
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 nazwa-

wartość 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 specified, default is GET <form 

action="/phpforms/form1.php" method="POST"> 

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-www-

formurlencoded 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 ?> 

 


