
Pliki i katalogi 

Pliki 

Po tym, jak przeglądarka prześle dane do serwera, a PHP przetworzy informacje, system zarządzania 

bazami danych, taki jak MySQL lub Oracle, zwykle przechowuje lub pobiera dane. Ale PHP może 

również wymieniać dane z prostych plików tekstowych (zwanych również plikami prostymi), takich jak 

szablony HTML, dane arkusza kalkulacyjnego (csv), zawartość zdalnych stron internetowych lub pliki 

zawierające tekst, który nie musi być przechowywany w bazie danych . Tu skupimy się na tworzeniu 

katalogów i plików tekstowych do przechowywania i pobierania danych. 

Uprawnienia do plików i własność 

Aby otworzyć zewnętrzny plik w programie PHP, musisz najpierw określić, gdzie znajduje się plik, kto 

jest jego właścicielem i czy masz odpowiednie uprawnienia do jego otwierania. Jeśli otwierasz plik tylko 

po to, aby go wyświetlić, musisz przeczytać i jeśli chcesz je w jakikolwiek sposób zmodyfikować, 

będziesz potrzebować uprawnień do zapisu. Przyznanie uprawnień do katalogów zapewnia 

użytkownikom dostęp do przechowywanych w nich plików, a nadanie uprawnień do plików umożliwia 

użytkownikom odczytywanie, zapisywanie lub wykonywanie poszczególnych plików. Z oczywistych 

względów bezpieczeństwa ważna jest możliwość kontrolowania, kto ma uprawnienia dostępu do 

plików i katalogów w witrynie sieci Web. Ponieważ systemy operacyjne różnią się sposobem obsługi 

uprawnień, w następnych sekcjach przyjrzymy się UNIX / Linux i Windows. 

Uprawnienia UNIX / Linux 

Własność i grupy 

Użytkownicy są podzieleni na trzy kategorie użytkowników: (1) ty, właściciel; (2) grupa, specjalna grupa 

użytkowników, którzy mogą udostępniać pliki bez upubliczniania ich dla wszystkich; oraz (3) inni (zwani 

także „światem”), każdy, kto ma konto w systemie. Kiedy tworzysz plik, staje się on automatycznie 

własnością Ciebie i grupy, do której należysz. Możesz zmienić właściciela pliku za pomocą polecenia 

chown; to znaczy, jeśli jesteś jego właścicielem lub jesteś rootem, superużytkownikiem. (Sprawdź 

swoją wersję systemu UNIX / Linux). Zmiana grupy, do której należy plik, odbywa się za pomocą 

polecenia chgrp. PHP zapewnia wbudowane funkcje o tej samej nazwie, co polecenia UNIX / Linux, 

pozwalające na naśladowanie tych poleceń systemu operacyjnego ze skryptu PHP. 

Uprawnienia 

Uprawnienia są przypisane trzem klasom użytkowników omówionym w ostatniej sekcji. Każdej klasie 

można przypisać kombinację trzech typów uprawnień: 

a. Odczyt 

b. Zapis 

c. Wykonie 

Trzy grupy uprawnień są ustawione dla każdej z trzech klas użytkowników: 

a. Ty, użytkownik. 

b. Grupa (grupa, do której należysz). 

c. Pozostali (wszyscy w systemie). 



Ponieważ katalog jest po prostu miejscem, w którym przechowywane są pliki (podobnie jak szuflady w 

katalogu plików), a zwykły plik zawiera rzeczywisty tekst (podobnie jak pliki w katalogu), uprawnienia 

mają nieco inny wpływ na katalogi i zwykłe pliki. Na przykład, jeśli katalog ma uprawnienia do 

wykonywania, oznacza to, że możesz wejść do katalogu za pomocą polecenia cd, ale jeśli plik ma 

uprawnienia do wykonywania, plik może zostać wykonany jako skrypt lub program. Katalog wymaga 

uprawnień do odczytu, aby można było przeglądać zawartość katalogu za pomocą ls, podczas gdy 

uprawnienia do odczytu pliku pozwalają na jego przeglądanie lub kopiowanie. Uprawnienie do zapisu 

w katalogu pozwala na tworzenie, przenoszenie lub usuwanie plików z katalogu (niezależnie od tego, 

czy jesteś właścicielem plików, czy nie), podczas gdy w przypadku pliku oznacza to, że możesz go 

modyfikować lub usuwać. 

Uprawnienie: Na co pozwala na katalog: Na co pozwala plik 

odczyt: Wyświetl zawartość (ls). : Przeglądaj, kopiuj, drukuj itd. 

zapis: Utwórz lub usuń znajdujące się w nim pliki. : Zmodyfikuj, zmień nazwę lub usuń.  

wykonanie: cd into it: Wykonuje plik jako skrypt lub program. 

Zmiana uprawnień w wierszu poleceń 

Zmiana uprawnień do plików i katalogów może być wykonana z linii poleceń lub z poziomu skryptu 

PHP. Zaczynamy od polecenia chmod w wierszu poleceń. (Pamiętaj, że jeśli skrypt PHP jest 

wykonywany przez serwer, uprawnienia są ograniczone do tego, co może zrobić serwer, podczas gdy 

jeśli uruchamiasz skrypt w wierszu poleceń, program, uprawnienia będą miały zastosowanie do tego, 

co użytkownika, może to zrobić. Ponieważ własność i uprawnienia są inne dla serwera niż dla 

użytkownika, chmod i chgrp mogą zachowywać się inaczej w zależności od tego, który proces 

uruchamia skrypt. Istnieją dwa różne sposoby przypisywania uprawnień do pliku w wierszu poleceń: 

jeden jest oparty na tekście, a drugi na liczbach. Ponieważ PHP nie zapewnia funkcji naśladujących 

zachowanie metody tekstowej, używamy metody numerycznej w poniższych przykładach. Polecenie 

chmod w systemie UNIX / Linux przyjmuje dwa argumenty: tryb (liczba od 0 do 7) dla każdego poziomu 

uprawnień (właściciel, grupa, inni), po którym następuje nazwa katalogu lub plików, które będą miały 

zmienione uprawnienia. 

Format 

chmod mode file(s) chmod mode directory 

Przykład: 

chmod 755 filex 

Trzy zestawy uprawnień dla wszystkich klas użytkowników (właściciel, grupa, inni) mogą być 

reprezentowane przez różne wartości liczbowe. Połączone trzy wartości liczbowe reprezentują pełny 

tryb numeryczny uprawnień. Jeśli użytkownikowi przypisano 7, grupie przypisano 5, a pozostałym 5, 

łączna wartość wynosi 755. Tabela 11.2 przedstawia wartości liczbowe, które będą reprezentować 

każdą klasę użytkowników. Po dodaniu wartości dla właściciela, grupy i innych, wynikowa liczba określa 

tryb uprawnień. Odczyt jest reprezentowany przez 4, zapis przez 2, wykonywanie przez 1, a żadne z 

uprawnień nie wynosi 0. Jeśli chcesz, aby użytkownik miał odczyt, zapis i wykonywanie, dodaj pierwszą 

kolumnę w tabeli, a otrzymasz 700. Teraz, jeśli chcesz tylko, aby grupa miała odczyt i wykonanie, dodaj 

040 + 010 w drugiej kolumnie, a otrzymasz 050, a jeśli chcesz to samo dla wszystkich innych, dodaj 

liczby w trzeciej kolumnie, 004 + 001, aby uzyskać 005. 



Wartości liczbowe uprawnień do plików dla klasy użytkowników: 

Właściciel: Grupa: Inni 

Odczytj: 400: 040: 004 

Zapis: 200: 020: 002 

Wykonanie: 100: 010: 001 

Teraz połącz wszystkie trzy zestawy uprawnień: 700 + 050 + 005 i, presto! otrzymasz 755 jako swój tryb 

uprawnień. Niektóre typowe tryby uprawnień to: 

777 Właściciel, grupa i inne osoby czytały, zapisywały lub wykonywały (-rwxrwxrwx)[1] 

755 Właściciel czyta, zapisuje i wykonuje; inni mają tylko odczyt i wykonanie (-rwxr-xr-x) 

711 Właściciel czyta, zapisuje i wykonuje; inni mają tylko wykonać (-rwx - x - x) 

700 Właściciel czyta, zapisuje i wykonuje; inni nie mają nic (-rwx ------) 

644 Właściciel czyta i pisze; inni tylko przeczytali (-rw-r - r--) 

[1] Jeśli wpiszesz ls -l w wierszu poleceń systemu UNIX, uprawnienia do plików są reprezentowane jako 

trzy grupy. Początkowy myślnik oznacza, że patrzysz na plik, wszelkie inne myślniki między rwx 

oznaczają, że uprawnienia są wyłączone; na przykład r-x oznacza, że w jest wyłączone. 

Przykład  

1 $ chmod 755 myfolder 2 $ chmod 777 * 3 $ chmod 644 filex 

Wyjaśnienie 

1 Przyznaj odczyt, zapis i wykonanie właścicielowi, odczyt i wykonanie grupie i innym (światu). 

2 Ustaw wszystkie do odczytu, zapisu i wykonywania na wszystkich plikach w bieżącym katalogu 

roboczym. 

3 Użytkownik może czytać i pisać, grupować, a inni czytać. 

Uprawnienia systemu Windows 

Pierwotnie DOS nie miał być sieciowym systemem operacyjnym dla wielu użytkowników, podczas gdy 

UNIX był. W rezultacie sposób obsługi uprawnień do plików jest zupełnie inny w systemach UNIX i 

indows. Aby zobaczyć uprawnienia do pliku systemu Windows, możesz kliknąć plik prawym przyciskiem 

myszy i wybrać element menu Właściwości. Windows ma cztery atrybuty opisujące plik: 

• Tylko odczyt 

• System 

• Ukryty 

• Archiwum 

 

Atrybut: Co to oznacza 

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



System: ten plik ma określone przeznaczenie wymagane przez system operacyjny. 

Ukryty: ten plik został oznaczony jako niewidoczny dla użytkownika, chyba że system operacyjny jest 

wyraźnie ustawiony na wyświetlanie go. 

Archiwum: Ten plik nie został dotknięty od czasu wykonania na nim ostatniej kopii zapasowej DOS. 

Nie ma atrybutu określającego, że plik jest wykonywalny. Systemy plików DOS i Windows NT 

identyfikują pliki wykonywalne, nadając im rozszerzenia .exe, .com, .cmd lub .bat. Możesz także 

wyświetlić i zmienić atrybuty pliku z wiersza poleceń za pomocą polecenia DOS Attrib, przechodząc do 

menu Start i klikając Uruchom. W oknie cmd.exe wpisz następujące polecenie, a zobaczysz okno 

podobne do pokazanego na rysunku 

 

help atryb 

Serwer WWW, PHP i uprawnienia 

Podobnie jak wszystkie procesy działające w środowisku UNIX, programy PHP działają w imieniu 

określonego użytkownika. Jeśli uruchomisz skrypt PHP z wiersza poleceń (na przykład jako skrypt 

powłoki), będzie on działał z uprawnieniami ustawionymi dla Ciebie, użytkownika, który uruchomił 

skrypt. Jednak częściej skrypty PHP będą wykonywane przez serwer WWW. W większości konfiguracji 

systemu serwery WWW działają jako użytkownik (taki jak nikt), który ze względów bezpieczeństwa ma 

minimalne uprawnienia dostępu do systemu plików (zwykle do odczytu i wykonywania, ale nie do 

zapisu). Powodem ograniczenia dostępu jest uniemożliwienie potencjalnym hakerom 

wykorzystywania Twojego serwera jako bramy do zapisywania wszystkiego, co im się podoba, w 

otwartym katalogu. Ponieważ PHP jest uruchamiane przez serwer, również będzie miało te same 

ograniczone uprawnienia, ograniczając w ten sposób jego zdolność do pracy z plikami i katalogami. 

Rozwiązaniem jest utworzenie katalogów poza katalogiem WWW i umieszczenie w nim plików, z 

którymi będzie pracował PHP. Jeśli katalog ma takie same uprawnienia grupowe jak lokalnie działający 

program PHP, inne nie  mieć dostępu do tych plików. 

Przykład 

1. $ ps -ef | grep apache 

nobody 27874 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd 

root 352 1 0 Jun 07 ? 0:02 /usr/apache/bin/httpd 



nobody 29038 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd 

nobody 28987 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd 

nobody 27877 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd 

nobody 27876 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd 

nobody 27873 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd 

nobody 27875 352 0 Aug 12 ? 0:00 /usr/apache/bin/httpd 

Wyjaśnienie 

1 Gdy Apache (httpd) jest uruchamiany jako root, otwiera uprzywilejowane porty (80, 443 (SSL)), 

otwiera pliki dziennika, a następnie przestaje działać jako potencjalnie niebezpieczny root i staje się 

nikim (jak określono w httpd.conf) . Ten przykład pokazuje, że użytkownik nikt nie uruchamia demona 

serwera Apache. (System jest systemem UNIX). 

Wbudowane funkcje PHP 

PHP udostępnia trzy funkcje, które odpowiadają poleceniom UNIX omówionym w poprzedniej sekcji. 

Są to funkcje chown(), chgrp() i chmod(). 

Funkcja chown () 

Podobnie jak polecenie chown, funkcja chown () zmienia własność pliku, pod warunkiem, że skrypt 

PHP wykonujący tę operację jest uruchamiany przez właściciela lub administratora (znanego jako root). 

Format 

bool chown(filename, newuser); 

Przykład: 

$ sukces = chown ("mój plik", "jan"); 

nazwa_pliku odnosi się do pliku, który jest modyfikowany, a newuser to nazwa użytkownika nowego 

właściciela. Po wykonaniu ta funkcja zwraca wartość logiczną, prawda lub fałsz, która wskazuje, czy 

PHP pomyślnie zmieniło właściciela pliku. 

Funkcja chgrp() 

Funkcja PHP chgrp (), podobnie jak polecenie chgrp, służy do zmiany członkostwa w grupie. Aby zmienić 

grupę, do której należy plik, użytkownik musi być członkiem nowej grupy, a plik musi znajdować się 

lokalnie. Funkcja przyjmuje dwa argumenty: nazwę pliku i grupę, do której zostanie przypisany. Grupę 

można przedstawić za pomocą nazwy lub identyfikatora grupy, wartości liczbowej. 

Format 

bool chgrp(filename, newgroup); 

Funkcja chmod() 

Skrypty PHP są często osadzane w dokumentach HTML, a pliki te są umieszczane na serwerze sieci Web 

i wykonywane przez oprogramowanie na serwerze. Funkcja chmod() zmienia uprawnienia do pliku, 

aby umożliwić oprogramowaniu serwerowemu odczytywanie, zapisywanie i wykonywanie danych w 

pliku. Właściciel aktualnie działającego procesu PHP musi być również właścicielem pliku, aby zmienić 



uprawnienia, a plik nie może znajdować się w systemie zdalnym. Funkcja chmod () przyjmuje nazwę 

pliku lub pełną ścieżkę i nazwę pliku jako pierwszy argument, a wartość ósemkową trybu uprawnień 

jako drugą wartość. Zwraca TRUE, jeśli zmiana zakończy się powodzeniem; w przeciwnym razie zwraca 

FALSE. 

Format 

bool chmod ("file", octal_mode); 

Przykład: 

bool chmod („/ dir / filex”, 0755); 

Zauważ, że tryb jest ustawiony jako wartość ósemkowa, liczba z zerem wiodącym. Jeśli masz skłonność 

do zapominania zera wiodącego, możesz użyć wbudowanej funkcji PHP octdec (), aby upewnić się, że 

wybrana liczba zostanie przekonwertowana z ósemkowej na dziesiętną, jak pokazano poniżej: 

chmod ("nazwa_pliku.ext", octdec (tryb $)); chmod („plikx”, octdec (644)); 

Filehandle 

W skrypcie PHP nie można uzyskać dostępu do pliku bezpośrednio za pomocą nazwy nadanej mu 

podczas tworzenia (tj. Nazwy, której system operacyjny używa do jego identyfikacji). Zamiast tego 

musisz użyć uchwytu pliku. Uchwyt pliku, zwany także wskaźnikiem pliku, wiąże nazwany plik ze 

„strumieniem”. Strumienie zostały wprowadzone w PHP 4.3.0, aby reprezentować sposób 

abstrakcyjnego radzenia sobie z wszystkimi rodzajami plików (lokalnymi, skompresowanymi i 

zdalnymi) oraz funkcjami, które wszyscy współdzielą, takimi jak czytanie, pisanie, dołączanie lub 

wyszukiwanie lokalizacja w pliku. Po otwarciu pliku uchwyt pliku służy do wykonywania wielu operacji 

na pliku. Oczywiście aby uzyskać dostęp do pliku, program PHP musi mieć do tego uprawnienia. 

Otwieranie pliku 

Funkcja fopen() 

Aby utworzyć uchwyt pliku, PHP udostępnia funkcję fopen(). Ta funkcja otwiera plik i zwraca uchwyt 

pliku, a jeśli się nie powiedzie, zwraca false. Zwykle przyjmuje dwa argumenty: nazwę pliku i tryb, przy 

czym tryb określa sposób postępowania z plikiem; to znaczy, czy chcesz go otworzyć do czytania, 

pisania, dołączania itd.? Trzeci opcjonalny argument, jeśli ma wartość TRUE, mówi PHP, aby sprawdził 

ścieżkę dołączenia PHP (listę katalogów, w których funkcje require() i include() szukają plików, 

zdefiniowane w pliku php.ini). Nazwą pliku jest plik lub adres URL i można się do niego odwołać za 

pomocą pełnej nazwy ścieżki, względnej nazwy ścieżki lub po prostu nazwy pliku, jeśli znajduje się on 

w tym samym katalogu lub folderze co próbowany skrypt PHP aby go otworzyć. Podczas określania 

ścieżki można użyć ukośników jako separatora między elementami ścieżki w systemach UNIX i 

Windows. Jeśli jednak używasz systemu Windows i chcesz użyć odwrotnego ukośnika w ścieżce, to 

odwrotny ukośnik musi zostać zmieniony, na przykład \\ katalog \\ plik.txt. Możliwe jest również 

powiązanie uchwytu pliku z adresem URL, poprzedzając nazwę pliku przedrostkiem http: // lub ftp: / 

Format 

filehandle=fopen("filename", mode, [ 1 or TRUE])); 

Tryb i uprawnienia 

Tryb określa, jakiego rodzaju operację chcesz wykonać na pliku; na przykład, czy chcesz przeczytać jego 



zawartość, pisz do niego, czytaj i pisz itd., a to zależy od tego, kto jest właścicielem pliku i jakie 

uprawnienia są przypisane do pliku. Tryby przedstawiono poniżej 

Tryb: Nazwa: Opis 

r: Read: Otwiera się tylko do czytania; zaczyna się na początku pliku. 

r +: Czytaj: Otwiera do czytania i pisania; zaczyna się od początku pliku. 

w: Write: Otwiera się tylko do pisania; zaczyna się na początku pliku. Jeśli plik istnieje, obcina go; jeśli 

nie, tworzy go. 

w +: Write: Otwiera się do czytania i pisania; zaczyna się na początku pliku. Jeśli plik istnieje, obcina go. 

Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go utworzyć. 

a: Dołącz: Otwiera się tylko do pisania; dołącza na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go 

utworzyć. 

a +: Dołącz: Otwiera do czytania i pisania; dołącza na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go 

utworzyć. 

x: Ostrożny zapis: Tworzy i otwiera lokalny plik tylko do zapisu; zaczyna się na początku pliku. Jeśli plik 

już istnieje, fopen () zwraca false, a PHP wysyła ostrzeżenie. Jeśli plik nie istnieje, próbuje go utworzyć 

(PHP 4.3.2+). 

x +: Ostrożny zapis: Tworzy i otwiera lokalne pliki do odczytu i zapisu; zaczyna się na początku pliku. 

Jeśli plik już istnieje, fopen () zwraca false i PHP wysyła ostrzeżenie. Jeśli plik nie istnieje, spróbuje go 

utworzyć. 

b: Tryb domyślny używany z jednym z pozostałych trybów dla systemów plików, które rozróżniają pliki 

binarne i tekstowe. Niezbędne w systemie Windows, ale nie w systemie UNIX lub Macintosh. 

t: Używany z jednym z pozostałych trybów do reprezentowania plików tekstowych Windows. Tłumaczy 

znak końca wiersza \ n na \ r \ n. Używany z trybem b do przenoszenia. 

Poniżej mamy listę niektórych z najbardziej przydatnych wbudowanych funkcji PHP przeznaczonych do 

pracy z plikami. omówimy większość tych funkcji. 

Nazwa funkcji: Co robi: Opis 

fclose(): zamyka plik lub adres URL fclose (fh); 

feof(): Testuje koniec -‐ -‐ pliku na wskaźniku pliku: bool feof (fh); 

fflush(): wyrzuca dane wyjściowe do pliku: fflush (fh); 

fgetc(): Pobiera znak z pliku: string fgetc (fh); 

fgets(): Pobiera linię z pliku: string fgets (fh); 

fgetscsv(): Pobiera linię z pliku, analizuje pola CSV (format pliku z wartościami rozdzielanymi 

przecinkami): tablica fgetscsv (fh); 

fgetss(): Pobiera wiersz z pliku, usuwa tagi HTML i PHP 

file(): wczytuje cały plik do tablicy: plik tablicy (nazwa pliku); 

file_exists(): Sprawdza, czy plik (lub katalog) istnieje: bool file_exists (nazwa_pliku); 



file_get_contents(): wczytuje cały plik do ciągu: string, file_get_contents (fh) 

file_put_contents(): Zapisuje ciąg do pliku: file_put_contents ("trochę strunowy") 

fopen(): Otwiera plik lub adres URL fh = fopen (tryb, nazwa pliku); 

Otwieranie pliku do odczytu 

Cztery funkcje PHP są używane do odczytywania tekstu z pliku: fgets(), fgetc(), fread() i 

file_get_contents(). Przed otwarciem pliku należy określić, czy plik istnieje i czy jest dostępny do 

odczytu. Funkcja file_exists() sprawdza, czy plik istnieje, a funkcja is_readable() zwróci wartość true, 

jeśli plik istnieje i ma uprawnienia do odczytu. Gdy plik jest początkowo otwierany do odczytu, 

wewnętrzny wskaźnik pliku jest umieszczany na początku pliku. Kiedy operacja odczytu jest 

wykonywana na pliku, program śledzi, gdzie się znajduje w pliku, przesuwając wskaźnik pliku na 

następny bajt po ostatnim odczycie; na przykład, jeśli używasz funkcji fgets(), po odczytaniu wiersza z 

pliku, wskaźnik pliku zostanie umieszczony na początku następnego wiersza, chyba że osiągnięto już 

koniec pliku. Funkcji feof() można użyć do określenia, kiedy osiągnięto koniec pliku. Jeśli plik nie ma 

uprawnień do odczytu, pojawi się błąd. 

Linie odczytu funkcji fgets() z pliku 

Funkcja fgets() przyjmuje uchwyt pliku jako argument i zwraca wiersz tekstu z pliku. Może przyjąć trzeci 

opcjonalny argument, którego długość odczyta z pliku do długości -1 bajtów (znaków), domyślnie 1042 

bajty. Począwszy od PHP 4.3 pomijanie długości spowoduje, że funkcja będzie czytać strumień pliku aż 

do końca linii. Pamiętaj, że koniec linii jest inny w Windows i UNIX. Jeśli większość wierszy w pliku ma 

rozmiar większy niż 8 KB, określenie maksymalnej długości linii w skrypcie będzie bardziej efektywne 

pod względem zasobów (instrukcja PHP). 

Format 

string = fgets (filehandle, [length]); 

Przykład: 

$ line = fgets ("myfile"); $ line = fgets ("myfile", 4096); 

Przykład  

<html><head><title>Open a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<pre> 

<?php 

//$filename="c:/wamp/www/exemples/data.file"; 

1 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/exemples/data.file"; 

2 if (!file_exists($filename)){ // Check for file existence 

print "No such file or directory"; 

3 exit(); 

} 



4 $fh=fopen($filename,"r"); // Open the file for reading 

5 while( !feof($fh)){ 

6 $line_of_text=fgets($fh); // Get text line from the 

file 

print "$line_of_text"; 

} 

7 fclose($fh); // Close the file 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $ filename jest przypisywana do ścieżki do pliku data.file, rozpoczynając od katalogu 

głównego dokumentu serwera ($ _SERVER [DOCUMENT]). 

2 Funkcja file_exists () zwróci prawdę, jeśli $ filename istnieje. ! file_exists mówi: „jeśli plik nie istnieje, 

zrób coś”. 

3 Program kończy pracę, jeśli plik nie istnieje. 

4 Funkcja fopen () otworzy plik do odczytu i zwróci uchwyt pliku, przypisany do $ fh. Od tego momentu 

będziemy uzyskiwać dostęp do pliku przez ten uchwyt. 

5 Uruchomiono pętlę while. Wyrażenie sprawdza, czy koniec pliku (feof ()) nie został osiągnięty. Pętla 

nie zakończy się, dopóki nie osiągniemy końca pliku; to znaczy przeczytaj wszystkie wiersze. 

6 Funkcja fgets () odczytuje jedną linię z pliku, używając znaku nowej linii jako znacznika końca linii. 

Gdy tylko zostanie odczytana linia, wskaźnik pliku przesunie się do następnej linii. Za każdym razem, 

gdy czytany jest wiersz, zostanie on przypisany do zmiennej $ line_of_text. Linia jest drukowana do 

przeglądarki po jej odczytaniu i przypisaniu do zmiennej $ line_of_text. 

7 Po przeczytaniu wszystkich wierszy i zakończeniu korzystania z pliku zostanie on zamknięty. 

Funkcja fgetss() usuwająca znaczniki HTML z funkcji z pliku 

Funkcja fgetss() jest podobna do fgets(), ale usuwa znaczniki HTML i PHP z pliku w trakcie odczytywania 

z pliku. Opcjonalny trzeci parametr może służyć do określenia znaczników, których nie należy usuwać. 

(To jest to samo, co strip_tags() z wyjątkiem tego, że strip_tags usuwa tagi z ciągu znaków zamiast z 

pliku.) 

Format 

string fgetss (uchwyt zasobu [, długość int [, string allowable_tags]]) 

Przykład: 

open ($ fh, "myfile.html"); $ line = fgetss ($ fh); 



Przykład  

<html><head><title>Open a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<pre> 

<?php 

$filename="getmethod.html"; 

1 $fh=fopen("$filename", "r"); 

while(!feof($fh)){ 

2 $content=fgetss($fh); 

echo $content; 

} 

fclose($fh); 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

------------------------------------------------------------------ 

(The HTML File Before fgetss()) 

<head> 

<title>First HTML Form</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightblue"><font size="+1"> 

<form action="getmethod.php" method="GET"> 

<p> 

Please enter your salary: <br /> 

<input type="text" size=30 name="salary" /> 

<p> 

Please enter your age: <br /> 

<input type="text" size=10 name="age" /> 

<p> 

<input type=submit value="submit" /> 



<input type=reset value="clear" /> 

</form> 

<hr /> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Plik getmethod.html zostaje otwarty do odczytu i zwraca uchwyt pliku, $ fh. 

2 Funkcja fgetss() usuwa wszystkie znaczniki HTML i PHP z pliku przed zapisaniem każdej linii w $ 

content 

Funkcja fgetc() odczytująca znaki z pliku 

Funkcja fgetc() odczytuje i zwraca po jednym znaku z otwartego pliku. Zwraca FALSE po osiągnięciu 

końca pliku. 

Format 

character = fgetc(filehandle); 

Przykład: 

$ char = fgetc ($ fh); 

Przykład  

<html><head><title>Read a Character at a Time</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<pre> 

<?php 

1 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/exemples/data.file"; 

2 if (!file_exists($filename)){ 

print "No such file or directory"; 

exit(); 

} 

3 $fh=fopen($filename,"r"); 

4 while( ! feof($fh)){ 

5 $char=fgetc($fh); 

6 if ($char == "\n"){ $char="<br /><br />";} 

print $char; 

} 



7 fclose($fh); 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Ścieżka i nazwa pliku przypisane do $ filename są względne w stosunku do katalogu głównego 

dokumentu na serwerze. 

2 Jeśli określony plik nie istnieje, program zakończy działanie w tym miejscu. 

3 Plik jest otwierany do odczytu, a uchwyt pliku jest zwracany do $ fh. 

4 Wyrażenie w pętli while będzie nadal obowiązywać, dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku. 

5 Za każdym razem, gdy pętla jest wprowadzana, funkcja getc () odczytuje jeden znak z pliku 

określonego przez $ fh i przypisuje ten znak do $ char. Funkcja zwróci wartość false po osiągnięciu 

końca pliku. 

6 Jeśli właśnie odczytany znak jest znakiem nowej linii, przypisywany jest do niego ciąg dwóch 

podziałów wiersza HTML, co powoduje, że po wyświetleniu w przeglądarce między każdą drukowaną 

linią pojawia się pusty wiersz. 

7 Uchwyt pliku jest zamknięty, nie jest już powiązany z data.file. 

Fragmenty odczytu funkcji fread() z pliku 

Funkcja fread() odczytuje z pliku określoną liczbę znaków, traktując plik jako prosty plik binarny 

składający się z bajtów bez zwracania uwagi na koniec wiersza lub inne znaki specjalne. (W systemach, 

które rozróżniają pliki binarne i tekstowe, np. Windows], plik musi zostać otwarty w trybie 'b' przez 

fopen()). Jeśli czytasz z całego pliku, funkcja filesize() zwraca liczbę bajtów (znaków) w pliku. W 

poniższym przykładzie fragment tekstu zostanie odczytany z pliku. 

Format 

bytes_read = fread (filehandle, number_of_bytes); 

Przykład: 

$content = fread ("myfile", 4096); 

Przykład  

<html><head><title>Open a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<?php 

1 $filename="c:/wamp/www/exemples/data.file"; 

2 $filehandle=fopen($filename, "rt"); 



3 $contents=fread($filehandle, filesize($filename)); 

4 print "<pre>$contents</pre>"; 

5 fclose($filehandle); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Pełna ścieżka do pliku jest przypisana do $ filename. 

2 Funkcja fopen () otwiera plik tekstowy do odczytu (Windows). 

3 Funkcja fread () odczytuje liczbę bajtów z pliku (filesize ()) i przechowuje bajty w $ content. Funkcja 

fread () czyta określoną liczbę bajtów, jeśli może, i nie zajmuje się znakiem końca linii. Wszystkie znaki 

to tylko bajty. Przerywa czytanie, gdy osiągnie określony rozmiar pliku lub koniec pliku, w zależności 

od tego, co nastąpi wcześniej. 

4 Zawartość pliku jest drukowana; to znaczy, drukowana jest liczba bajtów wybranych podczas 

otwierania pliku 

5 Plik jest zamknięty. 

W poniższym przykładzie fragment danych binarnych jest odczytywany z pliku, w tym przykładzie jest 

to plik obrazu. 

Przykład 

<?php 

1 $filename = 

"c:\\wamp\\www\\exemples\\ch11files\\tulips.jpg"; 

# $filename = "c:/wamp/www/exemples/ch11files/tulips.jpg"; 

2 $handle = fopen($filename, "rb"); 

3 $contents = fread($handle, filesize($filename)); 

4 header("Content-type: image/jpeg"); 

5 echo $contents; 

fclose($handle); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $ filename ma przypisane położenie pliku obrazu „tulips.jpg”. Jeśli do oddzielenia 

elementów ścieżki systemu Windows używane są ukośniki odwrotne, należy je zmienić, ale ukośniki w 

przód mogą być używane zarówno w systemach UNIX, jak i Windows. 

2 Ponieważ plik jest plikiem obrazu, jest to plik binarny i określony w trybie „b”. 



3 Cała zawartość pliku obrazu, określona przez fileize (), to przypisane do $ content. Te dane są binarne 

i nieczytelne. 

4 Aby zobaczyć obraz w przeglądarce, funkcja header () wysyła plik „Contenttype: image / jpeg” jako 

nagłówek HTTP do przeglądarki. Robić upewnij się, że funkcja header () jest wywoływana, zanim 

jakiekolwiek inne wyjście zostanie wyświetlone w przeglądarce, w przeciwnym razie zakończy się 

niepowodzeniem. 

5 Obraz zostanie wyświetlony w przeglądarce, a uchwyt pliku zostanie zamknięty. 

Pozycjonowanie wskaźnika pliku 

Jeśli przeczytałeś już wszystkie linie z pliku, jesteś na końcu pliku, co oznacza, że wskaźnik pliku znajduje 

się na końcu pliku. Jeśli chcesz wrócić do początku pliku, jednym ze sposobów jest zamknięcie pliku, a 

następnie ponowne otwarcie. Innym sposobem jest użycie funkcji fseek (). Funkcja fseek () umożliwia 

losowy dostęp do pliku poprzez przejście do określonego pozycja bajtu (nie wiersza) w pliku. Jeśli się 

powiedzie, funkcja seek zwraca 0; w przeciwnym razie zwraca –1. (Poszukiwanie przeszłości EOF nie 

jest uważane za błąd). 

Funkcja fseek() 

Funkcja seek() ustawia pozycję w pliku, gdzie pierwszy bajt to 0. Pozycje to: 

SEEK_SET = Początek pliku, domyślna pozycja. 

SEEK_CUR = Bieżąca pozycja w pliku; użyj ujemnego lub dodatniego przesunięcia. 

SEEK_END = Koniec pliku; użyj ujemnego przesunięcia. 

Format 

int fseek (uchwyt pliku, przesunięcie bajtu, pozycja); 

Przykład: 

fseek (fh, 0, SEEK_SET); // Zacznij od początku pliku, bajt 0 

Przesunięcie to liczba bajtów z pozycji pliku. Dodatnie przesunięcie przesuwa pozycję do przodu w 

pliku; Ujemne przesunięcie przesuwa pozycję do tyłu w pliku o pozycję 1 lub 2, więc jeśli używasz 

ujemnego przesunięcia, nie chciałbyś zaczynać od początku pliku, ale gdzieś w środku lub od końca 

pliku. 

Funkcja rewind() 

Funkcja rewind() przenosi plik z powrotem na początek pliku, tak samo jak fseek (filehandle, 0, 

SEEK_SET). Jako argument przyjmuje uchwyt pliku i zwraca prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w 

przypadku niepowodzenia. 

Format 

bool rewind (resource handle) 

Przykład: 

rewind ($ filehandle); // Wróć na początek pliku 

Przykład 



<html><head><title>Open a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<?php 

$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/data.file"; 

$filehandle=fopen($filename, "r"); 

1 $total_bytes=filesize($filename); 

2 $contents=fread($filehandle,$total_bytes); 

3 fseek($filehandle, 0); // Go back to the beginning of the 

file 

4 $contents=fread($filehandle, $total_bytes); 

echo "Reading from the beginning of the file:<br /> 

<pre>$contents</pre>"; 

5 fseek($filehandle, -40, SEEK_END ); 

6 $contents=fread($filehandle, $total_bytes); 

echo "Reading from the end of the file:<br /> 

7 <pre>$contents</pre>"; 

fclose($filehandle); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja filesize() zwraca liczbę bajtów w całym pliku. 

2 Funkcja fread() odczyta $ total_bytes z uchwytu pliku i zwróci dane do zawartości $. Po tej operacji 

odczytu wewnętrzny wskaźnik odczytu będzie znajdować się na końcu pliku. 

3 Funkcja fseek() umieszcza wskaźnik odczytu na początku pliku (pozycja domyślna), w bajcie 0, 

pierwszy znak. (Możesz również użyć wbudowanej funkcji rewind(), aby rozpocząć od początku pliku.) 

4 Funkcja fread () odczyta cały plik określony przez $ total_bytes, zwróci dane i zapisze je w $content. 

5 Tym razem funkcja fseek() przejdzie na koniec pliku, SEEK_END i utworzy kopię zapasową 40 bajtów. 

Następna operacja odczytu rozpocznie się w tej pozycji. 

6 Funkcja fread() będzie czytać aż do osiągnięcia $total_bytes lub końca pliku, zaczynając od pozycji 

ustawionej przez fseek() w linii 5; to znaczy –40 bajtów od końca pliku. 

7 Zawartość pliku, po przesunięciu wskaźnika pliku wstecz o 40 bajtów od końca pliku, jest 

wyświetlana. 



Funkcja ftell() - znajdująca bieżącą pozycję w pliku 

Jeśli przeczytałeś jakieś dane z pliku i chcesz śledzić, gdzie byłeś w pliku, gdy przestałeś czytać, funkcja 

ftell() zwróci bieżącą pozycję bajtów, liczbę bajtów od początku pliku i gdzie rozpocznie się następna 

operacja odczytu. Można tego użyć w połączeniu z funkcją seek () w celu powrotu do poprawnej pozycji 

w pliku. (Jeśli korzystasz z trybu tekstowego, powrót karetki i tłumaczenie z przesunięciem wiersza 

będą częścią liczby bajtów). 

Format 

int ftell ( resource handle ) 

Przykład  

<html><head><title>The ftell() Function</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<h3>Marking a Position in a File</h3> 

<pre> 

<?php 

//$filename="c:/wamp/www/exemples/data.file"; 

$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/exemples/data.file"; 

if (!file_exists($filename)){ 

print "No such file or directory"; 

exit(); 

} 

1 $fh=fopen($filename,"r"); 

2 $substring="eastern"; 

while( !feof($fh)){ 

$line_of_text=fgets($fh); 

echo "$line_of_text"; 

3 if(substr_count($line_of_text, $substring)) { 

4 $bytes=ftell($fh); 

} 

} 

if (! isset($bytes)){ 

echo "$substring not found<br />"; 

exit(); 



} 

5 fseek($fh, $bytes, SEEK_SET); 

echo "<hr />"; 

echo "<b>Start reading again from byte position $bytes</b> 

<br />"; 

while( !feof($fh)){ 

6 $line_of_text=fgets($fh); 

echo "$line_of_text"; 

} 

fclose($fh); 

?> </pre> </body> </html> 

Wyjaśnienie 

1 Plik zostaje otwarty do odczytu. 

2 Zmiennej $ podciąg jest przypisywany łańcuch „wschodni”, który będzie wyszukiwany w właśnie 

otwartym pliku. 

3 W miarę odczytywania każdego wiersza z pliku funkcja substr_count () wyszuka ciąg „wschodni” w 

wierszu i zwróci liczbę razy, gdy został znaleziony. Za pierwszym razem, gdy ta funkcja zwraca 1 lub 

więcej, funkcja zostanie wpisana następna linia. 

4 Funkcja ftell () zwróci pozycję w bajtach, w której odbędzie się następna operacja odczytu. Czytano 

już wiersz zawierający słowo „wschodni”. Pozycja w bajcie to liczba znaków od początku pliku. Ta 

wartość jest zapisywana w $ bajtów, do wykorzystania później  z funkcją fseek (). 

5 Funkcja fseek () rozpocznie się na początku pliku, bajcie 0, i przejdzie do pozycji zwróconej przez ftell 

(), bajt 291, w tym przykładzie. 

6 Kiedy fgets () rozpoczyna odczytywanie wierszy z pliku, pobiera je zaraz za wierszem, w którym 

znaleziono podłańcuch „wschodni”. 

Otwieranie adresu URL do czytania 

Możesz otwierać pliki za pomocą FTP lub HTTP za pomocą funkcji fopen (). (Uwaga: jeśli otwarcie 

adresu URL nie powiedzie się, sprawdź, czy dyrektywa allow_url_fopen w pliku php.ini jest wyłączona). 

Format 

resource fopen ( string filename, string mode [, bool use_include_path [, resource zcontext]] ) 

Przykład  

<html><head><title>Open a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<?php 



1 $filename="http://www.ellieq.com/"; 

2 $fh=fopen("$filename", "r"); 

3 while( !feof($fh) ){ 

4 $contents=htmlspecialchars(fgets($fh, 1024)); 

print "<pre>$contents</pre>"; 

} 

fclose($fh); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Plik jest adresem URL witryny sieci Web. 

2 Strona internetowa jest otwierana do odczytu i zwracany jest uchwyt pliku o nazwie $fh. 

3 Wyrażenie w pętli while używa funkcji feof () do sprawdzenia, czy nie doszliśmy jeszcze do końca 

pliku. 

4 Funkcja fgets() odczytuje jednocześnie 1024 bajty ze strony. Plik 

Funkcja htmlspecialchars() konwertuje wszelkie znaki specjalne na encje HTML; na przykład znak & 

stałby się & amp, a <stałby się & lt, i tak dalej. 

Czytanie z plików bez uchwytu pliku 

PHP udostępnia funkcje, które pozwalają odczytać zawartość pliku bez uprzedniego otwierania jego 

uchwytu. 

Funkcja file_get_contents() - odczytuje cały plik do postaci ciągu 

Łatwym sposobem na odczytanie zawartości całego pliku jest użycie funkcji file_get_contents(). Nie 

musisz nawet pobierać uchwytu pliku, po prostu przekaż nazwę pliku do funkcji, a ona pobierze 

zawartość całego pliku i zapisze ją w ciągu. Możesz także rozpocząć czytanie od określonego 

przesunięcia w pliku i określić, ile bajtów chcesz odczytać. Funkcja file_get_contents() zwróci FALSE, 

jeśli się nie powiedzie. Podręcznik PHP sugeruje, że jest to najbardziej efektywny sposób wczytywania 

pliku do łańcucha. 

Format 

string file_get_contents ( string filename [, bool use_include_path [, 

resource context [, int offset [, int maxlen]]]] )  

Funkcja file() - odczytuje cały plik do tablicy 

Bez używania uchwytu pliku możesz wczytać cały plik do tablicy za pomocą funkcji file () w PHP. Nazwa 

pliku może być pełną ścieżką, ścieżką względną, a nawet adresem URL (jeśli każdy element tablicy 

odpowiada linii w pliku, z wciąż dołączonym znakiem nowej linii. Funkcja zwraca FALSE, jeśli się nie 



powiedzie. Jeśli nie chcesz, znak końca linii na końcu każdego elementu tablicy, użyj funkcji rtrim(). Ta 

funkcja jest identyczna jak file_get_contents(), z tą różnicą, że zwraca plik w tablicy Jeśli PHP nie 

rozpoznaje zakończeń linii (Macintosh), zobacz plik php.ini, aby włączyć opcję konfiguracji środowiska 

wykonawczego auto_detect_line_endings. 

Format 

array file ( string filename [, int use_include_path [, resource context]] ) 

Przykład 

<html><head><title>Parsing Lines</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face=verdana" size="+2"> 

<?php 

if( ! isset($_POST['submit'])){ 

1 show_form(); 

} 

else{ 

2 process_file(); 

} 

3 function show_form(){ 

?> 

<h2>Exploding and Imploding</h2> 

<form method=POST 

action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>"> 

<table cellspacing="0" cellpadding="2"> 

<tr> 

<b> Select a first name from the file.</b> 

<td><input type="text" size=30 

name="first_name" </td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp</td> 

</tr> 

<tr> 



<td><input type="submit" name="submit" 

</tr><br /> 

</table> 

</form> 

<?php 

} 

4 function process_file(){ 

$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/datebook"; 

5 $lines = file($filename); // Lines of file stored in an 

array 

6 $first_name=trim($_POST['first_name']); 

7 foreach ($lines as $line_value) { 

8 $fields=explode(":", $line_value); 

9 $fullname=explode(" ", $fields[0]); 

$phone=$fields[1]; 

$address=$fields[2]; 

$birthday=$fields[3]; 

$salary=$fields[4]; 

10 if( strcasecmp($fullname[0],$first_name) == 0 ){ 

11 $birth=explode("/",$birthday); 

12 $newstring=implode("<br 

/>",array($fields[0],$phone, 

$address,"19".$birth[2], '$'.number_format($salary,2))); 

13 echo "$newstring<br />"; 

14 $count++; 

echo "<hr />"; 

} 

} 

15 if($count==0){ 

echo "$first_name is not in the file.<br />"; 

} 



} 

?> 

</b> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $filename jest przypisywana do ścieżki do pliku o nazwie data.file jeden poziom powyżej 

katalogu głównego dokumentu serwera w katalogu o nazwie mydir. 

2 Wbudowana funkcja file () przyjmuje nazwę pliku jako argument (nie uchwyt pliku) i zwraca tablicę, 

w której każda linia jest elementem tablicy. 

3 Pętla foreach przechodzi cyklicznie przez każdy element tablicy wierszy, wyodrębniając indeks i 

wartość wiersza. 

4 Dodając jeden do wartości $ numer_linii, indeksu tablicy, możemy rozpocząć liczenie od 1. Wartość 

ta będzie umieszczana przed każdym wierszem za każdym razem, gdy wykonywana jest treść pętli. 

5 Wyświetlana jest każda linia i jej numer linii 

Korzystanie z explode() i implode() 

Po wczytaniu wiersza z pliku lub uzyskaniu danych wejściowych z pliku możesz chcieć podzielić wiersze 

na pojedyncze pola lub utworzyć ciąg z tablicy elementów wejściowych. W tym miejscu przydatne 

mogą być funkcje tablicowe explode() i implode(). Przykład pokazuje, jak używać tych funkcji. W tym 

przykładzie zastosowano plik tekstowy o nazwie datebook. Poniżej znajdują się dwie linie z tego pliku. 

Zwróć uwagę, że pola są oddzielone dwukropkami. 

Przykład 

<html><head><title>Parsing Lines</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face=verdana" size="+2"> 

<?php 

if( ! isset($_POST['submit'])){ 

1 show_form(); 

} 

else{ 

2 process_file(); 

} 

3 function show_form(){ 



?> 

<h2>Exploding and Imploding</h2> 

<form method=POST 

action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'];?>"> 

<table cellspacing="0" cellpadding="2"> 

<tr> 

<b> Select a first name from the file.</b> 

<td><input type="text" size=30 

name="first_name" </td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp</td> 

</tr> 

<tr> 

<td><input type="submit" name="submit" 

</tr><br /> 

</table> 

</form> 

<?php 

} 

4 function process_file(){ 

$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/datebook"; 

5 $lines = file($filename); // Lines of file stored in an 

array 

6 $first_name=trim($_POST['first_name']); 

7 foreach ($lines as $line_value) { 

8 $fields=explode(":", $line_value); 

9 $fullname=explode(" ", $fields[0]); 

$phone=$fields[1]; 

$address=$fields[2]; 

$birthday=$fields[3]; 



$salary=$fields[4]; 

10 if( strcasecmp($fullname[0],$first_name) == 0 ){ 

11 $birth=explode("/",$birthday); 

12 $newstring=implode("<br 

/>",array($fields[0],$phone, 

$address,"19".$birth[2], '$'.number_format($salary,2))); 

13 echo "$newstring<br />"; 

14 $count++; 

echo "<hr />"; 

} 

} 

15 if($count==0){ 

echo "$first_name is not in the file.<br />"; 

?> 

</b> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Jeśli formularz nie został jeszcze przesłany, funkcja show_form() wyświetli go. 

2 Jeżeli został naciśnięty przycisk wysyłania, formularz został już wypełniony i teraz czas go 

przetworzyć. Wywoływana jest funkcja process_file(). 

3 Tutaj jest zadeklarowana funkcja show_form(), która tworzy bardzo prosty formularz HTML z jednym 

polem tekstowym i przyciskiem przesyłania. Użytkownik wpisze imię osoby z zewnętrznego pliku 

tekstowego o nazwie datebook. 

4 Tutaj jest wywoływana funkcja process_file(). Wczyta plik do tablicy i podzieli każdą linię pliku na 

pola. Jeśli wiersz pasuje do imienia wartości wejściowej wpisanej w formularzu, zostaną wyświetlone 

dane tej osoby. 

5 Funkcja PHP file () odczytuje całość i przypisuje ją do tablicy, gdzie każda linia pliku jest elementem 

tablicy. 

6 Wartość zmiennej o nazwie $ first_name jest wpisana przez użytkownika w formularzu i wysłana 

metodą POST do tego programu PHP. Wszelkie spacje są usuwane za pomocą wbudowanej funkcji trim 

(). 



7 Pętla foreach wykonuje iterację przez każdą wartość w tablicy wierszy, która została utworzona, gdy 

funkcja file() odczytała plik datebook w linii 5. 

8 Funkcja explode() dzieli ciąg, $line, za pomocą określonego separatora, w tym przypadku przez 

dwukropek. Tworzy tablicę, w której każdy z elementów reprezentuje poszczególne pola, które zostały 

utworzone. 

9 Pierwszy element tablicy o nazwie $fields [0] zawiera imię i nazwisko. Funkcja explode() utworzy 

dwuelementową tablicę o nazwie $fullname, składającą się z imienia i nazwiska.  

10 Funkcja strcasecmp() porównuje dwa łańcuchy, nie uwzględniając wielkości liter. Jeśli wartość, która 

przyszła z formularza, $first_name, i wartość $fullname [0] są równe, to wprowadzany jest wiersz 11. 

11 Funkcja explode() tworzy tablicę $birth, dzieląc $birthday; na przykład, 03/16/78, ukośnikami.  

12, 13 Funkcja implode() łączy lub „skleja” elementy tablicy w jeden ciąg o nazwie „$newstring”, 

wyświetlany w linii 13. 

14 Zmienna o nazwie $ count będzie zwiększana za każdym razem w tej pętli, aby śledzić liczbę 

znalezionych wierszy pasujących do nazwy porównanej w linii 10. 

15 Jeśli wartość $ count wynosi 0, nie było żadnych dopasowań, a program wyświetla komunikat o tym. 

Funkcja readfile() odczytująca i zapisująca plik 

Funkcja readfile() czyta z pliku i zapisuje go w buforze wyjściowym. Zwraca liczbę bajtów odczytanych 

z pliku. Jeśli wystąpi błąd, zwracany jest FALSE i drukowany jest komunikat o błędzie. 

Format 

int readfile (string nazwa pliku [, bool use_include_path [, 

kontekst zasobów]]) 

Przykład: 

readfile ("mojplik.txt"); 

Przykład 11.13. 

<html><head><title>Reading and Outputting a File</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Reading and Outputting a File</h3> 

<b> 

1 <pre> 

<?php 

2 $number_of_bytes=@readfile("data.file"); 

echo "<br />Read $number_of_bytes bytes from the file.<br 

/>"; 

?> 



</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 W tym miejscu zastosowano znacznik HTML <pre>, aby po wyświetleniu pliku nowe linie zostały 

zachowane. 

2 Funkcja readfile() wczyta zawartość data.file i wyśle dane wyjściowe do strumienia wyjściowego; na 

przykład przeglądarka lub terminal. Zwraca liczbę odczytanych bajtów. Funkcja została wywołana jako 

@readfile (), aby powstrzymać drukowanie komunikatu o błędzie w przypadku wystąpienia błędu. 

Otwieranie pliku do zapisu i dołączania 

Kiedy otwierasz plik do zapisu, plik jest tworzony, jeśli nie istnieje, i jest obcinany, jeśli tak jest. Jeśli 

otworzysz plik do dołączenia, plik nie zostanie nadpisany, jeśli istnieje, a dane zostaną dołączone na 

dole pliku. Jeśli nie istnieje, otwarcie do dołączenia tworzy plik. Aby otworzyć plik do zapisu, funkcja 

fopen () zwraca uchwyt pliku do pliku tekstowego lub binarnego. Chociaż systemy UNIX i MacOS nie 

rozróżniają plików tekstowych i binarnych, system Windows tak. Jeśli plik ma być współużytkowany 

przez wiele systemów operacyjnych, bezpieczniej jest otworzyć go w trybie binarnym w połączeniu z 

jednym z pozostałych trybów. (Od PHP 4.3.2 domyślny tryb jest ustawiony na binarny dla wszystkich 

platform, które rozróżniają tryb binarny i tekstowy). UNIX i MacOS X reprezentują znak końca linii z \ 

n, podczas gdy Windows używa \ r \ n. Jeśli używasz systemu Windows, tryb „t” może być używany z 

plikami tekstowymi do tłumaczenia \ n na \ r \ n. W przeciwnym razie należy użyć trybu „b”, który nie 

interpretuje danych, ale traktuje je jako tylko serię bajtów. Jeśli zawartość pliku wygląda dziwnie po 

otwarciu lub masz dużo uszkodzonych obrazów, użyj trybu „b”. 

$handle = fopen("/home/marko/file.txt", "wb"); $handle = 

fopen("http://www.ellieq.com/", "w"); $handle = 

fopen("ftp://user:password@ellieq.com/myfile.txt", "a"); 

Funkcje fwrite() i fputs() 

Funkcja fwrite() zapisuje tekst w postaci łańcucha do pliku i zwraca liczbę zapisanych bajtów. Aliasem 

funkcji fwrite() jest fput (). Pobiera dwa argumenty: uchwyt pliku zwrócony przez fopen () i opcjonalny 

argument długości, określający, ile bajtów ma zostać zapisanych w pliku. Jeśli to się nie powiedzie, 

fwrite() zwraca FALSE. 

Funkcja file_put_contents() 

Funkcja file_put_contents() również zapisuje ciąg znaków do pliku i zwraca liczbę zapisanych bajtów, 

ale nie wymaga uchwytu pliku. W przeciwnym razie działa tak samo jak fwrite() i fputs(). 

Format 

int fwrite (filehandle, string, [int length]) 

Przykład 



<html><head><title>Open a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<?php 

1 $name="Joe Shmoe Jr."; 

$address="100 Main St."; 

$email="jshmoe@whatever.mil"; 

$title="Major"; 

2 $outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n"; 

3 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/info.txt"; 

4 $filehandle=fopen($filename, "wb"); 

5 fwrite($filehandle, $outputstring, strlen($outputstring)); 

fclose($filehandle); 

?> 

</body> 

</html> 

(Wynik: zawartość pliku info.txt) 

Joe Shmoe Jr. 100 Main St. jshmoe@whatever.mil Major 

Wyjaśnienie 

1 Definiowany jest zestaw zmiennych skalarnych, czyli informacji, które zostaną zapisane do pliku. 

2 Tworzony jest ciąg, w którym każde słowo jest oddzielone tabulatorem. 

3 Ponieważ plik musi być plikiem z możliwością zapisu, jest przechowywany poza katalogiem głównym 

serwera. Znajduje się w katalogu o nazwie mydir, a nazwa pliku to info.txt. 

4 Uchwyt pliku zwrócony przez fopen() zostaje otwarty do zapisu. „B”, Tryb (binarny) jest zalecany w 

przypadku korzystania z systemów rozróżniających pliki binarne i tekstowe; to znaczy Windows. 

5 Funkcja fwrite() zapisuje określony ciąg, $outputstring do uchwytu pliku, $filehandle. Liczba 

zapisanych bajtów jest zwracana przez funkcję strlen(). 

Dołączanie do pliku 

Gdy plik jest otwarty do dołączenia, zapis rozpocznie się na końcu pliku. Jeśli plik nie istnieje, zostanie 

utworzony. 

Przykład  

<html><head><title>Appending</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 



<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

$name="John Doe"; 

$address="1001 Logic Dr."; 

$email="johndoe@place.gov"; 

$title="VP"; 

1 $outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n"; 

$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/info.txt"; 

2 $filehandle=fopen($filename, "ab"); 

3 if( fwrite($filehandle, $outputstring, 

strlen($outputstring))==FALSE){ 

echo "You cannot write to the $filename.<br />"; 

} 

else{ 

4 $text= file_get_contents("$filename"); 

echo "<pre>$text</pre>"; 

} 

fclose($filehandle); 

?> 

</body> 

</font> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Wartości zmiennych są przypisywane do zmiennej $outputstring. Każda wartość jest oddzielona 

tabulatorem, a ciąg kończy się znakiem nowej linii. 

2 Plik info.txt zostaje otwarty do dołączenia, co oznacza, że wewnętrzny wskaźnik pliku zacznie 

zapisywać na końcu pliku, a nie na początku. 

3 Jeśli funkcja fwrite () nie powiedzie się, program wygeneruje błąd. W przeciwnym razie do pliku 

zostanie dołączony ciąg znaków w $outputstring. Dodano wiersz zaczynający się od Joe Doe. 

4 Zawartość pliku jest odczytywana i wyświetlana. 

Blokowanie plików za pomocą flock() 



Co się stanie, jeśli dwóch lub więcej klientów próbuje pisać w witrynie sieci Web w tym samym czasie? 

Aby temu zapobiec, możesz zablokować plik, aby użytkownik miał do niego wyłączny dostęp, a 

następnie odblokować go, gdy skończy go używać. PHP obsługuje przenośny sposób blokowania całych 

plików za pomocą funkcji flock(). Nazywa się to blokowaniem doradczym, ponieważ wszystkie 

programy uzyskujące dostęp muszą używać tego samego mechanizmu blokowania, w przeciwnym 

razie nie będzie on działać. Tabela 11.6 zawiera listę operacji flock() 

Wartość operacji: (stała) Numeryczna: wykonywana operacja 

LOCK_EX 2: uzyskuje wyłączną blokadę (pisarz). 

LOCK_NB 4: Nieblokujące (bez czekania) podczas uzyskiwania blokady. 

LOCK_SH 1: uzyskuje współdzieloną blokadę (czytnik). 

LOCK_UN 3: Zwalnia blokadę (współdzieloną lub wyłączną). 

Funkcja flock() używa uchwytu pliku zwróconego przez funkcję fopen(). Blokadę można zwolnić za 

pomocą funkcji fclose(), która jest również wywoływana automatycznie po zakończeniu działania 

skryptu. Funkcja zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia. To, czy ta 

funkcja działa poprawnie, zależy całkowicie od systemu operacyjnego; na przykład nie jest obsługiwany 

w starszych systemach, takich jak Windows 98, ani w sieciowych systemach plików (NFS) i tak dalej. 

Format 

bool flock ( resource handle, int operation [, int &wouldblock] ) 

Przykład 

<html><head><title>File Locking</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

$name="Jane Doe"; 

$address="1 Sensible Ave."; 

$email="janedoe@school.edu"; 

$title="Dean"; 

$outputstring="$name:$address:$email:$title\n"; 

$filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/info.txt"; 

1 $filehandle=fopen($filename, "ab"); 

2 if (flock($filehandle, LOCK_EX)){ // Acquire an exclusive 

lock 

3 fwrite($filehandle, $outputstring, 

strlen($outputstring)); 



4 flock($filehandle, LOCK_UN); // Release the lock 

} 

else{ 

echo "Couldn't lock this file.<br />"; 

exit(); 

} 

$text= file_get_contents("$filename"); 

echo "<pre>$text</pre>"; 

5 fclose($filehandle); // This would also release the lock 

?> 

</body> 

</font> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Plik zostaje otwarty do dołączenia. 

2 Funkcja flock() próbuje nałożyć wyłączną blokadę na plik; oznacza to, że plik nie może być 

udostępniony podczas zapisywania. 

3 Jeśli blokada została pomyślnie ustawiona, program może teraz zapisywać w pliku. 

4 Gdy program zakończy zapisywanie do pliku, istniejącą blokadą jest zwolniony za pomocą operacji 

LOCK_UN. 

5 Jeśli blokada nie została oficjalnie zwolniona za pomocą flock(), funkcja fclose() spowoduje 

zwolnienie blokady po zamknięciu uchwytu pliku. 

Sprawdzanie plików 

Przed wykonaniem operacji na plikach lub katalogach dobrą praktyką jest sprawdzenie, czy plik w ogóle 

istnieje, czy można go odczytać, zapisać, wykonywać itd. PHP udostępnia zestaw funkcji do testowania 

stanu pliku 

Funkcja : Opis  

file_exists(): sprawdza, czy plik lub katalog istnieje. 

is_dir(): Sprawdza, czy nazwa pliku jest katalogiem. 

is_file(): sprawdza, czy nazwa pliku jest plikiem. 

is_link(): sprawdza, czy nazwa pliku jest dowiązaniem symbolicznym. 

is_readable(): sprawdza, czy plik jest czytelny. 

is_uploaded_file(): sprawdza, czy plik został przesłany przez hosta HTTP. 



is_writable (): sprawdza, czy plik jest zapisywalny. 

is_writeable(): alias dla is_writable. 

stat(): podaje informacje o pliku. 

Funkcja file_exists() 

Funkcja file_exists() sprawdza, czy plik lub katalog istnieje. Zwraca TRUE, jeśli tak, i FALSE, jeśli nie. 

Format 

bool file_exists (nazwa pliku ciągu); 

Przykład: 

if (file_exists ("filetest.php"); 

Przykład  

<html><head><title>Appending</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

1 $filename="c:\wamp\www\logo_i.gif"; // Windows 

if( 

file_exists("$filename")){ 

echo "<img src='logo_i.gif'><br />"; 

} 

else{ 

echo "<em>$filename</em> doesn't exist.<br />"; 

exit(); 

} 

?> 

</body> 

</font> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja file_exists() sprawdza, czy plik obrazu przypisany do $filename istnieje przed jego 

wyświetleniem. 

Funkcja is_file() 



Funkcja is_file() sprawdza, czy plik istnieje i czy jest zwykłym plikiem; to znaczy nie katalog. Jako 

argument przyjmuje nazwę pliku i zwraca TRUE, jeśli plik jest zwykłym plikiem, i FALSE, jeśli nie jest. 

Przetwarzanie jest szybsze, jeśli używasz względnej nazwy ścieżki, a nie ścieżki bezwzględnej. 

Format 

bool is_file (string filename) 

Przykład: 

if (is_file ("myfile.php") {print "True <br />";} 

Przykład  

<html><head><title>Is it a Regular File?</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

$filename="c:\wamp\www"; 

1 if(is_file($filename)){ 

echo "$filename exists and is a regular file.<br />"; 

} 

else{ 

2 echo "<em>$filename</em> is not a regular file.<br />"; 

exit(); 

} 

?> 

</body> 

</font> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja is_file() sprawdza nie tylko, czy plik istnieje, ale także czy jest to zwykły plik; to znaczy nie 

katalog. 

2 Plik c: \ wamp \ www nie jest zwykłym plikiem. 

Funkcja is_readable() 

Funkcja is_readable() sprawdza, czy możesz czytać z pliku. Jako argument przyjmuje nazwę pliku i 

zwraca wartość TRUE, jeśli nazwa pliku istnieje i jest czytelna. Jeśli skrypt PHP jest wykonywany przez 

serwer, uprawnienia serwera (zwykle ograniczone) określają, czy program PHP może czytać z pliku, a 



jeśli jest wykonywany po znaku zachęty powłoki, uprawnienia użytkownika uruchamiającego skrypt są 

decydującym czynnikiem. Zwykle plik powinien być czytelny dla innych. 

Format 

bool is_readable (string filename); 

Przykład: 

if (is_readable ("file.txt")) {echo "Plik jest czytelny <br />";} 

Przykład  

<html><head><title>Is Readable?</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

$filename="testing.txt"; 

1 if( is_readable($filename)){ 

echo "<em>$filename</em> is readable<br />"; 

} 

2 else{ 

echo "Can't read from <em>$filename.</em><br />"; 

exit(); 

} 

?> 

</body> 

</font> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja is_readable() zwraca prawdę, jeśli $filename może być odczytane przez ten skrypt PHP. 

2 Jeśli s_readable() zwróci false, wykonywany jest blok else i program kończy pracę. 

Funkcja is_writable() 

Podczas otwierania pliku do zapisu możesz napotkać problem z uprawnieniami, jeśli próbujesz 

umieścić plik w katalogu niedostępnym dla sieci Web. Ponieważ skrypt PHP jest wykonywany w imieniu 

serwera, ma te same uprawnienia. Zwykle serwer nie ma włączonych uprawnień do zapisu na świecie, 

aby zapobiec włamaniu się hakerów do Twojej witryny i spowodowaniu spustoszenia. Funkcja 

is_writable() (lub is_writeable) zwraca wartość true, jeśli plik istnieje i jest zapisywalny, a false, jeśli 

nie. 



Format 

bool is_writable (string filename) 

Przykład: 

if (is_writable ($ filename)) {echo "$ filename is writeable";} 

Przykład 

<html><head><title>Appending</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

$name="John Doe"; 

$address="1001 Logic Dr."; 

$email="johndoe@place.gov"; 

$title="VP"; 

1 $outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n"; 

2 $filename="testing.txt"; 

3 if( is_writable($filename)){ 

$filehandle=fopen($filename, "wb"); 

fwrite($filehandle, $outputstring, 

strlen($outputstring)); 

} 

else{ 

4 echo "Can't write to <em>$filename.</em><br />"; 

exit(); 

} 

fclose($filehandle); 

?> 

</font></body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Ciąg o nazwie outputstring jest tworzony z imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i tytułu Johna 

Doe. Ten ciąg zostanie wysłany do pliku wymienionego w linii 2. 

2 Zmienna $filename ma przypisaną nazwę pliku, do którego zostanie zapisany. PHP musi mieć 

uprawnienia do zapisu w tym pliku. 



3 Wbudowana funkcja is_writable() zwraca prawdę, jeśli PHP może zapisywać do tego pliku, a funkcja 

fopen () będzie próbowała go otworzyć. 

4 Jeśli funkcja is_writeable() zwraca false, ta linia jest wykonywana i program kończy pracę. 

Przykład 

<html><head><title>Handling Errors</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

$name="Joe Shmoe Jr."; 

$address="100 Main St."; 

$email="jshmoe@whatever.mil"; 

$title="Major"; 

$outputstring="$name\t$address\t$email\t$title\n"; 

1 $filename="info.txt"; 

// Suppress error message, if there is one 

2 @ $fp=fopen($filename, "w"); 

3 if (! $fp ){ 

4 echo "Error: You don't have permission to open 

this file.<br />"; 

exit(); 

} 

fwrite($fp, $outputstring, strlen($outputstring)); 

echo "Output was sent to $filename<br />"; 

fclose($fp); 

?> 

</body> 

</font> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 To jest plik, w którym zostanie zapisany. Jeśli już istnieje, zostanie nadpisany; w przeciwnym razie 

fopen() spróbuje go utworzyć. 



2 Jeśli funkcja fopen() nie może utworzyć lub otworzyć pliku do zapisu, prawdopodobnie dzieje się tak 

dlatego, że nie ma ona uprawnień do zapisu w katalogu, w którym to przypadku zwykle pojawia się 

komunikat o błędzie. Poprzedzając instrukcję symbolem @, wszelkie błędy zostaną pominięte. 

3, 4 Gdyby funkcja fopen() w linii 2 nie powiodła się, uchwyt pliku nie zostałby zwrócony. Ta linia 

sprawdza, czy nie ma wartości dla $fp, a jeśli nie, przechodzi do linii 4, wyświetla komunikat o błędzie 

i kończy pracę. 

Tworzenie, kopiowanie, zmiana nazwy i usuwanie plików 

Tabela zawiera listę funkcji tworzenia, kopiowania, zmiany nazwy i usuwania plików. W tej sekcji 

omówiono te funkcje. 

Funkcja : Opis  

copy(): Kopiuje plik. 

rename(): zmienia nazwę pliku. 

touch(): aktualizuje swój znacznik czasu (czasy modyfikacji i dostępu) lub tworzy plik. 

unlink(): usuwa plik. 

Funkcja copy() wykonująca kopię pliku 

Aby skopiować plik, używana jest funkcja copy(). Funkcja copy() zwróci wartość true, jeśli plik został 

poprawnie skopiowany, lub false, jeśli wystąpił błąd. Aby skopiować plik, będziesz potrzebować 

uprawnień do zapisu w katalogu, w którym będzie przechowywana nowa kopia. 

Format 

bool copy (ciąg plik_źródłowy, ciąg plik_docelowy) 

Przykład 

<html><head><title>Copy a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<?php 

1 $oldfilename="data.file"; 

2 $newfilename="data.file.bck"; 

3 if(! copy($oldfilename, $newfilename)){ 

echo "Copy failed\n<br />"; 

exit(); 

} 

else { echo "Copy succeeded!\n<br />";} 

?> 

</body> 

</html> 



Funkcja : Opis  

chdir(): Zmienia katalog. 

chroot(): zmienia katalog główny. 

closedir(): zamyka uchwyt katalogu wcześniej otwarty przez opendir(). 

getcwd(): Pobiera bieżący katalog roboczy. 

opendir(): zwraca uchwyt katalogu, którego można używać z readdir(), closedir(), rewinddir(). 

readdir(): Czyta następny plik z uchwytu katalogu otwartego opendir(). 

rewinddir(): przewija wskaźnik uchwytu katalogu na początek katalogu. 

rmdir(): usuwa katalog. Musi być pusty i mieć uprawnienia do zapisu. 

scandir(): Zwraca tablicę plików i katalogów z podanej ścieżki. 

unlink(): usuwa plik z katalogu. 

Otwieranie i czytanie z katalogu 

Kiedy otwierasz katalog za pomocą funkcji opendir(), tworzysz uchwyt katalogu, aby umożliwić dostęp 

do katalogu, który jest przechowywany na dysku przez system operacyjny, niezależnie od jego 

wewnętrznej struktury. Po otwarciu możesz uzyskać dostęp do katalogu za pomocą funkcji PHP 

Funkcja opendir() 

Funkcja opendir() służy do otwierania katalogu, podobnie jak funkcja fopen() do otwierania plików. Po 

zwróceniu dojścia do katalogu inne funkcje katalogu, takie jak readdir(), rewindir() i closedir(), można 

zastosować do katalogu filehandle. Jeśli katalogu nie można otworzyć, zostanie zwrócony false. 

Format 

resource opendir ( string path [, resource context] ) 

Funkcja readdir() 

Katalog może odczytać każdy, kto ma uprawnienia do odczytu katalogu. Kiedy mówimy o czytaniu 

katalogu, mamy na myśli przeglądanie jego zawartości za pomocą funkcji readdir (). readdir () czyta 

wpis z uchwytu katalogu, podany jako jego argument i zwraca nazwę pliku z katalogu. Każdy plik 

pojawia się w kolejności, w jakiej jest przechowywany przez system plików na dysku. Możesz użyć tej 

funkcji w pętli, aby wyświetlić zawartość całego katalogu, po jednym pliku na raz. Funkcja readdir () 

zwraca nazwę pliku lub false, jeśli się nie powiedzie. Jeśli się powiedzie, przesuwa swój wewnętrzny 

wskaźnik do następnego pliku w katalogu, aż osiągnie koniec listy. 

Format 

string readdir ( resource dir_handle ) 

Przykład. 

<html><head><title><Directory Functions</title></head> 

<body bgcolor="aqua"> 

<font face="verdana"> 



<h3>Listing the Contents of a Directory</h3> 

<b> 

<?php 

1 $dirhandle=opendir("c:/wamp/mysql"); 

// List all files in the directory 

2 while(false !== ($file=readdir($dirhandle))){ 

echo $file,"<br />"; 

} 

closedir($dirhandle); 

?> 

</font> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja opendir () zwraca uchwyt katalogu do c: / wamp / mysql. 

2 Format tej pętli był zalecany jako poprawna metoda przechodzenia przez katalog w podręczniku PHP 

z następującym wyjaśnieniem: „Wyraźnie testujemy, czy wartość zwracana jest identyczna z… FALSE, 

ponieważ w przeciwnym razie każdy wpis katalogu, którego nazwa jest oceniana na FALSE zatrzyma 

pętlę (np. katalog o nazwie 0). ” 

Pobieranie informacji o ścieżce 

Funkcja dirname() zwraca nazwę katalogu na podstawie ścieżki, a funkcja basename() zwraca nazwę 

pliku bez składnika katalogu. Kropka wskazuje bieżący katalog roboczy. 

Format 

string dirname (string path) 

Przykład 

<html><head><title>Copy a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<?php 

$path="c:/wamp/www/exemples/first.php"; 

1 echo dirname($path),"\n<br />"; // Outputs: 

c:/wamp/www/exemples 



2 echo basename($path), "\n<br />"; // Outputs: first.php 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja dirname () zwraca katalog, w którym znajduje się plik. 

2 Funkcja basename () zwraca część ścieżki zawierającą nazwę pliku. 

Zmiana i pobieranie bieżącego katalogu 

Funkcja chdir() przechodzi do określonego katalogu. Możesz używać względnych lub bezwzględnych 

nazw ścieżek. Funkcja zwraca prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku niepowodzenia. Funkcja 

getcwd() zwraca ścieżkę do bieżącego katalogu roboczego, jeśli się powiedzie, a false, jeśli nie. 

Format 

bool chdir (katalog stringów) 

Przykład: 

chdir ("/ usr / home / john"); 

Przykład 

<html><head><title>Copy a File</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<?php 

1 echo getcwd(),"\n<br />"; // Get the current directory 

2 chdir(".."); // Change directory; go up one level 

echo getcwd(),"\n<br />"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja getcwd () zwraca bieżący katalog roboczy. 

2 Funkcja chdir () zmienia katalog bieżący na katalog określony jako jej argument. W tym przykładzie 

dwie kropki reprezentują ścieżkę względną do katalogu nadrzędnego 

Zarządzanie zawartością za pomocą plików dołączanych 

Ponieważ witryna dodaje więcej stron, łatwiej będzie Ci utrzymać, jeśli będziesz zarządzać zawartością 

za pomocą plików szablonów, plików zewnętrznych oddzielających zawartość, instrukcji HTML po 

stronie klienta, z aplikacji, instrukcji programowania po stronie serwera PHP. Utworzenie struktury 



witryny nie tylko ułatwi jej zarządzanie dla projektantów i programistów, ale także ułatwi nawigację i 

debugowanie. Ta sekcja koncentruje się na dołączaniu prostych plików, aby pomóc w zarządzaniu 

zawartością. (Obecnie dostępnych jest wiele rozwiązań do tworzenia szablonów dla PHP, które można 

łatwo znaleźć w sieci WWW. Odwiedź witrynę http://smarty.php.net, aby znaleźć informacje o Smarty, 

silniku szablonów zaprojektowanym dla PHP). Aby dołączyć pliki do programu PHP, PHP include() i 

require() są używane. Dołączony plik jest podobny do operacji kopiowania i wklejania. Treść 

załączonego lub wymaganego pliku umieszczana jest w pliku w ten sam sposób. Często przyjęta jest 

konwencja nadawania dołączonemu plikowi nazwy z rozszerzeniem .inc i zapisywania go w katalogu 

poza drzewem dokumentu. Instrukcje require() i include () są identyczne pod każdym względem, z 

wyjątkiem sposobu, w jaki obsługują niepowodzenie. Metoda include () generuje ostrzeżenie tylko 

wtedy, gdy nie można znaleźć pliku, podczas gdy require() powoduje błąd krytyczny powodujący śmierć 

programu. (Upewnij się, że dołączony lub wymagany plik można zlokalizować, aktualizując dyrektywę 

include_path w pliku konfiguracyjnym php.ini). 

Przykłady: 

// Zamienia wystąpienia require na zawartość pliku; // błąd krytyczny w przypadku braku pliku require 

("copyright.inc"); // Zastępuje tylko pierwsze wystąpienie wymagania zawartością pliku require_once 

("header.inc"); // To samo co replace (), ale generuje ostrzeżenie, jeśli brakuje pliku include 

("disclaimer.inc"); // zdarza się tylko raz podczas wykonywania programu include_once ("footer.inc"); 

Przykład z prawdziwego świata 

W poniższym przykładzie tworzymy plik o nazwie header.php, który zawiera projekt HTML u góry 

strony internetowej; następnie strona zawierająca treść dokumentu, czyli instrukcje PHP dotyczące 

otwarcia bazy danych w celu pobrania i wyświetlenia informacji; i wreszcie strona ze stopką, nazywana 

footer.php, z informacjami o prawach autorskich, które mają się pojawić u dołu strony. Jeśli w treści 

strony nie można znaleźć żądanych danych, użytkownik zostanie przekierowany na inną stronę o 

nazwie page_not_found.html. 

Przykład 

(The header file: header.inc) 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html> 

<head> 

<title>Acme Toys</title> 

</head> 

<!-- BODY --> 

<BODY text="#000000" BGCOLOR="#ffffff"> 

<center> 

<!-- HEADER --> 



1 <table width="90%" height="100%" cellspacing="0" 

cellpadding="0" border="0"> 

<tr bgcolor="green"><td align="center"><br /> 

<font face="Arial" size="5" style="bold" color="white">ACME 

Toys<font><br /><br /> 

</td></tr> 

2 <tr><td valign="top"><br /> 

<!-- Main Content--> 

Wyjaśnienie 

1, 2 To jest strona HTML, która tworzy nagłówek strony internetowej. Na rysunku 11.24 widać, że 

składa się z zielonej tabeli z białą czcionką arial, wyśrodkowanej i wyrównanej w pionie u góry strony. 

Przykład  

(Strona główna: page.php) 

<?php 

1 $page_name = $_REQUEST['name']; 

2 /*http://localhost/exemples/page.php?name=about_us */ 

// Get the body of the page 

3 mysql_connect("localhost","root","") or die(mysql_error()); 

4 mysql_select_db("test") or die(mysql_error()); 

5 $sql = "SELECT * from pages WHERE name='$page_name'"; 

/* 

6 --------------What is being selected from the database---------- 

+----------+------------------------------------------------------ 

------------------+ 

|name | body 

| 

+----------+------------------------------------------------------ 

------------------+ 

|about_us | <h1>About Us</h1> ACME Toys has been established in 

1850 to provide toys 

| to children all over the world 



+----------+------------------------------------------------------ 

------------------+ 

1 row in set (0.00 sec) 

------------------------------------------------------------------ 

*/ 

7 $result = mysql_query($sql) or die(mysql_error() ); 

// If the page is not found, redirect to a static page 

8 if(mysql_num_rows($result) == 0 ) { 

9 header("Location: page_not_found.html"); 

} 

10 $row = mysql_fetch_assoc( $result ); 

11 $body = stripslashes( $row["body"] ); 

// Include the header 

12 include("header.inc"); 

// Print the body of the page 

13 echo $body; 

// Include the footer 

14 include("footer.inc"); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Wartość $ _REQUEST ['name'] jest wysyłana metodą GET z adresu URL tego programu, w którym 

użytkownik wpisuje znak zapytania i nazwę strony, którą chce odwiedzić (patrz następna 

skomentowana linia); w tym przypadku nazwa strony to about_us. Zmienna $page_name jest 

przypisywana about_us. 

2 To jest adres URL do serwera i skryptu PHP. Ciąg dołączony do znaku zapytania, „name = about_us”, 

jest wysyłany do tego skryptu za pomocą metody GET i przypisywany do tablicy $ _REQUEST. 

3 Mimo że system baz danych MySQL nie jest jeszcze omawiany , używamy go tutaj, aby przedstawić 

bardziej realny przykład. Wszystko, co naprawdę musisz zrozumieć, to to, że skrypt PHP nawiązuje 

połączenie z bazą danych i pobiera z niej dane, które zostaną wyświetlone w przeglądarce. W tym 

wierszu funkcja PHP mysql_connect() próbuje nawiązać połączenie z serwerem bazy danych MySQL na 

tym komputerze (localhost) z użytkownikiem o nazwie „root” i bez hasła. Jeśli połączenie się nie 

powiedzie, program umrze. 

4 Jeśli połączenie się powiedzie, baza danych „test” jest wybrana i gotowa do użycia. 



5 To jest instrukcja wyboru SQL, która mówi: „Wybierz wszystkie pola z tabeli„ strony ”, w której 

kolumna„ nazwa ”to $page_name, czyli„ about_us ”. Zmienna $sql jest przypisywana do ciągu 

zapytania. 

6 Ten blok z komentarzami służy tylko do pokazania rzeczywistej tabeli „stron” w „testowej” bazie 

danych, aby pomóc zrozumieć, co stanie się treścią tej strony. 

7 Po wykonaniu zapytania w „testowej” bazie danych zwracany jest wynik, czyli odwołanie do 

pobranych wierszy. 

8 Jeśli pobrano jakiekolwiek wiersze, wykonywana jest linia 10, w przeciwnym razie wykonywana jest 

linia 9. 

9 Jeśli żadne wiersze nie zostały pobrane z tabeli „strony”, użytkownik jest przekierowywany na nową 

stronę o nazwie page_not_found.html, informując go o niepowodzeniu żądania. 

10 Funkcja mysql_fetch_assoc () pobiera wiersz z tabeli bazy danych i zwraca tablicę asocjacyjną o 

nazwie $row, składającą się z nazwy kolumny tabeli i wartości z nią związanej. 

11 Zmiennej $ body przypisywana jest wartość pochodząca z kolumny bazy danych o nazwie „body”. 

12 Zawartość "header.inc" jest wstawiana do pliku w celu zastąpienia linii dołączania. To tak, jakbyśmy 

wycięli i wkleili plik header.inc w tym miejscu w bieżącym pliku pages.php. 

13 Tutaj jest wyświetlana treść dokumentu. Wartość $ body w tym przykładzie jest tym, co zostało 

pobrane z pola „body” programu bazy danych „testowych”. Wartość $body to: 

<h1> O nas </h1> Firma ACME Toys została założona w 1850 roku, aby dostarczać zabawki dzieciom 

na całym świecie 

14 Zawartość „footer.inc” jest wstawiana do pliku, aby zastąpić wiersz dołączania. 

Przykład  

(The redirection page: page_not_found.html) 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 

"http:// 

www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 

<html> 

1 <head><title>ACME Toys</title></head> 

<!-- BODY --> 

<BODY text="#000000" BGCOLOR="#ffffff"> 

<center> 

<!-- HEADER --> 

<table width="90%" height="100%" cellspacing="0" 

cellpadding="0" 

border="0"> 



<tr bgcolor="green"><td align="center"><br /> 

<font face="Arial" size="5" style="bold" color="white">ACME 

Toys<font><br /><br /> 

</td></tr> 

<tr><td valign="top"><br /> 

<!-- Main Content--> 

<h1>Page Not Found</h1> 

Wyjaśnienie 

1 To jest strona przekierowania wysyłana w nagłówku Location, która jest wyświetlana, jeśli liczba 

wierszy wybranych z tabeli bazy danych wynosi 0. 

Przykład 

(The footer Page) 

<br /><br /><hr></td></tr> 

<!-- FOOTER --> 

<tr><td align="center"> 

<small> 

1 &copy; <?= date("Y") ?> ACME Toys. All Rights Reserved. 

</small> 

</td></tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 To jest strona stopki, kod HTML i wbudowana funkcja PHP, aby pobrać aktualny rok dla praw 

autorskich. Ta strona jest wyświetlana na dole strony  (Są to instrukcje SQL używane do tworzenia 

tabeli, do której uzyskuje się dostęp w programie głównym. Ten przykład służy tylko do wyjaśnienia, 

co się dzieje w pliku pages.php). 

Przykład 

1 use test; 

2 CREATE TABLE 'test'.'pages' ( 

'name' VARCHAR(50) NOT NULL, 

'body' TEXT DEFAULT ' ' 



) 

3 insert into pages (name, body) values ('about_us', 

'<h1>About Us</h1> ACME Toys has been established in 1850 to 

provide toys to children all over the world'); 

Wyjaśnienie 

1 Po połączeniu się z serwerem MySQL przechodzimy do bazy o nazwie test. 

2 W ten sposób powstała tabela zawierająca pola „nazwa” i „treść”. 

3 W tym miejscu dane są wstawiane do tabeli. To są dane, które staną się treścią strony internetowej 

o nazwie pages.php. 


