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Prehľad: Databázový ovládač SQL Server pre PHP je Microsoft-om podporované 
rozšírenie PHP 5, ktoré zabezpečuje dátový prístup do databáz SQL Server 2005 and 
SQL Server 2008. Rozšírenie zabezpečuje procedurálny interfejs pre prístup k dátam 
pre všetky edície databáz SQL Server 2005 a SQL Server 2008. Zabezpečuje 

kompaktné riešenie pre prístup k dátam z PHP a zahŕňa podporu pre mnoho ďalších 
súčastí ako Windows autentifikácia, transakcie, naviazanie parametrov, toky, prístup k 
metadátam, ukladanie pripojení a riešenie chýb. Článok je návodom, ako pouţiť 
niektoré z týchto súčastí vo vzorovej aplikácii z produktovej dokumentácie “SQL Server  
Driver for PHP”. Návod predpokladá, ţe čitateľ je oboznámený s programovaním v PHP 
a jeho počítač spĺňa systémové poţiadavky uvedené pre ovládač a na jeho počítači je 
nainštalovaná ukáţková databáza AdventureWorks z CodePlex. 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124500
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=67739


 

 

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente reprezentujú aktuálny pohľad spoločnosti 

Microsoft Corporation na záleţitosti tak, ako boli známe v deň publikovania. Pretoţe 

Microsoft musí odpovedať na meniace sa podmienky trhu, nemôţe to byť interpretované 

ako záväzok na Microsoft a Microsoft nemôţe zabezpečiť presnosť akýchkoľvek 

informácií prezentovaných po dátume publikovania. 

Tento dokument je len pre informačné účely. MICROSOFT NEDÁVA ŢIADNE ZÁRUKY, 

A TO VÝHRADNÉ, IMPLIKOVANÉ ALEBO ŠTATUTÁRNE, NA INFORMÁCIE V TOMTO 

DOKUMENTE. 

Ak nie je uvedené vyššie, spoločnosti v príkladoch, organizácie, produkty, doménové 

mená, e-mail adresy, logo, osoby, miesta a udalosti tu zmienené sú fiktívne 

a akékoľvek spojenie s akoukoľvek reálnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, 

doménovým menom, e-mail adresou, logom, osobou, miestom alebo udalosťou nie je 

úmyselné  alebo nemalo by byť za takéto povaţované.  

 

© 2009 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. 

 

Microsoft, SQL Server, MSDN, a Windows sú obchodné značky skupín spoločnosti 

Microsoft. 

 

Všetky ostatné obchodné značky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. 

 

 



 

 

Obsah 

 

Úvod................................................................................................................. 1 

Zavedenie ovládača .......................................................................................... 1 

Konfigurácia ovládača ...................................................................................... 1 

Vytvorenie pripojenia ....................................................................................... 3 

Ukladanie pripojení ................................................................................ 4 

Vykonanie dopytu ............................................................................................ 4 

Získanie dát zo servera .................................................................................... 5 

Získanie dát vo forme poľa .................................................................... 6 

Získanie obrázkov .................................................................................. 6 

Odoslanie dát na server ................................................................................... 8 

Odoslanie obrázkov na server ................................................................ 9 

Pohyb cez skupiny výsledných datasetov ........................................................10 

Riešenie chýb a upozornení .............................................................................11 

Zdroje .............................................................................................................12 

Záver ...............................................................................................................12 





Pristup do databáz SQL Server pouţitím PHP 1 

 Microsoft Corporation ©2008 

Úvod 

“Microsoft SQL Server Driver for PHP” umoţňuje PHP vývojárom pristupovať k dátam v 
databázach SQL Server 2005 a SQL Server 2008. Ovládač zahŕňa podporu pre mnoho 
ďalších súčastí ako Windows autentifikácia, transakcie, zviazanie parametrov, 
streaming, prístup k metadátam, zdieľanie spojení a riešenie chýb.  

Tento článok vysvetľuje ako zaviesť a konfigurovať ovládač v súvislosti s niektorými 
aplikačnými scenármi.  

Viac informácií a kompletný zoznam vlastností a funkcií je uvedený v referenčnej 

príručke v produktovej dokumentácii “SQL Server Driver for PHP” v MSDN. Prefix pre 
všetky funkcie ovládača je sqlsrv. 

Ovládač vychádza z Microsoft SQL Server ODBC Driver-a na spracovanie nízkoúrovňovej 
komunikácie s SQL serverom s podporou na operačných systémoch  Windows.  
Microsoft zabezpečuje pre tento ovládač podporu podľa beţných cyklov podpory. Aj keď 
je zdrojový kód pre tento ovládač dostupný na webe codeplex.com, Microsoft podporuje 
len podpísanú verziu prevzatú z “download” centra MSDN.  

Zavedenie ovládača 

“SQL Server Driver for PHP” si môţete prevziať z portálu  Microsoft Download Center. 
Verzia 2.0 podporuje aj PDO- Prevzatý balík zahŕňa dva sadu “dll” súborov, ktoré 
korešpondujú s “non-thread-safe” a “thread-safe” verziami ovládača. V našom 

nasledujúcom postupe budeme inštalovať “thread-safe” ovládač pre PHP 5.2.x. 

Zavedenie ovládača je podobné ako zavedenie akéhokoľvek iného PHP rozšírenia: 

1. Umiestnite súbor rozšírenia php_sqlsrv_52_ts.dll do priečinka ext rozšírení PHP.  

2. Modifikujte súbor php.ini, aby bolo moţné pouţiť extension. 

Potrebujete pridať nasledovný riadok do sekcie Dynamic Extensions v súbore 
php.ini: 

extension=php_sqlsrv_52_ts.dll  

3. Reštartujte webový server. 

 

Viac informácií nájdete v Loading the Driver v produktovej dokumentácii. 

Konfigurácia ovládača 

SQL Server ovládač pre PHP má tri konfiguračné voľby:  

 LogSubsystems 

Táto voľba sa pouţíva na zapnutie alebo vypnutie logovania subsystémov. 
Východiskové nastavenie je SQLSRV_LOG_SYSTEM_OFF (logovanie vypnuté). 

 LogSeverity 

Táto voľba sa pouţíva na špecifikáciu, čo logovať, keď je logovanie zapnuté. 
Východiskové nastavenie je SQLSRV_LOG_SEVERITY_ERROR (logované sú 
len chyby). 

 WarningsReturnAsErrors 

Pri východiskovom nastavení sa SQL Server ovládač pre PHP zaoberá 

upozorneniami (warnings) generovanými sqlsrv funkciou tak, ako keby boli 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296152.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296152.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123025
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=80e44913-24b4-4113-8807-caae6cf2ca05
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=80e44913-24b4-4113-8807-caae6cf2ca05
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124506
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chybami. Zmenou nastavenia WarningsReturnAsErrors sa mení toto 
správanie. Východiskové nastavenie tejto voľby je true (1). 

Poznámka:  Pre toto pravidlo existujú výnimky. Napríklad upozornenie 
generované zmenou obsahu databázy sa nikdy nepovaţuje za chybu.   

 

Viac informácií o konfiguračných voľbách a nastaveniach je uvedených v článku 
“Configuring the Driver” v produktovej dokumentácii. 

 

Konfiguračné voľby môţu byť nastavené v súbore “php.ini”, alebo môţu byť nastavené  
PHP skriptom funkciou sqlsrv_configure. Obrázok niţšie zobrazuje sekciu “Dynamic 
Extensions” súboru “php.ini” modifikovanú tak, aby zabezpečila nahratie “thread-safe” 
verzie ovládača, logovanie aktivít na všetkých subsystémoch, logovanie všetkých aktivít 
(chýb, upozornení a informácií) a vypnutie WarningsReturnAsErrors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1: Sekcia Dynamic Extensions súboru php.ini. 

 

Viac informácií ako zmeniť východiskové nastavenia nájdete v článkoch “Logging 
Activity” a “How to: Configure Error and Warning Handling” v produktovej 
dokumentácii. 

Jednou z ciest, ako overiť, ţe ovládač je zavedený a skontrolovať jeho konfiguračné 

nastavenia, je spustiť skript, ktorý volá funkciu phpinfo(). Postupujte nasledovne: 

1. Vytvorte textový súbor a vloţte do ňho nasledovný kód: 

<?php phpinfo(); ?> 

2. Uloţte súbor s názvom “info.php” do koreňového priečinka vášho webového 
servera. 

3. Otvorte webový prehliadač a prejdite na URL adresu http://localhost/info.php. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124509
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124511
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124513
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124513
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124515
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124532
http://localhost/info.php
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4. Na zobrazenej stránke nájdite sekciu sqlsrv. 

Na nasledujúcom obrázku je sekcia sqlsrv stránky phpinfo(). Výpis potvrdzuje, ţe 
ovládač je zavedený a konfiguračné nastavenia sú na východiskových hodnotách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorenie pripojenia 

Funkcia sqlsrv_connect sa pouţíva na vytvorenie pripojenia na databázový server. 
Niţšie uvedený kód  (z vzorovej aplikácie produktovej dokumentácie) zostavuje 
pripojenie na lokálny server a pouţitie databázy AdventureWorks: 

 $serverName = "(local)"; 

$connectionOptions = array("Database"=>"AdventureWorks"); 

 

/* Connect using Windows Authentication. */ 

$conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionOptions); 

if( $conn === false ) 

      { die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

 

Pri štandardných nastaveniach pouţíva funkcia sqlsrv_connect Windows 
autentifikáciu. Vo väčšine prípadov to znamená, ţe pre pripojenie na server je pouţitá 
identita alebo vláknová identita (ak webový server pouţíva imperzonifikáciu) procesu 
webového servera a nie identita koncového uţívateľa. Funkcia sqlsrv_connect 
akceptuje dva parametre: $serverName (povinný) a $connectionOptions (voliteľný).  

 $serverName – tento povinný parameter sa pouţíva na špecifikáciu mena 
servera, na ktorý sa chceme pripojiť. V niţšie uvedenom kóde je spojenie cielené 
na lokálny server. Tento parameter je moţné tieţ pouţiť na špecifikáciu inštancie 
SQL servera alebo čísla portu. Napríklad: 

$serverName = "myServer\instanceName"; 

-alebo- 

$serverName = "myServer, 1521"; 

 $connectionOptions – tento nepovinný parameter je maticou párov kľúčových 
hodnôt, ktoré nastavujú voliteľné hodnoty na pripojenie. V vyššie uvedenom 
kóde je databáza pre pripojenie nastavená na AdventureWorks. Ďalšie voľby 
sú ConnectionPooling, Encrypt, UID a PWD. Viac informácií nájdete v 
produktovej dokumentácii sqlsrv_connect. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124532
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296161.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124520
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Poznámka:   Voľby UID a PWD musia byť v parametri 
$connectionOptions nastavené na logovanie na server s SQL Server 
autentifikáciou. 

Viac informácií o vytváraní pripojenia nájdete v článku “Connecting to the Server” v 

produktovej dokumentácii. 
 

Poznámka:   Funkcia FormatErrors, ktorá je uvedená v príklade, je 
pouţívateľskou funkciou pre formátovanie chybového výstupu. Jej popis nájdete 
v sekcii  “Riešenie chýb a upozornení” v tomto článku. 

Ukladanie pripojení 

„SQL Server Driver for PHP“ je dizajnovaný pre ukladanie pripojení. Pri východiskovom 
nastavení je ukladanie pripojení povolené. Po pripojení na server sa ovládač pokúša 
pouţiť uloţené pripojenie predtým, ako vytvorí nové. Ak sa v úloţisku pripojení  
ekvivalentné pripojenie nenájde, vytvorí sa nové pripojenie a pridá sa do úloţiska. Či je 
pripojenie ekvivalentné, zisťuje ovládač na základe porovnania „connection string-ov“. 

Volanie sqlsrv_close pre pripojenie vráti pripojenie do úloţiska. Keby pripojenie bolo 
vytvorené s atribútom „ConnectionPooling“ nastaveným na „false“ (pozri sekciu 
„Vytvorenie pripojenia“), volanie sqlsrv_close pripojenie ukončí. 
 

Viac informácií nájdete v článku „Connection Pooling“ v produktovej dokumentácii. 

Vykonanie dopytu 

Ovládač SQL Server pre PHP poskytuje dve moţnosti pre vykonanie dopytu: funkciu 
sqlsrv_query alebo kombináciu funkcií sqlsrv_prepare a sqlsrv_execute.  

Funkcia sqlsrv_query vykonáva aj prípravu príkazu aj jeho vykonanie pri jednom 
volaní funkcie a je vhodná pre vykonávanie dopytov v jednom volaní. Alternatívna 
metóda pre vykonávanie dopytov (vhodná pre vykonávanie príkazov viackrát a s 
rôznymi hodnotami parametrov) je kombinácia sqlsrv_prepare a sqlsrv_execute. 
Táto voľba rozdeľuje prípravu a vykonanie príkazu do dvoch funkčných volaní. Viac 
informácií nájdete v článku “Comparing Execution Functions” v produktovej 
dokumentácii. 

Postup pri volaniach sqlsrv_query alebo sqlsrv_prepare/sqlsrv_execute je 
nasledovný: 

 Zostavenie pripojenia na server (viď odsek “Vytvorenie pripojenia”) 

 Definovanie príkazu Transact-SQL  

 Definovanie matice hodnôt parametrov (poţadované len pre parametrizované 
dopyty) 

 Nastavenie voliteľných hodnôt na pripojenie (nepovinné) 

 

Nasledujúci kód (z vzorovej aplikácie) ukazuje pouţitie funkcie sqlsrv_query: 

 

$tsql = "SELECT ProductID, Name, Color, Size, ListPrice  

               FROM Production.Product  

               WHERE Name LIKE '%' + ? + '%' AND ListPrice > 0.0"; 

 $params = array( $_REQUEST['query'] ); 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124521
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124533
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124522
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124534
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124535
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124536
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296154.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
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      $getProducts = sqlsrv_query( $conn, $tsql, $params); 

      if ( $getProducts === false) 

            { die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

 

Obidve funkcie sqlsrv_query aj sqlsrv_prepare akceptujú štyri parametre: $conn, 
$tsql, $params (voliteľný) a $options (voliteľný, v príklade neuvedený). 

 $conn – tento povinný parameter deklaruje pripojenie vytvorené funkciou 
sqlsrv_connect (viď odsek Vytvorenie pripojenia). 

 $tsql – tento povinný parameter je reťazec, ktorý definuje Transact-SQL príkaz. 
Otáznik (?) sa pouţíva pre vloţenie parametrov 

 $params – tento nepovinný parameter je maticou hodnôt, ktoré korešpondujú (v 
poradí) s miestami pre umiestnenie parametrov (?) v príkaze definovanom v 
parametri $tsql. Kaţdá hodnota v matici $params môţe byť hodnotou ”literal” 
(napr. 5), PHP premennou (napr. $myVar) alebo maticou s nasledovnou 
štruktúrou: 

array($value [, $direction [, $phpType [, $sqlType]]]) 

Táto matica sa pouţíva na špecifikovanie hodnôt parametrov, smerovania 
parametrov (v prípade, ţe parametre sú odovzdávané do uloţenej procedúry), 
PHP typu parametra a typu hodnoty poslanej na server.   Viac informácií o tejto 
matici nájdete v odseku “Posielanie obrázkov na server” a v článkoch “Using 
Directional Parameters”, “How to: Send Data as a Stream” a “How to: Specify 
SQL Server Data Types” v produktovej dokumentácii. 

 $options – tento nepovinný parameter (nepouţitý v tomto príklade) je 

asociatívna matica, ktorá nastavuje vlastnosti dopytu.  Podporované sú dva 
kľúče: QueryTimeout a SendStreamParamsAtExec. Kľúč QueryTimeout nastavuje 
maximálny čas v sekundách, počas ktorého dopyt môţe beţať. Kľúč 
SendStreamParamsAtExec určuje, či sú všetky dáta v toku poslané v dobe 
vykonávania dotazu alebo sú potrebné následné volania 
sqlsrv_send_stream_data na poslanie všetkých dát. Viac informácií nájdete v 
článku “How to: Send Data as a Stream”. 

Získanie dát zo servera 

Model pre získanie dát pomocou ovládača SQL Server pre PHP zahŕňa definovanie a 
vykonanie dopytu (viď odsek “Vykonanie dopytu”) a potom pouţitie jednej z 
nasledovných troch moţností na získanie dát zo sady výsledkov. 

 Funkcia sqlsrv_fetch_array (získava riadok dát ako pole). 

 Funkcia sqlsrv_fetch_object (získava riadok dát ako PHP objekt). 

 Kombinácia funkcií sqlsrv_fetch a sqlsrv_get_field (získava jednoduché pole 
z riadku dát). 

Poznámka  Tieto funkcie zabezpečujú len jednosmerný prístup na riadky sady 
výsledkov. 

 

Ak sa rozhodujete, ktorú moţnosť pouţiť, berte do úvahy nasledovné: 

 Funkcie sqlsrv_fetch_array a sqlsrv_fetch_object načítajú celý riadok dát do 
pamäte skriptu. To by nemuselo byť vhodné pri riadkoch, ktoré obsahujú veľké 
mnoţstvo dát.  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124524
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124524
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124526
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124527
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124527
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124537
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124526
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124539
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124540
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124541
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124542
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 Dáta vrátené funkciami sqlsrv_fetch_array a sqlsrv_fetch_object budú mať 
dátové typy v súlade s východiskovými dátovými typmi PHP priradenými 
ovládačom. Viac informácií nájdete v článku „Default PHP Data Types“ 
v produktovej dokumentácii.  

 Pouţitie kombinácie sqlsrv_fetch a sqlsrv_get_field umoţňuje špecifikovať 
dátové typy PHP pre vrátené dáta spolu so špecifikáciou dátového toku. 

Viac informácií o  funkcionalite získavania dát nájdete v článku “Comparing Data 
Retrieval Functions” v produktovej dokumentácii. 

Viac informácií o  získavaní dát pomocou ovládača SQL Server 2005 pre PHP nájdete v 
článku “Retrieving Data” v produktovej dokumentácii. 

Získanie dát vo forme poľa 

V tomto odseku si preskúšame kód z vzorovej aplikácie, ktorý získava dáta vo forme 
poľa. Nasledovný kód pouţíva funkciu sqlsrv_fetch_array na získanie jedného riadku 
z výsledného datasetu. Kaţdý riadok je získaný ako asociatívna matica a poslaný do 

uţívateľskej funkcie PopulateProductsTable pre spracovanie:  

 

      $productCount = 0; 

      while( $row = sqlsrv_fetch_array( $getProducts, SQLSRV_FETCH_ASSOC)) 

      { 

            PopulateProductsTable( $row ); 

            $productCount++; 

      }  

 

Funkcia sqlsrv_fetch_array akceptuje dva parametre $stmt a $fetchType 
(nepovinný): 

 Parameter $stmt je PHP príkaz vytvorený funkciami sqlsrv_query alebo 

sqlsrv_execute (viď odsek “Vykonanie dotazu”). 

 Parameter $fetchType (nepovinný) je ovládačom definovaná konštanta, ktorá 
špecifikuje, ktorý typ poľa bude vrátený: asociatívny, numerický alebo obidva. 
Zodpovedajúce konštanty sú SQLSRV_FETCH_ASSOC, 
SQLSRV_FETCH_NUMERIC, a SQLSRV_FETCH_BOTH. Vo východiskovom 
nastavení sa vracia pole s obidvoma typmi. 

Získanie obrázkov 

V tejto kapitole si preskúšame kód z vzorovej aplikácie, ktorý získava obrázky zo 
servera. Dole uvedený kód vykonáva dopyt, ktorý získa obrázok zo servera, špecifikuje, 
ţe získané dáta majú byť vo forme binárneho toku a pomocou PHP funkcie fpassthru 
ich dá na webovú stránku: 

 

/* Get the product picture for a given product ID. */ 

$tsql = "SELECT LargePhoto  

         FROM Production.ProductPhoto AS p 

         JOIN Production.ProductProductPhoto AS q 

         ON p.ProductPhotoID = q.ProductPhotoID 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124529
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124518
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124518
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124516
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124514
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         WHERE ProductID = ?"; 

 

$params = array($_REQUEST['productId']); 

 

/* Execute the query. */ 

$stmt = sqlsrv_query($conn, $tsql, $params); 

if( $stmt === false ) 

{ 

     echo "Error in statement execution.</br>"; 

     die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); 

} 

 

/* Retrieve the image as a binary stream. */ 

$fieldIndex = 0; 

$getAsType = SQLSRV_PHPTYPE_STREAM(SQLSRV_ENC_BINARY); 

if ( sqlsrv_fetch( $stmt ) ) 

{ 

   $image = sqlsrv_get_field( $stmt, $fieldIndex, $getAsType); 

   fpassthru($image); 

} 

else 

{ 

     echo "Error in retrieving data.</br>"; 

     die(print_r( sqlsrv_errors(), true)); 

} 

 

Kód definuje parametrizovaný dopyt Transact-SQL ($tsql), špecifikuje hodnoty 
parametrov ($params) a vykonáva dopyt funkciou sqlsrv_query (viď odsek Vykonanie 
dopytu). Výsledný dataset spracováva funkcia sqlsrv_fetch (, aby bol ďalší riadok 
výsledného datasetu dostupný na čítanie) a ďalej volaním sqlsrv_get_field (na čítanie 
jednej poloţky v aktívnom riadku). Funkcia sqlsrv_fetch akceptuje jediný parameter 
(v tomto prípade $stmt), ktorý je vytvorený volaním sqlsrv_query alebo 
sqlsrv_execute. sqlsrv_get_field akceptuje tri parametre $stmt, $fieldIndex a 
$getAsType (nepovinný): 

 Parameter $stmt je inštancia príkazu. Ďalší (alebo prvý) riadok dát sa sprístupní 
pre funkciu sqlsrv_get_field odovzdaním parametra $stmt funkcii 
sqlsrv_fetch. 

 Parameter $fieldIndex špecifikuje index poloţky, ktorá má byť získaná. Začína 
od nuly. 

 Parameter $getAsType (nepovinný) sa pouţíva na špecifikovanie PHP typu (a v 

tomto prípade aj enkódovania) vrátených dát. Ak tento parameter nie je k 
dispozícii, dáta budú vrátené v závislosti na ich východiskovom PHP type. Viac 
informácií nájdete v článku “Default PHP Data Types” v produktovej 
dokumentácii. 

Viac informácií o získavaní obrázkov a binárnych/veľkých dát nájdete v článku 
“Retrieving Data as a Stream” v produktovej dokumentácii. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124541
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124542
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124529
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124512
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Získavanie dát v kombinácii s funkciami sqlsrv_fetch a sqlsrv_get_field sa dá pouţiť 
na špecifikovanie PHP typu vrátených dát, nielen pre získavanie dát ako dátového toku. 
Viac informácií nájdete v článku “How to: Specify PHP Data Types” v produktovej 
dokumentácii. 

Odoslanie dát na server 

Model pre posielanie dát na server zahŕňa vykonanie vhodného Transact-SQL príkazu 
(napr. UPDATE alebo INSERT) funkciou sqlsrv_query alebo kombináciou funkcií 
sqlsrv_prepare a sqlsrv_execute (viď odsek Vykonanie dopytu). Napríklad niţšie 

uvedený kód (z vzorovej aplikácie) posiela prehľad produktov na server pouţitím 
kombinácie funkcií sqlsrv_prepare a sqlsrv_execute:  

 

/*Prepend the review so it can be opened as a stream.*/ 

$comments = "data://text/plain,".$_REQUEST['comments']; 

$stream = fopen( $comments, "r" ); 

$tsql = "INSERT INTO Production.ProductReview (ProductID, 

                                               ReviewerName, 

                                               ReviewDate, 

                                               EmailAddress, 

                                               Rating, 

                                               Comments)  

         VALUES (?,?,?,?,?,?)"; 

 

$params = array($_REQUEST['productid'], 

                $_REQUEST['name'], 

                date("Y-m-d"), 

                $_REQUEST['email'], 

                $_REQUEST['rating'],  

                $stream); 

 

/* Prepare and execute the statement. */ 

$insertReview = sqlsrv_prepare($conn, $tsql, $params); 

if( $insertReview === false ) 

{ die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

/* By default, all stream data is sent at the time of query 

execution. */ 

if( sqlsrv_execute($insertReview) === false ) 

{ die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

 

Parametre pre sqlsrv_prepare sú tie isté ako pre sqlsrv_query (viď odsek 
Vykonávanie dopytov). Funkcia sqlsrv_execute akceptuje jeden parameter (v tomto 
príklade $insertReview), čo je pripravený príkaz, ktorý má byť vykonaný.  

Poznámka:   Dopyt v tomto príklade môţe byť vykonaný pomocou 
sqlsrv_query. Funkcie sqlsrv_prepare a sqlsrv_execute v tomto príklade sú 
pouţité na ukáţku, ako sa tieto funkcie dajú spolu pouţiť.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296208.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
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Príklad zvýrazňuje schopnosti ovládača v súvislosti s dátovým tokom. Komentáre 
zákazníkov ($comments) sú otvorené ako textový tok ($stream), ktorý je parametrom 
v dopyte. Štandardne všetky dáta toku sú posielané na server v dobe vykonávania 
dopytu. Ovládač zabezpečuje aj funkcionalitu, ktorá umoţňuje odosielanie dátového 

toku do 8 KB na server naraz. Viac informácií nájdete v odseku “Posielanie obrázkov na 
server” a v článku “How to: Send Data as a Stream”. 

Viac informácií o posielaní dát na server pomocou ovládača SQL Server pre PHP nájdete 
v článku “Updating Data” v produktovej dokumentácii. 

Odoslanie obrázkov na server 

V tomto odseku si preskúšame kód z vzorovej aplikácie, ktorý posiela obrázok na server 
ako binárny tok. Niţšie uvedený kód otvára obrázok ako tok a potom posiela súbor na 
server po častiach v 8 KB blokoch: 

$tsql = "INSERT INTO Production.ProductPhoto (LargePhoto) 

         VALUES (?);  

         SELECT SCOPE_IDENTITY() AS PhotoID"; 

$fileStream = fopen($_FILES['file']['tmp_name'], "r"); 

$params = array( 

            array( 

$fileStream,  

                        SQLSRV_PARAM_IN, 

SQLSRV_PHPTYPE_STREAM(SQLSRV_ENC_BINARY), 

                        SQLSRV_SQLTYPE_VARBINARY('max') 

) 

    ); 

/* Turn off the default behavior of sending all stream data 

    to the server at the time of query execution. */ 

$options = array("SendStreamParamsAtExec"=>0); 

 

$uploadPic = sqlsrv_prepare($conn, $tsql, $params, $options); 

if( $uploadPic === false ) 

{ die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) );} 

if( sqlsrv_execute($uploadPic) === false ) 

{ die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

 

/* Stream data to the database in chunks. */ 

while( $success = sqlsrv_send_stream_data( $uploadPic)) 

{ 

} 

 

Model pre posielanie dát na server zahŕňa vykonávanie vhodných Transact-SQL 
príkazov (ako napr.  UPDATE alebo INSERT). 

 Typy sú špecifikované v matici $params. PHP typ musí byť špecifikovaný tu, aby 
ovládač interpertoval dáta ako binárny tok. SQL Server typ musí byť 
špecifikovaný, aby server interpetoval vstupné dáta správne. 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124526
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124508
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
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Viac informácií nájdete v článkoch “How to: Specify PHP Data Types” a “How to: 
Specify SQL Server Data Types” v produktovej dokumentácii. 

 Parameter $options sa pouţíva pri volaní sqlsrv_prepare. Východiskové 
správanie pre posielanie dátových tokov na server v dobe vykonávania dopytu je 

vypnuté ("SendStreamParamsAtExec" nastavený na 0 v parametri $options). Ak 
je táto voľba vypnutá, poţadujú sa volania sqlsrv_send_stream data (po 
vykonaní dopytu) pre posielanie dátových tokov na server (viď niţšie). 

 Funkcia sqlsrv_send_stream data sa pouţíva na posielanie dát na server v 
8KB blokoch. Vypnutie štandardného posielania všetkých dát na server naraz a 
pouţitie sqlsrv_send_stream_data na posielania dát v blokoch je vhodné pre 

flexibilitu v aplkačnom dizajne. Napríklad umoţňuje aplikácii ukázať 
pouţívateľovi postup sťahovania veľkého obrázka (tzv. teplomer resp. progress 
bar). 

Pohyb cez skupiny výsledných datasetov 

Ovládač SQL Server pre PHP poskytuje pre pohyb dopredu vo výsledných datasetoch 
funkciu sqlsrv_next_result. Zavolaním tejto funkcie sa poskytne ďalšia sada 
výsledkov, počet riadkov alebo výstupný parameter aktívneho príkazu vhodný na  
čítanie.  

Niţšie uvedený kód ukazuje ako pouţiť sqlsrv_next_result na prehľadávanie 
výsledkov. Kód je prevzatý z vzorovej aplikácie v produktovej dokumentácii a je 
pokračovaním kódu z predchádzajúceho príkladu. Výrok $uploadPic korešponduje s 
dávkovým dopytom v predchádzajúcom príklade. Kód slúţi na premiestnenie na druhý 
dataset a pouţíva získanú hodnotu na vykonanie dopytu, ktorý spája prepája 
ProductPhotoID s ProductID: 

 

/*Skip the open (first) result set (rows affected). */ 

      $next_result = sqlsrv_next_result($uploadPic); 

      if( $next_result === false ) 

       { die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

    

      /* Fetch the next result set. */ 

      if( sqlsrv_fetch($uploadPic) === false) 

       { die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

 

      /* Get the first field - the identity from INSERT. */ 

      $photoID = sqlsrv_get_field($uploadPic, 0); 

 

      /* Associate the new photoID with the productID. */ 

      $tsql = "UPDATE Production.ProductProductPhoto 

               SET ProductPhotoID = ? 

               WHERE ProductID = ?"; 

 $params = array($photoID, $_REQUEST['productid']); 

      if( sqlsrv_query($conn, $tsql, $params) === false ) 

             { die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124510
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124527
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124527
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124535
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124537
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124537
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124507
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124498
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Povinný parameter pre funkciu sqlsrv_next_result je aktívny príkaz. Nie je 
nevyhnutné volať sqlsrv_next_result na prístup k prvému výslednému datasetu. 
Funkcia vráti null, ak nie je pre príkaz viac výsledkov. 

Viac informácií o pohybe cez výsledné datasety nájdete v článkoch “How to: Work with 

Multiple Result Sets” a v článku “How to: Detect Empty Result Sets”. 

 

Riešenie chýb a upozornení 

Ovládač SQL Server pre PHP obsahuje funkciu sqlsrv_errors na zisťovanie detailov o 
chybách a upozorneniach. Ak sa v nejakej funkcii sqlsrv objaví chyba, funkcia vráti 
false a detaily o chybe sa pridajú do zoznamu chýb.  Funkcia sqlsrv_errors 
zabezpečuje prístup do zoznamu chýb. 

Poznámka:  Pri východiskových nastaveniach sa s upozorneniami zaobchádza 
ako s chybami s niekoľkými výnimkami: upozornenia, ktoré korešpondujú s 
hodnotami SQLSTATE 01000, 01001, 01003, a 01S02 nie sú nikdy povaţované 
za chyby. Toto východiskové správanie sa dá zmeniť tak, ţe upozornenia sa 
nebudú povaţovať za chyby. Viac informácií nájdete v článku “How to: Configure 
Error and Warning Handling” a v odseku “Konfigurácia ovládača”.   

sqlsrv_errors sa pouţíva na kontrolovanie návratových hodnôt funkcií sqlsrv, čím sa 
získajú informácie potrebné na riešenie chýb. Ukáţkou formátovania a načítania chýb je 
nasledújúci kód: 

 
if( sqlsrv_execute($insertReview) === false ) 

           { die( FormatErrors( sqlsrv_errors() ) ); } 

 

Funkcia sqlsrv_errors vracia sadu polí, jedno pre kaţdú chybu, ktorá sa objavila. 
Kaţdé pole obsahuje detailné informácie o chybe. Uţívateľská funkcia  FormatErrors v 
kóde jednoducho iteruje cez sadu polí a zobrazuje chybové informácie: 

 

function FormatErrors( $errors ) 

{ 

    /* Display errors. */ 

    echo "Error information: <br/>"; 

 

    foreach ( $errors as $error ) 

    { 

          echo "SQLSTATE: ".$error['SQLSTATE']."<br/>"; 

          echo "Code: ".$error['code']."<br/>"; 

          echo "Message: ".$error['message']."<br/>"; 

    } 

} 

 

Pri vyhodnocoavní návratovej hodnoty funkcie sqlsrv je najlepšie pouţiť PHP “triple 
equals” operátor (===), pretoţe všetky funkcie sqlsrv pri výskyte chyby vrátia false. 
Pre funkcie sqlsrv, ktoré môţu vrátiť nejakú hodnotu, ktorú PHP vyhodnocuje ako 
false, je dôleţité pouţiť “triple equals” operátor na vnútenie literálového porovnania. 
Napríklad sqlsrv_fetch môţe vrátiť null, ak nie sú ţiadne ďalšie riadky v sade 
výsledkov. V tomto prípade pri pouţití “double equals” operátora (==) na kontrolu 
výskytu chyby ($result == false) by hodnota mohla byť vyhodnotená ako true, čo 

by viedlo k neočakávanému toku programu. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc626309.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc626309.aspx
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124504
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124502
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124515
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124515
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Viac informácií nájdete v článku “Handling Errors and Warnings” v produktovej 
dokumentácii. 

Zdroje 

Pre vývoj aplikácií s pouţitím ovládača SQL Server pre PHP sú k dispozícii nasledujúce 
zdroje: 

 Download: SQL Server Driver for PHP v Microsoft Download Centre 

 Online dokumentácia: SQL Server Driver for PHP dokumentácia v MSDN Library  

 Zdrojové kódy: Microsoft SQL Server Driver for PHP na portále CodePlex   

 

Záver 

Ovládač SQL Server pre PHP zabezpečuje rýchly a spoľahlivý prístup do databázy  SQL 

Server pouţitím PHP. Tento ovládač vyuţíva technológie Microsoft aj PHP (ako napríklad 

Windows autentifikáciu, ukladanie pripojení ODBC a PHP streamy) na umoţnenie vývoja 

PHP webových aplikácií. 

 

 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=124499
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=80e44913-24b4-4113-8807-caae6cf2ca05
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=119889
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=123025

