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Praktyczna pomoc na co dzień – sięgnij po świetną ściągawkę z PHP!
• Struktura języka, czyli znaczniki, typy danych, operatory i inne elementy
• Instrukcje sterujące oraz funkcje, czyli wydawanie różnych poleceń
• Programowanie obiektowe, czyli najkrótsza droga do celu
Język skryptowy PHP od lat wciąż na nowo udowadnia swoją elastyczność i niezawodność.
Wykorzystywany do tworzenia dynamicznych serwisów internetowych, a także samodzielnych
aplikacji, szczególnie dobrze sprawdza się wtedy, gdy chcemy zapewnić możliwość współdziałania
naszej witryny z różnymi formatami danych oraz skomplikowanymi bazami. Ponadto jego
opanowanie nie nastręcza wielu trudności, a efekty pracy nawet początkujących webmasterów
bywają wręcz spektakularne. Jeśli masz już za sobą pierwsze kroki w dziedzinie programowania
w PHP5, w codziennej pracy z pewnością przyda Ci się poręczna ściąga, w której zawarto
najważniejsze informacje i sposoby wykonywania podstawowych zadań programistycznych.
Właśnie trzymasz ją w ręku!
„PHP5. Leksykon kieszonkowy” powstał po to, by ułatwić Ci szybkie przypomnienie sobie wybranych
zagadnień związanych z tą tematyką. Znajdziesz tu informacje o instalacji oraz konfiguracji
środowiska w systemach Linux i Windows, strukturze języka, instrukcjach sterujących czy funkcjach.
Przeczytasz o operacjach na danych, a także o obsłudze ciągu znaków daty i czasu. Przypomnisz
sobie, jak używać tablic, współpracować z serwerem i przeglądarką, obsługiwać wyjątki.
W leksykonie odszukasz także wiadomości dotyczące systemu plików i programowania obiektowego.
Wszystko to wydatnie skróci Twoją pracę i pomoże Ci uniknąć wielu potencjalnych błędów.
• Instalacja i konfiguracja
• Struktura języka
• Instrukcje sterujące
• Funkcje
• Operacje na danych i obsługa ciągu znaków
• Tablice
• Obsługa daty i czasu
• Współpraca z serwerem i przeglądarką
• Programowanie obiektowe
• Wyjątki
• Obsługa systemu plików
Dobra podpowiedź zawsze pod ręką!
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Rozdzia 4. Funkcje
Deklaracje
W celu utworzenia funkcji naley uy sowa kluczowego function.
Taka konstrukcja ma schematyczn posta :
function nazwa_funkcji()
{
//instrukcje wntrza funkcji
}

Przy nazywaniu funkcji obowizuj takie same zasady jak przy innych identyfikatorach. Jeeli funkcja ma przyjmowa argumenty, ich
list naley umieci w nawiasie okrgym wystpujcym za nazw:
function nazwa_funkcji($argument1, $argument2,…,$argumentN)
{
//instrukcje wntrza funkcji
}

W ciele (we wntrzu) funkcji mona zawrze dowolny, poprawny
skadniowo, kod PHP, wcznie z definicjami innych funkcji i klas.
Oto przykad funkcji wywietlajcej napis:
function wywietl()
{
echo "Tekst generowany przez funkcj wywietl.";
}

Zwracanie wartoci
Zwracanie wartoci przez funkcj jest realizowane za pomoc instrukcji
return. Jeli wystpi ona wewntrz funkcji, ta jest przerywana i zwraca
warto wystpujc po return. Schematycznie tego typu konstrukcja
wyglda nastpujco:
function nazwa_funkcji(argumenty)
{
//instrukcje wntrza funkcji
return warto;
}

W miejscu wywoania takiej funkcji zostanie wstawiona zwrócona przez
ni warto , która bdzie moga by wykorzystana w dalszej czci
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skryptu. Jeeli zostanie uyta instrukcja return bez wskazanej wartoci,
funkcja jest przerywana i zwracana warto null. Jeli funkcja nie zawiera instrukcji return, zwracan wartoci jest równie null.
Oto przykad funkcji zwracajcej warto arytmetyczn cakowitoliczbow (integer) 12:
function func()
{
return 12;
}

A to przykad funkcji przyjmujcej dwa argumenty i zwracajcej wynik
ich dodawania:
function dodaj($arg1, $arg2)
{
return $arg1 + $arg2;
}

Wywoywanie funkcji
Aby wywoa funkcj, naley poda jej nazw zakoczon nawiasem
okrgym. Jeeli funkcja przyjmuje argumenty, naley je umieci
w tym nawiasie. W miejscu wywoania funkcji podstawiana jest zwrócona przez ni warto . Przykadowa instrukcja:
$wynik = func();

spowoduje wywoanie funkcji o nazwie func i przypisanie wyniku jej
dziaania zmiennej $wynik. Oto przykad wywoania funkcji z dwoma
argumentami:
$wynik = dodaj(12, 24);

Sposoby przekazywania argumentów
Funkcja moe mie dowoln liczb argumentów oddzielonych od siebie
znakiem przecinka. Argumenty przekazywane s na dwa sposoby:
x przez warto (z ang. by value),
x przez referencj (z ang. by reference),
Argumenty mog mie te wartoci domylne. Standardowo przekazywanie odbywa si przez warto , podobnie jak w innych jzykach
programowania.
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Przekazywanie przez warto
Przekazywanie przez warto oznacza, e funkcja otrzymuje kopie argumentów ródowych i wszelkie operacje wykonuje na tych kopiach.
Nie jest zatem w stanie dokona adnej modyfikacji oryginau. Jeeli
wic jako argument zostaa przekazana zmienna, to jej stan nie zmieni
si, niezalenie od tego, co zostanie wykonane wewntrz funkcji:
<?php
function f($arg){
//modyfikacja jedynie kopii danych
//nie ma wpywu na warto zmiennej $zmienna
$arg = 'dwa';
}
$zmienna = 'jeden';
echo $zmienna, "\n";
f($zmienna);
//zmienna ma warto 'jeden'
echo $zmienna;
?>

Przekazywanie przez referencj
Przekazywanie przez referencj oznacza przekazanie do funkcji oryginalnych danych. Jeeli funkcja zmieni ich warto (wartoci), pozostanie ona zmieniona równie po zakoczeniu dziaania funkcji. Aby
skorzysta z tego sposobu przekazywania argumentów, dany argument
naley poprzedzi znakiem & (ampersand), schematycznie:
function funkcja(&argument);

np.:
<?php
function f(&$arg){
//tutaj nastpuje modyfikacja
//wartoci zmiennej $zmienna
$arg = 'dwa';
}
$zmienna = 'jeden';
echo $zmienna, "\n";
f($zmienna);
//zmienna ma warto 'dwa'
echo $zmienna;
?>

Domylne wartoci argumentów
Argumenty domylne s definiowane podobnie jak w innych jzykach
programowania. Naley skorzysta z konstrukcji o schematycznej postaci:
Rozdzia 4. Funkcje
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function nazwa_funkcji ($argument1 = warto, $argument2 =
´warto2, ..., $argumentN = wartoN)
{
//tre funkcji
}

Warto domylna musi by wyraeniem staym (o staej wartoci, z ang.
constant expression), nie moe wic to by np. zmienna. Naley równie
pamita , e konieczne jest podanie wszystkich domylnych argumentów z prawej strony listy argumentów przed wszystkimi argumentami
zwykymi, np.:
function show($arg1, $arg2 = "abc", $arg3 = "def")
{
echo $arg1. " ".$arg2." ".$arg3;
}

Po takiej deklaracji funkcja show mogaby by wywoana na jeden
z trzech poniszych sposób:
show("123");
show("123", "456");
show("123", "456", "789");

Zmienna liczba argumentów
W funkcjach mona stosowa zmienn liczb argumentów. Nie ma do
tego adnych specjalnych konstrukcji. Funkcja moe by wywoana
z dowoln liczb argumentów, wiksz ni liczba podana w deklaracji.
Do obsugi zmiennej listy argumentów wykorzystywane s trzy funkcje:
x func_num_args — zwraca liczb argumentów funkcji,
x func_get_arg — zwraca argument o podanym numerze,
x func_get_args — zwraca list argumentów w postaci tablicy.
Oto przykad skryptu zawierajcego funkcj o zadeklarowanej zerowej
liczbie argumentów, która dokonuje czenia acuchów znakowych
przekazanych jej w postaci argumentów:
<?php
function pocz(){
$val = "";
$count = func_num_args();
for($i = 0; $i < $count; $i++){
$val .= func_get_arg($i);
}
return $val;
}
$str = pocz("To ", "jest ", "test");
echo $str;
?>
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A to ten sam skrypt wykorzystujcy funkcj func_get_args i ptl
foreach:
<?php
function pocz(){
$val = "";
$tab = func_get_args();
foreach($tab as $v){
$val .= $v;
}
return $val;
}
$str = pocz("To ", "jest ", "test");
echo $str;
?>

Zasig zmiennych
W PHP zasig zmiennej jest ograniczony do kontekstu, w którym
zostaa zdefiniowana. W tym znaczeniu zmienne mona podzieli na:
x globalne,
x lokalne.

Zmienne globalne
Zmienna zadeklarowana w skrypcie poza ciaem funkcji lub klasy jest
zmienn globaln, tzn. dostpn bezporednio w kadym miejscu skryptu
poza wntrzami funkcji. W przykadowym kodzie:
<?php
$liczba = 100;
function f()
{
echo $liczba;
}
f();
?>

zmienna $liczba jest globalna i nie ma do niej dostpu w funkcji f.
Dlatego te po wywoaniu funkcji warto nie zostanie wywietlona,
wygenerowane zostanie natomiast ostrzeenie (poziom notice) o niezdefiniowanej zmiennej $liczba.
Aby w funkcji uzyska dostp do zmiennych o zasigu globalnym, naley uy sowa kluczowego global lub tablicy $GLOBALS. W pierwszym przypadku przed odwoaniem (najlepiej na pocztku kodu
funkcji) naley uy konstrukcji o schematycznej postaci:
global $zmienna1, $zmienna2,…,$zmiennaN;
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Po wykonaniu takiej instrukcji bdzie mona si odwoywa do wszystkich zmiennych globalnych wymienionych po global, np.:
<?php
$liczba = 100;
function f()
{
global $liczba;
echo $liczba;
}
f();
?>

W drugim przypadku, poniewa tablica $GLOBALS zawiera odwoania
do wszystkich zmiennych globalnych skryptu, naley skorzysta
z odwoania typu:
$GLOBALS['nazwa_zmiennej']

np.:
<?php
$liczba = 100;
function f()
{
echo $GLOBALS['liczba'];
}
f();
?>

Zmienne lokalne
Zasig zmiennych lokalnych jest ograniczony wycznie do wntrza
funkcji, w której zostay zdefiniowane. Odwoania w innym miejscu
skryptu nie s moliwe, np.:
<?php
function f()
{
$liczba = 100;
echo "Wewntrz funkcji f: $liczba\n";
}
f();
echo "Poza funkcj f: $liczba";
?>

Zmienne statyczne
Zmienne statyczne to zmienne lokalne funkcji, które zachowuj swoj
warto pomidzy jej wywoaniami. Aby zadeklarowa tak zmienn,
naley uy sowa static, schematycznie:
static $nazwa_zmiennej = warto;
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Po takiej deklaracji (we wntrzu funkcji) pierwsze wywoanie funkcji
spowoduje utworzenie zmiennej statycznej i zapamitanie jej ostatniej
wartoci, natomiast w kadym kolejnym wywoaniu instrukcja przypisujca pierwotn warto zmiennej bdzie ignorowana, a uyta zostanie warto z poprzedniego wywoania, np.:
<?php
function f($val)
{
static $liczba = 100;
$liczba += $val;
echo "Wartos zmiennej : $liczba\n";
}
f(10);
f(20);
?>

Warto zmiennej jako nazwa funkcji
W PHP warto zmiennej moe by potraktowana jako nazwa funkcji
do wywoania. Aby skorzysta z takiej techniki, naley za nazw zmiennej umieci nawias okrgy, schematycznie:
$nazwa_zmiennej();

Jeeli zatem zmiennej $nazwa zostanie przypisany cig znaków zawierajcy nazw istniejcej funkcji wywietl, to po uyciu instrukcji:
$nazwa();

funkcja wywietl zostanie wywoana:
<?php
function wywietl()
{
echo "To jest funkcja wywietl.";
}
$nazwa = 'wywietl';
$nazwa();
?>

W ten sam sposób mog by wywoywane metody obiektów. Jeeli
funkcja lub metoda wymaga podania argumentów, naley je poda
w nawiasie okrgym wystpujcym za nazw zmiennej, np.:
<?php
function dodaj($arg1, $arg2)
{
return $arg1 + $arg2;
}

Rozdzia 4. Funkcje
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$nazwa = 'dodaj';
$wynik = $nazwa(2, 3);
echo $wynik;
?>

Definiowanie funkcji wewntrz funkcji
W PHP mona definiowa funkcje wewntrz innych funkcji. Powstaj
wtedy funkcje wewntrzne dostpne tylko w obrbie (w zasigu) funkcji
zewntrznej (gównej). Nie ma limitu poziomu zagniedenia funkcji
wewntrznych (tzn. jedna funkcja wewntrzna moe zawiera kolejn
funkcj wewntrzn). Schematycznie konstrukcja funkcji wewntrznej
wyglda nastpujco:
function nazwa_funkcji_zewntrznej(argumenty){
function nazwa_funkcji_wewntrznej(argumenty){
//tre funkcji wewntrznej
}
//dalsza tre funkcji zewntrznej
}

Oto przykad uycia funkcji wewntrznych:
<?php
function dziaanie($val1, $val2, $op)
{
function dodaj($arg1, $arg2){
return $arg1 + $arg2;
}
function odejmij($arg1, $arg2){
return $arg1 - $arg2;
}
switch($op){
case '+': return dodaj($val1, $val2);
case '-': return odejmij($val1, $val2);
default: return null;
}
}
$wynik = dziaanie(2, 3, '+');
echo $wynik;
?>

Funkcje anonimowe
Od PHP 5.3.0 dostpne s funkcje anonimowe, czyli takie, które nie
posiadaj nazwy. Najczciej uywane s podczas stosowania funkcji
zwrotnych (z ang. callback functions). Definicja funkcji anonimowej
wyglda podobnie jak definicja funkcji zwykej, schematycznie:
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function (argument1, argument2,…, argumentN)
{
//tre funkcji
}

Oto przykad uycia funkcji anonimowej jako funkcji zwrotnej:
<?php
function dziaanie($val1, $val2, $func)
{
return $func($val1, $val2);
}
$wynik = dziaanie(2, 3,
function($arg1, $arg2){
return $arg1 + $arg2;
}
);
echo $wynik;
?>

W tym przypadku trzecim argumentem funkcji dziaanie jest funkcja
anonimowa przyjmujca dwa argumenty ($arg1 i $arg2) i zwracajca
wynik ich dodawania. Funkcja anonimowa jest wywoywana w funkcji
dziaanie przez zastosowanie skadni opisanej w podrozdziale „Warto zmiennej jako nazwa funkcji”.
Funkcja anonimowa moe by równie przypisana bezporednio zmiennej, np.:
<?php
$zmienna = function($arg1){
return $arg1 * 2;
};
$wynik = $zmienna(12);
echo $wynik;
?>
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Linux, 9
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Exception, 145
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wyjtków, 147
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kod ASCII
0x0B, 89
0x0D, 89
0x32, 89
koi8r, 87
koi8-ru, 87
komentarz
blokowy, 18
jednowierszowy, 18
uniksowy, 18, 19
zwyky, 19
konstruktory, 138
argumenty, 139
tworzenie, 138
kontrola typów danych, 34
konwersja typów, 30
automatyczna, 30
do typu cakowitego (integer), 33
do typu logicznego (boolean), 32
do typu acuchowego (string), 34
do typu zmiennoprzecinkowego
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wymuszona, 30
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ksort, 114
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LC_TIME, 92
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acuchowe, 22, 23

162 _

PHP 5. Leksykon kieszonkowy

rzeczywiste, 22
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zmiennoprzecinkowe, 22
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nnn, 82
nowa linia, 82
nowdoc, 21
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operacja NOT, 42
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przesunicie bitowe w prawo, 42
suma bitowa, 42
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logiczna alternatywa
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rónica symetryczna, 46
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przypisania, 40, 47
relacyjne, 40, 47
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instrukcja continue, 64
instrukcja goto, 65
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przesunicie
bitowe w lewo, 42, 44
bitowe w prawo, 42, 44
strony, 82
wysunicie, 82
przypisanie wartoci do zmiennej, 26
public, 137
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return, 71
rónica bitowa, 42
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seconds, 118
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session.cookie_lifetime, 134
session.cookie_path, 134
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soundex, 93
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strncasecmp, 99
strncmp, 99
strpbrk, 99
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strptime, 123
strrchr, 99
strrev, 100
strripos, 100
strrpos, 100
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strstr, 100
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strtoupper, 101
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pionowy, 82
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time, 124
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tworzenie wyjtków, 147
typ danych, 19
boolean, 19, 20
boolowski, 32
cakowitoliczbowy, 20, 30, 32
double, 19, 20, 31
float, 19, 20
integer, 19, 20, 31
kontrola, 34
acuchowy, 20, 31, 32
NULL, 21, 31, 32
obiektowy, 21, 31, 32
prosty, 19
resource, 21
skalarny, 19
specjalny, 19, 21
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zoony, 19, 21
zmiennoprzecinkowy, 30, 32
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usec, 119
usort, 115
UTF-8, 17, 87
uuencode, 85
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waciwoci, 136
wordwrap, 103
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lokalne, 76
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statyczne, 76
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typ, 26
znaczniki, 15
(X)HTML, 81
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znak cudzysowu, 82
znak dolara, 82
znaki specjalne, 82
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