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PHP PHP –– Aula 10Aula 10
ÍÍndices das Funndices das Funçções de acesso ao ões de acesso ao PostgreSQLPostgreSQL
pg_affected_rowspg_affected_rows --> Retorna o n> Retorna o núúmero de registros afetados (linhas)mero de registros afetados (linhas)
pg_cancel_querypg_cancel_query --> Cancela uma consulta (> Cancela uma consulta (queryquery) ass) assííncronancrona
pg_client_encodingpg_client_encoding --> Retorna a codifica> Retorna a codificaçção do clienteão do cliente
pg_closepg_close --> Fecha uma conexão > Fecha uma conexão PostgreSQLPostgreSQL
pg_connectpg_connect --> Abre uma conexão > Abre uma conexão PostgreSQLPostgreSQL
pg_connection_busypg_connection_busy --> Verifica se a conexão est> Verifica se a conexão estáá ocupada ou nãoocupada ou não
pg_connection_resetpg_connection_reset --> Reinicia uma conexão (> Reinicia uma conexão (reconectareconecta))
pg_connection_statuspg_connection_status --> Retorna o status da conexão> Retorna o status da conexão
pg_copy_frompg_copy_from --> Insere registros em uma tabela a partir de um > Insere registros em uma tabela a partir de um arrayarray
pg_copy_topg_copy_to --> Copia uma tabela em um > Copia uma tabela em um arrayarray
pg_dbnamepg_dbname --> Retorna o nome do banco de dados> Retorna o nome do banco de dados
pg_deletepg_delete --> Remove registros.> Remove registros.
pg_end_copypg_end_copy --> Sincroniza com o > Sincroniza com o backendbackend PostgreSQLPostgreSQL
pg_escape_byteapg_escape_bytea --> Gera bin> Gera bináários para o tipo rios para o tipo byteabytea
pg_escape_stringpg_escape_string --> Gera string para o tipo > Gera string para o tipo texttext//charchar



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
ÍÍndices das Funndices das Funçções de acesso ao ões de acesso ao PostgreSQLPostgreSQL
pg_fetch_allpg_fetch_all --> Retorna todas as linhas (registros) como um > Retorna todas as linhas (registros) como um arrayarray
pg_fetch_arraypg_fetch_array --> Retorna uma linha (registro) como um > Retorna uma linha (registro) como um arrayarray
pg_fetch_assocpg_fetch_assoc --> Retorna uma linha (registro) como um > Retorna uma linha (registro) como um arrayarray
pg_fetch_objectpg_fetch_object --> Retorna uma linha (registro) como um objeto> Retorna uma linha (registro) como um objeto
pg_fetch_resultpg_fetch_result --> Retorna valores a partir de um recurso (> Retorna valores a partir de um recurso (resourceresource) de ) de 
resultadoresultado
pg_fetch_rowpg_fetch_row --> Retorna uma linha como um > Retorna uma linha como um arrayarray enumeradoenumerado
pg_field_is_nullpg_field_is_null --> Testa se o campo > Testa se o campo éé NULLNULL
pg_field_namepg_field_name --> Retorna o nome de um campo> Retorna o nome de um campo
pg_field_numpg_field_num --> Retorna o n> Retorna o núúmero do campo referidomero do campo referido
pg_field_prtlenpg_field_prtlen --> Retorna o comprimento impresso> Retorna o comprimento impresso
pg_field_sizepg_field_size --> Retorna o tamanho de armazenamento interno de um campo> Retorna o tamanho de armazenamento interno de um campo
pg_field_typepg_field_type --> Retorna o nome do tipo para o campo de nome > Retorna o nome do tipo para o campo de nome 
correspondentecorrespondente
pg_free_resultpg_free_result --> Libera a mem> Libera a memóória usada pelo resultadoria usada pelo resultado
pg_get_notifypg_get_notify --> > PingPing database database connectionconnection
pg_get_pidpg_get_pid --> > PingPing database database connectionconnection

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
ÍÍndices das Funndices das Funçções de acesso ao ões de acesso ao PostgreSQLPostgreSQL
pg_get_resultpg_get_result --> Retorna o resultado de uma consulta (> Retorna o resultado de uma consulta (queryquery) ass) assííncronancrona
pg_hostpg_host --> Retorna o nome da m> Retorna o nome da mááquina associada a uma conexãoquina associada a uma conexão
pg_insertpg_insert --> Insere um > Insere um arrayarray na tabelana tabela
pg_last_errorpg_last_error --> Retorna a string da > Retorna a string da úúltima mensagem de erro de uma conexãoltima mensagem de erro de uma conexão
pg_last_noticepg_last_notice --> Retorna a > Retorna a úúltima notificaltima notificaçção do servidor ão do servidor PostgreSQLPostgreSQL
pg_last_oidpg_last_oid --> Retorna o > Retorna o úúltimo ltimo oidoid do objetodo objeto
pg_lo_closepg_lo_close --> Fecha um objeto grande (> Fecha um objeto grande (largelarge objectobject))
pg_lo_createpg_lo_create --> Cria um objeto grande (> Cria um objeto grande (largelarge objectobject))
pg_lo_exportpg_lo_export --> Exporta um objeto grande (> Exporta um objeto grande (largelarge objectobject) para um arquivo) para um arquivo
pg_lo_importpg_lo_import --> Importa um objeto grande (> Importa um objeto grande (largelarge objectobject) a partir de um ) a partir de um 
arquivoarquivo
pg_lo_openpg_lo_open --> Abre um objeto grande (> Abre um objeto grande (largelarge objectobject))
pg_lo_read_allpg_lo_read_all --> Lê um objeto grande (> Lê um objeto grande (largelarge objectobject) inteiro e o envia ) inteiro e o envia 
diretamente para o navegadordiretamente para o navegador
pg_lo_readpg_lo_read --> Lê um objeto grande (> Lê um objeto grande (largelarge objectobject))
pg_lo_seekpg_lo_seek --> Procura uma posi> Procura uma posiçção em um objeto grande (ão em um objeto grande (largelarge objectobject))
pg_lo_tellpg_lo_tell --> Retorna a posi> Retorna a posiçção atual de um objeto grande (ão atual de um objeto grande (largelarge objectobject))



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
ÍÍndices das Funndices das Funçções de acesso ao ões de acesso ao PostgreSQLPostgreSQL
pg_lo_unlinkpg_lo_unlink --> Remove um objeto grande (> Remove um objeto grande (largelarge objectobject))
pg_lo_writepg_lo_write --> Escreve em um objeto grande (> Escreve em um objeto grande (largelarge objectobject))
pg_metadatapg_metadata --> Retorna os > Retorna os metadadosmetadados da tabela.da tabela.
pg_num_fieldspg_num_fields --> Retorna o n> Retorna o núúmero de camposmero de campos
pg_num_rowspg_num_rows --> Retorna o n> Retorna o núúmero de linhasmero de linhas
pg_optionspg_options --> Retorna as op> Retorna as opçções associadas com a conexãoões associadas com a conexão
pg_pconnectpg_pconnect --> Abre uma conexão > Abre uma conexão PostgreSQLPostgreSQL persistentepersistente
pg_pingpg_ping --> Faz um > Faz um pingping na conexão com o banco de dadosna conexão com o banco de dados
pg_portpg_port --> Retorna o n> Retorna o núúmero da porta associada com a conexão.mero da porta associada com a conexão.
pg_put_linepg_put_line --> Envia uma string terminada em NULL para o > Envia uma string terminada em NULL para o backendbackend
PostgreSQLPostgreSQL
pg_querypg_query --> Executa uma consulta (> Executa uma consulta (queryquery))
pg_result_errorpg_result_error --> Retorna a mensagem de erro associada a um resultado> Retorna a mensagem de erro associada a um resultado
pg_result_seekpg_result_seek --> Altera a posi> Altera a posiçção do ponteiro interno de um recurso ão do ponteiro interno de um recurso 
((resourceresource) de resultado) de resultado
pg_result_statuspg_result_status --> Retorna o status do resultado da consulta (> Retorna o status do resultado da consulta (queryquery))

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
ÍÍndices das Funndices das Funçções de acesso ao ões de acesso ao PostgreSQLPostgreSQL
pg_selectpg_select --> Seleciona registros.> Seleciona registros.
pg_send_querypg_send_query --> Envia uma consulta (> Envia uma consulta (queryquery) ) assincronaassincrona
pg_set_client_encodingpg_set_client_encoding --> Define a codifica> Define a codificaçção do clienteão do cliente
pg_tracepg_trace --> Habilita rastreamento em uma conexão > Habilita rastreamento em uma conexão PostgreSQLPostgreSQL
pg_ttypg_tty --> Retorna o nome da > Retorna o nome da ttytty associada com a conexãoassociada com a conexão
pg_unescape_byteapg_unescape_bytea --> Faz escape bin> Faz escape bináário para o tipo rio para o tipo byteabytea
pg_untracepg_untrace --> Desabilita o rastreamento de uma conexão > Desabilita o rastreamento de uma conexão PostgreSQLPostgreSQL
pg_updatepg_update --> Atualiza uma tabela.> Atualiza uma tabela.



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
int int pg_affected_rowspg_affected_rows((resourceresource resultresult))

Retorna o nRetorna o núúmero de linhas afetados por consultas INSERT, UPDATE e DELETE mero de linhas afetados por consultas INSERT, UPDATE e DELETE 
executados por executados por pg_querypg_query(). Se nenhuma linha foi afetada, ela retornar(). Se nenhuma linha foi afetada, ela retornaráá 0. O 0. O 
úúnico parâmetro para esta funnico parâmetro para esta funçção ão éé obrigatobrigatóório, recebendo normalmente o rio, recebendo normalmente o 
retorno vindo de retorno vindo de pg_querypg_query().().

<?<?phpphp
$resultado = $resultado = pg_querypg_query($($conexaoconexao, "INSERT INTO autor VALUES (', "INSERT INTO autor VALUES ('RossoniRossoni')" ); ')" ); 
$$numLinhasnumLinhas = = pg_affected_rowspg_affected_rows($resultado); ($resultado); 
echoecho $$numLinhasnumLinhas . " linhas foram afetadas.<. " linhas foram afetadas.<brbr>"; >"; 

?>?>

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
boolbool pg_cancel_querypg_cancel_query((resourceresource connectionconnection))

Cancela uma consulta (Cancela uma consulta (queryquery) ass) assííncrona enviada por ncrona enviada por pg_send_querypg_send_query(). Você (). Você 
não pode cancelar uma consulta executada por não pode cancelar uma consulta executada por pg_querypg_query(). O (). O úúnico parâmetro nico parâmetro 
exigido, tem origem no retorno de funexigido, tem origem no retorno de funçções de conexão com o PostgreSQL, ões de conexão com o PostgreSQL, 
como o como o pg_connectpg_connect() e () e pg_pconnectpg_pconnect().().

Obs.: Obs.: --> Exemplo no pr> Exemplo no próóximo slide.ximo slide.



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
pg_cancel_querypg_cancel_query -- exemploexemplo

<?<?phpphp
$cancelar = $cancelar = truetrue; //cancelar a execu; //cancelar a execuçção da SQLão da SQL
$$conexaoconexao = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora");=editora");
ifif (!(!pg_connection_busypg_connection_busy($($conexaoconexao)) )) 
{{

pg_send_querypg_send_query($($conexaoconexao,","selectselect * * fromfrom autor; autor; selectselect countcount(*) (*) fromfrom autor;");autor;");
ifif ($cancelar) {  ($cancelar) {  pg_cancel_querypg_cancel_query($($conexaoconexao);  });  }

}}
$res1 = $res1 = pg_get_resultpg_get_result($($conexaoconexao););
echoecho "Primeira chamada a "Primeira chamada a pg_get_resultpg_get_result(): $res1<(): $res1<brbr>";>";
$linhas1 = $linhas1 = pg_num_rowspg_num_rows($res1);($res1);
echoecho "$res1 possui $linhas1 registros<"$res1 possui $linhas1 registros<brbr><><brbr>";>";

$res2 = $res2 = pg_get_resultpg_get_result($($conexaoconexao););
echoecho "Segunda chamada a "Segunda chamada a pg_get_resultpg_get_result(): $res2<(): $res2<brbr>";>";
$linhas2 = $linhas2 = pg_num_rowspg_num_rows($res2);($res2);
echoecho "$res2 possui $linhas2 registros<"$res2 possui $linhas2 registros<brbr>";>";

?>?>

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
string string pg_client_encodingpg_client_encoding()()

Retorna a codificaRetorna a codificaçção do cliente como uma string. A string de retorno pode ser ão do cliente como uma string. A string de retorno pode ser 
SQL_ASCII, EUC_JP, EUC_CN, EUC_KR, EUC_TW, UNICODE, MULE_INTERNASQL_ASCII, EUC_JP, EUC_CN, EUC_KR, EUC_TW, UNICODE, MULE_INTERNAL, L, 
LATINX (X=1...9), KOI8, WIN, ALT, SJIS, BIG5, WIN1250.    LATINX (X=1...9), KOI8, WIN, ALT, SJIS, BIG5, WIN1250.    

<?<?phpphp
echoecho "A codifica"A codificaçção do cliente ão do cliente éé: " . : " . pg_client_encodingpg_client_encoding();();

?>?>



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
boolbool pg_closepg_close((resourceresource connectionconnection))

Fecha a conexão não persistente com servidor de banco de dados PFecha a conexão não persistente com servidor de banco de dados PostgreSQL ostgreSQL 
associado ao recurso (associado ao recurso (resourceresource) ) connectionconnection dado. Retorna TRUE em caso de dado. Retorna TRUE em caso de 
sucesso ou FALSE em falhas.  sucesso ou FALSE em falhas.  

<?<?phpphp
$$conexaoconexao = = pg_connectpg_connect("("hosthost==localhostlocalhost portport=5432 =5432 dbnamedbname==fatecfatec")")

oror diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");
printprint("Conexão bem sucedida");("Conexão bem sucedida");
pg_closepg_close($($conexaoconexao);                   //fechando a conexão);                   //fechando a conexão

?>?>

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
resourceresource pg_connectpg_connect(string (string connectionconnection))

Abre uma conexão com um servidor de banco de dados PostgreSQL Abre uma conexão com um servidor de banco de dados PostgreSQL 
especificado no parâmetro. Retorna um recurso (especificado no parâmetro. Retorna um recurso (resourceresource) de conexão que ) de conexão que éé
necessnecessáário para outras funrio para outras funçções para PostgreSQL. ões para PostgreSQL. 

<?<?phpphp
$$conexaoconexao = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname==tecspacetecspace");");
$conexao2 = $conexao2 = pg_connectpg_connect("("hosthost==localhostlocalhost portport=5432 =5432 dbnamedbname==tecspacetecspace");");
$conexao3 = $conexao3 = pg_connectpg_connect("("hosthost=estrela =estrela portport=5432 =5432 dbnamedbname==fatecfatec

useruser==labsoflabsof passwordpassword=123");=123");
$$con_stringcon_string = "= "hosthost=estrela =estrela portport=5432 =5432 dbnamedbname==fatecfatec useruser==labsoflabsof

passwordpassword=123";=123";
$conexao4 = $conexao4 = pg_connectpg_connect($($con_stringcon_string););

?>?>

Os argumentos disponOs argumentos disponííveis para veis para string string connectionconnection incluem incluem hosthost, , portport,,
ttytty, , optionsoptions, , dbnamedbname, , useruser e e passwordpassword..



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
boolbool pg_connection_busypg_connection_busy((resourceresource connectionconnection))

Retorna TRUE se a conexão estRetorna TRUE se a conexão estáá ocupada. Se estiver ocupada, significa que ocupada. Se estiver ocupada, significa que 
uma consulta (uma consulta (queryquery) anterior ainda est) anterior ainda estáá sendo executada. Se sendo executada. Se pg_get_resultpg_get_result() () 
for chamada, serfor chamada, seráá bloqueada. bloqueada. 

<?<?phpphp
$$conexaoconexao = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname==tecspacetecspace") ") oror

diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");
$$bsbs = = pg_connection_busypg_connection_busy($($conexaoconexao););
ifif ($($bsbs) { ) { 

echoecho 'a conexão est'a conexão estáá ocupada';ocupada';
}}
elseelse {{

echoecho 'a conexão não est'a conexão não estáá ocupada';ocupada';
}}

?>?>

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
boolbool pg_connection_resetpg_connection_reset((resourceresource connectionconnection))

Reinicia uma conexão. Reinicia uma conexão. ÉÉ úútil para recuperatil para recuperaçção de erros. Retorna TRUE em caso ão de erros. Retorna TRUE em caso 
de sucesso ou FALSE em falhas. de sucesso ou FALSE em falhas. 

<?<?phpphp
$$dbconndbconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora") =editora") oror

diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");
$dbconn2 = $dbconn2 = pg_connection_resetpg_connection_reset($($dbconndbconn););
ifif ($dbconn2) {($dbconn2) {

echoecho ""resetreset feito com sucessofeito com sucesso\\n";n";
}}
elseelse {{

echoecho ""resetreset falhoufalhou\\n";n";
}}

?>?>



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
int int pg_connection_statuspg_connection_status((resourceresource connectionconnection))

Retorna o status da conexão. Os status possRetorna o status da conexão. Os status possííveis são PGSQL_CONNECTION_OK veis são PGSQL_CONNECTION_OK 
e PGSQL_CONNECTION_BAD. O valor de retorno 0 inteiro indica uma e PGSQL_CONNECTION_BAD. O valor de retorno 0 inteiro indica uma conexão conexão 
bem sucedida.  bem sucedida.  

<?<?phpphp
$$conexaoconexao = = pg_connectpg_connect("("hosthost=estrela =estrela dbnamedbname=editora") =editora") oror

diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");
$status = $status = pg_connection_statuspg_connection_status($($conexaoconexao););
ifif ($status === 0) {($status === 0) {

echoecho ‘‘Status da Conexão Status da Conexão okok';';
} } 
elseelse {{

echoecho ‘‘Status da Conexão ruim';Status da Conexão ruim';
}}

?>?>

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
boolbool pg_copy_frompg_copy_from ((resourceresource connectionconnection, string , string table_nametable_name, , arrayarray rowsrows [, [, 
string string delimiterdelimiter [, string [, string null_asnull_as]])]])

Insere registros em uma tabela a partir de Insere registros em uma tabela a partir de rowsrows. Usa o comando interno COPY . Usa o comando interno COPY 
FROM para inserir registros. Retorna TRUE em caso de sucesso ou FROM para inserir registros. Retorna TRUE em caso de sucesso ou FALSE em FALSE em 
falhas. falhas. 

O primeiro parâmetro utilizado O primeiro parâmetro utilizado éé a conexão com o banco de dados. O segundo a conexão com o banco de dados. O segundo 
parâmetro parâmetro éé tabela que se deseja inserir dados. O terceiro tabela que se deseja inserir dados. O terceiro éé um um arrayarray com os com os 
dados para serem inseridos. O quarto parâmetro dados para serem inseridos. O quarto parâmetro éé opcional, e representa opcional, e representa 
exatamente o mesmo parâmetro do comando COPY FROM chamado de exatamente o mesmo parâmetro do comando COPY FROM chamado de 
DELIMITER, ou seja, DELIMITER, ou seja, éé o o caractercaracter úúnico que vai delimitar o contenico que vai delimitar o conteúúdo de cada do de cada 
coluna dentro de cada elemento do coluna dentro de cada elemento do arrayarray. O . O úúltimo parâmetro ltimo parâmetro éé o caractere o caractere 
para para especififcarespecififcar que um determinada coluna serque um determinada coluna seráá nula. Quando não nula. Quando não 
declarados, o pendeclarados, o penúúltimo parâmetro recebe por default o caractere de tabulaltimo parâmetro recebe por default o caractere de tabulaçção ão 
("("\\t") e o t") e o úúltimo recebe o "ltimo recebe o "\\n" sem as aspas.n" sem as aspas.



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
Exemplo de Exemplo de pg_copy_frompg_copy_from

CREATE TABLE pessoa (nome CREATE TABLE pessoa (nome varcharvarchar(50), sobrenome (50), sobrenome varcharvarchar(50));(50));
<?<?phpphp

$$conexaoconexao = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora") =editora") oror
diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");

$linha = $linha = arrayarray();();
$linha[0] = $linha[0] = ““JoseJose\\tSerradotSerrado";";
$linha[1] = $linha[1] = ““MartaMarta\\tSupliciotSuplicio";";
$linha[2] = $linha[2] = ““PauloPaulo\\tMalucotMaluco\\n";n";
ifif ((pg_copy_frompg_copy_from($($conexaoconexao, "pessoa", $linha)), "pessoa", $linha))

echoecho "Novos dados foram inseridos";"Novos dados foram inseridos";
elseelse

echoecho "Não foi poss"Não foi possíível inserir novos dados";vel inserir novos dados";

?>?>

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
int int pg_copy_topg_copy_to((resourceresource connectionconnection, string , string table_nametable_name [, string [, string delimiterdelimiter [, [, 
string string null_asnull_as]])]])

Copia uma tabela em um Copia uma tabela em um arrayarray. Utiliza internamente o comando SQL COPY TO . Utiliza internamente o comando SQL COPY TO 
para inserir os registros. Seu retorno para inserir os registros. Seu retorno éé o o arrayarray resultante. Caso haja falhas, resultante. Caso haja falhas, 
FALSE FALSE éé retornado. Os parâmetros utilizados nesta funretornado. Os parâmetros utilizados nesta funçção correspondem ao da ão correspondem ao da 
funfunçção anterior.    ão anterior.    

<?<?phpphp
$$conexaoconexao = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora") =editora") oror

diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");
$dados = $dados = pg_copy_topg_copy_to($($conexaoconexao, ", "copyfromcopyfrom");");

foreachforeach($dados as $valor)($dados as $valor)
{{

echoecho $valor . "<$valor . "<brbr>";>";
}}

?>?>



PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
string string pg_dbnamepg_dbname([([resourceresource connectionconnection])])

Retorna o nome do banco de dados para um dado recurso (Retorna o nome do banco de dados para um dado recurso (resourceresource) de ) de 
conexão conexão connectionconnection. Retorna FALSE, se . Retorna FALSE, se connectionconnection não não éé um recurso de um recurso de 
conexão PostgreSQL vconexão PostgreSQL váálido. O lido. O úúnico parâmetro presente nesta funnico parâmetro presente nesta funçção ão éé
opcional tambopcional tambéém.  m.  

<?<?phpphp
error_reportingerror_reporting(E_ALL);(E_ALL);
pg_connectpg_connect("("hosthost==localhostlocalhost portport=5432 =5432 dbnamedbname=editora");=editora");
echoecho pg_dbnamepg_dbname(); // escreve editora(); // escreve editora

?>?>

PHP PHP –– Aula 10Aula 10
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
mixedmixed pg_deletepg_delete((resourceresource connectionconnection, string , string table_nametable_name, , arrayarray assoc_arrayassoc_array [, [, 
int int optionsoptions])])

Remove registros que seguem a condiRemove registros que seguem a condiçção especificada por ão especificada por assoc_arrayassoc_array que tem que tem 
o formato campo => valor. Se o formato campo => valor. Se optionsoptions for especificado, for especificado, pg_convertpg_convert() () éé aplicada aplicada 
a a assoc_arrayassoc_array com a opcom a opçção especificada.  ão especificada.  

<?<?phpphp
$$dbdb = = pg_connectpg_connect ('('dbnamedbname=editora');=editora');
// Isto // Isto éé seguro, jseguro, jáá que $_POST que $_POST éé convertido automaticamenteconvertido automaticamente
$$resres = = pg_deletepg_delete($($dbdb, ', 'post_logpost_log', $_POST);', $_POST);
ifif ($($resres) {) {

echoecho "Dados de POST foram removidos: $"Dados de POST foram removidos: $resres\\n";n";
} } elseelse {{

echoecho "O usu"O usuáário deve ter enviado parâmetros invrio deve ter enviado parâmetros inváálidoslidos\\n";n";
}}

?>?>
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boolbool pg_end_copypg_end_copy([([resourceresource connectionconnection))

Sincroniza o Sincroniza o frontendfrontend PostgreSQL (geralmente um processo de servidor HTTP) PostgreSQL (geralmente um processo de servidor HTTP) 
com o servidor PostgreSQL depois de fazer uma operacom o servidor PostgreSQL depois de fazer uma operaçção de cão de cóópia usando pia usando 
pg_put_linepg_put_line(),  o (),  o pg_end_copypg_end_copy() deve ser chamada, caso contr() deve ser chamada, caso contráário o servidor rio o servidor 
PostgreSQL pode perder a sincronia com o PostgreSQL pode perder a sincronia com o frontendfrontend fazendo com que o fazendo com que o 
servidor gere um erro. Retorna TRUE em caso de sucesso ou FALSE servidor gere um erro. Retorna TRUE em caso de sucesso ou FALSE em falhas.   em falhas.   

Exemplo estExemplo estáá citado na funcitado na funçção ão pg_put_linepg_put_line().().
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string string pg_escape_byteapg_escape_bytea(string data)(string data)

Gera uma string do tipo Gera uma string do tipo byteabytea. Retorna uma string com escapes. Quando você . Retorna uma string com escapes. Quando você 
usa SELECT usa SELECT byteabytea typetype, o PostgreSQL retorna valores de byte , o PostgreSQL retorna valores de byte octaisoctais prefixados prefixados 
por por \\ (ex.: (ex.: \\032). Usu032). Usuáários devem converter de volta para binrios devem converter de volta para bináários.rios.

string string pg_escape_stringpg_escape_string(string data)(string data)

Gera Gera stringsstrings do tipo do tipo texttext//chatchat. Retorna uma string com escapes para . Retorna uma string com escapes para 
PostgreSQL. O uso desta funPostgreSQL. O uso desta funçção ão éé recomendado no lugar de recomendado no lugar de addslashesaddslashes().().
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arrayarray pg_fetch_allpg_fetch_all((resourceresource resultresult))

Retorna uma Retorna uma arrayarray que contque contéém todas as linhas (registros) do recurso (m todas as linhas (registros) do recurso (resourseresourse) ) 
de resultado. Retorna FALSE, se não existem mais registros.de resultado. Retorna FALSE, se não existem mais registros.

<?<?phpphp
$$conexaoconexao = = pg_pconnectpg_pconnect("("dbnamedbname=editora") =editora") oror

diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");

$$resultresult = = pg_querypg_query($($conexaoconexao, "SELECT * FROM autores");, "SELECT * FROM autores");
ifif (!$(!$resultresult) {) {

echoecho "Ocorreu um erro!"Ocorreu um erro!\\n";n";
exitexit;;

}}
$$arrarr = = pg_fetch_allpg_fetch_all ($($resultresult, 0, PGSQL_NUM);, 0, PGSQL_NUM);
var_dumpvar_dump($($arrarr););

?>?>
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arrayarray pg_fetch_arraypg_fetch_array((resourceresource resultresult [, int [, int rowrow [, int [, int result_typeresult_type]])]])

Retorna um Retorna um arrayarray que corresponde que corresponde àà linha (registro). Retorna FALSE se não linha (registro). Retorna FALSE se não 
existem mais linhas. existem mais linhas. ÉÉ uma versão uma versão extendidaextendida de de pg_fetch_rowpg_fetch_row(). Al(). Aléém de m de 
armazenar os dados em armazenar os dados em ííndices numndices numééricos (ricos (ííndice) no ndice) no arrayarray resultante, tambresultante, tambéém m 
armazena os dados em chaves associativas (nome do campo) por padarmazena os dados em chaves associativas (nome do campo) por padrão. rão. 

O primeiro parâmetro desta funO primeiro parâmetro desta funçção ão éé uma variuma variáável definindo a fonte de dados, vel definindo a fonte de dados, 
normalmente vindo da funnormalmente vindo da funçção ão pg_querypg_query(), o segundo parâmetro (), o segundo parâmetro éé o no núúmero da mero da 
linha desta fonte de dados. O terceiro parâmetro pode ser uma dalinha desta fonte de dados. O terceiro parâmetro pode ser uma das seguintes s seguintes 
constantes predefinidas do PHP:constantes predefinidas do PHP:

-- PGSQL_NUM: para que o PGSQL_NUM: para que o arrayarray retornado tenha como retornado tenha como ííndices nndices núúmeros. meros. 
-- PGSQL_ASSOC: para que o PGSQL_ASSOC: para que o arrayarray retornado seja associado ao nome das retornado seja associado ao nome das 
colunas da tabela consultada.colunas da tabela consultada.
-- PGSQL_BOTH: para que o PGSQL_BOTH: para que o arrayarray retornado tenha nome/retornado tenha nome/ííndice numndice numéérico como rico como 
chave.chave.
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pg_fetch_arraypg_fetch_array

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_pconnectpg_pconnect("("dbnamedbname=editora") =editora") oror

diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");
$$resultresult = = pg_querypg_query($($connconn, "SELECT * FROM autor");, "SELECT * FROM autor");
ifif (!$(!$resultresult) {) {

echoecho "Um erro ocorreu."Um erro ocorreu.\\n";n";
exitexit;;

}}

$$arrarr = = pg_fetch_arraypg_fetch_array($($resultresult, 0, PGSQL_NUM);, 0, PGSQL_NUM);
echoecho $$arrarr[0] . " <[0] . " <-- arrayarray\\n";n";

$$arrarr = = pg_fetch_arraypg_fetch_array($($resultresult, 1, PGSQL_ASSOC);, 1, PGSQL_ASSOC);
echoecho $$arrarr["autor"] . " ["autor"] . " -- arrayarray\\n";n";

?>?>
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arrayarray pg_fetch_assocpg_fetch_assoc((resourceresource resultresult [, int [, int rowrow])])

Retorna um Retorna um arrayarray associativo que corresponde associativo que corresponde àà linha (registro) recuperado. linha (registro) recuperado. 
Retorna FALSE, se não houver mais registros. Retorna FALSE, se não houver mais registros. éé equivalente a usar equivalente a usar 
pg_fetch_rowpg_fetch_row() com PGSQL_ASSOC para o terceiro parâmetro. Ela guarda () com PGSQL_ASSOC para o terceiro parâmetro. Ela guarda 
dados em matrizes com chaves associativas (nome do campo). Se vodados em matrizes com chaves associativas (nome do campo). Se você precisar cê precisar 
utilizar os utilizar os ííndices numndices numééricos use ricos use pg_fetch_rowpg_fetch_row().().

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_pconnectpg_pconnect("("dbnamedbname=editora") =editora") oror

diedie("Não foi poss("Não foi possíível conectar");vel conectar");
$$resultresult = = pg_querypg_query($($connconn, "SELECT * FROM autor");, "SELECT * FROM autor");
whilewhile ($linha = ($linha = pg_fetch_assocpg_fetch_assoc($($resultresult)) {)) {

echoecho $linha['id'];$linha['id'];
echoecho $linha['autor'];$linha['autor'];
echoecho $linha['$linha['emailemail'];'];

}}
?>?>
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objeto objeto pg_fetch_objectpg_fetch_object((resourceresource resultresult, int , int rowrow [, int [, int result_typeresult_type])])

Retorna um objeto com propriedades que correspondem Retorna um objeto com propriedades que correspondem àà linha recuperada. linha recuperada. 
Retorna FALSE se não existem mais linhas ou no caso de erro. Retorna FALSE se não existem mais linhas ou no caso de erro. ÉÉ similar a similar a 
pg_fetch_arraypg_fetch_array(), com uma diferen(), com uma diferençça a -- um objeto um objeto éé retornado, ao invretornado, ao invéés de um s de um 
arrayarray. Indiretamente, isto significa que você pode acessar os dados s. Indiretamente, isto significa que você pode acessar os dados somente omente 
atravatravéés dos nomes de campos, e não por seus s dos nomes de campos, e não por seus ííndices. ndices. 

<?<?phpphp
$$db_conndb_conn = = pg_connectpg_connect("("hosthost==localhostlocalhost portport=5432 =5432 dbnamedbname=editora") =editora") oror

diedie((““Não conseguiu conexão!Não conseguiu conexão!””););
$$resultresult = = pg_querypg_query($($db_conndb_conn, "SELECT * FROM livros ORDER BY autor");, "SELECT * FROM livros ORDER BY autor");
$linha = 0;// vari$linha = 0;// variáável contadora vel contadora 
whilewhile ($dados = ($dados = pg_fetch_objectpg_fetch_object($($resultresult, $linha)) {, $linha)) {

echoecho $dados$dados-->autor . " (";>autor . " (";
echoecho $dados$dados-->ano . "): ";>ano . "): ";
echoecho $dados$dados-->titulo . "<>titulo . "<brbr />";/>";
$linha++;$linha++;

}}
?>?>
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mixedmixed pg_fetch_resultpg_fetch_result((resourceresource resultresult, int , int rowrow, , mixedmixed fieldfield))

Retorna valores a partir de um recurso (Retorna valores a partir de um recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado resultresult criado por criado por 
pg_querypg_query(). (). rowrow éé um inteiro. um inteiro. fieldfield éé um nome de campo (string) ou um um nome de campo (string) ou um ííndice ndice 
de campo (inteiro). O de campo (inteiro). O rowrow e e fieldfield especificam que cespecificam que céélula da tabela deve ser lula da tabela deve ser 
recuperada. A numerarecuperada. A numeraçção de linhas comeão de linhas começça de 0. Ao inva de 0. Ao invéés de nomear o campo, s de nomear o campo, 
você pode usar o você pode usar o ííndice numndice numéérico de campo sem aspas. rico de campo sem aspas. ÍÍndices de campo ndices de campo 
iniciaminiciam--se em 0.se em 0.

O PostgreSQL tem muitos tipos internos mas apenas os tipos bO PostgreSQL tem muitos tipos internos mas apenas os tipos báásicos são sicos são 
suportados. Todas as formas de tipo suportados. Todas as formas de tipo integerinteger são retornadas como valores são retornadas como valores 
integerinteger. Todas as formas de tipos reais (ponto flutuante) são retornado. Todas as formas de tipos reais (ponto flutuante) são retornados como s como 
valores valores floatfloat. . BooleanBoolean éé retornado como "t" ou "f". Todos os outros tipos, retornado como "t" ou "f". Todos os outros tipos, 
incluindo incluindo arraysarrays, são retornados como , são retornados como stringsstrings formatadas na mesma maneira formatadas na mesma maneira 
padrão que o PostgreSQL retornaria com o programa padrão que o PostgreSQL retornaria com o programa psqlpsql..
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pg_fetch_resultpg_fetch_result

<?<?phpphp

$$db_conndb_conn = = pg_connectpg_connect("("hosthost==localhostlocalhost portport=5432 =5432 dbnamedbname=editora")=editora")
oror diedie((““Não conseguiu conexãoNão conseguiu conexão””););

$$resultresult = = pg_querypg_query($($db_conndb_conn, "SELECT autor, ano, titulo FROM livros , "SELECT autor, ano, titulo FROM livros 
ORDER BY autor");ORDER BY autor");

$linha = 0;// vari$linha = 0;// variáável contadora vel contadora 

whilewhile ($linha < ($linha < pg_num_rowspg_num_rows($($resultresult)) {)) {
echoecho $$pg_fetch_resultpg_fetch_result($($resultresult, $linha, "autor") . " (";, $linha, "autor") . " (";
echoecho $$pg_fetch_resultpg_fetch_result($($resultresult, $linha, "ano") . "): ";, $linha, "ano") . "): ";
echoecho $$pg_fetch_resultpg_fetch_result($($resultresult, $linha, "titulo") . "<, $linha, "titulo") . "<brbr />";/>";
$linha++;$linha++;

}}
?>?>
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arrayarray pg_fetch_rowpg_fetch_row((resourceresource resultresult, int , int rowrow))

Retorna uma linha de dados a partir do resultado associado com oRetorna uma linha de dados a partir do resultado associado com o recurso recurso 
((resourceresource). A linha (registro) ). A linha (registro) éé recuperada como um recuperada como um arrayarray. Cada coluna do . Cada coluna do 
resultado resultado éé armazenada em um armazenada em um ííndice do ndice do arrayarray, iniciando, iniciando--se no se no ííndice 0. ndice 0. 
Retorna um Retorna um arrayarray que corresponde que corresponde àà linha carregada, ou FALSE se não existem linha carregada, ou FALSE se não existem 
mais linhas.  mais linhas.  

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora") =editora") oror diedie((““Não conseguiu conexãoNão conseguiu conexão””););
$$resultresult = = pg_querypg_query($($connconn, "SELECT * FROM autores");, "SELECT * FROM autores");
whilewhile ($($rowrow==pg_fetch_rowpg_fetch_row($($resultresult,$i)) {,$i)) {

for($j=0; $j < for($j=0; $j < countcount($($rowrow); $j++) {); $j++) {
echoecho $$rowrow[$j] . "&[$j] . "&nbspnbsp;";;";

}}
echoecho "<"<brbr />/>\\n";n";

}}
?>?>
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int int pg_field_is_nullpg_field_is_null((resourceresource resultresult, int , int rowrow, , mixedmixed fieldfield))

Testa se um campo Testa se um campo éé NULL ou não. Retorna 1 se o campo na linha dada NULL ou não. Retorna 1 se o campo na linha dada éé
NULL. Retorna 0 se o campo na linha dada NÃO NULL. Retorna 0 se o campo na linha dada NÃO éé NULL. O campo pode ser NULL. O campo pode ser 
especificado como um especificado como um ííndice de coluna (nndice de coluna (núúmero) ou como o nome de um mero) ou como o nome de um 
campo (string). A numeracampo (string). A numeraçção de linhas iniciaão de linhas inicia--se em 0.   se em 0.   

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname==publisherpublisher") ") oror diedie ("Não foi poss("Não foi possíível vel 

conectar");conectar");
$$resres = = pg_querypg_query($($connconn, ", "selectselect * * fromfrom autores autores wherewhere autor = 'autor = 'RossoniRossoni'");'");
ifif ((pg_field_is_nullpg_field_is_null($($resres, 0, "ano") == 1) {, 0, "ano") == 1) {

echoecho "O valor do campo ano "O valor do campo ano éé nullnull..\\n";n";
}}
elseelse {{

echoecho "O valor do campo ano não "O valor do campo ano não éé nullnull..\\n";n";
}}

?>?>

Termino da aulaTermino da aula
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