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Pernyataan Include

Pendahuluan
Pada pertemuan ini akan membahas pernyataan include dan require yang sangat
bermanfaat untuk menyertakan suatu kode yang disimpan dalam file lain.

Pernyataan Include
PHP memungkinkan suatu kode yang disimpan dalam suatu file disertakan ke dalam
suatu skrip PHP dengan menggunkan pernyataan include. Hal ini sangat berguna kalau
anda mempunyai sederetan kode (misalnya definisi suatu fungsi, definisi suatu konstanta,
atau kode yang lain) yang sering digunakan pada berbagai skrip PHP yang anda buat.
Dalam hal ini anda cukup menuliskan kode tersebut sekali saja ke dalam sebuah file. Lalu
kalau anda memerlukan kode tersebut, anda bisa menggunakan fungsi include. 

Bentuk pernyataan include adalah sebagai berikut :
include(nama_file);

Dalam hal ini nama_file adalah string yang menyatakan nama file yang akan disertakan
dalam skrip yang meng-include. Adapaun tanda kurung bisa tidak ditulis.

Pernyataan include mengasumsikan bahwa berkas eksternak yang akan diproses adalah
HTML. Dengan demikian kode yang ada dalam berkas yang akan diinclude akan
diperlakukan sebagai kode HTML. Karena itu jika yang ada dalam berkas tersebut adalah
kode PHP, anda perlu menuliskannya dalam tag <?php...?>.

Contoh :

File header1.php

<?php
print("<B> Departemen Pendidikan Nasional<B><br>\n");

?>

File Header2.php

<?php
print("<B> Institute Teknologi Sepuluh Nopember<B><br>\n");

?>



File header3.php

<?php
print("<B> Politeknik Elektronika Negeri Surabaya<B><br>\n");

?>

File latinclude.php

<html>
<head>
<title>Contoh Include file</title>
</head>
<body>
<?php

print ("Percobaan fungsi include<br>\n");
include("header1.php");
include("header2.php");
include("header3.php");

?>

</body>
</html>

file latinclude.php adalah file yang men-include-kan file header1.php, header2.php, dan
header3.php.

Pernyataan include_once

pernyataan include_once berguna untuk menghindari akibat dari suatu skrip yang
disertakan beberapa kali. Hal ini sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan
akibat suatu nama fungsi didefinisikan lebih dari sekali.



Contoh :

file judul.php

<?php
define(KAMPUS, "Politeknik Elektronika Negeri Surabaya");
function alamat_kampus_lengkap()
{

print(KAMPUS. "<BR>\n");
print("Jalan Raya ITS Surabaya");

}
?>

file tulkampus.php

<?php
include("judul.php");
function alamat_kampus_saja()
{

print("<br><b>" . KAMPUS . "</b><BR>\n");
}

?>

file teskampus.php

<html>
<title> include dan include_once</title>
<?php

print("Tes include dan include_once" . "<br>");
include("judul.php");
include("tulkampus.php");
alamat_kampus_lengkap();
alamat_kampus_saja();

?>
</html>




