DUM 18 téma: Složené datové typy, funkce
ze sady:

2

ze šablony:

8 – Internet

tematický okruh sady:

Tvorba dynamických www stránek
určeno pro:

3. ročník

vzdělávací obor:

26-41-M/01 Elektrotechnika - Elektronické počítačové systémy

vzdělávací oblast:

odborné vzdělávání

metodický list/anotace:

VY_32_INOVACE_08218ml.pdf

pomocné soubory:

Index11.php – index17.php,12-form.php – 17-form.php,

I. Funkce
a) Definice funkce
function jméno_funkce (názvy_vstupních_proměnných){
příkazy;
return návratová_hodnota;
}
př:
function min(int $x, int $y){
if($x<$y)
return $x;
return $y;
}

Cvičení:
1. Vytvořte funkci mocnina(zaklad,exponent) a vyzkoušejte ji na webové stránce.
2. Upravte úlohu z předchozího výukového materiálu: Uživatel zadá počet lidí. A script
vytvoří na další stránce formulář, kam půjdou zapsat příjmení těchto lidí. Definujte a
využijte funkci.
3. Stáhněte si text dlouhý alespoň 5 stránek a uložte ho jako html stránku ve které si
ukotvíte začátek a konec dokumentu (<a name=” ”>).
Vytvořte funkci odkaz(), která vloží odkaz na začátek a konec dokumentu a zkuste 3x
vložit tuto funkci do vaší stránky. (index13)
b) Vytvoření funkce v externím souboru:
<?php
require_once("url_souboru");
funkce_v_pom_souboru(...);
?>
př:
<?php
require_once("pom.php");
hlavicka(1);
?>

Cvičení:
4. Vytvořte si pomocný soubor s funkcí hlavicka(cislo_stranky), která vloží na stránku
hlavičku html dokumentu kde:
· titulek : cislo_stranky-Muj Web.
5. Vytvořte také menu a patičku stránky tak, aby uživatel vkládal pouze obsah
jednotlivých stránek (pouze vnitřek body) – využijte tag DIV.
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II. Pole
$název_pole = array ("hodnota1", "hodnota2", ...);
$název_pole[cislo_prvku]=hodnota;
př:
$pole = array(“pondeli”,”utery”,”ctvrtek”);
$pole[2] = “streda“;
Práce s polem:
Ø stejná jako v C/C++ - for cykly
Ø Celá řada pomocných funkcí, např:
o count($název_pole);
o foreach ($název_pole as $pozice => $hodnota){ příkazy;
}
o foreach ($název_pole as $hodnota){ příkazy; }

Cvičení:
6. Vytvořte pole o 5-15 slovech. Vypište obsah tohoto pole v tabulce na obrazovku.

III. Řetězce
Jednodušší práce než v C/C++. S řetězcem lze pracovat jako s proměnnou, kde celý řetězec
je vlastně hodnota této proměnné (v C/C++ to bylo pole znaků a s řetězcem se výhradně
pracovalo jako s polem znaků).
Proto nejsou potřeba některé funkce: strcpy, strcat.
$retez1=”Ahoj”;
$retez2=$retez1 . ” Karle”;
Funkce pro práci s řetězcem v PHP
Ø Délka řetězce
strlen($retezec);
Ø Vyříznutí části řetězce
substr($retezec,prvni_znak,pocet_znaků);
Ø Zjištění ASCII kódu
ord(’znak’);
a obráceně
chr(cislo_v_ASCII);
Ø Rozdělení řetězce podle znaku
strstr($retezec,’znak’);
Ø Pozice podřetězce
strpos($retezec,”ret”);
Ø Rozdělení řetězce do pole
$pole=explode(oddělovač,$retezec);

Cvičení:
Nechte uživatele zadat emailovou adresu a vypište na následující stránce jeho přihlašovací
jméno a emailový server.
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