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Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých
i menších databází, a tak nás nemůže překvapit, že podporuje snad všechny aspekty práce s databází
PostgreSQL. „Téměřÿ všechny proto, že zatím nepodporuje např. práci s poli v databázi. Podpora Large
Objectů je ovšem skoro dokonalá.
Jméno všech funkcí určených pro komunikaci s databází PostgreSQL začíná písmeny PG_. Stejně je

tomu tak i u sedmi funkcí určených pro práci s Large Objecty: PG_LoCreate, PG_LoUnlink, PG_LoOpen,
PG_LoClose, PG_LoRead, PG_LoWrite a PG_LoReadAll.
Téměř všechny tyto funkce si ukážeme na praktickém příkladě. V databázovém serveru PostgreSQL

si vytvoříme pokusnou databázi ‘test’:

CREATE DATABASE test;

a v ní tabulku ‘image’, která bude obsahovat čtyři sloupečky. První bude jednoznačným identifikátorem
záznamu (id), druhý bude obsahovat jméno obrázku (name), třetí MIME typ obrázku (mime_type)
a čtvrtý bude obsahovat ukazatel na Large Object (l_oid):

CREATE TABLE image (id SERIAL,
name TEXT,
mime_type TEXT,
l_oid OID);

Data do této tabulky je možno vkládat přímo z řádkového klienta psql, např. takto:

INSERT INTO image(name, mime_type, l_oid)
VALUES (’logo.gif’,

’image/gif’,
lo_import(’/usr/src/linux/Documentation/logo.gif’));

Do tabulky ‘image’ jsme vložili obrázek se jménem logo.gif. Funkce lo_import vrací identifikátor
Large Objectu, a proto jsme ji využili přímo v příkazu INSERT. Máme také možnost si ověřit správné
provedení našeho příkazu – podíváme se, jaká data byla vložena do tabulky ‘image’ a jaké Large Objecty
jsou v databázi ‘test’ uloženy:

test=# SELECT * FROM image;
id | name | mime_type | l_oid
----+----------+-----------+-------
1 | logo.gif | image/gif | 19810

(1 row)

test=# \lo_list
Large objects
Owner | ID | Description
-------+-------+-------------
pavel | 19810 |
(1 row)

test=#

Vidíme, že vše proběhlo v pořádku, a můžeme tedy začít s prací v jazyce PHP. Postupně vytvoříme
tři skripty. První z nich (list.php) bude zobrazovat data v tabulce ‘image’, druhý (show.php) bude
zobrazovat konkrétní obrázek a poslední (new.php) bude sloužit k zadání nového obrázku.
Vzhledem k tomu, že již máme v tabulce jeden záznam, můžeme začít se skriptem list.php:

1: <?
2: /*
3: * Demonstrační skript pro zobrazení obsahu tabulky image v PostgreSQL.
4: *
5: * Vstupy: žádné.
6: */
7: /* Navázání spojení s databází test na lokálním PostgreSQL. */
8: @$connection = PG_Connect("","","","","test");

http://www.php.net/
http://www.postgresql.org/


PHP a Large Objecty v PostgreSQL – 2

9: /* Ošetření chybového stavu. */
10: if (!$connection) {
11: echo "Spojení s DB serverem PostgreSQL se nepodařilo navázat.";
12: exit;
13: }
14: /* Požádáme databázi o obsah tabulky image. */
15: @$result = PG_Exec($connection, "SELECT * FROM image ORDER BY id");
16: /* Ošetření chybového stavu. */
17: if (!$result) {
18: echo "Databázový server nezpracoval dotaz správně.";
19: exit;
20: }
21: /* Zobrazíme všechny řádky dotazu. */
22: for ($i=0; $i<PG_NumRows($result); $i++) {
23: $record = PG_Fetch_Array($result,$i);
24: echo ’<A HREF="show.php?id=’.$record["id"].’">’.$record["id"].’</A>’;
25: echo " ".$record["name"]." ".$record["mime_type"];
26: echo " ".$record["l_oid"]."\n<BR>";
27: }
28: ?>

Řádky skriptu jsou očíslovány, abychom se na ně mohli lépe odkazovat v následujícím popisu.
Na řádku s číslem 8 se pokusíme spojit s naší databází. Pokud spojení selže, vypíšeme pouze chybovou

stránku a skončíme. Na řádku 15 je uveden SQL příkaz, pomocí kterého zjistíme všechny záznamy
v tabulce ‘image’ seřazené podle jednoznačného identifikátoru. Opět, pokud se dotaz nepodaří provést
dobře, vypíšeme pouze chybovou zprávu a skončíme. Na řádcích 21 až 27 pouze vypisujeme jednotlivé
záznamy z tabulky s tím, že každý záznam ukazuje na skript show.php, který ale ještě budeme muset
vytvořit :-) Výstup našeho skriptu může např. vypadat následovně:

1 logo.gif image/gif 19810
2 redhat.jpg image/jpeg 19841

Samozřejmě první čísla na řádku jsou odkazy na skript show.php, který již pro nás bude zajímavější.
Ukážeme si v něm, jak se v PHP pracuje s Large Objecty. Konkrétně jak docílit přečtení Large Objectu
z databáze. Skript show.php budeme volat s parametrem id, který bude ukazovat na stejnojmenný
sloupeček v tabulce ‘image’. Odkazy na něj tedy budou typu např. show.php?id=1. Skript show.php
tedy bude vypadat takto:

1: <?
2: /*
3: * Demonstrační skript pro zobrazení obrázku v PostgreSQL.
4: *
5: * Vstupy: $id - stejnojmenné pole z tabulky image.
6: */
7: /* Navázání spojení s databází test na lokálním PostgreSQL. */
8: @$connection = PG_Connect("","","","","test");
9: /* Ošetření chybového stavu. */
10: if (!$connection) {
11: echo "Spojení s DB serverem PostgreSQL se nepodařilo navázat.";
12: exit;
13: }
14: /* Požádáme databázi o obsah tabulky image. */
15: @$result = PG_Exec($connection,
16: "SELECT mime_type,l_oid FROM image WHERE id=$id");
17: /* Ošetření chybového stavu. */
18: if (!$result) {
19: echo "Databázový server nezpracoval dotaz správně.";
20: exit;
21: }
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22: /* Zapamatujeme si MIME typ a identifikátor Large Objectu. */
23: $record = PG_Fetch_Array($result,0);
24: $mime_type=$record["mime_type"];
25: $l_oid=$record["l_oid"];
26: /* Načteme a pošleme prohlížeči správnou hlavičku a obrázek. */
27: PG_Exec($connection, "BEGIN");
28: $handle = PG_LoOpen ($connection, $l_oid, "r");
29: Header("Content-type: ".$mime_type);
30: PG_LoReadAll($handle);
31: PG_LoClose ($handle);
32: PG_Exec($connection, "COMMIT");
33: ?>

Začátek skriptu je téměř shodný se skriptem list.php, vytvoříme si spojení s databází. Na řádku 15 a
16 je uveden SQL dotaz, který nám zjistí MIME typ a identifikátor Large Objectu s naším obrázkem.
Pro nás zajímavé jsou řádky 26 až 32, kde jsou uvedeny příkazy pro práci s Large Objecty. Příkazy pro
práci s Large Objecty v PHP musí být uzavřeny v transakci, a proto jsou kolem příkazů pro práci s Large
Objecty SQL příkazy BEGIN a COMMIT.
S Large Objecty se v PHP pracuje téměř stejně jako se soubory – nejprve je nutné objekt otevřít

a po vlastních operacích s ním je nutno jej zase zavřít. Stejně jako funkce fopen(), která se používá
k otevření souboru, vrací deskriptor souboru, vrací funkce PG_LoOpen ukazatel na otevřený objekt. Tento
ukazatel se potom používá k identifikaci Large Objectu v PHP. Prvním argumentem funkce PG_LoOpen
je odkaz na spojení s databází, druhý argument je identifikátor Large Objectu v naší databázi (viz výstup
příkazu \lo_list výše). Poslední argument říká funkci PG_LoOpen, v jakém módu chceme Large Object
otevřít. V našem případě budeme tento objekt pouze číst, a proto je zde uvedeno "r". Pokud bychom
chtěli do Large Objectu i zapisovat, museli bychom použít buď "rw" (pro čtení i zápis) nebo "w" (pouze
zápis).
Řádek 29 vypisuje HTTP hlavičku identifikující typ obrázku, který budeme posílat. Vlastní MIME

typ obrázku jsme získali prvním SQL dotazem (viz řádek 16). Na řádku 30 přečteme kompletní Large
Object a vypíšeme jej na výstup skriptu show.php. To vše za nás udělá funkce PG_LoReadAll. Na
řádku 31 Large Object opět uzavřeme.
Celou funkci skriptu show.php tedy můžeme shrnout do dvou bodů – zaslání správné HTTP hlavičky

Content-type a vlastního obrázku pomocí volání funkce PG_LoReadAll.
Nyní tedy ještě musíme vyřešit zadávání nových obrázků do tabulky ‘image’. K tomu využijeme

vlastnosti všech prohlížečů (resp. jazyka HTML a formulářů). Vytvoříme si HTML stránku new.html,
která bude obsahovat pouze jediný formulář:

<FORM ENCTYPE="multipart/form-data" ACTION="new.php" METHOD=POST>
<INPUT name="Obrazek" ACCEPT="image/*" TYPE="file">
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Ulož obrázek">
</FORM>

V tomto formuláři je pouze jedno vstupní pole typu ‘file’, uživatel tedy může vybrat soubor, který do
něj vloží. Položka ACTION formuláře ukazuje na skript new.php, jenž ještě vytvoříme:

1: <?
2: /*
3: * Demonstrační skript pro uložení obrázku v PostgreSQL.
4: *
5: * Vstupy: $Obrazek - soubor poslaný ze stránky new.html.
6: */
7: /* Navázání spojení s databází test na lokálním PostgreSQL. */
8: @$connection = PG_Connect("","","","","test");
9: /* Ošetření chybového stavu. */
10: if (!$connection) {
11: echo "Spojení s DB serverem PostgreSQL se nepodařilo navázat.";
12: exit;
13: }
14: /* Načteme celý obrázek do proměnné $contents. */
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15: $fd = fopen($Obrazek, "r");
16: $contents = fread ($fd, $Obrazek_size);
17: fclose ($fd);
18: /* Uložíme obrázek do databáze jako Large Object. */
19: PG_Exec($connection, "BEGIN");
20: $l_oid = PG_LoCreate($connection);
21: $handle = PG_LoOpen($connection, $l_oid, "w");
22: PG_LoWrite($handle, $contents);
23: PG_LoClose($handle);
24: PG_Exec($connection, "COMMIT");
25: /* Zapíšeme záznam o obrázku do tabulky image. */
26: @$result = PG_Exec($connection,
27: "INSERT INTO image(name,mime_type,l_oid)
28: VALUES(’$Obrazek_name’,’$Obrazek_type’,$l_oid)");
29: /* Ošetření chybového stavu. */
30: if (!$result) {
31: echo "Databázový server nezpracoval dotaz správně.";
32: exit;
33: }
34: ?>
35: <A HREF="list.php">list.php</A>

Zadání obrázku tedy probíhá tak, že uživatel na stránce new.html vybere nějaký obrázek a stiskne
tlačítko s nápisem „Ulož obrázekÿ. Jeho prohlížeč potom odešle formulář na adresu uvedenou v položce
ACTION. Touto adresou je právě náš skript new.php, který dostane na svém vstupu několik informací
o tom, jaký soubor byl poslán apod. Tyto informace jsou uloženy v proměnných, jejichž jméno začíná
řetězcem, který byl ve formuláři na stránce new.html uveden v položce ‘name’ vstupního pole typu ‘file’
(v našem případě Obrazek). Proměnná $Obrazek obsahuje jméno dočasného souboru, který je identickou
kopií souboru zadaného uživatelem do formuláře. Proměnná $Obrazek_name obsahuje původní jméno
obrázku na počítači uživatele. V proměnné $Obrazek_type je uložen MIME typ obrázku a proměnná
$Obrazek_size obsahuje velikost souboru v bytech. Tyto informace využijeme v další práci s obrázkem.
Na řádcích 15 až 17 si načteme celý soubor do proměnné $contents, aby se nám s ním posléze lépe

pracovalo. Na řádcích 19 až 24 tento soubor uložíme do databáze jako Large Object a identifikátor tohoto
Large Objectu si zapamatujeme v proměnné $l_oid. Před tím, než objekt do databáze uložíme, musíme
vytvořit nový Large Object (PG_LoCreate) a otevřít jej pro zápis (PG_LoOpen s posledním argumentem
"w"). Vlastní zápis je proveden pomocí funkce PG_LoWrite. Large Object musíme samozřejmě stejně
jako při čtení uzavřít. Veškerá práce s Large Objecty musí být v PHP uzavřena do transakce stejně jako
u čtení. Po ukončení řádku 24 máme náš obrázek uložen jako Large Object v databázi. Nyní musíme
ještě zapsat záznam o tomto objektu do naší tabulky ‘image’ (viz řádky 26 až 28). Na posledním řádku
souboru new.php ještě vypíšeme odkaz na stránku s výpisem tabulky ‘image’.
Nyní již máme všechny skripty připraveny k použití a můžeme je vyzkoušet v praxi. Tyto skripty

jsou samozřejmě demonstrační a pro opravdové nasazení je třeba ještě ošetřit další chybové stavy (např.
nedostatek místa pro uložení Large Objectu apod).
Z výše zmíněných funkcí pro podporu Large Objectů v PHP jsme si neukázali funkci PG_LoRead,

která slouží k přečtení přesně daného počtu bytů (resp. maximálně daného počtu bytů) z Large Objectu.
Nevysvětlena zůstala také funkce PG_LoUnlink, která slouží ke smazání Large Objectu z databáze. Do-
plnění skriptu delete.php tedy necháme na laskavém čtenáři :-) Pokud tento skript napíšete, pošlete
nám jej.

Shrnutí

V tomto článku jsme si ukázali, jak se v jazyce PHP pracuje s Large Objecty uloženými v databázovém
serveru PostgreSQL.

Příloha

Zdrojové kódy všech skriptů a HTML stránek jsou přílohou tohoto článku.

http://www.janik.cz/Clanky/PHP_a_Large_Objecty_v_PostgreSQL/PHP_a_Large_Objecty_v_PostgreSQL.tar.gz
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