 sec)
5 mysql> show tables;
+------------------------+
| Tables_in_my_sample_db |
+------------------------+
| test |
+------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
6 mysql> drop table test;
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
7 mysql> drop database my_sample_db;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
Wyjaśnienie
1 Oto jak utworzyć bazę danych o nazwie my_sample_db.
2 To, że baza danych została utworzona, nie oznacza, że się w niej znajdujesz. Aby wejść do nowej bazy
danych, wykonywane jest polecenie use.
3 Polecenie show wyświetla listę wszystkich tabel w bazie danych.
4 Aby utworzyć tabelę, kolumny tabeli są definiowane z typami danych dla każdej kolumny. W tej tabeli
zdefiniowane są dwie kolumny: field1 i field2. Pierwszemu polu zostaną przypisane wartości całkowite,
a drugiemu maksymalnie 50 znaków.
5 Po utworzeniu tabeli polecenie show wyświetla zawartość tabeli.
6 Polecenie drop table niszczy test tabeli i jego zawartość.
7 Polecenie drop database niszczy bazę danych my_sample_db i jej zawartość.
Niektóre przydatne funkcje MySQL
MySQL zawiera szereg wbudowanych funkcji, które dostarczają informacji o serwerze, użytkowniku,
połączeniu, wersji, sposobie szyfrowania i kodowania ciągów znaków, wyświetlaniu daty i czasu itd.
Funkcja: Przykład: Co zwraca

database (): nazwa bieżącej bazy danych: select database();
version (): Wersja oprogramowania MySQL: select version();
user (): nazwa obecnego użytkownika MySQL: select version();
password (): szyfruje ciąg przekazany jako argument: select password("mypassword");
now (): Bieżąca data i godzina: select now();
curdate (): bieżący rok, miesiąc, dzień: select curdate();

mysql> use northwind;
Database changed
mysql> select database();
+------------+
| database() |
+------------+
| northwind |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select version();
+---------------------+
| version() |
+---------------------+
| 5.0.21-community-nt |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select user();
+----------------+
| user() |
+----------------+
| root@localhost |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> mysql> set password for root@localhost =

password('ellieq');
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
select
password("ellieq");
+-------------------------------------------+
| password("ellieq") |
+-------------------------------------------+
| *5313CC84288581F3B15B0ECBBFA2E9AF6AE4FD5A |
+-------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select now();
+---------------------+
| now() |
+---------------------+
| 2006-06-07 15:09:16 |
+---------------------+
1 row in set (0.02 sec)
mysql> select curdate();
+------------+
| curdate() |
+------------+
| 2006-06-07 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)

Samouczek języka SQL
Co to jest SQL?
Gdy wchodzisz do Google i żądasz informacji, żądanie to nazywa się zapytaniem, a wyszukiwarka zbiera
wszystkie strony internetowe, które pasują do zapytania. Aby zawęzić wyszukiwanie, może być
konieczne zawężenie zapytania za pomocą bardziej opisowych słów kluczowych. Ten sam proces
dotyczy wyszukiwania w bazie danych. Podczas wysyłania żądań do bazy danych żądanie ma określony
format, a serwer bazy danych spróbuje zlokalizować informacje i zwróci wynik. Sposób tworzenia
zapytań do bazy danych jest określony przez używany język zapytań. Standardowym językiem
komunikacji z relacyjnymi bazami danych jest SQL, Structured Query Language. SQL to standardowy
język komputerowy ANSI (American National Standards Institute), zaprojektowany tak, aby był jak
najbardziej zbliżony do języka angielskiego, co czyni go łatwym do nauki. Popularne systemy
zarządzania bazami danych, takie jak Oracle, Sybase i Microsoft SQL Server, wszystkie używają języka
SQL i chociaż niektóre tworzą własne zastrzeżone rozszerzenia języka, standardowe podstawowe
polecenia do wykonywania zapytań w bazie danych, takie jak SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE,
CREATE , a DROP obsłuży większość podstawowych zadań potrzebnych do wykonywania operacji na
bazie danych. Język SQL można prześledzić wstecz do E.F. „Teda” Codda, badacza IBM, który po raz
pierwszy opublikował w czerwcu 1970 r. Artykuł, który położył podwaliny pod teorię relacyjnych baz
danych, języka podobnego do angielskiego używanego do komunikacji z tymi bazami danych. Artykuł
Cobba zapoczątkował duży projekt badawczy w IBM, mający na celu zaprojektowanie systemu
relacyjnej bazy danych o nazwie System / R oraz języka bazy danych o nazwie SEQUEL (Structured
English Query Language), znanego dziś jako SQL (często wymawiane jako „see-quell”). Pod koniec lat
70. dwie inne firmy zaczęły opracowywać podobne produkty, którymi stały się Oracle i Ingres. Do 1985
r. Firma Oracle twierdziła, że ma ponad 1000 instalacji, a na początku lat 90. SQL stał się standardem
zarządzania bazami danych w średnich i dużych organizacjach, zwłaszcza w systemach UNIX i
mainframe.
Standaryzowany SQL
Podobnie jak język angielski, ze wszystkimi jego dialektami, ewoluowało wiele odmian SQL. Dzisiejszy
SQL jest oparty na oryginalnej implementacji IBM, ze znaczną liczbą dodatków. Tworzone są normy
pomagające określić, co powinno być obsługiwane w danym języku. W 1986 roku ANSI wyznaczył
standard SQL. Następnie został poprawiony w 1989, 1992 i 1999 r. Obecnie najczęściej używanym
standardem jest SQL92, reprezentujący drugą wersję oryginalnej specyfikacji (SQL2). Większość
komercyjnych baz danych (MySQL, Oracle, Sybase, Microsoft Access i Microsoft SQL Server) obsługuje
pełną wersję SQL i twierdzi, że są w 100% zgodne ze standardem. Jednak standard jest dość złożony i
podobnie jak w przypadku różnych dialektów języka angielskiego, różni dostawcy dodali rozszerzenia
do swoich wersji SQL, co utrudnia zagwarantowanie, że aplikacja będzie działać na wszystkich bazach
danych serwera SQL. W tym rozdziale skupimy się na podstawowym języku SQL i przyjrzymy się takim
koncepcjom, jak tworzenie tabel, wstawianie, usuwanie i selekcja danych.
Wykonywanie instrukcji SQL
Ponieważ system zarządzania bazą danych omówiony u nas to MySQL, serwer używany w poniższych
przykładach to serwer bazy danych MySQL, a większość poleceń SQL będzie wykonywanych na kliencie
wiersza poleceń mysql, chociaż wolisz użyć Przeglądarki zapytań MySQL. Po podłączeniu do bazy
danych wystarczy wpisać polecenia w konsoli mysql.
Przeglądarka zapytań MySQL

Aby uruchomić polecenia SQL w przeglądarce zapytań MySQL, wpisz je w polu u góry okna aplikacji i
kliknij przycisk Wykonaj. Po kliknięciu przycisku Wykonaj (zielony przycisk po prawej stronie okna
zapytania) wynik zostanie wyświetlony na środku aplikacji jako zakładka Resultset
O poleceniach / zapytaniach SQL
SQL jest językiem komputerowym i podobnie jak języki w ogóle, SQL ma swoje reguły, gramatykę i
zestaw specjalnych lub zastrzeżonych słów. Różne warianty języka ewoluowały przez lata, ponieważ
różni dostawcy relacyjnych baz danych oferują dodatkowe funkcje do manipulowania danymi w imię
konkurencji. W tej sekcji omówiono podstawowe polecenia i składnię SQL. Ponieważ SQL ma tak wiele
poleceń, są one podzielone na dwie główne kategorie: polecenia do manipulowania danymi w tabelach
i polecenia do manipulowania samą bazą danych. W sieci znajduje się wiele doskonałych samouczków,
które obejmują wszystkie polecenia SQL i sposoby ich użycia.
Gramatyka w stylu angielskim
Podczas tworzenia instrukcji SQL wysyła żądanie lub „przesyła zapytanie” do bazy danych w formie
instrukcji, podobnej do struktury angielskiego zdania rozkazującego, takiego jak „Wybierz partnera”,
„Pokaż swoje rzeczy” lub „Opisz ten łobuz ”. Pierwsze słowo w instrukcji SQL to czasownik w języku
angielskim, słowo oznaczające akcję zwane poleceniem, takim jak pokaż, użyj, wybierz, upuść itd. Po
poleceniach następuje lista słów podobnych do rzeczowników, na przykład pokaż bazy danych, użyj
bazy danych lub utwórz bazy danych. Oświadczenie może zawierać przyimki, takie jak in lub from. Na
przykład:
show tables in database
lub
select phones from customer_table
Język umożliwia również dodawanie klauzul warunkowych w celu dopracowania zapytania, na
przykład:
select companyname from suppliers where supplierid > 20;
Podczas wymieniania wielu elementów w zapytaniu, takich jak język angielski, elementy są oddzielane
przecinkami; na przykład w poniższej instrukcji SQL każde wybrane pole na liście jest oddzielone
przecinkami:
select companyname, phone, address from suppliers;
Jeśli zapytania są bardzo długie i skomplikowane, możesz chcieć wpisać je do swojego ulubionego
edytora, ponieważ po wykonaniu zapytania zostaje ono utracone. Zapisując zapytanie w edytorze,
możesz je wyciąć i wkleić z powrotem do przeglądarki MySQL lub wiersza poleceń bez konieczności
ponownego wpisywania. Co najważniejsze, upewnij się, że zapytanie ma sens i nie spowoduje
spustoszenia w ważnej bazie danych. MySQL udostępnia „testową” bazę danych do ćwiczeń.
Średniki kończą instrukcje SQL
Podczas wyszukiwania w Google hasła „zapytanie SQL” jednym z najlepszych wyników jest witryna
thinkgeek.com, która sprzedaje koszulki i odzież, elektronikę, gadżety oraz artykuły do domowego
biura i sprzętu komputerowego. Reklama koszulki „Zapytanie SQL” brzmi:
Czarna koszulka z białym zapytaniem SQL z przodu

„SELECT * FROM users WHERE clue> 0”.
Niestety, zwracane są wtedy zerowe wiersze… och. I hej! na końcu tego zapytania nie ma dziwnego
średnika, ponieważ nie wszyscy pod słońcem używają tej samej bazy danych z tą samą konsolą /
powłoką - a jest więcej niż jeden sposób na oskórowanie kota. Umkay? Umkay. Średnik jest
standardowym sposobem zakończenia każdej instrukcji zapytania. Niektóre systemy baz danych nie
wymagają średnika, ale MySQL to robi (wyjątkami są polecenia USE i QUIT), a jeśli go zapomnisz,
zobaczysz dodatkowy znak zachęty i wykonanie zostanie wstrzymane do czasu dodania średnika.
Konwencje nazewnictwa
Baza danych i jej tabele są łatwiejsze do odczytania, gdy używane są dobre konwencje nazewnictwa.
Na przykład dobrze jest, aby nazwy tabel były w liczbie mnogiej, a nazwy pól / kolumn w liczbie
pojedynczej. Czemu? Ponieważ tabela o nazwie „Nadawcy” zwykle zawiera więcej niż jednego
nadawcę, ale nazwa pola opisującego każdego nadawcę to pojedyncza wartość, na przykład
„Nazwa_firmy”, „Telefon” i tak dalej. Pierwsza litera w nazwie tabeli lub pola jest zwykle pisana wielką
literą. Nazwy złożone, takie jak „Nazwa_firmy”, są zwykle oddzielane podkreśleniem, a pierwsza litera
każdego słowa jest pisana wielką literą. Spacje i myślniki nie są dozwolone w żadnej nazwie w bazie
danych.
Zastrzeżone słowa
Wszystkie języki mają listę zastrzeżonych słów, które mają specjalne znaczenie dla języka. Większość z
tych słów zostanie użytych.
ALTER
AND
AS
CEATE JOIN
DELETE
DROP
FROM
FULL JOIN
GROUP BY
INSERT
INTO
JOIN
LEFT JOIN
LIKE
LIMIT
ON
OR

ORDER BY
RIGHT JOIN
SELECT
SET
UPDATE
WHERE
Wielkość Liter
Nazwy baz danych i tabel uwzględniają wielkość liter, jeśli używasz systemu UNIX, ale nie, jeśli używasz
systemu Windows. Zgodnie z konwencją nazwy baz danych i ich tabel należy zawsze używać małych
liter. W poleceniach SQL wielkość liter nie jest rozróżniana. Na przykład następujące instrukcje SQL są
równie ważne:
show databases; SHOW DATABASES;
Chociaż w poleceniach SQL nie jest rozróżniana wielkość liter, zgodnie z konwencją, słowa kluczowe
SQL są pisane wielkimi literami dla zachowania czytelności, podczas gdy tylko pierwsza litera nazw pól,
tabel i baz danych jest pisana wielką literą.
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName = 'John'
W przypadku dopasowywania wzorców za pomocą poleceń LIKE i NOT LIKE, w wyszukiwanym wzorcu
jest rozróżniana wielkość liter podczas korzystania z MySQL.
Zestaw wyników
Zestaw wyników to po prostu kolejna tabela utworzona w celu przechowywania wyników zapytania
SQL. Większość systemów oprogramowania bazodanowego umożliwia nawet wykonywanie operacji
na zbiorze wyników za pomocą funkcji, takich jak Przenieś do pierwszego rekordu, Pobierz zawartość
rekordu, Przenieś do następnego rekordu i tak dalej.
SQL i baza danych
Serwer bazy danych może obsługiwać wiele baz danych. Na przykład serwer bazy danych Oracle lub
MySQL może obsługiwać jedną bazę danych do rozliczania, drugą do obsługi zasobów ludzkich, trzecią
do aplikacji handlu elektronicznego i tak dalej. Aby zobaczyć dostępne bazy danych, SQL udostępnia
polecenie show.
Polecenie Show Databases
Aby zobaczyć, jakie bazy danych są dostępne na serwerze bazy danych, użyj polecenia show databases.
Lista baz danych może być inna na twoim komputerze, ale bazy danych „mysql” i „test” są
udostępniane podczas instalacji MySQL. Baza danych „mysql” jest wymagana, ponieważ opisuje
uprawnienia dostępu użytkowników, a baza danych „testowa”, jak sama nazwa wskazuje, jest
udostępniana jako praktyczna baza danych do testowania działania rzeczy.
Format
SHOW DATABASES;
Przykład

1 mysql> SHOW databases;
+------------+
| Database |
+------------+
| mysql |
| northwind |
| phpmyadmin |
| test |
+------------+
4 rows in set (0.03 sec)show databases;
Polecenie USE
Polecenie USE powoduje, że określona baza danych staje się domyślną bazą danych. Od tego momentu
wszystkie polecenia SQL będą wykonywane w domyślnej bazie danych. Jest to jedno z niewielu
poleceń, które nie wymagają średnika, aby je zakończyć.
Format
USE database_name;
Przykład
1 mysql> USE northwind;
USE database_name;
Wyjaśnienie
1 Polecenie USE zmienia bazę danych na „northwind”. Klient wiersza poleceń zgłosi zmianę bazy
danych.
Tabele bazy danych SQL
Baza danych zwykle zawiera jedną lub więcej tabel. Każda tabela ma nazwę, na przykład „Klienci” lub
„Zamówienia”. Polecenie SHOW TABLES IN wyświetla wszystkie tabele w bazie danych. Polecenie
SELECT * FROM wyświetla wszystkie pola i wiersze w określonej tabeli. Tabele zawierają wiersze zwane
rekordami i kolumny zwane polami. Tabela na rysunku 14.6 zawiera trzy rekordy (po jednym dla
każdego nadawcy) i trzy kolumny („Identyfikator nadawcy”, „Nazwa firmy” i „Telefon”).
Polecenia Show i Describe
Aby zobaczyć, jaki typ danych można przypisać do tabeli, użyj polecenia DESCRIBE, specyficznego dla
MySQL, i polecenia SHOW FIELDS IN, standardowego polecenia SQL. Wyświetlane dane wyjściowe to
nazwa każdego pola oraz typy danych, które odpowiadają każdemu polu. Typ danych może być
zmiennym ciągiem znaków, datą, liczbą i tak dalej. Na przykład typ varchar (40) oznacza pole do 40
znaków. Wyświetlany jest również klucz podstawowy używany do jednoznacznej identyfikacji rekordu.
Format

SHOW FIELDS IN table_name;
lub
DESCRIBE table_name;
Język manipulacji danymi SQL (DML)
SQL to nieproceduralny język zapewniający składnię do wyodrębniania danych, w tym składnię do
aktualizacji, wstawiania i usuwania dokumentacji. Te polecenia zapytań i aktualizacji razem tworzą
część języka SQL Data Manipulation Language (DML). W tej sekcji omówimy następujące polecenia
SQL:
a. SELECT - wyodrębnia dane z tabeli bazy danych.
b. UPDATE - aktualizuje dane w tabeli bazy danych.
c. DELETE - usuwa dane z tabeli bazy danych.
d. INSERT INTO - wstawia nowe dane do tabeli bazy danych.
Polecenie SELECT
Jednym z najczęściej używanych poleceń SQL jest SELECT, które jest obowiązkowe podczas
wykonywania zapytania. Polecenie SELECT służy do pobierania danych z tabeli na podstawie pewnych
kryteriów. Określa listę pól do pobrania oddzielonych przecinkami, a klauzula FROM określa tabele, do
których można uzyskać dostęp. Wyniki są przechowywane w tabeli wynikowej znanej jako zbiór
wyników. Symbol * może być używany do reprezentowania wszystkich pól.
Format
SELECT nazwa_kolumn (y) FROM nazwa_tabeli
Przykład:
SELECT LastName, FirstName, Address FROM Students;
Przykład
mysql> SELECT CompanyName FROM Shippers;
+------------------+
| CompanyName |
+------------------+
| Speedy Express |
| United Package |
| Federal Shipping |
+------------------+
3 rows in set (0.05 sec)
Wyjaśnienie

Polecenie SELECT pobierze wszystkie pozycje z pola „CompanyName” Z tabeli „Shippers”. Tabela
wyników jest wyświetlana w odpowiedzi na zapytanie.
Wybierz Określone kolumny
Aby wybrać kolumny o nazwach „CompanyName” i „Phone” z tabeli „Shippers”, po SELECT następuje
rozdzielona przecinkami lista pól do wybrania z tabeli „Shippers”. Wynikowa tabela nazywana jest
zestawem wyników, jak pokazano w przykładzie.
Przykład
mysql> SELECT CompanyName, Phone FROM Shippers;
+------------------+----------------+
| CompanyName | Phone |
+------------------+----------------+
| Speedy Express | (503) 555-9831 |
| United Package | (503) 555-3199 |
| Federal Shipping | (503) 555-9931 |
+------------------+----------------+
3 rows in set (0.09 sec)
Wybierz wszystkie kolumny
Aby wybrać wszystkie kolumny z tabeli „Shippers”, użyj symbolu * zamiast nazw kolumn, jak pokazano
w przykładzie 14.5. * To symbol wieloznaczny używany do reprezentowania wszystkich pól (kolumn).
Przykład
mysql> SELECT * FROM Shippers;
+-----------+------------------+----------------+
| ShipperID | CompanyName | Phone |
+-----------+------------------+----------------+
| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 |
| 2 | United Package | (503) 555-3199 |
| 3 | Federal Shipping | (503) 555-9931 |
+-----------+------------------+----------------+
3 rows in set (0.06 sec)
Instrukcja SELECT DISTINCT
Słowo kluczowe DISTINCT służy do zwracania tylko odrębnych (unikalnych) wartości z tabeli. Jeśli
istnieje wiele wartości określonego pola, zestaw wyników DISTINCT wyświetli tylko jedną. W
następnym przykładzie WSZYSTKIE wartości z kolumny o nazwie „ShipName” są najpierw wybierane i

wyświetlanych jest ponad 800 rekordów, ale należy zauważyć, że przy użyciu słowa kluczowego
DISTINCT pobieranych jest mniej niż 90 rekordów.
Format
SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name
Przykład
SELECT ShipName from Orders
(Partial Output)
| North/South |
| Blauer See Delikatessen |
| Ricardo Adocicados |
| Franchi S.p.A. |
| Great Lakes Food Market |
| Reggiani Caseifici |
| Hungry Owl All-Night Grocers |
| Save-a-lot Markets |
| LILA-Supermercado |
| White Clover Markets |
| Drachenblut Delikatessen |
| Queen Cozinha |
| Tortuga Restaurante |
| Lehmanns Marktstand |
| LILA-Supermercado |
| Ernst Handel |
| Pericles Comidas clásicas |
| Simons bistro |
| Richter Supermarkt |
| Bon app' |
| Rattlesnake Canyon Grocery |
+------------------------------------+
830 rows in set (0.00 sec)
With the DISTINCT keyword, fewer than 90 records are retrieved:

SELECT DISTINCT ShipName FROM Orders;
| Océano Atlántico Ltda. |
| Franchi S.p.A. |
| Gourmet Lanchonetes |
| Consolidated Holdings |
| Rancho grande |
| Lazy K Kountry Store |
| Laughing Bacchus Wine Cellars |
| Blauer See Delikatessen |
| North/South |
| Cactus Comidas para llevar |
| Great Lakes Food Market |
| Maison Dewey |
| Trail's Head Gourmet Provisioners |
| Let's Stop N Shop
Ograniczanie liczby wierszy w zestawie wyników za pomocą LIMIT
Jeśli nie chcesz wyświetlać ogromnej bazy danych, możesz ograniczyć liczbę drukowanych wierszy za
pomocą LIMIT; na przykład tabele w bazie danych „northwind” zawierają tysiące rekordów. W
poprzednich przykładach byłoby lepiej wyświetlić kilka wierszy, aby wykazać, że zapytanie się
powiodło. Ponieważ otrzymujesz tylko częściową listę, możesz chcieć poznać całkowitą liczbę w tabeli.
Można to zrobić za pomocą opcji SQL_CALC_FOUND_ROWS i funkcji SQL FOUND_ROWS (). (Omówimy
funkcje w następnym rozdziale). SQL obliczy całkowitą liczbę rekordów, a funkcja FOUND_ROWS ()
pozwoli Ci wyświetlić wyniki tego obliczenia.
Przykład.
mysql> select ShipName from Orders LIMIT 10;
+---------------------------+
| ShipName |
+---------------------------+
| Vins et alcools Chevalier |
| Toms Spezialitaten |
| Hanari Carnes |
| Victuailles en stock |
| Suprêmes délices |

| Hanari Carnes |
| Chop-suey Chinese |
| Richter Supermarkt |
| Wellington Importadora |
| HILARION-Abastos |
+---------------------------+
10 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Z jednym argumentem, w tym przypadku 10, LIMIT określa liczbę wierszy do zwrócenia od początku
zbioru wyników.
Przykład
mysql> SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS ShipName from Orders
-> LIMIT 5;
+---------------------------+
| ShipName |
+---------------------------+
| Vins et alcools Chevalier |
| Toms Spezialitaten |
| Hanari Carnes |
| Victuailles en stock |
| Suprêmes délices |
+---------------------------+
5 rows in set (0.03 sec)
mysql> SELECT FOUND_ROWS();
+--------------+
| FOUND_ROWS() |
+--------------+
| 830 |
+--------------+
1 row in set (0.03 sec)
Wyjaśnienie

SQL obliczy całkowitą liczbę rekordów, ograniczoną do 5, a funkcja FOUND_ROWS () pozwoli Ci
wyświetlić wyniki tego obliczenia.
Klauzula WHERE
A co, jeśli chcesz wybierać pola tylko wtedy, gdy spełniony jest określony zestaw warunków? Na
przykład możesz chcieć wymienić wszystkich klientów, którzy pochodzą ze Szwecji i otrzymali w
zeszłym roku ponad 50 000 USD. Klauzula WHERE jest opcjonalna i określa, które wartości danych lub
wiersze zostaną wybrane na podstawie warunku opisanego po słowie kluczowym WHERE. Aby
utworzyć warunki, zwane kryteriami wyboru, język SQL udostępnia zestaw operatorów
umożliwiających dalsze określenie kryteriów, które powinny zostać określone w klauzuli WHERE.
Operator: Opis: Przykład
=: Równe: gdzie kraj = 'Szwecja'
<>,! =: Różne od [a]: gdzie kraj <> „Szwecja”
>: Większe niż: gdzie pensja> 50000
<: Mniejsze niż: gdzie pensja <50000
> =: Większe lub równe: gdzie pensja> = 50000
<=: Mniejsze lub równe: gdzie pensja <= 50000
IS [NOT] NULL: Is NULL (brak wartości) or Not NULL: gdzie birth = NULL
BETWEEN: Między przedziałem włączającym: gdzie last_name BEETWEN „Dobbins” A „Main”
LIKE: Wyszukaj wartość taką jak wzorzec: gdzie last_name LIKE 'D%'
NOT LIKE: Wyszukaj wartość inną niż wzorzec: gdzie kraj NIE LUBI „Sw%”
!, NOT: Logiczne nie do zaprzeczenia: gdzie wiek! 10;
||, OR Logiczne: OR: gdzie numer_zamówienia> 10 || part_number = 80
&&, AND: Logiczne AND: gdzie wiek> 12 && wiek <21
XOR: wyłączne LUB gdzie status XOR
Format
SELECT column FROM table WHERE column operator value
Example:
SELECT phone FROM shippers WHERE country like "Sw";
Korzystanie z cudzysłowów
Cudzysłowy są zawsze problemem w językach programowania. Czy należy używać zestawu
pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów i kiedy należy ich używać? SQL używa apostrofów wokół
wartości tekstowych (większość systemów baz danych, w tym MySQL, akceptuje również cudzysłowy).
Wartości liczbowe nie powinny być umieszczane w cudzysłowach. W przypadku wartości tekstowych
ten przykład jest poprawny:
SELECT * FROM Students WHERE FirstName = 'Marco'

a ten przykład jest zły:
SELECT * FROM Students WHERE FirstName = Marco
W przypadku wartości liczbowych ten przykład jest poprawny:
SELECT * FROM Students WHERE Year> 2004
a ten przykład jest zły:
SELECT * FROM Students WHERE Year> '2004' przy użyciu operatorów = i <>
Na rysunku pozycje „Company Name” i „Phone” są pobierane z tabeli „Customersi”, jeśli warunek
następujący po klauzuli WHERE jest spełniony; to znaczy, jeśli wartości ciągu w polu „Kraj” są dokładnie
takie same jak ciąg „Włochy” (muszą zawierać tę samą liczbę i rodzaj znaków). Operator <> może służyć
do testowania pod kątem „nie równa się”.

Co to jest NULL?
Null oznacza, że w polu nie ma wartości lub jest nieznana, ale nie oznacza wartości zerowej. Jeśli pole
ma wartość NULL, jest puste, a jeśli NIE jest NULL, zawiera dane. Pola mają domyślnie wartość NULL,
chyba że w definicji tabeli określono je jako NOT NULL.
Przykład
mysql> SELECT region, country FROM suppliers
-> WHERE region IS NULL;
+--------+-------------+
| region | country |
+--------+-------------+
| NULL | UK |
| NULL | Japan |
| NULL | Japan |
| NULL | UK |
| NULL | Sweden |
| NULL | Brazil |

| NULL | Germany |
| NULL | Germany |
| NULL | Germany |
| NULL | Italy |
| NULL | Norway |
| NULL | Sweden |
| NULL | France |
| NULL | Singapore |
| NULL | Denmark |
| NULL | Netherlands |
| NULL | Finland |
| NULL | Italy |
| NULL | France |
| NULL | France |
+--------+-------------+
20 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Wyświetla region i kraj z bazy danych „dostawców”, gdzie region IS NULL; to znaczy nie ma wartości.
Przykład
mysql> SELECT region, country FROM suppliers
-> WHERE region IS NOT NULL;
+----------+-----------+
| region | country |
+----------+-----------+
| LA | USA |
| MI | USA |
| Asturias | Spain |
| Victoria | Australia |
| OR | USA |
| MA | USA |
| NSW | Australia |

| Québec | Canada |
| Québec | Canada |
+----------+-----------+
9 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Wyświetla „region” i „kraj” z bazy danych „dostawców”, gdzie region NIE JEST ZEROWY; to znaczy ma
wartość.
Operatory > i <
Operatory > i <służą do wybierania wierszy, w których wartość pola jest większa lub mniejsza niż jakaś
wartość, na przykład:
SELECT product, price FROM table WHERE price > 50; SELECT product, price FROM
table WHERE price > 50 && price < 100;
Możesz również użyć> = i <=, aby wybrać wiersze, które są większe lub równe, mniejsze lub równe
określonej wartości:
SELECT product, price FROM table WHERE price >=50;
Przykład
mysql> SELECT UnitPrice, Quantity FROM Order_Details -> WHERE UnitPrice> 1 && UnitPrice <3;
+-----------+----------+
| UnitPrice | Quantity |
+-----------+----------+
| 2.0000 | 25 |
| 2.0000 | 60 |
| 2.0000 | 24 |
| 2.0000 | 20 |
| 2.0000 | 8 |
| 2.0000 | 60 |
| 2.0000 | 49 |
| 2.0000 | 50 |
| 2.0000 | 20 |
Przykład
mysql> SELECT CategoryName from categories WHERE CategoryName <
'D';

+--------------+
| CategoryName |
+--------------+
| Beverages |
| Condiments |
| Confections |
+--------------+
3 rows in set (0.00 sec)
Operatory AND i OR
Operatory AND i OR są używane w klauzuli WHERE w celu dalszego określenia danych, które chcesz
wybrać z tabeli. Operator AND testuje jeden lub więcej warunków, aby sprawdzić, czy wszystkie
warunki są prawdziwe; jeśli tak, SELECT wyświetla wiersze. Operator OR wyświetla wiersz, jeśli tylko
jeden z wymienionych warunków jest spełniony. Operator AND może być oznaczony symbolem &&, a
operator OR można oznaczyć jako ||.
Przykład
mysql> SELECT ContactName FROM Suppliers
-> WHERE City = 'Montreal' AND Region = 'Quebec';
+-----------------+
| contactname |
+-----------------+
| Jean-Guy Lauzon |
+-----------------+
1 row in set (0.03 sec)
Wyjaśnienie
W przypadku korzystania z operatora && (AND) oba warunki testowane w klauzuli WHERE muszą być
spełnione; to znaczy, zarówno miasto musi być Montreal, jak i region musi być Quebec. Jeśli oba
warunki są spełnione, SELECT wydrukuje „ContactName” z bazy danych „Suppliers”.
Przykład
mysql> SELECT CompanyName, City FROM Suppliers WHERE
-> City = 'Montreal' OR City = 'Boston';
+-----------------------------+----------+
| CompanyName | City |
+-----------------------------+----------+

| New England Seafood Cannery | Boston |
| Ma Maison | Montreal |
+-----------------------------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Podczas korzystania z || (OR) operator tylko jeden z testowanych warunków musi być spełniony; to
znaczy, jeśli miastem jest Montreal lub Boston, wówczas SELECT wydrukuje „CompanyName” i „City”
z bazy danych „Suppliers”.
Warunek LIKE i NOT LIKE
Operator dopasowania wzorca LIKE to potężny operator, którego można używać jako warunku w
klauzuli WHERE, umożliwiając wybranie tylko wierszy, które są „podobne” lub pasują do wzorca. Znak
procentu (%) może zostać użyty jako symbol wieloznaczny, aby dopasować dowolny możliwy znak,
który może pojawić się przed i / lub po określonych znakach. Znak _ służy do dopasowania
pojedynczego znaku.
Warunek LIKE może być używany w dowolnej prawidłowej instrukcji SQL, w tym w SELECT, INSERT,
UPDATE lub DELETE.
SELECT column FROM table WHERE column LIKE pattern SELECT column FROM table
WHERE column NOT LIKE pattern
Przykład:
SELECT column FROM customer WHERE last_name LIKE 'Mc%';
Kolejne przykłady pokażą, jak % i _ są używane z LIKE i NOT LIKE jako symbolami wieloznacznymi w
dopasowywaniu wzorców.
Dopasowywanie wzorców i symbol wieloznaczny %
Symbol wieloznaczny% jest używany do reprezentowania jednego lub więcej dowolnego znaku
podczas dopasowywania wzorców. Na przykład, jeśli szukasz wszystkich numerów telefonów z
numerem kierunkowym 408, możesz powiedzieć 408%, a% zostanie zastąpiony dowolnymi znakami
po 408.
Przykład
mysql> SELECT CompanyName, Country FROM Customers
-> WHERE country like ' Sw%';
+--------------------+-------------+
| CompanyName | Country |
+--------------------+-------------+
| Berglunds snabbköp | Sweden |
| Chop-suey Chinese | Switzerland |

| Folk och fä HB | Sweden |
| Richter Supermarkt | Switzerland |
+--------------------+-------------+
4 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
SELECT zwraca wszystkich klientów, którzy pochodzą z krajów zaczynających się na Sw.
Przykład
mysql> SELECT City, Country FROM Suppliers WHERE City LIKE '%o';
+-----------+---------+
| City | Country |
+-----------+---------+
| Tokyo | Japan |
| Oviedo | Spain |
| Sao Paulo | Brazil |
| Salerno | Italy |
+-----------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
WYBÓR zwraca wszystkie miasta i kraje, w których% odpowiada dowolnemu miastu kończącemu się
na literę o.
Przykład
mysql> SELECT Companyname FROM customers
-> WHERE CompanyName LIKE '%Super%';
+--------------------+
| Companyname |
+--------------------+
| LILA-Supermercado |
| Richter Supermarkt |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie

SELECT zwraca wszystkie nazwy firm, w których% pasuje do dowolnej nazwy firmy zawierającej
wzorzec super.
_ Symbol wieloznaczny
Następny przykład pokazuje, jak działa znak wieloznaczny podkreślenia (_). Pamiętaj, że _ pasuje tylko
do jednego znaku.
Przykład
mysql> SELECT extension, firstname FROM employees
-> WHERE extension LIKE '4_ _';
+-----------+-----------+
| extension | firstname |
+-----------+-----------+
| 428 | Michael |
| 465 | Robert |
| 452 | Anne |
+-----------+-----------+
3 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Ta funkcja SELECT zwraca wszystkie rozszerzenia i imiona, w przypadku których rozszerzenie ma trzy
znaki, a pierwszy znak to 4. Symbol _ służy do dopasowania pojedynczego znaku.
Instrukcja BETWEEN
Słowo kluczowe BETWEEN umożliwia wybranie pola na podstawie kryteriów reprezentujących zakres
wartości. Składnia klauzuli BETWEEN jest następująca:
Format
SELECT column FROM table WHERE column BETWEEN 'value1' AND 'value2'
Przykład:
select age from person where age BETWEEN 10 && 20;
Przykład
mysql> SELECT ProductName, ProductId
-> FROM Products WHERE ProductId BETWEEN 30 AND 33;
+-----------------------+-----------+
| ProductName | ProductId |
+-----------------------+-----------+

| Nord-Ost Matjeshering | 30 |
| Gorgonzola Telino | 31 |
| Mascarpone Fabioli | 32 |
| Geitost | 33 |
+-----------------------+-----------+
4 rows in set (0.06 sec)
Wyjaśnienie
SELECT zwraca nazwy produktów i identyfikatory produktów, jeśli wartość „ProductId” mieści się w
zakresie od 30 do 33.
Sortowanie wyników za pomocą ORDER BY
Dane wyjściowe zapytania można wyświetlić w określonej kolejności za pomocą klauzuli ORDER BY.
Wiersze można sortować w kolejności rosnącej (ASC, domyślna) lub malejącej (DESC), gdzie sortowane
wartości są ciągami lub liczbami.
Format
SELECT kolumna FROM tabeli [WHERE warunek] ORDER BY kolumna [ASC, DESC]
Przykład:
SELECT Company, OrderNumber FROM Orders ORDER BY Company
Przykład
mysql> SELECT CompanyName, ContactName FROM suppliers
-> ORDER BY CompanyName LIMIT 10;
+------------------------------------+---------------------------+
| CompanyName | ContactName
|
+------------------------------------+---------------------------+
| Aux joyeux ecclésiastiques | Guylène Nodier
|
| Bigfoot Breweries | Cheryl Saylor
|
| Cooperativa de Quesos 'Las Cabras' | Antonio del Valle Saavedra
|

| Escargots Nouveaux | Marie Delamare
| Exotic Liquids | Charlotte Cooper
|
| Forêts d'Trables | Chantal Goulet
|
| Formaggi Fortini s.r.l. | Elio Rossi
|
| G'day, Mate | Wendy Mackenzie
|
| Gai pâturage | Eliane Noz
|
| Grandma Kelly's Homestead | Regina Murphy
|
+------------------------------------+---------------------------+
10 rows in set (0.06 sec)
Wyjaśnienie
„Nazwa firmy” jest posortowana w kolejności rosnącej, ograniczona do 10 rekordów.
Przykład
mysql> SELECT CompanyName, ContactName FROM suppliers
-> ORDER BY CompanyName DESC LIMIT 10;
+---------------------------------------+------------------------+
| CompanyName | ContactName
|
+---------------------------------------+------------------------+
| Zaanse Snoepfabriek | Dirk Luchte
|
| Tokyo Traders | Yoshi Nagase
|
| Svensk Sjöföda AB | Michael Björn
|

| Specialty Biscuits, Ltd. | Peter Wilson
|
| Refrescos Americanas LTDA | Carlos Diaz
|
| Plutzer Lebensmittelgro-markte AG | Martin Bein
|
| PB Knackebröd AB | Lars Peterson
|
| Pavlova, Ltd. | Ian Devling
|
| Pasta Buttini s.r.l. | Giovanni Giudici
|
| Norske Meierier | Beate Vileid
|
29 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Nazwa „CompanyName” jest posortowana malejąco, z ograniczeniem do 10 rekordów.
Polecenie INSERT
Instrukcja INSERT INTO służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli. Po słowie kluczowym VALUES
następuje rozdzielona przecinkami lista nazw kolumn.
Format
INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2,....)
Możesz również określić kolumny, dla których chcesz wstawić dane:
INSERT INTO table_name (column1, column2,...) VALUES (value1, value2,....)
Przykład
INSERT INTO Shippers (CompanyName, Phone)
VALUES ('Canada Post', '416-555-1221');
+-----------+------------------+----------------+
| ShipperID | CompanyName | Phone |
+-----------+------------------+----------------+
| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 |

| 2 | United Package | (503) 555-3199 |
| 3 | Federal Shipping | (503) 555-9931 |
| 4 | Canada Post | 416-555-1221 |
+-----------+------------------+----------------+
Wyjaśnienie
Instrukcja INSERT INTO wstawia nowy wiersz do tabeli „Nadawcy”, najpierw przez podanie nazwy pola,
a następnie odpowiednich wartości po słowie kluczowym VALUES. Wartość „ID nadawcy” nie jest
uwzględniana, ponieważ podczas tworzenia tabeli „ID nadawcy” został ustawiony jako KLUCZ
PODSTAWOWY, który ma być automatycznie zwiększany przez bazę danych za każdym razem, gdy
dodawany jest nowy rekord nadawcy. (Zezwolenie bazie danych na zwiększenie klucza PRIMARY KEY
gwarantuje, że wartość jest zawsze unikalna). Aby zobaczyć, jak pierwotnie skonfigurowano tabelę,
zobacz dane wyjściowe polecenia DESCRIBE tutaj:
mysql> DESCRIBE shippers;
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra
|
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------------+
| ShipperID | int(11) | | PRI | NULL |
auto_increment |
| CompanyName | varchar(40) | | | |
|
| Phone | varchar(24) | YES | | NULL |
|
+-------------+-------------+------+-----+---------+-------------+
Polecenie UPDATE
Instrukcja UPDATE służy do modyfikowania danych w tabeli. Po poleceniu UPDATE podajesz nazwę
tabeli, w której dane zostaną zmienione, a następnie instrukcję SET wskazującą, które pole zostanie
zmienione, a następnie nową wartość, która zostanie przypisana do tego pola. Klauzula WHERE
dodatkowo określa, jakie dane mają zostać zmodyfikowane, ograniczając tym samym zakres
aktualizacji. W przykładzie 14.23 kluczem jest użycie instrukcji WHERE w celu ograniczenia zakresu
aktualizacji.
Format
UPDATE table_name SET column_name = new_value WHERE column_name = some_value
Przykład:
UPDATE orders SET ShipCountry="Luxembourg" WHERE CustomerId='whitc';

Przykład
1 mysql> select * from shippers;
+-----------+------------------+----------------+
| ShipperID | CompanyName | Phone |
+-----------+------------------+----------------+
| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 |
| 2 | United Package | (503) 555-3199 |
| 3 | Federal Shipping | (503) 555-9931 |
+-----------+------------------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
2 mysql> UPDATE shippers SET PHONE='(777) 444-1234'
-> WHERE companyname = 'Federal Shipping';
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
3 mysql> select * from shippers;
+-----------+------------------+----------------+
| ShipperID | CompanyName | Phone |
+-----------+------------------+----------------+
| 1 | Speedy Express | (503) 555-9831 |
| 2 | United Package | (503) 555-3199 |
| 3 | Federal Shipping | (777) 444-1234 |
+-----------+------------------+----------------+
3 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
1 Polecenie SELECT pokazuje wszystkie pola w tabeli „Nadawcy”.
2 Polecenie UPDATE umożliwia zmianę istniejącego rekordu. Numer telefonu do wysyłki federalnej jest
zmieniany.
3 To polecenie WYBIERZ pokazuje, że numer telefonu do wysyłki federalnej został zmieniony przez
poprzednie polecenie UPDATE.
Instrukcja DELETE
Instrukcja DELETE służy do usuwania wierszy w tabeli i zwraca liczbę usuniętych wierszy. DELETE używa
klauzuli FROM do określenia nazwy tabeli zawierającej dane, które chcesz usunąć, a klauzula WHERE

określa kryteria określające, jakie dane powinny zostać usunięte. Bądź ostrożny! Bez klauzuli WHERE
wszystkie wiersze są usuwane. Możesz skonfigurować MySQL tak, aby jeśli użyjesz DELETE bez klauzuli
WHERE, wiersze nie zostaną usunięte. Jeśli określono klauzulę ORDER BY, wiersze są usuwane w
określonej kolejności. Klauzula LIMIT ogranicza liczbę wierszy, które można usunąć.
Format
DELETE FROM table_name WHERE column_name = some_value
Instrukcja DELETE jest bardzo podobna do instrukcji UPDATE. Aby usunąć poprzedni rekord, wpisz
następujące zapytanie:
DELETE FROM Shippers WHERE CompanyName='Canada Post';
Język definicji danych SQL
Część języka SQL Data Definition Language (DDL) umożliwia tworzenie lub niszczenie obiektów bazy
danych. Można również definiować indeksy (klucze), określać połączenia między tabelami i nakładać
ograniczenia między tabelami bazy danych. Często decyzje o tworzeniu i usuwaniu baz danych są
podejmowane przez administratora bazy danych, a posiadanie uprawnień do tworzenia i usuwania
tabel zależy od nadanych praw dostępu. Najważniejsze instrukcje definiujące dane w języku SQL to:
a. CREATE TABLE - tworzy nową tabelę bazy danych.
b. ALTER TABLE - zmienia (zmienia) tabelę bazy danych.
c. DROP TABLE - usuwa tabelę bazy danych.
d. CREATE INDEX - tworzy indeks (klucz wyszukiwania).
e. DROP INDEX - usuwa indeks.
Tworzenie bazy danych
Tworzenie bazy danych jest bardzo proste. Wystarczy wydać jedno polecenie, a jedynym parametrem
jest nazwa bazy danych.
Format
CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych
We wcześniejszych przykładach korzystaliśmy z bazy danych „northwind”. Ponieważ będziemy
pracować nad pełną aplikacją internetową dla galerii sztuki, teraz stworzymy bazę danych dla tej
aplikacji.
Przykład
1 mysql> CREATE DATABASE gallerydb;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
2 mysql> show databases;
+------------+
| Database |
+------------+

| gallerydb |
| mysql |
| northwind |
| phpmyadmin |
| test |
+------------+
5 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Otóż to. Baza danych została utworzona. Zauważ, że tylko dlatego, że stworzyliśmy bazę danych, nadal
nie jesteśmy w tej bazie. Polecenie USE w następnym przykładzie spowoduje, że nowa baza danych
stanie się bieżącą domyślną bazą danych.
Przykład
1 mysql> USE gallerydb;
Database changed
Wyjaśnienie
Znajdujemy się teraz w bazie danych „gallerydb” i wszystkie polecenia SQL zostaną wykonane w tej
bazie danych.
Typy danych SQL
Po utworzeniu bazy danych dodasz tabele, które tworzą bazę danych. Przed utworzeniem tabeli musisz
zdecydować, jakie dane będą w niej przechowywane; na przykład, czy będziesz mieć rzędy nazwisk,
dat, numerów części, numerów ubezpieczenia społecznego, cen i tak dalej? Typ danych określa, jaki
typ danych może przechowywać kolumna. Podstawowe typy to ciągi, liczby oraz typy daty i godziny.
Typ danych: Opis
Liczby
INTEGER: Przechowuje 4-bajtową liczbę całkowitą.
INT UNSIGNED: Przechowuje 4-bajtową nieujemną liczbę całkowitą.
SMALLINT: Przechowuje 2-bajtową liczbę całkowitą.
TINYINT: Przechowuje 1-bajtową liczbę całkowitą.
FLOAT (m, d): 4-bajtowa liczba ułamkowa. FLOAT (7,4) dla wartości 999,00009 daje 999,0001.
Maksymalna liczba cyfr jest określona wm. Maksymalna liczba cyfr po przecinku jest określona w d.
DOUBLE (m, d): 8-bajtowa liczba ułamkowa o podwójnej precyzji.
DECIMAL (m, d): rzeczywista lub ułamkowa liczba 8-bajtowa. Maksymalna liczba cyfr jest określona
wm. Maksymalna liczba cyfr po przecinku jest określona w d.

NUMERIC (m, d): typy danych DECIMAL i NUMERIC są używane do przechowywania dokładnych
liczbowych wartości danych z dokładną precyzją; np. dane pieniężne. Trzymaj liczby z ułamkami.
Ciągi znaków
CHAR (SIZE): Przechowuje ciąg o stałej długości (może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne) o długości
od 0 do 255 znaków. Stały rozmiar jest określony w nawiasach.
VARCHAR (SIZE): Ciąg o zmiennej długości (może zawierać litery, cyfry i znaki specjalne) od 0 do 65 535
w MySQL 5.0.3 i nowszych wersjach. Maksymalny rozmiar jest określony w nawiasach.
TINYTEXT: ciąg o maksymalnej długości 255 znaków.
TEKST: Łańcuch tekstowy o zmiennej długości i maksymalnej długości 65 535 znaki, używane do
przechowywania dużych plików tekstowych, dokumentów, obszarów tekstowych itp.
BLOB: Binarny duży obiekt. Ciąg binarny o maksymalnej długości 65 535 znaków, używany do
przechowywania plików binarnych, obrazów, dźwięków itp.
Data i godzina
DATA: (rrrr-mm-dd) rok, miesiąc, dzień; np. 2006-10-30 (Uwaga: MySQL umożliwia również
przechowywanie 0000-00-00 jako „fikcyjnej daty”).
DATETIME: (rrrr-mm-dd gg: mm: ss) data i godzina; np. 2006-10-30 22:59:59
TIMESTAMP: (rrrr-mm-dd gg: mm: ss) data i godzina; np. 1970-01-1 (data i godzina ostatniej transakcji
w wierszu)
CZAS: (gg: mm: ss) czas; np. 10:30:58
YEAR: (yyyy | yy) rok za pomocą czterech lub dwóch cyfr; np. 1978 lub 78
Tworzenie tabeli
Tworzenie tabeli jest nieco bardziej skomplikowane niż tworzenie bazy danych. Instrukcja CREATE
TABLE służy do tworzenia nowej tabeli w bazie danych. Najpierw musisz nazwać nową tabelę, a
następnie określić wszystkie pola, które zostaną uwzględnione w tabeli, a także typy danych i inne
atrybuty. Typ danych może być liczbą całkowitą, liczbą zmiennoprzecinkową (rzeczywistą), na przykład
5,4, ciągiem znaków, datą, godziną itd. Nie wszystkie bazy danych będą określać typy danych w ten
sam sposób. Aby zobaczyć, jakie typy danych i atrybuty są dostępne dla MySQL, zobacz Tabela 14.3 lub
dokumentację MySQL. Prawidłowe projektowanie tabel jest ważne i jest tematem, który zasługuje na
dalsze badania, jeśli wcześniej nie pracowałeś z bazami danych. Na razie oto kilka zasad, o których
należy pamiętać podczas projektowania tabeli:
1. Wybierz odpowiedni typ danych dla swoich pól; na przykład użyj typów całkowitych dla kluczy
głównych, użyj typów zmiennoprzecinkowych i podwójnych dla dużych liczb, użyj typów dziesiętnych
lub liczbowych dla waluty, użyj prawidłowego formatu daty dla godzin i dat oraz zapewnij sobie
wystarczającą szerokość pola dla ciągów zawierających zmienną liczbę znaków , takie jak nazwiska i
adresy. Jeśli zapisujesz dane binarne, takie jak obrazy i dźwięki, użyj typu danych, który obsługuje tak
duże ilości danych, takich jak typy blob i tekst.
2. Nadaj kolumnom rozsądne i zwięzłe nazwy. Uczyń je wyjątkowymi w obrębie stołu. Nie używaj
zduplikowanych kolumn w tej samej tabeli, jak pokazano poniżej. Nie powinny to być trzy kolumny z
nagłówkiem telefonu.

3. Przechowuj tylko jedną wartość pod nagłówkiem każdej kolumny w każdym wierszu; na przykład,
jeśli masz pole „Telefon”, nie powinieneś mieć „komórki, domu, firmy” w jednej komórce tabeli, jak
pokazano tutaj:

4. Utwórz osobne tabele dla każdej grupy powiązanych elementów i nadaj każdemu wierszowi unikalną
kolumnę lub klucz podstawowy, jak pokazano poniżej: Tabela User :

Tabela Phone

5. Jeśli nadal masz nadmiarowe dane, umieść je we własnej tabeli i ustal relację między tabelami za
pomocą kluczy obcych.
Format
CREATE TABLE table_name ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name3
data_type <-- no comma on the last entry )
Przykład
1 mysql> CREATE DATABASE pets;
Query OK, 1 row affected (0.24 sec)
2 mysql> USE pets;
3 mysql> CREATE TABLE dog
-> ( name varchar(20),
-> owner varchar(20),
-> breed varchar(20),
-> sex char(1),
-> birth date,
-> death date

-> );
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
4 mysql> describe dog;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| name | varchar(20) | YES | | NULL | |
| owner | varchar(20) | YES | | NULL | |
| breed | varchar(20) | YES | | NULL | |
| sex | char(1) | YES | | NULL | |
| birth | date | YES | | NULL | |
| death | date | YES | | NULL | |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
1 Utworzono bazę danych o nazwie „zwierzęta domowe”.
2 Baza danych „zwierząt domowych” została wybrana i wprowadzona.
3 Utworzona zostanie tabela o nazwie „psy” zawierająca pola i ich typy danych. „Imię”, „właściciel” i
„rasa” będą się składać z różnej liczby do 20 znaków. „Płeć” to jeden znak, „f” lub „m” dla kobiety lub
mężczyzny. Kolumny „narodziny” i „śmierć” mają przypisany typ daty.
4 Polecenie DESCRIBE działa jak polecenie POKAŻ. Wyświetla układ nowej tabeli. Teraz możemy
wstawić dane do nowej tabeli.
Przykład
mysql> INSERT INTO dog(name,owner,breed, sex, birth, death)
-> VALUES('Fido','Mr. Jones', 'Mutt', 'M', '2004-11-12', '2006-04-02');
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
Tworzenie klucza
W prawdziwym życiu ludzi można zidentyfikować na podstawie numerów ubezpieczenia społecznego,
numerów prawa jazdy i numerów pracowników; książki można zidentyfikować za pomocą numerów
ISBN; a zamówienie w sklepie internetowym można rozpoznać po numerze zamówienia. Te numery
identyfikacyjne muszą być niepowtarzalne, aby żadne dwie osoby nie miały tego samego numeru
ubezpieczenia społecznego, żadne dwie książki nie miały tego samego numeru ISBN i tak dalej. Klucze
służą do jednoznacznej identyfikacji rekordu w tabeli. Istnieją dwa typy kluczy: klucze podstawowe i
klucze obce.

Klucze podstawowe
Każda tabela ma zwykle klucz podstawowy. Klucze podstawowe służą do jednoznacznej identyfikacji
rekordu w bazie danych. Muszą być unikalne, nigdy się nie zmieniać, występować tylko raz na tabelę i
zwykle są typami liczbowymi. Możesz wybrać ręczne wygenerowanie tego unikalnego numeru dla
każdego rekordu lub pozwolić bazie danych zrobić to za Ciebie. Jeśli pozwolisz bazie danych
wygenerować klucz podstawowy, wygeneruje ona unikalny numer, podając wartość początkową (np.
1), a następnie dla każdego nowego rekordu będzie zwiększał tę liczbę o jeden. Nawet jeśli rekord
zostanie usunięty, numer ten nigdy nie zostanie ponownie przetworzony. Baza danych zwiększa swój
wewnętrzny licznik, gwarantując, że każdy rekord otrzyma unikalny „klucz”. Aby ustawić pole jako klucz
podstawowy, użyj atrybutu PRIMARY KEY (nazwa_pola) i aby poinstruować bazę danych, aby
automatycznie utworzyła unikalny numer, użyj atrybutu AUTO_INCREMENT po definicji pola. Klucz
podstawowy nie może mieć wartości null. Poniższe dwa przykłady opisują tabelę o nazwie „kategorie”,
w której klucz podstawowy nosi nazwę „ID kategorii”. Będzie ona automatycznie zwiększana za każdym
razem, gdy do tabeli zostanie dodana nowa kategoria.
Przykład
mysql> USE northwind;
Database changed
mysql> DESCRIBE categories;
+--------------+-------------+------+-----+---------+------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra
|
+--------------+-------------+------+-----+---------+------------+
| CategoryID | int(11) | | PRI | NULL
|auto_increment |
| CategoryName | varchar(15) | | MUL | |
|
| Description | longtext | YES | | NULL |
|
| Picture | longblob | YES | | NULL |
|
+--------------+-------------+------+-----+---------+------------+
4 rows in set (0.09 sec)
Wyjaśnienie
„CategoryID” to klucz podstawowy, liczba całkowita składająca się z maksymalnie 11 cyfr, która będzie
zwiększana o 1, początkowo ustawiona na NULL (brak wartości). Za pierwszym razem, gdy rekord
zostanie wstawiony do bazy danych, wartość będzie wynosić 1.

Przykład
mysql> SELECT CategoryID, CategoryName FROM categories;
+------------+----------------+
| CategoryID | CategoryName |
+------------+----------------+
| 1 | Beverages |
| 2 | Condiments |
| 3 | Confections |
| 4 | Dairy Products |
| 5 | Grains/Cereals |
| 6 | Meat/Poultry |
| 7 | Produce |
| 8 | Seafood |
+------------+----------------+
8 rows in set (0.16 sec)
Wyjaśnienie
Klucz podstawowy nosi nazwę „CategoryID”. Służy do jednoznacznej identyfikacji różnych kategorii w
tej tabeli z bazy danych „northwind”. Gdy do tabeli zostanie dodana nowa kategoria, „ID kategorii”
będzie automatycznie zwiększana o 1.
Klucz obcy
Jeśli odwołanie do klucza podstawowego znajduje się w innej tabeli, nazywa się to kluczem obcym. Do
tworzenia relacji między tabelami używane są klucze obce. W poniższym przykładzie opisano dwie
tabele, które odwołują się do klucza „CategoryID”, chociaż jest on podstawowy w jednej, a obcy w
drugiej.
Przykład
mysql> DESCRIBE categories;
+--------------+-------------+------+-----+---------+---------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra
|
+--------------+-------------+------+-----+---------+---------+
1 | CategoryID | int(11) | | PRI | NULL |
auto_increment |
| CategoryName | varchar(15) | | MUL | |

|
| Description | longtext | YES | | NULL |
|
| Picture | longblob | YES | | NULL |
|
+--------------+-------------+------+-----+---------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)
mysql> DESCRIBE products;
+----------------+--------------+-----+-----+--------+--------+
| Field | Type | Null| Key | Default| Extra
|
+----------------+--------------+-----+-----+--------+--------| ProductID | int(11) | | PRI | NULL |
auto_increment|
| ProductName | varchar(40) | | MUL | |
|
| SupplierID | int(11) | YES | MUL | NULL |
|
2 | CategoryID | int(11) | YES | MUL | NULL |
|
| QuantityPerUnit| varchar(20) | YES | | NULL |
|
| UnitPrice | decimal(19,4)| YES | | NULL |
|
| UnitsInStock | smallint(6) | YES | | NULL |
|
| UnitsOnOrder | smallint(6) | YES | | NULL |
|
| ReorderLevel | smallint(6) | YES | | NULL |
|
| Discontinued | tinyint(4) | | | 0 |

|
+----------------+--------------+-----+-----+--------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
1 Tabela „kategorie” zawiera pole klucza podstawowego o nazwie „ID kategorii”.
2 Tabela „produkty” ma swój własny klucz podstawowy („ProductID”) oprócz klucza obcego o nazwie
„CategoryID”. Jeśli odwołanie do klucza podstawowego znajduje się w innej tabeli, nazywa się to
kluczem obcym.
Relacje
Dużą zaletą systemów relacyjnych baz danych jest możliwość tworzenia relacji między tabelami.
Mówiąc najprościej, relacja to połączenie między polem jednej tabeli a polem innej. Ta relacja
umożliwia wyszukiwanie powiązanych rekordów w bazie danych. Operacja dopasowywania wierszy z
jednej tabeli do drugiej przy użyciu jednej lub kilku wartości kolumn nazywana jest łączeniem. Istnieje
kilka typów instrukcji sprzężenia, na przykład sprzężenia pełne, sprzężenia krzyżowe, sprzężenia lewe
itd., Ale zacznijmy od prostego łączenia dwóch tabel, zwanego sprzężeniem wewnętrznym. Tabele
można powiązać ze sobą za pomocą kluczy. Jak omówiliśmy wcześniej, klucz podstawowy to kolumna
z unikalną wartością dla każdego wiersza. Pasujący klucz w drugiej tabeli nazywany jest kluczem obcym.
Za pomocą tych kluczy można powiązać dane w różnych tabelach bez powtarzania wszystkich danych
w każdej tabeli, w której spełniony jest określony warunek. Rozważmy poprzedni przykład 14.30, w
którym opisano dwie tabele z bazy danych „northwind”. Jedna tabela nosi nazwę „kategorie”, a druga
„produkty”. „CategoryId” to pole klucza podstawowego w tabeli „Categories”, a jest to klucz obcy w
tabeli „products”. Klucz „CategoryId” służy do tworzenia relacji między dwiema tabelami.
Dwa stoły ze wspólnym kluczem
Jak wspomniano wcześniej, zarówno tabela „kategorie”, jak i tabela „produkty” mają klucz
„CategoryID” z tymi samymi wartościami, co umożliwia utworzenie relacji między dwiema tabelami.
Utwórzmy relację, w której wymienione są wszystkie nazwy produktów, jeśli należą do kategorii
„Owoce morza”. Ponieważ każdy produkt w tabeli „produkty” należy do jednej z ośmiu kategorii w
tabeli „kategorie”, obie tabele można powiązać wspólnym „ID kategorii”.
Przykład
mysql> SELECT CategoryID, CategoryName FROM categories;
+------------+----------------+
| categoryID | categoryName |
+------------+----------------+
| 1 | Beverages |
| 2 | Condiments |
| 3 | Confections |
| 4 | Dairy Products |

| 5 | Grains/Cereals |
| 6 | Meat/Poultry |
| 7 | Produce |
| 8 | Seafood |
+------------+----------------+
8 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT CategoryID, ProductName FROM products;
(Partial Output)
+------------+----------------------------------+
| CategoryID | ProductName |
+------------+----------------------------------+
| 1 | Chai |
| 1 | Chang |
| 2 | Aniseed Syrup |
2 | Chef Anton's Cajun Seasoning |
| 2 | Chef Anton's Gumbo Mix |
| 2 | Grandma's Boysenberry Spread |
| 7 | Uncle Bob's Organic Dried Pears |
| 2 | Northwoods Cranberry Sauce |
| 6 | Mishi Kobe Niku |
| 8 | Ikura |
| 4 | Queso Cabrales |
| 4 | Queso Manchego La Pastora |
| 8 | Konbu |
| 7 | Tofu |
| 2 | Genen Shouyu |
Wyjaśnienie
Ten przykład wyświetla kolumny zarówno z tabeli „kategorie”, jak i tabeli „produkty”. W tabeli
„kategorie” „ID kategorii” jest polem podstawowym i jednoznacznie identyfikuje wszystkie inne pola
w tabeli. W tabeli „produkty” „ID kategorii” jest kluczem obcym i jest wielokrotnie powtarzany dla
wszystkich produktów.
Używanie w pełni kwalifikowanej nazwy i kropki, aby dołączyć do tabel

Podczas odpytywania więcej niż jednej tabeli kropka jest używana do pełnego zakwalifikowania
kolumn na podstawie ich nazwy tabeli, aby uniknąć potencjalnej niejednoznaczności, jeśli dwie tabele
mają pole o tej samej nazwie, jak pokazano w przykładzie 14.32.
Przykład
mysql> SELECT CategoryName, ProductName FROM categories, products
-> WHERE products.CategoryID = 8 AND categories.CategoryID =
8;
+--------------+---------------------------------+
| CategoryName | ProductName |
+--------------+---------------------------------+
| Seafood | Ikura |
| Seafood | Konbu |
| Seafood | Carnarvon Tigers |
| Seafood | Nord-Ost Matjeshering |
| Seafood | Inlagd Sill |
| Seafood | Gravad lax |
| Seafood | Boston Crab Meat |
| Seafood | Jack's New England Clam Chowder |
| Seafood | Rogede sild |
| Seafood | Spegesild |
| Seafood | Escargots de Bourgogne |
| Seafood | Röd Kaviar |
+--------------+---------------------------------+
12 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
W SELECT dwie tabele (oddzielone przecinkami) zostaną połączone polem „CategoryID”. Ponieważ
nazwa pola jest taka sama w obu tabelach, nazwa tabeli jest dodawana do nazwy pola z kropką, jako
produkty.CategoryId i kategorie.CategoryId. W klauzuli WHERE dwie tabele są połączone, jeśli obie
tabele mają „CategoryID” równy 8.
Skróty
Aby nieco ułatwić pracę, wpisując mniej skomplikowanych zapytań, SQL zapewnia mechanizm
aliasingu, który pozwala na użycie symbolicznych nazw kolumn i tabel. Alias jest definiowany za
pomocą słowa kluczowego AS, a alias składa się z pojedynczego znaku lub skróconego ciągu. Gdy alias

jest używany w klauzuli WHERE do reprezentowania nazwy tabeli, jest dodawany do niego kropka i
nazwa pola wybieranego z tej tabeli.
Format
(Alias kolumny)
SELECT column_name AS column_alias_name FROM table_name
(Alias tabeli)
SELECT column_name FROM table_name AS table_alias_name
Przykład
mysql> SELECT CategoryName as Foods FROM categories;
+----------------+
| Foods |
+----------------+
| Beverages |
| Condiments |
| Confections |
| Dairy Products |
| Grains/Cereals |
| Meat/Poultry |
| Produce |
| Seafood |
+----------------+
8 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Nazwa kolumny z tabeli „kategorie” została nazwana „CategoryName”. Alias o nazwie „Foods” jest
tworzony za pomocą słowa kluczowego AS po „CategoryName”. Teraz, gdy SELECT zwróci zestaw
wyników, wynik pokaże „Foods” jako nazwę kolumny.
Przykład
mysql> SELECT ProductName FROM products AS p, categories AS c
WHERE
-> p.CategoryID = c.CategoryID AND c.CategoryName="SeaFood";
+---------------------------------+
| ProductName |

+---------------------------------+
| Ikura |
| Konbu |
| Carnarvon Tigers |
| Nord-Ost Matjeshering |
| Inlagd Sill |
| Gravad lax |
| Boston Crab Meat |
| Jack's New England Clam Chowder |
| Rogede sild |
| Spegesild |
| Escargots de Bourgogne |
| Röd Kaviar |
+---------------------------------+
12 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
Na początku ten przykład może wydawać się nieco skomplikowany. Tabela o nazwie „produkty”
otrzymuje alias „p”, a nazwa tabeli „kategorie” otrzymuje alias „c”. Te aliasy są krótkimi nazwami, co
ułatwia wpisywanie zapytania, gdy w grę wchodzi więcej niż jedna tabela; na przykład, zamiast
wpisywać products.CategoryID, możemy wpisać p.CategoryID, a do category.CategoryName można się
odwołać jako c.CategoryName.
Zmiana tabeli
Zmieniając tabelę, przedefiniowujesz jej strukturę, dodając lub upuszczając nowe kolumny, klucze,
indeksy i tabele. Możesz także użyć polecenia ALTER, aby zmienić nazwy kolumn, typy i nazwę tabeli.
Format
ALTER TABLE tablename ADD column datatype
Przykład
use pets;
1 mysql> ALTER TABLE dog ADD pet_id int(11);
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
2 mysql> ALTER TABLE dog MODIFY column pet_id int(11)
--> auto_increment primary key;

Query OK, 1 row affected (0.11 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
3 mysql> describe dog;
+--------+-------------+------+-----+---------+---------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra
|
+--------+-------------+------+-----+---------+---------------+
| name | varchar(20) | YES | | NULL |
|
| owner | varchar(20) | YES | | NULL |
|
| breed | varchar(20) | YES | | NULL |
|
| sex | char(1) | YES | | NULL |
|
| birth | date | YES | | NULL |
|
| death | date | YES | | NULL |
|
| pet_id | int(11) | | PRI | NULL | auto_increment
|
+--------+-------------+------+-----+---------+---------------+
7 rows in set (0.00 sec)
mysql> select * from dog;
+-------+-------------+-------+-----+-----------+-----------+----+
| name | owner | breed | sex | birth | death |
pet_id |
+-------+-------------+-------+-----+------------+-----------+---| Fido | Mr. Jones | Mutt | M | 2004-11-12| 2006-04-02|
1|
| Lassie| Tommy Rettig| Collie| F | 2006-01-10| NULL |

2|
+-------+-------------+-------+-----+-----------+-----------+----+
2 rows in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
1 Polecenie ALTER zmieni tabelę poprzez dodanie nowego pola o nazwie „pet_id”, będącego liczbą
całkowitą składającą się z 11 cyfr.
2 Po utworzeniu pola „pet_id” ponownie używa się polecenia ALTER, aby uczynić go kluczem
podstawowym, który będzie automatycznie zwiększany za każdym razem, gdy dodawany jest rekord.
3 Polecenie DESCRIBE pokazuje strukturę tabeli po jej zmianie. Dodano klucz podstawowy.
Upuszczanie stołu
Upuszczenie stołu jest stosunkowo proste. Po prostu użyj polecenia drop i nazwy tabeli:
mysql> drop table dog; Query OK, 20 rows affected (0.11 sec)
Upuszczanie bazy danych
Aby usunąć bazę danych, użyj polecenia drop database:
mysql> drop database pets; Query OK, 1 row affected (0.45 sec)
Funkcje SQL
Następujące funkcje służą do zmiany lub formatowania wyniku zapytania SQL. Dostępne są funkcje dla
łańcuchów, liczb, dat, serwera i informacji itd. Zwracają zestaw wyników. Funkcje są specyficzne dla
dostawcy, co oznacza, że funkcje obsługiwane przez MySQL mogą nie być obsługiwane przez Microsoft
SQL Server. Zobacz dokumentację MySQL, aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych funkcji. Podczas
korzystania z funkcji SELECT z funkcją funkcja, tak jak została wywołana, jest wyświetlana jako nazwa
kolumny w zestawie wyników, jak pokazano w przykładzie.
Przykład
1 mysql> SELECT avg(UnitPrice)
FROM order_details;
+----------------+
| avg(UnitPrice) |
+----------------+
| 26.21851972 |
+----------------+
1 row in set (0.01 sec)
2 mysql> SELECT avg(UnitPrice) as 'Average Price'
FROM order_details;
+---------------+

| Average Price |
+---------------+
| 26.21851972 |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
1 Funkcja jest wyświetlana jako nazwa kolumny.
2 Możesz użyć słowa kluczowego AS, aby utworzyć alias lub inną nazwę dla kolumny, w której funkcja
wyświetla zestaw wyników.
Funkcje numeryczne
Załóżmy, że chcesz uzyskać sumę wszystkich zamówień lub średni koszt zestawu przedmiotów lub
policzyć wszystkie wiersze w tabeli na podstawie określonego warunku. Funkcje agregujące zwracają
pojedynczą wartość na podstawie zestawu innych wartości. Jeśli jest używany wśród wielu innych
wyrażeń na liście pozycji instrukcji SELECT, SELECT musi mieć klauzulę GROUP BY. Klauzula GROUP BY
nie jest wymagana, jeśli funkcja agregująca jest jedyną wartością pobieraną przez instrukcję SELECT.
Funkcje i ich składnia są wymienione w tabeli
Funkcja: Co robi
AVG(): oblicza i zwraca średnią wartość kolumny.
COUNT(wyrażenie): zlicza wiersze zdefiniowane przez wyrażenie.
COUNT(): Zlicza wszystkie wiersze w tabeli.
MIN(): Zwraca minimalną wartość w kolumnie.
MAX(): zwraca maksymalną wartość w kolumnie według wyrażenia.
SUM(): Zwraca sumę wszystkich wartości w kolumnie.
Przykład
1 mysql> select count(*) from products;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 81 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> SELECT count(*) as 'Number of Rows' FROM products;
+----------------+

| Number of Rows |
+----------------+
| 81 |
+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
1 Funkcja COUNT () zlicza wszystkie wiersze w tabeli.
Przykład
1 mysql> SELECT avg(UnitPrice)
FROM order_details;
+----------------+
| avg(UnitPrice) |
+----------------+
| 26.21851972 |
+----------------+
1 row in set (0.01 sec)
2 mysql> SELECT FORMAT(avg(UnitPrice),2) as 'Average Price'
FROM order_details;
+---------------+
| Average Price |
+---------------+
| 26.22 |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
Wyjaśnienie
1 Funkcja AVG () oblicza i zwraca średnią wartość kolumny o nazwie „Cena jednostkowa”.
2 Funkcja FORMAT zwraca wynik funkcji AVG () z rozszerzeniem dokładności do dwóch miejsc po
przecinku.
Korzystanie z GROUP BY
Klauzula GROUP BY może być używana z SELECT w celu zebrania wszystkich danych z wielu rekordów i
pogrupowania wyników według jednej lub większej liczby kolumn. Jest to przydatne w przypadku
funkcji agregujących, takich jak SUMA, COUNT, MIN lub MAX. Zobacz dwa poniższe przykłady.

Przykład
mysql> select CategoryID, SUM(UnitsInStock) as 'Total Units in
Stock'
-> FROM products
-> GROUP BY CategoryID;
+------------+----------------------+
| CategoryID | Total Units in Stock |
+------------+----------------------+
| NULL| 0 |
| 1 | 559 |
| 2 | 507 |
| 3 | 386 |
| 4 | 393 |
| 5 | 308 |
| 6 | 165 |
| 7 | 100 |
| 8 | 701 |
+------------+----------------------+
9 rows in set (0.00 sec)
Przykład
mysql> select C.CategoryName,
-> SUM(P.unitsInsStock) AS Units
-> FROM products as P
-> join categories AS C ON C.CategoryID=
-> P.CategoryID Group By C.CategoryName;
+----------------+-------+
| CategoryName | Units |
+----------------+-------+
| Beverages | 559 |
| Condiments | 507 |
| Confections | 386 |

| Dairy Products | 393 |
| Grains/Cereals | 308 |
| Meat/Poultry | 165 |
| Produce | 100 |
| Seafood | 701 |
+----------------+-------+
8 rows in set (0.00 sec)
Funkcje łańcuchowe
SQL udostępnia szereg podstawowych funkcji tekstowych, wymienionych w tabeli
Funkcja: Co robi
CONCAT (ciąg1, ciąg2, ...): Łączy wartości kolumn lub zmienne w jeden ciąg.
LOWER (ciąg): Konwertuje ciąg na wszystkie małe litery.
SUBSTRING (ciąg, pozycja): Wyodrębnia część ciągu
TRANSLATE: Konwertuje ciąg z jednego zestawu znaków na inny.
TRIM ('ciąg'); : Usuwa początkowe znaki, końcowe znaki lub oba te znaki z ciągu znaków.
UPPER (ciąg): Konwertuje ciąg na wszystkie wielkie litery
Przykład
mysql> select upper(CompanyName) as 'Company' from shippers;
+------------------+
| Company |
+------------------+
| SPEEDY EXPRESS |
| UNITED PACKAGE |
| FEDERAL SHIPPING |
+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> select lower(CompanyName) as 'Company' FROM shippers;
+------------------+
| Company |
+------------------+
| speedy express |

| united package |
| federal shipping |
+------------------+
3 rows in set (0.00 sec)
Funkcje daty i czasu
Aby uzyskać datę i godzinę, MySQL udostępnia funkcje przedstawione w tabeli
Funkcja: Przykład
NOW(): wybierz NOW() -> 2006-03-23 20:52:58
CURDATE (): wybierz CURDATE (); -> „2006-12-15”
CURTIME (): wybierz CURTIME (); -> „23: 50: 26”
DAYOFYEAR (data): wybierz DAYOFYEAR ('2006-12-15'); -> 349
DAYOFMONTH (data): wybierz DAYOFMONTH ('2006-12-15'); -> 15
DAYOFWEEK (data): wybierz DAYOFWEEK ('2006-12-15'); -> 6
WEEKDAY (data): wybierz WEEKDAY ('2006-12-15'); -> 4
NAZWA MIESIĄCA (data): wybierz NAZWA MIESIĄCA ('2006-12-15'); -> grudzień
DAYNAME (data): wybierz DAYNAME ('2006-12-15'); -> piątek
ROK (data): wybierz ROK ('2006-12-15'); -> 2006
QUARTER (data): wybierz KWARTAŁ ('2006-12-15'); -> 4
Przykład
mysql> select NOW() ;
+---------------------+
| NOW() |
+---------------------+
| 2006-03-21 00:32:37 |
+---------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select CURDATE();
+----------------+
| CURDATE() |
+----------------+
| 2006-03-21 |

+----------------+
1 row in set (0.03 sec)
mysql> select CURTIME();
+----------------+
| CURTIME() |
+----------------+
| 00:12:46 |
+----------------+
1 row in set (0.01 sec)
Formatowanie daty i godziny
Podczas pobierania dat i godzin z tabeli może się okazać, że chcesz sformatować dane wyjściowe. Na
przykład podczas wybierania dat zamówień z tabeli zamówień w bazie danych „northwind” zestaw
wyników nie jest przyjazny dla użytkownika. Wartości dat w SQL są zawsze zapisywane w formacie MM
/ DD / RR (RR). Funkcje DATE_FORMAT () i TIME_FORMAT () (patrz Przykład 14.43) zawierają listę
parametrów (patrz Tabela 14.7) używanych do określenia sposobu wyświetlania danych wyjściowych.
Przykład
mysql> select DATE_FORMAT('2006-03-23', '%W %M %d, %Y') as Today;
+-------------------------+
| Today |
+-------------------------+
| Thursday March 23, 2006 |
+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select DATE_FORMAT(OrderDate,'%M %e, %Y - %l:%i %p')
FROM orders LIMIT 5;
+-----------------------------------------------+
| DATE_FORMAT(OrderDate,'%M %e, %Y - %l:%i %p') |
+-----------------------------------------------+
| July 4, 1996 - 12:00 AM |
| July 5, 1996 - 12:00 AM |
| July 8, 1996 - 12:00 AM |
| July 8, 1996 - 12:00 AM |

| July 9, 1996 - 12:00 AM |
+-----------------------------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
Parametr: Co to oznacza
% a: Skrót dnia tygodnia (niedziela, poniedziałek, wtorek itp.)
% b: Skrót nazwy miesiąca (styczeń, luty, marzec itd.)
% c: Miesiąc (1–12)
% d: dwucyfrowy dzień miesiąca (01–31)
% D: dzień z sufiksem (30, 31)
% e: dzień miesiąca (1–31)
% f: mikrosekundy (000000..999999)
% H: godzina (00–23)
% h: godzina (01..12)
% i: minuty, numeryczne (00–59)
% I: godzina (01–12)
% j: dzień w roku (001–366)
% k: godzina (0–23)
% l: godzina (1–12)
% m: Miesiąc z początkowym 0 (01, 06 itd.)
% M: nazwa miesiąca (marzec, kwiecień, maj itd.)
% p: AM / PM
% r: Godzina, 12 -‐ godzinna (gg: mm: ss, a następnie AM lub PM)
% S: sekundy (00..59)
% s: sekundy (00..59)
% T: czas, 24 godziny (hh: mm: ss)
% U: tydzień (00..53) zaczynający się od niedzieli
% u: tydzień (00..53) zaczynający się w poniedziałek
% v: tydzień (01..53) zaczynający się w poniedziałek
% V: tydzień (01..53) zaczynający się od niedzieli
% W: dzień powszedni (niedziela, poniedziałek itd.)
% w: dzień tygodnia (0 = niedziela..6 = sobota)

% Y: rok (1999, 2007)
% y: dwucyfrowy rok (99, 07)
%%: dosłowny znak %
Polecenie MySQL EXTRACT
Polecenie EXTRACT jest przykładem rozszerzenia MySQL, nieopisanego w standardzie SQL. Pozwala
wyodrębnić różne części daty lub godziny, jak pokazano w tabeli
Typ: Format
SECOND: SECONDS
MINUTA: MINUTY
HOUR: HOURS
DZIEŃ: DNI
MIESIĄC: MIESIĄCE
YEAR: YEARS
MINUTE SECOND: „MINUTES: SECONDS”
HOUR_MINUTE: „HOURS: MINUTES”
DAY_HOUR: „DAYS HOURS”
YEAR_MONTH: „YEARS -‐ MONTHS”
HOUR_SECOND: „HOURS: MINUTES: SECONDS”
DAY_MINUTE: „DAYS HOURS: MINUTES”
DAY_SECOND: „DAYS HOURS: MINUTES: SECONDS”
Przykład
mysql> select EXTRACT(YEAR FROM NOW());
+--------------------------+
| EXTRACT(YEAR FROM NOW()) |
+--------------------------+
| 2006 |
+--------------------------+
1 row in set (0.03 sec)

Integracja PHP i MySQL
Wprowadzenie
Użytkownik wypełnił formularz i przesłał go. Zawiera listę przedmiotów, które chce kupić. Informacje
o tym użytkowniku są przechowywane w tabeli bazy danych o nazwie „klienci”. Chcesz pobrać
wszystkie zamówienia i informacje o produktach dla tego klienta z bazy danych i wyświetlić wybrane
dane na stronie internetowej bezpośrednio ze swojego skryptu PHP. Teraz dowiesz się, jak zintegrować
PHP i MySQL.
PHP zapewnia wbudowane funkcje, które umożliwiają wykonanie wszystkich operacji niezbędnych do
otwierania i wybierania bazy danych oraz wysyłania do niej zapytań SQL w celu tworzenia tabel, ich
aktualizacji i usuwania, pobierania rekordów i wyświetlania wyników. Możesz stworzyć swój formularz
HTML, przetworzyć go i połączyć się z bazą danych MySQL w jednym programie PHP! Na początku tej
książki opisaliśmy PHP i MySQL jako idealne połączenie. W tym rozdziale zobaczymy, jak działa to
małżeństwo.
Łączenie się z serwerem bazy danych
Aby nawiązać połączenie z serwerem bazy danych MySQL ze skryptu PHP, użyj funkcji PHP
mysql_connect ().
Format
resource mysql_connect ( [string server [, string username [,
string password [, bool new_link [, int client_flags]]]]] )
Pierwszym argumentem jest serwer hosta, na którym będzie działał serwer MySQL. Może również
zawierać adres IP, numer portu, ścieżkę do lokalnego gniazda i tak dalej. Drugi argument to nazwa
użytkownika, domyślna wartość dla nazwy właściciela procesu serwera. Następnym argumentem jest
hasło, jeśli takie istnieje. Jeśli nastąpi drugie wywołanie mysql_connect() z tymi samymi argumentami,
nowe łącze nie zostanie ustanowione, ale zamiast tego zostanie zwrócony identyfikator już otwartego
łącza. Jeśli określisz parametr new_link, mysql_connect() zawsze otworzy nowe łącze. Jeśli połączenie
się powiedzie, mysql_connect() zwraca łącze połączenia, a jeśli nie, funkcja zwraca FALSE. Zwrócony
zasób wskazuje na serwer bazy danych i jest używany przez wszystkie inne funkcje mysql w skrypcie.
Kiedy strona internetowa lub skrypt PHP się kończy, baza danych jest automatycznie zamykana, a
zasób, który do niej prowadzi, jest zwalniany, więc jeśli uruchomisz inną stronę, będziesz musiał
ponownie połączyć się z bazą danych. Jeśli chcesz zamknąć bazę danych przed zakończeniem
programu, PHP udostępnia funkcję mysql_close(). Funkcja mysql_close() zamyka połączenie z
serwerem MySQL, do którego odwołuje się łącze.
Format
bool mysql_close ( [resource link_identifier]
Przykład
<? php
print "Otwarcie połączenia z serwerem bazy danych <br
/> ";
1 $ link = mysql_connect ("localhost", "root", "hasło");

2 print "Połączenie działało. Link to: $ link <br />";
print "Zamykanie połączenia <br />";
3 mysql_close ($ link);
?>
Wyjaśnienie
1 Funkcja PHP mysql_connect() łączy się z serwerem bazy danych MySQL działającym na hoście
lokalnym, używając roota jako nazwy użytkownika i hasła jako hasła.
2 W tym wierszu wartość zasobu to Identyfikator zasobu # 2. Jeśli połączenie nie powiodło się,
wynikiem jest FALSE.
3 Funkcja mysql_close() zamyka połączenie z bazą danych wcześniej otwarte przez mysql_connect ().
mysql_close () nie jest konieczna, ponieważ połączenie zostanie automatycznie zamknięte, gdy skrypt
osiągnie koniec wykonywania
Wybór bazy danych
Po połączeniu się z serwerem bazy danych następnym krokiem jest ustawienie domyślnej bazy danych,
której będziesz używać. Funkcja mysql_select_database() służy do wybierania bazy danych MySQL.
(Jest to odpowiednik polecenia use podczas korzystania z klienta mysql). Pierwszy argument to nazwa
bazy danych. Drugim argumentem jest połączenie MySQL (łącze) ustanowione podczas wykonywania
funkcji mysql_connect().
Format
bool mysql_select_db ( string database_name [, resource link_identifier] )
Przykład
<?php
print "Opening the connection to the database server< br
/>";
1 mysql_connect("localhost", "root", "password");
print "Selecting a database< br />";
2 $result = mysql_select_db( "northwind" );
3 if ( $result ) {
print "Database selected successfully< br />";
} else {
print "There was a problem with the database
selection< br />";
}
?>

Wyjaśnienie
1 Najpierw nawiąż połączenie z serwerem bazy danych MySQL; w tym przykładzie połączenie jest
nawiązywane z hostem lokalnym przy użyciu roota i hasła do uwierzytelnienia.
2 Używając funkcji mysql_select_db (), baza danych „test” zostaje ustawiona jako domyślna. Odtąd
wszystkie wykonywane zapytania zakładają tę bazę danych. Ponieważ po zamknięciu połączenia
domyślna baza danych jest również zamykana, może być konieczne wykonanie mysql_connect () i
mysql_select_db () na każdej stronie wymagającej połączenia z bazą danych.
3 Jeśli się powiedzie, mysql_select_db () zwraca boolean TRUE, w przeciwnym razie zwraca FALSE.
Wykonywanie instrukcji SQL (INSERT, UPDATE, DELETE)
Po nawiązaniu połączenia z serwerem bazy danych i wybraniu bazy danych czas rozpocząć
wykonywanie poleceń SQL. PHP udostępnia funkcję mysql_query () do wykonywania zapytań do bazy
danych. Musisz mieć odpowiednie uprawnienia do wykonywania zapytań w danym formacie bazy
danych
Format
resource mysql_query ( string query [, resource link_identifier] )
W przypadku instrukcji SELECT, SHOW, DESCRIBE lub EXPLAIN mysql_query () zwraca zasób w
przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędu. W przypadku innych typów instrukcji SQL (UPDATE,
DELETE, DROP itp.) Mysql_query () zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku błędu.
PHP udostępnia wiele funkcji do obsługi wyniku, takich jak mysql_fetch_array (), mysql_num_rows (),
mysql_affected_rows () i tak dalej. Możesz także użyć wbudowanych funkcji obsługi błędów, aby
dowiedzieć się, gdzie zapytanie nie powiodło się. Możesz sprawdzić poprawność instrukcji SQL,
wykonując ją na dowolnym innym kliencie, na przykład w wierszu poleceń mysql. W przypadku INSERT,
UPDATE i DELETE ta funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli operacja zakończyła się pomyślnie, a FALSE w
przeciwnym razie.
Przykład
<html><head><title>MySQL Query in PHP</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<font size='+1' face='arial'>
<?php
print "Opening the connection to the database server< br
/>";
1 $link = mysql_connect("localhost", "ellie", "");
print "Selecting the 'northwind' database< br />";
2 mysql_select_db("northwind");
3 $query="UPDATE Shippers SET phone='(777) 430-2346'
WHERE

CompanyName = 'Federal Shipping'";
4 $result= mysql_query($query);
5 $rows_affected= mysql_affected_rows($link); /* numbers of
rows affected by
the most recently executed query */
echo "You have updated $rows_affected rows.< br />";
if ($result){
print "Query successful!< br />";
}
else{
6 die("Query failed.". mysql_error());
}
print "Closing the connection< br />";
7 mysql_close( $link ) ;
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Najpierw połącz się z serwerem bazy danych.
2 Następnie wybrana jest baza danych ćwiczeń „Northwind”.
3 Tutaj tworzona jest instrukcja SQL. Jest przypisana do zmiennej o nazwie $ query. Zwróć uwagę, że
ciąg SQL jest taki sam, jak każda inna instrukcja SQL, którą można wpisać w przeglądarce zapytań
MySQL lub w wierszu poleceń mysql. Może również zawierać jawne wartości lub zmienne oceniane
przez PHP przed wysłaniem zapytania do bazy danych.
4 Funkcja mysql_query () jest wykonywana i zwróci wartość true, jeśli zapytanie się powiedzie, lub
false, jeśli nie.
5 Funkcja mysql_affected_rows () zwraca liczbę wierszy, których dotyczy ten problem, z poprzedniego
zapytania MySQL.
6 Jeśli zapytanie się powiedzie, baza danych zostanie zaktualizowana. Jeśli nie, skrypt PHP zginie
(zakończy pracę) i wyświetli się komunikat: „Zapytanie nie powiodło się:”, a następnie powód błędu.
Wiadomość mysql_error () powie ci, co było nie tak z twoim zapytaniem, podobnie jak wiadomość,
którą otrzymałeś w konsoli MySQL. Drugi nie powiódł się, ponieważ cudzysłowy otaczające numer
telefonu zostały usunięte.
7 Baza danych jest zamknięta.

Pobieranie wyników zapytania (SELECT)
Polecenia SQL INSERT, UPDATE i DELETE nie zwracają żadnych danych, jak pokazano w poprzednich
przykładach, podczas gdy instrukcja SELECT zwykle zwraca zestaw rekordów danych, zwany zestawem
wyników. Format funkcji mysql_query () nie zmienia się, ale zamiast wartości prawda – fałsz lub zasób
zwracany jest zestaw wyników, i fałsz, jeśli zapytanie nie powiedzie się.
Format
resource mysql_query ( string query [, resource link_identifier] )
W wyniku wykonania kodu SQL do zestawu wyników może zostać zwróconych wiele wierszy danych.
Jeśli ta funkcja nie wykona instrukcji SQL, zwróci FALSE zamiast zestawu wyników. Aby wyświetlić
zestaw wyników, PHP udostępnia szereg funkcji, w tym mysql_result (), mysql_fetch_array () i
mysql_fetch_row ().
Funkcja mysql_fetch_row ()
Funkcja mysql_fetch_row () służy do wyodrębnienia jednego rekordu danych z zestawu wyników.
Format
array mysql_fetch_row ( resource result )
Zmienna $ result_set ma przypisaną wartość zwróconą przez funkcję mysql_query (), tablicę
numeryczną. Chociaż zestaw wyników może zawierać wiele rekordów, wartość zwracana przez funkcję
mysql_fetch_row () to tylko pierwszy wiersz. Każde kolejne wywołanie funkcji mysql_fetch_row ()
zwraca następny rekord (przesuwając wewnętrzny wskaźnik), aż nie będzie już żadnych rekordów.
Przykład
<html><head><title>MySQL Fetch a Row</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<font size='+1' face='arial'>
<?php
print "Opening the connection to the database server< br
/>";
1 $link = mysql_connect("localhost", "ellie", "");
print "Selecting the 'northwind' database< br />";
2 mysql_select_db("northwind");
$query="SELECT CompanyName, Phone from Shippers";
3 $result_set= mysql_query($query);
if ($result_set){
print "Fetch the first row of data.< br />";
4 $record= mysql_fetch_row($result_set);

// print_r($record);
5 foreach ($record as $value){
print "<em>$value </em>"; // print the row
}
print "< br />";
}
else{ die("Query failed.". mysql_error());
}
print "Closing the connection< br />";
mysql_close( $link );
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Nawiązywane jest połączenie z serwerem bazy danych. Zauważ, że musimy to zrobić na każdej
stronie, która wymaga połączenia z bazą danych, ponieważ połączenie jest niejawnie zamykane na
końcu skryptu.
2 Następnie wybiera się bazę danych. Ponownie, linie 1 i 2 są wymagane na początku wszystkich stron
obsługujących bazę danych. Alternatywnie możesz umieścić te instrukcje w skrypcie, który zostanie
załadowany na każdej stronie za pomocą funkcji include ().
3 Zapytanie SQL wykonuje zapytanie, a wynik jest przypisywany do zmiennej $ result_set. Może zostać
zwróconych dużo danych. 4 Jeden rekord jest pobierany z zestawu wyników. Funkcja przechowuje
wewnętrzny licznik pobranych rekordów, dzięki czemu następne wywołanie mysql_fetch_row ()
zwraca następny rekord w zestawie, dopóki nie będzie ich już więcej.
5 Pętla foreach służy do wyświetlania zawartości tablicy, która została zwrócona przez
mysql_fetch_row ().
Funkcja mysql_fetch_assoc ()
W poprzednim przykładzie pobraliśmy rekord z zestawu rekordów, a zwrócony rekord był tablicą
indeksowaną numerycznie. Jednak PHP obsługuje również tablice asocjacyjne, które są czasami
znacznie łatwiejsze w użyciu. Funkcja mysql_fetch_assoc () jest bardzo podobna do mysql_fetch_row
() z wyjątkiem tego, że zwrócony wynik jest tablicą asocjacyjną.
Format
array mysql_fetch_assoc ( resource result )
W tym przykładzie zmienna $ record_set zawiera to, co zostało zwrócone przez funkcję mysql_query
(), a $ record to bieżący wiersz z tego zestawu rekordów wyrażony jako tablica asocjacyjna.

Przykład
<html><head><title>MySQL Fetch Associative Array</title></head>
<body bgcolor="lightblue">
<font size='+1' face='arial'>
<?php
print "Opening the connection to the database server< br
/>";
$link = mysql_connect("localhost", "ellie", "");
1 print "Selecting the 'northwind' database< br />";
2 mysql_select_db("northwind");
3 $query="SELECT CompanyName, Phone from Shippers";
4 $result_set= mysql_query($query);
if ($result_set){
print "Fetch the first row of data.< br />< br />";
5 $record= mysql_fetch_assoc($result_set);
6 foreach ( $record as $key=>$value){
print "<em>$key: $value </br></em>"; // Print the row
}
print "< br />";
}
else{ die("Query failed.". mysql_error());
}
print "Closing the connection< br />";
mysql_close( $link );
?>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1, 2 Baza danych „northwind” zostaje otwarta i wybrana.
3 Ciąg instrukcji SQL SELECT jest przypisany do zmiennej $ query.
4 Zestaw wyników zawiera wyniki zwrócone z zapytania do bazy danych.

5 Zamiast używać mysql_fetch_row () i uzyskiwać tablicę indeksowaną według liczb, funkcja
mysql_fetch_assoc () zwraca tablicę asocjacyjną z indeksem będącym nazwą pola określonego w bazie
danych i jego wartością znajdującą się w tym polu.
6 Pętla foreach służy do iteracji po tablicy asocjacyjnej w celu pobrania zarówno klucza (nazwy pola),
jak i wartości z nim związanej.
Inne przydatne funkcje MySQL
PHP zawiera kilka innych wbudowanych funkcji MySQL. W tej sekcji przyjrzymy się innym, często
używanym. Tabela 15.1 zawiera listę niektórych funkcji MySQL, które mogą być przydatne podczas
integracji PHP i MySQL.
Funkcja bazy danych: co robi
mysql_connect (): Otwiera połączenie z serwerem MySQL.
mysql_pconnect (): Otwiera trwałe połączenie.
mysql_selectdb (): wybiera domyślną bazę danych.
mysql_change_user (): Zmienia tożsamość zalogowanego użytkownika.
mysql_list_dbs: Wyświetla listę baz danych dla tego serwera MySQL.
mysql_list_tables: wyświetla listę tabel w bazie danych.
Funkcje zapytań wpływające na wiersze
mysql_fetch_assoc (): Zwraca jeden wiersz wynikowy jako tablicę asocjacyjną.
mysql_fetch_row (): Zwraca jeden wiersz wynikowy jako tablicę. mysql_affected_rows (): Zwraca liczbę
wierszy, na które ma wpływ zapytanie.
mysql_num_rows (): Zwraca liczbę wybranych wierszy.
mysql_fetch_object (): Zwraca wiersz wynikowy jako obiekt.
Funkcje zapytań wpływające na kolumny
mysql_fetch_field (): Pobiera informacje o kolumnie z wyniku i zwraca jako obiekt.
mysql_field_name (): Pobiera nazwę określonego pola w wyniku.
mysql_list_fields (): ustawia wskaźnik wyniku na określone przesunięcie pola. mysql_num_fields ():
Pobiera liczbę pól w wyniku.
mysql_field_seek (): ustawia wskaźnik wyniku na określone przesunięcie pola.
mysql_field_type (): Pobiera typ określonego pola w wyniku.
mysql_field_len (): Zwraca długość określonego pola.
mysql_field_table (): Pobiera nazwę tabeli, w której znajduje się określone pole. mysql_tablename ():
Pobiera nazwę tabeli pola.
Funkcje do obsługi błędów
mysql_errno (): Zwraca wartość liczbową komunikatu o błędzie z poprzedniej operacji MySQL.

mysql_error (): Zwraca tekst komunikatu o błędzie z poprzedniej operacji MySQL.
Funkcja mysql_error()
Wykonanie funkcji bazy danych może się nie powieść z różnych powodów. Być może serwer bazy
danych jest wyłączony lub połączenie sieciowe jest niedostępne lub po prostu nazwa użytkownika i
hasło używane do połączenia nie mają uprawnień dostępu do bazy danych.
Funkcja mysql_error () zwraca tekst komunikatu o błędzie wygenerowanego przez serwer MySQL. Jeśli
wystąpiły komunikaty o błędach wygenerowane przez wiele wywołań MySQL, ta funkcja zwraca
najczęściej występujący komunikat o błędzie.
Format
$ error_message mysql_error()
W powyższym formacie $ error_message to tekst komunikatu o błędzie zwróconego z serwera bazy
danych.
Przykład
<?php
print "Opening the connection to the database server< br
/>";
1 mysql_connect("localhost", "root", "password");
print "Selecting a database< br />";
2 $result = mysql_select_db( "addressbook" );
3 if ( $result ) {
print "Database selected successfully< br />";
} else {
4 $error_message = mysql_error();
print "There was a problem with the database
selection:< br />";
5 print $error_message;
}
?>
Wyjaśnienie
1 Użytkownik root próbuje połączyć się z serwerem bazy danych.
2 Baza danych, z którą będziemy pracować, „książka adresowa”, jest wybrana. Zakładamy, że ta baza
danych jest dostępna i że mamy do niej dostęp.
3 Sprawdzamy wartość zmiennej $ result. Większość funkcji MySQL w PHP zwraca FALSE, jeśli
wywołanie serwera bazy danych nie powiedzie się.

4 Aby znaleźć przyczynę tego niepowodzenia, wywoływana jest funkcja mysql_error (). Zwróci
wiadomość tekstową z serwera bazy danych wyjaśniającą problem. W tym przypadku błąd informuje,
że baza danych „książka adresowa” nie istnieje.
5 Ta linia wyświetla komunikat o błędzie
Funkcja mysql_num_rows ()
Funkcja mysql_num_rows () zwraca liczbę wierszy w zestawie wyników.
Format
int mysql_num_rows( resource result )
W poprzednim przykładzie $ result_set jest tym, co otrzymałeś z wykonania zapytania SELECT, a $
number_of_rows to liczba pobranych wierszy.
Przykład
<?php
mysql_connect("localhost", "ellie", "");
mysql_select_db( "northwind" );
print "Executing SQL...< br />";
1 $result_set = mysql_query( "SELECT ShipName FROM orders");
2 $num_rows = mysql_num_rows( $result_set );
3 print "<b>There are a total of $num_rows ship names
in the \"orders\" table.";
?>
Wyjaśnienie
1 Po połączeniu się z serwerem bazy danych i wybraniu bazy danych wykonywana jest instrukcja
SELECT. Zmienna $ result_set będzie zawierała wszystkie wiersze wybrane z tabeli „zamówienia”.
2 Funkcja mysql_num_rows () zwróci liczbę wierszy w zestawie rekordów.
3 Wyświetla liczbę wybranych wierszy.
Funkcja mysql_num_fields ()
Funkcja mysql_num_fields () zwraca liczbę pól w tabeli, a funkcja mysql_field_name () zwraca nazwę
pola.
Format
int mysql_num_fields( resource result )
W poprzednim przykładzie zmienna $ result_set zawiera rekordy pobrane za pomocą zapytania
SELECT, a $ number_of_fields zawiera całkowitą liczbę kolumn w tym zestawie wyników.
Funkcja mysql_field_name()

Funkcja mysql_field_name () zwraca nazwę określonego pola.
Format
string mysql_field_name( resource result, int field_offset )
W poprzednim przykładzie zmienna $ result_set jest wynikiem wykonania instrukcji SELECT, a zmienna
$ index jest indeksem określonego pola w bieżącym zestawie wyników.
Przykład
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "password");
1 mysql_select_db( "northwind" );
print "Executing SQL...< br />";
2 $result_set = mysql_query( "SELECT * FROM customers");
3 print "<table>";
// Print the headers
4 for( $c=0; $c<mysql_num_fields( $result_set ); $c++ ) {
5 print "<th>". mysql_field_name( $result_set,
$c
) . "</th>";
}
// Print all the rows
6 while( $record = mysql_fetch_row( $result_set )) {
7 print "<tr>";
8 for( $c=0; $c<mysql_num_fields( $result_set ); $c++ ) {
9 print "<td>". $record[$c] ."</td>";
}
10 print "</tr>";
}
11 print "</table>";
?>
Wyjaśnienie
1 Baza danych „northwind” jest wybrana jako domyślna baza danych.
2 Wszystkie rekordy z tabeli „klienci” są zaznaczone. * To symbol wieloznaczny dla wszystkich
rekordów, co oznacza, że zostaną zwrócone wszystkie pola.

3 Ponieważ oczekuje się dużej ilości danych, znacznie lepiej jest użyć tabeli HTML do wyświetlenia
wyniku, niż po prostu wydrukować go na ekranie. Tag HTML <table> uruchamia tabelę.
4 W tej pętli drukujemy nagłówki tabeli (znaczniki <TH>). Funkcja mysql_num_fields () zwraca liczbę
pól lub kolumn w tabeli „klienci”. Zamiast wpisywać liczbę, ta funkcja zwróci liczbę pól dla dowolnej
tabeli, którą należy przetestować.
5 Funkcja mysql_field_name () jest używana do pobrania nazwy konkretnego pola w tabeli. Pierwszym
argumentem jest zestaw wynikowy. Drugi to indeks określonego pola. Ponieważ otrzymujemy
wszystkie pola z klauzulą SELECT *, kolejność będzie odpowiadać kolejności w bazie danych. Tagi HTML
<TH> określają nagłówek tabeli HTML.
6 Instrukcja while wykonuje pętlę po wszystkich dostępnych wierszach w zestawie wynikowym.
7 <TR> to znacznik HTML wiersza. Wszystkie wartości pól zostaną umieszczone w tym wierszu, po
jednym wierszu na każdą iterację pętli while.
8 Jest to zagnieżdżona pętla for, która obejmie wszystkie kolumny.
9 Ta wewnętrzna pętla służy do pobierania wartości każdej kolumny / pola z bieżącego wiersza.
Znaczniki HTML <TD> służą do oddzielania komórek tabeli.
10 Gdy wewnętrzna pętla for zakończy przechodzenie przez każde z pól w bieżącym wierszu, pętla
kończy działanie, znacznik HTML </tr> kończy swój wiersz tabeli, a sterowanie wraca do pętli while, w
której znajduje się inny wiersz z bazy danych pobrane, a następnie przetworzone; następnie następny
wiersz i tak dalej, aż nie będzie już żadnych wierszy do pobrania.
11 Wreszcie tablica jest zakończona. Wszystkie dane zostały pobrane i wyświetlone.
Przykład księgi gości
W poniższych sekcjach przedstawiono przykład tworzenia witryny sieci Web opartej na bazie danych.
Zaprojektujemy aplikację księgi gości, w której odwiedzający stronę WWW będą mogli dodawać
komentarze, które będą widoczne dla innych. Chociaż jest to bardzo prosty przykład, przedstawione
tutaj koncepcje można znaleźć w prawie wszystkich dynamicznych witrynach internetowych.
Utworzysz formularz sieciowy z prośbą o podanie pewnych danych, wstawisz te dane do bazy danych,
a następnie utworzysz kolejną stronę
wyświetlić wszystkie dane z bazy danych.
Krok 1: Projektowanie bazy danych
Podobnie jak w przypadku większości aplikacji opartych na bazach danych, zaczynamy od
zaprojektowania schematu bazy danych. Proces projektowania może być bardzo złożonym procesem,
ale w tym przykładzie używamy „testowej” bazy danych MySQL i projektujemy tylko jedną prostą
tabelę do przechowywania wiadomości wprowadzanych przez przypadkowych odwiedzających
witrynę internetową. Poniższy przykład zawiera polecenie SQL CREATE TABLE służące do tworzenia
tabeli „wiadomości”.
Przykład
1 mysql> create TABLE messages(
2 -> id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
3 -> subject VARCHAR(150),

4 -> body TEXT,
5 -> PRIMARY KEY(id))
-> ;
Wyjaśnienie
1 Instrukcja CREATE TABLE tworzy tabelę bazy danych o nazwie „wiadomości”. (Aktualna baza danych
to „test”).
2 Pierwsze pole to pole „id”, zwane PRIMARY KEY, czyli unikalny identyfikator dla każdego rekordu w
tej tabeli. Jest to liczba całkowita oznaczająca a
liczba całkowita, a NOT NULL wskazuje, że to pole nie może być puste, to znaczy musi mieć wartość.
Aby mieć pewność, że ten numer jest niepowtarzalny, rozszerzenie
Atrybut AUTO_INCREMENT mówi MySQL, aby zwiększał pole „id” o 1 dla każdego nowego wpisu
dodawanego do bazy danych.
3 Pole „subject” będzie tekstem o zmiennej długości i maksymalnej wartości 150 znaków, który
domyślnie nie jest ustawiony (NULL).
4 Pole „treść” będzie tekstem o nieograniczonej wielkości. Typ danych varchars jest ograniczony do
255 znaków, a TEXT nie.
5 Ten wiersz określa, że pole „id” ma być traktowane jako KLUCZ PODSTAWOWY przez serwer bazy
danych.
Tabela została zdefiniowana i utworzona. Polecenie SQL DESCRIBE pokaże, czy tabela została
pomyślnie utworzona. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany, możesz usunąć tabelę za pomocą instrukcji
DROP TABLE „wiadomości” i zdefiniować ją ponownie. Uwaga: Polecenie DROP TABLE usunie całą
tabelę i wszystkie jej dane!
Przykład
mysql> describe messages;
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id | int(11) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| subject | varchar(150) | YES | | NULL | |
| body | text | YES | | NULL | |
+---------+--------------+------+-----+---------+----------------+
3 rows in set (0.14 sec)
Wyjaśnienie
Polecenie SQL DESCRIBE wyświetla informacje o tabeli: nazwy pól, typ danych dla każdego pola, czy
ma zawierać dane, klucze itd. Możesz również użyć polecenia show, aby zobaczyć te same wyniki.

Krok 2: Publikowanie strony wiadomości
Teraz, gdy tabela została zaprojektowana, następnym krokiem jest utworzenie strony WWW
zawierającej formularz HTML oraz kod PHP, który będzie przetwarzał formularz i wprowadzał przesłane
dane do bazy danych MySQL.
Przykład
<?php
1 extract($_REQUEST);
2 if ( isset($subject) && isset($body) ) {
mysql_connect("localhost", "root", "password");
mysql_select_db( "test" );
3 mysql_query( "INSERT INTO messages (subject, body) ".
"VALUES ('$subject', '$body' )" );
4 $status = "Message <i>$subject</i> has been
posted< br />< br />";
}
?>
<html>
<body>
<h1>Post a Message</h1>
5 <string><?= $status ?></strong>
6 <form action="<?= $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" >
Subject <input type="text" name="subject" size="35">
< br />< br />
<textarea name="body" cols="40" rows="15"></textarea>
< br />< br />
<input type="submit" value="Post">
</form>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Dane formularza są pobierane z tablicy $ _REQUEST i przypisywane do zmiennych o takich samych
nazwach, jak urządzenia wejściowe.

2 Dzieje się tak, jeśli wyciąg jest wykonywany tylko wtedy, gdy dane zostały wprowadzone. Gdy
użytkownik odwiedza tę stronę po raz pierwszy, żadne dane nie zostały przesłane i wyświetlany jest
pusty formularz.
3 Po połączeniu się z serwerem bazy danych i wybraniu odpowiedniej bazy danych wykonywana jest
instrukcja SQL w celu wstawienia nowego rekordu do tabeli bazy danych.
4 Ustawienie zmiennej $ status to dobry sposób na poinformowanie użytkownika, że instrukcja bazy
danych została pomyślnie wykonana.
5 W tym wierszu jest wyświetlana instrukcja statusu. Jeśli stan nie jest ustawiony (np. Przy pierwszym
załadowaniu strony), nic nie zostanie wydrukowane.
6 To jest formularz do samodzielnego przetwarzania. Gdy użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, ta
strona zostanie ponownie wyświetlona. Pamiętaj, $ _SERVER ['PHP_SELF'] zawsze wskazuje na bieżącą
stronę. (Ponadto te strony używają short_tags zdefiniowanych w pliku php.ini. Jeśli nie używają
short_tags, ta linia będzie brzmiała:
<? php echo
$ _SERVER ['SELF']?>
Po kliknięciu przez użytkownika przycisku Opublikuj (prześlij) wiadomość zostanie przesłana do bazy
danych i ponownie wyświetlona ta sama strona, ale z linią stanu wskazującą, że wiadomość została
wysłana pomyślnie.
Krok 3: Lista wszystkich wiadomości
Po przesłaniu danych do bazy danych zostaje utworzona strona z listą wszystkich wpisów w „Księdze
Gości”. Baza danych MySQL jest otwierana, a wszystkie pola z tabeli zwane „wiadomościami” są
wybierane i drukowane.
Przykład
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "ellieq");
mysql_select_db( "test" );
1 $result_set = mysql_query( "SELECT * FROM messages" );
2 $num_messages = mysql_num_rows( $result_set );
?>
<html>
<body>
<h1>Guest Book</h1>
3 <i>There are a total of <?= $num_messages ?> posts on this
website.</i>
< br />< br /><hr>

<?php
// Loop over all the posts and print them out
4 while( $row = mysql_fetch_assoc( $result_set ) ) {
5 $subject = $row['subject'];
6 $body = $row['body'];
7 print "<strong>$subject</strong>< br />";
8 print "$body< br />< br />";
}
?>
Wyjaśnienie
1 Instrukcja SQL wybiera wszystkie pola z tabeli „wiadomości”.
2 Funkcja mysql_num_rows () pobiera całkowitą liczbę wiadomości w bazie danych.
3 Ta linia wypisuje całkowitą liczbę wiadomości uzyskanych z linii 2.
4 Pętla while wykonuje iterację przez wszystkie rekordy zestawu rekordów. Funkcja mysql_fetch_assoc
() zwraca tablicę asocjacyjną reprezentującą bieżący wiersz danych.
5, 6 Pole „temat” z bieżącego wiersza jest przypisane do zmiennej o nazwie $ subject
7, 8 Wyświetlane są wartości w polach „temat” i „treść”.
Przykładowe podsumowanie
Przykład „Księgi gości” ilustruje główne kroki potrzebne przy tworzeniu większości aplikacji
internetowych. Przeanalizujmy ponownie kroki, które trzeba wykonać:
1. Zaczynamy od zdefiniowania bazy danych i jej tabel za pomocą jednej tabeli zwanej
„wiadomościami” składającej się z trzech pól: unikalnego identyfikatora, tematu i treści wiadomości.
2. Po zdefiniowaniu bazy danych i jej tabel zaprojektowano wszystkie inne strony, które będą z nią
współpracować.
3. Skrypt PHP tworzy formularz HTML, w którym użytkownik może zamieścić swoją wiadomość w polu
tekstowym. Po przesłaniu skrypt PHP wywołuje sam siebie, a proces wstawiania danych formularza do
bazy danych jest obsługiwany przez funkcje MySQL.
4. W ostatnim kroku zostaje otwarta baza danych i wszystkie pola z
wyświetlona zostanie tabela „wiadomości”. Pętla while wykonuje iterację po wszystkich rekordach
zestawu wyników zwróconych przez zapytanie SELECT.

Pliki cookie i sesje
Co to jest bezstanowy?
Protokół HTTP sieciowy został zaprojektowany tak, aby był bezstanowy, aby transakcje między
przeglądarką a serwerem były krótkie i zmniejszały koszty utrzymania otwartych połączeń. Bezstanowe
oznacza, że po przeprowadzeniu transakcji między przeglądarką a serwerem połączenie jest tracone i
ani przeglądarka, ani serwer nie przypominają sobie, co wydarzyło się między jedną sesją a następną.
Każde żądanie do serwera jest uważane za zupełnie nowe żądanie. Działa to dobrze w przypadku
dokumentów statycznych, ale nie tak dobrze, gdy musimy śledzić użytkownika witryny sieci Web.
Wyobraź sobie na przykład witrynę bankowości internetowej. Gdyby każde żądanie było zupełnie
nowe, musiałbyś ponownie wpisać swoją nazwę użytkownika i hasło za każdym razem, gdy klikniesz
jakiekolwiek łącze w tej witrynie sieci Web. Zalogowałbyś się, aby zobaczyć saldo, zaloguj się ponownie,
aby zobaczyć konkretną transakcję, a następnie zaloguj się ponownie, aby wykonać przelew i tak dalej.
Koszyk jest najbardziej oczywistym powodem zapisywania stanu. Wraz z rozwojem Internetu ludzie
zaczęli wypełniać swoje wirtualne wózki artykułami spożywczymi, muzyką, książkami, lekami na
receptę, a nawet samochodami i domami. Kupcy musieli pamiętać, co kupowali ich klienci, ich
preferencje, numery rejestracyjne, identyfikatory i tak dalej. Pliki cookie i sesje pozwalają programom
takim jak PHP zapamiętywać poprzednie żądania. Pliki cookie służą do przechowywania niewielkich
ilości informacji w przeglądarce użytkownika, podczas gdy sesje mogą zarządzać znacznie większymi
ilościami danych i przechowywać informacje po stronie serwera. Ponieważ pliki cookie i sesje często
współpracują ze sobą w stanie zapisywania, w tym rozdziale omówiono zarówno metody, jak i zalety i
wady obu.
Co to są pliki cookie?
Zanim zagłębimy się w używanie plików cookie w PHP, omówmy, czym one są. W 1994 roku Netscape
wymyślił koncepcję pliku cookie. Plik cookie to mały pakiet informacji przechowywanych w
przeglądarce, który jest trwały, co oznacza, że jest przechowywany między sesjami przeglądarki i może
trwać nawet wtedy, gdy użytkownik wyłączy swój komputer. Pomysł na pliki cookie stał się bardzo
popularny i jest teraz obsługiwany przez wszystkie główne przeglądarki. Termin cookie pochodzi od
starej sztuczki programistycznej do debugowania i testowania procedur w programie. Utworzono plik
tekstowy o nazwie magiczne ciasteczko. Zawierał tekst, który był współdzielony przez dwie procedury,
aby mogły się ze sobą komunikować. Funkcja plików cookie uruchomiona przez Netscape [1] to także
tylko mały fragment danych tekstowych, który jest przechowywany w pliku (często nazywanym jar
cookie) na dysku twardym klienta (przeglądarki). Zawiera informacje o przeglądarce, które można
pobrać i wykorzystać w późniejszym czasie. Serwer HTTP wysyła plik cookie w nagłówku do
przeglądarki, gdy przeglądarka łączy się po raz pierwszy i od tego momentu przeglądarka zwraca kopię
pliku cookie na serwer przy każdym połączeniu. Informacje są przesyłane między serwerem a
przeglądarką za pośrednictwem nagłówków HTTP.
Pliki cookie mogą uczynić stronę internetową osobistą i przyjazną oraz przechowywać ważne
informacje o preferencjach językowych, czytelniczych lub muzycznych użytkownika; ile razy odwiedził
Twoją witrynę; śledzenie pozycji w koszyku i tak dalej. Mogą też być denerwujące, a niektórzy
kwestionują bezpieczeństwo umieszczania nieznanych danych na dysku twardym. Użytkownicy mają
wpływ na to, czy ich używać, czy nie. Pliki cookie można wyłączyć i usunąć z dysku twardego. Na
przykład w menu Narzędzia w Nawigatorze przejdź do Menedżera plików cookie i stamtąd możesz
zablokować wszystkie pliki cookie dla witryny. Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer, możesz
usunąć pliki cookie, przechodząc do menu Narzędzia, a następnie do Opcji internetowych. W
przeglądarce Firefox możesz kontrolować pliki cookie, wybierając Opcje z menu Narzędzia. W

przeciwieństwie do staromodnego słoika z ciasteczkami babci wypełnionego ciasteczkami z cukrem,
pliki cookie przeglądarki internetowej są ograniczone (chociaż obecnie te limity wydają się większe).
Przeglądarki zazwyczaj nie mogą przechowywać więcej niż 300 plików cookie, a serwery zwykle nie
więcej niż 20. Pamięć jest zwykle ograniczona do zaledwie 4 kilobajtów (4000 znaków) na plik cookie,
więc nie można przechowywać wielu informacji. Rzeczywista nazwa pliku, który przechowuje dane z
plików cookie, różni się na różnych platformach. Netscape Navigator (w systemie Windows)
przechowuje pliki cookie w pliku o nazwie cookies.txt w katalogu systemowym Navigatora; Internet
Explorer przechowuje je w katalogu \ Window \ Cookies; a na komputerze Mac znajdują się w pliku o
nazwie MagicCookie. Uwaga: kiedy ustawiasz pliki cookie, są one przechowywane w pamięci
przeglądarki i nie są zapisywane na dysku twardym, dopóki nie zamkniesz przeglądarki.
Składniki Cookie
Pliki cookie składają się z ciągu tekstu przechowywanego na dysku twardym użytkownika w postaci
małego pliku tekstowego. Są wysyłane z programu po stronie serwera do przeglądarki za
pośrednictwem nagłówków żądań HTTP i odpowiedzi. Domyślny czas życia pliku cookie to długość
bieżącej sesji (kiedy użytkownik zamyka swoją przeglądarkę), po której jest on niszczony. Czas
wygaśnięcia do końca życia pliku cookie można ustawić jako atrybut nagłówka Cookie, co umożliwia
trwałe przedłużenie żywotności pliku cookie. Pliki cookie składają się z tekstu w postaci par kluczwartość, często nazywanych „okruchami”, a w jednym ciągu plików cookie można przechowywać do
20 par. Przeglądarka przechowuje tylko jeden plik cookie na stronę. Podczas tworzenia ciasteczek
okruchy składają się z par nazwa = wartość, zwanych atrybutami, zakończonych średnikiem. W ciągu
znaków średniki, przecinki ani białe znaki nie są dozwolone. Nagłówek HTTP Set-Cookie ma następujący
format.
Format
Set-Cookie: name=value; [expires=date};[ path=path];
[domain=domainname]; [secure];
Atrybuty pliku cookie
Podczas ustawiania pliku cookie ważne jest, aby zrozumieć jego składniki. Plik cookie ma nazwę,
wartość i inny zestaw opcjonalnych atrybutów służących do określenia daty wygaśnięcia, domeny,
ścieżki i tego, czy plik cookie musi zostać przesłany przez bezpieczny kanał komunikacyjny (HTTPS).
Wszystkie te atrybuty są przypisane jako ciągi.
Nazwa
Rzeczywisty tekst cookie składa się z nazwy pliku cookie i wartości tam zapisanej. Może to być
identyfikator sesji, nazwa użytkownika lub cokolwiek chcesz.
Format
nameofcookie=value;
Nazwa pliku cookie znajduje się po lewej stronie znaku =, a zapisywany tekst pliku cookie znajduje się
po prawej stronie. Przypisana wartość to ciąg. Aby dodać wiele wartości do ciągu, do oddzielenia
wartości są używane unikatowe znaki, na przykład Bill * Sanders * 345.
Termin ważności

Plik cookie zwykle wygasa po zakończeniu bieżącej sesji przeglądarki, co daje mu niewielką wartość,
ale można określić datę wygaśnięcia, która pozwoli na jego utrwalenie, używając następującego
formatu.
Format
;expires=Weekday, DD-MON-YY HH:MM::SS GMT
Dzień tygodnia określa dzień tygodnia, dzień miesiąca DD, pierwsze trzy litery miesiąca - MON, a dwie
ostatnie cyfry roku - RR. Godzina, minuty i sekundy są podawane w formacie HH: MM: SS, a strefa
czasowa GMT jest zawsze używana. Niektóre ciasteczka trwają kilka dni, ale możliwe jest, że będą trwać
nawet latami. Projektant decyduje, jak długo plik cookie powinien żyć. Wyznaczenie daty przydatności
ogranicza również wielkość ewentualnych szkód można to zrobić, jeśli plik cookie zostanie
przechwycony przez hakera. Po wygaśnięciu plik cookie jest nazywany nieaktualnym i jest
automatycznie niszczony.
Nazwa domeny
Nazwa domeny, która nie jest powszechnie używana, określa ogólną nazwę domeny, do której ma być
stosowany plik cookie. Pozwala na udostępnianie pliku cookie na wielu serwerach zamiast tylko na
tym, na którym jesteś. Jeśli nie używasz pełnej składni http: // domeny, początkowa kropka musi
poprzedzać nazwę domeny.
Format
; domain=.domain_name ; domain=http://somedomain.com
Ścieżka
Ścieżka służy do określenia, gdzie plik cookie jest ważny dla określonego serwera. Ustawienie ścieżki
do pliku cookie umożliwia innym stronom z tej samej domeny udostępnianie pliku cookie.
Format
; path=pathname
Bezpieczeństwo
Jeśli plik cookie jest bezpieczny, należy go przesłać za pośrednictwem bezpiecznego kanału
komunikacyjnego (serwer HTTPS).
Format
; secure
PHP i pliki cookie
Skoro już omówiliśmy pliki cookie HTTP i ich składniki, czas użyć ich w PHP. Będziesz używać tych
samych składników do tworzenia, wysyłania i usuwania plików cookie, ale wszystkie podstawowe
szczegóły pokazane w poprzedniej sekcji będą obsługiwane przez funkcje PHP.
Tworzenie plików cookie za pomocą funkcji setcookie()
Przed utworzeniem pliku cookie pamiętaj, że jest on częścią nagłówka HTTP. Nagłówki należy przesłać
przed wszystkim innym na stronie. Jedna instrukcja echo, nawet pusta linia lub spacja przed
nagłówkiem spowoduje błąd. Plik cookie jest tworzony za pomocą wbudowanej w PHP funkcji

setcookie (), która przyjmuje co najmniej jeden argument, nazwę pliku cookie. (Jeśli obecny jest tylko
argument nazwa, plik cookie o tej nazwie zostanie usunięty ze zdalnego klienta). Drugi argument to
wartość, która będzie przechowywana w pliku cookie, na przykład nazwa użytkownika, data, e-mail itd.
. To nie jest dobry pomysł umieszczanie wszelkiego rodzaju poufnych danych osobowych w plikach
cookie, ponieważ pliki cookie to czytelne pliki tekstowe. Inne opcjonalne argumenty obejmują datę
wygaśnięcia pliku cookie i ścieżkę, w której plik cookie jest ważny, i wreszcie, czy plik cookie ma być
bezpieczny. Jeśli nie ustawisz daty wygaśnięcia, plik cookie zostanie usunięty po zakończeniu sesji
przeglądarki. Aby pominąć argument, możesz użyć pustego ciągu („”), ale musisz użyć zera (0), aby
pominąć wygasają i zabezpieczają argumenty, ponieważ ich wartości muszą być liczbami całkowitymi.
Argument expire jest liczbą całkowitą reprezentującą czas w sekundach zwracany przez funkcje time ()
lub mktime (). Bezpieczny argument wskazuje, że plik cookie powinien być przesyłany tylko przez
bezpieczne połączenie HTTPS SSL. Możesz sprawdzić, czy strona jest wysyłana przez połączenie SSL,
sprawdzając tablicę superglobalną $ _SERVER ['HTTPS'] w następujący sposób:
if ($ _SERVER ['HTTPS'] == 'on') {}
W razie potrzeby możesz wysłać więcej niż jeden plik cookie, używając większej liczby wywołań funkcji
setcookie (), ale pamiętaj, że protokół ma ograniczenie do 20 plików cookie z jednej witryny do
pojedynczego użytkownika.
Format
boolean setcookie (nazwa ciągu [, wartość ciągu [, int expire [, ścieżka ciągu [, domena ciągu [, int
bezpieczny]]]]])
Podczas nadawania nazwy plikowi cookie postępuj zgodnie z tą samą konwencją, jak podczas
tworzenia dowolnej zmiennej PHP; to znaczy bez spacji ani nieparzystych znaków. Na przykład w
nazwie pliku cookie nie można używać białych znaków, średników, pionowych kresek ani przecinków.
Pliki cookie są przechowywane w globalnej tablicy PHP $ _COOKIE. Zmienna serwera $ _SERVER
['REQUEST_TIME'] podaje czas rozpoczęcia żądania.
Globalna tablica $ _COOKIE
Gdy serwer ustawił plik cookie, przeglądarka wysyła go z powrotem do serwera za każdym razem, gdy
strona się ładuje. Jeśli uruchamiasz przeglądarkę, jeśli są tam pliki cookie, dotyczą one bieżącej strony.
Kiedy plik cookie jest ustawiony, PHP przypisuje go do globalnej tablicy asocjacyjnej $ _COOKIE,
składającej się z par klucz = wartość, gdzie klucze to nazwy wszystkich plików cookie, a wartości są tym,
co jest przechowywane w pliku cookie, np. Numer identyfikacyjny sesji , identyfikator użytkownika,
adres e-mail i tak dalej. (Możesz tylko dostać te pliki cookie, które zostały zapisane dla serwera, na
którym się znajdujesz i należą do Ciebie. Nie możesz czytać i zapisywać plików cookie należących do
kogoś innego lub znajdujących się na innym serwerze). Aby wyświetlić wszystkie pliki cookie na stronie,
wyodrębnij zawartość tablicy $ _COOKIE. Po przeładowaniu strony tablica $ _COOKIE będzie zawierać
wszystkie wartości plików cookie zapisane dla tej strony. Podczas pobierania plików cookie możesz
sprawdzić, czy plik cookie został ustawiony za pomocą wbudowanej funkcji isset() lub empty().
Przykład
<?php
1 setcookie("usr","Ellie Quigley");
2 setcookie("color","blue");

?>
<html><head><title>The Cookie Array</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" size='+1'>
<h2>$_COOKIE[]</h2>
<?php
3 if(! empty($_COOKIE['color'])){
echo "<pre>";
4 print_r($_COOKIE);
echo "</pre>";
}
?>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Pierwsza para klucz-wartość pliku cookie jest ustawiona. Nazwa pliku cookie to „usr”, a
odpowiadająca jej wartość to „Ellie Quigley”.
2 Druga para klucz-wartość pliku cookie jest ustawiona. Nazwa pliku cookie to „kolor”, a
odpowiadająca mu wartość to „niebieski”. Zwykle użytkownik podaje wartość z formularza.
3 Ponieważ pliki cookie staną się widoczne dopiero przy następnym załadowaniu strony, na której
powinny być widoczne, można sprawdzić, czy plik cookie został pomyślnie ustawiony przed
wyodrębnieniem jego zawartości.
4 Funkcja print_r wyświetla zawartość pliku cookie. Gdyby plik cookie nie został ustawiony lub wygasł,
nie byłoby wyjścia. Wszystkie inne atrybuty ustawione dla pliku cookie, takie jak data wygaśnięcia,
ścieżka, zabezpieczenia i tak dalej, nie są widoczne.
Przechowywanie wielu wartości w jednym pliku cookie - serializacja
Funkcja setcookie() przyjmuje jeden ciąg znaków jako swoją wartość. W poprzednim przykładzie
funkcja setcookie() została wywołana dwukrotnie, aby zarejestrować dwie wartości plików cookie.
Ponieważ liczba plików cookie jest ograniczona do 20 na domenę, możesz chcieć przypisać wiele
wartości do jednego pliku cookie, na przykład dane przychodzące z formularza. W poniższym
przykładzie jeden plik cookie będzie przechowywać trzy wartości. W tym przykładzie pokazano, jak
serializować dane. Serializacja danych umożliwia przekształcenie tablicy w ciąg, który zostanie
zaakceptowany przez plik cookie. Po pobraniu zawartości pliku cookie będziesz musiał usunąć jego
serializację, aby przekonwertować ciąg z powrotem na tablicę. Funkcja serialize() PHP zwraca ciąg
znaków zawierający reprezentację wartości w strumieniu bajtów, dzięki czemu wartość jest

akceptowalna do przechowywania w dowolnym miejscu - w tym przykładzie jest to plik cookie, chociaż
serializacja jest również używana do przechowywania zmiennych i obiektów w pliku lub bazie danych.
(Jeśli przejdziesz do przeglądarki i spojrzysz na rzeczywiste dane zapisane w pliku cookie, są one
zakodowane w postaci adresu URL). Użyj funkcji unserialize(), aby przywrócić ciąg do jego oryginalnej
postaci.
Przykład
<?php
1 $info = array("ellie", "yellow", 22);
2 setcookie("usr", serialize($info));
?>
<html><head><title>Multiple Cookie Values</title></head>
<html><head><title>The Cookie Array?</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" size='+1'>
<h2>$_COOKIE[]</h2>
<pre>
<b>
<?php
3 if(! empty($_COOKIE['usr'])){
4 $cookie_data= $_COOKIE['usr'];
5 $cookie_data=stripslashes($cookie_data);
6 $cookie_data=unserialize("$cookie_data");
echo "What's in the cookie array< br />";
7 print_r($_COOKIE);
echo "<pre>Unserialized data< br />";
8 print_r( $cookie_data);
}
?>
</b>
</pre>
</font>
</body>

Wyjaśnienie
1 Do tablicy przypisywana jest lista wartości.
2 Funkcja setcookie() otrzymuje nazwę pliku cookie, po której następuje wartość. Wartość jest tablicą,
która jest serializowana w jeden ciąg. Nowy ciąg będzie miał format akceptowalny dla dowolnego typu
pamięci. Reprezentuje typ danych i liczbę znaków w oryginalnych danych. a:3 oznacza tablicę
składającą się z trzech elementów, s: 5 - 5-znakowy łańcuch itd., jak pokazano na wyjściu tego
programu. Serializując tablicę w jeden ciąg, musimy wywołać setcookie() tylko raz.
3 Sprawdź, czy plik cookie ma jakąś wartość, czyli czy został ustawiony.
4 Dane cookie są pobierane dla użytkownika i przypisywane do $cookie_data. Jest to serializowany
ciąg.
5 Cięcia są usuwane ze sznurka. Jeśli nie usuniesz odwrotnych ukośników, funkcja unserialize() w
następnej linii zakończy się niepowodzeniem.
6 Funkcja unserialize() zwraca oryginalną tablicę.
7 W wartości pliku cookie widać zserializowaną tablicę.
8 Nieserializowana tablica jest drukowana. Mamy teraz z powrotem oryginalne wartości
Śledzenie odwiedzających za pomocą plików cookie
Poniższe przykłady demonstrują użycie plików cookie do śledzenia działań odwiedzających, takich jak
data ostatniej wizyty użytkownika na stronie i ile razy tam był, ale można ich również użyć do
sprawdzenia preferencji użytkownika, identyfikatorów użytkowników itp. . Pliki cookie są przydatne do
przechowywania niewielkich ilości informacji, ale nie wszystkie przeglądarki obsługują pliki cookie i jeśli
są obsługiwane, użytkownik może je wyłączyć. Aby przezwyciężyć te problemy, lepszym rozwiązaniem
jest użycie sesji PHP.
Przykład liczby odwiedzających
Poniższy przykład wykorzystuje plik cookie do zliczania, ile razy użytkownik odwiedził tę stronę. Po
ustawieniu pliku cookie jego wartość będzie zwiększana o 1 za każdym razem, gdy użytkownik wróci
na stronę.
Przykład
<?php
1 $count = $_COOKIE['visits']; // Accessing the cookie value
2 if( $count == ""){
3 $count = 1; // Initialize the counter
}
else{
4 $count++;
}
5 setcookie("visits",$count); // "visits" is the cookie name

?>
<html><head><title>Setting Cookies</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font size=+1 face="arial">
<h2>Visitor Count with Cookies</h2>
You are visitor number <?php echo $count; ?>.<br />
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Wartość przechowywana w tablicy $_COOKIE jest wyodrębniana i przypisywana do $count. Wartość
jest po prostu liczbą całkowitą, która jest zwiększana o 1 za każdym razem, gdy użytkownik ponownie
ładuje stronę. Jeśli jest to pierwsze ładowanie strony, tablica $_COOKIE będzie pusta.
2, 3 Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na tej stronie, wartość $count będzie pusta i zostanie
ustawiona na 1.
4 Za każdą kolejną wizytę na tej stronie wartość licznika zostanie zwiększona o 1.
5 Funkcja setcookie() ustawia plik cookie podczas pierwszego ładowania strony. Nazwa pliku cookie to
odwiedziny, a przechowywana tam wartość będzie zwiększana o 1 za każdym razem, gdy strona
zostanie ponownie odwiedzona. Plik cookie jest przechowywany w przeglądarce użytkownika i
zostanie usunięty po zamknięciu przeglądarki. Należy tutaj zauważyć, że plik cookie jest wysyłany w
nagłówku, a nagłówki muszą być wysyłane przed jakimkolwiek innym wyjściem z tej strony. Wyjście
HTML jest umieszczane za tą linią lub PHP wyśle ostrzeżenia na ekran.
Śledzenie ostatniej wizyty odwiedzającego
Poniższy przykład śledzi, kiedy użytkownik ostatnio przeglądał stronę. Plik cookie przechowuje
aktualną datę, która zostanie pobrana przy następnym odświeżeniu strony.
Przykład
(Page 1--The HTML page)
<html><head><title>Setting Cookies</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font size=+1 face="arial">
<h2>Tracking Visitors with Cookies</h2>
<H1>Welcome to our Site!</H1>
<p>
1 Check out our product line

<a href="http://localhost/exemples/sessions/message.php">
Click here</a>
</font>
</body>
</html>
-----------------------------------------------------------------(Page 2--The PHP Script--Set a Cookie)
<?php
// Filename: "message.php"
2 $date_str="l dS \of F Y h:i:s A";
$last_visit="Your last visit was on ". date("$date_str");
3 setcookie("message","$last_visit");
?>
<html><head><title>Products</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" size='+1'>
<h2>Products Page</h2>
<!-- Rest of page goes here -->
<?php
4 if(! empty($_COOKIE['message'])){ // Has the cookie been
set?
5 $when="$_COOKIE[message]";
echo $when,".< br />";
}
?>
</font></body></html>
Wyjaśnienie
1 Kiedy użytkownik kliknie łącze w tym formularzu HTML, zostanie przekierowany na stronę (strona 2),
która zawiera kod do ustawienia pliku cookie.
2 Po kliknięciu odsyłacza na stronie 1 użytkownik zostaje przekierowany na stronę 2, „Strona
produktów”. Zmiennej jest przypisany ciąg argumentów, który zostanie wysłany do funkcji PHP date ()

w następnym wierszu, bieżąca data i czas na serwerze. (Pamiętaj, że data w przeglądarce i na serwerze
może nie być zsynchronizowana).
3 Plik cookie jest ustawiany za pomocą funkcji setcookie (). Pierwszy argument, „komunikat”, to nazwa
pliku cookie, a drugi argument, „$ last_visit”, to wartość, która będzie przechowywana w pliku cookie.
4 Przy pierwszym wejściu na tę stronę plik cookie jest ustawiany. Jego wartość nie będzie dostępna do
następnego wyświetlenia strony. Jeśli plik cookie ma wartość (tj. Nie jest pusty), wiadomość będzie
zawierała ciąg daty, który został przypisany do pliku cookie przez funkcję setcookie () podczas
poprzedniego przeglądania strony.
5 Wartość pliku cookie jest wyodrębniana. Jest to ciąg daty, który został przypisany do pliku cookie
podczas ostatniego przeglądania tej strony przez użytkownika. Za każdym razem, gdy odwiedzający
odświeża tę stronę, wartością pliku cookie będzie wartość pliku cookie ustawiona podczas jego
ostatniej wizyty, czyli data i godzina ostatniej wizyty.
Przedłużenie życia pliku cookie
Jak długo ciastko pozostanie w słoiku z ciasteczkami? Zwykle plik cookie wygasa po zamknięciu
przeglądarki. Jednak okresem trwałości pliku cookie można sterować, ustawiając datę wygaśnięcia w
atrybucie expire pliku cookie, trzecim argumencie funkcji setcookie() w PHP. Czas wygaśnięcia pliku
cookie jest reprezentowany jako znacznik czasu UNIX; to znaczy liczba sekund od 1 stycznia 1970 r. o
godzinie 00:00:00 czasu GMT, zwanej epoką. Funkcja time() poda aktualny czas w sekundach, a dodając
dodatkowe sekundy, możesz ustawić datę wygaśnięcia pliku cookie na jakiś czas w przyszłości.
Odejmując od tej wartości, czas będzie miniony, co spowoduje usunięcie pliku cookie. Zwrócony czas
jest wyrażony w czasie GMT, wymaganym formacie atrybutu expire. Aby uzyskać czas, dostępne są
dwie funkcje PHP: time() i mktime().
Funkcja time()
Funkcja time() zwraca bieżący czas w formacie czasu UNIX (znacznik czasu UNIX). Dodając liczbę sekund
do danych wyjściowych funkcji time(), możesz ustawić czas od teraz do przyszłego czasu, kiedy plik
cookie ma wygasnąć.
Jednostka czasu: sekundy
Minuta: 60
Godzina: 60 * 60
Dzień: 60 * 60 * 24
Tydzień: 60 * 60 * 24 * 7
Miesiąc: 60 * 60 * 24 * 30
Format
int time (void)
Przykład
<?php
$date_str="l dS \of F Y h:i:s A";

$last_visit="Your last visit was on ". date("$date_str");
1 $expire=60*60*24*30 + time(); // One month
2 setcookie("message","$last_visit", $expire);
?>
Wyjaśnienie
1 Zmiennej przypisywana jest wartość jednego miesiąca, 30 dni od teraz w milisekundach.
2 Funkcja setcookie () nazywa się message, zawiera datę ostatniej wizyty i wygaśnie za miesiąc.
Wartość wygaśnięcia jest obliczana przez dodanie liczby sekund w miesiącu do bieżącego czasu (time
()). Po miesiącu, jeśli odwiedzający wróci, plik cookie zostanie zresetowany.
Funkcja mktime()
Funkcja mktime () również pobierze czas UNIX. Ma inny format. Argumenty można ustawić na 0 (zero)
od lewej do prawej, jeśli chcesz użyć wartości domyślnych. Możesz jednak pominąć argumenty po
prawej stronie, aby uzyskać wartości domyślne. (Rok składa się z dwóch lub czterech cyfr).
Format
int mktime ([int godzina [, int minuta [, int sekunda [, int miesiąc [,
int dzień [, int rok [, int is_dst]]]]]]])
Buforowanie i nagłówki HTTP
Ponieważ pliki cookie są wysyłane w nagłówku HTTP, nie możesz wykonać żadnego innego wyjścia
przed wysłaniem nagłówka lub otrzymasz ostrzeżenie PHP. W poniższym przykładzie ostrzeżenie
spowodował fakt, że na górze pliku znajduje się pusta linia. Najpierw należy ustawić nagłówki plików
cookie, chyba że włączysz buforowanie.
Przykład
<--this blank line caused a warning !!!
<?php
setcookie("usr","Ellie Quigley"); // Headers must be sent
first
setcookie("color","blue");
?>
<html>
<head><title>The Cookie Array?</title></head>
<body bgcolor="lavender">
< Code continues here >
</body>
</html>

Wyjaśnienie
Informacje nagłówka muszą zostać wysłane jako pierwsze lub zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
Nawet pusta linia spowoduje ostrzeżenie.
Jeśli potrzebujesz poprzedzić jakiekolwiek nagłówki HTTP (nie tylko nagłówki plików cookie) innymi
danymi wyjściowymi, PHP udostępnia zestaw funkcji buforujących, które umożliwiają zapisanie
wszystkich danych wyjściowych skryptu w buforze do zakończenia skryptu (począwszy od PHP 4.0). Po
zakończeniu działania skryptu do przeglądarki wysyłane są najpierw nagłówki HTTP, a następnie
zawartość bufora wyjściowego. Funkcje, które pomagają kontrolować buforowanie wyjścia, są
pokazane w tabeli
Funkcja: Co robi
ob_start(): włącza buforowanie wyjścia. Żadne dane wyjściowe nie są wysyłane ze skryptu (poza
nagłówkami). Jest zapisywany w buforze wewnętrznym.
ob_end_flush(): Opróżnia bufor wyjściowy i wyłącza buforowanie wyjścia.
ob_end_clean(): czyści bufor wyjściowy bez wysyłania go i wyłącza buforowanie wyjścia.
ob_get_clean(): Zwraca zawartość bufora wyjściowego i kończy buforowanie wyjścia
ob_get_length(): Zwraca długość bufora wyjściowego.
ob_get_contents(): Zwraca bieżący bufor wyjściowy jako ciąg. Pozwala to na przetwarzanie wszystkich
danych wyjściowych wyemitowanych przez skrypt.
ob_gzhandler(): funkcja zwrotna dla ob_start (). Przydatne do wysyłania skompresowanych danych.
Funkcje ob_start() i ob_end_flush()
Funkcja ob_start() włącza buforowanie wyjścia, a funkcja ob_end_flush() opróżnia bufory, a następnie
wyłącza buforowanie. Kiedy twój skrypt się skończy, PHP automatycznie opróżni bufory, więc możesz
pominąć ob_end_flush(). Możliwe jest wielokrotne wywoływanie funkcji ob_start(); a jeśli tak,
musiałbyś wywołać ob_end_flush() dla każdego poziomu.
Format
bool ob_start ( [callback output_callback [, int chunk_size [,
bool erase]]] ) bool ob_end_flush ( void )
Przykład
<?php
1 ob_start(); // Turn on output buffering
?>
<html><head><title>The Cookie Array?</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" size='+1'>

<h2>$_COOKIE[]</h2>
<?php
2 setcookie("usr","Ellie Quigley");
setcookie("color","blue");
?>
<?php
if(! empty($_COOKIE[color])){
echo "<pre>";
print_r($_COOKIE);
echo "</pre>";
}
?>
</font>
</body>
</html>
<?php
3 ob_end_flush(); // Flush the buffer and end output
buffering
?>
Wyjaśnienie
1 Funkcja ob_start() włącza buforowanie wyjścia. Teraz będą wysyłane tylko nagłówki HTTP, a reszta
danych wyjściowych programu zostanie zapisana do zakończenia programu, kiedy to zostanie wysłana.
2 Funkcja setcookie() może zostać umieszczona poniżej drugiego wyjścia bez powodowania ostrzeżeń.
To wyjście zostanie wysłane jako pierwsze z powodu buforowania ustawionego w linii 1.
3 Funkcja ob_end_flush() nie jest konieczna, ale jest używana tutaj do opróżnienia buforów i
zakończenia buforowania wyjścia dla tej sesji.
Buforowanie danych wyjściowych i php.ini
Jeśli chcesz ustawić buforowanie dla wszystkich swoich skryptów PHP, możesz włączyć dyrektywę
php.ini output_buffering. Jeśli to zrobisz, każdy skrypt PHP będzie się zachowywał tak, jakby zaczynał
się od wywołania ob_start (). Z pliku php.ini:
; Buforowanie danych wyjściowych umożliwia wysyłanie linii nagłówka (w tym plików cookie) nawet
;po wysłaniu treści, za cenę nieco spowolnienia warstwy wyjściowej PHP. Możesz włączyć buforowanie
;danych wyjściowych w czasie wykonywania, wywołując funkcje buforujące wyjście. Możesz również
;włączyć buforowanie danych wyjściowych dla wszystkich plików, ustawiając tę dyrektywę na

;Włączone. Jeśli chcesz ograniczyć rozmiar bufora do określonego rozmiaru - możesz użyć maksymalnej
;liczby bajtów zamiast „On” jako wartości dla tej dyrektywy (np. Output_buffering = 4096).
output_buffering = Off
Buforowanie wyjściowe jest domyślnie wyłączone. Jeśli chcesz go włączyć dla wszystkich skryptów,
przejdź do pliku inicjalizacyjnego php.ini i zmień dyrektywę output_buffering na „On”.
Usuwanie pliku cookie
Utworzone pliki cookie są domyślnie usuwane, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę. Widziałeś, jak
przedłużyć żywotność pliku cookie, ale co zrobić, jeśli chcesz usunąć plik cookie już teraz, nawet zanim
użytkownik zamknie swoją przeglądarkę? Zamiast dodawać do aktualnego czasu, po prostu odejmujesz
od aktualnego czasu do wcześniejszej daty. Spowoduje to natychmiastowe usunięcie pliku cookie.
Pamiętaj, że za usunięcie pliku cookie odpowiada przeglądarka, a ustawienia czasu mogą różnić się od
ustawień czasu na serwerze. Mimo że technicznie ustawienie czasu wygaśnięcia na –1 byłoby
wcześniejszym czasem, może lepiej ustawić go na większą liczbę ujemną, aby mieć pewność, że
zostanie usunięty. Ustawienie czasu wygaśnięcia na 0 nie ma żadnego efektu.
Przykład
<?php
setcookie ("cookie_name", "", time( ) - 3600); // One hour
ago
?>
Wyjaśnienie
Ponieważ niszczymy plik cookie, nie ma sensu nadawać mu wartości, dlatego drugi argument jest
celowo pozostawiony pusty.
Używanie przeglądarki do usuwania plików cookie
Innym sposobem usunięcia plików cookie jest przejście w przeglądarce do menu Narzędzia w
Nawigatorze, następnie do Menedżera plików cookie, a następnie do Zarządzania przechowywanymi
plikami cookie. W przeglądarce Internet Explorer przejdź do menu Narzędzia i Opcje internetowe.
Następnie możesz usunąć wszystkie lub niektóre pliki cookie z dysku twardego.
Co to jest sesja?
Mówiąc najprościej, sesja to czas spędzany przez użytkownika w witrynie sieci Web. PHP zapewnia
nam mechanizm zarządzania sesjami, dzięki czemu możemy śledzić, co robi odwiedzający, co lubi,
czego chce itd., Nawet po wylogowaniu się użytkownika. Podobnie jak w przypadku plików cookie,
chodzi o utrzymanie stanu. Zanim zagłębimy się w szczegóły, użyjmy analogii, aby dać ci wyobrażenie
o tym, jak działają sesje. Wyobraź sobie, że zabierasz swój ulubiony wełniany sweter do pralni
chemicznej. Zostawiasz sweter i otrzymasz bilet, który posłuży do identyfikacji swetra po powrocie.
Druga połowa biletu reklamacyjnego jest przypięta do twojego swetra z tym samym numerem, co na
bilecie reklamacyjnym. Później, kiedy wrócisz, przekażesz bilet obsługi asystentowi, a on lub ona użyje
go do zidentyfikowania Twojego swetra na długim wieszaku z ubraniami. Sesja działa w ten sam
sposób. Sesja PHP, podobnie jak plik cookie, umożliwia PHP śledzenie odwiedzającego witrynę sieci
Web nawet po jej opuszczeniu lub wylogowaniu. Gość wysyła z przeglądarki żądanie pobrania strony
internetowej w następujący sposób:

http: //server/homepage.php.
Program serwera, w tym przykładzie, homepage.php, jest programem PHP. PHP rozpoczyna sesję i
wysyła unikalny numer identyfikacyjny sesji, podobny do zgłoszenia roszczenia, z powrotem do
przeglądarki odwiedzającego. Ten unikalny numer identyfikacyjny to długa losowa liczba szesnastkowa
używana do wprowadzania danych użytkownika. Może zostać wysłany za pomocą pliku cookie lub
dodany do wszystkich adresów URL stron witryny. Rzeczywiste informacje o użytkowniku są
zapisywane w pliku sesji na serwerze, zwykle w katalogu tymczasowym. Nazwa pliku sesji zawiera
unikalny numer identyfikacyjny sesji. Następnym razem, gdy odwiedzający zapyta o stronę, jego
przeglądarka przekazuje numer identyfikacyjny z powrotem serwerowi, tak jak ty wręczasz bilet do
pralni chemicznej. Serwer używa numeru ID sesji do zlokalizowania pliku o nazwie, która odpowiada
temu samemu numerowi ID sesji. Plik sesji zawiera rzeczywiste dane sesji; na przykład nazwa
użytkownika, preferencje lub pozycje w koszyku - informacje o odwiedzającym, które były
przechowywane podczas ostatniej wizyty na stronie. Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na
stronie, jego preferencje zostaną zebrane i zapisane w pliku sesji, do późniejszego wczytania.
Domyślnie identyfikator sesji jest wysyłany w pliku cookie, a nazwa pliku cookie to PHPSESSID. W
przeciwieństwie do plików cookie, które omówiliśmy w pierwszej części tego rozdziału, w których
informacje o użytkowniku były przekazywane w pliku cookie, podczas sesji jedynymi danymi w pliku
cookie jest identyfikator sesji, a nie inne informacje o użytkowniku. Informacje o użytkowniku są
zapisywane w pliku sesji na serwerze, dzięki czemu ograniczenie rozmiaru plików cookie nie ma
znaczenia, a poufne informacje nie są przesyłane tam i z powrotem przez sieć. Ten plik sesji zaczyna
się od „sess”, po którym następuje numer sesji (Apache / Windows). Tekst, który zawiera, jest
serializowaną linią reprezentującą dane, typ danych i liczbę znaków zapisanych dla sesji. To jest wiersz
z pliku sesji.
Gdy przeglądarka użytkownika ma identyfikator sesji, przekazuje ten identyfikator z powrotem do
programu serwera przy każdym kolejnym żądaniu. Identyfikator sesji jest jednorazowy, więc po
pewnym czasie wygaśnie, a informacje z nim związane również zostaną usunięte. Sesja może trwać
kilka minut lub kilka godzin od ostatniego żądania lub może trwać bez końca. W dalszej części tego
rozdziału przyjrzymy się różnym opcjom konfiguracyjnym. Chociaż pliki cookie są domyślnym
sposobem przekazywania identyfikatora sesji między przeglądarką a serwerem, można również
przekazać identyfikator sesji jako dane GET lub POST w taki sam sposób, jak podczas przesyłania
Formularz. Przypomnij sobie, że dane GET są zakodowane w postaci adresu URL i dołączone do? do
adresu URL, podczas gdy dane POST są częścią informacji w nagłówku strony. Możliwe jest również
przesłanie identyfikatora sesji za pośrednictwem adresu URL z linkiem na stronie.
Gdzie przechowywać sesje
Jeśli witryna współużytkuje serwer, zaleca się, aby pliki sesji dla użytkowników znajdowały się w ich
własnym obszarze użytkownika na serwerze, ale nie w katalogu z możliwością zapisu na całym świecie,
takim jak / tmp. Jeśli witryna ma dużą liczbę użytkowników i plików sesji, możliwe jest przechowywanie
plików sesji na wielu poziomach podkatalogów. Aby dowiedzieć się, gdzie przechowywane są twoje
sesje lub zmienić domyślną ścieżkę, zobacz session.save_path w pliku php.ini lub użyj funkcji PHP
session_save_path (). Z pliku php.ini:
; session.save_path = "N; / path"; gdzie N jest liczbą całkowitą. Zamiast przechowywać wszystkie pliki
;sesji w / path, spowoduje to użycie podkatalogów Nlevels deep i przechowywanie danych sesji w tych
;katalogach. Jest to przydatne, jeśli Ty lub Twój system operacyjny macie problemy z wieloma plikami
;w jednym katalogu i jest bardziej wydajnym układem dla serwerów obsługujących wiele sesji.

Funkcja session_save_path() zwraca ścieżkę do bieżącego katalogu używanego do zapisywania danych
sesji. Jeśli określono ścieżkę, ścieżka do miejsca, w którym zapisywane są dane, zostanie zmieniona dla
tej sesji. Jeśli ta strona będzie połączona z innymi stronami, wówczas funkcja musi zostać wywołana
przed rozpoczęciem sesji na wszystkich zaangażowanych stronach. Oczywiście PHP będzie
potrzebować dostępu do odczytu i zapisu do nowej ścieżki, aby pobrać i zapisać dane sesji.
Format
string session_save_path ([ścieżka ciągu])
Przykład
<?php
echo "Your session files are stored in <b>".
1 session_save_path(). ".</b>< br />";
2 if ($handle = opendir(session_save_path())) {
echo "<b>Files:< br />\n";
/* Loop over the directory. */
3 while (false !== ($file = readdir($handle))) {
echo "$file< br />\n";
}
echo "</b>";
closedir($handle);
}
?>
Wyjaśnienie
1 Funkcja session_save_path () zwraca lokalizację ścieżki, w której przechowywane są pliki sesji.
2 Funkcja opendir () otwiera folder katalogu, w którym przechowywane są dane sesji i zwraca andle do
tego katalogu, $ handle.
3 Funkcja readdir () pobiera zawartość katalogu
Rozpoczęcie sesji opartej na plikach cookie
Sesja PHP jest uruchamiana jawnie za pomocą funkcji session_start () lub niejawnie przez
zarejestrowanie zmiennej dla sesji za pomocą funkcji session_register (). Zazwyczaj session_start () jest
wywoływana na górze strony, a następnie zmienne sesji są rejestrowane w superglobalnej tablicy $
_SESSION. Kiedy PHP rozpoczyna sesję, musi najpierw sprawdzić, czy dla tego użytkownika istnieje już
prawidłowy identyfikator sesji. Jeśli istnieje prawidłowy identyfikator sesji, PHP przejdzie do pliku sesji,
który odpowiada numerowi ID, pobierze dane z pliku, i przypisz ją do superglobalnej tablicy
asocjacyjnej $ _SESSION. Wartości w tej tablicy są następnie udostępniane programowi. Jeśli jest to
pierwsza wizyta użytkownika na stronie, PHP utworzy nowy identyfikator sesji, a tablica $ _SESSION
będzie pusta.

Funkcja session_start()
Funkcja session_start() tworzy sesję lub wznawia sesję, która już się rozpoczęła. Identyfikator sesji jest
przekazywany za pośrednictwem pliku cookie, przez GET / POST lub w linku. Każda strona korzystająca
z sesji musi rozpoczynać sesję z funkcją session_start(). Jeśli identyfikator sesji jest wysyłany przez plik
cookie, to podobnie jak w przypadku wszystkich nagłówków plików cookie funkcja session_start() jest
wywoływana przed innymi instrukcjami wysyłającymi dane wyjściowe do przeglądarki. Ta funkcja
zawsze zwraca wartość TRUE.
Format
bool session_start (void)
Przykład:
session_start();
Rejestracja sesji
Dane przechowywane w pliku sesji są tworzone w skrypcie PHP w postaci zmiennych. Do zmiennych
sesji można następnie odwoływać się w żądaniach stron w czasie trwania sesji. Te zmienne mogą
reprezentować pozycje umieszczone w koszyku, login i hasło użytkownika, preferencje użytkownika
dotyczące koloru i tak dalej. Chociaż session_start () rozpoczyna sesję, nie rejestruje zmiennych sesji.
Aby utworzyć zmienne sesji, musisz zarejestrować zmienne w bibliotece sesji. Można to zrobić na dwa
sposoby. Następnie zajmiemy się obiema metodami.
Tablica asocjacyjna $_SESSION
Aby zarejestrować zmienne dla sesji, preferowanym sposobem jest przypisanie wartości do
superglobalnej tablicy $_SESSION. Superglobale są dostępne w całym skrypcie, nawet w ramach
funkcji. PHP automatycznie rejestruje dla Ciebie zmienne $ _SESSION. Globalna tablica asocjacyjna $
_SESSION jest używana do obsługi zmiennych sesji, które zostaną zapisane na serwerze przez cały czas
trwania sesji. Kluczem tablicy asocjacyjnej $ _SESSION jest nazwa zmiennej, a wartość jest tym, co
przypisujesz do niej. Aby uzyskać dostęp do wartości w tablicy asocjacyjnej $ _SESSION, należy najpierw
rozpocząć sesję, a następnie wyodrębnić wartości tablicowe, tak jak w przypadku każdej innej tablicy
asocjacyjnej. Aby usunąć te zmienne, używana jest funkcja unset (); na przykład unset ($ _ SESSION
['color']). Musisz użyć session_start () przed użyciem tablicy $ _SESSION.
Przykład
<?php
1 session_start();
?>
<html><head><title>Sessions</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font size=+1 face="arial">
<h2>Tracking Visitors with Sessions</h2>
<?php

2 if ( ! isset($_SESSION)){
3 $_SESSION[visitor_count]=0;
}
else{
4 $_SESSION[visitor_count]++;
}
5 echo "You are visitor number
",$_SESSION['visitor_count'],".
<br />";
6 echo "The session id is: ",session_id();
?>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Sesja rozpoczyna się tutaj. Wszystkie skrypty korzystające z sesji zaczynają się od funkcji session_start
().
2 Jeśli zmienna sesji nie została ustawiona, oznacza to początek zupełnie nowej sesji. Zostanie
przypisany identyfikator sesji, a tablica $ _SESSION zostanie zainicjowana w następnym wierszu.
3 Klucz w tablicy asocjacyjnej $ _SESSION to visitor_count. Wartość przypisana do niego to 0.
4 Gdy użytkownik odświeży tę stronę, wartość $ _SESSION jest zwiększana o 1
5 Za każdym razem, gdy odwiedzający powraca na tę stronę, liczba jest zwiększana o 1, a ta linia
wyświetla wynik, jak pokazano na
6 Funkcja session_id () zwraca wartość identyfikatora bieżącej sesji.
Funkcja session_register()
Tradycyjnym sposobem rejestrowania zmiennych sesji było użycie funkcji PHP session_register(), ale
aby użyć tej funkcji, musisz ustawić register_globals na „On” w pliku php.ini, co nie jest już ustawieniem
domyślnym. Z drugiej strony, jeśli używasz funkcji session_register(), po zarejestrowaniu się w
bibliotece sesji, te zmienne globalne będą dostępne do zakończenia sesji lub do wywołania funkcji
session_unregister(). W przeciwieństwie do rejestrowania zmiennych sesji za pomocą tablicy $
_SESSION, za pomocą funkcji session_register() nie jest konieczne wywołanie najpierw session_start().
Po zarejestrowaniu zmiennej PHP wykona niejawne wywołanie session_start(). Argumentami funkcji
session_register() mogą być łańcuchy zawierające nazwę zmiennej lub nazwę tablicy. Zauważ, że ta
funkcja przyjmuje nazwę zmiennej jako argument, a nie samą zmienną. Funkcji session_is_registered()
można użyć do sprawdzenia, czy zmienna sesji została ustawiona, a session_unregister() do usunięcia

zmiennych z sesji; na przykład, aby usunąć pozycję produktu z koszyka. Tych funkcji nie należy używać,
jeśli rejestrujesz sesje za pomocą tablicy $ _SESSION.
Format
bool session_register (nazwa mieszana [, mieszana ...])
Zapisywanie tablic w sesji
Korzystając z koszyka na zakupy, możesz dodać wiele pozycji do swojego koszyka, przeglądać je,
wracać, usuwać niektóre produkty i postępować w ten sposób do momentu złożenia zamówienia.
Program, który zbiera te dane, może przechowywać je w tablicy i zapisywać dane podczas sesji. Tablica
$ _SESSION akceptuje proste zmienne skalarne, ale może również akceptować tablice. Poniższy
przykład pokazuje, jak zarejestrować wiele elementów w sesji, wyświetlić listę zapisanych wartości na
innej stronie, powrócić do strony wyboru i dodać więcej elementów do tablicy.
Przykład
(Page 1)
<?php
1 session_start();
2 if ( ! isset($_SESSION['choices'])){
3 $_SESSION['choices']=array();
}
4 if ( is_array( $_POST['books'])){
5 $items=array_merge($_SESSION['choices'],
$_POST['books']);
6 $_SESSION['choices'] =array_unique($items);
7 header("Location: listing_page.php"); // Redirect to
this
// page now!
}
?>
<html>
<head><title>Arrays and Sessions</title></head>
<body bgcolor="#6666ff">
<font face="verdana" >
<div align="center">
8 <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>" method="POST">

<p>
Book Categories< br />
9 <select name="books[]" multiple=multiple size="8">
<option>Art</option>
<option>Computer</option>
<option>Engineering</option>
<option>Fiction</option>
<option>Language</option>
<option>Non Fiction</option>
<option>Poetry</option>
<option>Travel</option>
</select>
</p>
<input type=submit value="Select category"/>
</p>
</font>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Sesja dla tej strony została rozpoczęta. Wszystkie skrypty korzystające z sesji muszą wywoływać
funkcję session_start().
2, 3 Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na tej stronie, zmienne sesji nie zostaną ustawione. W
linii 3 funkcja array() upewnia się, że tablica $ _SESSION ['choice'] została utworzona bez wartości.
4 Jeśli formularz został przesłany, $_POST ['books'] będzie zawierać listę książek wybranych z menu
formularza.
5 Funkcja array_merge() łączy wartości w $_SESSION ['choice'] z książkami, które były wymienione w
postaci $_POST ['books']. Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na stronie, tablica $_SESSION []
będzie pusta, ale będzie istnieć, ponieważ została ustawiona na pustą tablicę w linii 3.
6 Jeśli nie jest to pierwsza wizyta, a tablica $_SESSION ['choice'] zawiera wartości z poprzedniej sesji,
funkcja array_unique () usunie wszelkie duplikaty, które mogą wystąpić po scaleniu w linii 5.
7 Gość zostaje przekierowany na stronę 2, listing_page.php, aby zobaczyć swój aktualnie zapisany
wybór książek.
8 To jest formularz do samodzielnego przetwarzania. Gdy odwiedzający wypełni formularz, kod PHP
na tej stronie przetworzy go, a następnie przekieruje użytkownika na stronę 2.

9 Lista wyboru HTML nosi nazwę „książki []”, jest to nazwa tablicy, której PHP będzie używać do
gromadzenia wyborów książek odwiedzających.
Przykład
(Page 2)
<?php
1 session_start();
?>
<html><head><title>Listing User's Book
Categories</title></head>
<body bgcolor="#6666FF">
<font face="verdana">
<table width="25%" border='1'>
<caption><b>Selected Book Categories</b></caption>
<col span="1" width="100"/>
<?php
2 if ( is_array($_SESSION['choices'])){
3 foreach($_SESSION['choices'] as $book){
?>
4 <tr bgcolor="#ffffff"><td ><?php echo $book ?></td></tr>
<?php
} // End foreach block
} // End if block
else{ echo "<p>You have not selected any book categories
yet</p>";}
?>
</table>
<p>
5 <a href="selections_page.php">Click here to return to category
page</a>
</p>
</font>

</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Sesja dla tej strony została rozpoczęta.
2 Jeśli $ _SESSION ['choice'] ma wartości, to użytkownik wybrał książki w poprzedniej sesji i instrukcje
w bloku if zostaną wykonane.
3 Pętla foreach jest używana do iteracji po tablicy i wyświetlenia każdej z książek w tablicy asocjacyjnej
$ _SESSION ['choice'].
4 Książki wybrane przez użytkownika są wyświetlane w tabeli
5 To łącze służy do odsyłania użytkownika z powrotem na pierwszą stronę. Po wybraniu innej pozycji
książki z kategorii książek w oryginalnej formie, nowy wybór jest zapisywany przez sesję i ponownie
wyświetlany
Funkcje plików cookie sesji i opcje konfiguracji
Niektórzy programiści uważają, że lepiej jest wymusić użycie plików cookie niż polegać na
przekazywaniu poufnych informacji o sesji za pośrednictwem adresów URL, a ponieważ domyślną
metodą przekazywania identyfikatorów sesji z przeglądarki na serwer jest użycie plików cookie, PHP
zapewnia określone funkcje plików cookie do obsługi sesji opartych na plikach cookie. Aby ustawić
parametry plików cookie, użyj funkcji session_set_cookie (), podobnie do sposobu, w jaki używaliśmy
funkcji setcookie () podczas pracy wyłącznie z plikami cookie, a nie sesjami. Efekt tej funkcji trwa tylko
przez czas trwania skryptu. Dlatego musisz wywołać session_set_cookie_params () dla każdego żądania
i przed wywołaniem session_start ().
Format
void session_set_cookie_params (int lifetime [, string path [, string domain [, bool secure]]])
Istnieje nie tylko wiele funkcji do obsługi plików cookie, ale możesz także ustawić określone dyrektywy
w pliku php.ini, które mają wpływ na pliki cookie dla wszystkich Twoich skryptów. Opcji ini_set () można
użyć w skrypcie do zmiany wartości opcji konfiguracyjnej tylko na czas trwania sesji; na przykład
następujący plik nagłówkowy wymusza użycie plików cookie, aby użytkownik musiał mieć włączoną
obsługę plików cookie w swojej przeglądarce:
ini_set ('session.use_cookies', 1); ini_set ('session.use_only_cookies', 1); session_start ();
Dyrektywa: Co robi
session.cookie_lifetime: określa czas życia pliku cookie wysłanego do przeglądarki w sekundach.
Wartość 0 oznacza „do zamknięcia przeglądarki”. Domyślnie 0.
session.cookie_path: określa ścieżkę do ustawienia w session_cookie. Domyślnie /.
session.cookie_domain: określa domenę do ustawienia w session_cookie. Domyślnie nazwa hosta
serwera, który wygenerował plik cookie.
session.cookie_secure: określa, czy pliki cookie powinny być wysyłane tylko przez bezpieczne
połączenia. Domyślnie wyłączone.

session.use_cookies: określa, czy moduł będzie używał plików cookie do przechowywania
identyfikatora sesji po stronie klienta. Domyślnie 1 (włączone). session.use_only_cookies: określa, czy
moduł będzie używał plików cookie tylko do przechowywania identyfikatora sesji po stronie klienta.
Włączenie tego ustawienia zapobiega atakom związanym z przekazywaniem identyfikatorów sesji w
adresach URL.
Ustawianie preferencji za pomocą sesji
Rozważmy następujący przykład. Jedna strona pozwala użytkownikowi wybrać ulubiony kolor tła; za
pomocą mechanizmu sesji, gdy użytkownik przechodzi na inną stronę, kolor jest wyświetlany na nowej
stronie.
Przykład
(Page 1)
<?php
1 if( isset($_REQUEST['color'] ) ) {
// Start the new session
2 session_start();
// Set the favorite color for this user
3 $_SESSION['favorite_color'] = $_REQUEST['color'];
}
?>
<html>
<body>
<h1> Select Favorite Color</h1>
4 <form action="<?php echo ${_SERVER}['PHP_SELF']; ?>"
method="GET">
<select name="color" >
<option value="" selected>Please select</option>
<option value="white">White</option>
<option value="blue">Blue</option>
<option value="red">Red</option>
<option value="yellow">Yellow</option>
<option value="gray">Gray</option>
</select>
<input type="submit" value="Set color">

</form>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Ponieważ ten formularz przesyła się do siebie, najpierw sprawdzamy, czy żądanie w ogóle zawiera
zmienną koloru. Jeśli nie ma zmiennej koloru, nie ma sensu przetwarzanie danych formularza. Przy
pierwszej wizycie użytkownika na stronie nie będzie ustawionej zmiennej koloru, ponieważ formularz
nie został jeszcze przesłany.
2 Teraz, gdy wiemy, że kolor jest ustawiony w $ _REQUEST, możemy rozpocząć sesję. Używamy do tego
funkcji session_start (). Ta funkcja utworzy zupełnie nową sesję dla tego użytkownika lub przywróci
istniejącą, jeśli identyfikator sesji jest obecny w pliku cookie lub danych POST / GET.
3 Następnie wyodrębniamy kolor wybrany przez użytkownika z $ _REQUEST i zapisujemy go w tablicy
asocjacyjnej $ _SESSION użytkownika. Zauważ, że $ _REQUEST jest utrzymywane dla każdego żądania
do PHP, podczas gdy
$ _SESSION jest utrzymywana dla każdego użytkownika. „Ulubiony_kolor” to dowolny klucz, którego
używamy do identyfikacji tej zmiennej w tablicy $ _SESSION. Klawisz „kolor” odpowiada polu
wprowadzania w formularzu na tej samej stronie o nazwie „kolor”.
4 Ponownie zwróć uwagę, że akcja formularza poddaje się samej sobie. Używamy właściwości zmiennej
$ _SERVER, w której nazwa bieżącej strony jest przechowywana w tej tablicy pod kluczem PHP_SELF.
Przykład
(Page 2)
<?php
1 session_start();
2 $favorite_color = $_SESSION['favorite_color'];
?>
<html>
3 <body bgcolor="<?php echo $favorite_color;?>">
<h1>Your Favorite Color</h1>
4 Your favorite color is <b><?php echo $favorite_color; ?></b>.
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Ta strona pobierze ulubiony kolor użytkownika z sesji. Pierwszym krokiem jest rozpoczęcie sesji za
pomocą funkcji session_start(). W takim przypadku session_start() pobierze tablicę $ _SESSION dla
tego użytkownika na podstawie identyfikatora bieżącej sesji (utworzonego na poprzedniej stronie).

2 Po rozpoczęciu sesji można uzyskać dostęp do globalnej tablicy $ _SESSION odpowiadającej temu
użytkownikowi. Para klucz-wartość tablicy $ _SESSION składa się z ulubionego_koloru, klucza i koloru
żółtego, który został wybrany na poprzedniej stronie. Gdyby poprzednia strona nie była przeglądana,
$_SESSION nie miałby żadnych wartości sesji.
3 Wartość $ favourite_color jest przypisywana do elementu <body> tej strony w celu dostosowania
koloru tła dla tego użytkownika.
4 Ta linia drukuje ulubiony kolor, aby potwierdzić, że wybrany kolor został przekazany do tej sesji.
Zauważ, że w tym przykładzie jedynym połączeniem między stroną, która ustawia kolor, a stroną, która
wyświetla kolor, jest sesja. W przeciwieństwie do formularzy, w których jedna strona zbiera informacje
i przekazuje je do innej strony za pośrednictwem żądania GET / POST, strony sesji nie muszą być
połączone. Innymi słowy, możemy ustawić kolor, potem surfować gdziekolwiek indziej, a kiedy już
wrócimy, kolor nadal powinien być ustawiony. Zauważ, że ta „lepkość” jest ważna tylko tak długo, jak
długo sesja jest ważna. Typowa sesja może wygasnąć w ciągu godziny lub dwóch lub nigdy. Jest to
skonfigurowane w pliku php.ini i zależy od ustawień serwera, aby nim zarządzać. Ponadto, jeśli
użytkownik uruchomi ponownie komputer lub przeglądarkę internetową, jego identyfikator sesji może
zostać utracony, a następna wizyta na tych stronach spowoduje utworzenie zupełnie nowej sesji.
Zapamiętywanie użytkowników i preferencji na wielu stronach
Poniższy przykład składa się z trzech stron: formularza HTML, pliku obsługującego dane formularza i
rozpoczynającego sesję oraz łączy do innej strony, na której używane są zmienne sesji. Przykład
pokazuje sesję używającą plików cookie do przekazywania danych formularza ze strony na stronę.
Przykład
(Page 1--The HTML Form)
<html><head><title>Sessions</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" size="+1" >
<H1>Book Categories</H1>
<form action="sessions.php" method="Post" >
Your name:
<br />
<input type="text" name="user" size="50" />
<p>
Select a book category:
<br />
<input type="radio" name="book" value="Art">Art
<br />

<input type="radio" name="book" value="Computer">Computer
<br />
<input type="radio" name="book" value="Drama">Drama
<br />
<input type="radio" name="book" value="History">History
<br />
<input type="radio" name="book" value="Poetry">Poetry
<br />
<input type="radio" name="book" value="Sports">Sports
<p>
<br />
<input type="radio" name="book" value="Sports">Sports
<p>
<input type="submit">
</form></body></html>
Wyjaśnienie
Po przesłaniu tego formularza zostanie wykonany plik o nazwie session.php.
Przykład 16.16.
(Page 2--Starting the Session)
<?php
session_start();
?>
<html><head><title>Sessions</title></head>
<body bgcolor="lavender">
<font face='arial' size="+1">
<?php
1 if ( ! (empty($_POST['book']) or empty($_POST['user']))){
2 // Create short variables
$book=trim(stripslashes($_POST['book']));
// Create short variables
$user=trim(stripslashes($_POST['user']));

3 if( isset($_SESSION['user'])){
echo "<H2>Welcome back, $_SESSION[user]!</H2>";
echo "<H2>You recently visited our $_SESSION[book]
store.</h2>";
}
4 else{
5 $_SESSION['book']=$book;
$_SESSION['user']=$user;
echo "<H2>Welcome, $user!</H2>";
}
}
else{ die ("Form incomplete< br />");
}
echo "The session id is: ",session_id(),"< br />";
echo "You have chosen to enter the <b>$book</b>
section.< br />";
6 $section=$book. "_page.php"; // Creating a variable
?>
To browse the <?php echo $book; ?> Section:
7 <a href="<?php echo $section; ?>">Click here</a>
< br />
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Jeśli użytkownik poprawnie wypełnił formularz, zarówno pola „książka”, jak i „użytkownik” będą
miały wartości, a instrukcje w bloku if zostaną wykonane.
2 Wszelkie ukośniki lub spacje w danych formularza są usuwane. Zmienne są tworzone z tablicy $POST_
[].
3 Jeśli osoba odwiedzająca była już na tej stronie, wówczas zmienne sesji będą dostępne, a instrukcje
w bloku if zostaną wykonane.
4 Jeśli jest to pierwsza wizyta użytkownika na tej stronie, instrukcje z bloku else zostaną wykonane.
5 Zmiennym sesji są przypisywane wartości, które pochodzą z formularza.

6 Nazwa wybranej książki i ciąg "_page.php" są łączone razem w jeden ciąg i przypisywane do zmiennej
$section, która będzie następną stroną, na którą zostanie skierowany użytkownik po kliknięciu linku
wiersz 8.
7 Ten link przeniesie użytkownika do jego strony kategorii książek.
Nazewnictwo sesji
Nazwa sesji odnosi się do identyfikatora sesji przechowywanego w plikach cookie i adresach URL.
Zamiast używać domyślnej nazwy sesji, PHPSESSID, możesz nadać swojej sesji inną nazwę. Pamiętaj
jednak, że jeśli zmienisz nazwę sesji, każda strona, która używa twojej aplikacji, musi wywołać
session_name() z nową nazwą przed wywołaniem session_start(). Funkcja session_name() zwróci
nazwę bieżącej sesji, jeśli nie zostanie podana żadna argumentacja, lub zresetuje nazwę sesji, gdy
pierwszy argument jest łańcuchem. Zobacz także dyrektywę konfiguracyjną session.name w pliku
php.ini.
Format
string session_name ( [string name] )
Przykład
(Start the session on this page)
<?php
obstart();
if( isset($_REQUEST['color'] ) ) {
// Start the new session with a new name
1 print "The previous session name was ". session_name() .
".< br />";
2 session_name("ColorSite");
print "The new session name was ". session_name() . ".< br
/>";
3 session_start();
// Set the favorite color for this user
$_SESSION['favorite_color'] = $_REQUEST['color'];
}
?>
<html>
<body>
<h1> Select Favorite Color</h1>
4 <form action="<?php echo ${_SERVER}['PHP_SELF']; ?>"

method="GET">
<select name=color>
<option value="" selected>Please select</option>
<option value="white">White</option>
<option value="blue">Blue</option>
<option value="red">Red</option>
<option value="yellow">Yellow</option>
<option value="gray">Gray</option>
</select>
<input type="submit" value="Set color">
</form></body></html>
<?
-----------------------------------------------------------------(This page uses the new name)
<?php
5 session_name('ColorSite');
6 session_start();
$favorite_color = $_SESSION['favorite_color'];
print_r($_SESSION);
?>
<html>
<body bgcolor="<?php echo $favorite_color; ?>">
<h1>Your Favorite Color</h1>
<font size='+2'>
Your favorite color is <b><?php echo $favorite_color; ?></b>.
</font></body></html>
<?php
ob_end_flush(); // Flush the buffer and end output
buffering
?>
Wyjaśnienie

1 Przed zmianą nazwy sesji funkcja session_name() zwraca nazwę bieżącej sesji.
2 Funkcja session_name() zmieni nazwę sesji na ColorSite. Teraz każda strona korzystająca z tej sesji
będzie również musiała wywołać session_name („ColorSite”) przed rozpoczęciem nowej sesji.
3 Sesja jest uruchamiana dla tej strony. Nazwa sesji to „ColorSite”.
4 To jest samodzielnie przetwarzający się skrypt PHP. Przedstawi formularz, a następnie go przetworzy.
5 Aby użyć identyfikatora sesji z poprzedniej sesji, strona ta musi mieć możliwość odniesienia się do
właściwej sesji poprzez jej nazwę.
6 Nowa sesja jest uruchamiana po zmianie nazwy sesji.
Sesje bez plików cookie
Jak widzieliśmy w poprzednich przykładach, plik cookie jest używany do przechowywania
identyfikatora sesji. Jest to domyślny i uważany za najbezpieczniejszy sposób obsługi danych sesji.
Problem z ciasteczkami polega jednak na tym, że użytkownik może wyłączyć je w swojej przeglądarce
lub odmówić ich akceptacji. Aby pokonać przeszkodę klienta bez plików cookie, innym sposobem
wysłania identyfikatora sesji jest adres URL lub użycie ukrytych pól z GET / POST. Podczas
propagowania identyfikatora sesji za pomocą GET / POST należy to zrobić tylko wtedy, gdy adres URL
znajduje się na lokalnym serwerze WWW i nie jest przekazywany do zewnętrznego adresu URL.
Korzystanie z ukrytego elementu formularza
Podczas pracy z HTML identyfikator sesji można propagować za pomocą ukrytego elementu
formularza. Przy przypisywaniu nazwy i wartości do ukrytego urządzenia wejściowego, nazwą będzie
nazwa bieżącej sesji, a wartością będzie identyfikator sesji. Możesz użyć funkcji session_name() i
session_id(), aby uzyskać te wartości. Stałej SID można również użyć do uzyskania identyfikatora
bieżącej sesji. Na przykład:
<FORM ACTION="order.php" METHOD=GET> <INPUT TYPE="hidden" NAME="<?php echo
session_name(); ?>" VALUE="<?php echo session_id(); ?>">
<!-- The remainder of the form HTML code //--> </FORM>
Przykład
(Page 1)
// Disable cookies for this session
1 ini_set('session.use_cookies', 0);
2 ob_start();
/* start the session */
3 session_start();
4 if( isset($_REQUEST['mycolor'] ) ) {
5 $_SESSION['favorite_color'] = $_REQUEST['mycolor'];
6 $sess_name=session_name();

7 $sess_id=$_REQUEST[$sess_name];
8 header("Location:other_page.php?$sess_name=$sess_id");
}
?>
<html>
<body>
<h1> Select Favorite Color</h1>
9 <form action="<?php echo ${_SERVER}['PHP_SELF']; ?>"
method="GET">
<select name="mycolor">
Please select</option>
<option selected value="green">Green</option>
<option value="white">White</option>
<option value="blue">Blue</option>
<option value="red">Red</option>
<option value="yellow">Yellow</option>
<option value="gray">Gray</option>
</select>
10 <input type="hidden" name='PHPSESSID'
11 value="<?php echo session_id();?>">
<input type="submit" value="Set color">
</form>
</body>
</html>
<?php
ob_end_flush();
?>
Wyjaśnienie
1 Funkcja ini_set() służy do zmiany wartości konfiguracyjnej na czas trwania skryptu, w tym przypadku
do tymczasowego wyłączenia używania plików cookie. Sesja spróbuje ich użyć, jeśli nie są wyłączone.
(Uwaga: upewnij się, że Twoja przeglądarka ma również wyłączone pliki cookie).
2 Funkcja ob_start() włącza buforowanie wyjścia.

3 Funkcja session_start() tworzy sesję lub wznawia bieżącą na podstawie identyfikatora bieżącej sesji,
który jest przesyłany przez żądanie, takie jak GET, POST lub plik cookie.
4 Jeśli formularz HTML został przesłany, zmienna $ _REQUEST ['mycolor'] została ustawiona i blok if
jest wykonywany.
5 Zmienna sesji o nazwie $_SESSION ['favourite_color'] ma przypisaną wartość $ _REQUEST ['mycolor'].
6 Funkcja session_name () zwraca nazwę tej sesji.
7 Wartość identyfikatora sesji jest przechowywana w ukrytym polu formularza. $_REQUEST [$
sess_name] to tablica asocjacyjna, w której kluczem jest nazwa sesji, PHPSESSID, a wartością jest
numer ID sesji, czyli numer widoczny w adresie URL, gdy ten plik jest wyświetlany w przeglądarce.
8 Funkcja header() wysyła nagłówek HTTP - w tym przykładzie nagłówek przekierowania, aby wysłać
użytkownika do lokalizacji other_page.php - i przekazuje jako część adresu URL identyfikator sesji
wymieniony po znaku?.
9 Formularz do samodzielnego przetwarzania zaczyna się tutaj; metoda to GET.
10, 11 Nazwa i wartość identyfikatora sesji są przypisane do ukrytego pola w formularzu
Przykład
(Page 2)
<?php
1 session_start();
2 if ( isset($_SESSION['favorite_color'])){
print "favorite_color is registered< br />";
3 $color = $_SESSION['favorite_color'];
}
?>
<html>
<body bgcolor="<?php echo $color; ?>">
<h1>Your Favorite Color</h1>
Your favorite color is <b><?php echo $color; ?></b>.
<?php
4 unset( $_SESSION['favorite_color']);
5 session_destroy();
?>
</body>
</html>

Wyjaśnienie
1 Sesja jest uruchamiana dla tej strony przekierowania. Pobiera identyfikator sesji z adresu URL, który
wskazywał na tę stronę.
2 Ulubiony kolor użytkownika jest przekazywany w zmiennej sesji.
3 Ulubiony kolor użytkownika jest przypisywany jako kolor tła
Strona.
4 Funkcja unset() niszczy pojedynczą zmienną sesji.
5 Funkcja session_destroy() usuwa całą sesję.
Przekazywanie identyfikatorów sesji za pomocą łącza
Jeśli pliki cookie nie są dostępne, ponieważ użytkownik je wyłączył, inną alternatywą jest
przekazywanie identyfikatorów sesji za pośrednictwem łącza. Można to zrobić na dwa sposoby: ręcznie
lub automatycznie. Sposób ręczny wymaga, aby dla każdej odpowiedniej strony w witrynie dołączyć
identyfikator sesji do łącza, a PHP prześle go do połączonej strony. Metoda automatyczna wymaga
zmiany ustawienia session.use_trans_sid w pliku php.ini.
Stała SID
Jeśli wyłączyłeś pliki cookie, stała SID przechowuje wartość identyfikatora sesji. Jeśli pliki cookie są
włączone, ta stała jest pusta. Stałą SID można połączyć z adresem URL w hiperłączu, aby przekazać go
do innej strony, jak pokazano poniżej:
$ sid = SID; <a href="phpscript.php?<?=echo $sid"> Zamów teraz! </a> echo '<a href = "checkout.php?'
SID. '"> Do kasy <a/>';
Jeśli w witrynie sieci Web znajduje się dużo łączy, automatyczne przepisywanie adresów URL to funkcja
PHP, która automatycznie dodaje identyfikator sesji do wszystkich łączy znajdujących się na
połączonych stronach. Aby włączyć tę funkcję, musisz edytować plik konfiguracyjny PHP php.ini.
Poszukaj linii session.use_trans_sid i ustaw go na 1, zapisz zmiany i zrestartuj serwer WWW. Następnie
identyfikator sesji zostanie dodany do wszystkich linków względnych na stronach PHP. Zauważ, że
domyślnie ta funkcja jest wyłączona ze względów bezpieczeństwa, więc postępuj ostrożnie. Istnieje
również koszt wydajności, ponieważ PHP musi dodać identyfikator sesji do każdej strony, na której
łącze jest względne, podczas gdy plik cookie jest ustawiany tylko raz.
Z pliku php.ini:
; obsługa trans sid jest domyślnie wyłączona. Korzystanie z trans sid może zagrozić bezpieczeństwu
;użytkowników. Używaj tej opcji ostrożnie. - Użytkownik może wysłać URL zawierający identyfikator
;aktywnej sesji do innej osoby za pośrednictwem. e-mail / irc / itp. ; - URL zawierający identyfikator
;aktywnej sesji może być przechowywany; w publicznie dostępnym komputerze. - Użytkownik może
;uzyskać dostęp do Twojej witryny przy użyciu tego samego identyfikatora sesji; zawsze przy użyciu
;adresu URL przechowywanego w historii przeglądarki lub w zakładkach. session.use_trans_sid = 1

Podsumowując, przy automatycznym przekazywaniu identyfikatora sesji za pośrednictwem adresu
URL należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
• Przeglądarka nie akceptuje plików cookies.

• Dyrektywa session.use_trans_sid w pliku php.ini jest ustawiona na 1. Będziesz musiał zrestartować
serwer WWW, aby ta dyrektywa odniosła skutek.
• Adres URL w skrypcie PHP musi być względną nazwą ścieżki.
• Jeśli używasz stałej SID, użyj striptags (). Pamiętaj, że identyfikator SID nie jest dostępny, chyba że
pliki cookie są wyłączone.
Przykład.
(Page 1)
<?php
1 ob_start(); // Turn on output buffering
2 ini_set('session.use_cookies', 0); // Don't accept cookies
?>
<html><head><title>Sessions and Links</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="verdana" size='+1'>
<h2>Sessions and Links</h2>
<?php
3 session_start();
4 $_SESSION['user']="John Doe";
$_SESSION['color']="aqua";
?>
<?php
5 if(! empty($_SESSION['color'])){
echo "<pre>";
print_r($_SESSION);
echo "</pre>";
6 $sid = session_id();
echo "SessionID is ", $sid, "< br />";
}
?>
7 <a href="/exemples/sessions/link2file1.php"> Click here</a>
</font>

</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Funkcja ob_start () włącza buforowanie wyjścia, tak że wszelkie nagłówki PHP zostaną wysłane przed
wysłaniem reszty danych wyjściowych programu. Bez tej funkcji program wyświetli ostrzeżenie, gdy
program spróbuje wypisać informacje nagłówka:
Ostrzeżenie: session_start () [function.session -‐ start]: Nie można wysłać limitera pamięci podręcznej
sesji - nagłówki zostały już wysłane (wyjście rozpoczęto o
c: \ wamp \ www \ exemples \ session \ session_url.php: 11)
in c: \ wamp \ www \ exemples \ session \ session_url.php on line 12
2 Ta dyrektywa stanowi, że pliki cookie nie zostaną włączone podczas tej sesji. Możesz także wyłączyć
Ooki w przeglądarce, ale wtedy będą one wyłączone do czasu ich ponownego włączenia.
3 Funkcja session_start() rozpoczyna nową sesję i generuje nowy plik identyfikatora sesji.
4 Zmienne sesji są rejestrowane i przypisywane do globalnej tablicy $ _SESSION.
5 Ta linia sprawdza, czy została ustawiona zmienna sesji.
6 Po rozpoczęciu sesji PHP generuje identyfikator sesji.
7 To łącze przeniesie użytkownika do następnej strony. Wraz z linkiem PHP automatycznie prześle
identyfikator sesji do pliku link2file1.php.
Przykład
(Page 2)
<?php
1 ini_set('session.use_cookies', 0); // Turn cookies off
2 session_start(); // Start a session
?>
<html>
3 <body bgcolor="<?php echo ${_SESSION}[color]; ?>">
<h3>
<?php
4 print_r($_GET);
5 echo "< br />The session id is " , session_id(), "< br />";
6 echo "The session name is " , session_name(), "< br />";
7 echo "SID is ", SID;
?>

</h3>
<h2>
Hi <?php echo $_SESSION['user']; ?>. You like <b>
<?php echo $_SESSION['color']; ?></b>.
8 <a href="/exemples/sessions/link2file2.php">
Click here</a>
</h3>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 W tej sesji pliki cookie są wyłączone.
2 Sesja rozpoczyna się.
3 Identyfikator sesji został przekazany z linku na stronie 1. Kolor tła strony jest ustawiony na wartość $
_SESSION ['color'] przypisaną i zarejestrowaną na stronie 1.
4, 5 Tablica $ _GET [] zawiera informacje pochodzące z łącza; to znaczy nazwa sesji i identyfikator sesji.
Zobacz pierwszą linię danych wyjściowych na stronie 2.
5, 6 Funkcja session_id () zwraca wartość identyfikatora sesji, który pochodzi z odsyłacza na stronie 1,
a funkcja session_name () zwraca nazwę sesji.
7 Stały identyfikator SID zawiera nazwę i identyfikator sesji. Ta stała nie jest ustawiana, jeśli włączone
są pliki cookie.
8 Teraz łączymy się z kolejnym plikiem. Identyfikator sesji będzie przekazywany przez ten link. Na
wyjściu tego przykładu
Przykład
(Page 3)
<?php
1 session_start();
2 extract($_SESSION);
3 printf("%s",SID); // Print the session ID
4 echo "The session id is " , session_id()," < br />";
?>
<html>
<body bgcolor="<?php echo $color?;>">
<h2>

5 Hi again <?php echo $user;?>. You still like <b>
<?php echo $color;?></b>.
</h2>
</body>
</html>
Wyjaśnienie
1 Rozpocznij sesję dla tej strony.
2 Dane sesji są pobierane z tablicy $ _SESSION [] i przypisywane do zmiennych.
3 Wartość stałej SID jest drukowana, te same wartości, co na poprzedniej stronie.
4 Wartości sesji są nadal dostępne, wszystkie przekazywane przez łącza. Ponieważ wartość
identyfikatora sesji jest widoczna w adresie URL, ktoś inny może go łatwo przejąć, co nie jest
bezpieczną sytuacją.
5 Wyświetlane są wartości danych sesji
Zmiana identyfikatora sesji
Używanie adresu URL do przekazywania identyfikatorów sesji może prowadzić do problemów z
bezpieczeństwem, ponieważ są one wyraźnie widoczne w adresie URL, można je przypisać do zakładek
i są dostępne we wpisach HTTP_REFERER. Aby poradzić sobie z możliwością „wycieku” identyfikatora
sesji, należy upewnić się, że sesje są często czyszczone, niszcząc je lub dając im prawdopodobny czas
życia. Inną techniką jest zmiana numeru ID sesji za pomocą funkcji session_regenerate_id (). Ta funkcja
zmieni numer ID i pozostawi dane nienaruszone, więc jeśli identyfikator sesji został „przejęty”, dane
nie będą już dostępne dla porywacza, ale nadal będziesz mieć do nich dostęp za pośrednictwem
nowego identyfikatora sesji. Jedynym argumentem tej funkcji jest wartość logiczna, która określa, czy
usunąć stary plik sesji powiązany ze zmienianym identyfikatorem sesji. Wartość domyślna to false.
Format
bool session_regenerate_id ( [bool delete_old_session] )
Przykład
<?php
1 session_start();
2 $current_sessionid = session_id();
3 session_regenerate_id();
4 $new_session_id = session_id();
echo "Session id was: $current_sessionid< br />";
echo "Regenerated session id is: $new_session_id< br />";
?>
Wyjaśnienie

1 Sesja została rozpoczęta. Identyfikator sesji zostanie wygenerowany dla tej sesji, jeśli jest to nowa
sesja.
2 Funkcja session_id() zwraca numer ID sesji.
3 Funkcja session_regenerate_id() zmieni numer ID sesji i pozostawi nienaruszone dane, które były
powiązane z właśnie zmienionym numerem ID sesji.
4 Nowy identyfikator sesji jest drukowany
Zakończenie sesji
PHP naprawdę nie ma możliwości sprawdzenia, kiedy użytkownik opuścił sesję, więc udostępnia kilka
funkcji, które pomagają kontrolować, kiedy zakończyć sesję. W poniższych sekcjach opisano, jak
usuwać zmienne sesji i jak niszczyć pliki sesji z nimi powiązane.
Usuwanie zmiennych sesji
Jeśli wysyłasz identyfikator sesji za pośrednictwem plików cookie, plik cookie jest domyślnie usuwany,
gdy użytkownik zamyka przeglądarkę, ale dane sesji nadal pozostają w pliku sesji na serwerze. Aby
zniszczyć dane sesji, możesz usunąć wszystkie wartości w tablicy $ _SESSION, a następnie użyć funkcji
setcookie (), aby usunąć plik cookie, zmieniając czas wygaśnięcia pliku cookie na wcześniejszą datę. Na
koniec możesz wymusić zakończenie sesji za pomocą funkcji session_destroy (), która usuwa sesję i plik
sesji. Podręcznik PHP sugeruje, że dobrym sposobem sprawdzenia istnienia plików cookie jest
wywołanie funkcji print_r ($_COOKIE).
Oto kilka przykładów:
// Unset a single session variable
unset($_SESSION['color']);
// Unset all of the session variables
$_SESSION = array();
// Delete the session cookie
if (isset($_COOKIE[session_name()])) {
setcookie(session_name(), '', time() - 32000, '/');
}
Funkcja session_write_close ()
Jeśli więcej niż jeden skrypt używa sesji w dowolnym momencie, na przykład dwie lub trzy ramki są
ładowane jedna po drugiej, PHP blokuje sesję do czasu zakończenia ładowania każdej strony. Ta funkcja
zapobiega jednoczesnemu zapisywaniu danych sesji przez dwie strony w tablicy $ _SESSION, a tym
samym uszkodzeniu danych. Jeśli jednak strony głównie odczytują dane sesji, wówczas tę funkcję
blokowania można obejść za pomocą funkcji session_write_close(). Po zapisaniu danych sesji ta funkcja
kończy bieżącą sesję i zapewnia, że dane sesji zostaną zapisane, gdy tylko wszystkie zmiany zostaną
wprowadzone. Zwykle nie musisz używać tej funkcji, ponieważ PHP zajmuje się przechowywaniem
danych sesji i jej zakończeniem.
Format

void session_write_close ( void )
Funkcja session_destroy ()
Funkcja session_destroy () usuwa plik sesji i wszystkie jego dane z bieżącej sesji, ale nie usuwa pliku
cookie ani żadnych zmiennych globalnych, takich jak tablice $ _COOKIE lub $ _SESSION, które są
obecnie buforowane dla bieżącej sesji.
Format
bool session_destroy ( void )
Przykład
(Page 3)
<?php
1 session_start();
2 extract($_SESSION);
printf("%s",SID); // Print the session ID
echo "The session id is " , session_id(), "< br />";
?>
<html>
<body bgcolor="<?= $color?>">
<h2>
Hi again <?= $user?>. You still like <b><?= $color ?></b>.
<?php
// Individually remove session variables
3 unset($_SESSION["user"]);
unset($_SESSION["color"]);
4 //$_SESSION = array(); // Remove all session variables
5 session_destroy();
exit();
?>
</h2>
</body>
</html>
Wyjaśnienie

1 Sesja jest uruchamiana dla tej strony, która została wywołana z innej strony, na której zebrano
informacje z formularza.
2 Dane sesji są wyodrębniane i przypisywane do zmiennych.
3 Funkcja unset () usuwa indywidualne zmienne sesji.
4 Funkcja array () bez argumentów powoduje opróżnienie tablicy $ _SESSION. Wszystkie zmienne sesji
są usuwane.
5 Funkcja session_destroy () usuwa sesję i wszystkie jej dane.
Czyszczenie plików sesji i czyszczenia pamięci
Jeśli zajrzysz do katalogu lub folderu, w którym przechowywane są twoje sesje, zobaczysz, że liczba
plików sesji szybko rośnie. Wyrzucanie śmieci to proces czyszczenia starych sesji, zadanie
pozostawione PHP. Jeśli używane są pliki cookie, serwer nie wie, czy plik cookie nadal istnieje w
przeglądarce użytkownika. Ponadto pliki sesji mają domyślny czas życia wynoszący 24 minuty, a
następnie zostaną wyczyszczone przez moduł odśmiecania pamięci PHP, chyba że przedłużysz ich
żywotność. Dyrektywa konfiguracyjna gc_maxlifetime jest używana do określenia, jak długo PHP
powinno czekać (w sekundach) przed zniszczeniem sesji na podstawie tego, jak długo sesja była
bezczynna od ostatniego uzyskania do niej dostępu. Na przykład:
$garbage_timeout = 3600; // 3600 seconds = 60 minutes = 1 hour
ini_set('session.gc_maxlifetime', $garbage_timeout);
Moduł odśmiecania pamięci nie tylko podskakuje i zaczyna usuwać pliki przy każdym wywołaniu sesji.
Zbiera śmieci na podstawie współczynnika prawdopodobieństwa ustawionego w dyrektywie
session.gc_probability w pliku php.ini. Ta dyrektywa określa z jakim prawdopodobieństwem pliki
zidentyfikowane jako śmieci powinny zostać usunięte. Jeśli gc_probability wynosi 100, czyszczenie jest
wykonywane na każde żądanie (tj. z prawdopodobieństwem 100 procent); jeśli wynosi 1, tak jak jest
domyślnie, stare sesje będą usuwane z prawdopodobieństwem 1% za każdym razem, gdy sesja się
rozpocznie. Po ustawieniu tych dwóch dyrektyw konfiguracyjnych, ostatnią radą jest przeniesienie
plików sesji czasowej do ich własnego katalogu. W przeciwnym razie moduł odśmiecania pamięci nie
będzie w stanie rozróżniać limitów czasu dla poszczególnych plików.
Konfiguracja środowiska wykonawczego sesji
Zarządzanie sesjami PHP ma wiele opcji konfiguracyjnych do wyboru.
Funkcje sesji PHP
PHP udostępnia funkcje przedstawione w tabeli 16.4 do obsługi sesji, z których wiele omówiliśmy w
tym rozdziale. Każda z tych funkcji jest opisana w podręczniku PHP pod adresem
http://us3.php.net/session.
Funkcja: Definicja
session_cache_expire(): Zwraca bieżące ustawienie session.cache_expire, domyślnie 180 minut.
session_cache_limiter(): Zwraca nazwę bieżącego ogranicznika pamięci podręcznej, który definiuje
nagłówki HTTP kontroli pamięci podręcznej wysyłane do klienta i jakie reguły określają sposób
buforowania zawartości strony.
session_commit(): alias dla session_write_close().

session_decode(): dekoduje dane sesji.
session_destroy(): niszczy wszystkie dane powiązane z bieżącą sesją, ale nie usuwa żadnych globalnych
zmiennych związanych z sesją ani nie usuwa pliku cookie sesji.
session_encode(): Koduje dane bieżącej sesji jako ciąg.
session_get_cookie_params(): Zwraca tablicę z aktualnymi informacjami cookie sesji, w tym okresem
życia, ścieżką, domeną i zabezpieczeniem.
session_id(): zwraca identyfikator sesji dla bieżącej sesji.
session_is_registered(): zwraca wartość TRUE, jeśli istnieje zmienna globalna, jeśli jej nazwa jest
zarejestrowana w bieżącej sesji.
session_module_name(): Zwraca nazwę modułu bieżącej sesji. Jeśli określono moduł, zostanie użyty
ten moduł.
session_name(): zwraca nazwę bieżącej sesji lub, jeśli nazwa jest określona, zmienia nazwę bieżącej
sesji.
session_regenerate_id(): Zastępuje identyfikator bieżącej sesji nowym i zachowuje datę bieżącej sesji.
session_register(): rejestruje jedną lub więcej zmiennych globalnych w bieżącej sesji.
session_save_path(): Zwraca ścieżkę do bieżącego katalogu używanego do zapisywania danych sesji
lub ustawia nową ścieżkę.
session_set_cookie_params(): ustawia parametry ciasteczek zdefiniowane w pliku php.ini. Efekt tej
funkcji trwa tylko przez czas trwania skryptu.
session_set_save_handler(): ustawia funkcje przechowywania sesji na poziomie użytkownika, które są
używane do przechowywania i pobierania danych związanych z sesją; na przykład do przechowywania
plików i baz danych.
session_start(): Rozpoczyna sesję.
session_unregister(): wyrejestrowano globalną zmienną sesji.
session_unset(): Kasuje wszystkie aktualnie zarejestrowane dane sesji.
session_write_close(): Przechowuje dane sesji i zamyka sesję.
Implementacja systemu logowania z sesjami
Poniższy przykład składa się z trzech oddzielnych plików.
1. Pierwszy plik to prosty formularz HTML, strona logowania, w której użytkownik wprowadza nazwę
użytkownika i hasło.
2. Drugi plik, strona uwierzytelniająca, to skrypt PHP, który zweryfikuje nazwę użytkownika i hasło oraz
ustanowi „stan zalogowania”, jeśli nazwa użytkownika i hasło są prawidłowe. Ten plik będzie również
używany do wylogowania użytkownika. Akcja logowania zależy od parametru (login) dostarczonego
przez metodę POST z formularza HTML (ukryty element wejściowy). Akcja wylogowania jest
wykonywana po zalogowaniu się użytkownika, przekierowaniu na trzecią stronę z chronioną
zawartością i kliknięciu w link wylogowania.

3. Trzeci plik to skrypt PHP, który pokaże chronioną zawartość tylko wtedy, gdy użytkownik jest
zalogowany. Ten plik opisuje również prosty sposób warunkowego wyświetlania całego bloku HTML.
Sesje służą do zapamiętywania zalogowanych użytkowników i ich hasła. W rzeczywistej sytuacji
prawdopodobnie użyjesz bazy danych do przechowywania nazwy użytkownika i hasła, a chroniona
zawartość może być przechowywana w pliku tekstowym lub bazie danych.
Przykład
(Page 1)
##### begin #####
##### login.html #####
<html>
<head>
<title>Simple login page</title>
</head>
<body>
<p>
1 <a href="protected.php">Protected content</a>
</p>
<p> Type phpbee for both username and password </p>
2 <form action="auth.php" method="post">
Username< br />
3 <input type="text" name="username">< br />
Password< br />
4 <input type="password" name="password">< br />
5 <input type="hidden" name="login">< br />
<input type="submit"> <input type="reset">
</form>
</body>
</html>
##### login.html #####
##### end #####
Wyjaśnienie

1 To jest łącze do chronionej strony (strona 3), na której specjalne treści można odczytać tylko wtedy,
gdy odwiedzający wprowadził prawidłową nazwę użytkownika i hasło.
2 Po przesłaniu formularza zostanie wykonany skrypt PHP (strona 2) auth.php. Ta strona określi, czy
odwiedzający jest upoważniony do logowania.
3 Gość jest proszony o wpisanie tutaj nazwy użytkownika.
4 W tym miejscu użytkownik wpisuje hasło.
5 Aby przesłać informacje, które nie zostały wprowadzone przez gościa, używane jest ukryte pole i
przypisywana jest wartość „login”.
Przykład
(Page 2)
##### begin #####
##### auth.php #####
<?php
1 session_start();
// User is logging in
2 if (isset($_POST["login"])){
3 if (isset($_POST["username"]) && ($_POST["username"]
== "phpbee")
&& isset($_POST["password"]) && ($_POST["password"]
== "phpbee"){
4 $_SESSION["Authenticated"] = 1;
}
else{
5 $_SESSION["Authenticated"] = 0;
}
6 session_write_close();
7 header("Location: protected.php");
}
// User is logging out
8 if (isset($_GET["logout"])){
9 session_destroy();
10 header("Location: login.html");

}
?>
##### auth.php #####
##### end ####
Wyjaśnienie
1 Sesja dla tej strony zaczyna się tutaj dla auth.php (strona 2).
2 Jeżeli użytkownik wypełnił formularz logowania w login.html (strona 1), wówczas zmienna $ _POST
["login"] zostanie ustawiona, a instrukcje w bloku if zostaną wykonane.
3 Jeśli nazwa użytkownika jest ustawiona i ma wartość „phpbee”, a hasło jest ustawione i ma również
wartość „phpbee”, wykonywana jest instrukcja w linii 4.
4 Zmienna sesji jest ustawiona na 1. Wartość 1 będzie później używana do określenia, czy użytkownik
jest zalogowany.
5 Jeśli nie wprowadzono poprawnej nazwy użytkownika lub hasła, zmienna sesji jest ustawiana na 0.
Wartość 0 zostanie użyta do określenia, że użytkownik nie jest zalogowany
6 Funkcja session_write_close () przechowuje teraz dane sesji i zamyka sesję.
7 Użytkownik zostaje przekierowany do protected.php (strona 3). To jest strona niedostępna dla osób
niezalogowanych.
8 Jeśli użytkownik wszedł na chronioną stronę i kliknął łącze, aby się wylogować, ustawiona zostanie
zmienna $ _GET ["wylogowanie"], a instrukcje w bloku if zostaną wykonane.
9 Sesja i wszystkie jej dane są niszczone.
10 Użytkownik zostaje przekierowany z powrotem do strony logowania. Ponieważ sesja została
zniszczona, osoba ta nie jest już uwierzytelniana, aby przejść do chronionej strony.
Przykład
(Page 3)
##### begin #####
##### protected.php #####
<?php
1 session_start();
?>
<html><head><title>Protected page</title></head>
<body>
<?php
2 if (isset($_SESSION["Authenticated"])
&& ($_SESSION["Authenticated"] == 1)){

?>
3 <h2>Protected content</h2>
<p>Hello. Since you are logged in, you can view protected
content</p>
4 <p>You can also <a href="auth.php?logout">log out</a></p>
<?php
}
else{
?>
<h2>You are not logged in</h2>
<p>Hello. Since you are not logged in, you cannot view
protected content</p>
5 <p>But you can <a href="login.html">log in</a></p>
<?php
}
?>
</body>
</html>
##### protected.php #####
##### end #####
Wyjaśnienie
1 Sesja rozpoczyna się na stronie 3.
2 Jeśli na stronie 2 zmienne sesji zostały ustawione, a $ SESSION ["Authenticated"] ma wartość 1,
odwiedzający jest zalogowany i będzie mógł odczytać wszystko, co jest w linii 3.
3 To jest miejsce, w którym zawartość zostanie dodana do tej strony, zawartość
widoczne tylko po pomyślnym zalogowaniu się użytkownika.
4 Ten link przeniesie użytkownika z powrotem do wieku 2 lat, auth.php. Słowo logout dołączone do
znaku zapytania zostanie przekazane metodą GET i przypisane do tablicy $ _GET [].
5 Ten link przenosi gościa z powrotem do strony logowania, strona 1.

Obiekty
Co to są obiekty?
Obiekty to rzeczy, z którymi mamy do czynienia na co dzień. PHP zajmuje się obiektami, podobnie jak
większość języków programowania, a języki te nazywane są programowaniem obiektowym (OOP).
OOP to sposób na rozwiązanie problemu związanego z obiektami ze świata rzeczywistego. Niektórzy
ludzie są zaniepokojeni myślą o zajęciu się tego rodzaju programowaniem i są całkowicie szczęśliwi,
jeśli trzymają się odgórnych programów proceduralnych. Tak jak Obiekty codziennego użytku, których
używamy, nie są nożami zwrotnicowymi i piłami do metalu, tak samo nie są obiektami programowania.
Są tylko sposobem przedstawiania danych. Ponieważ PHP ewoluowało od narzędzia do budowania
prostych stron domowych do języka do poważnego tworzenia stron internetowych, tak samo stało się
z obsługą OOP. Gdy programy stają się coraz większe i bardziej złożone, planowanie i projektowanie
stają się ważniejsze. Pomyśl o prostej stronie głównej połączonej z rodzinnymi zdjęciami, linkami i
blogami. Następnie pomyśl o witrynie sieci Web, takiej jak Amazon czy eBay, w której przez cały czas
na całym świecie są tysiące formularzy, łączy i transakcji - myśl o połączeniu czegoś takiego jest
oszałamiająca. OOP najlepiej nadaje się do zarządzania złożonością takich dużych witryn sieci Web.
Nawet jeśli nie programujesz przy użyciu obiektów, jeśli czytasz i używasz programów PHP napisanych
przez innych programistów, jesteś zobowiązany do tego stylu programowania. Ten rozdział delikatnie
wprowadza Cię w obiekty PHP i niektóre z funkcji, które zostały dodane do języka w PHP 5. Mówiąc o
typach danych PHP w rozdziale 4, „Bloki konstrukcyjne”, omówiliśmy dwa typy: typy pierwotne i typy
złożone . Podobnie jak tablice, obiekty są typami złożonymi. Umożliwiają zorganizowanie zbioru
danych w pojedynczą jednostkę. Języki zorientowane obiektowo, takie jak C ++ i Java, łączą dane w
zmienną i nazywają ją obiektem. Tak robi PHP. Każdy napotkany język zorientowany obiektowo opiera
się na tych samych zasadach, ale często terminologia przy opisywaniu pojęć nie jest dokładnie taka
sama. Można powiedzieć, że PHP jest jak Java i C ++, ale ma swój własny sposób radzenia sobie z
obiektami. Kiedy uczysz się o przedmiotach, zwykle porównuje się je do rzeczy z prawdziwego świata,
takich jak czarny kot, nowoczesny obraz lub zielona poduszka. Używając języka angielskiego do
opisania przedmiotu, sam przedmiot byłby jak rzeczownik: osoba, miejsce lub rzecz. Rzeczowniki
opisywane są przymiotnikami. Dla kota można go opisać jako grubego i futrzastego z zielonymi oczami,
czterema nogami i ogonem; obraz przedstawia brytyjską fregatę, olej na płótnie i kosztuje 52 000
dolarów; a poduszka z zielonego jedwabiu, kwadratowa, o wymiarach 18 ″ × 18 ″. Przymiotniki, które
łącznie opisują te obiekty, nazywane są właściwościami (lub atrybutami) obiektu. Obiekt składa się ze
zbioru tych właściwości. W języku angielskim czasowniki są używane do opisania tego, co obiekt może
zrobić lub co można z nim zrobić. Kot je i śpi, a jego ogon drga; obraz można oprawić, sprzedać lub
kupić; można zwiększyć lub zmniejszyć wymiary poduszki, zmienić jej materiał i kolor, i tak dalej. Te
czasowniki to funkcje zwane metodami w językach obiektowych.
Obiekty i klasy
Obiekty są zdefiniowane w klasie. Klasa to szablon lub plan, który definiuje, jak powinien wyglądać
obiekt i co potrafi. Klasa reprezentuje grupę podobnych obiektów, na przykład klasę pracowników,
klasę hoteli lub klasę samochodów. Obiekt w klasie to konkretna osoba, miejsce lub rzecz. Podobnie
jak foremka do ciastek, klasa nadaje obiektowi jego formę i tak jak przy foremce do ciastek, można
zbudować wiele obiektów tej samej klasy. Obiekt pracownika można opisać jako imię i nazwisko, adres
i numer telefonu. Chociaż obiekt może później zmienić swoje wartości, nadal należy do tej samej klasy.
Możesz zmienić numer telefonu Boba, ale on nadal jest w klasie pracowniczej. Możesz zmienić kolor
samochodu, ale nadal jest w klasie samochodu. Klasa zawiera zbiór zmiennych (właściwości) i funkcji
(metod). Klasa sama w sobie nic nie robi. Definiuje obiekt oraz jego właściwości i metody. Właściwości
opisują obiekt. Metody to funkcje określające zachowanie obiektu; to znaczy, jakiego rodzaju działania

mogą być wykonywane na obiekcie lub przez niego. Jak widać na rysunku 17.1, klasa to jednostka
składająca się z nazwy klasy, w tym przypadku House, zmiennych opisujących dom oraz metod
opisujących zachowanie obiektu lub jego możliwości. Klasa to zagregowany lub złożony typ danych.
Podobnie jak tablica zawierająca kolekcję par klucz-wartość, klasa reprezentuje zbiór właściwości i
metod
Praca z klasami
Definiowanie klasy
Aby utworzyć klasę, użyj słowa kluczowego class, po którym następuje nazwa klasy. Definicja klasy,
podobnie jak definicja funkcji, jest ujęta w zestaw nawiasów klamrowych. Nazwa klasy jest zgodna z
tymi samymi konwencjami nazewnictwa, co zwykłe zmienne (bez znaku dolara), a nazwa klasy, zgodnie
z konwencją, zaczyna się od dużej litery. Na przykład:
<? php
klasa House
{
<definicja jest tutaj>
}
?>
Klasa House może mieć zmienne (zwane atrybutami), takie jak $owner, $address, $color lub
$number_of_rooms, a także funkcje (zwane metodami), takie jak showHouse(), cleanHouse() lub
paintHouse(), dla przykład. Po zdefiniowaniu klasy służy ona do tworzenia określonych obiektów. Tak
jak podczas projektowania projektu domu, tak prawdziwy dom jeszcze nie istnieje. Musisz go
zbudować na podstawie planu. Klasa jest analogiczna do planu, a obiekt do rzeczywistego domu.
Moglibyśmy zbudować wiele domów z tego samego planu i możemy zbudować wiele obiektów z jednej
klasy. Tak jak dom znajduje się pod adresem, każdy obiekt ma swój własny adres w pamięci. PHP
dostarcza adres i czyści pamięć, gdy obiekt nie jest już potrzebny, kiedy program się kończy. Gdy mamy
już podstawowe elementy, z których zbudowane są domy, możemy rozszerzyć plan, aby dodać nowe
funkcje do domu, takie jak nowy pokój rodzinny lub kominek. Klasy można również rozszerzać, aby
tworzyć bardziej wyrafinowane obiekty. Rozszerzanie klasy nazywa się dziedziczeniem. Dziedziczenie
umożliwia programiście tworzenie nowej klasy bez pisania zupełnie nowej. Może ponownie
wykorzystać istniejącą klasę i dodać kilka nowych funkcji. Dziedziczenie jest jedną z zalet OOP, które
omówimy w dalszej części.
Tworzenie instancji klasy
Po zadeklarowaniu klasy należy utworzyć obiekt. W prawdziwym świecie zbudowałbyś nowy dom; w
świecie zorientowanym obiektowo utworzyłbyś nową instancję klasy House lub nową instancję klasy
House. Aby utworzyć nowy obiekt, używamy zarezerwowanego słowa kluczowego new. Aby odwołać
się do obiektu, używamy specjalnej zmiennej o nazwie $this. Każda instancja klasy ma tę samą
właściwość, ale różne kopie, więc wartości mogą być różne; na przykład, jeśli masz dwa obiekty domu
tej samej klasy, a każdy obiekt domu ma właściwość o nazwie $ właściciel, wartości przypisane do $
właściciel mogą się różnić w zależności od obiektu domu, tak jak w świecie rzeczywistym. Co nowego"?
Różnica między obiektem a klasą polega na tym, że klasa jest koncepcyjna, a obiekt jest rzeczywisty.
Obiekt jest rzeczywistą zmienną, którą manipulujesz. Możesz przypisywać i pobierać jego wartości,

przekazywać je do funkcji, usuwać, kopiować i tak dalej. Zawiera określony zestaw danych. Słowo
kluczowe new służy do tworzenia obiektu PHP, który jest „instancją” klasy. $myhouse = nowy dom;
Słowo kluczowe new powoduje, że PHP szuka klasy o nazwie House, tworzy nową kopię i przypisuje ją
do zmiennej $myhouse. Utworzono instancję nowego obiektu House, co przypomina powiedzenie
„Właśnie zbudowaliśmy nowy dom i nazwaliśmy go $myhouse”, a aby utworzyć kolejny obiekt z planu
House, można powiedzieć:
$yourhouse = nowy dom;
Teraz mamy dwie instancje klasy House, dwa obiekty House, $myhouse i $yourhouse
Właściwości i metody
Właściwości (zmienne) i metody (funkcje) razem nazywane są „elementami składowymi” klasy.
Właściwości klasy są definiowane jako zmienne. Przed PHP 5 słowo kluczowe var było używane do
definiowania właściwości publicznej klasy; to znaczy zmienna właściwości, która jest widoczna w całym
bieżącym skrypcie PHP. Słowo kluczowe var zostało wycofane w PHP 5; teraz deklarujesz właściwości
publiczne za pomocą słowa kluczowego public. Metody (funkcje klas) są domyślnie publiczne, więc nie
musisz określać ich jako publicznych: (PHP 4)
var $owner = "John Doe :;
var $address;
(PHP 5)
$owner = "John Doe"; // Domyślnie jest publiczny
public $ adress;
Możesz przypisać wartości początkowe do zmiennych, ale muszą to być stałe łańcuchowe lub
numeryczne, a nie wyrażenia takie jak 5 * 6. W dowolnym momencie można dodać nowe właściwości.
Metoda to funkcja zdefiniowana w klasie. Opisuje zachowania klasy. Wygląda jak każda inna funkcja
w strukturze:
function cleanHouse () {
echo $this-> owner;
echo $this-> address;
}
Jedną z głównych różnic między metodami a zwykłymi funkcjami PHP jest słowo kluczowe $this
używane do odniesienia do bieżącego obiektu oraz sposób wywoływania metod. Co to $this? Kiedy
klasa jest zdefiniowana, obiekt jest tworzony później, przez co autor klasy nie może wiedzieć, jakie
nazwy nada jej obiektom użytkownik klasy. Aby odwołać się do obiektu, PHP udostępnia
pseudozmienną o nazwie $this, która odwołuje się do bieżącego obiektu. Jeśli klasa buduje dwa obiekty
domu, jak pokazano w ostatniej sekcji, to byłoby w stanie śledzić, który dom był używany, ponieważ
$this zawsze odnosi się do bieżącego obiektu. Na przykład, jeśli bieżącym obiektem jest myhouse,
wówczas wszystkie właściwości i metody klasy mają zastosowanie do myhouse. Jeśli klasa ma
zdefiniowaną metodę cleanHouse() dla każdego obiektu domu, $this odwołuje się do aktualnie
używanego obiektu domu, a $this> cleanHouse () stosuje się do tego obiektu. W warunkach
rzeczywistych, kiedy jestem w swoim domu, nie zamierzam sprzątać twojego domu. Zwróć uwagę, że

każda właściwość jest poprzedzona zmienną $this i operatorem strzałki. Jeśli masz wiele obiektów
domu, $this będzie śledzić, który dom aktualnie używasz, zarówno jego właściwości, jak i metody.
function cleanHouse() {
echo $this-> właściciel;
echo $this-> address;
}
Idąc dalej, zobaczysz, jak przydatne jest $this.
Operator ->
Po zdefiniowaniu klasy można utworzyć jej instancję; to znaczy tworzymy obiekty tej klasy. Jak
zobaczysz dalej, aby przypisać właściwości i wywołać metody, do pobrania lub ustawienia wartości
właściwości używany jest operator strzałki; na przykład, jeśli zostanie utworzony obiekt o nazwie
$myhouse, w celu przypisania wartości właściwości address, instrukcja może wyglądać tako:
$myhouse-> address = "14 Main St.";
Aby wywołać metodę showHouse(), może to wyglądać następująco:
$myhouse-> showHouse();
Nazwa obiektu poprzedza strzałkę i właściwość lub metodę, dzięki czemu PHP wie, do którego obiektu
ma zastosowanie dana właściwość i metoda.
Funkcje gettype() i get_class()
PHP udostępnia szereg wbudowanych funkcji, które zwracają informacje o klasach i obiektach. Tabela
17.1 zawiera pełną listę. Dwie funkcje, które będą pomocne, gdy zaczniesz poznawać obiekty, to
gettype() i get_class(). Jak pewnie pamiętasz od kiedy omawialiśmy typy danych, funkcja gettype()
przyjmuje zmienną jako swój argument i zwraca jej typ danych, taki jak łańcuch, wartość logiczna,
tablica i tak dalej. Zwróci „obiekt”, jeśli argument reprezentuje obiekt, który został utworzony przy
użyciu słowa kluczowego new. Funkcja get_class() poda nazwę klasy, z której obiekt został utworzony
Funkcja: Co robi: Przykład
get_class(): zwraca nazwę klasy obiektu. : string get_class ([obiekt obj])
get_class_vars(): Zwraca asocjacyjną tablicę właściwości publicznych. : arrayget_class_vars(ciąg
nazwa_klasy)
get_declared_classes(): Zwraca tablicę klas zdefiniowanych w bieżącym skrypcie. : array
get_declared_classes (void)
get_object_vars(): Zwraca tablicę właściwości dla obiektu .: array get_object_vars (object obj)
get_parent_class(): Zwraca nazwę klasy nadrzędnej dla klasy lub obiektu .: string get_parent_class
([mixed obj])
gettype(): zwraca typ danych zmiennej; jeśli podano obiekt, zwraca „obiekt”. : string gettype (zmienna
mieszana)
instanceof (PHP 5): Operator typu, który zastąpił is_a (). : nazwa klasy

interface_exists(): zwraca wartość true, jeśli interfejs został zdefiniowany. : bool interface_exists
(string nazwa_interfejsu [, bool autoload])
is_a(): zwraca wartość true, jeśli obiekt należy do tej klasy lub ta klasa jest jego rodzicem. : bool is_a
(obiekt obiektu, ciąg nazwa_klasy)
is_subclass_of(): Zwraca wartość true, jeśli obiekt ma tę klasę jako jedną z jego rodziców .: bool
is_subclass_of (obiekt mieszany, string nazwa_klasy)
method_exists(): Zwraca wartość true, jeśli ta metoda istnieje .: bool method_exists (obiekt obiekt,
ciąg nazwa_metody)
property_exists(): zwraca wartość true, jeśli właściwość istnieje w klasie i jest dostępna. : bool
property_exists (klasa mieszana, właściwość ciągu)
Przykład
<?php
# PHP5 Simple class
1 class House{ // Declare a class
2 public $owner=" John"; // Create class variables/properties
public $address="Anywhere, USA";
3 function displayHouse(){
4 echo "This house if of type ", gettype($this),".<br>\n";
5 echo "It belongs to the ", get_class($this),
" class.<br>\n";
6 echo "This house is owned by $this->owner. ";
echo "It's address is $this->address.\n<br>";
}
}
// Using the class
7 $myHouse= new House(); // Create an ojbect
8 $myHouse->displayHouse();
?>
Wyjaśnienie
1 Zadeklarowano klasę domu.
2 Zmienne klasy House, zwane właściwościami, to $owner i $adress. Obie właściwości zostały
przypisane początkowym wartościom ciągu.
3 Deklarowana jest funkcja dla klasy House. Funkcje wewnątrz klas nazywane są metodami.

4 Funkcja wbudowana gettype() zwraca typ danych $this. Ponieważ $this reprezentuje bieżący obiekt,
zwracanym typem jest „obiekt”.
5 Funkcja get_class() zwraca nazwę klasy, do której należy obiekt reprezentowany przez $this.
6 Wyświetlana jest wartość właściwości $owner obiektu.
7 Zostanie utworzony nowy obiekt z własnymi właściwościami zdefiniowanymi w klasie.
8 Po utworzeniu nowego obiektu metoda displayHouse() wyświetla jego właściwości
Tworzenie pełnej klasy
Teraz, gdy zdefiniowaliśmy kilka elementów związanych z tworzeniem klasy, zbudujemy ją od podstaw.
Poniższy przykład definiuje klasę Employee, a następnie tworzy niektóre obiekty tej klasy.
Przykład
<?php
// Defining the Class
1 class Employee { // Define the class
2 public $name; // The properties/attributes
3 public $address;
4 public $phone;
5 function printPersonInfo() // The methods
{
echo "<hr><b>Employee Info</b><br>";
echo $this->name . "<br>\n";
echo $this->address . "<br>\n";
echo $this->phone . "<br>\n";
}
}
// User of the class
6 $Heidi = new Employee(); // Create a new object
7 $Heidi->name = "Heidi Clum"; // Assign properties
8 $Heidi->address = "1234 Somewhere Blvd ";
9 $Heidi->phone = "123-456-7890";
10 $Brad = new Employee(); // Create another object
11 $Brad->name = "Brad Bit";
12 $Brad->address = "4321 Sunset Blvd ";

13 $Brad->phone = "987-654-3210";
14 $Heidi->printPersonInfo(); // Access the object with the
method
15 $Brad->printPersonInfo();
?>
Wyjaśnienie
1 Zadeklarowano klasę o nazwie Employee. Definicja klasy jest ujęta w nawiasy klamrowe.
2–4 Zdefiniowane są zmienne, nazywane właściwościami, należące do tej klasy. Te właściwości są
zadeklarowane jako publiczne, co oznacza, że są widoczne w całym skrypcie. Słowo kluczowe var jest
używane w celu zachowania kompatybilności wstecznej z PHP 4, ale zarówno public, jak i var są teraz
dopuszczalne.
5 Jest to funkcja, nazywana metodą, zdefiniowana dla klasy.
6 Dla klasy Employee tworzony jest nowy obiekt i przypisywany do zmiennej o nazwie $Heidi. Obiekt $
Heidi ma przydzielone własne kopie właściwości zdefiniowanych w klasie Employee.
7–9 Aby przypisać wartości właściwościom obiektu, po obiekcie następuje strzałka i nazwa właściwości.
$Heidi jest obiektem klasy Pracownik i dlatego ma zmienne nazwa, adres i telefon.
10 Deklarujemy kolejny obiekt typu Employee i tym razem przypisujemy go do zmiennej $Brad. Chociaż
$Heidi i $Brad należą do klasy Employee, mają różne wartości dla nazwy właściwości, adresu i numeru
telefonu.
11–13 Wartości są przypisane do właściwości obiektu $Brad.
14 Metoda printPersonInfo() dotyczy obiektu $Heidi. Dopełnieniem jest rzeczownik, metodą jest
czasownik. Jest to akcja, która ma miejsce na obiekcie. Metoda jest wywoływana poprzez dołączenie
do obiektu operatora strzałki i nazwy metody. Robiąc to, PHP wie, którego obiektu w klasie dotyczy ta
metoda. Funkcja metody polega na wydrukowaniu właściwości bieżącego obiektu, w tym przypadku $
Heidi. Ponieważ uzyskuje dostęp do danych obiektu, plik instancji klasy, metoda ta nazywana jest
metodą „dostępu” lub metodą „instancji”.
15 Podobnie dla obiektu $Brad wywoływana jest metoda printPersonInfo(), która wypisze wartości
specyficzne dla obiektu $Brad.
Wyświetlanie obiektu
Wcześniej użyliśmy wbudowanej w PHP funkcji print_r), aby zobaczyć zawartość tablicy. Teraz możesz
go użyć do przeglądania zawartości obiektu. W poprzednim przykładzie wyjście print_r () wyglądałoby
tak:
Employee Object
(
[name] => Heidi Clum
[address] => 1234 Somewhere Blvd

[phone] => 123-456-7890
)
Employee Object
(
[name] => Brad Bit
[address] => 4321 Sunset Blvd
[phone] => 987-654-3210
Funkcje uzyskiwania informacji o klasie
PHP zapewnia zestaw wbudowanych funkcji, które zwracają informacje o Twojej klasie i jej obiektach.
Hermetyzacja i ukrywanie informacji
Hermetyzacja i ukrywanie informacji to ściśle powiązane terminy, które często można usłyszeć w
świecie zorientowanym obiektowo. Używamy hermetyzacji podczas łączenia właściwości i metod w
celu utworzenia klasy. Hermetyzując dane w klasie, można ukryć szczegóły klasy przed użytkownikiem.
Kiedy tworzyliśmy zwykłe funkcje, instrukcje były zawarte w definicji funkcji. Kiedy wywołujesz funkcję,
nie znasz wszystkich szczegółów jej działania, po prostu musisz wiedzieć, jak ją wywołać, jakie
argumenty przekazać i co zwraca. Kiedy tworzysz obiekt, musisz wiedzieć, jak użyć jego metod, aby
uzyskać do niego dostęp. Szczegóły obiektu są zawarte w klasie. Ukrywanie informacji przesłania
szczegóły klasy przed użytkownikiem. W poprzednim przykładzie klasa Employee dała Heidi ma własne
imię i nazwisko, telefon i adres. Jednak informacje Heidi miały zakres „publiczny”. Można było uzyskać
do niego bezpośredni dostęp spoza klasy. Użytkownik zajęć mógł zmienić adres i numer telefonu Heidi.
A co jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek zmieniał adres lub numer telefonu Heidi? Często masz obiekty, w
których nie chcesz zezwalać na bezpośredni dostęp do zmiennych obiektu.
Na przykład obiekt konta bankowego może mieć zmienną reprezentującą saldo konta. Dane te nie
powinny być dostępne dla nikogo spoza klasy, a aby uzyskać do nich dostęp, użytkownik powinien
skorzystać z metod przeznaczonych specjalnie do tego celu. Metody takie jak makeDeposit (),
makeWithdrawal () i getBalance () powinny być jedynym sposobem manipulowania saldem konta,
podobnie jak w świecie rzeczywistym do korzystania z bankomatu. W świecie zorientowanym
obiektowo często można usłyszeć zwrot „Dostęp do danych prywatnych z funkcjami publicznymi”.
Kluczowe zasady OOP to hermetyzacja i ukrywanie informacji; to znaczy łączenie metod i właściwości
w klasę i utrzymywanie zmiennych klasy w ukryciu przed bezpośrednim dostępem użytkownika klasy.
Ukrywanie danych pomaga chronić dane obiektu przed uszkodzeniem, a jeśli implementacja klasy
zostanie zmodyfikowana, nie powinno to wpłynąć na sposób użycia klasy; tak samo jak przy wymianie
oleju w samochodzie, nie zmieniasz sposobu, w jaki postrzegasz samochód ani jak nim prowadzisz.
Członkowie klasy i zakres
Termin członkowie odnosi się do właściwości i metod klasy, a termin zakres odnosi się do miejsca, w
którym można uzyskać dostęp do członków w programie. Właściwości i metody są poprzedzone
deskryptorem zakresu, takim jak publiczny, prywatny lub chroniony. Jeśli element członkowski nie jest
poprzedzony deskryptorem zakresu, jest uznawany za publiczny. Dla właściwości należy zawsze
określać deskryptor zakresu.
Zakres publiczny

Zasięg publiczny to domyślny zakres dla wszystkich właściwości i metod obiektu. Publiczny oznacza, że
członkowie klasy są dostępni z każdego miejsca w skrypcie i nie są ograniczeni do samej klasy. W
przykładzie 17.2 nazwa, adres i właściwości telefonu były publiczne. Z dowolnego miejsca w skrypcie
wartość tych właściwości można zmienić. Jak wspomniano wcześniej w tym rozdziale, przed PHP 5
deskryptorem był var; teraz używałbyś public. Same metody nie wymagają deskryptora i są domyślnie
publiczne.
Zasięg prywatny
Członkowie prywatni są widoczni lub dostępni tylko w klasie, która ich definiuje. Nie są one
bezpośrednio dostępne poza klasą ani do podklas. Jeśli tworzysz zmienne prywatne, do manipulowania
danymi używane są metody publiczne. W poniższym przykładzie trzy zmienne z klasy Employee są
zadeklarowane jako prywatne. Nie ma możliwości zmiany części programu poza klasą lub manipulować
wartościami tych zmiennych - dobrze. W przykładzie 17.2, jeśli właściwości zostałyby zadeklarowane
jako prywatne, jedynym sposobem zmiany właściwości obiektu byłoby zastosowanie jego metod.
class Employee{
private $name;
private $phone;
private $address;
}
Metody wykorzystywane do manipulowania tymi danymi byłyby publicznie dostępne.
Zasięg chroniony
Jeśli utworzysz nową klasę na podstawie istniejącej, prywatni członkowie nie będą dostępni dla nowej
klasy. Chronione elementy członkowskie są dostępne dla klasy, w której zostały utworzone, oraz dla
wszystkich podklas.
Przykład użycia zakresu prywatnego
Poniższy przykład zawiera klasę BankAccount. Jedyną właściwością jest saldo oznaczone jako
prywatne. Jedynym sposobem zmiany tego balansu przez użytkownika spoza klasy są jego metody
publiczne. Ten przykład ukrywa saldo przed użytkownikiem. Właściwości i metody są hermetyzowane
w klasie BankAccount.
Przykład
<?php
1 class BankAccount {
2 private $balance=0;
function makeDeposit( $amount ) {
3 $this->balance += $amount; // Add to the current balance
4 echo '<br>Deposited: $' . number_format( $amount, 2);
}

function makeWithdrawal( $amount ) {
// Subtract from the current balance
5 $this->balance -= $amount;
6 echo '<br>Withdrew: $' . number_format( $amount, 2);
}
function getBalance() {
7 echo '<br>Current Balance: $' . number_format(
$this->balance, 2);
}
}
8 $myAccount = new BankAccount();
9 $myAccount->makeDeposit( 100.00 );
10 $myAccount->makeWithdrawal( 40.00 );
11 $myAccount->getBalance();
?>
Wyjaśnienie
1 Zdefiniowano klasę o nazwie BankAccount.
2 Ta klasa ma tylko jedną zmienną, $ balance, początkowo ustawioną na zero. Słowo kluczowe private
mówi PHP, że dostęp do tej zmiennej można uzyskać tylko z poziomu klasy, a nie z zewnątrz. W związku
z tym $ myAccount-> balance = 100000 zakończy się niepowodzeniem, jeśli wyciąg zostanie wydany
spoza klasy.
3 Jedynym sposobem zmiany równowagi są metody klasowe. Metoda makeDeposit () doda kwotę $
do salda $this->. Pamiętaj, że pseudozmienna $this odnosi się do aktualnie używanego obiektu.
4 W tym wierszu jest wydrukowana zdeponowana kwota. (Funkcja number_format () służy do
formatowania dolarów z dwoma miejscami po przecinku.)
5-6 Podobnie funkcja makeWithdrawal () odejmie kwotę $ od $this-> balance
7 Metoda getBalance () zwraca wartość bieżącego salda. Chociaż użytkownik może przeglądać saldo,
nie ma do niego dostępu i nie może go bezpośrednio zmienić.
8 Tworzony jest nowy obiekt o nazwie $ myAccount.
9 Wywoływana jest metoda makeDeposit (), która dodaje 100 $ do obiektu konta $ myaccount.
10 Metoda makeWithdrawal () pobiera 40 $ z obiektu konta $ myaccount.
11 Wywołanie metody getBalance () dla obiektu $ myAccount wyświetli saldo 60 USD, czyli poprawną
kwotę.
Metody magiczne

PHP zapewnia specjalne metody, które są wywoływane automatycznie na podstawie tego, co robi
program - tworzenie obiektu, ustawianie wartości właściwości, pobieranie wartości lub niszczenie
obiektu. Konstruktor to magiczna metoda, która jest wywoływana, gdy wywołujesz new w celu
utworzenia nowego obiektu, metoda get lub set jest wywoływana podczas uzyskiwania dostępu do
obiektu, a metoda destruktora jest wywoływana po zakończeniu programu. Te specjalne metody mają
nazwy zaczynające się od dwóch podkreśleń: __construct(), __destruct(), __set() i __get(). W kolejnych
sekcjach omówimy każdą z „magicznych” metod. (Pełną listę magicznych metod znajdziesz w
podręczniku PHP).
Konstruktory
Konstruktor, jak sugeruje termin, jest konstruktorem lub twórcą. Kiedy przypiszesz wartości
właściwościom w klasie, PHP automatycznie zbuduje lub skonstruuje nowy obiekt, gdy użytkownik
klasy wywoła new. Tworząc nowy dom, nowego pracownika i nowe konto bankowe, nie wzywaliśmy
wprost konstruktora. Pozwalamy PHP stworzyć obiekt i przypisać do niego właściwości. Jeśli chcesz
dostosować inicjalizację obiektu, PHP umożliwia zdefiniowanie własnej metody konstruktora. Po
utworzeniu obiektu za pomocą nowego, PHP sprawdzi, czy zdefiniowałeś konstruktora, a jeśli tak,
zostanie on automatycznie wywołany. Ta magiczna metoda jest wywoływana zaraz po utworzeniu
obiektu przez new. Na przykład, aby ustawić początkowe saldo konta bankowego na zero dla nowego
konta bankowego, można zdefiniować konstruktora do wykonania tego początkowego zadania.
Chociaż funkcjonalnie są takie same, PHP 4 i PHP 5 używają innej składni do tworzenia metod
konstruktora. Metody konstruktorów PHP 4 mają taką samą nazwę jak klasa. Tak więc, jeśli masz klasę
o nazwie MyClass, konstruktorem jest funkcja o nazwie MyClass. PHP 5 dostarcza konstruktora,
magiczną metodę o nazwie __construct(). Ta metoda nie jest zwykle wywoływana bezpośrednio przez
użytkownika, ale jest wywoływana automatycznie po użyciu słowa kluczowego new. PHP 5 jest
wstecznie kompatybilne, więc jeśli w deklaracji klasy brakuje funkcji o nazwie __construct(), zostanie
użyty konstruktor w starym stylu, jeśli taki istnieje; jeśli żadna z nich nie jest zadeklarowana, PHP
tworzy obiekt i przypisuje mu wartości podane w klasie, tak jak pokazano we wszystkich
dotychczasowych przykładach.
Przykład
<?php
# PHP 5
1 class House{
2 function __construct(){ // Constructor
print "Constructor initializing a new house.\n";
}
} /* End class definition */
3 $my_house= new House;
4 $your_house=new House;
?>
Wyjaśnienie
1 Klasa House jest zdefiniowana.

2 Metoda __construct działa jak konstruktor klasy i jest wywoływana podczas tworzenia obiektu (PHP
5).
3 Nowe słowo kluczowe służy do tworzenia obiektu House. W tym momencie automatycznie
wywoływana jest funkcja „magiczna” w linii 2.
4 Tworzony jest kolejny obiekt House, co powoduje ponowne wywołanie funkcji __construct ().
Przykład
<?php
# PHP 4
1 class House{
2 function House(){ // Constructor PHP 4
print "Constructor initializing a new house.\n";
}
} /* End class definition */
3 $my_house= new House; // Create object
4 $your_house=new House;
?>
Wyjaśnienie
1 Klasa House jest zdefiniowana.
2 Gdy funkcja ma taką samą nazwę jak klasa, jest konstruktorem i zostanie wywołana podczas
tworzenia nowego obiektu House.
3,4 Za pomocą nowego słowa kluczowego tworzone są dwa nowe obiekty House. Konstruktor w linii
2, nazwany tak jak klasa, jest w tym momencie automatycznie wywoływany. Przed PHP 5 był to jedyny
sposób tworzenia metody konstruktora.
Przykład
<?php
# PHP 5
1 class House{
2 private $owner;
3 public $address;
4 function __construct($owner, $address){
if (! empty($owner)&& ! empty($address)){
5 $this->owner=$owner;
$this->address=$address; 6

print "Constructor initializing a new house.\n";
}
}
7 function displayHouse(){
echo "This house is owned by $this->owner. ";
echo "It's address is $this->address.\n<br>";
}
}
// Using the class to create objects
8 $myHouse= new House("Joe","13 River Road");
9 $yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive");
10 $myHouse->displayHouse();
$yourHouse->displayHouse();
?>
Wyjaśnienie
1 Klasa House jest zadeklarowana.
2 Właściwość $owner jest uznawana za prywatną. Nie można uzyskać do niego bezpośredniego
dostępu spoza klasy. W tym przykładzie deklarowanie tej zmiennej jako prywatnej nie jest naprawdę
konieczne; ma to na celu jedynie zilustrowanie wyznacznika zakresu.
3 Właściwość $address jest publicznie dostępna w całym skrypcie.
4 Konstruktor PHP jest zdefiniowany tutaj. Klasa automatycznie wywołuje tę metodę dla każdego nowo
tworzonego obiektu. Metoda konstruktora przyjmuje argumenty o różnych typach i liczbie.
5 W tym miejscu ustawiane są wartości początkowe dla nowego obiektu.
6 Za każdym razem, gdy wywoływany jest konstruktor, to znaczy za każdym razem, gdy tworzony jest
nowy obiekt House, ta linia jest wyświetlana.
7 Metoda klasowa displayHouse() jest metodą pobierającą. Pobiera i wyświetla właściwości obiektu,
który go wywołał.
8 Nowy obiekt Dom jest tworzony z nowym. Do konstruktora klasy przekazywane są dwa argumenty:
nazwa Joe i adres 13 River Road. Konstruktor jest wywoływany automatycznie i przypisze te wartości
do właściwości obiektu. Ta instancja nosi nazwę $myHouse.
9 Powstaje kolejny obiekt House. Konstruktor zostanie automatycznie wywołany dla tego obiektu i
przypisze wartości do jego właściwości. Mamy teraz dwa obiekty domowe w pamięci programu, oba z
różnymi adresami pamięci i oba z własnymi właściwościami.

10 Aby wyświetlić właściwości obiektów, każdy obiekt wywołuje displayHouse (), funkcję zdefiniowaną
przez użytkownika, która pobiera i drukuje właściwości obiektu, którego nazwa znajduje się po lewej
stronie operatora ->.
Destruktory
Destruktor, jak sama nazwa wskazuje, służy do niszczenia obiektu. Tuż przed zwolnieniem obiektu
wywoływana jest metoda destruktora. usunięcie obiektu oznacza, że wszystkie odwołania do obiektu
zostały cofnięte lub obiekt wyszedł poza zakres. Destruktor byłby używany do wykonywania wszelkich
ostatecznych działań, które chcesz wykonać, takich jak usuwanie starych plików, zwalnianie zasobów i
tak dalej. Zazwyczaj PHP zwalnia obiekty na końcu każdego skryptu. Możliwość korzystania z
destruktora jest funkcją PHP 5. PHP 4 w ogóle nie ma destruktorów. W PHP 4 utworzyłeś funkcję, która
symulowała destruktor lub możesz użyć funkcji PHP unset(), aby wymusić usunięcie obiektu, ale PHP 5
zapewnia specyficzną funkcję destruktora o nazwie __destruct(). Ta metoda nie przyjmuje parametrów
i nie można jej wywołać bezpośrednio. Zostanie wywołany niejawnie, gdy zwolnisz swój obiekt.
Format
void __destruct (void)
Przykład
# PHP 5
<?php
1 class House{
private $owner;
public $address;
function __construct($owner, $address){
if (! empty($owner) && ! empty($address)){
$this->owner=$owner;
$this->address=$address;
echo "Constructor initializing a new house ";
echo "in the ", get_class($this)," class.\n";
}
}
function displayHouse(){
echo "This house is owned by $this->owner. ";
echo "Its address is $this->address.\n<br>";
}
2 function __destruct(){
echo "Evacuate now! $this being destroyed\n";

}
}
// Using the class to create objects
3 $myHouse= new House("Joe","13 River Road");
$yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive");
4 $myHouse->displayHouse();
$yourHouse->displayHouse();
?>
Wyjaśnienie
1 To jest ta sama klasa House, zdefiniowana w poprzednim przykładzie.
2 Magiczna metoda __destruct () zostanie wywołana tuż przed zniszczeniem obiektu; to znaczy, jeśli
nie jest ustawiony lub program jest zakończony. Wartość $this to obiekt o identyfikatorze nr 1 dla
pierwszego domu i nr 2 dla drugiego domu. Obiekty są niszczone w kolejności, w jakiej zostały
zbudowane. (Numery identyfikacyjne obiektów są tworzone w kolejności, w jakiej obiekt jest
tworzony, ale w niektórych przypadkach wydaje się to niespójne.
3 Użytkownik klasy tworzy dwa obiekty.
4 Metoda displayHouse () wyświetla właściwości obu domów.
Metody Pomocnicze - Ustawiania i Pobierania
Nie masz dostępu do prawdziwego domu lub konta bankowego, dopóki nie zostanie ono utworzone.
Podobnie nie możesz uzyskać dostępu do obiektu, dopóki go nie utworzysz, a następnie możesz nim
manipulować, nadawać mu wartości, wyodrębniać wartości i tak dalej. Funkcje, które zapewniają
dostęp do obiektu, nazywane są metodami dostępu lub instancjami, często nazywanymi metodami
ustawiającymi i pobierającymi. Metoda ustawiająca to metoda używana do przypisywania wartości do
zmiennej klasy, a metoda pobierająca to metoda używana do pobierania wartości zmiennej klasy. Po
prostu powiedział: „Włóż coś, włóż; wyjmij coś, weź to. ”
Metody dostępu ustawiającego i pobierającego w PHP
PHP udostępnia dwie magiczne metody, __set i __get, do ochrony zmiennych publicznych przed
bezpośrednim dostępem poza klasą. Te funkcje specjalne są wywoływane automatycznie za każdym
razem, gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do właściwości obiektu poprzez przypisanie
(ustawienie) do niego wartości lub pobranie (pobranie) wartości. Metoda __set przyjmuje dokładnie
dwa argumenty, zmienną właściwości obiektu i przypisywaną do niej wartość. Metoda __get przyjmuje
jeden argument, właściwość obiektu. Te funkcje nie działają ze zmiennymi prywatnymi, a każdą funkcję
można zdefiniować tylko raz w klasie. Spójrzmy na przykład, aby zobaczyć, jak to działa.
Przykład
<?php
// The class
1 class Employee {

2 public $name; // Properties
public $address;
public $phone;
// Public magic methods
3 function __set($property,$value) // setter
{
4 $this->property = $value;
}
5 function __get($property) // getter
{
6 return $this->property;
}
};
// User of the class
7 $Heidi = new Employee();
8 $Heidi->name="Heidi Clum";
9 echo $Heidi->name, "\n<br>";
$Heidi->address="1234 Somewhere Blvd ";
echo $Heidi->address, "\n<br>";
$Heidi->phone="123-456-7890";
echo $Heidi->phone,"\n<br>";
echo "<hr>";
$Brad = new Employee();
$Brad->name="Brad Bit";
echo $Brad->name, "\n<br>";
$Brad->address="4321 Sunset Blvd ";
echo $Brad->address, "\n<br>";
$Brad->phone="987-654-3210";
echo $Brad->phone, "\n<br>";
?>
Wyjaśnienie

1 Klasa pracownika jest zadeklarowana.
2 Klasa Employee składa się z trzech właściwości publicznych: $ name, $ phone i $ address.
3 Ta magiczna metoda o nazwie __set przyjmuje dwa parametry: jeden do reprezentowania
właściwości klasy przychodzącej dla obiektu, w tym przykładzie o nazwie $property; a druga
reprezentuje wartość, która zostanie przypisana do tej właściwości. Kiedy użytkownik klasy wykona
instrukcję taką jak $ Heidi-> phone = "123-456-7890", PHP automatycznie wywołuje tę metodę __set i
przypisuje właściwości do bieżącego obiektu, do którego odwołuje się pseudozmienna $this.
4 W tym miejscu wartość (w tym przykładzie numer telefonu) jest przypisana do obiektu $Heidi.
5 Magiczna metoda o nazwie __get przyjmuje jeden parametr reprezentujący właściwość klasy
przychodzącej, w tym przykładzie o nazwie $property. Jego celem jest automatyczne pobranie wartości
właściwości obiektu, gdy użytkownik klasy wyda instrukcję taką jak echo $ Heidi-> phone ;.
6 Wartość właściwości obiektu jest pobierana i zwracana przez metodę __get.
7 Tworzona jest nowa instancja klasy Employee, obiekt o nazwie $Heidi.
8 Kiedy ta linia jest wykonywana, PHP automatycznie wywołuje metodę magic __set w celu przypisania
wartości do obiektu.
9 Podczas pobierania wartości właściwości obiektu automatycznie wywoływana jest metoda __get.
Metody ustawiające i pobierające zdefiniowane przez użytkownika
Projektując klasę, nie musisz używać wbudowanych metod PHP; możesz napisać własne, dostosowane
metody pobierające i ustawiające. Właściwości można zadeklarować jako prywatne, a jedynym
sposobem, w jaki można uzyskać do nich dostęp, jest użycie publicznych metod ustawiających i
pobierających udostępnionych przez klasę, co jest kolejnym sposobem implementacji ukrywania
danych. Wadą posiadania metody ustawiającej i pobierającej dla każdej właściwości jest to, że program
bardzo szybko się powiększa, a przez to jest bardziej nieporęczny i trudniejszy w utrzymaniu.
Przykład
<?php
// The class
class Employee {
// private variables
1 private $name;
2 private $address;
3 private $phone;
// public methods
4 function setName($name) // setter
{
$this->name = $name;

}
5 function getName() // getter
{
return $this->name;
}
6 function setAddress($address)
{
$this->address = $address;
}
7 function getAddress()
{
return $this->address;
}
8 function setPhone($phone)
{
$this->phone = $phone;
}
9 function getPhone()
{
return $this->phone;
}
10 function printPersonInfo()
{
echo "<hr><b>Employee Info</b><br>";
echo $this->name . "<br>\n";
echo $this->address . "<br>\n";
echo $this->phone . "<br>\n";
}
};
// User of the class
11 $Heidi = new Employee();

12 $Heidi->setName("Heidi Clum");
$Heidi->setAddress("1234 Somewhere Blvd ");
$Heidi->setPhone("123-456-7890");
13 $Brad = new Employee();
14 $Brad->setName("Brad Bit");
$Brad->setAddress("4321 Sunset Blvd ");
$Brad->setPhone("987-654-3210");
15 $Heidi->printPersonInfo();
16 $Brad->printPersonInfo();
?>
Wyjaśnienie
1–3 Zmienne klas są deklarowane jako prywatne.
4 Jest to metoda ustawiająca dla właściwości $ name klasy. Ta metoda jest jedynym sposobem
aktualizacji nazwy spoza klasy. W tej implementacji metoda po prostu przypisuje nową wartość do
właściwości klasy $ nazwa.
5 To jest metoda pobierająca dla właściwości $ name. Po prostu zwraca swoją wartość.
6–7 Są to metody ustawiające i pobierające dla właściwości address.
8–9 To są metody ustawiające i pobierające dla właściwości $ phone.
10 Metoda getPersonInfo () wyświetla wszystkie właściwości dwóch obiektów. Ponieważ metoda jest
częścią klasy, ma dostęp do właściwości prywatnych. Ta metoda nie próbuje zmienić właściwości
obiektu; po prostu je wyświetla.
11 Tworzona jest nowa instancja klasy Employee, obiekt o nazwie $ Heidi.
12 Następne trzy instrukcje ilustrują, w jaki sposób wywoływane są metody ustawiające i pobierające
w celu ustawiania i pobierania właściwości obiektu.
13 Tworzona jest kolejna instancja klasy Employee, obiekt o nazwie $ Brad.
14–16 Metody ustawiające i pobierające są teraz stosowane do obiektu $ Brad.
Dziedziczenie
Syn odziedziczył tytuł i majątek po ojcu. Klasy PHP mogą również dziedziczyć z klasy nadrzędnej.
Dziedziczenie to mechanizm rozszerzania istniejącej klasy. Dziedzicząc klasę, tworzymy nową klasę z
wszystkimi funkcjami istniejącej klasy, a ponadto możemy dodawać nowe zmienne i metody do nowej
klasy. W ten sposób istniejącą klasę można rozszerzyć bez modyfikowania jej kodu. Kiedy jedna klasa
dziedziczy po innej, dziedziczona klasa nazywana jest podklasą lub dzieckiem. Klasa, z której dziedziczy
podklasa, nazywana jest klasą nadrzędną, superklasą lub klasą bazową. Mówi się, że podklasa pochodzi
z klasy nadrzędnej. W naszych przykładach używamy terminów podklasa lub klasa potomna i
nadrzędna. Dziedziczenie wymaga, aby co najmniej jedna klasa już istniała. Ta klasa będzie klasą
nadrzędną. Nowa podklasa jest deklarowana przy użyciu słowa kluczowego extends. W poniższym

przykładzie klasa Person zawiera właściwości ogólnej osoby: imię i nazwisko, adres i numer telefonu.
Później projektujemy bardziej konkretny typ osoby, czyli osobę, która jest zatrudniona. Ponieważ
jednak osoby zatrudnione nadal są „osobami”, możemy stworzyć kolejną klasę o nazwie
EmployedPerson, która odziedziczy wszystkie funkcje klasy Person, a następnie rozszerzy tę
funkcjonalność poprzez dodanie nowych członków. Zostaną dodani nowi członkowie, specyficzni dla
osób zatrudnionych. Treść metody printPersonInfo musi zostać zmieniona, ponieważ teraz jest więcej
informacji do wyświetlenia.
Konstruktory i dziedziczenie
Kiedy tworzysz klasę dziedziczoną, jej konstruktor zostanie automatycznie wykonany, ale konstruktor
jej rodzica nie zostanie wywołany. Aby wykonać konstruktora nadrzędnego, musisz wywołać go jawnie
w konstruktorze podklasy za pomocą parent :: ClassName () lub parent :: __ construct ()
Przykład
<?php
1 class Computer { // Parent/base/super class
2 private $password; // Is visible in this class
3 protected $userId; // Is visible in this class and subclass
4 public $printer; // Is visible everywhere in the script
5 function __construct(){
echo "Parent constructor just called.\n<br>";
$this->userId="willie";
$this->password="UrOKhi5";
}
}
// Extend the computer class
6 class Laptop extends Computer{ // Child/derived/subclass
7 public $brand;
public $weight;
8 private $password="LetMeIn2";
9 function __construct($brand,$weight){ // Subclass constructor
10 parent::__construct(); // Call to parent constructor
echo "Child constructor just called.\n<br>";
11 $this->brand=$brand; // New properties for the child
$this->weight=$weight;
}

}
// User of the class
12 $pc=new Computer();
13 $portable = new Laptop("Sonie","3.5");
14 $pc->printer="LazerBeam"; //direct access ok
$portable->printer="Daisy";
15 // echo "$portable->password<br>"; // Fatal error
// echo "$pc->password<br>"; // Fatal error
echo "<pre>"; // Get publicly available properties
16 print_r(get_object_vars($pc));
print_r(get_object_vars($portable));
echo "</pre>";
?>
Wyjaśnienie
1 Klasa Computer została zadeklarowana. Reprezentuje klasę nadrzędną.
2 Pierwsza właściwość w tej klasie jest oznaczona jako prywatna. Zmienna $ password nie będzie i nie
powinna być dostępna poza klasą. Nowy obiekt komputera będzie miał własne hasło prywatne.
3 Właściwość $ userId została zadeklarowana jako chroniona. Jest widoczny i dostępny w tej klasie i
jeśli ta klasa ma jakiekolwiek podklasy, odziedziczy tę właściwość, ale podklasa nie będzie mogła jej
używać nigdzie poza swoją klasą i nie będzie mogła używać własnych metod do manipulowania $
userId. Podklasa może uzyskać dostęp do chronionej zmiennej tylko za pośrednictwem publicznych
metod nadrzędnej klasy Computer.
4 Właściwość publiczna $ printer jest dostępna w dowolnym miejscu skryptu.
5 Konstruktor jest zdefiniowany dla tej klasy. Identyfikator użytkownika i hasło są inicjowane.
6 Teraz klasa Komputer zostanie „rozszerzona” o klasę podrzędną lub podklasę o nazwie Laptop. Nowa
klasa jest po prostu rozszerzeniem jej rodzica. Może dodać więcej funkcji rodzicowi. Na przykład laptop
może być bardziej zainteresowany problemami z wagą i przenośnością, ma inną cenę, potrzebuje
futerału i tak dalej. Użytkownik może się nie zmienić, ale laptop będzie miał własne prywatne hasło.
7 Dla laptopa są tworzone nowe zmienne właściwości.
8 Zmienna $ password jest oznaczona jako prywatna. To nie jest to samo hasło, co w rodzicu, ale
osobna i prywatna własność laptopa.
9 Laptop definiuje własnego konstruktora.
10 Klasa Laptop wywołuje konstruktora swojego rodzica. W przeciwnym razie żadne zmienne
ustawione w konstruktorze elementu nadrzędnego nie staną się częścią tej klasy.
11 Zainicjowane zostaną nowe właściwości laptopa.

12 Użytkownik klasy Computer tworzy nowy obiekt o nazwie $ pc.
13 Następnie użytkownik tworzy nowy obiekt o nazwie $ portable z klasy Laptop, która dziedziczy po
klasie Computer. Użytkownik tak naprawdę tego nie wie. Tworzy obiekty dla klasy Laptop w taki sam
sposób, w jaki tworzy je z klasy Komputer.
14 Drukarka jest przypisana do właściwości drukarki obiektu. Ponieważ właściwość została
zadeklarowana jako publiczna, jest to w porządku, ponieważ właściwości publiczne są dostępne poza
klasą.
15 Te wiersze zostały zakomentowane, ponieważ spowodowały fatalny błąd. Nie możesz uzyskać
dostępu do zmiennych prywatnych spoza klasy nadrzędnej lub podrzędnej lub pojawia się błąd
krytyczny:
Fatal error: Cannot access private property laptop::$password in
C:\wamp\www\exeplee\obbectt\inner..hp on line 36
Fatal error: Cannot access private property computer::$password in
C:\wamp\www\emppes\\bjeets\\nhee.phh onnlinn 37
16 Funkcja get_object_vars () zwraca listę właściwości publicznych dla każdej klasy. Funkcja print_r
wyświetla te właściwości
Metody nadpisującce
Nadpisanie ma miejsce, gdy nadasz elementowi podklasy taką samą nazwę, jak odpowiadająca jej
właściwość lub metoda w klasie nadrzędnej. Jeśli na przykład masz wartość właściwości numeru
seryjnego w klasie nadrzędnej, w podklasie, możesz potrzebować innego numeru seryjnego dla
nowego produktu, który został wyprowadzony z jego rodzica. Możesz także chcieć utworzyć własną
metodę „wyświetlania” w dziecku, zamiast używać metody z klasy nadrzędnej, zapewniającej inną
funkcjonalność. Używając takiej samy nazwy dla członków klasy dziedziczonej, której użyłeś w klasie
nadrzędnej, nadpisujesz operacje w klasie nadrzędnej.
Przykład
<?php
// Define the parent or super class
1 class Person {
public $name;
public $address;
public $phone;
// Define the methods
function printPersonInfo(){
echo "<hr><b>Person Info</b><br>";
echo $this->name . "<br>\n";
echo $this->address . "<br>\n";

echo $this->phone . "<br>\n";
}
}
2 class EmployedPerson extends Person {
3 public $occupation;
4 public $company_name;
5 public $business_phone;
6 function printPersonInfo() // overriding
{
7 parent::printPersonInfo();
8 echo $this->occupation . "<br>\n";
9 echo $this->company_name . "<br>\n";
10 echo $this->business_phone . "<br>\n";
}
}
11 $kid = new Person();
$kid->name = "Jimmy";
$kid->address = "12 Elm Street";
$kid->phone = "555-5555";
12 $adult = new EmployedPerson();
13 $adult->name = "Jimmy's Father";
14 $adult->address = "12 Elm Street";
15 $adult->phone = "555-5555";
16 $adult->occupation = "Programmer";
17 $adult->company_name = "Software Developer, Ltd.";
18 $adult->business_phone = "444-4444";
19 $kid->printPersonInfo();
20 $adult->printPersonInfo();
?>
Wyjaśnienie

1 Najpierw deklarujemy klasę Person. W tym przykładzie rozszerzamy klasę. W ten sposób Osoba
stanie się rodzicem lub superklasą.
2 Klasa EmployedPerson będzie zawierała wszystkich członków klasy Person. EmployedPerson to
element podrzędny lub podklasa klasy Person, jej element nadrzędny. Słowo kluczowe extends
definiuje tę relację.
3–5 Są to nowe zmienne specyficzne dla EmployedPerson. Zwróć uwagę, że właściwości nazwiska,
telefonu i adresu są dostępne dla pracownika. Zostały one odziedziczone z klasy Person.
6 Pracownik dziedziczy również funkcję printPersonInfo() z klasy Person. Jednak teraz chcemy
przedefiniować zachowanie tej klasy potomnej, aby uwzględnić dodatkowe funkcje. Ten proces
nazywa się zastępowaniem metody.
7 W tej linii wywołujemy funkcję rodzica printPersonInfo(). Słowo kluczowe parent w PHP odnosi się
do klasy, która jest rodzicem bieżącej klasy, w tym przypadku Person. Innymi słowy, zastępujemy
oryginalną implementację metody rodzica, wywołując ją najpierw
a następnie dodając kilka nowych instrukcji.
8–10 W tym miejscu nowe zmienne specyficzne dla klasy potomnej są dodawane do metody
printPersonInfo().
11 Tworzony jest nowy obiekt o nazwie $kid z klasy Person.
12 Następnie tworzony jest kolejny obiekt o nazwie $adult z klasy EmployedPerson.
13–18 Ustawiono właściwości obiektu $adult.
19 Wywołujemy funkcję printPersonInfo() Person.
20 Wywołujemy funkcję printPersonInfo() EmployedPerson. Ta funkcja wydrukuje się inaczej niż
funkcja Person, ponieważ jest więcej danych do wydrukowania.
Dostęp chroniony
Gdy element członkowski klasy jest poprzedzony modyfikatorem dostępu prywatnego, jest widoczny
tylko w klasie, w której został utworzony. Jeśli spróbujesz uzyskać do niego dostęp bezpośrednio spoza
zajęć, otrzymasz komunikat o błędzie, taki jak:
Fatal error: Cannot access private property computer::$password in . . .
Jeśli wywołasz metodę klasy z klasy z danymi prywatnymi, jej dane prywatne będą widoczne, ale jeśli
wywołasz metodę zdefiniowaną w klasie pochodnej, dane prywatne nie będą widoczne. Jeśli własność
prywatna jest zadeklarowana w klasie podrzędnej o takiej samej nazwie, jak własność prywatna w
swojej klasie nadrzędnej, nie jest ona związana z własnością rodzica. Jest to odrębna zmienna sama w
sobie. Jeśli element członkowski klasy jest chroniony, jest widoczny w podklasie; to znaczy, że jest
dziedziczony przez podklasę i traktowany w podklasie jak prywatny element członkowski, ale nie
można uzyskać do niego dostępu poza podklasą. Dostęp do niego można uzyskać w klasie potomnej
poprzez metody publiczne zdefiniowane w klasie nadrzędnej oraz w przypadku metod zdefiniowanych
w klasie podrzędnej. Błąd krytyczny: nie można uzyskać dostępu do komputera z właściwością
chronioną :: $userId
Jeśli członek klasy jest publiczny, jest widoczny w całym skrypcie i można uzyskać do niego bezpośredni
dostęp z dowolnego miejsca. W świecie zorientowanym obiektowo zwykle uzyskujesz dostęp do

prywatnych i chronionych danych za pomocą metod publicznych. Możliwe jest jednak również
tworzenie metod prywatnych i chronionych. Zauważ, że kiedy próbujesz pobrać lub ustawić wartość
własności prywatnej klasy nadrzędnej z poziomu podklasy, zamiast otrzymywać komunikat o błędzie,
nic nie dostajesz. Jesteś po prostu ignorowany.
Przykład
<html><head><title>Private, Protected, Public</title>
</head>
<body bgcolor="lavender">
<font face="ariel" size=+1>
<h1>Private, Protected, Public</h1>
<?php
1 class computer {
2 private $password; // Visible only within this class
3 protected $userId; // Visible within this class and subclass
4 public $printer; // Visible anywhere in the script
5 function __construct() { // Parent's constructor
print "In the parent constructor.\n<br>";
$this->userId = "willie"; // protected
$this->password = "urAok5"; // private
}
6 function setUserId($userId){
$this->userId=$userId;
}
7 function getUserId() {
return $this->userId;
}
8 private function setPassword($password){ // private method
$this->password=$password;
}
9 private function getPassword(){
return $this->password;
}

}
10 class Laptop extends Computer{
11 public $model;
public $weight;
12 private $password;
13 function __construct() { // Laptop's constructor
echo "In the child's constructor\n<br>";
14 parent::__construct();
// Inherited
15 echo "Inherited user name? ". $this->userId, "\n<br>";
// Not inherited
echo "Inherited password? ". $this->password, "\n<br>";
16 $this->brand=$brand;
$this->weight=$weight;
}
17 function setPassword($password){
$this->password=$password; }
18 function getPassword(){
return $this->password;
}
}
// Class user
19 $pc=new Computer(); // Create two new objects
20 $portable = new Laptop();
21 $portable->setPassword("letmein2");
22 $pc->printer="Lazerboy"; // Direct access okay
$portable->printer="Daisy";
// echo $pc->userId; // Error: Can't access directly
23 echo "<br>My Laptop username is ", $portable->getUserId(),
"\n<br>";
24 echo "My pc username is ", $pc->getUserId(), "\n<br>";

// echo "My pc password is ", $pc->getPassword(), "\n<br>";
25 echo "My Laptop password is ", $portable->getPassword(),
"<br>";
26 echo "My pc printer is ", $pc->printer, "\n<br>";
echo "My Laptop printer is ", $portable->printer, "<br>";
?>
</body>
</font>
</html>
Wyjaśnienie
1 Zadeklarowano klasę o nazwie komputer.
2 Desygnator dostępu jest prywatny sprawia, że właściwość $ password jest widoczna tylko w tej klasie.
3 Chroniony desygnator dostępu udostępnia właściwość $ userId w tej klasie i we wszystkich
podklasach; to znaczy jest dziedziczona.
4 zasięg publiczny sprawia, że właściwość $ printer jest dostępna w dowolnym miejscu skryptu. To jest
domyślny zakres.
5 Podczas tworzenia obiektu wywoływana jest funkcja konstruktora rodzica. Właściwości są przypisane
do obiektu.
6–7 Są to funkcje ustawiające i pobierające zwykle używane do zapewniania dostępu członkom klasy.
10 Klasa laptopów jest podklasą klasy komputerów.
13 Zdefiniowano metodę konstruktora dla klasy laptop.
14 Ponieważ konstruktor rodzica nie jest wywoływany automatycznie, nazywamy go tutaj. Po słowie
kluczowym parent następuje operator rozpoznawania zakresu, :: i metoda, która zostanie wywołana,
__construct ().
15 Zmienna $ userId została oznaczona jako chroniona w klasie nadrzędnej. Jest to widoczne w tej
odziedziczonej klasie. Właściwość hasła została wyznaczona jako prywatna w klasie nadrzędnej i nie
jest widoczna w odziedziczonej klasie. Dostęp do tej zmiennej można uzyskać tylko za pomocą metod
publicznych podanych w obiekcie nadrzędnym.
16 Nowe właściwości zostały zdefiniowane dla klasy laptopów. To „rozszerza” klasę komputerów.
19 Teraz znajdujemy się poza granicami zarówno rodzica, jak i podklasy. Tworzona jest nowa instancja
klasy komputerów, obiekt o nazwie $ pc.
20 Utworzona zostaje instancja klasy laptop, nazwa obiektu $ portable.
22 Właściwości publiczne są bezpośrednio dostępne w całym skrypcie. Wartość jest przypisywana do
właściwości drukarki obiektu laptopa.
23 UserId jest własnością chronioną. Jest widoczny zarówno w klasie nadrzędnej, jak i podklasie.

24 Obiekt klasy nadrzędnej, komputer, może otrzymać swoją własność prywatną, o ile uzyskuje do
niego dostęp za pomocą metody publicznej.
25 Obiekt odziedziczonej klasy laptop nie może otrzymać własności prywatnej swojego rodzica nawet
przy pomocy metody pobierającej.
26 Oba obiekty mogą uzyskać dostęp do swoich drukarek, ponieważ właściwość drukarki jest publiczna.
17.3. Niektóre funkcje obiektów PHP 5
PHP 5 dostarczyło szereg nowych funkcji dla programistów zorientowanych obiektowo, z których
niektóre są omówione tutaj, a niektóre wykraczają poza zakres tego rozdziału. Nie uwzględniono
niektórych magicznych metod, klonowania, abstrakcji, iteratorów i interfejsów.
Końcowe Klasy i Metody
Klasa, która została uznana za ostateczną, nie może być dziedziczona. Metody, które zostały
zadeklarowane jako ostateczne, mogą być używane w ramach podklas, ale nie można ich zastąpić.
Rozważmy następny przykład.
Przykład
<?php
1 class Computer{
2 private $serial_number;
3 final function setSerialNumber($serial_number) {
$this->serial_number=$serial_number;
}
}
4 class Laptop extends Computer {
5 private $new_serial_number;
6 function setSerialNumber() {
7 $this->new_serial_number=$new_serial_number;
}
}
8 $portable->new Laptop();
$portable -> setSerialNumber("abc!@$#");
?>
(Output)
Fatal
error:
Cannot
override
C:\wamp\www\exemples\objects\...
Wyjaśnienie

final

method

computer::setSerialNumber()

in

1 Klasa Computer została zadeklarowana. W tym przykładzie będzie to klasa nadrzędna.
2 Dla tej klasy zadeklarowano element własności prywatnej o nazwie $ serial_number.
3 Metoda setSerialNumber () została zadeklarowana jako ostateczna, co oznacza że klasa podrzędna
nie może jej przedefiniować ani zastąpić. Zapobiega to zmianie numeru seryjnego przez podklasę.
4 Klasa Laptop jest podklasą klasy Computer.
5 Klasa potomna deklaruje własność prywatną o nazwie $ nowy_numer_seryjny.
6 Klasa potomna deklaruje nazwę metody setSerialNumber.
7 Celem tej klasy jest nadpisanie metody nadrzędnej o tej samej nazwie i zapewnienie nowego
prywatnego numeru seryjnego.
8 Błąd krytyczny występuje, gdy wywoływana jest metoda setSerialNumber () w klasie potomnej.
Metoda, która jest zadeklarowana jako ostateczna, nie może zostać zastąpiona.
Składowe statyczne
Elementy statyczne są nowością w PHP 5. Są to właściwości lub metody, które nie wymagają użycia
instancji obiektu. Statyczne elementy członkowskie są również nazywane członkami klasy, ponieważ są
tworzone przez i dla klasy jako całości. Są jak zmienne globalne w każdym innym skrypcie PHP,
ponieważ są dostępne w całej klasie. Dostęp do statycznej właściwości lub metody można uzyskać za
pomocą nazwy klasy lub specjalnego słowa kluczowego klasy self.
Przykład
<?php
class House{
1 static $houseCount;
private $owner; public $address;
function __construct($owner,$address){
2 self::$houseCount++;
$this->owner=$owner;
$this->address=$address;
echo "Constructor initializing a new house ";
echo "in the ", get_class($this)," class.\n<br>";
3 echo "So far, we have built ", self::$houseCount,
" houses.<br>";
}
}
// Using the class to create objects
4 $myHouse= new House("Joe","13 River Road");

$yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive");
$theirHouse=new House("Mary", "5 Outthere Street");
?>
Wyjaśnienie
1 W klasie House właściwość statyczna jest deklarowana za pomocą słowa kluczowego static.
2 Zmienna statyczna nie jest powiązana z konkretnym obiektem, tylko z klasą, do której można się
odwołać za pomocą siebie i dwóch dwukropków. Za każdym razem, gdy wywoływana jest metoda
konstruktora, wartość zmiennej statycznej będzie zwiększana o 1. Śledzimy liczbę tworzonych
obiektów.
3 Pobierana jest wartość zmiennej statycznej.
4 Następne trzy linie tworzą trzy nowe domy. Za każdym razem, gdy zostanie wywołany konstruktor
nowego domu, zmienna statyczna zostanie zwiększona.
Stałe klasy
Rosnące ceny gazu, podatki i śmierć są stałe. Możesz tworzyć globalne stałe używając funkcji PHP
define () (zobacz Rozdział 4, „Bloki konstrukcyjne”). PHP 5 pozwala na hermetyzację stałych w klasie.
Nie są obiektami i nie można się do nich odwoływać za pomocą $this. Stałe reprezentują wartości,
które nie mają się zmienić i mogą być używane przez klasę jako całość. Takie wartości mogą obejmować
katalog główny tego serwera, host bazy danych i hasło itd. Raz zadeklarowane stałe nie mogą być
zmieniane przez program. Są zadeklarowane za pomocą słowa kluczowego const i odwołują się do nich
nazwa klasy lub self oraz operator rozpoznawania zakresu, po którym następuje nazwa stałej.
Przykład
<?php
class House{
1 const TAX_COLLECTOR="Dick Scrooge";
2 const COUNTY="Butte";
private $owner;
public $address;
function __construct($owner,$address){
$this->owner=$owner;
$this->address=$address;
echo "Constructor initializing a new house ";
echo "in the ", get_class($this)," class.\n<br>";
}
3 function Tax_info(){
4 echo "The tax collector for ", self::COUNTY,

" is ", self::TAX_COLLECTOR,".< br>";
// could use House::County or House::TAX_COLLECTOR
}
}
// Using the class to create objects
$myHouse= new House("Joe","13 River Road");
$yourHouse = new House("Brad","1 Roundabout Drive");
$theirHouse=new House("Mary", "5 Outthere Street");
5 House::Tax_info();
?>
Wyjaśnienie
1, 2 Zdefiniowano dwie stałe dla tej klasy. Są to wartości, których nie oczekuje się w przypadku żadnej
instancji klasy. Nazywa się to stałymi klas. Poza klasami stałe deklarowane są za pomocą funkcji define
()
3 Zadeklarowano funkcję klasy o nazwie Tax_info ().
4 Składnia self :: odnosi się do nazwy bieżącej klasy. Mówisz również, że House :: County ma to samo
znaczenie. Wartości stałych COUNTY i TAX_COLLECTOR są pobierane i drukowane. Są takie same bez
względu na to, ile obiektów domowych utworzysz. .
5 Wywoływana jest funkcja Tax_info (). Nie wymaga instancji klasy. Zachowuje się tak samo dla
wszystkich obiektów. Składnia House :: nakazuje PHP o do klasy House i wywołuje funkcję Tax_info ().
Ponowne użycie klasy
Poniższy przykład zaczyna się od klasy, która będzie używana do tworzenia księgi gości. Klasa jest
przechowywana w osobnym pliku, który zostanie dołączony do pliku formularza do samodzielnego
przetwarzania PHP. Informacje do księgi gości będą pochodzić z formularza HTML. Po wypełnieniu
przez użytkownika pól w formularzu HTML PHP wyodrębni dane formularza. Tworzony jest nowy
obiekt księgi gości, a dane wejściowe z formularza są przypisywane jako właściwości do obiektu. Po
przypisaniu wszystkich informacji do obiektu metody klasy wyświetlą dane w księdze gości i wyślą je
do pliku tekstowego. To bardzo prosta forma i bardzo prosta klasa. Formularz składa się z pól
tekstowych i przycisku przesyłania. Klasa składa się ze zmiennych właściwości prywatnych oraz metod
dostępu ustawiającego i pobierającego. Możesz utworzyć konstruktor i destruktor dla klasy, później
rozszerzyć klasę o dane poczty elektronicznej i telefonu komórkowego, zapisać informacje w bazie
danych zamiast w pliku tekstowym, a na pewno dodać sprawdzanie błędów, sprawdzanie poprawności
formularzy za pomocą wyrażeń regularnych. Podstawowa klasa może być używana i ponownie
używana, szczegóły klasy można zmieniać, ale użytkownik nie powinien przejmować się wewnętrznymi
zmianami w klasie, o ile interfejs pozostaje taki sam.
Przykład
(The Class File)

<?php
1 class GuestBook{
2 protected $name;
protected $address;
protected $phone;
protected birthday;
private $file;
// Setters
3 function setName($name){
$this->name=$name;
}
function setAddress($address){
$this->address=$address;
}
function setPhone($phone){
$this->phone=$phone;
}
function setBirthday($birthday) {
$this->birthday=$birthday;
}
function setFile($file){
$this->file=$file;
}
// Getters
4 function getName($name){
return $this->name;
}
function getAddress($address){
return $this->address;
}
function getPhone($phone){

return $this->phone;
}
function getBirthday($birthday){
return $this->birthday;
}
function getFile($file){
return $this->file;
}
5 function showGuest(){
echo "$this->name<br>";
echo "$this->address<br>";
echo "$this->phone<br>";
echo "$this->birthday<br>";
}
6 function saveGuest(){
7 $outputstring=$this->name . ":" .$this->address.":"
.$this->phone.":". $this->birthday. "\n";
8 $path="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../guests/$this->file";
9 @ $fh = fopen("$path", "ab");
10 if (! $fh){
$fh = fopen("$path", "wb");
}
11 fwrite($fh, $outputstring, strlen($outputstring));
fclose($fh);
echo "Data saved in $path<br>";
}
}
?>
Wyjaśnienie
1 Klasa o nazwie GuestBook jest zadeklarowana w pliku o nazwie guest_book.class.

2 Zdefiniowano zmienne klasowe (elementy). Są chronionymi członkami, co oznacza, że są dostępni
dla klasy, w której zostały utworzone, i dla wszystkich podklas.
3 Tutaj definiuje się metody ustawiające dla funkcji zorientowanych obiektowo na klasy, które będą
przypisywać wartości właściwościom klasy.
4 Tutaj zdefiniowano metody pobierające dla klasy metody używane do pobierania wartości z właściwości klasy.
5 Metoda o nazwie showGuest () służy do wyświetlania wszystkich właściwości klasy.
6 Zadeklarowano metodę o nazwie saveGuest (). Ta metoda otworzy plik księgi gości i zapisze w pliku
ciąg informacji o gościu.
7 Właściwości nowego wpisu gościa są łączone w łańcuch o nazwie $ outputstring.
8 Zmienna $ path ma przypisaną pełną ścieżkę do guestbook.txt, pliku w tym przykładzie, w którym
przechowywane są informacje o gościach. Plik znajduje się w katalogu lub folderze poza katalogiem
głównym serwera, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do niego.
9 Plik jest otwierany w celu dołączenia, a uchwyt do niego zwracany do $ fh. Jeśli wystąpi problem z
otwarciem pliku (np. Nie istnieje), komunikat o błędzie jest pomijany przez dołączenie do instrukcji
znaku @.
10 Jeśli plik nie istniał, zostanie utworzony i otwarty do zapisu.
11 W tym miejscu dane gościa są wysyłane do pliku guestbook.txt.
Przykład
-------------------------------------------------------------------(The HTML Form and Class User)
include("header.inc");
1 include("guest_book.class");
if ( isset($_POST['submit'])){ // Was the form submitted?
2 extract($_POST); // Get the form data
/* Use the AddressBook Class */
3 $entry= new GuestBook(); // Instantiate the class
4 $entry->setName($your_name); // Assign the properties
$entry->setAddress($your_address);
$entry->setPhone($your_phone);
$entry->setBirthday($your_bd);
$entry->setFile($your_file);
5 $entry->showGuest(); // Call the class methods
6 $entry->saveGuest();

}
else{ ?>
7 <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']; ?>"
method="POST">
<div align="center">
<font face="arial" size=+1>
<table cellspacing="1" cellpadding="1" border="0">
8 <tr><td>Enter your name:</td>
<td><input type="text" size=50 name="your_name"></td>
<tr>
<tr><td>Enter your address:</td>
<td><input type="text" size=50
name="your_address"></td>
</tr>
<tr><td> Enter your phone:</td>
<td><input type="text" size=20 name="your_phone"></td>
</tr>
<tr><td>Enter your birthday:</td>
<td><input type="text" size=12 name="your_bd"></td>
</tr>
9 <tr><td><input type=hidden name="your_file"
value="guestbook.txt">
</td>
<td><input type="submit" name="submit"
value="Submit Entry"></td>
</tr>
<tr><td></td>
<td><input type=reset value="Clear"></td>
</tr>
<table>
</form>

</div>
</html>
<?php
}
10 include("footer.inc");
?>
Wyjaśnienie
1 Plik nagłówkowy (plik HTML służący do tworzenia wyśrodkowanego bloku tekstu na górze strony) i
plik klasy (zawierający klasę księgi gości) są „dołączane”, czyli stanowią część tego skryptu.
2 Jeśli formularz został już przesłany przez użytkownika, PHP rozpakuje
dane formularza i przypisuje je do zmiennych o tej samej nazwie.
3 Tworzony jest nowy obiekt księgi gości i przypisywane jest do niego odniesienie
do wpisu $.
4 Tutaj ustawia się imię nowego gościa. Informacje, które przyszły z formularza, zostały przypisane do
$ your_name.
5 Metoda showGuest () pobiera i wyświetla dane zebrane z formularza.
6 Wywoływana jest metoda saveGuest (). Zapisuje informacje o gościach w pliku guest_book.txt.
7 Jeśli formularz nie został przesłany, wykonywany jest blok PHP else, łącznie z rozpoczynającym się
tutaj formularzem HTML. Jest to forma samodzielnego przetwarzania.
8 Urządzenia wejściowe użytkownika są ustawione w tabeli HTML.
9 To ukryte pole zawiera nazwę pliku, w którym przechowywane są informacje o gościach.
10 Plik footer.inc znajduje się tutaj. Jest to plik HTML, który zawiera informacje o prawach autorskich
oraz „Osobistą księgę gości” u dołu strony.

