
Zrozumienie podstaw PHP 

Nauka nowego języka nie jest łatwa. Musisz zrozumieć nie tylko składnię języka, ale także jego reguły 

gramatyczne, to znaczy, kiedy i dlaczego używać każdego elementu języka. Na szczęście niektóre języki 

pochodzą z tego samego katalogu głównego. Na przykład hiszpański i francuski są językami 

romańskimi, ponieważ oba wyewoluowały z mówionego łaciny; oznacza to, że te dwa języki mają wiele 

zasad, a jeśli znasz już francuski, nauka hiszpańskiego staje się znacznie łatwiejsza. 

Języki programowania są takie same. Jeśli znasz już inny język programowania, przejście do tego 

rozdziału będzie bardzo łatwe. Jeśli jednak jest to twój pierwszy raz, musisz zrozumieć wszystkie zasady 

gramatyczne od zera, więc może to potrwać dłużej. Ale nie bój się! Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w tym 

przedsięwzięciu. 

 

Pliki PHP 

Od teraz będziemy pracować nad plikiem index.php, więc możesz po prostu uruchomić serwer WWW 

i przejść do http: // localhost: 8080, aby zobaczyć wyniki. Być może już zauważyłeś, że aby napisać kod 

PHP, musisz uruchomić plik z <? Php. Istnieją inne opcje, a plik można także zakończyć za pomocą?>, 

Ale żadna z nich nie jest potrzebna. Ważne jest, aby wiedzieć, że możesz mieszać kod PHP z innymi 

treściami, takimi jak HTML, CSS lub JavaScript, w pliku PHP, gdy tylko umieścisz bity PHP w tagach <? 

php?>. 

<? php 

echo „witaj świecie”; 

?> 

pa, świecie 

Jeśli sprawdzisz wynik poprzedniego fragmentu kodu w przeglądarce, zobaczysz, że drukuje on 

zarówno wiadomości, witaj świecie, jak i pa. Powód, dla którego tak się dzieje, jest prosty: już wiesz, 

że tamtejszy kod PHP wypisuje komunikat witaj świecie. Następnie dzieje się tak, że wszystko poza 

znacznikami PHP będzie interpretowane w niezmienionej postaci. Jeśli na przykład istnieje kod HTML, 

nie zostanie wydrukowany w obecnej postaci, ale zostanie zinterpretowany przez przeglądarkę. 

Dowiesz się w części 6, dlaczego mieszanie PHP i HTML jest zwykle złym pomysłem. Na razie, 

zakładając, że jest zły, spróbujmy go uniknąć. W tym celu możesz dołączyć jeden plik z innego pliku 

PHP, używając jednej z następujących czterech funkcji: 

• include: Spróbuje znaleźć i dołączyć określony plik za każdym razem, gdy zostanie wywołany. Jeśli 

plik nie zostanie znaleziony, PHP wyśle ostrzeżenie, ale będzie kontynuować wykonywanie. 

• require: To zrobi to samo co dołącz, ale PHP zwróci błąd 

zamiast ostrzeżenia, jeśli plik nie zostanie znaleziony. 

• include_once: Ta funkcja zrobi to, co robi include, ale obejmie plik tylko przy pierwszym wywołaniu. 

Kolejne połączenia będą ignorowane. 

• reuire_once: Działa tak samo jak wymagany, ale plik będzie zawierał plik tylko przy pierwszym 

wywołaniu. Kolejne połączenia będą ignorowane. 



Każda funkcja ma swoje własne zastosowanie, więc nie można powiedzieć, że jedna jest lepsza od 

drugiej. Zastanów się dokładnie, jaki jest twój scenariusz, a następnie zdecyduj. Na przykład spróbujmy 

dołączyć nasz plik index.html z naszego pliku index.php, abyśmy nie mieszali PHP z HTML, ale mieli to, 

co najlepsze z obu światów: 

<? php 

echo „witaj świecie”; 

require „index.html”; 

Wybraliśmy polecenie, ponieważ wiemy, że plik tam jest - a jeśli nie, nie jesteśmy zainteresowani 

kontynuowaniem wykonywania. Ponadto, ponieważ jest to jakiś kod HTML, możemy chcieć dołączyć 

go wiele razy, więc nie wybraliśmy opcji require_once. Możesz spróbować zażądać pliku, który nie 

istnieje i zobaczyć, co mówi przeglądarka.  

PHP nie uwzględnia pustych linii; możesz dodać tyle, ile chcesz, aby twój kod był łatwiejszy do 

odczytania, i nie będzie to miało żadnego wpływu na twoją aplikację. Kolejnym elementem, który 

pomaga w pisaniu zrozumiałego kodu i który jest ignorowany przez PHP, są komentarze. Zobaczmy oba 

w akcji: 

<? php 

/  

* To jest pierwszy plik załadowany przez serwer WWW. 

* Wyświetla niektóre wiadomości i HTML z innych plików. 

* / 

// wypiszmy wiadomość z php 

echo „witaj świecie”; 

// a następnie dołącz resztę HTML 

require „index.html”; 

Kod wykonuje tę samą pracę, co poprzedni, ale teraz każdy z łatwością zrozumie, co próbujemy zrobić. 

Widzimy dwa rodzaje komentarzy: komentarze jednowierszowe i komentarze wieloliniowe. Pierwszy 

typ składa się z pojedynczej linii rozpoczynającej się od //, a drugi typ obejmuje wiele linii w / * i * /. 

Każdą linię komentowaną rozpoczynamy gwiazdką, ale jest to całkowicie opcjonalne. 

Zmienne 

Zmienne zachowują wartość do wykorzystania w przyszłości. Ta wartość może się zmienić, jeśli 

chcemy; dlatego nazywane są zmiennymi. Spójrzmy na nie w przykładzie. Zapisz ten kod w pliku 

index.php: 

<? php 

$a = 1; 

$b = 2; 

$c = $a + $b; 



echo $c; // 3 

W tym poprzednim kodzie mamy trzy zmienne: $a ma wartość 1, $b ma 2, a $c zawiera sumę $a i $b, 

stąd $c wynosi 3. Twoja przeglądarka powinna wyświetlić wartość zmienna $c, która wynosi 3. 

Przypisanie wartości zmiennej oznacza nadanie jej wartości i odbywa się to za pomocą znaku równości, 

jak pokazano w poprzednim przykładzie. Jeśli nie przypisałeś wartości zmiennej, otrzymamy 

powiadomienie od PHP, gdy sprawdza ona jej zawartość. Zawiadomienie to tylko wiadomość, która 

mówi nam, że coś nie jest dokładnie w porządku, ale jest to niewielki problem i możesz kontynuować 

wykonywanie. Wartość nieprzypisanej zmiennej będzie równa null, czyli nic. Zmienne PHP zaczynają 

się od znaku $, po którym następuje nazwa zmiennej. Prawidłowa nazwa zmiennej zaczyna się od litery 

lub znaku podkreślenia, po którym następuje dowolna kombinacja liter, cyfr i / lub znaków 

podkreślenia. Rozróżniana jest wielkość liter. Zobaczmy kilka przykładów: 

<? php 

$_some_value = 'abc'; // ważny 

$1number = 12,3; // nieważny! 

$some$sign% = '& ^%'; // nieważny! 

$go_2_home = "ok"; // ważny 

$go_2_Home = 'nie'; // to jest inna zmienna 

$isThisCamelCase = true; // notacja wielbłąda 

Pamiętaj, że wszystko po // jest komentarzem i dlatego jest ignorowane przez PHP. W tym fragmencie 

kodu możemy zobaczyć, że nazwy zmiennych, takie jak $ _some_value i $ go_2_ home są prawidłowe. 

$1number i $somesign$% są nieprawidłowe, ponieważ zaczynają się od cyfry lub zawierają 

nieprawidłowe symbole. Ponieważ w nazwach rozróżniana jest wielkość liter, $ go_2_home  $ 

go_2_Home to dwie różne zmienne. Na koniec przedstawiamy konwencję Notacji Wielbłąda, która jest 

preferowaną opcją wśród większości programistów 

Typy danych 

Możemy przypisać do zmiennych więcej niż tylko liczby. PHP ma osiem pierwotnych typów, ale na razie 

skupimy się na jego czterech typach skalarnych: 

• Wartości logiczne: przyjmują tylko prawdziwe lub fałszywe wartości 

• Liczby całkowite: są to wartości liczbowe bez kropki dziesiętnej, na przykład 2 lub 5 

• Liczby zmiennoprzecinkowe lub float: są to liczby z kropką dziesiętną, na przykład 2.3 

• Ciągi: Są to kombinacje znaków, które są otoczone pojedynczymi lub podwójnymi cudzysłowami, 

takimi jak „to” lub „to” 

 

Mimo że PHP definiuje te typy, pozwala użytkownikowi przypisać różne typy danych do tej samej 

zmiennej. Sprawdź następujący kod, aby zobaczyć, jak to działa: 

<? php 

$numer  = 123; 



var_dump ($ number); 

$number = 'abc'; 

var_dump ($ number); 

Jeśli sprawdzisz wynik w przeglądarce, zobaczysz następujące informacje: 

int(123) string (3) „abc” 

Kod najpierw przypisuje wartość 123 do zmiennej $number. Ponieważ 123 jest liczbą całkowitą, typ 

zmiennej będzie liczbą całkowitą int. Właśnie to widzimy, wyświetlając zawartość zmiennej za pomocą 

var_dump. Następnie przypisujemy inną wartość do tej samej zmiennej, tym razem ciąg. Podczas 

wyświetlania nowej zawartości widzimy, że typ zmiennej zmienił się z liczby całkowitej na ciąg znaków, 

ale PHP w żadnym momencie nie narzekało. Nazywa się to żonglerką typu. 

Sprawdźmy kolejny fragment kodu: 

<? php 

$a = „1”; 

$b = 2; 

var_dump ($ a + $ b); // 3 

var_dump ($ a . $ b); // 12 

Wiesz już, że operator + zwraca sumę dwóch wartości liczbowych. Zobaczysz później, że operator . 

łączy dwa ciągi. Tak więc powyższy kod przypisuje ciąg i liczbę całkowitą do dwóch zmiennych, a 

następnie próbuje je dodać i połączyć. Próbując je dodać, PHP wie, że potrzebuje dwóch wartości 

liczbowych, więc próbuje dostosować ciąg do liczby całkowitej. W takim przypadku jest to łatwe, 

ponieważ ciąg reprezentuje prawidłową liczbę. To dlatego widzimy pierwszy wynik jako liczbę 

całkowitą 3 (1 + 2). W ostatnim wierszu dokonujemy konkatenacji ciągu. W $ b mamy liczbę całkowitą, 

więc PHP najpierw spróbuje przekonwertować ją na ciąg znaków - którym jest „2” - a następnie połączy 

go z drugim ciągiem „1”. Wynikiem jest ciąg „12”. 

Żonglerka 

PHP próbuje przekonwertować typ danych zmiennej tylko wtedy, gdy istnieje kontekst, w którym typ 

potrzebnej zmiennej jest inny. Ale PHP nie zmienia wartości i typu samej zmiennej. Zamiast tego 

weźmie wartość i spróbuje ją przekształcić, pozostawiając zmienną nienaruszoną 

Operatory 

Używanie zmiennych jest przyjemne, ale jeśli nie możemy zmusić ich do interakcji, nic nie możemy 

zrobić. Operatory to elementy, które pobierają niektóre wyrażenia-operandy i wykonują na nich 

działania, aby uzyskać wynik. Najczęstszymi przykładami operatorów są operatory arytmetyczne, które 

już wcześniej widziałeś. Wyrażenie to prawie wszystko, co ma wartość. Zmienne, liczby lub tekst są 

przykładami wyrażeń, ale zobaczysz, że mogą się znacznie skomplikować. Operatory oczekują wyrażeń 

określonego typu, na przykład operatory arytmetyczne oczekują liczb całkowitych lub liczb 

zmiennoprzecinkowych. Ale jak już wiesz, PHP dba o przekształcanie typów wyrażeń podanych, gdy 

tylko jest to możliwe. Rzućmy okiem na najważniejsze grupy operatorów. 

Operatory arytmetyczne 



Operatory arytmetyczne są bardzo intuicyjne, jak już wiesz. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i 

dzielenie (+, -, * i /) robią, jak mówią ich nazwy. Moduł (%) daje pozostałą część podziału dwóch 

operandów. Potęgowanie (**) podnosi pierwszy operand do potęgi drugiego. Wreszcie negacja (-) 

neguje operand. Ten ostatni jest jedynym operatorem arytmetycznym, który przyjmuje tylko jeden 

operand. Zobaczmy kilka przykładów: 

<?php 

$a = 10; 

$b = 3; 

var_dump($a + $b); // 13 

var_dump($a - $b); // 7 

var_dump($a * $b); // 30 

var_dump($a / $b); // 3.333333... 

var_dump($a % $b); // 1 

var_dump($a ** $b); // 1000 

var_dump(-$a); // -10 

Jak widać, są dość łatwe do zrozumienia! 

Operatory przypisań 

Ty już to znasz, ponieważ używamy go w naszych przykładach. Operator przypisania przypisuje wynik 

wyrażenia do zmiennej. Teraz wiesz, że wyrażenie może być tak proste jak liczba lub, na przykład, wynik 

szeregu operacji arytmetycznych. Poniższy przykład przypisuje wynik wyrażenia do zmiennej: 

<? php 

$a = 3 + 4 + 5 - 2; 

var_dump ($a); // 10 

Istnieje szereg operatorów przypisań, które działają jako skróty. Możesz je budować, łącząc operator 

arytmetyczny i operator przypisania. Zobaczmy kilka przykładów: 

$a = 13; 

$a += 14; // same as $a = $a + 14; 

var_dump($a); 

$a -= 2; // same as $a = $a - 2; 

var_dump($a); 

$a *= 4; // same as $a = $a * 4; 

var_dump($a); 

 

 



Operatory porównania 

Operatory porównania są jedną z najczęściej używanych grup operatorów. Biorą dwa operandy i 

porównują je, zwracając wynik porównania zwykle jako wartość logiczną, to znaczy prawdę lub fałsz. 

Istnieją cztery porównania, które są bardzo intuicyjne: < (mniejsze niż), <= (mniejsze lub równe), > 

(większe niż) i > = (większe lub równe). Istnieje również operator specjalny <=> (spaceship), który 

porównuje oba operandy i zwraca liczbę całkowitą zamiast wartości logicznej. Porównując a z b, wynik 

będzie mniejszy niż 0, jeśli a jest mniejsze niż b, 0, jeśli a jest równe b, i większe niż 0, jeśli a jest większe 

niż b. Zobaczmy kilka przykładów: 

<? php 

var_dump (2 < 3); // prawdziwe 

var_dump (3 < 3); // fałszywe 

var_dump (3 <= 3); // prawdziwe 

var_dump (4 <= 3); // fałszywe 

var_dump (2 > 3); // fałszywe 

var_dump (3 >= 3); // prawdziwe 

var_dump (3 > 3); // fałszywe 

var_dump (1 <=> 2); // int mniej niż 0 

var_dump (1 <=> 1); // 0 

var_dump (3 <=> 2); // int większa niż 0 

Istnieją operatory porównania, które oceniają, czy dwa wyrażenia są równe, czy nie, ale należy 

zachować ostrożność przy żonglowaniu typami. Operator == (równa się) ocenia dwa wyrażenia po 

żonglowaniu typami, tzn. spróbuje przekształcić oba wyrażenia w ten sam typ, a następnie je 

porównać. Zamiast tego operator === (identyczny) ocenia dwa wyrażenia bez żonglowania typami, 

więc nawet jeśli wyglądają tak samo, jeśli nie są tego samego typu, porównanie zwróci false. To samo 

dotyczy != Lub < > (nie równe) i ! == (nie identyczne): 

<? php 

$a = 3; 

$b = „3”; 

$c = 5; 

var_dump ($a == $b); // prawdziwe 

var_dump ($a === $b); // fałszywe 

var_dump ($a! = $b); // fałszywe 

var_dump ($a! == $b); // prawdziwe 

var_dump ($a == $c); // fałszywe 

var_dump ($a < > $c); // prawdziwe 



Widzisz, że gdy pytasz, czy ciąg i liczba całkowita reprezentujące tę samą liczbę są równe, odpowiada 

twierdząco; PHP najpierw przekształca oba na ten sam typ. Z drugiej strony, zapytany, czy są 

identyczne, odpowiada, że nie są, ponieważ są różnych typów. 

Operatory logiczne 

Operatory logiczne stosują operację logiczną - znaną również jako operacja binarna - do swoich 

operandów, zwracając odpowiedź logiczną. Najczęściej używane są! (nie), && (i) oraz || (lub). && 

zwróci true tylko wtedy, gdy oba operandy zostaną ocenione jako true. || zwróci true, jeśli jeden lub 

oba operandy są prawdziwe. ! zwróci zanegowaną wartość argumentu, to jest true, jeśli argument jest 

fałszywy lub false, jeśli argument jest prawdziwy. Zobacz kilka przykładów: 

<? php 

var_dump (true && true); // prawdziwe 

var_dump (true && false); // fałszywe 

var_dump (true || false); // prawdziwe 

var_dump (false || false); // fałszywe 

var_dump (! false); // prawdziwe 

Operatory inkrementacji i dekrementacji 

Operatory zwiększania / zmniejszania są również skrótami, takimi jak += lub -=, i działają tylko na 

zmiennych. Jest ich czterech i wymagają one szczególnej uwagi. Widzieliśmy już pierwsze dwa: 

• ++ : Ten operator po lewej stronie zmiennej zwiększy zmienną o 1, a następnie zwróci wynik. Po 

prawej stronie zwróci zawartość zmiennej, a następnie zwiększy ją o 1. 

• - -: Ten operator działa tak samo jak ++, ale zmniejsza wartość o 1 zamiast zwiększać o 1 

Zobaczmy przykład: 

<? php 

$a = 3; 

$b = $a ++; // $b to 3, $a to 4 

var_dump ($ a, $ b); 

$b = ++$a; // $a i $b wynoszą 5 

var_dump ($ a, $ b); 

W poprzednim kodzie, przy pierwszym przypisaniu do $b, używamy $a ++. Operator po prawej stronie 

zwróci najpierw wartość $a, czyli 3, przypisze ją do $b, a dopiero potem zwiększy $a o 1. W drugim 

zadaniu operator po lewej stronie najpierw zwiększy $a o 1, zmienia wartość $a na 5, a następnie 

przypisuje tę wartość do $b. 

Operatory Pierwszeństwa 

Możesz dodać wiele wyrażeń do wyrażenia, aby było ono tak długo, jak to konieczne, ale musisz 

zachować ostrożność, ponieważ niektóre operatory mają wyższy priorytet niż inne, dlatego kolejność 



wykonywania może nie być zgodna z oczekiwaniami. Poniższa tabela pokazuje kolejność 

pierwszeństwa operatorów, które badaliśmy do tej pory: 

Operator : Typ 

**  : Arytmetyczny 

++, - - : Zwiększanie / zmniejszanie 

!  : Logiczny 

*, /,%   : Arytmetyczny 

+, - : Arytmetyczny 

<, <=,>,> =  : Porównanie 

==,! =, ===,! == : Porównanie 

&&  : Logiczny 

|| : Logiczny 

=, + =, - =, * =, / =,% =, ** = : Przypisanie 

Powyższa tabela pokazuje nam, że wyrażenie 3 + 2 * 3 najpierw oceni iloczyn  2 * 3, a następnie sumę, 

więc wynik to 9, a nie 15. Jeśli chcesz wykonywać operacje w określonej kolejności, innej niż naturalna 

w kolejności pierwszeństwa, możesz wymusić, wstawiając operację w nawiasy. Dlatego (3 + 2) * 3 

najpierw wykona sumę, a następnie iloczyn, dając tym razem wynik 15. Zobaczmy kilka przykładów, 

aby wyjaśnić ten dość trudny temat: 

<?php 

$a = 1; 

$b = 3; 

$c = true; 

$d = false; 

$e = $a + $b > 5 || $c; // true 

var_dump($e); 

$f = $e == true && !$d; // true 

var_dump($f); 

$g = ($a + $b) * 2 + 3 * 4; // 20 

var_dump($g); 

Powyższy przykład może być nieskończony i nadal nie będzie w stanie objąć wszystkich scenariuszy, 

jakie możesz sobie wyobrazić, więc bądźmy prostymi. W pierwszym wyróżnionym wierszu mamy 

kombinację operatorów arytmetycznych, porównania i logicznych oraz operatora przypisania. 

Ponieważ nie ma nawiasów, kolejność jest taka, jak wyszczególniono w poprzedniej tabeli. Operator z 

najwyższymi preferencjami jest sumą, więc wykonujemy go najpierw: $a + $b wynosi 4. Następny jest 

operatorem porównania, więc 4 > 5, co jest fałszem. Wreszcie operator logiczny, false || $c ($c jest 



prawdą) daje w wyniku prawda. Drugi przykład może wymagać nieco więcej wyjaśnień. Pierwszym 

operatorem, który widzimy w tabeli, jest negacja, więc ją rozwiązujemy. ! $d jest! false, więc to prawda. 

Wyrażenie brzmi teraz: $e == true && true. Najpierw musimy rozwiązać porównanie $e == true. 

Wiedząc, że $e jest prawdziwe, porównanie daje wynik prawdziwy. Ostateczna operacja jest więc 

logicznym końcem i daje wynik prawdziwy. Spróbuj sam wypracować ostatni przykład, aby poćwiczyć. 

Nie obawiaj się, jeśli uważasz, że nie zapewniamy wystarczającej liczby operatorów. W następnych 

kilku sekcjach zobaczymy wiele przykładów. 

Praca z ciągami znaków 

Praca z ciągami w prawdziwym życiu jest naprawdę łatwa. Działania takie jak Sprawdź, czy ten ciąg 

zawiera ten ciąg lub Powiedz, ile razy pojawia się ten znak, są bardzo łatwe do wykonania. Ale podczas 

programowania ciągi są połączeniem znaków, których nie widać od razu podczas szukania czegoś. 

Zamiast tego musisz patrzeć jeden po drugim i śledzić, jaka jest treść. W tym scenariuszu te naprawdę 

łatwe działania nie są już takie łatwe. Na szczęście dla ciebie PHP oferuje cały zestaw predefiniowanych 

funkcji, które pomagają w interakcji z łańcuchami. Całą listę funkcji można znaleźć na stronie 

http://php.net/manual/en/ref.strings.php, ale omówimy tylko te, które są najczęściej używane. 

Spójrzmy na kilka przykładów: 

<?php 

$text = ' How can a clam cram in a clean cream can? '; 

echo strlen($text); // 45 

$text = trim($text); 

echo $text; // How can a clam cram in a clean cream can? 

echo strtoupper($text); // HOW CAN A CLAM CRAM IN A CLEAN CREAM CAN? 

echo strtolower($text); // how can a clam cram in a clean cream can? 

$text = str_replace('can', 'could', $text); 

echo $text; // How could a clam cram in a clean cream could? 

echo substr($text, 2, 6); // w coul 

var_dump(strpos($text, 'can')); // false 

var_dump(strpos($text, 'could')); // 4 

W poprzednim długim fragmencie kodu bawimy się ciągiem znaków o różnych funkcjach: 

• strlen: Ta funkcja zwraca liczbę znaków zawartych w ciągu. 

• trim: ta funkcja zwraca ciąg znaków, usuwając wszystkie puste spacje po lewej i po prawej stronie. 

• strtoupper i strtolower: Te funkcje zwracają ciąg ze wszystkimi znakami, odpowiednio, dużymi lub 

małymi literami. 

• str_replace: Ta funkcja zastępuje wszystkie wystąpienia danego ciągu przez ciąg zastępujący. 

• substr: Ta funkcja wyodrębnia ciąg zawarty między pozycjami określonymi przez parametry, przy 

czym pierwszy znak znajduje się w pozycji 0. 



• strpos: Ta funkcja pokazuje pozycję pierwszego wystąpienia danego ciągu. Zwraca false, jeśli nie 

można znaleźć ciągu. 

Dodatkowo istnieje operator łańcuchów (.), Który łączy dwa łańcuchy (lub dwie zmienne 

przekształcone w łańcuch, jeśli to możliwe). Korzystanie z niego jest bardzo proste: w poniższym 

przykładzie ostatnia instrukcja połączy wszystkie ciągi i zmienne tworzące zdanie, I am Hiro Nakamura! 

<?php 

$firstname = 'Hiro'; 

$surname = 'Nakamura'; 

echo 'I am ' . $firstname . ' ' . $surname . '!'; 

Inną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę na ciągi, jest sposób ich reprezentacji. Do tej pory 

zawarliśmy łańcuchy w pojedynczych cudzysłowach, ale możesz również zawrzeć je w podwójnych 

cudzysłowach. Różnica polega na tym, że w pojedynczych cudzysłowach ciąg jest dokładnie taki, jak 

jest reprezentowany, ale w podwójnych cudzysłowach niektóre reguły są stosowane przed 

wyświetleniem końcowego wyniku. Istnieją dwa elementy, które podwójne cudzysłowy traktują 

inaczej niż pojedyncze cudzysłowy: znaki zmiany znaczenia i rozwinięcia zmiennych. 

• Znaki specjalne: są to znaki specjalne, których nie można łatwo przedstawić. Przykładami znaków 

specjalnych są nowe linie lub tabulatory. Aby je przedstawić, używamy sekwencji ucieczki, które są 

połączeniem ukośnika odwrotnego (\), po którym następuje jakiś inny znak. Na przykład \n oznacza 

nowy wiersz, a \t oznacza tabulację. 

• Rozwijanie zmiennych: Pozwala to na dołączanie referencji zmiennych do łańcucha, a PHP zastępuje 

je bieżącą wartością. Musisz także podać znak $. Spójrz na następujący przykład: 

<?php 

$firstname = 'Hiro'; 

$surname = 'Nakamura'; 

echo "My name is $firstname $surname.\nI am a master of time and 

space. \"Yatta!\""; 

Poprzedni fragment kodu wyświetla w przeglądarce następujące informacje: 

My name is Hiro Nakamura. 

I am a master of time and space. "Yatta!" 

Tutaj \n wstawił nowy wiersz. \" dodał podwójne cudzysłowy (musisz je również uciec, ponieważ PHP 

zrozumiałoby, że chcesz zakończyć swój ciąg znaków), a zmienne $firstname i $surname zostały 

zastąpione ich wartościami 

Tablice 

Jeśli masz trochę doświadczenia z innymi językami programowania lub ogólnie strukturami danych, 

możesz mieć świadomość dwóch bardzo popularnych i przydatnych struktur danych: list i map. Lista 

jest uporządkowanym zestawem elementów, podczas gdy mapa jest zbiorem elementów 

identyfikowanych przez klucze. Zobaczmy przykład: 



List: ["Harry", "Ron", "Hermione"] 

Map: { 

"name": "James Potter", 

"status": "dead" 

} 

Pierwszym elementem jest lista nazwisk, która zawiera trzy wartości: Harry, Ron i Hermiona. Drugi to 

mapa, która definiuje dwie wartości: Jamesa Pottera i martwego. Każda z tych dwóch wartości jest 

identyfikowana za pomocą klucza: odpowiednio nazwa i status. W PHP nie mamy list ani map; mamy 

tablice. Tablica to struktura danych, która implementuje zarówno listę, jak i mapę. 

Inicjowanie tablic 

Masz różne opcje inicjowania tablicy. Możesz zainicjować pustą tablicę lub zainicjować tablicę z 

danymi. Istnieją różne sposoby zapisywania tych samych danych za pomocą tablic. Zobaczmy kilka 

przykładów: 

<?php 

$empty1 = []; 

$empty2 = array(); 

$names1 = ['Harry', 'Ron', 'Hermione']; 

$names2 = array('Harry', 'Ron', 'Hermione'); 

$status1 = [ 

'name' => 'James Potter', 

'status' => 'dead' 

]; 

$status2 = array( 

'name' => 'James Potter', 

'status' => 'dead' 

); 

W poprzednim przykładzie zdefiniowaliśmy listę i mapę z poprzedniej sekcji. $names1 i $names2 są 

dokładnie tą samą tablicą, używając innej notacji. To samo dzieje się z $status1 i $status2. Wreszcie 

$empty1 i $empty2 to dwa sposoby tworzenia pustej tablicy. Później zobaczysz, że listy są obsługiwane 

jak mapy. Tablica $ names1 jest wewnętrznie mapą, a jej klucze są uporządkowanymi liczbami. W takim 

przypadku kolejna inicjalizacja dla $ names1, która prowadzi do tej samej tablicy, może wyglądać 

następująco: 

$names1 = [ 

0 => „Harry”, 

1 => „Ron”, 



2 => „Hermiona” 

]; 

Klucze tablicy mogą mieć dowolną wartość alfanumeryczną, taką jak łańcuchy lub liczby. Wartości 

tablicy mogą być dowolne: ciągi, liczby, liczby logiczne, inne tablice i tak dalej. Możesz mieć coś takiego: 

<?php 

$books = [ 

'1984' => [ 

'author' => 'George Orwell', 

'finished' => true, 

'rate' => 9.5 

], 

'Romeo and Juliet' => [ 

'author' => 'William Shakespeare', 

'finished' => false 

] 

]; 

Ta tablica jest listą zawierającą dwie tablice - mapy. Każda mapa zawiera różne wartości, takie jak ciągi, 

double i boolean 

Wypełnianie tablic 

Tablice nie są niezmienne, to znaczy mogą się zmieniać po zainicjowaniu. Możesz zmienić zawartość 

tablicy, traktując ją jako mapę lub listę. Traktowanie go jako mapy oznacza, że określasz klucz, który 

chcesz przesłonić, podczas gdy traktowanie go jako listy oznacza dodanie innego elementu na końcu 

tablicy 

<?php 

$names = ['Harry', 'Ron', 'Hermione']; 

$status = [ 

'name' => 'James Potter', 

'status' => 'dead' 

]; 

$names[] = 'Neville'; 

$status['age'] = 32; 

print_r($names, $status); 



W poprzednim przykładzie pierwsza podświetlona linia dołącza nazwę Neville do listy imion, stąd lista 

będzie wyglądać następująco: „Harry”, „Ron”, „Hermione”, „Neville”]. Druga zmiana w rzeczywistości 

dodaje nową wartość klucza do tablicy. Możesz sprawdzić wynik w przeglądarce za pomocą funkcji 

print_r. Robi coś podobnego do var_dump, tylko bez typu i wielkości każdej wartości. Jeśli chcesz 

usunąć element z tablicy, zamiast dodawać lub aktualizować jeden, możesz użyć funkcji unset: 

<?php 

$status = [ 

'name' => 'James Potter', 

'status' => 'dead' 

]; 

unset($status['status']); 

print_r ($status); 

Nowa tablica $status zawiera tylko nazwę klucza. 

print_r i var_dump w przeglądarce 

Podczas wyświetlania zawartości tablicy przydatne jest wyświetlenie jednej wartości klucza w wierszu, 

ale jeśli sprawdzisz przeglądarkę, zobaczysz, że wyświetla całą tablicę w jednym wierszu. Dzieje się tak, 

ponieważ przeglądarka próbuje wyświetlić HTML i ignoruje nowe linie lub białe znaki. Aby sprawdzić 

zawartość tablicy tak, jak PHP chce, abyś ją zobaczył, sprawdź kod źródłowy strony - zobaczysz tę opcję, 

klikając prawym przyciskiem myszy stronę. 

Dostęp do tablic 

Dostęp do tablicy jest tak łatwy, jak podanie klucza, tak jak podczas jej aktualizacji. W tym celu musisz 

zrozumieć, jak działają listy. Wiesz już, że listy są traktowane wewnętrznie jako mapa z kolejnymi 

kluczami numerycznymi. Pierwszy klucz to zawsze 0; więc tablica zawierająca n elementów będzie 

miała klucze od 0 do n-1. Możesz dodać dowolny klucz do danej tablicy, nawet jeśli wcześniej składała 

się z pozycji numerycznych. Problem pojawia się podczas dodawania kluczy numerycznych, a później 

próbujesz dołączyć element do tablicy. Jak myślisz, co się stanie? 

<? php 

$names = [„Harry”, „Ron”, „Hermione”]; 

$names ['badguy'] = 'Voldemort'; 

$names [8] = 'Snape'; 

$names [] = 'McGonagall'; 

print_r ($ names); 

Wynik tego ostatniego fragmentu kodu jest następujący: 

Tablica 

( 

[0] => Harry 



[1] => Ron 

[2] => Hermiona 

[badguy] => Voldemort 

[8] => Snape 

[9] => McGonagall 

) 

Próbując dodać wartość, PHP wstawia ją po ostatnim kluczu numerycznym, w tym przypadku 8. Być 

może już to wymyśliłeś, ale zawsze możesz wydrukować dowolną część tablicy, podając jej klucz: 

<? php 

$names = [„Harry”, „Ron”, „Hermione”]; 

print_r ($names [1]); // wyświetla „Ron” 

Wreszcie, próba uzyskania dostępu do klucza, który nie istnieje w tablicy, zwróci wartość zerową i wyśle 

powiadomienie, ponieważ PHP wykryje, że robisz coś złego w kodzie. 

<? php 

$names = [„Harry”, „Ron”, „Hermione”]; 

var_dump ($ names [4]); // null i powiadomienie PHP 

Funkcje empty i isset 

Istnieją dwie przydatne funkcje do zapytania o zawartość tablicy. Jeśli chcesz wiedzieć, czy tablica w 

ogóle zawiera jakiś element, możesz zapytać, czy jest pusta za pomocą funkcji empty. Ta funkcja 

faktycznie działa również z ciągami, pusty ciąg jest ciągiem bez znaków (''). Funkcja isset przyjmuje 

pozycję tablicy i zwraca true lub false w zależności od tego, czy ta pozycja istnieje, czy nie: 

<?php 

$string = ''; 

$array = []; 

$names = ['Harry', 'Ron', 'Hermione']; 

var_dump(empty($string)); // true 

var_dump(empty($array)); // true 

var_dump(empty($names)); // false 

var_dump(isset($names[2])); // true 

var_dump(isset($names[3])); // false 

W poprzednim przykładzie widzimy, że tablica bez elementów lub ciąg znaków bez znaków zwróci true, 

gdy zostanie zapytany, czy jest pusty, a false w przeciwnym razie. Kiedy używamy isset($names [2]), 

aby sprawdzić, czy pozycja 2 tablicy istnieje, staje się prawdą, ponieważ dla tego klucza istnieje 



wartość: Hermione. Wreszcie, isset($names [3]) ma wartość false, ponieważ klucz 3 nie istnieje w tej 

tablicy. 

Wyszukiwanie elementów w tablicy 

Prawdopodobnie jedną z najczęściej używanych funkcji tablic jest in_array. Ta funkcja przyjmuje dwie 

wartości, wartość, którą chcesz wyszukać, i tablicę. Funkcja zwraca true, jeśli wartość znajduje się w 

tablicy, a false w przeciwnym razie. Jest to bardzo przydatne. Czasami nawet bardziej przydatna jest 

funkcja array_search. Ta funkcja działa w ten sam sposób, z tą różnicą, że zamiast zwracać wartość 

logiczną, zwraca klucz tam, gdzie jest wartość 

znalezione lub fałszywe inaczej. Zobaczmy obie funkcje: 

<?php 

$names = ['Harry', 'Ron', 'Hermione']; 

$containsHermione = in_array('Hermione', $names); 

var_dump($containsHermione); // true 

$containsSnape = in_array('Snape', $names); 

var_dump($containsSnape); // false 

$wheresRon = array_search('Ron', $names); 

var_dump($wheresRon); // 1 

$wheresVoldemort = array_search('Voldemort', $names); 

var_dump($wheresVoldemort); // false 

Porządkowanie tablic 

Tablicę można sortować na różne sposoby, więc istnieje duża szansa, że kolejność, której potrzebujesz, 

różni się od bieżącej. Domyślnie tablica jest sortowana według kolejności, w której elementy zostały 

do niej dodane, ale można sortować tablicę według jej klucza lub wartości, zarówno rosnąco, jak i 

malejąco. Ponadto, sortując tablicę według jej wartości, możesz zachować ich klucze lub wygenerować 

nowe jako listę. Pełna lista tych funkcji znajduje się na oficjalnej stronie dokumentacji pod adresem 

http://php.net/manual/en/array.sorting.php, ale tutaj wyświetlimy najważniejsze: 

Nazwa : Sortuje według :  Utrzymuje klucz :  Kolejność sortowania 

sort : Wartość : Nie : Niska do wysokiej 

rsort  : Wartość  : Nie : Wysoka do niskiej 

asort  : Wartość Tak : Niska do wysokiej 

arsort : Wartość : Tak : Wysoka do niskiej 

ksort  : Klucz : Tak : Niski do wysokiego 

krsort Klucz : Tak : Wysoka do niskiej 

Funkcje te zawsze biorą jeden argument, tablicę i niczego nie zwracają. Zamiast tego bezpośrednio 

sortują tablicę, którą im przekazujemy. Zobaczmy niektóre z nich: 



<?php 

$properties = [ 

'firstname' => 'Tom', 

'surname' => 'Riddle', 

'house' => 'Slytherin' 

]; 

$properties1 = $properties2 = $properties3 = $properties; 

sort($properties1); 

var_dump($properties1); 

asort($properties3); 

var_dump($properties3); 

ksort($properties2); 

var_dump($properties2); 

Okej, w ostatnim przykładzie dużo się dzieje. Przede wszystkim inicjalizujemy tablicę z pewnymi 

kluczowymi wartościami i przypisujemy ją do właściwości $. Następnie tworzymy trzy zmienne, które 

są kopiami oryginalnej tablicy - składnia powinna być intuicyjna. Dlaczego to robimy? Ponieważ jeśli 

posortujemy oryginalną tablicę, nie będziemy już mieć oryginalnej treści. Nie tego chcemy w tym 

konkretnym przykładzie, ponieważ chcemy zobaczyć, jak różne funkcje sortowania wpływają na tę 

samą tablicę. Wreszcie wykonujemy trzy różne rodzaje i drukujemy każdy z wyników. Przeglądarka 

powinna pokazywać coś takiego: 

array(3) { 

[0]=> 

string(6) "Riddle" 

[1]=> 

string(9) "Slytherin" 

[2]=> 

string(3) "Tom" 

} 

array(3) { 

["surname"]=> 

string(6) "Riddle" 

["house"]=> 

string(9) "Slytherin" 



["firstname"]=> 

string(3) "Tom" 

} 

array(3) { 

["firstname"]=> 

string(3) "Tom" 

["house"]=> 

string(9) "Slytherin" 

["surname"]=> 

string(6) "Riddle" 

} 

Pierwsza funkcja, sort, porządkuje wartości alfabetycznie. Ponadto, jeśli sprawdzisz klucze, teraz są one 

numeryczne jak na liście, zamiast oryginalnych kluczy. Zamiast tego asort porządkuje wartości w ten 

sam sposób, ale zachowuje skojarzenie wartości klucz-klucz. Na koniec ksort porządkuje elementy 

według ich kluczy, alfabetycznie. 

Jak zapamiętać tak wiele nazw funkcji 

PHP ma wiele pomocników funkcji, które uratują cię przed samodzielnym pisaniem 

spersonalizowanych funkcji, na przykład zapewnia do 13 różnych funkcji sortowania. I zawsze możesz 

polegać na oficjalnej dokumentacji. Ale oczywiście chciałbyś pisać kod bez przechodzenia między 

dokumentami. Oto kilka wskazówek, jak zapamiętać, co robi każda funkcja sortowania: 

• a w nazwie oznacza asocjację, a zatem zachowa skojarzenie klucz-wartość. 

• r  w nazwie oznacza odwrotność, więc kolejność będzie od wysokiej do niskiej. 

• k oznacza klucz, więc sortowanie będzie oparte na kluczach zamiast na wartościach 

Inne funkcje tablicowe 

Istnieje około 80 różnych funkcji związanych z tablicami. Jak możesz sobie wyobrazić, nigdy nawet nie 

usłyszysz o niektórych z nich, ponieważ mają one bardzo konkretne cele. Pełna lista znajduje się na 

stronie http://php.net/manual/en/book.array.php. 

Możemy uzyskać listę kluczy tablicy za pomocą array_keys oraz listę ich wartości za pomocą 

array_value: 

<?php 

$properties = [ 

'firstname' => 'Tom', 

'surname' => 'Riddle', 

'house' => 'Slytherin' 



]; 

$keys = array_keys($properties); 

var_dump($keys); 

$values = array_values($properties); 

var_dump($values); 

Możemy uzyskać liczbę elementów w tablicy za pomocą funkcji count: 

<?php 

$names = ['Harry', 'Ron', 'Hermione']; 

$size = count($names); 

var_dump($size); // 3 

I możemy połączyć dwie lub więcej tablic w jedną za pomocą array_merge: 

<?php 

$good = ['Harry', 'Ron', 'Hermione']; 

$bad = ['Dudley', 'Vernon', 'Petunia']; 

$all = array_merge($good, $bad); 

var_dump($all); 

Ostatni przykład wypisze następującą tablicę: 

array(6) { 

[0]=> 

string(5) "Harry" 

[1]=> 

string(3) "Ron" 

[2]=> 

string(8) "Hermione" 

[3]=> 

string(6) "Dudley" 

[4]=> 

string(6) "Vernon" 

[5]=> 

string(7) "Petunia" 

} 



Jak widać, klucze drugiej tablicy są teraz różne, ponieważ pierwotnie obie tablice miały takie same  

klucze numeryczne, a tablica nie może mieć dwóch wartości dla tego samego klucza. 

PHP w aplikacjach internetowych 

Mimo że głównym celem tej części jest pokazanie podstaw PHP, nie jest to wystarczająco interesujące, 

aby zrobić to w formie podręcznika-instrukcji, a gdybyśmy skopiowali i wkleili to, co mówi oficjalna 

dokumentacja, moglibyście więc iść tam i przeczytać to samemu. Pamiętając o głównym celu jakim jest  

pisanie aplikacji internetowych za pomocą PHP, pozwól nam pokazać, jak zastosować wszystko, czego 

się uczysz, tak szybko, jak to możliwe, zanim się znudzisz. Aby to zrobić, zaczniemy teraz podróż do 

budowy księgarni internetowej. Na początku możesz nie widzieć jej przydatności, ale dzieje się tak 

dlatego, że wciąż nie pokazaliśmy wszystkiego, co PHP może zrobić. 

Uzyskiwanie informacji od użytkownika 

Zacznijmy od zbudowania strony głównej. Na tej stronie dowiemy się, czy użytkownik szuka książki, czy 

tylko przechodzi. Jak się tego dowiadujemy? Najłatwiejszym sposobem jest sprawdzenie adresu URL 

użytego przez użytkownika do uzyskania dostępu do naszej aplikacji i wyodrębnienie stamtąd 

niektórych informacji. Zapisz tę treść jako swój index.php: 

<?php 

$looking = isset($_GET['title']) || isset($_GET['author']); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Bookstore</title> 

</head> 

<body> 

<p>You lookin'? <?php echo (int) $looking; ?></p> 

<p>The book you are looking for is</p> 

<ul> 

<li><b>Title</b>: <?php echo $_GET['title']; ?></li> 

<li><b>Author</b>: <?php echo $_GET['author']; ?></li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

Teraz przejdź do linku: http: // localhost: 8000 / uthor = HarperLee & title = To Kill a Mockingbird. 

Zobaczysz, że strona drukuje niektóre informacje, które przekazałeś na adres URL. Dla każdego żądania 



PHP przechowuje wszystkie parametry pochodzące z ciągu zapytania w tablicy o nazwie $_GET. Każdy 

klucz tablicy jest nazwą parametru, a powiązana z nim wartość jest wartością parametru. Więc $_GET 

zawiera dwa wpisy: $_GET ['author'] zawiera Harper Lee, a $_GET ['title'] ma wartość To Kill a 

Mockingbird. W pierwszym podświetlonym wierszu przypisujemy wartość logiczną do zmiennej 

$looking. Jeśli istnieje $_GET ['title'] lub $_GET ['author'], ta zmienna będzie prawdziwa, w przeciwnym 

razie fałszywa. Zaraz potem zamykamy znacznik PHP, a następnie wyświetlamy trochę HTML, ale jak 

widać, w rzeczywistości mieszamy HTML z pewnym kodem PHP. 

Kolejną interesującą linią jest tutaj druga podkreślona. Przed wyświetleniem zawartości $looking, 

rzucamy wartość. Przesyłanie oznacza zmuszanie PHP do przekształcenia pewnego rodzaju wartości na 

inny. Rzutowanie wartości logicznej na liczbę całkowitą oznacza, że wynikowa wartość będzie wynosić 

1, jeśli wartość logiczna jest prawdziwa, lub 0, jeśli wartość logiczna jest fałszywa. Ponieważ $looking 

jest prawdziwe, ponieważ $_GET zawiera prawidłowe klucze, strona pokazuje „1”. Jeśli spróbujemy 

uzyskać dostęp do tej samej strony bez wysyłania żadnych informacji, jak w http: // localhost: 8000, 

przeglądarka powie: Czy szukasz książki? 0. W zależności od ustawień konfiguracji PHP zobaczysz dwa 

powiadomienia, że usiłujesz uzyskać dostęp do kluczy tablicy, które nie istnieją. 

Rzutowanie a żonglerka typu 

Wiemy już, że gdy PHP potrzebuje określonego typu zmiennej, spróbuje ją przekształcić, co nazywa się 

żonglowaniem typami. Ale PHP jest dość elastyczny, więc czasami musisz być tym, który określa typ, 

którego potrzebujesz. Podczas drukowania czegoś za pomocą echa PHP próbuje przekształcić wszystko, 

co dostaje, w ciągi znaków. Ponieważ wersja ciągu logicznego fałszu jest pustym ciągiem, nie byłoby to 

przydatne w naszej aplikacji. Rzucenie boolean na liczbę całkowitą najpierw zapewnia, że zobaczymy 

wartość, nawet jeśli jest to tylko 0. 

Formularze HTML 

Formularze HTML są jednym z najpopularniejszych sposobów zbierania informacji od użytkownika. 

Składają się z szeregu pól - zwanych danymi wejściowymi w świecie HTML - i końcowego przycisku 

przesyłania. W HTML znacznik formularza zawiera dwa atrybuty: punkty akcji, w których formularz 

zostanie przesłany, oraz metodę, która określa metodę HTTP, której będzie używał formularz (GET lub 

POST). Zobaczmy, jak to działa. Zapisz następującą treść jako login.html i przejdź do http: // localhost: 

8000 / login.html. 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Bookstore - Login</title> 

</head> 

<body> 

<p>Enter your details to login:</p> 

<form action="authenticate.php" method="post"> 

<label>Username</label> 



<input type="text" name="username" /> 

<label>Password</label> 

<input type="password" name="password" /> 

<input type="submit" value="Login"/> 

</form> 

</body> 

</html> 

Formularz zdefiniowany w poprzednim kodzie zawiera dwa pola, jedno dla nazwy użytkownika i jedno 

dla hasła. Widać, że są one identyfikowane przez nazwę atrybutu. Jeśli spróbujesz przesłać ten 

formularz, przeglądarka wyświetli komunikat „Nie znaleziono strony”, ponieważ próbuje uzyskać 

dostęp do http: // localhost: 8000 /ahenticate.php, a serwer sieciowy nie może go znaleźć. Stwórzmy 

go zatem: 

<?php 

$submitted = !empty($_POST); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Bookstore</title> 

</head> 

<body> 

<p>Form submitted? <?php echo (int) $submitted; ?></p> 

<p>Your login info is</p> 

<ul> 

<li><b>username</b>: <?php echo $_POST['username']; ?></li> 

<li><b>password</b>: <?php echo $_POST['password']; ?></li> 

</ul> 

</body> 

</html> 

Podobnie jak w przypadku $_GET, $_POST jest tablicą zawierającą parametry otrzymane przez POST. 

W tym poprzednim kodzie najpierw pytamy, czy tablica nie jest pusta - zwróć uwagę na operator !. 

Następnie wyświetlamy tylko otrzymane informacje, tak jak w index.php. Zauważ, że klucze tablicy 

$_POST są wartościami nazwy argumentu każdego pola wejściowego. 



Trwałe dane za pomocą plików cookie 

Gdy chcemy, aby przeglądarka zapamiętała niektóre dane, takie jak informacje o tym, czy użytkownik 

jest zalogowany w aplikacji sieci Web, podstawowe informacje itd., używamy plików cookie. Pliki 

cookie są przechowywane po stronie klienta i są wysyłane do serwera podczas wysyłania żądania jako 

nagłówka. Ponieważ PHP jest zorientowane na aplikacje internetowe, umożliwia zarządzanie plikami 

cookie w bardzo łatwy sposób. Jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć o ciasteczkach i PHP. Możesz 

pisać pliki cookie za pomocą funkcji setcookie, która akceptuje kilka argumentów: 

• Prawidłowa nazwa pliku cookie jako ciąg. 

• Wartość ciągów plików cookie lub wartości, które można rzutować na ciąg znaków. Ten parametr jest 

opcjonalny, a jeśli nie zostanie ustawiony, PHP faktycznie usunie plik cookie. 

• Czas ważności jako znacznik czasu. Jeśli nie zostanie ustawiony, plik cookie zostanie usunięty po 

zamknięciu przeglądarki. 

 

Znaczniki czasu 

Komputery używają różnych sposobów opisywania dat i godzin oraz bardzo powszechnych, szczególnie 

w systemach Unix, jest stosowanie znaczników czasu. Reprezentują liczbę sekund, które upłynęły od 1 

stycznia 1970 r. Na przykład znacznik czasu reprezentujący 4 października 2015 r. O 18:30. wyniósłby 

1 443 954 637, co jest liczbą sekund od tej daty. Możesz uzyskać bieżący znacznik czasu za pomocą 

PHP, używając funkcji czasu.  

Istnieją inne argumenty związane z bezpieczeństwem, ale są one poza zakresem tej sekcji. Pamiętaj 

również, że możesz ustawić pliki cookie tylko wtedy, gdy nie ma wcześniejszych danych wyjściowych z 

aplikacji, tj. Przed HTML, wywołaniami echa i innymi podobnymi funkcjami, które wysyłają dane 

wyjściowe. Aby odczytać pliki cookie, które klient nam przesyła, wystarczy uzyskać dostęp do tablicy 

$_COOKIE. Działa jak dwie pozostałe tablice, więc klucze tablicy będą nazwami plików cookie, a 

wartością tablicy będą ich wartości. Bardzo częstym zastosowaniem plików cookie jest 

uwierzytelnianie użytkownika. Można to zrobić na kilka różnych sposobów, w zależności od poziomu 

bezpieczeństwa wymaganego dla aplikacji. Spróbujmy wdrożyć jedną bardzo prostą - choć niepewną 

(nie używaj jej do aplikacji internetowych na żywo). Pozostawiając nienaruszony HTML, zaktualizuj 

część PHP pliku ahenticate.php o następującą treść: 

<?php 

setcookie('username', $_POST['username']); 

$submitted = !empty($_POST); 

?> 

Zrób to samo z tagiem body w pliku index.php: 

<body> 

<p>You are <?php echo $_COOKIE['username']; ?></p> 

<p>Are you looking for a book? <?php echo (int) $lookingForBook; 

?></p> 



<p>The book you are looking for is</p> 

<ul> 

<li><b>Title</b>: <?php echo $_GET['title']; ?></li> 

<li><b>Author</b>: <?php echo $_GET['author']; ?></li> 

</ul> 

</body> 

Jeśli ponownie uzyskasz dostęp do http: // localhost: 8000 / login.html, spróbuj się zalogować, otwórz 

nową kartę (w tej samej przeglądarce) i przejdź do strony głównej pod adresem http: // localhost: 8000, 

zobaczysz, jak to zrobić przeglądarka nadal pamięta twoją nazwę użytkownika. 

Inne superglobale 

$_GET, $_POST i $_COOKIE to specjalne zmienne zwane superglobalami. Istnieją również inne 

superglobale, takie jak $ _SERVER lub $ _ENV, które podadzą dodatkowe informacje. Pierwszy pokazuje 

informacje o nagłówkach, dostępach do ścieżek i inne informacje związane z żądaniem. Drugi zawiera 

środowisko zmienne komputera, na którym działa twoja aplikacja. Pełną listę tych tablic i ich 

elementów można zobaczyć na stronie  

http://php.net/manual/es/language.variables.superglobals.php. 

Ogólnie rzecz biorąc, korzystanie z superglobali jest przydatne, ponieważ pozwala uzyskać informacje 

od użytkownika, przeglądarki, żądania i tak dalej. Ma to niezmierną wartość podczas pisania aplikacji 

internetowych, które muszą wchodzić w interakcje z użytkownikiem. Ale z wielką mocą wiąże się wielka 

odpowiedzialność i powinieneś być bardzo ostrożny podczas korzystania z tych tablic. Większość tych 

wartości pochodzi od samych użytkowników, co może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem. 

Struktury kontrolne 

Do tej pory nasze pliki były wykonywane wiersz po wierszu. Z tego powodu otrzymywaliśmy 

powiadomienia w niektórych scenariuszach, na przykład gdy tablica nie zawiera tego, czego szukamy. 

Czy nie byłoby miło, gdybyśmy mogli wybrać, które wiersze wykonać? Kontroluj struktury na ratunek! 

Struktura kontrolna jest jak znak przekierowania ruchu. Kieruje przepływem wykonania w zależności 

od niektórych predefiniowanych warunków. Istnieją różne struktury kontrolne, ale możemy je 

kategoryzować według warunków i pętli. Warunek pozwala nam wybrać, czy wykonać instrukcję, czy 

nie. Pętla wykonuje instrukcję tyle razy, ile potrzebujesz. Rzućmy okiem na każdą z nich. 

Warunek 

Warunek ocenia wyrażenie logiczne, czyli coś, co zwraca wartość. Jeśli wyrażenie jest prawdziwe, 

wykona wszystko w swoim bloku kodu. Blok kodu to grupa instrukcji ujęta w {}. Zobaczmy, jak to działa: 

<?php 

echo "Before the conditional."; 

if (4 > 3) { 

echo "Inside the conditional."; 

} 



if (3 > 4) { 

echo "This will not be printed."; 

} 

echo "After the conditional."; 

W poprzednim fragmencie kodu używamy dwóch warunków warunkowych. Warunek jest definiowany 

przez słowo kluczowe, jeśli po nim następuje wyrażenie logiczne w nawiasach i blok kodu. Jeśli 

wyrażenie jest prawdziwe, wykona blok, w przeciwnym razie go pominie. Możesz zwiększyć moc 

warunków warunkowych, dodając słowo kluczowe else. To mówi PHP, aby wykonał jakiś blok kodu, 

jeśli poprzednie warunki nie zostały spełnione. Zobaczmy przykład: 

if (2 > 3) { 

echo "Inside the conditional."; 

} else { 

echo "Inside the else."; 

} 

W poprzednim przykładzie kod zostanie wykonany w innym miejscu, ponieważ warunek if nie został 

spełniony. Na koniec możesz także dodać słowo kluczowe elseif, a następnie inny warunek i blok kodu, 

aby nadal pytać PHP o więcej warunków. Możesz dodać tyle innych ile potrzebujesz po if. Jeśli dodasz 

inny, musi to być ostatni z szeregu warunków. Pamiętaj również, że gdy tylko PHP znajdzie warunek, 

który zostanie spełniony, przestanie oceniać pozostałe warunki. 

<?php 

if (4 > 5) { 

echo "Not printed"; 

} elseif (4 > 4) { 

echo "Not printed"; 

} elseif (4 == 4) { 

echo "Printed."; 

} elseif (4 > 2) { 

echo "Not evaluated."; 

} else { 

echo "Not evaluated."; 

} 

if (4 == 4) { 

echo "Printed"; 

} 



W ostatnim przykładzie pierwszym warunkiem, który daje wartość true, jest wyróżniony. Następnie 

PHP nie ocenia żadnych warunków, dopóki nie uruchomi się nowy. Mając tę wiedzę, spróbujmy trochę 

oczyścić naszą aplikację, wykonując instrukcje tylko w razie potrzeby. Skopiuj ten kod do pliku 

index.php: 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Bookstore</title> 

</head> 

<body> 

<p> 

<?php 

if (isset($_COOKIE[username'])) { 

echo "You are " . $_COOKIE['username']; 

} else { 

echo "You are not authenticated."; 

} 

?> 

</p> 

<?php 

if (isset($_GET['title']) && isset($_GET['author'])) { 

?> 

<p>The book you are looking for is</p> 

<ul> 

<li><b>Title</b>: <?php echo $_GET['title']; ?></li> 

<li><b>Author</b>: <?php echo $_GET['author']; ?></li> 

</ul> 

<?php 

} else { 

?> 

<p>You are not looking for a book?</p> 



<?php 

} 

?> 

</body> 

</html> 

W tym nowym kodzie mamy mieszane warunki warunkowe i kod HTML na dwa różne sposoby. 

Pierwszy otwiera znacznikg PHP i dodaje klauzulę if… else, która wyświetli, czy jesteśmy uwierzytelnieni 

czy nie za pomocą echa. Żaden HTML nie jest scalany z warunkami warunkowymi, co jest jasne. Druga 

opcja - drugi podświetlony blok - pokazuje brzydsze rozwiązanie, ale czasem konieczne. Kiedy musisz 

wydrukować dużo kodu HTML, echo nie jest tak przydatne i lepiej zamknąć znacznik PHP, wydrukować 

cały potrzebny HTML, a następnie ponownie otworzyć znacznik. Możesz to zrobić nawet w bloku kodu 

klauzuli if, jak widać w kodzie. 

Mieszanie PHP i HTML 

Jeśli uważasz, że ostatni plik, który edytowaliśmy, wygląda raczej brzydko, masz rację. Mieszanie PHP i 

HTML jest mylące i należy tego unikać. 

Przeprowadź edycję również naszego pliku authenticate.php, ponieważ próbuje on uzyskać dostęp do 

wpisów $ _POST, których może nie być. Nowa zawartość pliku wyglądałaby następująco: 

<?php 

$submitted = isset($_POST['username']) && isset($_POST['password']); 

if ($submitted) { 

setcookie('username', $_POST['username']); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Bookstore</title> 

</head> 

<body> 

<?php if ($submitted): ?> 

<p>Your login info is</p> 

<ul> 

<li><b>username</b>: <?php echo $_POST['username']; ?></li> 



<li><b>password</b>: <?php echo $_POST['password']; ?></li> 

</ul> 

<?php else: ?> 

<p>You did not submit anything.</p> 

<?php endif; ?> 

</body> 

</html> 

Ten kod zawiera także warunki warunkowe, które już znamy. Ustawiamy zmienną, aby wiedzieć, czy 

podaliśmy login, czy nie, i ustawiamy pliki cookie, jeśli tak. Ale wyróżnione linie pokazują nowy sposób 

włączania warunkowych w HTML. Dzięki temu kod jest bardziej czytelny podczas pracy z kodem HTML, 

unikając użycia {}, a zamiast tego używając: i endif. Obie składnie są poprawne i powinieneś użyć tej, 

którą uważasz za bardziej czytelną w każdym przypadku. 

Switch…case 

Inna struktura sterowania podobna do, if … else jest switch… case. Ta struktura ocenia tylko jedno 

wyrażenie i wykonuje blok w zależności od jego wartości. Zobaczmy przykład: 

<?php 

switch ($title) { 

case 'Harry Potter': 

echo "Nice story, a bit too long."; 

break; 

case 'Lord of the Rings': 

echo "A classic!"; 

break; 

default: 

echo "Dunno that one."; 

break; 

} 

Klauzula switch przyjmuje wyrażenie, w tym przypadku zmienną, a następnie definiuje serię case’ów. 

Gdy case pasuje do bieżącej wartości wyrażenia, PHP wykonuje kod wewnątrz niego. Gdy tylko PHP 

znajdzie instrukcję break, wychodzi ze switch…case. W przypadku, gdy żaden z przypadków nie jest 

odpowiedni dla wyrażenia, PHP wykonuje domyślne, jeśli istnieje, ale jest to opcjonalne. Musisz także 

wiedzieć, że przerwy są obowiązkowe, jeśli chcesz wyjść ze switch … case. Jeśli nie określisz żadnej, 

PHP będzie nadal wykonywać instrukcje, nawet jeśli napotka nowy przypadek. Zobaczmy podobny 

przykład, ale bez przerw: 

<?php 



$title = 'Twilight'; 

switch ($title) { 

case 'Harry Potter': 

echo "Nice story, a bit too long."; 

case 'Twilight': 

echo 'Uh...'; 

case 'Lord of the Rings': 

echo "A classic!"; 

default: 

echo "Dunno that one."; 

} 

Jeśli przetestujesz ten kod w przeglądarce, zobaczysz, że drukuje Uh ... A classic! Nie wiem dlaczego. 

PHP stwierdził, że drugi przypadek jest prawidłowy, więc wykonuje jego treść. Ale ponieważ nie ma 

przerw, wykonuje się do końca. Może to być pożądane zachowanie, ale nie zawsze, więc bądź ostrożny 

podczas jego używania! 

Pętle 

Pętle są strukturami kontrolnymi, które umożliwiają wykonywanie niektórych instrukcji kilka razy, tyle 

razy, ile potrzebujesz. Możesz użyć ich w kilku różnych scenariuszach, ale najczęstszym z nich jest 

interakcja z tablicami. Wyobraź sobie na przykład, że masz tablicę z elementami, ale nie wiesz, co w 

niej jest. Chcesz wydrukować wszystkie jego elementy, więc przejrzyj je wszystkie. Istnieją cztery 

rodzaje pętli. Każdy z nich ma własne przypadki użycia, ale ogólnie można przekształcić jeden rodzaj 

pętli w inny. Przyjrzyjmy się im z bliska. 

While 

Pętla while jest najprostszą z pętli. Wykonuje blok kodu, dopóki wyrażenie do oceny nie zwróci false. 

Zobaczmy jeden przykład: 

<?php 

$i = 1; 

while ($i < 4) { 

echo $i . " "; 

$i++; 

} 

W poprzednim przykładzie definiujemy zmienną o wartości 1. Następnie mamy klauzulę while, w której 

wyrażenie do oceny to $i <4. Ta pętla wykonuje zawartość bloku kodu, dopóki to wyrażenie nie będzie 

fałszywe. Jak widać, wewnątrz pętli za każdym razem zwiększamy wartość $i o 1, więc pętla kończy się 

po 4 iteracjach. Sprawdź wyniki tego skryptu, a zobaczysz „0 1 2 3”. Ostatnia wydrukowana wartość to 



3, więc w tym czasie wartość $ i wynosiła 3. Następnie zwiększyliśmy jej wartość do 4, więc gdy klauzula 

while ocenia, czy $ i <4, wynik jest fałszywy. 

While i nieskończone pętle 

Jednym z najczęstszych problemów z tworzeniem pętli while jest nieskończona pętla. Jeśli nie dodasz 

żadnego kodu w pętli while, to aktualizuje dowolne zmienne uwzględnione w wyrażeniu while, tak , że 

w pewnym momencie może to być fałsz, PHP nigdy nie wyjdzie z pętli 

Do…while 

Pętla do… while jest bardzo podobna do tej w tym sensie, że ocenia wyrażenie za każdym razem i 

będzie wykonywać blok kodu, dopóki to wyrażenie nie będzie fałszywe. Jedyna różnica polega na tym, 

że gdy to wyrażenie jest oceniane, klauzula while ocenia wyrażenie przed wykonaniem kodu, więc 

czasami możemy nawet nie wejść w pętlę, jeśli wyrażenie po raz pierwszy oceni fałsz. Z drugiej strony, 

do… podczas oceniania wyrażenia po wykonaniu jego bloku kodu, więc nawet jeśli wyrażenie jest 

fałszywe od samego początku, pętla zostanie wykonana co najmniej raz. 

<?php 

echo "with while: "; 

$i = 1; 

while ($i < 0) { 

echo $i . " "; 

$i++; 

} 

echo "with do-while: "; 

$i = 1; 

do { 

echo $i . " "; 

$i++; 

} while ($i < 0); 

Poprzedni fragment kodu definiuje dwie pętle z tym samym wyrażeniem i blokiem kodu, ale jeśli je 

wykonasz, zobaczysz, że tylko kod wewnątrz do… while jest wykonywany. W obu przypadkach 

wyrażenie jest fałszywe od samego początku, więc chociaż nawet nie wchodzi w pętlę, podczas gdy 

do… while wchodzi w pętlę raz. 

For 

Pętla for jest najbardziej złożoną z czterech pętli. Definiuje wyrażenie inicjalizacji, warunek wyjścia i 

koniec wyrażenia iteracji. Kiedy PHP po raz pierwszy napotyka pętlę, wykonuje to, co jest zdefiniowane 

jako wyrażenie inicjujące. Następnie ocenia warunek wyjścia i jeśli rozwiąże się jako prawda, wchodzi 

w pętlę. Po wykonaniu wszystkiego w pętli wykonuje koniec wyrażenia iteracyjnego. Po zakończeniu 

ponownie ocenia warunek końcowy, przechodząc przez kod pętli i koniec wyrażenia iteracyjnego, aż 

do uzyskania wartości false. Jak zawsze przykład wyjaśni to: 



<?php 

for ($i = 1; $i < 10; $i++) { 

echo $i . " "; 

} 

Wyrażenie inicjujące to $i = 1 i jest wykonywane tylko za pierwszym razem. Warunkiem wyjścia jest $i 

< 10 i jest ono oceniane na początku każdej iteracji. Koniec wyrażenia iteracyjnego to $i++, który jest 

wykonywany na końcu każdej iteracji. W tym przykładzie wypisywane są liczby od 1 do 9. Innym 

częstszym zastosowaniem pętli for są tablice: 

<? php 

$names = [„Harry”, „Ron”, „Hermione”]; 

for ($i = 0; $i <count ($names); $i ++) { 

echo $names [$i]. „”; 

} 

W tym przykładzie mamy tablicę nazw. Ponieważ jest zdefiniowany jako lista, jego klucze będą wynosić 

0, 1 i 2. Pętla inicjuje zmienną $ i na 0 i iteruje, dopóki wartość $i nie będzie mniejsza niż liczba 

elementów w tablicy, to znaczy 3. W pierwszej iteracji $i wynosi 0, w drugiej jest to 1, a w trzeciej jest 

równe 2. Gdy $i wynosi 3, nie będzie  wchodzić w pętlę, ponieważ warunek wyjścia jest równy false. 

Na każdej iteracji wypisujemy zawartość pozycji $ i tablicy, stąd wynikiem tego kodu będą wszystkie 

trzy nazwy w tablicy 

Uważaj na warunki wyjścia 

Bardzo często ustawia się warunek wyjścia, który nie jest dokładnie tym, czego potrzebujemy, 

szczególnie w przypadku tablic. Pamiętaj, że tablice zaczynają się od 0, jeśli są listą, więc tablica trzech 

elementów będzie miała wpisy 0, 1 i 2. Zdefiniowanie warunku wyjścia jako $ i <= liczba ($ tablica) 

spowoduje błąd w kodzie , ponieważ gdy $ i ma wartość 3, spełnia również warunek wyjścia i spróbuje 

uzyskać dostęp do klucza 3, który nie istnieje. 

Foreach 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym rodzajem pętli jest foreach. Ta pętla jest dostępna wyłącznie dla tablic 

i pozwala całkowicie iterować tablicę, nawet jeśli nie znasz jej kluczy. Istnieją dwie opcje składni, co 

widać w następujących przykładach: 

<?php 

$names = ['Harry', 'Ron', 'Hermione']; 

foreach ($names as $name) { 

echo $name . " "; 

} 

foreach ($names as $key => $name) { 

echo $key . " -> " . $name . " "; 



} 

Pętla foreach akceptuje tablicę - w tym przypadku $ names - i określa zmienną, która będzie zawierała 

wartość wpisu tablicy. Widać, że nie musimy określać żadnego warunku końcowego, ponieważ PHP 

będzie wiedział, kiedy tablica zostanie iterowana. Opcjonalnie możesz określić zmienną, która zawiera 

klucz każdej iteracji, jak w drugiej pętli. Pętle foreach są również przydatne w mapach, w których klucze 

niekoniecznie są numeryczne. Kolejność iteracji PHP w tablicy będzie taka sama, jak w przypadku 

wstawiania zawartości do tablicy. Użyjmy kilku pętli w naszej aplikacji. Chcemy pokazać dostępne 

książki na naszej stronie głównej. Mamy listę książek w tablicy, więc będziemy musieli iterować je 

wszystkie za pomocą pętli foreach, drukując niektóre informacje z każdej z nich. Dołącz następujący 

kod do znacznika body w index.php: 

<?php endif; 

$books = [ 

[ 

'title' => 'To Kill A Mockingbird', 

'author' => 'Harper Lee', 

'available' => true, 

'pages' => 336, 

'isbn' => 9780061120084 

], 

[ 

'title' => '1984', 

'author' => 'George Orwell', 

'available' => true, 

'pages' => 267, 

'isbn' => 9780547249643 

], 

[ 

'title' => 'One Hundred Years Of Solitude', 

'author' => 'Gabriel Garcia Marquez', 

'available' => false, 

'pages' => 457, 

'isbn' => 9785267006323 

], 

]; 



?> 

<ul> 

<?php foreach ($books as $book): ?> 

<li> 

<i><?php echo $book['title']; ?></i> 

- <?php echo $book['author']; ?> 

<?php if (!$book['available']): ?> 

<b>Not available</b> 

<?php endif; ?> 

</li> 

<?php endforeach; ?> 

</ul> 

Kod pokazuje pętlę foreach również za pomocą notacji:, co jest lepsze, gdy jest mieszane z HTML. 

Powtarza całą tablicę $books i dla każdej książki drukuje pewne informacje jako listę HTML. Zauważ 

też, że mamy warunek wewnątrz pętli, co jest w porządku. Oczywiście ten warunek zostanie wykonany 

dla każdego wpisu w tablicy, więc powinieneś zachować blok kodu swoich pętli tak prosty, jak to 

możliwe. 

Funkcje 

Funkcja to blok kodu wielokrotnego użytku, który podany na wejściu wykonuje pewne akcje i, 

opcjonalnie, zwraca pewien wynik. Znasz już kilka predefiniowanych funkcji, takich jak empty, in_array 

lub var_dump. Te funkcje są dostarczane z PHP, więc nie musisz wymyślać na nowo koła, ale możesz 

bardzo łatwo stworzyć własne. Możesz zdefiniować funkcje, gdy zidentyfikujesz części aplikacji, które 

muszą zostać uruchomione kilka razy, lub po prostu w celu kapsułkowania niektórych funkcji. 

Deklaracja funkcji 

Zadeklarowanie funkcji oznacza zapisanie jej, aby można było z niej skorzystać później. Funkcja ma 

nazwę, pobiera argumenty i zawiera blok kodu. Opcjonalnie może zdefiniować, jaki rodzaj wartości ma 

zostać zwrócony. Nazwa funkcji musi być zgodna z tymi samymi regułami, co nazwy zmiennych, tzn. 

Musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia i może zawierać dowolne litery, cyfry lub znak 

podkreślenia. To nie może być słowo zastrzeżone. Zobaczmy prosty przykład: 

function addNumbers($a, $b) { 

$sum = $a + $b; 

return $sum; 

} 

$result = addNumbers(2, 3); 

Poprzednia funkcja nazywa się addNumbers i wymaga dwóch argumentów: $a i $b. Blok kodu definiuje 

nową zmienną $sum, która jest sumą obu argumentów, a następnie zwraca jej treść ze znakiem return. 



Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy wywołać ją po nazwie, wysyłając wszystkie wymagane 

argumenty, jak pokazano w podświetlonym wierszu. PHP nie obsługuje przeciążonych funkcji. 

Przeciążenie odnosi się do możliwości zadeklarowania dwóch lub więcej funkcji o tej samej nazwie, ale 

z różnymi argumentami. Jak widać, możesz zadeklarować argumenty, nie wiedząc, jakie są ich typy, 

więc PHP nie będzie w stanie zdecydować, której funkcji użyć. Inną ważną rzeczą, na którą należy 

zwrócić uwagę, jest zmienny zakres. Deklarujemy zmienną $sum w bloku kodu, więc po zakończeniu 

funkcji zmienna nie będzie już dostępna. Oznacza to, że zakres zmiennych zadeklarowanych w funkcji 

jest tylko samą funkcją. Ponadto, jeśli zmienna $sum została zadeklarowana poza funkcją, nie miałoby 

to żadnego wpływu, ponieważ funkcja nie może uzyskać dostępu do tej zmiennej, dopóki nie wyślemy 

jej jako argumentu. 

Argumenty funkcji 

Funkcja pobiera informacje z zewnątrz za pomocą argumentów. Możesz zdefiniować dowolną liczbę 

argumentów, w tym 0 (brak). Argumenty te wymagają co najmniej nazwy, aby mogły być użyte 

wewnątrz funkcji; nie mogą istnieć dwa argumenty o tej samej nazwie. Podczas wywoływania funkcji 

należy wysyłać argumenty w tej samej kolejności, w jakiej zostały zadeklarowane. Funkcja może 

zawierać opcjonalne argumenty, co oznacza, że nie musisz podawać wartości dla tych argumentów. 

Deklarując funkcję, musisz podać domyślną wartość dla tych argumentów. Tak więc, jeśli użytkownik 

nie poda wartości, funkcja użyje wartości domyślnej. 

function addNumbers($a, $b, $printResult = false) { 

$sum = $a + $b; 

if ($printResult) { 

echo 'The result is ' . $sum; 

} 

return $sum; 

} 

$sum1 = addNumbers(1, 2); 

$sum1 = addNumbers(3, 4, false); 

$sum1 = addNumbers(5, 6, true); // będzie wyświetlał wynik 

Ta nowa funkcja w ostatnim przykładzie przyjmuje dwa argumenty obowiązkowe i opcjonalny. 

Domyślna wartość opcjonalnego argumentu to false, a następnie jest normalnie używana w funkcji. 

Funkcja wypisze wynik sumy, jeśli użytkownik poda wartość true jako trzeci argument, co dzieje się 

dopiero za trzecim razem, gdy funkcja zostanie wywołana. Dla pierwszych dwóch $printResult ma 

wartość false. Argumenty, które funkcja odbiera, są tylko kopiami wartości podanych przez 

użytkownika. Oznacza to, że jeśli zmodyfikujesz te argumenty w funkcji, nie wpłynie to na oryginalne 

wartości. Ta funkcja jest znana jako wysyłanie argumentów według wartości. Zobaczmy przykład: 

function modify($a) { 

$a = 3; 

} 

$a = 2; 



modify($a); 

var_dump($a); // prints 2 

Deklarujemy zmienną $a o wartości 2, a następnie wywołujemy metodę modyfikacji, wysyłając tę $a. 

Metoda modyfikacji modyfikuje argument $a, ustawiając jego wartość na 3, ale nie wpływa to na 

oryginalną wartość $a, która pozostaje 2, jak widać z var_dump. Jeśli chcesz zmienić wartość 

oryginalnej zmiennej użytej w wywołaniu, musisz przekazać argument przez odwołanie. Aby to zrobić, 

dodajesz znak ampersand (&) przed argumentem podczas deklarowania funkcji: 

function modify(&$a) { 

$a = 3; 

} 

Teraz, po wywołaniu funkcji modyfikacji, $a będzie zawsze wynosić 3. 

Argumenty według wartości a odniesienie 

PHP pozwala na to, a niektóre natywne funkcje PHP używają argumentów przez odwołanie. Pamiętasz 

funkcje sortowania tablic? Nie zwróciły posortowanej tablicy, ale posortowały podaną tablicę. Ale 

używanie argumentów przez odwołanie jest mylące dla programistów. Zwykle, gdy ktoś używa funkcji, 

oczekuje wyniku i nie chce, aby argumenty przez niego modyfikowane. Staraj się więc tego unikać; 

ludzie będą wdzięczni! 

Instrukcja return 

Możesz mieć dowolną liczbę instrukcji return w swojej funkcji, ale PHP opuści tę funkcję, gdy tylko  

znajdzie pierwszą. Oznacza to, że jeśli masz dwie kolejne instrukcje return, druga nigdy nie zostanie 

wykonana. Mimo to, posiadanie wielu instrukcji return może być przydatne, jeśli są one wewnątrz 

warunków warunkowych. Dodaj funkcję w pliku funkcji.php: 

function loginMessage() { 

if (isset($_COOKIE['username'])) { 

return "You are " . $_COOKIE['username']; 

} else { 

return "You are not authenticated."; 

} 

} 

I wykorzystajmy ostatni przykład w pliku index.php, zastępując podświetloną zawartość (zwróć uwagę, 

że aby zapisać niektóre drzewa, większość kodu, który w ogóle nie został zmieniony, na //…): 

//... 

<body> 

<p><?php echo loginMessage(); ?></p> 

<?php if (isset($_GET['title']) && isset($_GET['author'])): ?> 



//... 

Dodatkowo możesz pominąć instrukcję return, jeśli nie chcesz, aby funkcja coś zwracała. W takim 

przypadku funkcja zakończy się, gdy dojdzie do końca bloku kodu. 

Wpisz wskazówki i typy zwrotu 

Wraz z wydaniem PHP 7 język umożliwia programistom bardziej szczegółowe określenie, jakie funkcje 

są pobierane i zwracane. Zawsze możesz opcjonalnie określić typ argumentu, którego potrzebuje 

funkcja (wskazanie typu), a także typ wyniku, który funkcja zwróci (typ zwracany). Najpierw zobaczmy 

przykład: 

<?php 

declare(strict_types=1); 

function addNumbers(int $a, int $b, bool $printSum): int { 

$sum = $a + $b; 

if ($printSum) { 

echo 'The sum is ' . $sum; 

} 

return $sum; 

} 

addNumbers(1, 2, true); 

addNumbers(1, '2', true); //kończy się niepowodzeniem, gdy strict_types ma wartość 1 

addNumbers(1, 'something', true); //  zawsze zawodzi 

Ta poprzednia funkcja stwierdza, że argumenty muszą być liczbą całkowitą,  i wartością logiczną oraz 

że wynikiem będzie liczba całkowita. Teraz wiesz, że PHP ma żonglerkę typu, więc zwykle może 

przekształcić wartość jednego typu na równoważną wartość innego typu, na przykład ciąg „2” może 

być użyty jako liczba całkowita 2. Aby powstrzymać PHP od używania żonglerki typu za pomocą 

argumentów i wyników funkcji można zadeklarować dyrektywę strict_types. Tę dyrektywę należy 

zadeklarować na górze każdego pliku, w którym chcesz wymusić to zachowanie. Trzy wywołania 

działają w następujący sposób: 

• Pierwsze wywołanie wysyła dwie liczby całkowite i wartość logiczną, czego oczekuje funkcja, więc 

niezależnie od wartości strict_types, zawsze będzie działać. 

• Drugie wywołanie wysyła liczbę całkowitą, ciąg i wartość logiczną. Łańcuch ma prawidłową wartość 

całkowitą, więc jeśli PHP miałoby możliwość używania żonglerki typu, wywołanie rozwiązałoby się 

normalnie. Ale w tym przykładzie nie powiedzie się z powodu deklaracji na górze pliku. 

• Trzecie wywołanie zawsze kończy się niepowodzeniem, ponieważ ciąg „coś” nie może zostać 

przekształcony w prawidłową liczbę całkowitą. 

Spróbujmy użyć funkcji w naszym projekcie. W naszym index.php mamy pętlę foreach, która iteruje 

książki i drukuje je. Kod wewnątrz pętli jest dość trudny do zrozumienia, ponieważ jest mieszanką HTML 



z PHP, a także warunek. Spróbujmy wyodrębnić logikę wewnątrz pętli na funkcję. Najpierw utwórz 

nowy plik functions.php o następującej treści: 

<?php 

function printableTitle(array $book): string { 

$result = '<i>' . $book['title'] . '</i> - ' . $book['author']; 

if (!$book['available']) { 

$result .= ' <b>Not available</b>'; 

} 

return $result; 

} 

Ten plik będzie zawierał nasze funkcje. Pierwsza, printableTitle, pobiera tablicę reprezentującą książkę 

i buduje ciąg znaków z ładną reprezentacją książki w HTML. Kod jest taki sam jak poprzednio, po prostu 

zamknięty w funkcji. Teraz index.php będzie musiał dołączyć plik functions.php, a następnie użyć 

funkcji wewnątrz pętli. Zobaczmy, jak: 

<?php require_once 'functions.php' ?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

//... 

?> 

<ul> 

<?php foreach ($books as $book): ?> 

<li><?php echo printableTitle($book); ?> </li> 

<?php endforeach; ?> 

</ul> 

//... 

Cóż, teraz nasza pętla wygląda na czystszą, prawda? Ponadto, jeśli musimy wydrukować tytuł książki w 

innym miejscu, możemy ponownie użyć tej funkcji zamiast powielać kod! 

System plików 

Jak zapewne zauważyłeś, PHP zawiera wiele natywnych funkcji, które pomagają w zarządzaniu 

tablicami i łańcuchami w łatwiejszy sposób niż w innych językach. System plików to kolejny z tych 

obszarów, w których PHP starało się uczynić to tak łatwym, jak to możliwe. Lista funkcji rozciąga się na 

ponad 80 różnych, więc omówimy tutaj tylko te, z których chętniej korzystasz. 

Odczytywanie plików 



W naszym kodzie definiujemy listę książek. Do tej pory mamy tylko trzy książki, ale można się domyślić, 

że jeśli chcemy, aby ta aplikacja była użyteczna, lista będzie znacznie się powiększać. Przechowywanie 

informacji w kodzie jest w ogóle niepraktyczne, dlatego musimy zacząć myśleć o eksternalizacji. 

Jeśli myślimy o oddzieleniu kodu od danych, nie ma potrzeby używania tablic PHP do definiowania 

książek. Użycie mniej restrykcyjnego języka pozwoli osobom, które nie znają PHP, edytować zawartość 

pliku. Istnieje na to wiele rozwiązań, takich jak pliki CSV lub XML, ale obecnie jednym z najczęściej 

używanych systemów do reprezentowania danych w aplikacjach internetowych jest JSON. PHP 

pozwala konwertować tablice na JSON i odwrotnie, używając tylko kilku funkcji: json_encode i 

json_decode. Łatwe, prawda? Zapisz następujące w books.json: 

[ 

{ 

"title": "To Kill A Mockingbird", 

"author": "Harper Lee", 

"available": true, 

"pages": 336, 

"isbn": 9780061120084 

}, 

{ 

"title": "1984", 

"author": "George Orwell", 

"available": true, 

"pages": 267, 

"isbn": 9780547249643 

}, 

{ 

"title": "One Hundred Years Of Solitude", 

"author": "Gabriel Garcia Marquez", 

"available": false, 

"pages": 457, 

"isbn": 9785267006323 

} 

] 



Poprzedni fragment kodu to reprezentacja JSON naszej tablicy w PHP. Teraz przeczytajmy te informacje 

za pomocą funkcji file_get_contents i przekształćmy je w tablicę PHP za pomocą json_decode. Zamień 

tablicę na te dwie linie: 

$booksJson = file_get_contents('books.json'); 

$books = json_decode($booksJson, true); 

Za pomocą tylko jednej funkcji jesteśmy w stanie przechowywać całą zawartość z pliku JSON w 

zmiennej jako ciąg. Za pomocą tej funkcji przekształcamy ten ciąg JSON w tablicę. Drugi argument w 

json_decode mówi PHP, aby przekształcił go w tablicę, w przeciwnym razie użyłby obiektów, których 

jeszcze nie omówiliśmy. Podczas odwoływania się do plików w funkcjach PHP musisz wiedzieć, czy 

używać ścieżek bezwzględnych, czy względnych. Podczas korzystania ze ścieżek względnych PHP 

spróbuje znaleźć plik w tym samym katalogu, w którym znajduje się skrypt PHP. Jeśli nie zostanie 

znaleziony, PHP spróbuje go znaleźć w innych katalogach zdefiniowanych w dyrektywie include_path, 

ale tego chciałbyś uniknąć. Zamiast tego możesz użyć ścieżek bezwzględnych, co jest sposobem na 

upewnienie się, że odniesienie nie zostanie źle zrozumiane. Zobaczmy dwa przykłady: 

$booksJson = file_get_contents('/home/user/bookstore/books.json'); 

$booksJson = file_get_contents(__DIR__, '/books.json'); 

Stała __DIR__ zawiera nazwę katalogu bieżącego pliku PHP, a jeśli poprzedzimy ją nazwą naszego pliku, 

będziemy mieli ścieżkę bezwzględną. W rzeczywistości, nawet jeśli możesz pomyśleć, że spisanie całej 

ścieżki jest lepsze, użycie __DIR__ pozwala przenieść aplikację w dowolne miejsce bez potrzeby zmiany 

czegokolwiek w kodzie, ponieważ jego zawartość zawsze będzie pasować do katalogu skryptu, podczas 

gdy zakodowana ścieżka z pierwszego przykładu nie będzie już ważna. 

Zapisywanie plików 

Dodajmy funkcjonalność do naszej aplikacji. Wyobraź sobie, że chcemy pozwolić użytkownikowi wziąć 

książkę, której szuka, ale tylko wtedy, gdy jest dostępna. Jeśli pamiętasz, identyfikujemy książkę według 

ciągu zapytania. Nie jest to zbyt praktyczne, więc pomóżmy użytkownikowi, dodając linki do listy 

książek, więc po kliknięciu linku ciąg zapytania będzie zawierał informacje o tej książce. 

 

<?php require_once 'functions.php' ?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<title>Bookstore</title> 

</head> 

<body> 

<p><?php echo loginMessage(); ?></p> 

<?php 



$booksJson = file_get_contents('books.json'); 

$books = json_decode($booksJson, true); 

if (isset($_GET['title'])) { 

echo '<p>Looking for <b>' . $_GET['title'] . '</b></p>'; 

} else { 

echo '<p>You are not looking for a book?</p>'; 

} 

?> 

<ul> 

<?php foreach ($books as $book): ?> 

<li> 

<a href="?title=<?php echo $book['title']; ?>"> 

<?php echo printableTitle($book); ?> 

</a> 

</li> 

<?php endforeach; ?> 

</ul> 

</body> 

</html> 

Jeśli wypróbujesz powyższy kod w przeglądarce, zobaczysz, że lista zawiera linki, a klikając je, strona 

odświeża się z nowym tytułem jako część ciągu zapytania. Sprawdźmy teraz, czy książka jest dostępna, 

czy nie, a jeśli tak, zaktualizujemy jej dostępne pole na false. Dodaj następującą funkcję do swojego 

functions.php: 

function bookingBook(array &$books, string $title): bool { 

foreach ($books as $key => $book) { 

if ($book['title'] == $title) { 

if ($book['available']) { 

$books[$key]['available'] = false; 

return true; 

} else { 

return false; 

} 



} 

} 

return false; 

} 

Musimy uważać, ponieważ kod zaczyna się komplikować. Ta funkcja pobiera tablicę książek i tytuł i 

zwraca wartość logiczną, która jest prawdą, jeśli można ją zarezerwować, lub fałszem, jeśli nie. Ponadto 

tablica książek jest przekazywana przez odniesienie, co oznacza, że wszystkie zmiany w tej tablicy 

wpłyną również na tablicę oryginalną. Chociaż wcześniej zniechęcaliśmy do tego, w tym przypadku jest 

to rozsądne podejście. Iterujemy całą gamę książek, za każdym razem pytając, czy tytuł bieżącej książki 

pasuje do tego, którego szukamy. Tylko jeśli to prawda, sprawdzimy, czy książka jest dostępna, czy nie. 

Jeśli tak, zaktualizujemy dostępność na false i zwrócimy true, co oznacza, że zarezerwowaliśmy książkę. 

Jeśli książka nie jest dostępna, zwrócimy tylko fałsz. Na koniec zauważ, że foreach definiuje $key i 

$book. Robimy to, ponieważ zmienna $book jest kopią tablicy $books, a jeśli ją edytujemy, oryginalna 

nie będzie afektowany. Zamiast tego prosimy o klucz do tej książki, więc podczas edycji tablicy 

używamy $books [$ key] zamiast $book. Możemy użyć tej funkcji z pliku index.php: 

//... 

echo '<p>Looking for <b>' . $_GET['title'] . '</b></p>'; 

if (bookingBook($books, $_GET['title'])) { 

echo 'Booked!'; 

} else { 

echo 'The book is not available...'; 

} 

} else { 

//... 

Wypróbuj w swojej przeglądarce. Klikając na dostępną książkę, otrzymasz Booked! wiadomość. Prawie 

skończyliśmy! Właśnie brakuje nam ostatniej części: zachowaj te informacje z powrotem w systemie 

plików. W tym celu musimy skonstruować nową zawartość JSON, a następnie zapisać ją z powrotem 

do pliku books.json. Oczywiście, zróbmy to tylko, jeśli książka była dostępna. 

function updateBooks(array $books) { 

$booksJson = json_encode($books); 

file_put_contents(__DIR__ . '/books.json', $booksJson); 

} 

Funkcja json_encode działa odwrotnie niż json_decode: pobiera tablicę - lub dowolną inną zmienną - i 

przekształca ją w JSON. Funkcja file_put_contents służy do zapisu do pliku określanego jako pierwszy 

argument, a zawartość wysyłana jako drugi argument. Czy wiesz, jak korzystać z tej funkcji? 

//... 



if (bookingBook($books, $_GET['title'])) { 

echo 'Booked!'; 

updateBooks($books); 

} else { 

echo 'The book is not available...'; 

} 

//... 

Pliki a bazy danych 

Przechowywanie informacji w plikach JSON jest lepsze niż umieszczanie ich w kodzie, ale nadal nie jest 

najlepszą opcją.  

Inne funkcje systemu plików 

Jeśli chcesz, aby aplikacja była bardziej niezawodna, możesz sprawdzić, czy plik books.json istnieje, że 

masz uprawnienia do odczytu i zapisu i / lub że poprzednia treść była poprawnym JSON. Możesz do 

tego użyć niektórych funkcji PHP: 

• file_exists: Ta funkcja pobiera ścieżkę do pliku i zwraca wartość logiczną: true, gdy plik istnieje, a false 

w przeciwnym razie. 

• is_writable: Ta funkcja działa tak samo jak file_exists, ale sprawdza czy plik jest zapisywalny czy nie. 

Pełną listę funkcji można znaleźć na stronie http://uk1.php.net/manual/en/book.filesystem.php. 

Możesz znaleźć funkcje do przenoszenia, kopiowania lub usuwania plików, tworzenia katalogów, 

udzielania uprawnień i własności itd. 

Podsumowanie 

W tej części omówiliśmy wszystkie podstawy proceduralnego PHP, pisząc proste przykłady, aby je 

przećwiczyć. Wiesz już, jak korzystać ze zmiennych i tablic ze strukturami i funkcjami kontrolnymi, jak 

uzyskać informacje z żądań HTTP i jak między innymi współpracować z systemem plików. W następnym 

rozdziale zajmiemy się drugim i najczęściej stosowanym paradygmatem: OOP. To o krok bliżej do 

napisania czystych i dobrze zorganizowanych aplikacji. 

 

 


