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FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
string string pg_field_namepg_field_name((resourceresource resultresult, int , int field_numberfield_number))

Retorna o nome do campo ocupando o campo de nRetorna o nome do campo ocupando o campo de núúmero igual a mero igual a field_numberfield_number
no recurso (no recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado resultresult. A numera. A numeraçção de campo iniciaão de campo inicia--se em se em 
0. Recebe um parâmetro relaciona a execu0. Recebe um parâmetro relaciona a execuçção de uma ão de uma queryquery no banco, e o no banco, e o 
outro parâmetro outro parâmetro éé um inteiro referindoum inteiro referindo--se a coluna pretendida da pesquisa.  se a coluna pretendida da pesquisa.  

<?<?phpphp
$$dbconndbconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora");=editora");
$$resres = = pg_querypg_query($($dbconndbconn, ", "selectselect * * fromfrom autores autores wherewhere autor = autor = ‘‘RossoniRossoni'");'");
$i = $i = pg_num_fieldspg_num_fields($($resres););
for ($j = 0; $j < $i; $j++) {for ($j = 0; $j < $i; $j++) {

echoecho "coluna $j"coluna $j\\n";n";
$$fieldnamefieldname = = pg_field_namepg_field_name($($resres, $j);, $j);
echoecho ""fieldnamefieldname: $: $fieldnamefieldname\\n";n";
echoecho "tamanho ocupado: " . "tamanho ocupado: " . pg_field_prtlenpg_field_prtlen($($resres, $, $fieldnamefieldname) . " caracteres) . " caracteres\\n";n";
echoecho "tamanho armazenado: " . "tamanho armazenado: " . pg_field_sizepg_field_size($($resres, $j) . " bytes, $j) . " bytes\\n";n";
echoecho ""fieldfield typetype: ".: ".pg_field_typepg_field_type($($resres, $j)." , $j)." \\nn\\n";n";

}}
?>?>
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int int pg_field_numpg_field_num((resourceresource resultresult, string , string field_namefield_name))

IrIráá retornar o nretornar o núúmero da vaga (mero da vaga (slotslot) da coluna (campo) que corresponde a ) da coluna (campo) que corresponde a 
field_namefield_name no recurso (no recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado resultresult. A numera. A numeraçção de campo ão de campo 
iniciainicia--se em 0. Esta funse em 0. Esta funçção retornarão retornaráá --1 em caso de erro.1 em caso de erro.

Vamos analisar uma consulta SQL da seguinte forma:Vamos analisar uma consulta SQL da seguinte forma:
SELECT nome, SELECT nome, cepcep, idade FROM cliente, idade FROM cliente

SerSeráá retornado 0 se for passado a string "nome" como parâmetro, retoretornado 0 se for passado a string "nome" como parâmetro, retornarrnaráá 1 1 
se "se "cepcep" for passado como parâmetro ou 2 se "idade" tenha sido passado." for passado como parâmetro ou 2 se "idade" tenha sido passado.

PHP PHP –– Aula 11Aula 11
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
int int pg_field_prtlenpg_field_prtlen((resourceresource resultresult, int , int row_numberrow_number, string , string field_namefield_name))

Retorna o comprimento atual impresso (nRetorna o comprimento atual impresso (núúmero de caracteres) de um valor mero de caracteres) de um valor 
especificado em um recurso (especificado em um recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado resultresult. A numera. A numeraçção de ão de 
linha inicialinha inicia--se em 0. Esta funse em 0. Esta funçção retornarão retornaráá --1 em caso de erro.1 em caso de erro.

int int pg_field_sizepg_field_size((resourceresource resultresult, int , int field_numberfield_number))

Retorna o tamanho de armazenamento interno (em bytes) do nRetorna o tamanho de armazenamento interno (em bytes) do núúmero de mero de 
campo do recurso (campo do recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado resultresult. A numera. A numeraçção de campo iniciaão de campo inicia--
se em 0. Um campo de tamanho se em 0. Um campo de tamanho --1 indica um campo de tamanho vari1 indica um campo de tamanho variáável. Esta vel. Esta 
funfunçção retornarão retornaráá FALSE em caso de erro.FALSE em caso de erro.

string string pg_field_typepg_field_type((resourceresource resultresult, int , int field_numberfield_number))

Retorna uma string contendo o nome do tipo do campo de nRetorna uma string contendo o nome do tipo do campo de núúmero mero 
field_numberfield_number dado no recurso (dado no recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado resultresult. A numera. A numeraçção de ão de 
campo iniciacampo inicia--se em 0. se em 0. 

Obs.: Vimos o exemplo destas duas funObs.: Vimos o exemplo destas duas funçções em ões em pg_field_namepg_field_name().().
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boolbool pg_free_resultpg_free_result((resourceresource resultresult))

Precisa ser usada apenas se você estPrecisa ser usada apenas se você estáá preocupado em usar muita mempreocupado em usar muita memóória ria 
enquanto seu script estenquanto seu script estáá rodando. Todos os resultados serão liberados da rodando. Todos os resultados serão liberados da 
memmemóória automaticamente assim que o script terminar de executar. Masria automaticamente assim que o script terminar de executar. Mas, se , se 
você tem certeza que não precisarvocê tem certeza que não precisaráá mais dos dados do resultado em um script, mais dos dados do resultado em um script, 
você pode chamar você pode chamar pg_free_resultpg_free_result() com o recurso (() com o recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado 
resultresult como argumento e a memcomo argumento e a memóória ocupada pelo resultado associado serria ocupada pelo resultado associado seráá
liberada. Retorna TRUE em caso de sucesso ou FALSE em falhas. liberada. Retorna TRUE em caso de sucesso ou FALSE em falhas. 

Obs.: Vimos um exemplo desta funObs.: Vimos um exemplo desta funçção em ão em pg_fetch_objectpg_fetch_object().().
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arrayarray pg_get_notifypg_get_notify((resourceresource connectionconnection [, int [, int result_typeresult_type])])

Retorna uma mensagem com as notificaRetorna uma mensagem com as notificaçções emitidas pelo comando NOTIFY ões emitidas pelo comando NOTIFY 
SQL. Para receber as mensagens, o comando LISTEN SQL deve ser emSQL. Para receber as mensagens, o comando LISTEN SQL deve ser emitido. Se itido. Se 
existir uma mensagem, serexistir uma mensagem, seráá retornada uma retornada uma arrayarray contendo a mensagens o PID contendo a mensagens o PID 
do processo. Se nenhuma mensagem for retornada, o comando retorndo processo. Se nenhuma mensagem for retornada, o comando retornararáá
FalseFalse. . 

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_pconnectpg_pconnect("("dbnamedbname=editora");=editora");
// obt// obtéém mensagens de outros processos a 'm mensagens de outros processos a 'autor_updatedautor_updated''
pg_querypg_query($($connconn, 'LISTEN , 'LISTEN autor_updatedautor_updated;');;');
$$notifynotify = = pg_get_notifypg_get_notify($($connconn););
ifif (!$(!$notifynotify))

printprint("Nenhuma mensagem("Nenhuma mensagem\\n");n");
elseelse

print_rprint_r($($notifynotify););
?>?>
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intint pg_get_pid(resourcepg_get_pid(resource connection)connection)

RetornaRetorna o o nnúúmeromero do do processoprocesso do do usuusuááriorio nana base de dados.   base de dados.   

<?php <?php 
$$connconn = = pg_pconnect("dbnamepg_pconnect("dbname==editoraeditora");");
if (!$if (!$connconn) {) {

echo "Um echo "Um erroerro ocorreuocorreu";";
exit;exit;

}}
// // ProcessoProcesso Backend PID. Use PID com Backend PID. Use PID com pg_get_notifypg_get_notify()()
$$pidpid = = pg_get_pid($connpg_get_pid($conn););

?>?>
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resourceresource pg_get_resultpg_get_result([([resourceresource connectionconnection])])

Retorna o recurso (Retorna o recurso (resourceresource) de resultado de uma consulta () de resultado de uma consulta (queryquery) executada ) executada 
por por pg_send_querypg_send_query(). (). pg_send_querypg_send_query() pode enviar m() pode enviar múúltiplas consultas (ltiplas consultas (queriesqueries) ) 
ao servidor PostgreSQL e ao servidor PostgreSQL e pg_get_resultpg_get_result() () éé usada para carregar os resultados usada para carregar os resultados 
das consultas, um por um.das consultas, um por um.

<?<?phpphp
$$dbconndbconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora");=editora");
ifif (!(!pg_connection_busypg_connection_busy($($dbconndbconn)) {)) {

pg_send_querypg_send_query($($dbconndbconn,","selectselect * * fromfrom autores; autores; selectselect countcount(*) (*) fromfrom autores;");autores;");
}}
$res1 = $res1 = pg_get_resultpg_get_result($($dbconndbconn); ); echoecho "Primeira chamada a "Primeira chamada a pg_get_resultpg_get_result(): $res1(): $res1\\n";n";
$rows1 = $rows1 = pg_num_rowspg_num_rows($res1); ($res1); echoecho "$res1 tem $rows1 registros"$res1 tem $rows1 registros\\nn\\n";n";
$res2 = $res2 = pg_get_resultpg_get_result($($dbconndbconn); ); echoecho "Segunda chamada a "Segunda chamada a pg_get_resultpg_get_result(): $res2(): $res2\\n";n";
$rows2 = $rows2 = pg_num_rowspg_num_rows($res2); ($res2); echoecho "$res2 tem $rows2 registros"$res2 tem $rows2 registros\\nn\\n";n";

?>?>
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string string pg_hostpg_host((resourceresource connectionconnection))

Retorna o nome da mRetorna o nome da mááquina com a qual o recurso (quina com a qual o recurso (resourceresource) de conexão ) de conexão 
connectionconnection estestáá conectado. conectado. 

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_pconnectpg_pconnect("("dbnamedbname=editora");=editora");
ifif (!$(!$connconn) {) {

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

}}

echoecho "O servidor de banco de dados est"O servidor de banco de dados estáá em : " . em : " . pg_hostpg_host($($connconn););
?>?>
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boolbool pg_insertpg_insert((resourceresource connectionconnection, string , string table_nametable_name, , arrayarray assoc_arrayassoc_array [, int [, int 
optionsoptions])])

Insere os valores de Insere os valores de assoc_arrayassoc_array na tabela especificada por na tabela especificada por table_nametable_name. . 
table_nametable_name deve ter no mdeve ter no míínimo tantas colunas quanto forem os elementos em nimo tantas colunas quanto forem os elementos em 
assoc_arrayassoc_array. Os nomes dos campos assim como os valores em . Os nomes dos campos assim como os valores em table_nametable_name
devem ser iguais aos devem ser iguais aos ííndices e valores de ndices e valores de assoc_arrayassoc_array. Retorna TRUE em caso . Retorna TRUE em caso 
de sucesso ou FALSE em falhas. Se o parâmetro de sucesso ou FALSE em falhas. Se o parâmetro optionsoptions for especificado, for especificado, 
pg_insertpg_insert() () éé aplicado em aplicado em assoc_arrayassoc_array com a opcom a opçção especificada.ão especificada.

<?<?phpphp
$$dbdb = = pg_connectpg_connect ('('dbnamedbname==meubancomeubanco');');
$$resres = = pg_insertpg_insert($($dbdb, ', 'post_logpost_log', $_POST);', $_POST);
ifif ($($resres) { ) { echoecho "Dados POST arquivados com sucesso"Dados POST arquivados com sucesso\\n";  }n";  }
elseelse { { echoecho "O usu"O usuáário deve ter inserido entradas invrio deve ter inserido entradas inváálidaslidas\\n";  }n";  }

?>?>
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string string pg_last_errorpg_last_error((resourceresource connectionconnection))

Retorna a Retorna a úúltima mensagem de erro para a conexão representada por ltima mensagem de erro para a conexão representada por 
connectionconnection. As mensagens de erro podem ser sobrescritas por chamadas . As mensagens de erro podem ser sobrescritas por chamadas 
internas ao PostgreSQL(internas ao PostgreSQL(libpqlibpq). Se m). Se múúltiplos erros ocorrerem dentro de um ltiplos erros ocorrerem dentro de um 
mmóódulo de fundulo de funçção do PostgreSQL, pode não retornar a mensagem de erro ão do PostgreSQL, pode não retornar a mensagem de erro 
correta.correta.

string string pg_last_noticepg_last_notice((resourceresource connectionconnection))

Retorna a Retorna a úúltima notificaltima notificaçção do servidor PostgreSQL especificada por ão do servidor PostgreSQL especificada por 
connectionconnection. O servidor PostgreSQL envia notifica. O servidor PostgreSQL envia notificaçções em diversas situaões em diversas situaçções, ões, 
por exemplo, se as transapor exemplo, se as transaçções não puderem continuar. Com ões não puderem continuar. Com pg_last_noticepg_last_notice() () 
você pode evitar a chamada de consultas (você pode evitar a chamada de consultas (queriesqueries) in) inúúteis, checando quando a teis, checando quando a 
notificanotificaçção estão estáá relacionada ou não com a transarelacionada ou não com a transaçção.ão.
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int int pg_last_oidpg_last_oid((resourceresource resultresult))

ÉÉ usado para recuperar o usado para recuperar o oidoid designado a uma linha (registro) se o recurso designado a uma linha (registro) se o recurso 
((resourceresource) de resultado ) de resultado éé usado a partir do usado a partir do úúltimo comando enviado atravltimo comando enviado atravéés de s de 
pq_querypq_query() se este comando era um INSERT do SQL. Retorna um inteiro () se este comando era um INSERT do SQL. Retorna um inteiro 
positivo se havia um positivo se havia um oidoid vváálido. Retorna FALSE se um erro ocorrer ou o lido. Retorna FALSE se um erro ocorrer ou o úúltimo ltimo 
comando enviado atravcomando enviado atravéés de s de pg_querypg_query() não foi INSERT ou se o INSERT () não foi INSERT ou se o INSERT 
falhou. O campo OID tornoufalhou. O campo OID tornou--se opcional a partir do PostgreSQL 7.2. Quando se opcional a partir do PostgreSQL 7.2. Quando 
um campo OID não um campo OID não éé definido em uma tabela, o programador deve usar definido em uma tabela, o programador deve usar 
pg_result_statuspg_result_status() para checar se o registro foi inserido com sucesso ou não.() para checar se o registro foi inserido com sucesso ou não.
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Para usar a interface de objetos grandes (Para usar a interface de objetos grandes (lolo), ), éé necessnecessáário encapsulrio encapsuláá--lo em um lo em um 
bloco de transabloco de transaççãoão..

boolbool pg_lo_closepg_lo_close((resourceresource large_objectlarge_object))

Fecha um Objeto Grande (Fecha um Objeto Grande (LargeLarge ObjectObject, da, daíí vem o "vem o "lolo" que integra o nome da " que integra o nome da 
funfunçção). ão). large_objectlarge_object éé um recurso (um recurso (resourceresource) para o objeto grande gerado a ) para o objeto grande gerado a 
partir de partir de pg_lo_openpg_lo_open().().

int int pg_lo_createpg_lo_create((resourceresource connectionconnection))

Cria um Objeto Grande (Cria um Objeto Grande (LargeLarge ObjectObject) e retorna o seu ) e retorna o seu oidoid. . connectionconnection
especifica uma conexão a um banco de dados vespecifica uma conexão a um banco de dados váálida aberta por lida aberta por pg_connectpg_connect() () 
ou ou pg_pconnectpg_pconnect(). Os modos de acesso INV_READ, INV_WRITE e (). Os modos de acesso INV_READ, INV_WRITE e 
INV_ARCHIVE não são suportados, o objeto INV_ARCHIVE não são suportados, o objeto éé criado sempre com acesso a criado sempre com acesso a 
leitura e escrita. INV_ARCHIVE foi removido do prleitura e escrita. INV_ARCHIVE foi removido do próóprio PostgreSQL (a partir da prio PostgreSQL (a partir da 
6.3). Retorna o 6.3). Retorna o oidoid do objeto. Retorna FALSE se um erro ocorrer.do objeto. Retorna FALSE se um erro ocorrer.
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boolbool pg_lo_exportpg_lo_export(int (int oidoid, string , string pathnamepathname [, [, resourceresource connectionconnection])])

O argumento O argumento oidoid especifica o especifica o oidoid do objeto grande (do objeto grande (largelarge objectobject) a exportar e o ) a exportar e o 
argumento argumento pathnamepathname especifica o caminho atespecifica o caminho atéé o arquivo. Retorna FALSE se um o arquivo. Retorna FALSE se um 
erro ocorrer, caso contrerro ocorrer, caso contráário retorna TRUE.rio retorna TRUE.

int int pg_lo_importpg_lo_import([([resourceresource connectionconnection, string , string pathnamepathname])])

O argumento O argumento pathnamepathname especifica o caminho do arquivo a ser importado como especifica o caminho do arquivo a ser importado como 
um objeto grande (um objeto grande (largelarge objectobject). Retorna FALSE se um erro ocorrer, caso ). Retorna FALSE se um erro ocorrer, caso 
contrcontráário, retorna o rio, retorna o oidoid do objeto recdo objeto recéém criado.m criado.

resourceresource pg_lo_openpg_lo_open((resourceresource connectionconnection, int , int oidoid, string , string modemode))

Abre um Objeto Grande (Abre um Objeto Grande (LargeLarge ObjectObject em inglês, daem inglês, daíí o "o "lolo"). O recurso "). O recurso 
((resourceresource) encapsula informa) encapsula informaçções sobre a conexão. ões sobre a conexão. oidoid especifica um especifica um oidoid de de 
objeto grande vobjeto grande váálido e o parâmetro lido e o parâmetro modemode pode ser "r", "w" ou "pode ser "r", "w" ou "rwrw". A fun". A funçção ão 
retorna FALSE se houver algum erro.retorna FALSE se houver algum erro.
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int int pg_lo_read_allpg_lo_read_all((resourceresource large_objectlarge_object))

Lê um objeto grande (Lê um objeto grande (largelarge objectobject) e passa) e passa--o diretamente para o navegador o diretamente para o navegador 
depois de enviar todos os cabedepois de enviar todos os cabeççalhos pendentes. A intenalhos pendentes. A intençção principal ão principal éé enviar enviar 
dados bindados bináários como imagens ou som. Retorna o nrios como imagens ou som. Retorna o núúmero de bytes lidos ou mero de bytes lidos ou 
FALSE se ocorrer algum erro.FALSE se ocorrer algum erro.

string string pg_lo_readpg_lo_read((resourceresource large_objectlarge_object, int , int lenlen))

Lê o nLê o núúmero de bytes equivalente ao valor de mero de bytes equivalente ao valor de lenlen de um objeto grande (de um objeto grande (largelarge
objectobject) e retorna) e retorna--o como uma string. o como uma string. large_objectlarge_object especifica um recurso especifica um recurso 
((resourceresource) v) váálido de objeto e lido de objeto e lenlen especifica o tamanho mespecifica o tamanho mááximo permitido do ximo permitido do 
segmento do objeto grande. Retorna FALSE se algum erro acontecersegmento do objeto grande. Retorna FALSE se algum erro acontecer..
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boolbool pg_lo_seekpg_lo_seek((resourceresource large_objectlarge_object, int , int offsetoffset [, int [, int whencewhence])])

Procura uma posiProcura uma posiçção em um recurso (ão em um recurso (resourceresource) de um objeto grande () de um objeto grande (largelarge
objetobjet). ). whencewhence pode ser PGSQL_SEEK_SET, PGSQL_SEEK_CUR ou pode ser PGSQL_SEEK_SET, PGSQL_SEEK_CUR ou 
PGSQL_SEEK_END. Lembrando que a linguagem PHP traz grande semelhPGSQL_SEEK_END. Lembrando que a linguagem PHP traz grande semelhanançça a 
com o padrão C ANSI, as constantes definidas na linha de cima secom o padrão C ANSI, as constantes definidas na linha de cima seguem guem 
tambtambéém o mesmo padrão.m o mesmo padrão.

PGSQL_SEEK_SET PGSQL_SEEK_SET -- movermoveráá o cursor no valor de o cursor no valor de offsetoffset a partir do ina partir do iníício do cio do 
objeto.objeto.

PGSQL_SEEK_CUR PGSQL_SEEK_CUR -- movermoveráá o cursor no valor de o cursor no valor de offsetoffset a partir da posia partir da posiçção ão 
atual cursor no objeto.atual cursor no objeto.

PGSQL_SEEK_END PGSQL_SEEK_END -- movermoveráá o cursor no valor de o cursor no valor de offsetoffset a partir do fim do a partir do fim do 
objeto.objeto.
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int int pg_lo_tellpg_lo_tell((resourceresource large_objectlarge_object))

Retorna a posiRetorna a posiçção atual (deslocamento a partir do inão atual (deslocamento a partir do iníício do objeto grande).cio do objeto grande).

boolbool pg_lo_unlinkpg_lo_unlink((resourceresource connectionconnection, int , int oidoid))

Remove um objeto grande (Remove um objeto grande (largelarge objectobject) com um determinado ) com um determinado oidoid. Retorna . Retorna 
TRUE em caso de sucesso ou FALSE em falhas.TRUE em caso de sucesso ou FALSE em falhas.

int int pg_lo_writepg_lo_write((resourceresource large_objectlarge_object, string data), string data)

Escreve em um objeto grande (Escreve em um objeto grande (largelarge objectobject) a partir de uma vari) a partir de uma variáável data e vel data e 
retorna o nretorna o núúmero de bytes escritos, ou FALSE em caso de erro. mero de bytes escritos, ou FALSE em caso de erro. large_objectlarge_object éé
um recurso (um recurso (resourceresource) de objeto grande criado a partir de ) de objeto grande criado a partir de pg_lo_openpg_lo_open().().
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arrayarray pg_metadatapg_metadata((resourceresource connectionconnection, string , string table_nametable_name))

Retorna a definiRetorna a definiçção da tabela com o nome igual ao valor de ão da tabela com o nome igual ao valor de table_nametable_name como como 
um um arrayarray. Se houver algum erro, retorna FALSE.   . Se houver algum erro, retorna FALSE.   

<?<?phpphp
$$dbconndbconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora");=editora");
$meta = $meta = pg_meta_datapg_meta_data($($dbconndbconn,'autores');,'autores');
ifif ((is_arrayis_array ($meta)) {($meta)) {

echoecho '<'<prepre>';>';
var_dumpvar_dump ($meta);($meta);
echoecho '</'</prepre>';>';

}}
?>?>

arrayarray(3) {(3) {
["autor"]=>["autor"]=>
arrayarray(5) {(5) {

["num"]=>["num"]=>
int(1)int(1)
["["typetype"]=>"]=>
string(7) "string(7) "varcharvarchar""
["["lenlen"]=>"]=>
int(int(--1)1)
["["notnot nullnull"]=>"]=>
boolbool((falsefalse))
["["hashas default"]=>default"]=>
boolbool((falsefalse))

}}

["titulo"]=>["titulo"]=>
arrayarray(5) {(5) {

["num"]=>["num"]=>
int(3)int(3)
["["typetype"]=>"]=>
string(7) "string(7) "varcharvarchar""
["["lenlen"]=>"]=>
int(int(--1)1)
["["notnot nullnull"]=>"]=>
boolbool((falsefalse))
["["hashas default"]=>default"]=>
boolbool((falsefalse))

}}
}}

["ano"]=>["ano"]=>
arrayarray(5) {(5) {

["num"]=>["num"]=>
int(2)int(2)
["["typetype"]=>"]=>
string(4) "int2"string(4) "int2"
["["lenlen"]=>"]=>
int(2)int(2)
["["notnot nullnull"]=>"]=>
boolbool((falsefalse))
["["hashas default"]=>default"]=>
boolbool((falsefalse))

}}

Resultado Resultado -->>
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int int pg_num_fieldspg_num_fields((resourceresource resultresult))

Retorna o nRetorna o núúmero de campos (colunas) do recurso (mero de campos (colunas) do recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado 
resultresult. O argumento . O argumento éé um recurso (um recurso (resourceresource) de resultado criado a partir de ) de resultado criado a partir de 
pg_querypg_query(). Esta fun(). Esta funçção irão iráá retornar retornar --1 em caso de erro.    1 em caso de erro.    
Podemos ver em uma consulta SQL da seguinte forma: Podemos ver em uma consulta SQL da seguinte forma: 
SELECT nome, SELECT nome, cepcep, idade FROM cliente, idade FROM cliente
serseráá retornado o valor 3, pois hretornado o valor 3, pois háá três campos na consulta.três campos na consulta.

int int pg_num_rowspg_num_rows((resourceresource resultresult))

IrIráá retornar o nretornar o núúmero de linhas do recurso de resultado mero de linhas do recurso de resultado resultresult. . resultresult éé um um 
recurso (recurso (resourceresource) de resultado de consulta () de resultado de consulta (queryquery) feito por ) feito por pg_querypg_query(). Esta (). Esta 
funfunçção retornarão retornaráá --1 em caso de erro. O 1 em caso de erro. O úúnico parâmetro utilizado nesta funnico parâmetro utilizado nesta funçção ão 
éé vindo do retorno de uma funvindo do retorno de uma funçção ão pg_querypg_query().().
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string string pg_optionspg_options((resourceresource resultresult))

RetornarRetornaráá uma string contendo as opuma string contendo as opçções especificadas no recurso (ões especificadas no recurso (resourceresource) ) 
de conexão PostgreSQL de conexão PostgreSQL connectionconnection.   .   

<?<?phpphp
$$dbconndbconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora");=editora");
echoecho pg_optionspg_options($($dbconndbconn); // Escrever); // Escreveráá ""dbnamedbname=editora"=editora"

?>?>

int int pg_pconnectpg_pconnect(string (string connection_stringconnection_string))

Abre uma conexão persistente no banco de dados PostgreSQL. RetorAbre uma conexão persistente no banco de dados PostgreSQL. Retorna um na um 
recurso (recurso (resourceresource) de conexão que ) de conexão que éé necessnecessáário para outras funrio para outras funçções ões 
PostgreSQL. Utilizada da mesma forma que PostgreSQL. Utilizada da mesma forma que pg_connectpg_connect(). Para habilitar uma (). Para habilitar uma 
conexão persistente, a diretiva conexão persistente, a diretiva pgsqlpgsql..allow_persistentallow_persistent do do phpphp..iniini deve ser deve ser 
definida como "definida como "OnOn" (que " (que éé o padrão). O no padrão). O núúmero mmero mááximo de conexões ximo de conexões 
persistentes pode ser definida com a diretiva persistentes pode ser definida com a diretiva pgsqlpgsql..max_persistentmax_persistent do do phpphp..iniini
(o padrão (o padrão éé --1 para sem limite).1 para sem limite).
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boolbool pg_pingpg_ping((resourceresource connectionconnection))

Faz um Faz um pingping na conexão com o banco de dados, tenta reconectar se a conexão na conexão com o banco de dados, tenta reconectar se a conexão 
foi quebrada. Retorna TRUE se a conexão estfoi quebrada. Retorna TRUE se a conexão estáá ativa, do contrativa, do contráário, retorna rio, retorna 
FALSE. FALSE. 

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_pconnectpg_pconnect ("("dbnamedbname==publicacaopublicacao");");
ifif (!$(!$connconn) {) {

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

}}

ifif (!(!pg_pingpg_ping($($connconn))))
diedie("Conexão quebrada("Conexão quebrada\\n");n");

?>?>

PHP PHP –– Aula 11Aula 11
FunFunçções de acesso ao Banco de Dados PostgreSQLões de acesso ao Banco de Dados PostgreSQL
int int pg_portpg_port((resourceresource connectionconnection))

Retorna o nRetorna o núúmero da porta a qual o recurso de conexão PostgreSQL mero da porta a qual o recurso de conexão PostgreSQL connectionconnection
estestáá conectado. conectado. 

<?<?phpphp
$$dbconndbconn = = pg_connectpg_connect("("dbnamedbname=editora");=editora");
echoecho pg_portpg_port($($dbconndbconn); ); 
// Escrever// Escreveráá "5432", pois a porta padrão do PostgreSQL "5432", pois a porta padrão do PostgreSQL éé a 5432.a 5432.

?>?>
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boolbool pg_put_linepg_put_line([([resourceresource connectionconnection, string data]), string data])

Envia uma string terminada em NULL para o servidor Envia uma string terminada em NULL para o servidor backendbackend PostgreSQL. Isso PostgreSQL. Isso 
éé úútil, por exemplo, para a insertil, por exemplo, para a inserçção de dados em uma tabela em alta ão de dados em uma tabela em alta 
velocidade, iniciada atravvelocidade, iniciada atravéés de uma operas de uma operaçção de cão de cóópia PostgreSQL. O caractere pia PostgreSQL. O caractere 
NULL final NULL final éé adicionado automaticamente. Retorna TRUE em caso de sucesso adicionado automaticamente. Retorna TRUE em caso de sucesso 
ou FALSE em falhas. A aplicaou FALSE em falhas. A aplicaçção deve enviar os dois caracteres "ão deve enviar os dois caracteres "\\." ." 
explicitamente na explicitamente na úúltima linha para indicar ao ltima linha para indicar ao backendbackend que ela terminou de que ela terminou de 
enviar seus dados.enviar seus dados.

<?<?phpphp
$$connconn = = pg_pconnectpg_pconnect("("nomebdnomebd==meubancomeubanco");");
pg_querypg_query($($connconn, ", "createcreate tabletable bar (a int4, b bar (a int4, b charchar(16), d float8)");(16), d float8)");
pg_querypg_query($($connconn, ", "copycopy bar bar fromfrom stdinstdin");");
pg_put_linepg_put_line($($connconn, "3, "3\\tola mundotola mundo\\t4.5t4.5\\n");n");
pg_put_linepg_put_line($($connconn, "4, "4\\ttchauttchau mundomundo\\t7.11t7.11\\n");n");
pg_put_linepg_put_line($($connconn, ", "\\\\..\\n");n");
pg_end_copypg_end_copy($($connconn););

?>?>
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resourceresource pg_querypg_query((resourceresource connectionconnection, string , string queryquery))

Retorna um recurso (Retorna um recurso (resourceresource) de resultado da consulta () de resultado da consulta (queryquery) se a consulta ) se a consulta 
pôde ser executada. Retorna FALSE em caso de falha ou se a conexpôde ser executada. Retorna FALSE em caso de falha ou se a conexão não ão não éé
uma conexão vuma conexão váálida. Detalhes sobre os erros podem ser recuperados usando a lida. Detalhes sobre os erros podem ser recuperados usando a 
funfunçção ão pg_last_errorpg_last_error() se a conexão () se a conexão éé vváálida. lida. 

pg_querypg_query() envia uma declara() envia uma declaraçção SQL para o banco de dados PostgreSQL ão SQL para o banco de dados PostgreSQL 
especificado pelo recurso de conexão especificado pelo recurso de conexão connectionconnection. . connectionconnection deve ser uma deve ser uma 
conexão vconexão váálida que foi criado por lida que foi criado por pg_connectpg_connect(). (). 

O valor de retorno dessa funO valor de retorno dessa funçção ão éé um recurso (um recurso (resourceresource) de resultado de ) de resultado de 
consulta (consulta (queryquery) para ser usado para acessar os resultados de outras fun) para ser usado para acessar os resultados de outras funçções ões 
PostgreSQL como PostgreSQL como pg_fetch_arraypg_fetch_array().().
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string string pg_result_errorpg_result_error((resourceresource resultresult))

Retorna a mensagem de erro associada ao recurso (Retorna a mensagem de erro associada ao recurso (resourceresource) de resultado ) de resultado 
resultresult. Deste modo, o usu. Deste modo, o usuáário tem melhores chances de ter uma mensagem de rio tem melhores chances de ter uma mensagem de 
erro melhor que a retornada por erro melhor que a retornada por pg_last_errorpg_last_error().().

arrayarray pg_result_seekpg_result_seek((resourceresource resultresult, int , int offsetoffset))

Altera a posiAltera a posiçção do ponteiro interno de um recurso (ão do ponteiro interno de um recurso (resourceresource) de resultado. ) de resultado. 
Retorna FALSE em caso de erro.Retorna FALSE em caso de erro.

int int pg_result_statuspg_result_status((resourceresource resultresult))

Retorna o status do recurso (Retorna o status do recurso (resourceresource) de resultado. Os valores de retorno ) de resultado. Os valores de retorno 
posspossííveis são: PGSQL_EMPTY_QUERY, PGSQL_COMMAND_OK, veis são: PGSQL_EMPTY_QUERY, PGSQL_COMMAND_OK, 
PGSQL_TUPLES_OK, PGSQL_COPY_TO, PGSQL_COPY_FROM, PGSQL_TUPLES_OK, PGSQL_COPY_TO, PGSQL_COPY_FROM, 
PGSQL_BAD_RESPONSE, PGSQL_NONFATAL_ERROR e PGSQL_FATAL_ERROR.PGSQL_BAD_RESPONSE, PGSQL_NONFATAL_ERROR e PGSQL_FATAL_ERROR.
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arrayarray pg_selectpg_select((resourceresource connectionconnection, string , string table_nametable_name, , arrayarray assoc_arrayassoc_array [, [, 
int int optionsoptions])])

Seleciona registros especificados por Seleciona registros especificados por assoc_arrayassoc_array, que cont, que contéém pares do tipo m pares do tipo 
campo=>valor. Para uma consulta (campo=>valor. Para uma consulta (queryquery) v) váálida, retorna um lida, retorna um arrayarray que que 
contcontéém todos os registros e campos que combinam com a condim todos os registros e campos que combinam com a condiçção ão 
especificada por especificada por assoc_arrayassoc_array. Se . Se optionsoptions for especificado, for especificado, pg_convertpg_convert() ser() seráá
aplicada aplicada àà assoc_arrayassoc_array com as opcom as opçções especificadas.ões especificadas.

<?<?phpphp
$$dbdb = = pg_connectpg_connect ('('nomebdnomebd==meubancomeubanco');');
$$recrec = = pg_selectpg_select($($dbdb, ', 'post_logpost_log', $_POST);', $_POST);
ifif ($($recrec) {) {

echoecho "Registros selecionados"Registros selecionados\\n";n";
var_dumpvar_dump($($recrec););

}}
elseelse { { echoecho "O usu"O usuáário deve ter inserido dados erradosrio deve ter inserido dados errados\\n"; }n"; }
?>?>
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boolbool pg_send_querypg_send_query((resourceresource connectionconnection, string , string queryquery))

Envia uma consulta (Envia uma consulta (queryquery) ass) assííncrona para ncrona para connectionconnection. Diferente de . Diferente de 
pg_querypg_query(), ela pode enviar consultas m(), ela pode enviar consultas múúltiplas para o PostgreSQL e carregar ltiplas para o PostgreSQL e carregar 
os resultados, um por um, usando os resultados, um por um, usando pg_get_resultpg_get_result(). A execu(). A execuçção do script não ão do script não éé
bloqueada enquanto as consultas estão sendo executadas. Use bloqueada enquanto as consultas estão sendo executadas. Use 
pg_connection_busypg_connection_busy() para checar se a conexão est() para checar se a conexão estáá ocupada. (por exemplo, ocupada. (por exemplo, 
se uma consulta estse uma consulta estáá sendo executada). A consulta pode ser cancelada sendo executada). A consulta pode ser cancelada 
chamando chamando pg_cancel_querypg_cancel_query(). Apesar de ser poss(). Apesar de ser possíível enviar mvel enviar múúltiplas consultas ltiplas consultas 
de uma vez, você não pode enviar mde uma vez, você não pode enviar múúltiplas consultas para uma conexão ltiplas consultas para uma conexão 
ocupada. Se a consulta ocupada. Se a consulta éé enviada enquanto a conexão estenviada enquanto a conexão estáá ocupada ela espera ocupada ela espera 
atatéé que a que a úúltima consulta seja finalizada e descarta todos os resultados.ltima consulta seja finalizada e descarta todos os resultados.

Obs.: vimos o exemplo na funObs.: vimos o exemplo na funçção ão pg_get_resultpg_get_result().().
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int int pg_set_client_encodingpg_set_client_encoding([([resourceresource connectionconnection, string , string encodingencoding])])

Define a codificaDefine a codificaçção do cliente e retorna 0 caso haja sucesso e ão do cliente e retorna 0 caso haja sucesso e --1 se houver 1 se houver 
erro. erro. 
encodingencoding éé a codificaa codificaçção do cliente e pode ter os valores: SQL_ASCII, EUC_JP, ão do cliente e pode ter os valores: SQL_ASCII, EUC_JP, 
EUC_CN, EUC_KR, EUC_TW, UNICODE, MULE_INTERNAL, LATINX (X=1...9)EUC_CN, EUC_KR, EUC_TW, UNICODE, MULE_INTERNAL, LATINX (X=1...9), , 
KOI8, WIN, ALT, SJIS, BIG5, WIN1250. As codificaKOI8, WIN, ALT, SJIS, BIG5, WIN1250. As codificaçções disponões disponííveis dependem veis dependem 
da versão do PostgreSQL e da versão do PostgreSQL e libpqlibpq. Vide o manual PostgreSQL para saber das . Vide o manual PostgreSQL para saber das 
codificacodificaçções disponões disponííveis para o seu PostgreSQL.veis para o seu PostgreSQL.
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boolbool pg_tracepg_trace(string (string pathnamepathname [, string [, string modemode [, [, resourceresource connectionconnection]])]])

Habilita o rastreamento da comunicaHabilita o rastreamento da comunicaçção ão frontendfrontend//backendbackend do PostgreSQL para do PostgreSQL para 
um arquivo de depuraum arquivo de depuraçção especificado pelo parâmetro ão especificado pelo parâmetro pathnamepathname. Para . Para 
entender completamente estes resultados, você deve estar familiaentender completamente estes resultados, você deve estar familiarizado com o rizado com o 
protocolo de comunicaprotocolo de comunicaçção interno do PostgreSQL. Para aqueles que não estão, ão interno do PostgreSQL. Para aqueles que não estão, 
isso ainda pode ser isso ainda pode ser úútil para rastrear erros em consultas (til para rastrear erros em consultas (queriesqueries) enviadas ao ) enviadas ao 
servidor, você poderia fazer por exemplo servidor, você poderia fazer por exemplo grepgrep '^Para '^Para backendbackend' rastro.' rastro.loglog..

pathnamepathname e e modemode são os mesmos que na funsão os mesmos que na funçção ão fopenfopen() () (o (o modemode padrão padrão éé
'w'), 'w'), connectionconnection especifica a conexão a ser rastreada e seu padrão especifica a conexão a ser rastreada e seu padrão éé a a úúltima ltima 
conexão aberta.conexão aberta.

Retorna Retorna TRUE TRUE se o se o pathnamepathname pode ser aberto para escrita, pode ser aberto para escrita, FALSE FALSE casocaso
contrcontráário.rio.
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string string pg_ttypg_tty((resourceresource connectionconnection))

Retorna o nome da Retorna o nome da ttytty que a saque a saíída do lado do servidor da do lado do servidor éé enviada no recurso enviada no recurso 
((resourceresource) de conexão ) de conexão connectionconnection. Est. Estáá funfunçção jão jáá éé considerada depreciada.considerada depreciada.

string string pg_unescape_byteapg_unescape_bytea(string data)(string data)

Faz uma versão binFaz uma versão bináária da string do tipo ria da string do tipo byteabytea. Retorna a string em . Retorna a string em 
binbináário(rio(binarybinary).).

boolbool pg_untracepg_untrace([([resourceresource connectionconnection])])

PPáára o rastreamento iniciado por ra o rastreamento iniciado por pg_tracepg_trace(). (). connectionconnection especifica a conexão especifica a conexão 
que estque estáá sendo rastreada e seu padrão sendo rastreada e seu padrão éé a a úúltima conexão aberta.ltima conexão aberta.
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boolbool pg_updatepg_update((resourceresource connectionconnection, string , string table_nametable_name, , arrayarray data, data, arrayarray
conditioncondition [, int [, int optionsoptions])])

Atualiza registros que combinam com a condiAtualiza registros que combinam com a condiçção especificada pelo argumento ão especificada pelo argumento 
conditioncondition com os dados do parâmetro data. Se com os dados do parâmetro data. Se optionsoptions for especificado, for especificado, 
pg_convertpg_convert() ser() seráá aplicada a data com as opaplicada a data com as opçções especificadas.ões especificadas.

<?<?phpphp
$$bdbd = = pg_connectpg_connect('('dbnamedbname==meubancomeubanco');');
$dados = $dados = arrayarray('campo1'=>'AA', 'campo2'=>'BB');('campo1'=>'AA', 'campo2'=>'BB');
$$resres = = pg_updatepg_update($($bdbd, ', 'post_logpost_log', $_POST, $dados);', $_POST, $dados);
ifif ($($resres) {) {

echoecho "Dados atualizados: $"Dados atualizados: $resres\\n";n";
}}
elseelse { { echoecho "Usu"Usuáário deve ter enviado entradas invrio deve ter enviado entradas inváálidaslidas\\n"; }n"; }

?>?>
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ConfiguraConfiguraçções durante a execuões durante a execuççãoão
O comportamento dessas funO comportamento dessas funçções podem ser modificado pelas configuraões podem ser modificado pelas configuraçções ões 
do do phpphp..iniini..

PHP_INI_ALL            0PHP_INI_ALL            0""OffOff""pgsqlpgsql..ignore_noticeignore_notice

PHP_INI_ALL            0PHP_INI_ALL            0""OffOff""pgsqlpgsql..log_noticelog_notice

PHP_INI_SYSTEM      0PHP_INI_SYSTEM      0""OffOff""pgsqlpgsql..auto_reset_persistentauto_reset_persistent

PHP_INI_SYSTEM     PHP_INI_SYSTEM     --11""UnlimitedUnlimited""pgsqlpgsql..max_linksmax_links

PHP_INI_SYSTEM     PHP_INI_SYSTEM     --11""UnlimitedUnlimited""pgsqlpgsql..max_persistentmax_persistent

PHP_INI_SYSTEM      1PHP_INI_SYSTEM      1""OnOn""pgsqlpgsql..allow_persistentallow_persistent

AlterAlteráável             vel             OldOldPadrãoPadrãoNomeNome

1) Se quer ou não permitir conexões persistentes com o 1) Se quer ou não permitir conexões persistentes com o PostgreSQLPostgreSQL..
2) O n2) O núúmero mmero mááximo de conexões persistentes com ximo de conexões persistentes com PostgreSQLPostgreSQL por processo.por processo.
3) O n3) O núúmero mmero mááximo de conexões ximo de conexões PostgreSQLPostgreSQL por processo, incluindo as persistentespor processo, incluindo as persistentes..
4) Detecta e automaticamente tenta reiniciar uma conexão persist4) Detecta e automaticamente tenta reiniciar uma conexão persistente que foi quebrada, ente que foi quebrada, 
porporéém, gera uma pequena sobrecarga no desempenho. m, gera uma pequena sobrecarga no desempenho. 
5) Ignorar ou não os avisos do 5) Ignorar ou não os avisos do PostgreSQLPostgreSQL..
6) Quando realizar ou não o 6) Quando realizar ou não o loglog de avisos do de avisos do PostgreSQLPostgreSQL. A diretiva . A diretiva pgsqlpgsql..ignore_noticeignore_notice
deve estar em deve estar em offoff para poder fazer o para poder fazer o loglog dos avisosdos avisos. 

11--
22--
33--
44--
55--
66--
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Novos nomes de FunNovos nomes de Funçções ões 
Os nomes das funOs nomes das funçções ões PostgreSQLPostgreSQL serão alterados na versão 4.2.0 para serão alterados na versão 4.2.0 para 
confirmar os padrões de programaconfirmar os padrões de programaçção atuais. ão atuais. 

A maioria dos novos nomes terão sublinhados (A maioria dos novos nomes terão sublinhados (underscoreunderscore) adicionais, por ) adicionais, por 
exemplo, exemplo, pg_lo_openpg_lo_open(). Algumas fun(). Algumas funçções foram renomeadas para uma maior ões foram renomeadas para uma maior 
consistência, por exemplo, consistência, por exemplo, pg_execpg_exec() mudou para () mudou para pg_querypg_query(). (). 

Os nomes antigos podem ser usados na 4.2.0 e em algumas poucas oOs nomes antigos podem ser usados na 4.2.0 e em algumas poucas outras utras 
versões apversões apóós esta, mas eles serão removidos futuramente.s esta, mas eles serão removidos futuramente.

Obs.: prObs.: próóximo slide apresento uma tabela contendo as funximo slide apresento uma tabela contendo as funçções que foram ões que foram 
alteradas.alteradas.
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Tabela Tabela –– AlteraAlteraçção ão -- Nomes das FunNomes das Funççõesões

pg_field_is_nullpg_field_is_null()()pg_fieldisnullpg_fieldisnull()()

pg_field_prtlenpg_field_prtlen()()pg_fieldprtlenpg_fieldprtlen()()

pg_field_numpg_field_num()()pg_fieldnumpg_fieldnum()()

pg_field_sizepg_field_size()()pg_fieldsizepg_fieldsize()()

pg_field_namepg_field_name()()pg_fieldnamepg_fieldname()()

pg_num_fieldspg_num_fields()()pg_numfieldspg_numfields()()

pg_num_rowspg_num_rows()()pg_numrowspg_numrows()()

pg_affected_rowspg_affected_rows()()pg_cmdtuplespg_cmdtuples()()

pg_last_oidpg_last_oid()()pg_getlastoidpg_getlastoid()()

pg_querypg_query()()pg_execpg_exec()()

NovaNovaAnteriorAnterior

pg_lo_exportpg_lo_export()()pg_loexportpg_loexport()()

pg_lo_importpg_lo_import()()pg_loimportpg_loimport()()

pg_lo_writepg_lo_write()()pg_lowritepg_lowrite()()

pg_lo_readpg_lo_read()()pg_loreadpg_loread()()

pg_lo_closepg_lo_close()()pg_loclosepg_loclose()()

pg_lo_unlinkpg_lo_unlink()()pg_loopenpg_loopen()()

pg_lo_unlinkpg_lo_unlink()()pg_lounlinkpg_lounlink()()

pg_lo_createpg_lo_create()()pg_locreatepg_locreate()()

pg_lo_read_allpg_lo_read_all()()pg_loreadallpg_loreadall()()

pg_fetch_resultpg_fetch_result()()pg_resultpg_result()()

pg_free_resultpg_free_result()()pg_freeresultpg_freeresult()()

NovaNovaAnteriorAnterior
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Exemplo: Exemplo: pg_connectpg_connect

Uma conexão com o servidor Uma conexão com o servidor PostgreSQLPostgreSQL pode ser estabelecida com os pode ser estabelecida com os 
seguintes pares de valores definidos na string de comando: seguintes pares de valores definidos na string de comando: $$connconn = = 
pg_connectpg_connect("("hosthost==seuHostseuHost portport==suaPortasuaPorta ttytty==seuTTYseuTTY
optionsoptions==suasOpcoessuasOpcoes dbnamedbname==seuDBseuDB useruser==seuUsuarioseuUsuario
passwordpassword==suaSenhasuaSenha");");

A sintaxe anterior: A sintaxe anterior: $$connconn = = pg_connectpg_connect ("("hosthost", "porta", "", "porta", "opcoesopcoes", "", "ttytty",",
""nomebdnomebd") ") ficarficaráá obsoleta.obsoleta.
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LargeLarge ObjectsObjects (Objetos Grandes)(Objetos Grandes)
A partir do A partir do PostgreSQLPostgreSQL 7.1.0, você pode armazenar at7.1.0, você pode armazenar atéé 1GB dentro de um 1GB dentro de um 
campo do tipo texto. Em versões mais antigas, isto era limitado campo do tipo texto. Em versões mais antigas, isto era limitado ao tamanho do ao tamanho do 
bloco (o padrão era 8KB e o mbloco (o padrão era 8KB e o mááximo era 32KB, definido em tempo de ximo era 32KB, definido em tempo de 
compilacompilaçção).ão).

Para usar a interface de objetos grandes (Para usar a interface de objetos grandes (largelarge objectsobjects), ), éé exigido que seexigido que se
encapsule as funencapsule as funçções de objetos grandes em um bloco de transaões de objetos grandes em um bloco de transaçção. Um bloco ão. Um bloco 
de transade transaçção iniciaão inicia--se com a declarase com a declaraçção SQL ão SQL BEGIN BEGIN e, se a transae, se a transaçção for ão for 
vváálida, termina com lida, termina com COMMIT COMMIT ou ou ENDEND. Se a transa. Se a transaçção falhar, ela deve ser ão falhar, ela deve ser 
fechada com fechada com ROLLBACK ROLLBACK ou ou ABORTABORT..

<?<?phpphp
$database = $database = pg_connectpg_connect ("("dbnamedbname=editora");=editora");
pg_querypg_query ($database, "($database, "beginbegin"); "); 
$$oidoid = = pg_lo_createpg_lo_create ($database);($database);
$$handlehandle = = pg_lo_openpg_lo_open ($database, $($database, $oidoid, "w");, "w");
pg_lo_writepg_lo_write ($($handlehandle, ", "largelarge objectobject data");data");
pg_lo_closepg_lo_close ($($handlehandle););
pg_querypg_query ($database, "($database, "commitcommit");");

?>?>

Obs.: Você não deve fechar Obs.: Você não deve fechar 
a conexão com o servidor a conexão com o servidor 
PostgreSQLPostgreSQL antes de fechar antes de fechar 
o objeto grande.o objeto grande.



Termino da aulaTermino da aula

PHP PHP –– Aula 11Aula 11


