
Funkcje zdefiniowane przez użytkownika 

Co to jest funkcja? 

Widzieliśmy już wiele wbudowanych funkcji PHP do manipuluj tablicami i łańcuchami, wykonuj testy 

na zmiennych, wyświetlaj dane wyjściowe i nie tylko. PHP zapewnia szeroką gamę wbudowanych 

funkcji do wykonywania typowych zadań, dzięki czemu nie musisz pisać własnych funkcji. Gdy twoje 

programy stają się bardziej wyrafinowane, może się okazać, że konkretne zadanie, którego 

potrzebujesz, nie jest obsługiwane przez PHP lub chcesz podzielić program na mniejsze jednostki, aby 

uczynić go łatwiejszym do zarządzania. Następnie nadszedł czas, aby napisać własne funkcje, a ta część 

pokaże Ci, jak to zrobić. Ale najpierw - zdefiniujmy teraz funkcję. Funkcje to samodzielne jednostki 

programu zaprojektowane do wykonania określonego zadania, takiego jak obliczenie spłaty kredytu 

hipotecznego, pobranie danych z bazy danych lub sprawdzenie poprawności danych wejściowych. Gdy 

funkcja jest wywoływana w programie, przypomina to zboczenie z głównej części programu. PHP 

rozpoczyna wykonywanie instrukcji w funkcji, a po zakończeniu wraca do programu głównego i 

kontynuuje od miejsca, w którym zostało przerwane. Z funkcji można korzystać w kółko, co pozwala 

uniknąć powtarzalnego programowania. Służą również do dzielenia programu na mniejsze moduły, aby 

był lepiej zorganizowany i łatwiejszy w utrzymaniu. Z definicji funkcja jest blokiem instrukcji, które nie 

tylko wykonują określone zadanie, ale mogą również zwracać wartość. Funkcja jest niezależna od 

programu i nie jest wykonywana, dopóki nie zostanie wywołana. Funkcja, często nazywana „czarną 

skrzynką”, to jak kalkulator kieszonkowy lub pilot. Informacje trafiają do czarnej skrzynki jako dane 

wejściowe (jak kalkulator lub pilot zdalnego sterowania po naciśnięciu przycisków), a akcja lub wartość 

zwracana z pudełka jest jej wyjściem (na przykład obliczenie lub inny kanał). To, co dzieje się wewnątrz 

pudełka, jest dla użytkownika przejrzyste. Tylko programista, który pisze funkcję, dba o te szczegóły. 

Kiedy używasz wbudowanych funkcji PHP, takich jak print() lub rand(), wysyłasz ciąg tekstu lub liczbę 

do funkcji, a ona odsyła. Nie obchodzi cię, jak wykonuje swoją pracę, po prostu oczekujesz, że zadziała. 

Jeśli wyślesz złe dane wejściowe, otrzymasz złe wyjście lub może nic, stąd wyrażenie „śmieci w wejściu, 

śmieci na zewnątrz”. Funkcje są jak miniskrypty. Zawierają instrukcje PHP, które zachowują się jak 

pojedyncze polecenie i mogą być wywoływane wielokrotnie w całym programie bez przepisywania 

kodu. Terminy funkcja i metoda są często używane zamiennie. Termin metoda odnosi się do funkcji 

używanej z obiektami PHP. Termin funkcja użyty w tym rozdziale jest samodzielnym blokiem instrukcji, 

niezależnym od programu, dopóki nie zostanie wywołany przez obiekt wywołujący. 

Deklaracja funkcji, definicja i wywołanie 

Terminy deklaracja i definicja są często używane zamiennie, ale są to naprawdę różne terminy. Aby 

zadeklarować funkcję, należy nadać jej nazwę, po której następuje słowo kluczowe function oraz 

zestaw nawiasów, które mogą zawierać parametry (komunikaty), które funkcja będzie akceptować, ale 

nie muszą. 

function do_something () // Deklaracja 

Definicja funkcji to deklaracja i treść instrukcji znajdujących się w nawiasach klamrowych po nazwie 

funkcji. 

function do_something () {instrukcje; // Definicja} 

Funkcja sama w sobie nic nie robi. Wywołanie odnosi się do wywołania funkcji; to znaczy informowanie 

PHP o rozpoczęciu wykonywania instrukcji w nawiasach klamrowych. Zazwyczaj funkcja jest 

wywoływana z instrukcji w innej części programu za pomocą jej nazwy, po której następuje zestaw 

nawiasów, które mogą być puste lub nie. 



do_something(); 

Teraz jesteśmy gotowi połączyć wszystkie te elementy razem, aby utworzyć funkcję i ją wywołać. 

Gdzie umieścić funkcje 

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika można deklarować w dowolnym miejscu pliku. Są one 

umieszczane w znacznikach <? php i ?> I są dostępne tylko dla skryptu, w którym zostały zdefiniowane. 

Funkcję można wywołać przed jej definicją lub po niej, ponieważ PHP wewnętrznie kompiluje wszystkie 

definicje funkcji przed wykonaniem którejkolwiek instrukcji w skrypcie. Często używane funkcje są 

często przechowywane w oddzielnych plikach w celu ponownego wykorzystania w razie potrzeby. 

Jak zdefiniować funkcję 

Aby zdefiniować funkcję, po słowie kluczowym function następuje nazwa funkcji i zestaw nawiasów. 

Nawiasy są używane do przechowywania parametrów, wartości odbieranych przez funkcję. Instrukcje 

funkcji są zawarte w nawiasach klamrowych. 

<? php function bye () {print "Bye, adios, adieu, au revoir ..."); } 

?> 

W nawiasach klamrowych akceptowany jest każdy legalny kod PHP, w tym inne wywołania funkcji, 

HTML, deklaracja nowych zmiennych, a nawet wywołania samego siebie. Pomyśl o funkcji jak o mini 

skrypcie PHP. Funkcja, podobnie jak zmienne, ma konwencje nazewnictwa: 

1. Musi składać się z liter, cyfr lub znaku podkreślenia i nie może zaczynać się od cyfry. 

2. Nazwa funkcji musi być unikalna dla każdej funkcji. Możesz mieć zmienną o tej samej nazwie, ale nie 

jest to zalecane. 

3. Funkcji należy nadać nazwę, która wskazuje jej przeznaczenie za pomocą słowa czynnościowego, 

czasownika, takiego jak updateEmail(), getList() lub countTax(). Nazwa twojej funkcji powinna 

wskazywać, co funkcja ma robić; na przykład funkcja używana do wyświetlania danych wyjściowych 

formularza może nosić nazwę display-Form() zamiast showit(). 

4. W przeciwieństwie do nazw zmiennych, nazwy funkcji nie uwzględniają wielkości liter. Konwencja 

używa małych liter. 

Prawidłowe nazwy Przykłady: Przykłady Nieprawidłowe nazwy 

do_work() : 5printout () // Nie można zacząć od liczby 

Addemup() :  show-form () // Nie może zawierać myślnika 

calculate2() : $ moveover () // Nie może zawierać znaków niealfanumerycznych innych niż podkreślenie 

_name_that_tune()  

Jak wywołać funkcję 

Po zdefiniowaniu funkcji możesz jej użyć. Funkcje PHP są wywoływane przez wywołanie funkcji; na 

przykład bye() lub show_me ($ a, $ b). Wywołanie funkcji jest podobne do zjazdu z głównej autostrady, 

po której jedziesz, a następnie ponownego powrotu na główną drogę. Główna autostrada jest 

analogiczna do programu PHP, a wywołanie funkcji jest analogiczne do objazdu na drodze. Po 

wywołaniu funkcji wykonywane są instrukcje zawarte w funkcji. Po zakończeniu funkcji sterowanie 



wraca do instrukcji następującej po wywołaniu funkcji (tj. w miejscu, w którym zostało przerwane w 

programie głównym), a wykonywanie programu jest kontynuowane. Po wywołaniu po nazwie funkcji 

następuje zestaw nawiasów, które mogą zawierać komunikaty, które trafią do funkcji. Te komunikaty 

nazywane są argumentami. Gdy funkcja powróci, może odesłać informacje do programu głównego. 

Kontynuując analogię objazdów, jeśli przed objazdem kupisz aparat cyfrowy i trochę wody do zabrania 

ze sobą, te elementy będą jak argumenty dla funkcji. Kiedy wrócisz na główną drogę, możesz przynieść 

kilka zdjęć i pustą butelkę po wodzie. Byłoby to analogiczne do instrukcji return w funkcji. Jeśli, na 

przykład, funkcja otrzyma listę numerów, a jej zadaniem jest pobranie średniej z tych liczb, to może 

zwrócić tę średnią rozmówcy funkcji. Aby sprawdzić, czy funkcja została zdefiniowana lub czy naprawdę 

jest funkcją, użyj wbudowanej funkcji isset (). 

Format 

Defiincja funkcji: 

function function_name() {statement; statement;} function function_name (parameter, parameter, 

...){statement; statement;} 

Wywołanie fukcji: 

function_name(); function_name(argument, argument, ...) 

Przykład  

<html> 

<html><head><title>A Simple Function</title></head> 

<body bgcolor="009900"> 

<font size="+1"> 

<center> 

<?php 

1 function welcome(){ // Function definition 

2 $place="San Francisco Zoo"; //Local variable 

print ("<b>Welcome to the $place!<br />"); 

3 } 

4 welcome(); // Function call 

?> 

5 <img src="zoo.jpg" width="340" height="200"> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja może być zdefiniowana przed lub po miejscu w programie, w którym jest wywoływana. 

Funkcje są umieszczane między tagami PHP. W tym przykładzie funkcja jest zdefiniowana, ale nic nie 



zrobi, dopóki nie zostanie wywołana z dowolnego miejsca w skrypcie. Po słowie kluczowym function 

następuje zdefiniowana przez użytkownika nazwa funkcji o nazwie welcome oraz zestaw nawiasów. W 

nazwie funkcji nie jest rozróżniana wielkość liter. Nawiasy są używane do przechowywania 

parametrów, informacji odbieranych przez funkcję. To, co faktycznie robi funkcja, jest obsługiwane 

przez zestaw instrukcji zawartych w nawiasach klamrowych. 

2 Instrukcje zawarte w nawiasach klamrowych to definicja funkcji. Są wykonywane przy każdym 

wywołaniu funkcji. Gdy ta funkcja zostanie wywołana, do zmiennej o nazwie $place zostanie przypisany 

ciąg „San Francisco Zoo”. Zmienne zadeklarowane w funkcji mają zasięg lokalny. Nie są widoczne poza 

funkcją, podczas gdy zmienne zdefiniowane poza funkcją nie są widoczne w funkcji, chyba że są 

ustawione jako globalne. 

3 To jest ostatni zamykający nawias sześcienny, który kończy definicję funkcji. 

4 Tutaj funkcja jest wywoływana lub wywoływana. Po wywołaniu funkcji welcome() program 

przeskoczy do wiersza 1 i wykona instrukcje zawarte w definicji funkcji. Po zakończeniu funkcji 

sterowanie programem przechodzi do linii 5, linii znajdującej się bezpośrednio po wywołaniu funkcji. 

5 Obraz jest częścią strony HTML i zostanie wyświetlony po wywołaniu funkcji. 

Przekazywanie argumentów 

Jakie są argumenty i parametry? Jeśli użytkownik chce wysłać wartości do funkcji, wywołuje tę funkcję 

z rozdzieloną przecinkami listą argumentów umieszczoną w nawiasach. W analogii „objazd na drodze” 

byłoby to jak podnoszenie jedzenia lub jednorazowego aparatu fotograficznego, który trzeba zabrać, 

gdy tymczasowo opuszczasz główną drogę. Następująca funkcja feed_me() przy wywołaniu przyjmuje 

trzy argumenty: 

 

Nazwy argumentów niekoniecznie są tymi samymi nazwami na liście parametrów, ale odpowiadają 

tym samym wartościom. Te wartości można przypisać do zmiennych lokalnych w ramach funkcji. 

Znikają, gdy funkcja kończy działanie. PHP nie śledzi liczby argumentów wysyłanych do funkcji, aby 

upewnić się, że są one zgodne z liczbą parametrów podanych w definicji funkcji na drugim końcu. Jeśli 

wyślesz trzy argumenty, a w funkcji zdefiniowane są tylko dwa parametry, trzeci argument zostanie 

zignorowany. Jeśli wyślesz tylko dwa argumenty, a lista parametrów oczekuje trzech, PHP wyśle 

ostrzeżenie, takie jak poniższe, a parametr pozostanie nieustawiony: 

Warning: Missing argument 3 for calc_mileage() in  

c:\wamp\www\exemples\ch9functions\calc_mileage.php on line 5 



 

Analogicznie do kalkulatora kieszonkowego, jesteś wywołującym, kiedy naciskasz przyciski, a 

wewnętrzne funkcje kalkulatora są odbiornikiem. 

Przekazywanie przez wartość 

Kiedy przekazujesz argumenty według wartości, PHP tworzy kopię zmiennej, więc jeśli zmienisz ją w 

funkcji, zmieniasz tylko kopię. Kiedy funkcja kończy działanie, kopia jest niszczona. W przykładzie 

drugim parametry $m i $g są kopiami oryginalnych wartości $mil i $galonów. Jeśli dasz sobie 10 

galonów więcej gazu w funkcji ($m + 10), to gdy funkcja zakończy działanie, pierwotna wartość 

pozostanie niezmieniona. Aby zapobiec nieumyślnej zmianie wartości zmiennych zadeklarowanych 

poza funkcją, wysłanie kopii jest uważane za bezpieczny sposób przekazywania argumentów i jest 

zaprojektowane jako domyślne. 

Przykład  

(Plik HTML) 

<html><head><title>Passing Arguments</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

1 <form action="volume.php"> 

<p> 

Find the volume (in feet) of a rectangular room with sides 

2 <input type="text" size=6 name="s1"> 

by 

<input type="text" size=6 name="s2"> 

by 

<input type="text" size=6 name="s3"> 

<p> 

<input type="submit" name="submit" value="Get Volume" > 

</form> 

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

---- 

(The PHP Script) 



<html><head><title>Passing Arguments</title></head> 

<body bgcolor = "#ffffcc"> 

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

<?php 

3 extract($_REQUEST); 

 

6 print "The volume of the room is: " 

. $side1 * $side2 * $side3."cubic ft.<br />"; 

} 

?> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Formularz HTML zaczyna się tutaj. Gdy użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, skrypt PHP 

wymieniony w atrybucie akcji zostanie uruchomiony przez serwer. Stosowaną tutaj metodą jest 

metoda GET, domyślna metoda przesyłania danych z przeglądarki na serwer. 

2 Użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie trzech pól tekstowych, które będą zawierały 

rozszerzenie wymiaru pomieszczenia (w stopach). 

3 W skrypcie PHP wartości (tj. dane wejściowe użytkownika) są wyodrębniane z tablicy $ _REQUEST. 

Wartości są przechowywane w zmiennych o nazwach urządzenia wejściowego w postaci HTML: $s1, 

$s2 i $s3. 

4 Funkcja volume() jest wywoływana (wywoływana) z trzema argumentami: $s1, $s2 i $s3. Kopie tych 

wartości zostaną przesłane do funkcji. 

5 Ten wiersz określa, co robi funkcja. Pomnoży trzy przekazane wartości, aby uzyskać objętość 

pomieszczenia i wydrukuje wynik. 

6 Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przez użytkownika przycisku „Get Volume”, skrypt PHP 

zostanie przetworzony. Funkcja volume () obliczy kubaturę pomieszczenia i wyświetli wyniki w 

przeglądarce 

Brakujące argumenty 

Jeśli oczekujesz, że funkcja przyjmuje argumenty, musisz wysłać odpowiednią liczbę argumentów do 

funkcji, w przeciwnym razie otrzymasz komunikat ostrzegawczy od interpretera PHP. Aby 

zagwarantować, że parametr zostanie ustawiony, nawet jeśli funkcja wywołująca go nie dostarcza, 

możesz ustawić domyślne wartości parametrów w deklaracji funkcji 



Przykład 

<html><head><title>Passing Arguments</title></head> 

<body bgcolor = "#ffffcc"> 

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

<?php 

extract($_REQUEST); 

1 volume($s1, $s2); // Need three arguments, have only two 

2 function volume($side1,$side2,$side3){ 

print "The volume of the room is: " 

. $side1 * $side2 * $side3." cubic ft.<br />"; 

} 

?> 

</body> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja volume () jest wywoływana z dwoma argumentami, ale funkcja oczekuje trzech. 

2 Funkcja jest zdefiniowana tak, aby przyjmować trzy argumenty, po jednym dla każdej strony 

pomieszczenia: 

 

Ponieważ brakuje trzeciego argumentu, funkcja pomnoży $side1 i $side2 przez zero, co jest wartością 

brakującego $side3 

Zmienna liczba argumentów 

Jeśli funkcja ma pobierać zmienną liczbę argumentów, istnieją trzy wbudowane funkcje PHP, które 

pomogą Ci określić, ile argumentów zostało przekazanych i jakie to były. Te funkcje to: func_num_args, 

func_get_args i func_get_arg. 

Wbudowane funkcje do obsługi argumentów zmiennych 

Funkcja: Co robi 

func_num_args (): zwraca liczbę argumentów przekazanych do funkcji 

func_get_arg ($ arg_num): Zwraca określony argument na podstawie jego 

pozycja indeksu 

func_get_args (): Zwraca tablicę zawierającą wszystkie argumenty 



Przykład 

<html><head><title>Variable Arguments</title></head> 

<body bgcolor = "#ffffcc"> 

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

<pre> 

<?php 

1 average(40,90,89,93,75); 

// 

Arguments must be literals 

2 function average(){ 

$sum = 0; 

3 $all_args = func_get_args(); 

print_r($all_args); 

4 $size = func_num_args(); 

for($i = 0; $i < $size; $i++){ 

5 $sum += func_get_arg($i); 

} 

6 print "The average is:" . $sum/$size ."<br />"; 

} 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Wywoływana jest funkcja get_average(). Argumenty są tablicą liczb. Podczas używania specjalnych 

wbudowanych funkcji PHP lista argumentów musi być dosłowna; to znaczy ciąg, liczba i tak dalej. Nie 

może być zmienną. 

2 Funkcja get_average() jest tutaj zdefiniowana. 

3 Wbudowana funkcja func_all_args() zwraca tablicę wszystkich parametrów otrzymane w funkcji. 

4 Wbudowana funkcja func_num_args() zwraca liczbę parametrów otrzymanych w funkcji. 

5 Wbudowana funkcja func_get_arg() pobiera numer indeksu z elementu tablicy argumentów i zwraca 

jego wartość. W tym przykładzie indeks zaczyna się od 0 i za każdym razem w pętli będzie zwiększany 



o 1 aż do zakończenia tablicy. Za każdym razem w pętli wartość elementu jest dodawana do sumy. 

Suma wszystkich ocen jest sumowana do czasu zakończenia pętli. 

Ustawianie parametrów domyślnych 

Jeśli obiekt wywołujący funkcję nie przekazuje argumentu, a funkcja oczekuje go, możesz ustawić 

parametr domyślny. Oto kilka zasad korzystania z parametrów domyślnych: 

1. Parametry bez wartości domyślnych należy umieścić przed parametrami, do których przypisano 

wartości domyślne. 

2. Wartość przypisana jako domyślna musi być stałą, taką jak łańcuch lub liczba, ale nie może być 

zmienną. 

3. Jeśli wywołujący funkcję przekaże oczekiwany argument, wartość domyślnego parametru zostanie 

zignorowana. 

Przykład  

<html><head><title>Default Arguments</title><head> 

<bgcolor="#fffed9"> 

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

<?php 

1 function print_table($border, $color="#669966"){ 

2 print<<<TABLE_BLOCK 

<table border="$border"> 

<caption><b>Lincoln High Events</b></caption> 

<tr bgcolor="$color"> 

<th>Date</th> 

<th>Event</th> 

<th>Time</th> 

<th>Location</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>June 8</td> 

<td>Graduation</td> 

<td>8:00 PM</td> 

<td>Gymnasium</td> 

</tr> 

<tr> 



<td>June 21</td> 

<td>Piano Recital</td> 

<td>8:00 PM</td> 

<td>Theatre</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>July 4</td> 

<td>Fireworks</td> 

<td>9:00 PM</td> 

<td>Football Field</td> 

</tr> 

</table> 

<hr> 

3 TABLE_BLOCK; 

} 

4 print_table("1"); // One argument passed; default color used  

5 print_table("10", "gray"); /* Two arguments passed; second  

argument overrides the default */ 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja print_table() ma dwa parametry. Pierwsza musi być wysłana od dzwoniącego, a druga jest 

domyślna. Jeśli wywołujący nie wyśle wartości koloru, otrzyma domyślną wartość zieloną, # 669966. 

2, 3 To jest heredoc. Cały tekst między << TABLE_BLOCK a zakończenie TABLE_BLOCK w linii 3 zostanie 

wyświetlone w przeglądarce. Jest to łatwy sposób na wysłanie całej sekcji HTML za pomocą tylko jednej 

instrukcji drukowania PHP. 

4 Funkcja print_table() jest wywoływana z jednym argumentem, szerokością obramowania tabeli. Brak 

argumentu koloru. Funkcja będzie używać domyślnego parametru, aby ustawić wiersz tabeli. Wartość 

parametru domyślnego musi być stała. 

5 Tym razem wywoływana jest funkcja print_table() z dwoma argumentami, szerokością obramowania 

(„10”) i kolorem („szary”). Obie te wartości zostaną przypisane do $ border i $ color, wartość domyślna 

jest ignorowana. 

Przekazywanie przez referencję 



Podczas przekazywania zmiennej przez referencję (tylko zmienne mogą być przekazywane przez 

referencję), przekazywaną wartość można zmienić bezpośrednio, ponieważ zamiast przekazywać kopię 

wartości, przekazujesz referencję do zmiennej oryginalnej. Wszelkie zmiany wprowadzone w zmiennej 

w funkcji zmienią wartość oryginalnej zmiennej. Podczas przekazywania dużych łańcuchów, tablic lub 

obiektów jest to mniej kosztowna operacja dla PHP niż kopiowanie wszystkich wartości na listę 

parametrów. Podczas przekazywania przez referencję nie będziesz musiał odsyłać wartości zwrotnej i 

przypisywać jej do zmiennej w programie głównym. Jest to jednak niebezpieczne, ponieważ umożliwia 

modyfikacje zmiennej w ramach funkcji, które mogą później spowodować szkodliwe skutki uboczne 

kodu programu poza funkcją. 

Przykład  

<html><head><title>Pass by Reference</title></head> 

<body bgcolor="yellow"><font face="arial"> 

<b> 

<?php 

$colors = array('red','green','blue'); 

1 $list=print_r ($colors,true); 

2 html_tags($list); 

3 echo "$list"; 

4 $string = "Hello, world!"; 

5 html_tags($string,"p"); 

echo "$string"; 

echo "$string"; 

6 function html_tags(&$text, $tags="pre"){ 

7 switch($tags){ 

case 'br': 

$text = "$text</$tags>"; 

break; 

case 'p': 

$text = "<$tags>$text"; 

break; 

default: 

8 $text = "<$tags>$text</$tags>"; 

break; 

} 



} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Wynikiem wbudowanej funkcji print_r() jest zmienna $list. To jest sformatowaną listą zawartości 

tablicy $ colors. 

2 Funkcja html_tags() jest wywoływana z jednym argumentem $ list (zawartość tablicy $ colors). 

Domyślnie drukowany jest tekst ze znacznikami <pre>. 

3 Ponieważ argument $list został przekazany do funkcji przez odniesienie, został on zmodyfikowany w 

funkcji. W tym przykładzie znaczniki HTML <pre> zostały dodane, aby dane wyjściowe pojawiały się w 

osobnych wierszach. 

4, 5 Ciąg znaków jest przypisany do $string, który zostanie przekazany jako argument do funkcji 

html_tags(). Do funkcji przekazywany jest również inny argument, „p”, powodując, że łańcuch jest 

drukowany jako akapit przez dołączenie znacznika <p> na początku. Ciąg jest drukowany dwukrotnie 

pokaże, że tag akapitu został dodany. 

6 Zdefiniowano funkcję html_tags(). Ma dwa parametry: odniesienie do przekazywanego tekstu i 

parametr domyślny, który ustawi domyślny tag na tag <pre>, jeśli użytkownik nie poda drugiego 

argumentu podczas wywoływania funkcji. Ponieważ pierwszy parametr jest odwołaniem, PHP nie 

utworzy kopii wartości przychodzącej do funkcji, ale utworzy odniesienie lub alias, aby oryginalna 

wartość mogła zostać zmodyfikowana w funkcji. Instrukcja return nie będzie konieczna, ponieważ 

funkcja ma dostęp do oryginalnej zmiennej. 

7 Instrukcja switch oceni wartość tagów $ i przetestuje ją przeciwko przypadkom wymienionym 

poniżej. Oryginalny tekst przekazany jako pierwszy parametr będzie otoczony tagami wybranymi w 

drugim parametrze. 

8 Domyślnie dla tekstu przekazywanego do funkcji jest udostępniony otwierający i zamykający 

znacznik. Po zakończeniu funkcji oryginalny tekst zostanie zmieniony, aby uwzględnić wybrane tagi 

Dynamiczne wywołania funkcji 

Wcześniej omówiliśmy zmienne dynamiczne, zwane także zmiennymi zmiennymi, w których zmienna 

może być aliasowana przez nadanie jej nazwy innej zmiennej. Możesz również przypisać nazwę funkcji 

jako ciąg do zmiennej, a następnie użyć zmiennej dokładnie tak, jak samej nazwy funkcji. 

Format 

function function_name() { statements... ; } 

$variable = function_name; 

$variable(); 

Example: 

function sayGoodbye(){ 



echo "So long.<br />"; 

} 

$bye = "sayGoodbye"; // Przypisz nazwę funkcji do zmiennej 

$bye(); // Wywołaj funkcję przy użyciu zmiennej zmiennej 

// wyświetla "So long. 

Zwracane wartości 

Po zjechaniu z głównej drogi nadszedł czas na powrót. Instrukcja return w funkcji umożliwia wysłanie 

wartości z powrotem do wywołującego lub wyjście z funkcji, zanim osiągnie koniec. Zwykle, jeśli 

wywołanie zwrotne ma miejsce przed zakończeniem funkcji, jest oparte na jakimś warunku, który 

został spełniony lub niespełniony. Funkcja może zwracać jedną lub wiele wartości, a także odwołania. 

Zwracanie pojedynczej wartości 

W poniższym przykładzie wartość prostej zmiennej skalarnej jest zwracana z funkcji i przypisywana do 

zmiennej po stronie odbierającej. Funkcja jest wywoływana po prawej stronie znaku równości, a 

zwracana wartość jest przechowywana w zmiennej po lewej stronie. 

Przykład  

 

Wyjaśnienie 

1 Tablicy numerycznej $grades jest przypisanych pięć liczb. 

2, 3 Zdefiniowana przez użytkownika funkcja średnia () znajduje się po prawej stronie znaku równości, 

co powoduje, że jest wywoływana przed przypisaniem do $result. Funkcja ma jeden argument, tablicę, 

$grades. 

 Cokolwiek zostanie zwrócone z funkcji, zostanie przypisane do $result. W następnym wierszu ten 

wynik jest wyświetlany w przeglądarce. 



4 Funkcja o nazwie średnia jest definiowana jednym parametrem, a kopia tablicy przekazanej w linii 2. 

5 Wbudowana funkcja count () określa liczbę elementów w tablicy, która została przekazana do funkcji. 

6 Jeśli funkcja nie otrzymała żadnych parametrów, instrukcja return spowoduje zamknięcie funkcji w 

tym miejscu i wyjście ze skryptu. Ta instrukcja zapobiega dalszemu wykonywaniu pozostałych instrukcji 

w funkcji. PHP wyrzuciłby komunikat o błędzie w linii 7. z niedozwolonym dzieleniem zera, gdyby 

program kontynuował w tym miejscu. 

7 Pętla for służy do iteracji po tablicy wyników, która jest sumą wyników. Rozmiar tablicy określa, kiedy 

kończy się pętla. 

8 Wyrażenie $ sum / $ rozmiar jest obliczane i zwracany jest wynik do miejsca, w którym funkcja została 

wywołana w linii 2 i ta wartość zostanie przypisana do $ result. 

Zwroty warunkowe 

Jeśli to, co jest zwracane przez funkcję, jest oparte na jakimś warunku, możesz mieć wiele instrukcji 

powrotu w funkcji. Wartość zwracana może być logiczną PRAWDA lub FAŁSZ, jak widzieliśmy już w 

wielu wbudowanych funkcjach PHP, lub wartością zwróconą na podstawie warunku testowego. 

Rozważmy przykład 9.8, gdzie są trzy zwracane wartości. 

Przykład 

(The HTML File) 

<html><head><title>What time is it?</title></head> 

<body bgcolor="silver"> 

<div align="center"> 

1 <form action="clock.php" method="post"> 

Enter the number of hours since midnight<br /> 

<input type="text" size='3' name="time"> 

<br /><br /> 

2 <input type="submit" value="Get the time!"> 

<p> 

<input type="reset"> 

</form> 

</div> 

</html> 

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

--- 

(The PHP file) 

<html><head><title>Conditional Return</title></head> 



<body bgcolor="silver"> 

<div align="center"> 

<font size="+1"> 

<?php 

3 function clock_time($total_hours){ 

if($total_hours < 0 || $total_hours > 23){ 

4 return "Invalid input.<br />"; 

} 

5 $hours = (($total_hours - 1) % 12) + 1; 

if ( $total_hours >= 12) { 

6 return "The time is $hours PM.\n<br />"; 

} 

else{ 

7 return "The time is $hours AM.\n<br />"; 

} 

} 

// If the user filled in the text field, enter the block 

if ($_REQUEST['time']){ 

$num_hours=trim($_REQUEST['time']); /* Remove any 

leading/trail whitespace */ 

8 print clock_time($num_hours); // Call clock_time 

} 

?> 

</font> 

</div> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 To jest plik HTML, w którym zostanie wyświetlony formularz, pole tekstowe o nazwie czas. Gdy 

użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, dane formularza zostaną przesłane do skryptu PHP 

przypisanego do atrybutu akcji formularza. Formą wysyłania formularza jest poczta. 



2 Gdy użytkownik naciśnie ten przycisk, formularz zostanie przesłany do skryptu PHP o nazwie 

clock.php. 

3 Zadeklarowano funkcję clock_time (). Potrzeba jednego argumentu. Jego funkcją jest zwrócenie 

łańcucha zawierającego bieżący czas w notacji AM / PM. 

4 Jeśli warunek w linii 3 jest prawdziwy, to łańcuch ten jest zwracany i drukowany w linii 8. 

5 Używając modułu, $ total_hours% 12 zwraca wartość z zakresu od 0 do 11. Ta formuła powinna 

dostosować wynik, tak aby zakres mieścił się w zakresie od 1 do 12. 

6 Jeśli warunek w poprzednim wierszu jest prawdziwy, to łańcuch ten jest zwracany i drukowany w 

wierszu 8.. 

7 Jeśli czas jest inny niż PM, to ten ciąg jest zwracany do wiersza 8. 

8 Wywoływana jest funkcja clock_time (). Ciąg jest zwracany i odbierany jako argument wbudowanej 

funkcji print (). Czas zostanie wydrukowany w notacji AM / PM. 

Zwracanie wielu wartości 

Czasami możesz chcieć zwrócić wiele wartości z funkcji. Na przykład, otworzyłeś plik lub bazę danych i 

chcesz zdefiniować funkcję do pobierania informacji poprzez odczytywanie wierszy z pliku lub 

pobieranie wierszy z bazy danych. Funkcja zwróci listę pobranych towarów, na przykład produkt, 

numer jednostki, cenę, ilość i tak dalej. PHP pozwala zwracać nie tylko pojedyncze wartości, ale także 

tablice i tablice asocjacyjne. W przykładzie 9.9 zastosowano prostą funkcję, aby podnieść do kwadratu 

wszystkie wartości w tablicy i zwrócić zmodyfikowaną tablicę. Uwaga: musisz zwrócić tablicę, a nie jej 

poszczególne elementy; na przykład return ($ n [0], $ n [1], $ n [2], $ n [3]) byłoby błędne. 

Przykład 

<?php 

1 $numbers=array(1,2,3,4,5,6); 

print "<pre>Before: "; 

print_r($numbers); 

2 $new_numbers = square($numbers); 

print "<br />After: "; 

print_r($new_numbers); 

print "</pre><br />"; 

3 function square($n){ 

for($i=0; $i<count($n); $i++){ 

4 $n[$i] = $n[$i] * $n[$i]; 

} 

5 return $n; // Return an array 

} 



?> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowano numeryczną tablicę liczb całkowitych. 

2 Wywoływana jest funkcja square(). Tablica liczb całkowitych jest przekazywana jako lista 

argumentów do funkcji. 

3 Funkcja square() przyjmuje jeden parametr, tablicę liczb całkowitych przekazaną w linii 2. 

4 W tym miejscu funkcja wykonuje swoje zadanie podniesienia do kwadratu każdego z elementów 

liczby przekazane na liście parametrów. 

5 Tablica $n, składająca się z listy liczb, jest zwracana dzwoniącemu z tej funkcji, a następnie 

wyświetlana. 

Rozważ następny przykład. Nie omawialiśmy PHP i jego interakcji z bazą danych MYSQL, ale możesz 

przeoczyć szczegóły i zobaczyć, że funkcja get_info() zwraca wielowymiarową tablicę wynikającą z 

zapytania do bazy danych. Sekcja z wyjaśnieniami powinna wyjaśniać, jak działa ta funkcja. 

Przykład  

<html><head><title>Returning a List</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h2>Function Returns an Array of Hashes</h2> 

<?php 

print "Opening a connection<br />"; 

1 $connection=mysql_connect("localhost","root","") or 

die ("Couldn't open connection"); 

2 $result=mysql_select_db("northwind"); 

if($result){echo "Database \"northwind\" selected<br />";} 

3 function get_info(){ 

$record=array(); 

4 $result_set=mysql_query("SELECT * FROM Shippers"); 

5 while($row=mysql_fetch_assoc($result_set)){ 

array_push($record, $row); 

} 

6 return($record); 

} 



?> 

<br /><br /> 

<b> 

<?php 

7 $company_records=get_info(); 

8 foreach ( $company_records as $key=>$value){ 

9 foreach( $value as $field_key=>$val){ 

print "$field_key => $val<br />"; 

} 

print "<hr>"; 

} 

?> 

</b> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja PHP mysql_connect() otwiera połączenie z serwerem MYSQL i zwraca łącze do serwera, 

abyśmy mogli teraz uzyskać dostęp do bazy danych. 

2 Tutaj jest wybierana baza danych. Popularna baza danych o nazwie Northwind jest otwierany i 

zwracany jest uchwyt zasobu, aby umożliwić do niego dostęp. Typ zasobu zawiera specjalną procedurę 

obsługi połączenia z bazą danych utworzonego podczas nawiązywania połączenia z bazą danych. 

3 Funkcja get_info() jest zdefiniowana. Pobierze wszystkie rekordy z tabeli nadawców i zwróci je 

dzwoniącemu. 

4 Funkcja mysql_query() wysyła zapytanie do aktualnie aktywnej bazy danych northwind i zwraca 

odniesienie do wybranych danych; to znaczy wszystkie rekordy w Shippers. 

5 Funkcja mysql_fetch_assoc () zwraca tablicę asocjacyjną odpowiadającą pobranemu wierszowi i 

przenosi wewnętrzny wskaźnik danych do następnego wiersza. 

6 Zestaw rekordów z tabeli Nadawcy jest zwracany do programu wywołującego jako tablicę tablic 

asocjacyjnych. 

7 Wywoływana jest funkcja get_info(). Tablica rekordów (tablice asocjacyjne) jest zwracana i 

przypisywana do $company_list. 

8 Pętla foreach służy do iteracji kluczy i wartości trzech tablic, z których każda zawiera tablicę 

asocjacyjną. 



9 Ta wewnętrzna pętla foreach pobiera klucze i wartości z każdej z   tablicy asocjacyjnej zwrócone przez 

funkcję, czyli każdy rekord w tabeli nadawcy. 

Korzystanie z funkcji zwrotnej 

Funkcja zwrotna to taka, która nie jest wywoływana bezpośrednio w programie; zamiast tego jest 

wywoływana przez inną funkcję. Oznacza to, że jedna funkcja przyjmuje inną funkcję, zwaną funkcją 

zwrotną, jako argument. Funkcje wywołania zwrotnego są często używane do wykonywania 

dowolnych zadań na każdej pozycji na liście pozycji. Jedna funkcja przegląda listę, a druga udostępnia 

kod reprezentujący zadanie, które zostanie wykonane na każdym elemencie. PHP udostępnia szereg 

funkcji tablicowych, które wykorzystują „wywołania zwrotne”. Niektóre z tych funkcji to 

preg_replace(), array_filter(), array_map() i tak dalej. Funkcja PHP jest po prostu przekazywana przez 

jej nazwę jako ciąg. Możesz przekazać dowolną wbudowaną lub zdefiniowaną przez użytkownika 

funkcję z wyjątkiem array(), echo(), empty(), eval(), exit(), isset(), list(), print() i unset(). 

Funkcja array_map() 

W poniższym przykładzie użyto funkcji array_map() języka PHP, aby zademonstrować użycie funkcji 

zwrotnej. Funkcja array_map() zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy oryginalnej tablicy po 

zastosowaniu funkcji wywołania zwrotnego do każdego elementu. Liczba parametrów akceptowanych 

przez funkcję zwrotną powinna odpowiadać liczbie tablic przekazanych do array_map(). 

Format 

tablica tablica_mapa (wywołanie zwrotne, tablica arr1 [, tablica ...]) 

Przykład: 

function square ($ n) {// Funkcja zwrotna zdefiniowana przez użytkownika return $ n * $ n; } 

$ liczby = tablica (1,4,6,8); $ squared_list = array_map ("kwadrat", "$ numery"); 

Przykład  

<?php 

1 function salestax($price){ // Callback function 

$tax = 1.15; 

2 return($price * $tax); 

} 

3 $before_prices=array(1.50, 3.55, 4.75, 6.00); 

4 // array_map 

$after_prices=array_map("salestax", $before_prices); 

print "<b>Before map: "; 

foreach ($before_prices as $value){ 

5 printf("\$%.2f ",$value); 

} 



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

print "After map: "; 

foreach ($after_prices as $value){ 

6 printf("\$%.2f ",$value); 

} 

?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest zdefiniowana przez użytkownika funkcja wywołania zwrotnego. Będzie on wywoływany dla 

każdego elementu, $price, w tablicy wartości, które otrzymuje z innej funkcji o nazwie array_map(). 

2 Wartość każdego elementu tablicy zostanie zwrócona po naliczeniu do niego podatku od sprzedaży. 

3 Funkcja zwrotna zwraca tablicę o nazwie $after_prices po wykonaniu obliczenia na każdym 

elemencie $before_prices. 

4 Funkcja array_map() stosuje określone zadanie do każdego elementu tablicy, używając funkcji 

wywołania zwrotnego do wykonania zadania. W tym przykładzie funkcja array_map() przyjmuje dwa 

argumenty: $salesprice, nazwa funkcji zwrotnej (przekazana jako ciąg znaków), która zostanie 

wywołana dla każdego elementu tablicy; i $before_prices, nazwa tablicy, na której funkcja wywołania 

zwrotnego wykona to samo zadanie dla każdego elementu. Po prostu do każdej ceny na liście zostanie 

doliczony podatek od sprzedaży. Nowa tablica, $after_prices, będzie odzwierciedlać rozszerzenie cena 

po doliczeniu podatku od sprzedaży. 

5 Oryginalne ceny są drukowane. 

6 Wyświetlan są nowe ceny po obliczeniu podatku od sprzedaży 

Funkcja array_walk_recursive() 

Array_walk_recursive() stosuje zdefiniowaną przez użytkownika funkcję zwrotną do każdego elementu 

tablicy i będzie się powtarzać w zagnieżdżonych tablicach. Zwykle funkcja array_walk_recursive () 

przyjmuje dwa argumenty: pierwszy to tablica, przez którą przechodzi, a drugi wartość klucza lub 

indeksu tablicy. Trzeci, opcjonalny argument to dodatkowa wartość, którą można wysłać do funkcji 

zwrotnej. Funkcja zwraca prawdę w przypadku sukcesu i fałsz w przypadku niepowodzenia. Jeśli 

funkcja wywołania zwrotnego musi działać z rzeczywistymi wartościami tablicy, określ pierwszy 

parametr wywołania zwrotnego jako odniesienie. Następnie wszelkie zmiany wprowadzone w tych 

elementach zostaną wprowadzone w samej oryginalnej tablicy. 

Format 

bool array_walk_recursive ( array &input, callback funcname 

[, mixed userdata] ) 

Example  

<html><head><title>Walking Through a Multidimensional Array 

</title> 



</head><body> 

<div align="center"> 

<h3>Using a Callback Function with a Multidimensional 

Array</h3> 

<?php 

1 $numbers=array(array(1,2,3,4), 

array(4,8,10,12), 

array(20,25,30,35), 

); 

2 function cube(&$element,$index){ 

print $index; // prints 012301230123 

$element=$element*$element*$element; 

} 

?> 

<table border='1'><caption><font size='-1'>The <em> 

array_walk_recursive()</em> function</font></caption> 

<?php 

3 array_walk_recursive($numbers,'cube'); 

for($i=0; $i < 3; $i++){ 

echo "<tr bgcolor='999FFF'>"; 

for($j=0; $j<4; $j++){ 

echo "<td><b>".$numbers[$i][$j] ; 

} 

echo "</td></tr>"; 

} 

echo "</table>"; 

?> 

</div> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 



1 $numbers to tablica numeryczna zawierająca trzy tablice. 

2 Ta funkcja zwrotna pobiera odwołanie do tablicy, po której chodzi, jako jej pierwszy argument i $key, 

który jest indeksem każdego elementu tablicy. Jego funkcją jest przejście przez tablicę dzielącą każdy 

z jej elementów na kostkę. 

3 Funkcja array_walk_recursive() przyjmuje tablicę jako pierwszy argument, a nazwę funkcji „cube” 

jako wartość ciągu drugiego argumentu. Funkcja cube() jest funkcją zwrotną, która zostanie 

zastosowana do każdego elementu dwuwymiarowej tablicy, $numbers 

Zakres 

Zakres odnosi się do części programu, które mogą wyświetlać zmienną lub mieć do niej dostęp; to 

znaczy, gdzie zmienna jest widoczna. Czas życia określa, jak długo istnieje zmienna. Istnieją trzy typy 

zasięgu dla zmiennych PHP: lokalny, globalny i statyczny. Zmienne lokalne są widoczne w funkcji, a ich 

żywotność kończy się wraz z zakończeniem funkcji. Zmienne globalne są widoczne dla skryptu, ale 

zwykle nie są widoczne dla funkcji. Żyją przez cały czas wykonywania skryptu i umierają, gdy skrypt się 

kończy. Zmienne statyczne są lokalne dla funkcji, ale zachowują swoją wartość z jednego wywołania 

funkcji do drugiego. Umierają, gdy scenariusz się kończy. Spójrzmy na kilka przykładów, aby zobaczyć, 

jak działa zakres i całe życie. 

Zakres lokalny 

Domyślnie wszystkie zmienne zadeklarowane w funkcjach są lokalne dla funkcji; to znaczy, nie są 

widoczne poza funkcją i umierają, gdy funkcja kończy działanie. W żargonie komputerowym zmienne 

te są umieszczane na stosie, gdy funkcja się uruchamia, i wyskakuje, gdy funkcja się kończy. 

Przykład  

<?php 

1 $friend = "Sam"; // Global variable, visible outside 

functions 

2 function who(){ 

3 $friend = "Joe"; // Local variable; disappears when 

// function ends 

print "In the function $friend is your local friend.<br 

/>"; 

} 

4 who(); // Function call 

5 print "Out of the function, your friend is $friend.<br.>"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 $ przyjaciel jest zmienną globalną, ponieważ jest widoczna dla głównego skryptu, a zniknie po 

zakończeniu skryptu. Nie będzie widoczny w funkcjach. 



2 Zdefiniowano funkcję o nazwie who(). 

3 Chociaż ta zmienna jest również nazywana $friend, jest inną zmienną. Jest lokalny dla funkcji i zniknie 

po zakończeniu funkcji. Gdyby ta zmienna nie została zdefiniowana, oryginalny $friend nadal nie byłby 

tutaj widoczny. 

4 Wywoływana jest funkcja who(). Po wejściu do funkcji wartość $friend Sam jest poza zakresem, 

dopóki funkcja się nie zakończy. Joe jest przyjacielem. 

5 Poza funkcją globalna zmienna $friend jest teraz w zasięgu a Sam jest przyjacielem. 

Zakres globalny 

Z poziomu funkcji nie możesz uzyskać dostępu do zmiennych, które zostały zadeklarowane poza 

funkcją, chyba że przekażesz zmienną do funkcji jako argument, przez odniesienie. Jeśli chcesz uzyskać 

dostęp do zmiennej zewnętrznej w funkcji bez przekazywania jej przez odwołanie, możesz użyć 

instrukcji global. Umieszczenie słowa kluczowego global przed nazwą zmiennej umożliwia teraz dostęp 

do zmiennej zdefiniowanej poza funkcją. 

Format 

globalna nazwa_zmiennej1, nazwa_zmiennej2, nazwa_zmiennej3 .....; 

Przykład  

<html><head><title>Function Arguments</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"><font size="+1" face="arial"> 

<?php 

1 function raise_sal(){ 

2 global $salary; 

3 $salary *= 1.1; // 10 percent raise 

} 

4 $salary = 50000; 

5 raise_sal(); 

?> 

6 Congratulations! Your new salary is $<?= $salary?>.<br />"; 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowano funkcję raise_sal(). 

2 Słowo kluczowe global umożliwia tej funkcji dostęp do zmiennej $ wynagrodzenie, zdefiniowanej 

poza tą funkcją. 

3 Globalne wynagrodzenie $ jest modyfikowane w funkcji. 



4 Zmienna $ wynagrodzenie jest zdefiniowana poza funkcją i nie jest 

dostępne dla funkcji, chyba że jest przekazywane przez odniesienie lub jest globalne w funkcji. 

5 Wywoływana jest funkcja raise_sal(). 

6 Dane wyjściowe HTML pokazują, że wynagrodzenie zostało zmienione w funkcji. 

Tablica $ GLOBALS () 

Innym sposobem dostępu do zmiennej globalnej w funkcji jest tablica $ GLOBALS []. Zawiera wszystkie 

zmienne, które mają w skrypcie zasięg globalny (tj. Wszelkie zmienne zadeklarowane poza funkcjami). 

Przykład 

<html><head><title>Function Arguments</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"><font size="+1" face="arial"> 

<?php 

function raise_sal(){ 

1 $GLOBALS['salary'] *= 1.1; 

} 

$salary = 50000; 

raise_sal(); 

?> 

2 Congratulations! Your new salary is $<?=$salary?>.<br /> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica $ _GLOBALS [] daje funkcji dostęp do zmiennych zdefiniowanych spoza funkcji; w tym 

przypadku pensja w dolarach. Nazwa zmiennej staje się kluczem w tablicy asocjacyjnej $ _GLOBALS []. 

Ten przykład jest dokładnie taki sam, jak w przykładzie wcześniejszym, z tym wyjątkiem, że w tym 

przykładzie słowo kluczowe global zostało użyte, aby udostępnić funkcję zmiennej $ wynagrodzenie. 

2 Dane wyjściowe HTML pokazują, że wynagrodzenie zostało zmienione w funkcji. 

Zmienne statyczne 

Zmienne zadeklarowane w funkcjach zwykle znikają po zakończeniu funkcji. Są lokalne dla funkcji. Są 

tworzone, gdy funkcja jest wywoływana i umierają, gdy się kończy. Zmienna statyczna jest lokalna dla 

funkcji, co oznacza, że nie jest widoczna poza funkcją, ale nie umiera po zakończeniu funkcji. Po 

zainicjowaniu zmienna statyczna nie straci swojej wartości między wywołaniami funkcji. „Pamięta” 

wartość, jaką posiadał od jednego połączenia do drugiego. 

Przykład 

<?php 



function trackme(){ 

1 static $count=0; 

2 $count++; 

echo "You have been here $count times.\n<br />"; 

} 

3 trackme(); 

trackme(); 

trackme(); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Ustawiając zmienną jako statyczną, zachowa ona swoją wartość nawet po zakończeniu funkcji. Za 

każdym razem, gdy wywoływana jest funkcja trackme(), licznik będzie zwiększany o 1. Zmienna $count 

jest inicjalizowana do zera tylko przy pierwszym wywołaniu funkcji. 

2 Wartość $count jest zwiększana o 1. 

3 Funkcja trackme() jest wywoływana trzy razy. Za każdym razem, gdy jest wywoływany, wartość 

licznika jest zwiększana i wyświetlana. 

Przykład 

<html><head><title>Function Arguments</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"><font face="verdana"> 

<?php 

1 function increase_font($size){ 

2 static $total=0; // The value of $total will persist 

// between calls 

3 $newfont= $size++ ; 

4 $total += $newfont; // Keep a running total 

?> 

5 <font size='<?=+$newfont?>'>bigger<br /> 

<?php 

6 if ($total > 10){ 

print "+$total: Too big.<br />"; 

exit; 

} 



} 

7 for ($n=0; $n<=10; $n++){ 

increase_font($n); 

} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowano funkcję growth_font(). Ma parametr $size, który reprezentuje rozmiar czcionki dla 

wymienionej powyżej czcionki Verdana. 

2 Zmienna statyczna $total jest zdefiniowana i ma przypisaną wartość początkową 0. Zmienna ta nie 

zapomni swojej wartości po zakończeniu funkcji. Zmienne statyczne zachowują swoją wartość od 

wywołania funkcji do wywołania funkcji. 

3 Zmienna $newfont jest zwiększana o 1, gdy funkcja jest wywoływana. 

4 Wartość zmiennej $newfont jest dodawana do $total. $total jest statyczne; to znaczy, zachowuje 

swoją wartość z ostatniego wywołania funkcji. W przeciwnym razie byłaby zerowana za każdym razem, 

gdy funkcja jest wywoływana. 

5 Przypisywana jest wartość nowego rozmiaru czcionki. 

6 Gdy skumulowana suma osiągnie wartość większą niż 10, skrypt kończy działanie. 

7 Za każdym razem, gdy przechodzi się przez pętlę for, wywoływana jest funkcja Increase_font(), która 

powoduje powiększenie czcionki o 1 punkt. 

Funkcje zagnieżdżania 

PHP obsługuje funkcje zagnieżdżania. Zagnieżdżona funkcja jest definiowana i wywoływana z poziomu 

innej funkcji. Aby funkcja zagnieżdżona stała się dostępna dla programu, należy wywołać funkcję 

zewnętrzną, zwaną również funkcją nadrzędną. Funkcje zagnieżdżone są rzadko używane. 

Format 

function OuterFunction(){ 

function NestedFunction(){ 

/*OuterFunction() must be called before 

NestedFunction() 

is available.*/ 

statements; 

} 

} 



Funkcje PHP można również zagnieżdżać w innych blokach instrukcji, takich jak instrukcje warunkowe. 

Podobnie jak w przypadku funkcji zagnieżdżonych, takie funkcje zostaną zdefiniowane tylko wtedy, gdy 

dany blok kodu zostanie wykonany. 

Przykład  

<?php 

1 function outer ($a, $b){ 

print "Greetings from outer()\n<br />"; 

2 function square($x) { // Nested function 

print "Greetings from square()\n<br />"; 

3 return $x * $x; 

} 

4 return square($a) + square($b); 

} 

5 $sum=outer(5,8); // Call to outer() 

echo "The sum of the squares is: $sum\n<br"; 

6 $squared=square(5); 

print "5 squared is: $squared.\n<br />"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja external () będzie funkcją nadrzędną dla funkcji w niej zagnieżdżonej. 

2 To jest deklaracja zagnieżdżonej funkcji square (). Ponieważ jest zagnieżdżony w funkcji external (), 

nie zostanie zdefiniowany, dopóki nie zostanie wywołany zewnętrzny (). 

3 Wartość zwracana przez tę zagnieżdżoną funkcję to kwadrat jej parametrów. 

4 Zwrócona wartość będzie sumą $ a i $ b po tym, jak zagnieżdżona funkcja square () podniosła je do 

kwadratu. 

5 Wywoływana jest funkcja nadrzędna, zwana external (), dwie liczby są przekazywane i zwracana jest 

suma ich kwadratów. outer() nazywana jest funkcją zagnieżdżoną, która zostanie zdefiniowana. 

6 Podobnie jak każda inna funkcja, funkcja zagnieżdżona square() jest dostępna po jej zdefiniowaniu. 

Nie jest dostępna, dopóki nie zostanie wywołana funkcja external (). 

Po wykonaniu funkcji zewnętrznej lub nadrzędnej funkcja zagnieżdżona jest definiowana i dostępna z 

dowolnego miejsca w bieżącym programie, tak jak każda inna funkcja. Funkcję nadrzędną można 

wykonać tylko raz, jeśli zawiera funkcje zagnieżdżone; w przeciwnym razie PHP wygeneruje błąd 

krytyczny 

Przykład 



<?php 

function outer ($a, $b){ 

print "Greetings from outer()\n<br />"; 

function square($x){ // Nested function 

print "Greetings from square()\n<br />"; 

return $x * $x; 

} 

return square($a) + square($b); 

} 

$sum=outer(5,8); 

echo "The sum of the squares is: $sum\n<br"; 

$sum=outer(10,2); // Wrong! Will cause square() to be redeclared 

?> 

Funkcje rekurencyjne 

Funkcja rekurencyjna to funkcja, która wywołuje samą siebie. Funkcje rekurencyjne są często używane 

do rozwiązywania pewnych typów problemów matematycznych; katalogi przechodzenia, połączone 

listy i drzewa binarne; łamać hasła; tworzyć anagramy i magiczne kwadraty; i tak dalej. Jeśli zadanie 

jest mniejszą wersją oryginalnego zadania podstawowego, problem można rozwiązać, pisząc funkcję 

rekurencyjną. Kiedy po raz pierwszy napotkasz rekursję, może się to wydawać nieco zagmatwane, jak 

przebywanie w domu luster. Gdy funkcja wywołuje samą siebie, program ponownie uruchamia tę samą 

funkcję, wykonuje instrukcje funkcji, a po jej powrocie przejmuje miejsce, w którym zostało przerwane 

w funkcji, która ją wywołała. Rekurencja może trwać w nieskończoność, więc musisz uważać, aby 

utworzyć warunek, który w pewnym momencie ją zatrzyma. Przykład często używany do opisu 

rekurencji można zademonstrować za pomocą funkcji do tworzenia liczby Fibonacciego. Co to jest? 

Cóż, zanim zaczniesz, przeczytaj tę odrobinę historii, jeśli masz czas lub zainteresowanie. Na początku 

XIII wieku włoski matematyk Leonardo Fibonacci wymyślił formułę zwaną ciągiem Fibonacciego, aby 

rozwiązać następujący problem przedstawiony na konkursie matematycznym w Pizie: Ile królików 

zostałoby wyprodukowane w ciągu roku, gdyby każda para, zaczynając od jednej pary królików, 

rozmnażała się co miesiąc z nową parą królików, które stają się produktywne, gdy mają jeden miesiąc 

i żaden z nich nie umiera, i tak dalej? Fibonacci wymyślił formułę nazwaną jego imieniem, aby 

odpowiedzieć na pytanie o królika. Ciąg Fibonacciego zwykle zaczyna się od 0 i 1, a następnie tworzy 

następną liczbę Fibonacciego, dodając do siebie dwie poprzednie liczby Fibonacciego: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 

13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 , 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946. . . Tak więc, aby uzyskać 

następną wartość po 21, dodaj 13 do 21, otrzymując następną liczbę Fibonacciego, która wynosi 34. 

Zatem liczba par królików na początku każdego miesiąca wynosi 1, 1, 2, 3, 5, 8 , 13, 21, 34 i tak dalej. 

Przykład 

<html><head><title>Fibonacci Series</title></head> 

<body> 



<div align="center"> 

<?php 

1 $count=0; 

2 function fib($num){ 

/* Find the Fibonacci value of a number */ 

global $count;  

3 $count++; 

4 switch($num) { 

case 0: 

return(0); 

break; 

case 1: 

return(1); 

break; 

default: // Including recursive calls 

5 return(fib($num - 1) + fib($num - 2)); 

break; 

} 

} 

?> 

<table border="1" cellspacing="2" cellpadding="5"> 

<caption>Fibonacci Sequence</caption> 

<tr> 

<?php 

6 for($num=0; $num < 10; $num++){ 

7 value=fib($num); 

// The Fibonacci sequence of 9 numbers starting at 0 

echo "<td bgcolor='#33FF66'>$value</td>"; 

} 

?> 

<tr> 



<br /> 

</table> 

<br /> 

8 The function called itself <?php echo $n; ?>times.<br /> 

</div> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $count jest ustawiana poza funkcją. Będzie śledzić liczbę wywołań funkcji fib(). 

2 Jest to funkcja zwana fib(), która wprowadzi pojęcie rekurencji, funkcja, która sama siebie wywołuje. 

Ta funkcja uruchamia zadanie początkowe i sama w sobie nie jest rekurencyjna. Gdy trzeba powtórzyć 

to samo zadanie, wywoła się funkcja fib(). 

3 Za każdym razem, gdy funkcja jest wywoływana, wartość $count jest zwiększana o 1. 

4 Instrukcja switch służy do sprawdzania przychodzących wartości a liczba, $num. Jeśli $num wynosi 0, 

zwrócona wartość będzie równa 0, a jeśli wynosi 1, zwrócona wartość to 0 + 1, czyli 1. Ponieważ te 

przypadki są tak proste, nie ma potrzeby wykonywania rekursji. Jeśli liczba jest większa niż 1, 

wprowadzany jest przypadek domyślny. 

5 To jest serce programu rekurencyjnego. Wynik pierwszego wywołania funkcji fib() jest dodawany do 

wyniku innego wywołania funkcji fib(). Funkcja będzie nadal wywoływać samą siebie, aż osiągnie punkt, 

w którym zwróci 0 lub 1. Jeśli $num wynosi 4, to fib() jest wywoływane 9 razy. Sekwencja wygląda 

mniej więcej tak: 

 

6 Pętla for będzie iterować przez 10 liczb, zaczynając od 0. Każda liczba zostanie z kolei wysłana do 

funkcji fib() w celu oceny. 

7 To jest pierwsze wywołanie funkcji fib(). Następna wartość z serii Fibonacciego zostanie zwrócona 

poprzez dodanie bieżącej wartości i jej poprzedniej wartości. Na przykład, jeśli 5 zostanie przekazane 

do fib(), zwrócona liczba będzie równa 5 + 3 lub 8. 

8 Ta liczba pokazuje, ile razy funkcja fib () była wywoływana w celu utworzenia sekwencji 

Biblioteki funkcji - wymagające i zawierające 

Jeśli masz funkcję lub zestaw funkcji, których będziesz ponownie używać w innych programach PHP, 

możesz zapisać te funkcje w pliku zwanym biblioteką. Gdy jesteś gotowy do korzystania z funkcji, po 

prostu dołącz bibliotekę do bieżącego skryptu za pomocą wbudowanych funkcji include() lub require(). 

Załóżmy na przykład, że masz dwie funkcje: jedną o nazwie total() do obliczenia sumy zbioru liczb, a 

drugą o nazwie ave() do obliczenia średniej ze zbioru liczb. Będziemy przechowywać te funkcje 

zdefiniowane przez użytkownika w pliku biblioteki o nazwie mylibrary.php. 



Konstrukcje require() i include() 

PHP udostępnia konstrukcje require() i include(), aby umożliwić użycie funkcji z pliku biblioteki w 

skrypcie PHP, jak pokazano poniżej: 

Format 

<?php 

require("mylibrary.php"); // Now functions in the library can 

be called 

echo "The average is ", ave(array(11,3,5,7,34)); 

?> 

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

----------- 

<?php 

include("mylibrary.php"); 

echo "The average is ", ave(array(11,3,5,7,34)); 

?> 

Konstrukcje include() i require() powodują, że określony plik jest dołączany i oceniany w skrypcie, 

podobnie jak wklejanie zawartości pliku do skryptu w wierszu, w którym został zażądany. Kiedy 

umieszczasz funkcję w zewnętrznym pliku, który zostanie później dołączony, upewnij się, że umieściłeś 

funkcję w tagach PHP, ponieważ gdy plik jest dołączany, jeśli brakuje tagów PHP, PHP automatycznie 

rozpoczyna przetwarzanie dołączonego pliku jako HTML dokument. Jedyną różnicą między include () a 

require() jest sposób, w jaki radzą sobie z niepowodzeniem. Metoda include () generuje ostrzeżenie i 

umożliwia kontynuowanie wykonywania skryptu, podczas gdy require() generuje błąd krytyczny. Aby 

PHP znalazł plik, który chcesz dołączyć, przeszukuje ścieżkę include_path zdefiniowaną w pliku php.ini 

[1], a jeśli pliku nie ma w ścieżce, spowodowałoby to błąd. (Pliki do dołączenia są najpierw wyszukiwane 

w ścieżce include_path względem bieżącego katalogu roboczego, a następnie w ścieżce include_path 

względem katalogu bieżącego skryptu. Jeśli nazwa pliku zaczyna się od ./ lub ../, jest szukany tylko w 

include_path względem bieżącego katalogu roboczego).  

W przypadku require() brakujący plik spowodowałby zamknięcie skryptu, podczas gdy z funkcją include 

() program będzie kontynuował działanie. Możesz także użyć ścieżki bezwzględnej, takiej jak require 

('C: \ pub \ library \ file.php') lub include ('/ usr / htdocs / file.php'). Podobnie jak require() i include(), 

instrukcje require_once() i include_once() uwzględniają i oceniają określony plik podczas wykonywania 

skryptu, ale require_once() i include_once() będą zawierać plik tylko raz, nawet jeśli w skrypcie jest 

więcej poleceń lub dołączeń. Pliki dołączania są często używane do zarządzania zawartością witryny 

sieci Web. Pliki są zewnętrzne w stosunku do programu i dołączane w razie potrzeby. Do dyskusji na 

temat zarządzania treścią. 

Przykład  

<html><head><title>Including a file</title></head> 

<body> 



<font size="+1"> 

<?php 

1 $color="red"; 

2 require_once("test.library"); // Could say: 

// 

include_once("test.library"); 

3 welcome(); 

?> 

<hr> 

<?php 

4 $color="blue"; 

5 welcome(); 

echo $mood, $color,"<br />"; 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

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

--- 

(file: test.library) 

6 <?php 

7 $color="purple"; 

8 function welcome(){ 

9 global $color; 

10 $mood="marvelous"; 

echo "Welcome to you!\n<br />"; 

11 echo "<font color=$color>"."What a $mood $color 

sky!\n</font><br />"; 

} 

?> 

Wyjaśnienie 



1 Zmienna $color ma przypisany kolor „czerwony”. 

2 Funkcja require_once() zawiera plik podany jako argument. W momencie ładowania tego pliku 

wszystkie zmienne i funkcje w nim zawarte są dostępne dla tego programu. Funkcja require_once() 

ładuje tylko raz plik, więc jeśli w przyszłości zostanie wykonana inna funkcja require(), nie zostanie 

ponownie dołączona. Wartość zmiennej $ color w wymaganym pliku jest fioletowa. 

3 Wywoływana jest funkcja zdefiniowana przez użytkownika, welcome(). Jego definicja znajduje się w 

załączonym pliku. Kolor czcionki będzie fioletowy, ponieważ zmiennej $ color przypisano „fioletowy” 

w wymaganym pliku w linii 7. 

4 Zmienna $color jest zmienną globalną. W linii 4 jest przypisywana wartość „niebieski”. 

5 Funkcja zdefiniowana przez użytkownika, welcome (), zostanie ponownie wywołana. Tym razem 

kolor tekstu będzie „niebieski”. Funkcja definiuje zmienną globalną, $color. Pobiera wartość koloru 

zdefiniowanego poza funkcją. 

6 Załączony plik zawiera kod PHP. Pamiętaj, że jeśli nie umieścisz kodu dołączonego pliku tagami PHP, 

gdy PHP rozpocznie przetwarzanie, potraktuje kod tak, jakby był dokumentem HTML, powodując błąd. 

7 Gdy plik jest wymagany, zmienne w nim zdefiniowane stają się częścią bieżącego skryptu PHP. 

Zauważ, że kiedy wywoływana jest funkcja welcome(), kolor tekstu jest fioletowy, a nie czerwony, 

ponieważ wymagany plik przedefiniował $ color, nadpisując $ color = "red" przez $ color = "purple".  

8 W tym miejscu funkcja zdefiniowana przez użytkownika jest definiowana w pliku zewnętrznym. 

9 Aby udostępnić dla funkcji zmienne spoza funkcji, używane jest słowo kluczowe global. 

10 Zmienna $ mood jest definiowana jako zmienna lokalna. 

11 Nie widać go poza funkcją. Kolor czcionki zmienia się wraz ze zmianą wartości $ color. 


