
Elementy składowe: typy danych, literały, zmienne i stałe 

Typy danych 

Program może wykonywać wiele czynności, w tym wykonywać obliczenia, sortować nazwy, 

przygotowywać listy telefonów, wyświetlać obrazy, grać w szachy, bez końca. Aby jednak cokolwiek 

zrobić, program działa z danymi, które są mu przekazywane. Typy danych określają, jakie dane, takie 

jak liczby i znaki, mogą być przechowywane i przetwarzane w programie. PHP obsługuje wiele 

podstawowych typów danych, takich jak liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i łańcuchy. 

Podstawowe typy danych to najprostsze elementy składowe programu. Nazywa się je skalarami i 

można im przypisać jedną literalną wartość, taką jak liczba, 5.7 lub ciąg znaków, na przykład „witaj”, 

datę i godzinę lub wartość logiczną (prawda / fałsz).  

 

 

PHP obsługuje również złożone typy danych, takie jak tablice i obiekty. Złożone typy danych 

reprezentują raczej zbiór danych niż pojedynczą wartość 

 

Różne typy danych są zwykle przechowywane w zmiennych. Przykładami zmiennych PHP są $num = 5 

lub $name = "John", gdzie zmiennym $num i $name przypisano odpowiednio liczbę całkowitą i ciąg 

znaków. Zmienne przechowują wartości, które mogą się zmieniać w całym programie, natomiast po 

zdefiniowaniu stałej jej wartość się nie zmienia. PHP_VERSION i PHP_OS są przykładami 

predefiniowanych stałych PHP. PHP obsługuje cztery podstawowe typy danych: 

• Liczba całkowita 

• Float (zwany także podwójnym) 

• Strunowy 

• Boolean 

Oprócz czterech podstawowych typów danych istnieją cztery inne typy specjalne: 

• Zero 

• Szyk 



• Obiekt 

• Zasoby 

Literały numeryczne 

PHP obsługuje zarówno liczby całkowite, jak i liczby zmiennoprzecinkowe. Zobacz przykład poniżej 

• Liczby całkowite są liczbami całkowitymi i nie zawierają przecinka; na przykład 123 i -6. Liczby 

całkowite mogą być wyrażane w postaci dziesiętnej (podstawa 10), ósemkowej (podstawa 8) i 

szesnastkowej (podstawa 16) i są albo dodatnimi, albo ujemnymi wartościami. 

• Liczby zmiennoprzecinkowe - Liczby zmiennoprzecinkowe, zwane także liczbami podwójnymi lub 

rzeczywistymi, są liczbami ułamkowymi, takimi jak 123,56 lub -2,5. Muszą zawierać kropkę dziesiętną 

lub specyfikator wykładnika, taki jak 1.3e-2. Litera „e” może być wielka lub mała. 

Liczby PHP mogą być bardzo duże (rozmiar zależy od platformy), ale dokładność 14 cyfr dziesiętnych 

jest wspólną wartością lub (~ 1.8e308). 

Przykład 1 

12345 : liczba całkowita 

23,45 : float 

.234E-2 : float się w notacji naukowej 

.234e+3 : float w notacji naukowej 

0x456ff :  liczba całkowita w podstawie 16, szesnastkowa 

0x456FFF :  liczba całkowita w podstawie 16, szesnastkowa 

0777 : liczba całkowita w podstawie 8, liczba ósemkowa 

Literały ciągów znaków i cudzysłowy 

W tej części wprowadzamy ciągi znaków. Literały łańcuchowe to rząd znaków zamknięty w 

cudzysłowach podwójnych lub pojedynczych. Cudzysłowy  muszą być dopasowane. Jeśli ciąg zaczyna 

się od pojedynczego cytatu, musi kończyć się pasującym pojedynczym cytatem; podobnie, jeśli zaczyna 

się od podwójnego cytatu, musi kończyć się podwójnym cytatem. Jeśli ciąg znaków jest ujęty w 

pojedyncze cudzysłowy, znaki są traktowane dosłownie (każdy ze znaków reprezentuje siebie). Można 

powiedzieć, że pojedyncze cytaty to cytaty demokratyczne: wszystkie postacie są traktowane 

jednakowo. PHP zawsze wewnętrznie zeruje łańcuchy i śledzi długość łańcucha. Podwójne cudzysłowy 

nie traktują wszystkich znaków jednakowo. Jeśli ciąg jest ujęty w podwójne cudzysłowy, większość 

znaków reprezentuje siebie, ale znaki dolara i odwrotne ukośniki mają specjalne znaczenie, jak 

pokazano w poniższych przykładach. Pojedyncze cytaty mogą ukrywać podwójne cytaty, a podwójne 

cytaty mogą ukrywać pojedyncze cytaty: PHP rozpoznaje edytory, które używają prostych cytatów, 

takich jak vi lub Notatnik, ale nie edytory, które automatycznie przekształcają proste cytaty w nawiasy 

kwadratowe. 

"To jest ciąg" 'To jest inny ciąg' "To jest również  'ciąg'" 'To jest "ciąg"' 

Pusty zestaw cytatów nazywany jest łańcuchem pustym. Jeśli liczba jest ujęta w cudzysłów, jest 

uważana za ciąg; na przykład „5” jest ciągiem, podczas gdy 5 to liczba. Ciągi nazywane są stałymi lub 

literałami. Wartość ciągu „hello” nazywana jest ciągiem ciągłym lub literałem. Aby zmienić ciąg, należy 



zastąpić go innym ciągiem. Ciągi mogą zawierać sekwencje specjalne (pojedynczy znak poprzedzony 

odwrotnym ukośnikiem). Sekwencje specjalne powodują, że postać zachowuje się w określony sposób; 

na przykład „\t” oznacza kartę, a „\n” oznacza nową linię. Odwrotny ukośnik służy również do 

cytowania pojedynczego znaku, aby nie był interpretowany; na przykład \$5,00, gdzie znak dolara w 

PHP jest używany do reprezentowania zmiennych, a nie pieniędzy. \$5,00 można również zapisać jako 

‘$5’, ponieważ pojedyncze cudzysłowy chronią wszystkie znaki przed interpretacją.  Dokument 

poniższy, zapewnia sposób na utworzenie bloku tekstu, który upraszcza pisanie ciągów zawierających 

wiele pojedynczych cudzysłowów, podwójnych cudzysłowów i zmiennych  

<html> 

<head><title>Quotes</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"><font size='+1'> 

1 <?php 

2 $name = "Nancy"; // Ustawienie zmiennej PHP 

print "<ol>"; 

3 print "<li> $name is my friend.</li>"; // Podwójny cudzysłów  

4 print '<li> $name is my neighbor.</li>'; // Pojedynczy cudzysłów 

5 print "<li> I can't go with you.</li>"; // Zagnieżdżone cudzysłowy 

6 print "<li> She cried, \"Help!\"</li>"; // Znaki ucieczki 

7 print "<li> I need \$5.00.</li>"; // Znak odwrotnego backslasha 

8 print "<li> $name needs ". '$5.00 </li>'; // Zagnieżdźone cudzysłowy 

print "</ol>"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Tutaj zaczyna się  program PHP. 

2. $name jest zmienną PHP. Jest przypisany ciąg „Nancy”. 

3. Gdy ciąg jest zawarty w podwójnych cudzysłowach, interpreter PHP zastąpi zmienną jej wartością; 

na przykład będzie $name zastąpiony przez „Nancy”. 

4. Gdy ciąg jest ujęty w pojedyncze cudzysłowy, wszystkie znaki są traktowane jak literały. Zmienne 

podstawienie nie nastąpi. 

5. Pojedyncze cudzysłowy mogą być zagnieżdżone w podwójnych cudzysłowach i odwrotnie. 

6. Cudzysłowy mogą być poprzedzane ukośnikiem odwrotnym, aby stały się dosłownymi znakami w 

ciągu. 

7. Znak dolara jest interpretowany inaczej niż interpretacja PHP ,traktowane jako dosłowna postać. 



8. Łańcuch w podwójnych cudzysłowach jest łączony z łańcuchem w pojedynczych cudzysłowach. 

Podobnie jak odwrotny ukośnik chroni znak dolara przed interpretacją, tak też pojedyncze cytaty. 

Pamiętaj, że znaki w pojedynczych cudzysłowach są traktowane jak literały; to znaczy, PHP nie uważa 

żadnego z dołączonych znaków za wyjątkowy. 

Dokument tutaj - specjalny rodzaj cdzysłowów 

Tutaj dokumenty są rodzajem cytatów popularnych w wielu językach, takich jak JavaScript, Perl, 

skrypty Shell i tak dalej. Dokumenty tutaj, zwane także tutaj-dokumentami, pozwalają zacytować duży 

blok tekstu w skrypcie bez użycia wielu instrukcji drukowania i cytatów. Cały blok tekstu jest 

traktowany tak, jakby był otoczony podwójnymi cudzysłowami. Może to być przydatne, jeśli masz duży 

blok HTML w skrypcie PHP przeplatanym zmiennymi, cudzysłowami i sekwencjami ewakuacyjnymi. 

Zasady dla dokumentu tutaj: 

1. Zdefiniowane przez użytkownika słowo separatora rozpoczyna się i kończy tutaj dokument. Tekst 

jest wstawiany między ograniczniki. Separator może zawierać litery, cyfry i znak podkreślenia. Pierwsza 

litera musi być literą lub znakiem podkreślenia. Zgodnie z konwencją separator powinien być pisane 

wielkimi literami, aby wyróżniało się na tle innych słów w skrypcie. Ogranicznik jest poprzedzony 

trzema znakami <; dla przykładu, 

<<< DELIMITER 

print <<< HERE_DOC_DELIMITER <tekst tutaj> ... <więcej tekstu> ... 

HERE_DOC_DELIMITER 

2. Separator nie może być otoczony żadnymi spacjami, komentarzami ani innym tekstem. Ostateczny 

separator może być opcjonalnie zakończony średnikiem i musi znajdować się w linii sam. 

3. Wszystkie zmienne i sekwencje specjalne zostaną zinterpretowane w niniejszym dokumencie 

Sekwencje ewakuacyjne 

Sekwencje specjalne składają się z odwrotnego ukośnika, po którym następuje pojedynczy znak. 

Ukośnik odwrotny ujęty w podwójny cudzysłów powoduje, że interpretacja następnego znaku „ucieka” 

od normalnego kodu ASCII i reprezentuje coś innego. Aby wyświetlić sekwencje specjalne w 

przeglądarce, można użyć znacznika HTML <pre>; w przeciwnym razie sekwencje specjalne 

umieszczone w skrypcie PHP nie będą interpretowane. 

Sekwencja ewakuacyjna : Co przedstawia 

\' : Pojedynczy cudzysłów 

\" : Podwójny cytat 

\t : Tabulator 

\n : Nowalinia 

\r : Powrót / przesunięcie wiersza 

\ $  :Dosłowny znak dolara 

\\  : Ukośnik wsteczny 

\70 :  Reprezentuje wartość ósemkową 



\x05 : Reprezentuje znak szesnastkowy 

Literały boolowskie 

Logiczne literały (wprowadzone w PHP 4) to wartości logiczne, które mają tylko jedną z dwóch wartości, 

prawdę lub fałsz, w obu przypadkach nie jest rozróżniana wielkość liter. Możesz myśleć o wartościach 

tak lub nie, włączony lub wyłączony, lub 1 lub 0. Służą one do sprawdzenia, czy warunek jest 

prawdziwy, czy fałszywy. Podczas korzystania z numerycznych operatorów porównania i równości 

wartość true przyjmuje wartość 1, a fałsz - pusty ciąg znaków 

$ answer1 = true; lub jeśli ($ answer2 == false) {zrób coś; } 

Specjalne typy danych 

Null 

NULL oznacza „brak wartości”, co oznacza „nic”, nawet pusty ciąg znaków lub zero. Jest to rodzaj 

wartości NULL. Niezainicjowana zmienna zawiera wartość NULL. Zmiennej można przypisać wartość 

NULL, a jeśli zmienna została rozbrojona, uważa się ją za NULL. 

Resource 

Zasób jest specjalną zmienną, zawierającą odwołanie do zewnętrznego zasobu, takiego jak obiekt bazy 

danych lub moduł obsługi plików. Zasoby są tworzone i wykorzystywane przez funkcje specjalne. Pliki 

i zasoby bazy danych są definiowane przez interpretera PHP i są dostępne tylko przez funkcje 

zapewniane przez interpretera 

Funkcja gettype() 

Wbudowana funkcja gettype () zwraca ciąg znaków identyfikujący typ danych argumentu. 

Argumentem może być zmienna, ciąg, słowo kluczowe itp. Możesz użyć funkcji gettype (), aby 

sprawdzić, czy zmienna została zdefiniowana, ponieważ jeśli nie ma żadnej wartości powiązanej ze 

zmienną, funkcja gettype() zwraca NULL. 

Ciągi zwracane z funkcji gettype () obejmują: 

„boolean” (od PHP 4) 

"integer" 

„double” (z powodów historycznych „double” jest zwracane w przypadku liczby zmiennoprzecinkowej, 

a nie tylko „float”) 

"string" 

"array" 

"object" 

„resource” (od PHP 4) 

„NULL” (od PHP 4) 

Format 

string gettype (mixed var) 

Przykłady: 



$ type = gettype (54,6); // Zwraca „float”  

print gettype („yes”); // Zwraca i wyświetla „ciąg” 

Zmienne 

Definicja i przypisanie 

Zmienne są fundamentalne dla wszystkich języków programowania. Są to elementy danych 

reprezentujące miejsce przechowywania w pamięci komputera. Zmienne to kontenery, które 

przechowują dane, takie jak liczby i ciągi znaków. W programach PHP istnieją trzy typy zmiennych: 

1. Zmienne predefiniowane 

2. Zmienne zdefiniowane przez użytkownika 

3. Zmienne formularza związane z nazwami w formularzu HTML 

Zmienne mają nazwę, typ i wartość. 

$ num = 5; // nazwa: „$ num”, wartość: 5, typ: numeryczny $ friend = "Peter"; // name: „$ friend”, 

wartość: „Peter”, wpisz: string $ x = true; // nazwa: „$ x”, wartość: prawda, wpisz: wartość logiczna 

 

Wartości przypisane do zmiennych mogą się zmieniać w trakcie działania programu, podczas gdy stałe, 

zwane także literałami, pozostają stałe. Zmiennym PHP można przypisywać różne typy danych, w tym: 

• liczbowy 

• string 

• Boolean 

• Obiekty 

• Tablice 

Języki programowania komputerowego, takie jak C ++ i Java, wymagają podania typu danych, które 

będą przechowywane w zmiennej podczas jej deklarowania. Na przykład, jeśli zamierzasz przypisać 

liczbę całkowitą do zmiennej, musisz powiedzieć coś takiego: 

int n = 5; 

a jeśli przypisujesz liczbę zmiennoprzecinkową: 

float x = 44,5; 

Języki wymagające określenia typu danych nazywane są językami „silnie typowanymi”. Z drugiej strony 

PHP jest językiem dynamicznym lub luźno wpisanym, co oznacza, że nie musisz określać typu danych 

zmiennej. W rzeczywistości spowoduje to błąd. W PHP możesz po prostu powiedzieć: 

$n = 5; $x = 44,5; 

a PHP dowie się, jaki typ danych jest przechowywany w $n i $x. 

Prawidłowe nazwy 



Nazwy zmiennych składają się z dowolnej liczby liter (podkreślenie liczy się jako litera) i cyfr. Pierwsza 

litera musi być literą lub znakiem podkreślenia . W nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter, 

więc Nazwa, nazwa i NAme są różnymi nazwami zmiennych.  

Prawidłowe nazwy zmiennych: nieprawidłowe nazwy zmiennych 

$ name1: 10 $ names 

$ price_tag: box.front 

$ _abc: $ name # last 

Abc_22: A-23 

A23 USD: 5 USD 

Deklarowanie i inicjowanie zmiennych 

Zmienne są zwykle deklarowane przed ich użyciem. Zmienne PHP mogą być deklarowane w skrypcie, 

pochodzą z formularza HTML, z ciągu zapytania dołączonego do adresu URL skryptu, z plików cookie, z 

serwera lub ze środowiska serwera. Nazwy zmiennych są wyraźnie poprzedzone znakiem $. Możesz 

przypisać wartość do zmiennej (lub zainicjować zmienną) podczas jej deklarowania, ale nie jest to 

obowiązkowe. 

Format 

$ nazwa_zmiennej = wartość; zainicjowano $nazwa_zmiennej; niezainicjowana wartość jest zerowa 

Aby zadeklarować zmienną o nazwie imię, możesz powiedzieć: 

$first_name = "Ellie"; 

Możesz zadeklarować wiele zmiennych w tym samym wierszu, oddzielając każdą deklarację 

średnikiem. Na przykład możesz powiedzieć: 

$ first_name; $ middle_name; $ last_name; 

 

Podwójne, pojedyncze i cudzysłowy w instrukcjach przypisania 

Przy przypisywaniu wartości zmiennej, jeśli wartość jest łańcuchem, wówczas łańcuch może być ujęty 

w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy; jeśli wartość jest zwracana z funkcji, wówczas funkcja nie jest 

ujęta w cudzysłowy; a jeśli wartość jest zwracana z polecenia systemowego, to polecenie jest ujęte w 

cudzysłowy: 

$ name = "Marko"; // Przypisz ciąg $ city = 'San Francisco'; // Przypisz 

ciąg $ teraz = data („m / d / Y”); // Przypisz dane wyjściowe funkcji $ dirlist = 'ls -l'; // Przypisz dane 

wyjściowe polecenia systemowego UNIX / Linux $ dirlist = 'dir / D / L' // Przypisz polecenie systemowe 

Windows 

Wyświetlanie zmiennych 

Konstrukcja print i echo 

Do tej pory widzieliśmy przykłady użycia zarówno print , jak i echa do wyświetlania danych. Te 

konstrukcje językowe mogą być używane zamiennie. Jedyną istotną różnicą między echo() i print() jest 



to, że echo dopuszcza wiele argumentów rozdzielonych przecinkami, a print nie. Nie wymagają 

nawiasów wokół argumentów, ponieważ technicznie nie są to funkcje, ale specjalne wbudowane 

konstrukcje. (W rzeczywistości argumenty podane dla echa nie mogą być zawarte w nawiasach.) 

Rozważ następujące kwestie. Deklarowane są trzy zmienne: 

$name = „Tom”; $state = "New York"; $saslary = 80000; 

echo() może przyjmować listę argumentów łańcuchowych oddzieloną przecinkami: 

echo $nazwa, $state, $salary; 

print() przyjmuje jeden argument ciągu: 

print $name; 

Jednak operator konkatenacji może być używany do drukowania wielu ciągów lub ciągów 

zawierających wiele zmiennych: 

print $name. $state. $salary; echo $nazwa. $state.$salary; 

lub wszystkie zmienne mogą być ujęte w podwójne cudzysłowy: 

print "$name $state $salary<br />"; echo "$name $state $salary<br />"; 

Jeśli zmienna jest ujęta w podwójne cudzysłowy, zostanie oszacowana i wyświetlona jej wartość. Jeśli 

ujęte w pojedyncze cudzysłowy, zmienne nie będą oceniane. Dzięki pojedynczym cudzysłowom 

otrzymujesz to, co widzisz. Podobnie jak wszystkie inne znaki zawarte w pojedynczych cudzysłowach, 

$ jest traktowany jako dosłowny znak. Następujące ciągi są ujęte w pojedyncze cudzysłowy: 

echo '$name lives in $state and earns $salary.'; $name lives in $state and earns $salary. print '$name 

lives in $state and earns $salary.'; $name lives in $state and earns $salary. 

Te same ciągi są ujęte w podwójne cudzysłowy: 

echo "$name lives in $state and earns \$salary."; Tom lives in New York and earns $80000. print 

"$name lives in $state and earns \$salary."; Tom lives in New York and earns $80000. 

Krótkie Znaczniki 

Istnieje kilka skrótów, których można użyć do osadzenia PHP w części HTML pliku, ale aby skorzystać z 

tych skrótów, należy wprowadzić zmiany w pliku php.ini. (Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć używany plik 

php.ini, spójrz na dane wyjściowe wbudowanej funkcji phpinfo (), w której znajdziesz poprawną ścieżkę 

do pliku.) Zachowaj ostrożność: ponieważ PHP programiści ustawili tę dyrektywę na „wyłączoną” ze 

względów bezpieczeństwa, nie zaleca się używania tagów skrótów. Z pliku php.ini: 

Code View: Scroll / Show All 

; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized. ; 

UWAGA: Podczas tworzenia aplikacji lub należy unikać używania krótkich znaczników; biblioteki 

przeznaczone do redystrybucji lub wdrażania w PHP; serwery, które nie są pod twoją kontrolą, 

ponieważ krótkie znaczniki mogą nie być obsługiwany na serwerze docelowym. W przypadku 

przenośnego, redystrybucyjnego kodu; pamiętaj, aby nie używać krótkich tagów. short_open_tag = 

Wyłącz <- Włącz to „Włącz”, aby krótkie znaczniki działały 

 



Zamiast używać funkcji print() lub echo() do wypisywania wartości zmiennych, można je zagnieżdżać w 

kodzie HTML za pomocą znaczników skrótu <? = i ?>, W których będą one automatycznie oceniane i 

drukowane. (Uwaga: między znakiem zapytania a znakiem równości nie może być spacji). 

Zmienne i mieszane typy danych 

Pamiętaj, że języki o silnym typie, takie jak C ++ i Java, wymagają podania typu danych, które będą 

przechowywane w zmiennej, kiedy ją deklarujesz, ale PHP jest luźno wpisane. Nie oczekuje ani nie 

pozwala określić typu danych podczas deklarowania zmiennej. Możesz przypisać ciąg do zmiennej, a 

następnie przypisać wartość liczbową. PHP nie dba o to, a w czasie wykonywania interpreter PHP 

przekonwertuje dane na poprawny typ. 

Przypisanie zmiennej : konwersja 

$item = 5.5; Przypisano liczbę zmiennoprzecinkową 

$item = 44; Konwersja na liczbę całkowitą 

$item = "Today was a bummer"; Konwersja na string 

$item = true; Konwersja na wartość logiczną  

$item = NULL; Konwersja na wartość zerową 

Rzutowanie Typu 

Podobnie jak C i Java, PHP zapewnia metodę wymuszenia konwersji jednego typu wartości na inny za 

pomocą operatora rzutowania. 

Łączenie i zmienne 

Aby połączyć zmienne i łańcuchy razem w tym samym wierszu, używana jest kropka (.). Kropka jest 

operatorem, ponieważ operuje na wyrażeniu po obu jego stronach (każdy nazywany operandem). W 

wyrażeniach obejmujących wartości liczbowe i łańcuchowe z operatorem kropki PHP konwertuje 

wartości liczbowe na łańcuchy. Weźmy na przykład następujące stwierdzenia: 

// zwraca „Temperatura wynosi 87” $temp = „Temperatura wynosi”. 87; // zwraca „25 dni do Bożego 

Narodzenia” $message = 25. „dni do Boże Narodzenie"; 

Referencje 

Innym sposobem przypisania wartości zmiennej jest utworzenie odwołania (PHP 4). Odwołanie 

występuje, gdy jedna zmienna jest aliasem lub wskaźnikiem do innej zmiennej; to znaczy wskazują na 

te same dane podstawowe. Zmiana jednej zmiennej powoduje automatyczną zmianę drugiej. Może to 

być przydatne w przyspieszaniu rzeczy podczas korzystania z dużych tablic i obiektów, ale na razie nie 

będziemy musieli używać odwołań. Aby przypisać przez odniesienie, wstaw znak ampersand (&) na 

początek starej zmiennej, która zostanie przypisana do nowej zmiennej; na przykład $ ref = & $ old ;. 

Jedną ważną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest to, że tylko zmienne nazwane mogą być 

przypisywane przez odniesienie 

<? php 

age = 26 lat; 

$old = &age; // To jest prawidłowe przypisanie 



$old= &(26 + 7); // Niepoprawne; odwołuje się do nienazwanego wyrażenia. 

?> 

Zmienne zmienne (zmienne dynamiczne) 

Zmienna zmienna jest również nazywana zmienną dynamiczną. Jest to zmienna, której nazwa jest 

przechowywana w innej zmiennej. Używając dwóch znaków dolara, zmienna zmienna może uzyskać 

dostęp do wartości oryginalnej zmiennej. Rozważ następujący przykład: 

$pet ="Bozo"; $clown = "pet"; // A variable is assigned the name of another variable echo $clown; // 

prints "pet" echo ${$clown}; // prints Bozo 

Zmienne dynamiczne Bozo są przydatne, gdy mamy do czynienia ze zmiennymi, które wszystkie 

zawierają podobną nazwę, np. zmienne form. Nawiasy klamrowe służą do zapewnienia, że parser PHP 

poprawnie oceni znaki dolara; oznacza to, że $ clown zostanie oceniony najpierw, a pierwszy znak 

dolara zostanie usunięty, co spowoduje $ {pet}, a na koniec $ pet zostanie ewakuowany do „Bozo”. 

Zakres zmiennych 

Zakres odnosi się do miejsca, w którym zmienna jest dostępna w skrypcie. Zakres jest ważny, ponieważ 

chroni ważne zmienne od przypadkowej modyfikacji w jakiejś innej części programu, a tym samym 

zmiany sposobu działania programu. PHP ma określone reguły kontrolujące widoczność zmiennych. 

Zmienna lokalna to taka, która istnieje tylko w obrębie funkcji.  Zmienna globalna jest dostępna w 

dowolnym miejscu skryptu poza funkcjami. W większości przypadków wszystkie zmienne PHP mają 

jeden zakres, globalny 

Zmienne lokalne 

Zmienne utworzone w funkcji nie są dostępne dla reszty skryptu. Są lokalne dla funkcji i znikają 

(wychodzą poza zakres) po wyjściu z funkcji. Jeśli masz taką samą nazwę dla zmiennej w funkcji jak w 

program główny, modyfikacja zmiennej w funkcji nie wpłynie na zmienną poza funkcją. Podobnie, 

funkcja nie ma dostępu do zmiennych utworzonych poza funkcją. Większość zmiennych, które 

tworzymy, będą widoczne w skrypcie lub funkcji, w której są zadeklarowane.  

Zmienne globalne i środowiskowe 

Zmienne superglobalne są dostępne wszędzie w skrypcie i funkcjach. Są to specjalne zmienne 

dostarczane przez PHP, które pomagają w zarządzaniu formularzami HTML, plikami cookie, sesjami i 

plikami oraz w celu uzyskania informacji o twoim środowisku i serwerze. 

Nazwa : Znaczenie 

$ GLOBALS :  Tablica wszystkich zmiennych globalnych 

$_SERVER : Zawiera zmienne serwera (np. REMOTE_ADDR) 

$_GET : Zawiera zmienne formularza wysyłane metodą GET 

$_POST : Zawiera zmienne formularza wysyłane metodą POST 

$_COOKIE : Zawiera zmienne cookie HTTP 

$_FILES : Zawiera zmienne dostarczone do skryptu za pośrednictwem przesyłania plików post HTTP 

$_ENV : Zawiera zmienne środowiskowe 



$_REQUEST : Scalanie zmiennych GET, zmiennych POST i cookie zmienne 

$_SESSION Zawiera zmienne HTTP zarejestrowane przez moduł sesji 

Zarządzanie zmiennymi 

Możesz dowiedzieć się, czy zmienna została zadeklarowana, możesz usunąć ustawioną zmienną lub 

sprawdzić, czy ustawiona zmienna nie jest pusta lub zawiera ciąg, liczbę, skalar i tak dalej. PHP oferuje 

szereg funkcji, które pomogą Ci zarządzać zmiennymi. 

Funkcja: Co zwraca 

isset() : Prawda, jeśli zmienna została ustawiona. 

empty() : Prawda, jeśli zmienna jest pusta: „” (pusty ciąg znaków) „0” (ciąg znaków) 0 (liczba całkowita) 

is_bool() : Prawda, jeśli zmienna ma wartość logiczną; to znaczy zawiera PRAWDA lub FAŁSZ. 

is_callable() : Prawda, jeśli zmiennej przypisano nazwę funkcji lub obiektu. 

is_double(), is_float(), is_real() : Prawda, jeśli zmienna jest liczbą zmiennoprzecinkową (np. 5,67 lub 

.45). 

is_int, is_integer, is_long:  Prawda, jeśli zmiennej przypisano liczbę całkowitą. 

is_null() : Prawda, jeśli zmiennej przypisano wartość NULL. 

is_numeric() : Prawda, jeśli zmiennej przypisano wartość ciągu liczbowego lub liczbę. 

is_object() : Prawda, jeśli zmienna jest obiektem. 

is_resource() : Prawda, jeśli zmienna jest zasobem. 

is_scalar() : Prawda, jeśli wartość została przypisana pojedynczej wartości, takiej jak liczba (np. „555” 

ciąg znaków lub wartość logiczna, ale nie tablica lub obiekt). 

is_string(): Prawda, jeśli zmienna jest ciągiem tekstowym (np. „witaj”). 

unset() : Usuwa lub niszczy listę wartości 

Funkcja isset() 

Funkcja isset() zwraca wartość true, jeśli zmienna została ustawiona, a wartość false, jeśli nie została 

ustawiona. Jeśli zmienna została ustawiona na NULL lub nie ma żadnej wartości, zwraca false. Jeśli 

chcesz sprawdzić, czy zmienna została ustawiona na NULL, użyj funkcji is_null (). Aby mieć pewność, że 

zmienna ma wartość początkową, do ustawienia wartości domyślnej można użyć funkcji isset (). 

Format 

bool isset (zmienna, zmienna, zmienna ....); 

Przykład: 

$set = isset($name); // zwraca wartość prawda lub fałsz 

print isset ($a, $b, $c); // drukuje 1 lub nic 

Funkcja empty() 



Funkcja empty() zwraca wartość true, jeśli zmienna nie istnieje lub istnieje i została przypisana jedna z 

następujących opcji: pusty ciąg „”, 0 jako liczba, „0” jako ciąg, NULL lub brak wartości . 

Format 

boolean empty(zmienna); 

Przykład: 

if (empty ($wynik)) {print "\ $ wynik albo nie istnieje, albo jest pusty \ n"; 

 

Funkcja unset() 

Funkcja unset() (technicznie rzecz biorąc konstrukcja języka) powoduje rozbrojenie lub zniszczenie 

danej zmiennej. Może przyjmować różną liczbę argumentów i zachowuje się nieco inaczej w obrębie 

funkcji. Począwszy od PHP 4, nie ma wartości zwracanej i jest uważana za instrukcję. 

Format 

void unset (mixed var [, mixed var [, mixed ...]]) 

Przykład: 

unset ($a, $b); // resetuje zmienne 

Wprowadzenie do zmiennych formularza 

Teraz zaczynamy się zastanawiać, co sprawia, że PHP jest tak popularne. Jak wspomnieliśmy we 

wstępie, PHP został zaprojektowany jako internetowy język programowania do tworzenia 

dynamicznych treści internetowych, gromadzenia i manipulowania informacjami przesyłanymi przez 

formularze HTML. Na razie, ponieważ mówimy o zmiennych, zbadamy prosty formularz oraz sposób, 

w jaki PHP gromadzi i przechowuje informacje o formularzu w zmiennych. 

Plik php.ini i register_globals 

Przed rozpoczęciem należy pamiętać o kilku problemach w zależności od używanej wersji PHP. Plik 

inicjujący PHP, o nazwie php.ini, zawiera dyrektywę o nazwie register_globals. W starszych wersjach 

PHP (wcześniejszych niż 4.2.0) ta dyrektywa była domyślnie „Włączona”, co pozwala PHP tworzyć 

proste zmienne z danych formularza. Od tego czasu register_globals zostało ustawione na „Off”, aby 

uniknąć potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Jeśli używasz PHP 5, będziesz musiał włączyć tę 

funkcję, zanim PHP będzie mógł bezpośrednio przypisać dane wejściowe formularza do prostych 

zmiennych globalnych lub dane muszą zostać wyodrębnione programowo. Omówiliśmy oba sposoby, 

aby to zrobić w następnej sekcji. Następny fragment pochodzi z pliku php.ini PHP 5, pokazując linię, w 

której ustawiony jest register_globals. Domyślne ustawienie to „Wył.” I naprawdę powinieneś 

spróbować zastosować się do tego ustawienia. Z pliku php.ini: 

Code  View: Scroll / Show All 

; You should do your best to write your scripts so that they do not require ; register_globals to be on; 

Using form variables as globals can easily lead ; to possible security problems, if the code is not very 

well thought of. register_globals = Off 

Jeśli nie ustawisz register_globals na „On”, dodaj następujący wiersz do swojego programu PHP: 



extract($_REQUEST); 

Tablica superglobalna $_REQUEST zawiera informacje przesłane do serwera z formularza HTML. Po 

wyodrębnieniu tych informacji PHP utworzy proste zmienne odpowiadające danym formularza. Na 

razie załóżmy, że register_globals jest ustawione na „On”. 

Jak PHP obsługuje formularze 

Dla każdego parametru formularza HTML PHP tworzy zmienną globalną o tej samej nazwie i udostępnia 

ją Twojemu skryptowi. Na przykład rozważ ten typ danych wejściowych HTML dla dwóch pól 

tekstowych: 

<input type = "text" name = "your_name"> <input type = "text" name = "your_phone"> 

Jeśli masz pole tekstowe o nazwie „twoja_nazwa”, PHP utworzy zmienną o nazwie $ twoja_nazwa. A 

jeśli masz inne pole tekstowe o nazwie „twój_ telefon”, PHP z kolei utworzy zmienną o nazwie $ twój_ 

telefon. Wartości przypisane do zmiennych PHP są tymi samymi wartościami, które użytkownik wpisał 

w polach tekstowych HTML podczas wypełniania formularza. 

Formularz zaczyna się od otwierającego znacznika <form>. Do atrybutu ACTION znacznika formularza 

przypisana jest nazwa skryptu PHP, który będzie obsługiwał dane wejściowe formularza: <formularz 

ACTION = „skrypt php”>. Po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku przesyłania użytkownik 

wpisuje wartości, które wpisał w polach tekstowych, do skryptu PHP. Przeglądarka wie, gdzie wysłać 

dane na podstawie atrybutu ACTION znacznika <form>, ale musi także wiedzieć, jak wysłać dane 

formularza na serwer. Sposób lub metoda jest również atrybutem znacznika <form>, zwanego 

atrybutem METHOD. Istnieją dwie popularne metody HTTP używane do wysyłania informacji o 

formularzu do serwera - metoda GET (domyślna) i metoda POST. Ponieważ metoda GET jest domyślna, 

nie musisz jawnie przypisywać jej jako atrybutu. Przeglądarka po prostu zakłada, że używasz tej 

metody. Metoda GET mówi przeglądarce, aby wysłała do serwera ciąg zakodowany w adresie URL, 

zwany ciągiem zapytania. Dołącza ten zakodowany ciąg zapytania na końcu adresu URL w polu 

lokalizacji przeglądarki, poprzedzony znakiem?. Jest to metoda stosowana podczas wyszukiwania lub 

obsługi stron statycznych, a ciągi zapytań GET mają ograniczony rozmiar. Jeśli używasz metody POST, 

atrybut METHOD musi zostać dodany do znacznika HTML <form> METHOD = „POST” (bez rozróżniania 

wielkości liter). Dzięki metodzie POST przeglądarka wysyła do serwera zakodowaną treść wiadomości 

w nagłówku HTTP, aby nie pojawiała się w adresie URL. Nie ma ograniczonego rozmiaru, ale nie można 

go dodać do zakładek ani ponownie załadować i nie pojawia się w historii przeglądarki. Gdy PHP 

pobiera formularz z serwera, zajmuje się dekodowaniem ciągu zapytania lub treści wiadomości i 

przypisywaniem odpowiednich wartości wejściowych zmiennym PHP. 

Wyodrębnianie danych według żądania 

W poprzednim przykładzie użyliśmy domyślnej metody GET, aby wysłać dane wejściowe formularza na 

serwer. Zakładaliśmy również, że register_globals w pliku php.ini zostało włączone, co pozwala PHP 

tworzyć proste zmienne globalne z danymi formularza. W poniższym przykładzie założono, że 

register_globals jest wyłączone (ustawienie zalecane i domyślne), a metoda jest metodą POST, 

najczęściej stosowaną metodą podczas pracy z danymi wejściowymi formularza. Ta metoda wysyła 

dane wejściowe formularza jako treść wiadomości w nagłówku HTTP do serwera i robi to nie dołączaj 

danych do adresu URL w przeglądarce. Mimo że dane wejściowe są wysyłane inną metodą, są 

odbierane w tym samym formacie zakodowanym w adresie URL. Gdy register_globals jest wyłączone, 

PHP udostępnia specjalne zmienne, zwane tablicami, do przechowywania informacji o formularzu. 

Ponieważ nie zajmujemy się teraz tablicami, stworzymy proste zmienne do przechowywania danych 



wejściowych z formularza, ale najpierw musimy jawnie wyodrębnić dane ze specjalnej globalnej tablicy 

o nazwie $_REQUEST. Ta specjalna tablica zawiera wszystkie dane wejściowe dla metod GET i POST, a 

po ich wyodrębnieniu zostaną przypisane do zmiennych PHP o takich samych nazwach, jakie zostały 

nadane odpowiednim urządzeniom wejściowym w formularzu HTML. 

Predefiniowane zmienne 

PHP udostępnia wiele predefiniowanych zmiennych, niektóre z nich nie są w pełni udokumentowane, 

ponieważ zależą od tego, który serwer jest uruchomiony, jego konfiguracji itd. Niektóre są 

zdefiniowane w pliku php.ini. Zmienne te opisują środowisko, serwer, przeglądarkę, numer wersji, plik 

konfiguracyjny i tak dalej 

Zmienna: Co robi 

AUTH_TYPE: Jeśli serwer Apache działa jako moduł, jest ustawiony na typ uwierzytelniania. 

DOCUMENT_ROOT: Pełna ścieżka katalogu głównego dokumentu, zwykle tam, gdzie strony HTML są 

przechowywane i zdefiniowane na serwerze plik konfiguracyjny. 

HTTP_USER_AGENT: Określa typ przeglądarki internetowej dla serwera kiedy żąda pliku. 

HTTP_REFERER: Pełny adres URL strony zawierającej link do tej strony. Oczywiście, jeśli nie ma strony 

odsyłającej, ta zmienna nie istniałaby. ZDALNY ADRES: zdalny adres IP komputera klienckiego, który 

poprosił o stronę. 

Istnieje wiele innych predefiniowanych zmiennych; które są ustawione, zależy od konfiguracji PHP. Za 

pomocą funkcji phpinfo () można pobrać wbudowane zmienne, które zostały ustawione. 

<? php phpinfo (INFO_VARIABLES); ?> 

Stałe 

Niektóre stałe w świecie rzeczywistym, takie jak pi, prędkość światła, liczba cali w stopie i wartość 

północy, są wartościami, które się nie zmieniają. PHP nie tylko udostępnia własne predefiniowane 

stałe, ale pozwala także tworzyć własne. Używanie stałych ułatwia pisanie i zarządzanie programami. 

Co to jest stała? 

W przeciwieństwie do zmiennych, stała jest wartością, której raz ustawionej wartości nie można 

zmienić ani rozbroić podczas wykonywania skryptu. Przykładem stałej jest wartość pi lub używana 

wersja PHP. Stałe są bardzo przydatne, ponieważ są widoczne w całym programie (zakres globalny), a 

ich wartości się nie zmieniają; na przykład można zdefiniować stałą dla katalogu głównego serwera, 

nazwy witryny lub tytułu, autora i roku praw autorskich tej książki. Po zdefiniowaniu wartości te są 

stałe. Możesz zdefiniować stałe w górnej części programu lub w innym pliku, który może być włączony 

do skryptu. Później, jeśli konieczna jest modyfikacja stałej wartości, po zmianie jej wartości w 

programie, a następnie po uruchomieniu programu, nowa wartość będzie odzwierciedlona wszędzie 

tam, gdzie stała jest używana w całym programie, ułatwiając w ten sposób utrzymanie programu. 

Tworzenie stałych za pomocą funkcji replace()  

Stałe PHP są definiowane jako słowa i, zgodnie z konwencją, pisane wielkimi literami. Podobnie jak 

zmienne, rozróżniają wielkość liter i składają się z wielkich i małych liter, cyfr i znaku podkreślenia. 

Podobnie jak zmienne, nie mogą zaczynać się od liczby. W przeciwieństwie do zmiennych, stałe nie są 

poprzedzone znakiem dolara i nie są interpretowane, gdy są umieszczone w cudzysłowach. Stałe mają 

zasięg globalny, co oznacza, że są dostępne do użycia w dowolnym miejscu skryptu PHP. Jedynym 



sposobem na utworzenie stałej jest użycie wbudowanej w PHP funkcji definicji (). Tylko jedna wartość 

skalarna może być przypisana do stałej, w tym łańcuchy, liczby całkowite, zmiennoprzecinkowe i 

logiczne. Funkcja definiuj () tworzy nazwaną stałą. Pierwszy argument to nazwa stałej, a drugi 

argument to wartość, która zostanie do niej przypisana. W stałych zwykle rozróżniana jest wielkość 

liter, ale można użyć opcjonalnego trzeciego argumentu PRAWDA, aby wyłączyć rozróżnianie wielkości 

liter. 

Format 

bool define ( string name, mixed value [, bool case_insensitive] ) 

Example: 

// defines document root 

define( 'DOC_ROOT', '/http://artemis/~ellie/public_html' ); 

// defines the include folder 

define( 'INCLUDES', DOC_ROOT.'/../includes' ); 

Funkcj define() sprawdza, czy ustawiono stałą. Zwraca PRAWDA, jeśli stała została zdefiniowana; w 

przeciwnym razie FAŁSZ. 

Funkcja constant () 

Funkcja constant() zwraca tę wartość stałej. Ta funkcja może być pomocna, jeśli nie znasz nazwy stałej, 

ponieważ jej nazwa była przechowywana w zmiennej lub została zwrócona z funkcji 

Format 

mixed constant (nazwa ciągu) 

Przykład: 

define (ISBN, "0-13-140162-9"); $value=constant(ISBN); // Returns 0-13-140162-9 

Predefiniowane i „magiczne” stałe 

PHP ma wiele predefiniowanych stałych. Podają informacje, które się nie zmieniają, takie jak nazwa 

pliku skryptu, wersja PHP i system operacyjny itd. Istnieje pięć predefiniowanych stałych zwanych 

stałymi magicznymi. Są to stałe, które zmieniają się w zależności od sposobu ich użycia w programie. 

Nie mogą być ujęte w cudzysłowy i nie rozróżniają wielkości liter. Nazwa stałej znajduje się w dwóch 

podkreśleniach po obu stronach. 

Magiczne Stałe 

Nazwa : Opis 

__LINE__: bieżący numer wiersza pliku. 

__FILE__: Pełna ścieżka i nazwa pliku. Jeśli zostanie zastosowany w pliku dołączanym, zwracana jest 

nazwa dołączonego pliku. 

__FUNCTION__: Nazwa funkcji (dodana w PHP 4.3.0). Począwszy od PHP 5, ta stała zwraca nazwę 

funkcji w takiej postaci, w jakiej została zadeklarowana (rozróżniana jest wielkość liter). W PHP 4 jego 

wartość jest zawsze pisana małymi literami. 



__CLASS__: Nazwa klasy (dodana w PHP 4.3.0). Od PHP 5 to 

stała zwraca nazwę klasy w takiej postaci, w jakiej została zadeklarowana (wielkość liter ma znaczenie) 

W PHP 4 jego wartość jest zawsze pisana małymi literami. 

__METHOD__: Nazwa metody klasy (dodana w PHP 5.0.0). The 

nazwa metody jest zwracana tak, jak została zadeklarowana (rozróżniana jest wielkość liter). 

PHP ma kilka specjalnych wbudowanych stałych 

Wbudowane stałe 

Nazwa : Opis 

PHP_VERSION: obecnie uruchomiona wersja analizatora składni PHP 

PHP_OS: system operacyjny serwera, na którym PHP analizator składni działa PHP_OS Nazwa systemu 

operacyjnego, na którym działa analizator składni PHP; np. Linux 

PRAWDA Prawdziwa wartość. 

FALSE Fałszywa wartość. 

 


