
FUNKJE



Funkcje php

• Funkcja to ciąg instrukcji stanowiących blok kodu, który
może byd wielokrotnie wykorzystywany w programach lub
jego miejscach



Funkcje php

Wbudowane

Tworzone 
przez 

użytkownika



FUNKCJE 

• Definicja funkcji ma postad

function nazwa(argument1, argument2, …….)

{

} 

Jeśli funkcja nie ma argumentów to 
nawiasy () zostają puste



Składa się ona z 

• Słowa kluczowego function ;

• Nazwy funkcji;

• Ujętej w nawiasy okrągłe listy parametrów;

• Ujętej w nawiasy klamrowe treści funkcji;

• Nazwa funkcji podlega takim samym zasadą jak 
zmiennej;

• Dodatkowym ograniczeniem jest to że funkcji nie 
wolno przeładowywad. Tzn w ramach skryptu może 
istnied tylko jedna funkcja o żądanej nazwie.



Wywołanie funkcji 

nazwa_funkcji(); 

Wywołuje funkcję o nazwie nazwa_funkcji 

Np. phpinfo();



Zmienne globalne 

• Są widoczne w całym skrypcie, są to zmienne, które zostały zdefiniowane

poza funkcją. Można z nich korzystad w każdym miejscu skryptu z

wyjątkiem wnętrza funkcji;

• Jeśli istnienie koniecznośd odwołania się do zmiennej globalnej we

wnętrzu funkcji można wykorzystad instrukcję global

globol $nazwa_zmiennej

Zmienne lokalne

Mają zasięg lokalny i są definiowane wewnątrz funkcji. Ich zasięg dotyczy tylko

funkcji w której są zdefiniowane poza nią są niewidoczne



Przykłady 

$liczba=1;

function pokaz() {

global $liczba;

echo 'Wyświetlana liczba: '.$liczba;

}

pokaz();



Przekazywanie parametrów funkcji

przez wartośd 

• Kiedy przekazuje się parametr,

utworzona zostaje nowa zmienna

zawierająca podaną wartośd. Jest
ona kopią oryginału. Można ją
dowolnie modyfikowad . Lecz
wartośd oryginalnej zmiennej poza
funkcją pozostaje niezmieniona

przez referencję

• zamiast tworzyć nową zmienną –

otrzymuje referencję (odwołanie)

do oryginalnej. Różnica polega na

tym, że nie posiada własnej

wartości, lecz odwołuje się do

oryginału. Każda modyfikacja

dotyczy oryginału

• Parametr przekazywany przez

referencje oznacza się poprzez

umieszczenie przed nazwą znaku

&



• Instrukcja sterująca return powoduje 
zakooczenie wykonania funkcji i zwrócenie 
wyniku

• Jeśli wyrażenie return zostanie wykonane to 
kolejne wiersze kodu funkcji zostaną 
zignorowane 

• Instrukcja return może występowad w funkcji 
dowolnie wiele razy

return 



Zwracanie wartości przez funkcję 

• Wychodzenie z funkcji nie jest jedynym 
powodem stosowania instrukcji return 

• Wiele funkcji używa return do komunikacji z 
wywołującym je kodem, zamiast wyświetlad 
wynik możemy zwrócid jego wartośd 



• Oto przykład funkcji wyznaczającej sumę 
dwóch cyfr 

function suma($a,$b)

{

return $a + $b;

}

$wynik = suma (3,4);

lub

echo suma (100, 2);



Funkcje daty i czasu 
• Funkcja time() zwraca informacje na temat bieżącej daty i czasu. Nie 

posiada żadnych argumentów. Informacje o czasie  dacie zwraca w formie 
liczby Liczba odpowiada liczbie sekund które upłynęły od godziny 00:00:00 
1 stycznia 1970 r

Funkcja getdate() 

• Przekazuje informacje o dacie czy czasie

getdate([znacznik czasu]) 



Indeksy tablicy zwracanej przez 
funkcję getdate 



Funkcja date 

• Funkcja date pozwala na określenie i podanie 
daty w określonym formacie

<?php

echo 'Dzisiaj jest ' . date('l, d.m.r'). „

?>



Niektóre znaczniki formatujące funkcję date 





FUNKCJE WBUDOWANE

• Funkcje include i require

Funkcje to jak widzieliśmy sposób na
wykorzystanie raz stworzonego kodu, ale nie
jedyny. W php mamy dwie funkcje include
i require , które pozwalają nam na dołączanie
do naszego skryptu fragmentów kodu, które
znajdują się w zewnętrznych plikach.



• include – wstawia całą zawartośd pliku , 
dołącza cały plik, jeśli np. plik  nie istnieje to 
pojawi się ostrzeżenie i program wykona się 
dalej 

• Require - wstawia całą zawartośd pliku , 
dołącza cały plik, jeśli np. plik  nie istnieje to 
pojawi się błąd krytyczny



Funkcje obsługi zmiennych

Funkcje isset( ), unset( )

Funkcja isset( ) zwraca wartośd TRUE jeżeli 
zmienna istnieje, lub FALSE jeżeli nie istnieje.
Funkcja unset( ) usuwa zmienną. 

Składnia funkcji:

isset("zmienna"); unset("zmienna"); 

empty – sprawdza czy jest pusta 

!empty – sprawdza czy nie jest pusta



Funkcje formatowania ciągów

• Funkcja nl2br

funkcja dla wybranego bloku tekstu przed 
każdym znakiem kooca linii automatycznie 
wstawi znacznik </br> i zwróci przetworzony 
tekst 

<?php

echo nl2br( 'ala ma kota. 

Kot ma Alę.  zostanie wyświetlony tak

tak '); jak zapisaliśmy w kodzie

?>



• Funkcja wordwrap

służy do formatowania tekstu w postaci kolumny 

Funkcja ma dwa argumenty: 

Liczba określająca maksymalną długośd linii oraz argument 
podziału  

wordwrap($tekst,30, '<br>\n‘)



Funkcje tekstowe 

• Funkcja trim – usuwa spacje zarówno z prawej 
jak i z lewej strony ciągu znaków

ltrim - usuwa spacje z lewj strony

rtrim – usuwa spacje z prawej strony 

<?php

echo trim('"   Tekst  "');

?>



• ucfirst zamienia pierwsza literę na wielką 

echo ucfirst ('ala ma kota');

• strtoupper zamienia wszystkie litery w ciągu 
znaków na wielkie ;

echo strtoupper ('ala ma kota');

• strtolower zamienia wszystkie litery w ciągu 
znaków na małe

echo strtolower ('KOT MA ALĘ');



• strlen podaje długośd znaków w wyniku 
otrzymujemy liczbę 

echo strlen ('KOT');

• substr funkcja za pomocą której możemy 
pobrad dowolny ciąg znaków (dowolna 
długośd tekstu)

• podajemy ciąg źródłowy w pierwszym 
parametrze w drugim od którego ma się 
zacząd pobieranie tekstu  i ilośd znaków 
pobrania numerowane są od 0 

echo substr ('ala ma kota',0,3);

//poda Ala



• strstr wyszukuje wskazany tekst w dowolnym 
ciągu znaków jeżeli go znajdzie to zwraca tekst 
od danego ciągu znaków do kooca czyli ma 
kota 

echo strstr ('ala ma kota',"ma");

• str_replace zamiana dowolnego ciągu znaków 
na inny 

• Najpierw piszemy słowo które ma byd 
zastąpione potem to czym go zastampiamy a 
w 3 parametrze podajemy ciąg znaków w 
którym zamiany chcemy dokonad

echo str_replace("Ala", "Tomek", "Ala ma kota");



Funkcja pi( )

Funkcja ta zwraca przybliżoną wartośd liczby PI

Składnia funkcji:

pi(); 

Funkcja pow( )

Funkcja ta zwraca wartośd obliczoną poprzez 
podniesienie do potęgi liczby przekazanej jako 
argument podstawa do potęgi za pomocą liczby 
przekazanej jako argument wykładnik

Składnia funkcji:

pow(liczba_podstawa, liczba_wykładnik); 



Funkcja sqrt( )

Funkcja ta zwraca pierwiastek kwadratowy liczby 
przekazanej jako argument

Składnia funkcji:

sqrt(liczba); 



Funkcje generowania liczb losowych

Funkcja getrandmax( )

Funkcja ta zwraca największą liczbę jaka może zostad 
wygenerowana przy pomocy funkcji rand( )

Składnia funkcji:

getrandmax(); 
Funkcja rand( )

Funkcja ta zwraca liczbę mieszczącą się w zakresie o 
najmniejszej do największej podanej w argumencie 
funkcji

Składnia funkcji:

rand(liczba_min, liczba_max); 



• wysylanie e-meila

$adres = "adres@onet.pl";

$temat = "temat wiadomości";

$tresc = "Witam! \n tu tresc\n Pozdrawiam";

$naglowek="From: nasz adres@strona.pl\n";

• $wyslany = 
mail($adres,$naglowek,$temat,$tresc);\



I sprawdzamy stan zmiennej, jeśli ustawiona jest 
na wartośd true to drukujemy komunikat, że 
meil został wysłany w przeciwnym wypadku 
informujemy o błędzie 

$wysylamy = mail($adres,$temat,$tresc,$naglowek);

if ($wysylamy) {

echo ("mail został wysłany");

}

else {

echo ("nie udało się wysład maila");

}


