
Informacje o operatorach i wyrażeniach PHP 

Obiektami danych można manipulować na wiele sposobów za pomocą dużej liczby operatorów 

udostępnianych przez PHP. Operatory to symbole, takie jak +, -, =,> i <, które dają wynik w oparciu o 

niektóre reguły. Operator manipuluje obiektami danych zwanymi operandami; na przykład 5 i 4 są 

operandami w wyrażeniu 5 + 4. Operatory i operandy znajdują się w wyrażeniach. Wyrażenie łączy 

grupę wartości, aby utworzyć nową wartość, n = 5 + 4. Gdy kończysz wyrażenie średnikiem, masz pełną 

instrukcję; na przykład n = 5 + 4; 

Wyrażenie 

suma    =   5   +   4 

nowa wartość  operator operand operator operand 

W wyrażeniu numerycznym 5 + 4 - 2 łączone są trzy liczby. Operatory to znaki + i -. Operandy dla znaku 

+ to 5 i 4. Po tym, jak ta część wyrażenia jest oceniana na 9, wyrażenie staje się 9 - 2. Po ocenie pełnego 

wyrażenia, wynikiem jest 7. Ponieważ operatory plus i minus operują na dwóch operandach , nazywane 

są operatorami binarnymi. Jeśli jest tylko jeden operand, operator nazywany jest operatorem 

jednoargumentowym, a jeśli istnieją trzy operandy, nazywany jest operatorem trójskładnikowym. 

Przykłady tych operatorów zobaczymy w dalszej częśc. Operandy mogą być łańcuchami, liczbami, 

logami lub ich kombinacją. Niektóre operatory, których już używaliśmy, to operator konkatenacji, który 

łączy dwa łańcuchy, operator referencyjny, który tworzy alias dla zmiennej, oraz operator przypisania, 

który przypisuje wartość zmiennej. Teraz spójrzmy na całą masę dodatkowych operatorów PHP i 

zobaczmy, jak manipulują swoimi operandami. 

Przypisanie 

Instrukcja przypisania ocenia wyrażenie po prawej stronie znaku równości i przypisuje wynik do 

zmiennej po lewej stronie znaku równości. Znak równości jest operatorem przypisania. 

$total = 5 + 4; $name = "Tony"; 

Pierwszeństwo i asocjatywność 

Gdy wyrażenie zawiera wiele operatorów i operandów, takich jak 5 * 4 + 3 / -2.2, a kolejność oceny 

jest niejednoznaczna, PHP musi ustalić, co należy zrobić. W tym miejscu pojawiają się reguły 

pierwszeństwa i reguły asocjacyjne. Informują PHP, jak ocenić takie wyrażenie. Pierwszeństwo odnosi 

się do sposobu, w jaki operator wiąże się z operandem; to znaczy, należy dodać przed podzieleniem, 

czy też zadanie powinno nastąpić przed pomnożeniem. Pierwszeństwo jednego operatora nad drugim 

określa, która operacja jest wykonywana jako pierwsza. Jak pokazano w tabeli pierwszeństwa, 

operatorzy są zorganizowani w hierarchię, z operatorami o najwyższym priorytecie na górze, 

podobnym do systemu społecznego, w którym ci z największą siłą (lub pieniędzmi) są na górze. W 

regułach pierwszeństwa operator mnożenia ma wyższy priorytet niż operator dodawania, co 

technicznie oznacza, że operator o wyższym priorytecie wiąże się ściślej z operandami. Operatory 

przypisania mają niski priorytet, a zatem wiążą się luźno z operandem. W wyrażeniu suma = 5 + 4 znak 

równości ma niski priorytet, więc wyrażenie 5 + 4 jest oceniane najpierw, a następnie wynik jest 

przypisywany do sumy. Nawiasy mają najwyższy priorytet. Wyrażenie umieszczone w nawiasach jest 

oceniane najpierw; na przykład w wyrażeniu 2 * (10–4) najpierw ocenia się wyrażenie w nawiasach, a 

wynik mnoży się przez 2. Po zagnieżdżeniu nawiasów najpierw ocenia się wyrażenie zawarte w 

najbardziej wewnętrznym zestawie nawiasów. 

 



Operator: Opis: Stowarzyszenie 

(): Nawiasy: od lewej do prawej 

nowy: Tworzy obiekt: Brak asocjacji 

[: Indeks tablicy: od prawej do lewej 

++ -: Auto inkrement, dekrementacja: Brak asocjacji 

! ~ -: Logiczne nie, bitowe nie, negacja: Brak asocjacji 

(int) (float) (string) (array) (object): Cast 

@: Blokuj błędy 

* /%: Mnożenie, dzielenie, moduł: od lewej do prawej 

+ -. : Dodawanie, odejmowanie, łączenie ciągów: od lewej do prawej 

<< >>: Bitowe przesunięcie w lewo, przesunięcie w prawo: od lewej do prawej 

<<=: Mniejszy, mniejszy lub równy: od lewej do prawej 

>> =: Większy niż, większy lub równy 

= =! =: Równe, nie równe: Brak asocjacji 

= = =! = =: Identyczny z (ten sam typ), nie identyczny z 

&: Bitowe AND: od lewej do prawej 

^: Bitowy XOR 

| : Bitowe LUB 

&&: Logiczne i: Od lewej do prawej 

|| : Logiczne lub: Od lewej do prawej 

? : - Trójskładnikowe, warunkowe: od lewej do prawej 

= + = - = * = / =% = << = >> =: Przypisanie: od prawej do lewej 

i: Logiczne AND: Od lewej do prawej 

xor: Logiczny XOR: od lewej do prawej 

lub: Logiczne LUB: Od lewej do prawej 

,: (przecinek): Separator list itp.: Od lewej do prawej 

Asocjatywność odnosi się do kolejności, w której operator ocenia operandy: od lewej do prawej, w 

nieokreślonej kolejności lub od prawej do lewej. Gdy wszystkie operatory w wyrażeniu mają taki sam 

priorytet (patrz Tabela 5.1), zwykle powiązanie jest od lewej do prawej; na przykład w wyrażeniu 5 + 4 

+ 3 ocena odbywa się od lewej do prawej. W jaki sposób ocenia się to wyrażenie w poniższym 

stwierdzeniu? Czy dodawanie, mnożenie lub dzielenie odbywa się najpierw? W jakiej kolejności od 

prawej do lewej lub od lewej do prawej? 

Przykład 1 



<html> 

<head><title>Precedence and Associativity()</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face = "arial" size = '+1'> 

<?php 

1 $result = 5 + 4 * 12 / 4; 

print "$result = 5 + 4 * 12 / 4"; 

2 $result = (5 + 4) * 12 / (4 - 2); 

print "<br />$result = ( 5 + 4 ) * 12 / (4 - 2) "; 

?> 

</body> 

Wyjaśnienie 

1. Kolejność łączenia występuje od lewej do prawej. Mnożenie i dzielenie mają wyższy priorytet niż 

dodawanie i odejmowanie, a dodawanie i odejmowanie ma wyższy priorytet niż przypisanie. Aby to 

zilustrować, użyjemy nawiasów do pogrupowania operandów w grupowaniu według PHP. W 

rzeczywistości, jeśli chcesz wymusić pierwszeństwo, użyj nawiasów wokół wyrażenia, aby pogrupować 

operandy w sposób, w jaki chcesz je oceniać. Poniższe dwa przykłady dają ten sam wynik. 

result var = 5 + 4 * 12/4; 

można napisać 

result = (5 + ((4 * 12) / 4)); 

2. W tym przykładzie wyrażenia zawarte w nawiasach są oceniane jako pierwsze. * I / są oceniane od 

lewej do prawej, ponieważ mają ten sam priorytet. Dane wyjściowe z tego przykładu pokazano na 

rysunku  

 

Przykład 2 

<html> 

<head><title>Precedence and Associativity()</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font face = "arial" size = '+1'> 



<?php 

1 $result = 5 + 4 * 12 / 4; 

2 print "$result = 5 + 4 * 12 / 4"; 

3 $result = (5 + 4) * (12 / 4) ; 

4 print "<br />$result = ( 5 + 4 ) * (12 / 4) "; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Zmienna o nazwie $result jest przypisywana do wyniku wyrażenia. 

$result = 5 + 4 * 12/4; tworzy: $result = 5 + 48/4 produkuje: 

$result = 5 + 12 i na koniec suma: 17 

Ponieważ mnożenie i dzielenie są wyższe w tabeli pierwszeństwa niż dodawanie, te wyrażenia będą 

oceniane najpierw, łącząc od lewej do prawej. 

2. Wynik poprzedniej oceny, wartość $result, jest wysyłany do przeglądarki. 

3. Wyrażenia zawarte w nawiasach są najpierw oceniane, a następnie mnożone. 

$result = (5 + 4) * (12/4); daje: $result= 9 * 3  daje  27 

4. Wynik poprzedniej oceny, wartość $result, jest wysyłany do przeglądarki. 

Operatory arytmetyczne 

Operatory arytmetyczne przyjmują wartości liczbowe (literały lub zmienne) jako swoje operandy i 

zwracają pojedynczą wartość liczbową. Standardowe operatory arytmetyczne to dodawanie (+), 

odejmowanie (-), mnożenie (*) i dzielenie (/). 

Operator / Operandy: Funkcja 

x + y: Dodawanie 

x - y: Odejmowanie 

x * y: Mnożenie 

x / y: Dzielenie 

x% y: M 

Przykład 3 

<html> 

<head><title>Arithmetic Operators</title></head> 

<body bgcolor="#ccccff" text="000033"> 



<h2>Arithmetic operators</h2> 

<p> 

1 <?php> 

2 $num1 = 5; 

$num2 = 7; 

3 $result = $num1 + $num2; 

print "<h3>$result = $num1 + $num2 <br />"; 

4 $result = $result + (10 / 2 + 5) % 7; 

print "$result = 12 + (10 / 2 + 5) %7<br /></h3>" ; 

?> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1. To jest początek programu PHP. 

2. Zmienne $num1 i $num2 są zadeklarowane i przypisane wartościom odpowiednio 5 i 7. 

3. Suma $num1 i $num2 jest przypisywana do wyniku $ i drukowana w linii 3. 

4. Ta operacja arytmetyczna ilustruje pierwszeństwo i skojarzenie. Wyrażenie w nawiasach jest 

oceniane najpierw, a następnie operator modułu (znak %) podzieli ten wynik przez 7 i zwróci resztę, a 

dodawanie zostanie wykonane na końcu. Aby pokazać kolejność oceny, możemy umieścić nawiasy 

wokół wszystkich wyrażeń. Zacznij oceniać od najbardziej wewnętrznego zestawu nawiasów (10/2 + 

5), a następnie następnego zestawu i tak dalej: 

(12 + ((10/2 + 5)% 7)) 

Operatory przypisania short circuit 

Operatory przypisania short circuit umożliwiają wykonywanie operacji arytmetycznych lub 

łańcuchowych poprzez połączenie operatora przypisania z operatorem arytmetycznym lub 

łańcuchowym. Na przykład $ x = $ x + 1 można zapisać $ x + = 1 

Operator: Przykład: Znaczenie 

=: $ x = 5; : Przypisz 5 do zmiennej $ x. 

+ =: $ x + = 3; : Dodaj 3 do $ x i przypisz wynik do $ x. 

- =: $ x - = 2; : Odejmij 2 od $ x i przypisz wynik do $ x. 

* =: $ x * = 4; : Pomnóż x x przez 4 i przypisz wynik do x x. 

/ =: $ x / = 2; : Podziel $ x przez 2 i przypisz wynik do $ x. 

% =: $ x% = 2; : Podziel $ x przez 2 i przypisz resztę do $ x. 

Przykład 4 



<html> 

<head><title>Arithmetic Operators</title></head> 

<body bgcolor="#99ff66"> 

<h2>Shortcut Operators</h2> 

<font size="+1" > 

1 <?php> 

//Using 

shortcuts 

2 $num=10; 

print "10 is assigned to \$num.<br />"; 

3 $num += 2; 

print "\$num += 2; \$num is $num. <br />"; 

4 $num -= 1; 

print "\$num -= 1; \$num is $num. <br />"; 

5 $num *= 3; 

print "\$num *= 3; \$num is $num. <br />"; 

6 $num %= 5; 

print "\$num %= 5; \$num is $num.<br />"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Program PHP zaczyna się tutaj. 

2. 10 jest przypisane do zmiennej $ num. 

3. Operator przypisania skrótu + = dodaje 2 do zmiennej $num. Jest to równoważne z: $num = $num + 

1; 

4. Operator przypisania skrótu, - =, odejmuje 1 od zmiennej $num. Jest to równoważne z: $num = $num 

- 1; 

5. Operator przypisania skrótu * mnoży zmienną $num przez 3. Jest to równoważne z: $num = $num * 

3; 

6. Operator modułu przypisania skrótu,%, daje liczbę całkowitą, która pozostaje po podzieleniu skalara 

$num przez 5. Operator nazywany jest operatorem modułu lub operatorem reszty. Wyrażenie $num% 

= 5 jest równoważne z: $num = $num% 5 ;.1. Program PHP zaczyna się tutaj. 



2. 10 jest przypisane do zmiennej $ num. 

3. Operator przypisania skrótu + = dodaje 2 do zmiennej $ num. Jest to równoważne z: $ num = $ num 

+ 1; 

4. Operator przypisania skrótu, - =, odejmuje 1 od zmiennej $ num. Jest to równoważne z: $ num = $ 

num - 1; 

5. Operator przypisania skrótu * mnoży zmienną $ num przez 3. Jest to równoważne z: $ num = $ num 

* 3; 

6. Operator modułu przypisania skrótu,%, daje liczbę całkowitą, która pozostaje po podzieleniu skalara 

$ num przez 5. Operator nazywany jest operatorem modułu lub operatorem reszty. Wyrażenie $ num% 

= 5 jest równoważne z: $ num = $ num% 5 ;. 

Operatory autoinkrementacji i autodekrementacji 

Aby ułatwić czytanie programów, uprościć pisanie oraz, na poziomie maszyny, wygenerować bardziej 

wydajny kod, zapewniono operatory autorekrementacji (++) i autodekrementacji (-). Operator 

autoinkrementacji wykonuje proste zadanie polegające na zwiększeniu wartości swojego argumentu o 

1, a operator autodekrementacji zmniejsza wartość swojego argumentu o 1. Operator ma dwie formy: 

Pierwsza postać poprzedza zmienną znakiem ++ lub - ( np. ++ $ x lub - $ x); druga forma pofiksuje 

(umieszcza operator za) nazwę zmiennej za pomocą ++ lub - (np. $ x ++, x--). W przypadku prostych 

operacji, takich jak $ x ++ lub $ x--, ++ $ x lub - $ x, efekt jest taki sam; zarówno ++ $ x, jak i $ x ++ dodają 

1 do wartości $ x, a oba - $ x i $ x-- odejmują jeden od wartości $ x. 

Operator: Funkcja: Co robi: Przykład 

++ $ x: Preincrement: Dodaje 1 do $ x: $ x = 3; $ x ++; $ x wynosi teraz 4 

$ x ++: Postincrement: Dodaje 1 do $ x: $ x = 3; ++ $ x; $ x wynosi teraz 4 

-- $ x: Predekremetnacja: Odejmuje 1 od $ x: $ x = 3; $ x; –– $ x wynosi teraz 2 

$ x--: Postdekrementacja: Odejmuje 1 od $ x: $ x = 3; - $ x; $ x wynosi teraz 2 

Teraz masz cztery sposoby dodania 1 do wartości zmiennej: 

$x = $x + 1; $x + = 1; $x ++; ++ $x; 

Istnieją również cztery sposoby odjęcia 1 od wartości zmiennej: 

$ x = $x - 1; $x - = 1; $x--; -- $x; 

Autoinkrementacja / Autodekrementacja i Przypisanie 

Umieszczenie operatorów robi różnicę w bardziej złożonych wyrażeniach, szczególnie gdy jest częścią 

przypisania; na przykład $y = $x ++ to nie jest to samo co $y = ++ $x 

Przykład 5 

<html> 

<head><title>Autoincrement and Autodecrement</title></head> 

<body bgcolor="6699ff"> 

<?php> 



1 $x=5; $y=0; 

2 $y = ++$x; 

// 

add 1 to $x first; then assign to $y 

print "<h3>Preincrement:<br />"; 

3 print "\$y is $y.<br />"; 

print "\$x is $x.<br />"; 

print "<hr>"; 

4 $x=5; $y=0; 

5 $y = $x++; 

print "Postincrement:<br />"; 

6 print "\$y is $y. <br />"; 

print "\$x is $x. <br />"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Zmienne $x i $y są inicjowane odpowiednio na 5 i 0. 

2. Operator wstępnego wzrostu jest stosowany do $x. Oznacza to, że $x zostanie zwiększone przed 

dokonaniem przypisania. Wartość $x wynosiła 5, teraz jest to 6. Zmienna $y jest przypisana 6. $x to 6, 

$y to 6. 

3. Nowe wartości $y i $x są wyświetlane w oknie przeglądarki. 

4. Zmiennym $x i $y przypisano wartości odpowiednio 5 i 0. 

5. Tym razem operator postinkrementu jest stosowany do $ x. Oznacza to, że $ x zostanie zwiększone 

po wykonaniu przypisania. 5 jest przypisane do zmiennej $ y, a następnie $ x jest zwiększane o 1. $ x 

wynosi 5, $ y jest 6.be zwiększane po wykonaniu przypisania. 5 jest przypisane do zmiennej $ y, a 

następnie $ x jest zwiększane o 1. $ x wynosi 5, $ y wynosi 6. 

6. Nowe wartości $ yi $ x są wyświetlane w oknie przeglądarki. 

Niektóre przydatne funkcje matematyczne 

Poniżej przedstawiono niektóre funkcje matematyczne zapewniane przez PHP. Pełna lista znajduje się 

na stronie PHP. 

Funkcja: Znaczenie: Przykład 

abs(): Wartość bezwzględna: echo abs (-5); // 5 ech echa (5.3); // 5 



base_convert(): Konwertuj liczbę między dowolnymi bazami: 

echo base_convert ("ff", 16,10); // 255 

echo base_convert („a”, 16,2); // 1010 

echo base_convert (11,10,8); // 13 

bindec(): Binarny na dziesiętny: echo bindec ('1010'); // 10 echo bindec („110010”); // 50 

ceil(): Zaokrągla ułamki w górę: echo ceil (6.2); // 7 pułap echa (6.8);// 7 

decbin(): Dziesiętny na dwójkowy: echo decbin (5); // 101 echo decbin (20); // 10100 

dechex(): dziesiętny na szesnastkowy: echo dechex (15); // f echo 

dechex (124); // 7c 

decoct(): dziesiętny na ósemkowy: echo decoct (8); // 10 echo decoct (20); // 24 

floor(): Zaokrągla ułamki w dół: echo floor (6.2); // 6 echo floor (6.8); 

// 6 

getrandmax(): Pokaż największą możliwą wartość losową: echo getrandmax (); // zwraca 32767 

hexdec(): szesnastkowy na dziesiętny: echo hexdec ("ff"); // zwraca 255 echo hexdec („a”); // zwraca 

10 

is_finite(): Sprawdza, czy wartość jest dopuszczalną skończoną liczbą, zwraca wartość logiczną: echo 

is_finite (pi ()); // zwraca 1 wartość true 

is_infinite(): Sprawdza, czy wartość jest nieskończona: echo is_infinite (pow (10, 1000000)); // zwraca 

1 wartość true 

is_nan(): Sprawdza, czy wartość nie jest liczbą: echo is_nan (5.2) // zwraca false 

max(): Znajdź najwyższą wartość: echo max (1,3,5,12,8); // 12 

min(): Znajdź najniższą wartość: echo min (5,3.2, 8, 4); // 3.2 

octdec(): ósemkowy na dziesiętny: echo octdec (10); // zwraca 8 

pi(): Uzyskaj wartość pi: echo pi (); // 3.1415926535898 

pow(): Wyrażenie wykładnicze: echo pow (3,2); // 9 ech echa (10,3); 

// 1000 

rand (start, meta): generuje losową liczbę całkowitą między startem a metą: echo rand (1,10); // 5 rand 

echo (1,10); // 7 echo rand (1,10); // 10 

round(): Zaokrągla liczbę zmiennoprzecinkową: echo round (6.4); // 6 echo round (6.5); // 7 

sqrt(): Pierwiastek kwadratowy: echo sqrt (81); // 9 

srand (): Seed generator liczb losowych 

Operatorzy rzutowania 



Jak zdefiniowano wcześniej, PHP jest językiem luźno typującyn, co naprawdę oznacza, że nie musisz się 

martwić, jakie dane są przechowywane w zmiennej. Możesz przypisać liczbę do $x w jednym wierszu, 

a w następnym wierszu przypisać ciąg do $x; możesz porównywać liczby i łańcuchy, łańcuchy i boolean 

i tak dalej. PHP automatycznie konwertuje wartości, gdy przypisuje wartości do zmiennej lub ocenia 

wyrażenie. Jeśli typy danych są mieszane, to znaczy liczba jest porównywana z ciągiem, wartość 

logiczna jest porównywana z liczbą, łańcuch jest porównywany z liczbą logiczną, PHP musi zdecydować, 

jak obsłużyć wyrażenie. W większości przypadków pozwolenie PHP na obsługę danych działa dobrze, 

ale są chwile, kiedy chcesz wymusić konwersję jednego typu na inny. Odbywa się to za pomocą 

operatorów rzutowania wymienionych poniżej. Przesyłanie nie zmienia wartości w zmiennej; wpływa 

na sposób interpretacji wartości przez innych operatorów. Rzutowanie może być przydatne podczas 

rzutowania ciągów na liczby całkowite, tablice na obiekty i tak dalej. 

Operator: Synonim: Zmienia typ danych na 

(int): (integer): Integer 

(float): (real): zmiennoprzecinkowy 

(string):: String 

(bool): (boolean): Boolean 

(array):: Array 

Format 

zmienna = wartość (operator rzutowania); 

Przykład: 

$pensja = „52000”; // Zmienna ma przypisaną wartość ciągu $pensja = (float) 

$pensja; // Wartość musi zostać zmieniona i przypisana ponownie 

Przykład 6 

<html><head><title>Type Casting</title></head> 

<body bgcolor="aqua"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

1 $string = "500 dogs"; 

2 $number = (int) $string; 

echo "The value in \$string has been cast to an int: 

", $number, "<br />"; 

?> 

<hr> 

<?php 

$total_seconds = 1132; //Total running time in seconds 



3 $minutes = (int)($total_seconds / 60); /* Result of 

expression 

is cast to 

an integer */ 

$seconds_left = $total_seconds % 60; // Modulus returns 

// seconds left 

print "You ran for $minutes minutes and $seconds_left 

seconds\n."; 

?> 

<hr> 

<?php 

$total = 5; 

$total = (float) $total; 

echo "\$total has been cast to float: ", $total + 2.3, "<br 

/>"; 

if( "2"> "100 dogs") {print "true";} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Zmienna $ string ma przypisany ciąg zawierający niektóre liczby wiodące. 

2. Nowy typ jest umieszczony w nawiasach, powodując tymczasowe rzutowanie zmiennej $string na 

typ danych string na liczbę całkowitą. Oryginalny ciąg $ nie zostanie zmieniony. Nadal jest to ciąg 

znaków, ale $number będzie liczbą całkowitą. PHP zachowuje tylko wiodące liczby w ciągu $ string, 

usuwając w ten sposób psy podczas rzutowania typu. 

3. ($ total_seconds / 60) jest rzutowany na liczbę całkowitą przed przypisaniem wyniku do $ minut. 

Operator konkatencji 

Konkatenacja pochodzi od późno łacińskiego concatenatio, od concatenare, „do łańcucha razem”, od 

łacińskiego con, „wraz, razem” + catena, „łańcuch, seria”. 

Proces łączenia łańcuchów nazywa się konkatenacją. Operatorem konkatenacji ciągów PHP jest kropka 

(.). Jego operandy mają dwa ciągi. Zwraca konkatenację prawego i lewego operandu. Jeśli jeden z 

operandów jest liczbą, a drugi ciągiem znaków, PHP nadal łączy je w ciągi znaków. "Muzyka pop" . 

„corn” // powoduje, że „popcorn” „Route”. 66 // wyniki w „Route 66”. Istnieje także operator 

przypisania konkatenacji skrótu, taki jak operator skrótu (. =). 



Przykład 7 

<html><head><title>Concatenation</title></head> 

<body bgcolor="#33ff99"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

1 $string1 = "My dog"; 

$string2 = "has fleas"; 

2 $string3 = $string1 . $string2 . "<br />"; 

// $string1 .= $string2 

echo "First string: $string1<br />"; 

echo "Second string: $string2<br />"; 

echo "After concatenation: $string3"; 

echo "Whoops! Let's add a space: "; 

3 $string3 = "$string1". " " . "$string2"; 

echo "After adding a space: $string3"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. $string1 ma przypisany ciąg, My dog "; $string2 ma  przypisany ciąg „ma pchły”. Te dwa ciągi zostaną 

połączone razem z operatorem łączenia. 

2. $string3 jest tworzony przez połączenie $string1 i $string2 razem. Komentarz pokazuje inny sposób 

użycia operatora konkatenacji: 

$string1. = $string2. W połączeniu z operatorem przypisania. =, 

$string1 zostanie przypisana jego wartość połączona z wartością $string2, tak samo jak: $string1 = 

$string1. $string2. 

3. Spacja, reprezentowana jako „”, jest konkatenowana do $string1, aby zapewnić spację między 

$string1 i $string2. 

Operatory porównania 

Podczas porównywania argumentów używane są operatory relacyjne i równości. Operandy mogą być 

liczbami lub łańcuchami. Wynik porównania to prawda lub fałsz, wartość boolowska. Porównania 

oparte są na rodzaju porównywanych operandów. Jeśli na przykład porównane są dwie liczby, 

porównanie jest liczbowe, na przykład 5> 4. Porównując dwa ciągi, porównuje się je litera po literze 

(leksograficznie), używając wartości ASCII do przedstawienia wartości liczbowej każdej litery; na 



przykład „A” jest mniejsze niż „B”, a porównując „Daniela” z „Danem”, „Daniel” jest większy niż „Dan”. 

Co jeśli ciąg zawiera tylko liczby i jest porównywany z innym ciągiem zawierającym tylko liczby? 

Następnie ciągi znaków są konwertowane na liczby i porównywane numerycznie 

Operator / Operandy: Funkcja 

$ x == $ y: $ x jest równe $ y 

$ x! = $ y: $ x nie jest równe $ y 

$ x> $ y: $ x jest większe niż $ y 

$ x> = $ y: $ x jest większe lub równe $ y 

$ x <$ y: $ x jest mniejszy niż $ y 

$ x <= $ y: $ x jest mniejsze lub równe $ y 

$ x === $ y: $ x jest identyczne z $ y pod względem wartości i typu 

$ x! == $ y: $ x nie jest identyczny z $ y 

Jeśli chcesz mieć pewność, że zawsze porównujesz łańcuchy, zamiast używać operatorów porównania, 

powinieneś użyć funkcji porównania łańcuchów. 

Co to jest równość? 

Mężczyźni są równi, ale nie są identyczni. Klony są identyczne. W PHP operatory określają równość lub 

nierówność swoich operandów w oparciu o określone reguły. Podczas korzystania z operatorów 

równości == lub != Operandy mogą być dowolnego typu danych (np. liczby, ciągi znaków, boolean, 

obiekty, tablice lub ich kombinacja), a istnieją reguły, które określają, czy są równe. Na przykład dwa 

ciągi znaków są równe, gdy mają tę samą sekwencję znaków, tę samą długość i te same znaki w 

odpowiednich pozycjach. Dwie liczby są równe, jeśli mają tę samą wartość liczbową. Jeśli ciąg znaków 

jest porównywany z liczbą, są one równe, jeśli ich wartości są takie same (np. „500” jest równe 500). 

Zero dodatnie i ujemne są równe. Dwa obiekty są równe, jeśli odnoszą się do tego samego obiektu. 

Dwa operandy logiczne są równe, jeśli oba są prawdziwe lub oba fałszywe. Dwa ciągi znaków są równe, 

jeśli wszystkie znaki są takie same: Czy „William” jest równy „william”? Nie. Wielkość liter ma znaczenie 

Test: Czy są równe? 

„William” == „William” Prawda 

„william” == „William” False 

5 == 5.0 Prawda 

„54” == 54 Prawda 

„5,4” == 5,4 Prawda 

null == null Prawda 

-0 == +0 Prawda 

false == false Prawda 

prawda == 1 prawda 



null == "" Prawda 

Czy to jest identyczne? 

Operatory === i !== sprawdzają, czy ich operandy mają nie tylko tę samą wartość, ale także tego 

samego typu danych. Łańcuch „54” jest równy liczbie 54, ale nie jest identyczny, ponieważ jeden jest 

łańcuchem, a drugi liczbą, mimo że ich wartości są równe. 

Test: Czy są identyczne? 

„William” === „William” Prawda 

„william” === „William” False 

5 === 5,0 Fałsz 

„54” === 54 Fałsz 

null === null Prawda 

-0 == +0 Prawda 

false === false Prawda 

true === 1 False 

null === "" False 

Porównywanie liczb 

Gdy operatory porównania są używane do porównywania liczb, porównywane są wartości liczbowe; 

na przykład, czy 50 > 45? Zwracana jest wartość logiczna true lub false. PHP porównuje operandy 

numerycznie, jeśli: 

1. Oba argumenty są liczbami: 4 > 5 

2. Jeden operand jest liczbą, a drugi ciągiem znaków składającym się ze wszystkich liczb: „54” > 6 

3. Oba operandy są łańcuchami zawierającymi wszystkie liczby: „56” < „57” 

Na przykład: 

$x > $y $x jest większe niż $y 

$x > = $y $x jest większe lub równe $y 

$x > $y $x jest większe niż $y 

$ x < $ y $x jest mniejszy niż $y 

$x <= $y $x jest mniejsze lub równe $y 

Przykład 8 

<html><head><title>Comparing Numbers</title></head> 

<body bgcolor="#00ff99"> 

<?php> 



1 $x = 5; 

$y = 4; 

2 $result = $x > $y; 

3 echo "<h3>Is \$x > \$y? The result is $result, true.<br 

/>"; 

4 $result = $x < $y; 

5 echo "Is \$x < \$y? The result is ", (int) $result,", 

false.<br />"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Zmienne $x i $y są przypisanymi wartościami, które zostaną później porównane w programie. 

2. Jeśli wartość $x jest większa niż wartość $y, zwracana jest wartość logiczna 1 lub „” i przypisywana 

do wyniku zmiennej. 

3. Wynik boolowski porównania jest wyświetlany przez przeglądarkę. To prawda lub 1; $x jest większy 

niż y. 

4 Jeśli $x jest mniejsze niż $y, do zmiennej przypisuje się 1, wynik; w przeciwnym razie zostanie mu 

przypisany ciąg zerowy. 

5. Wynik boolowski porównania jest wyświetlany przez przeglądarkę. Jest rzutowany na liczbę 

całkowitą, dzięki czemu można zobaczyć wartość 0, reprezentującą fałsz; $x nie jest większy niż $y. 

Porównywanie ciągów 

Ponieważ PHP nie ma różnych operatorów do porównywania ciągów i liczb (np. Perl), musisz mieć 

pewność, że porównywane wartości są wyrażone jako liczby lub ciągi. Weźmy na przykład następujące 

stwierdzenia: 

„php” > 100 „php” zostanie przekonwertowany na liczbę 0 

2 > „100” „100” zostanie przekonwertowane na liczbę 100 

„3” > „100 psów” Operandy są porównywane jako sznurki 

 

Jeśli chcesz porównywać ciągi, zamiast używać operatorów porównania, lepiej jest użyć funkcji 

porównywania ciągów. Zapewniają, że wszystkie argumenty są rzutowane na łańcuchy przed ich 

porównaniem i pozwalają kontrolować metodę, w której występuje porównanie. Różnica między 

porównywaniem ciągów i liczb polega na tym, że liczby są porównywane numerycznie, a ciągi są 

porównywane alfabetycznie, na podstawie zestawu znaków ASCII. Ciągi znaków są porównywane litera 

po literze, od lewej do prawej, a jeśli są dokładnie takie same do końca, są równe. Gdy litera w jednym 



ciągu różni się od odpowiedniej litery w drugim ciągu, porównanie zatrzymuje się i każda z różnych liter 

jest oceniana. Na przykład, jeśli ciąg „Dan” jest porównywany z „dan”, porównanie kończy się na 

pierwszej literze D i d. „Dan” jest mniejsze niż „dan”, ponieważ litera D ma niższą wartość ASCII niż 

litera d. D ma wartość dziesiętną ASCII równą 68, a d ma wartość ASCII równą 100. 

„string1”> „string2” „string1” jest większy niż „string2” 

„string1”> = „string2” „string1” jest większy lub równy „string2”  

„string1” <„string2” „string1” jest mniejszy niż „string2” 

„string1” <= „string2” „string1” jest mniejszy lub równy „string2” 

Przykład 9 

<html><head><title>Comparing Strings</title></head> 

<body bgcolor="#00ff99"> 

<font face="verdana" size="+1"> 

<?php 

1 $fruit1 = "pear"; 

2 $fruit2 = "peaR"; 

3 if($fruit1 > $fruit2){print "True: pear is greater than 

peaR.<br />";} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Zmienne $fruit1 i $fruit2 są przypisane do wartości łańcuchowych, różniących się tylko jedną literą r 

i R. 

2. Porównywane są wartości ciągu. „gruszka” jest większa niż „groszek”, ponieważ r ma wartość ASCII 

wynoszącą 114, a R ma ASCII wartość 82. 

3. Wynik porównania jest prawdziwy, a instrukcja zawarta w nawiasach klamrowych jest wysyłana do 

przeglądarki 

Operatory logiczne 

Operatory logiczne pozwalają testować kombinacje wyrażeń, których wynikiem jest wartość logiczna, 

prawda i fałsz. 

Przykład: Nazwa: Wynik 

$ a && $ b: AND : PRAWDA, jeśli zarówno $ a, jak i b są PRAWDĄ. 

$ a || $ b: OR: PRAWDA, jeśli $ a lub $ b jest PRAWDA. 

$ a i $ b: AND : PRAWDA, jeśli zarówno $ a, jak i b są PRAWDĄ. 



$ a lub $ b: OR: PRAWDA, jeśli $ a lub $ b jest PRAWDA. 

Przykład: Nazwa: Wynik 

$ a xor $ b: Xor: PRAWDA, jeśli $ a lub $ b jest PRAWDA, ale nie jedno i drugie. 

! $ a: Nie: PRAWDA, jeśli $ a nie jest PRAWDA. 

Pozwalają łączyć operatory relacyjne w bardziej zaawansowane wyrażenia do testowania warunków i 

są najczęściej używane w instrukcjach warunkowych if. Oceniają swoje operandy, od lewej do prawej, 

testując kolejno wartość logiczną każdego operandu; to znaczy, czy operand ocenia na prawda czy 

fałsz? W wyrażeniu, jeśli ($x > 5 && $x < 10) && jest operatorem logicznym. Wyrażenie uproszczone 

oznacza: „jeśli $x jest większe niż 5, a x jest również mniejsze niż 10, to zrób coś”. W przypadku 

logicznego AND (&&), jeśli pierwsze wyrażenie zwraca true, a drugie wyrażenie również zwraca true, 

wówczas całe wyrażenie jest prawdziwe. Operand liczbowy jest prawdziwy, jeśli zwraca dowolną 

liczbę, która nie jest zerem. Wszystkie 5, -2 i 74 są prawdziwe. 0 jest fałszem. Na przykład, używając 

operatora && (AND), oba operandy muszą być prawdziwe, aby całe wyrażenie było prawdziwe. 

Wartość zwrócona z wyrażenia takiego jak 5 i&6 to 1, ostatnia wartość oceniana przez operatora. 5 nie 

jest zerem (prawda), a 6 nie jest zerem (prawda), dlatego wyrażenie jest prawdziwe. 5 &&0, 0 && 0 

oraz 0 && 5 dają 0, co jest fałszem. 

Wyrażenie: Co to ocenia 

true && false : False 

true && true : True 

"honest" && true : True 

true && "" : False 

true && "honest" : True 

5 && 0 : False 

5 && -6  : True 

5 && false : False 

null && 0 : False 

null && "" : False 

null && false : False 

"hello" && true && 50 : True 

"this" && "that" : True 

Trzy operatory logiczne to logiczne AND, logiczne OR i logiczne NOT. Symbol AND to &&, symbol OR to 

||. Wersja angielska dla && jest i dla || jest lub. Jedyna różnica polega na tym, że pierwszeństwo ma 

wersja angielska.  

Operator && (i), logiczny AND  

Wszyscy znamy znaczenie angielskiego oświadczenia: „Jeśli masz pieniądze, a ja mam czas. . . ” 

Cokolwiek ma się wydarzyć, opiera się na dwóch warunkach i oba te warunki muszą być spełnione. 



Musisz mieć pieniądze, a ja mam czas. PHP używa symbolu && [2] do przedstawienia słowa AND. Ten 

operator nazywa się logicznym operatorem AND. Jeśli wyrażenie po lewej stronie znaku && ma 

wartość zero, zero lub pusty ciąg „”, wyrażenie jest fałszywe. Jeśli wyrażenie po lewej stronie operatora 

ma wartość true (niezerową), wówczas oceniana jest prawa strona, a jeśli to wyrażenie jest również 

prawdziwe, wówczas całe wyrażenie jest prawdziwe. Jeśli lewa strona ma wartość true, a prawa strona 

ma wartość false, wyrażenie jest fałszywe. W przypadku oceny jako wartości logiczne obowiązują te 

same reguły, z tym wyjątkiem, że zwracana wartość to logiczna prawda lub fałsz. Single & jest nieco 

AND i ocenia oba operandy, nawet jeśli pierwszy jest fałszywy. The | jest bitowym OR i ocenia również 

oba operandy. 

Przykład 10 

(Formularz HTML) 

<html><head><title>Logical Operators</title> 

</head> 

<body bgcolor="yellow"><font face="arial" size="+1"> 

1 <form action="logical.php"> 

<p> Dude, what is your name: 

2 <input type="text" size=25 name="name" /> 

<p> 

Like how old are you? 

3 <input type="text" size=5 name="age" /> 

<p> 

4 <input type=submit value="Submit"> 

</form> 

</body> 

</html> 

(The PHP Script -- logical.php) 

<html><head><title>Logical Operators</title></head> 

<body bgcolor="330033" text="white"><font face="arial" 

size="+1"> 

<?php 

extract($_REQUEST); // Get the form input 

5 // if( $age > 12 and $age < 20 and $age != "" ) 

6 if( $age > 12 && $age < 20 && $age != "" ){ 

print "Hey $name, teenagers rock, dude!"; 



} 

?> 

<img src="teenager.jpg" border="1"> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1. Formularz HTML zaczyna się tutaj. Atrybut akcji nazywa skrypt PHP, który będzie obsługiwał 

formularz. 

2. To urządzenie wejściowe to pole tekstowe o nazwie „nazwa”. PHP utworzy zmienną o nazwie „$ 

name” i przypisze ją niezależnie od tego, jaki użytkownik wpisze 

pudełko. 

3 To urządzenie wejściowe to kolejne pole tekstowe o nazwie „wiek”. PHP utworzy zmienną o nazwie 

„$ wiek” i przypisze ją do dowolnego wpisanego przez użytkownika pola tekstowego. 

4 Gdy użytkownik naciśnie przycisk wysyłania, przeglądarka zbierze dane wejściowe formularza, 

zakoduje je i wyśle na serwer, na którym znajduje się PHP. 

5, 6. && oraz słowo alternatywne i wymagają, aby oba operandy były prawdziwe, aby wyrażenie było 

prawdziwe. W tym przykładzie wszyscy 

wyrażeń musi być prawdziwe, aby wiersz 6 został wykonany; to znaczy, jeśli wartość $ wiek jest większa 

niż 12, a mniejsza niż 20, a nie pusty ciąg, to „Hej, koleś (imię nastolatka), nastolatki rock!” wyświetla 

się. Jeśli użytkownik wprowadzi inną wartość, nic się nie stanie. 

Uwaga: Słowo i zamiast && jest w tym przykładzie w porządku, ale nie jest dokładnie takie samo jak 

&&, ponieważ ma niższy priorytet. 

|| (lub) Operator 

W angielskim oświadczeniu „Jeśli masz trochę gotówki lub mam kartę kredytową. . . ” słowo lub jest 

użyte w warunku. W przypadku lub tylko jeden z warunków musi zostać spełniony (mam nadzieję, że 

masz gotówkę!). PHP używa || symbol lub słowo lub reprezentować logiczną włącznie OR. Jeśli 

wyrażenie po lewej stronie || operator jest oceniany jako true (niezerowy), wartość wyrażenia jest 

true i nie jest wykonywane dalsze sprawdzanie. Jeśli wartość po lewej stronie || operator ma wartość 

false, wartość wyrażenia po prawej stronie operatora jest oceniana, a jeśli wartość true, wyrażenie jest 

prawdziwe; to znaczy, tylko jedno wyrażenie musi być prawdziwe. 

Wyrażenie: Co to ocenia 

prawda || fałsz PRAWDA 

prawda || Prawda, prawda 

„uczciwy” || Prawda, prawda 

prawda || "" :Prawdziwe 

5 || 0: prawda 

5 || -6: Prawda 



5 || false : True 

null || 0 : False 

null || "" : False 

null || false : False 

"hello" || true || : 50 True 

"this" || "that" : True 

Przykład 11 

(Plik HTML) 

 

<html><head><title>Logical OR Operators</title></head> 

<body bgcolor="yellow"><font face="arial" size="+1"> 

<form action="logicalor.php" method=get> 

<p> Where should we eat: 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place1" value="Wendy" />Wendy's 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place2" value="Taco" />Taco Bell 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place3" value="CliffHouse" /> Cliff 

House 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place4" value="OliveGarden" /> Olive 

Garden 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place5" value="McDonald" /> 

McDonald's 

<p> 

<input type=submit value="submit now!"> 

</p> 

</form> 

</body></html> 



(The PHP Script) 

<html><head><title>Logical OR Operator</title></head> 

<body bgcolor=CCFF66><font face="arial" size="+1"> 

<?php 

extract($_REQUEST); 

1 if ( $place1 || $place2 || $place5 ){ 

2 print "No fast food joints today, thanks!<br />"; 

Example 5.11. 

Code 

View: 

(The HTML File) 

<html><head><title>Logical OR Operators</title></head> 

<body bgcolor="yellow"><font face="arial" size="+1"> 

<form action="logicalor.php" method=get> 

<p> Where should we eat: 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place1" value="Wendy" />Wendy's 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place2" value="Taco" />Taco Bell 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place3" value="CliffHouse" /> Cliff 

House 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place4" value="OliveGarden" /> Olive 

Garden 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place5" value="McDonald" /> 

McDonald's 

<p> 

<input type=submit value="submit now!"> 

</p> 



</form> 

</body></html> 

(SKRYPT PHP) 

<html><head><title>Logical OR Operator</title></head> 

<body bgcolor=CCFF66><font face="arial" size="+1"> 

<?php 

extract($_REQUEST); 

1 if ( $place1 || $place2 || $place5 ){ 

2 print "No fast food joints today, thanks!<br />"; 

} 

?> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1. Jeśli którakolwiek ze zmiennych $ place1 lub $ place2 lub $ place5 ma wartość true, wyrażenie jest 

prawdziwe i wykonywany jest blok instrukcji w wierszu 2. W przypadku logicznej OR tylko jedno z 

wyrażeń musi być prawdziwe, aby wyrażenie zostało ocenione jako prawdziwe, ale wszystkie inne 

mogą być również prawdziwe. 

2. Instrukcje w nawiasach klamrowych nazywane są blokiem. Ten wiersz zostanie wykonany tylko 

wtedy, gdy wiersz 1 okaże się prawdziwy 

Różnica między && / || oraz Słowami  i and / lub 

Możesz użyć słów i i lub, aby zastąpić odpowiednio && i ||, ale nie są one dokładnie takie same, 

ponieważ mają inny priorytet. Spójrz na tabelę pierwszeństwa i zauważ, że operatory i i lub znajdują 

się niżej w tabeli niż odpowiednie znaki && i ||. W rzeczywistości są niższe niż nawet znak równości. 

Zwykle nie robi to różnicy, ale rozważmy przykład 12. 

Przykład 12 

<html> 

<head> 

<title>Logical Word Operators</title> 

</head> 

<body bgcolor="330066" text="white"><font face="arial" 

size="+1"> 

<h3>Dealing with Precedence</h3> 

<hr> 

<?php 



1 $x = 5; 

$y = 6; 

$z = 0; 

2 $result = $x && $y && $z; 

echo "$x && $y && $z <em>yields</em> ". 

(int)$result .".\n<br />"; 

3 $result = $x and $y and $z; 

echo "$x and $y and $z <em>yields</em> " . 

(int)$result .".\n<br />"; 

4 $result = ($x and $y and $z); 

echo "($x and $y and $z) <em>yields</em> " . 

(int)$result .".\n<br />"; 

?> 

<hr> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Trzy zmienne są zinicjalizowane i mają przypisane wartości. 

2. Znak && ma wyższy priorytet niż znak równości, więc jego argumenty są oceniane od lewej do 

prawej. Wartość $x jest logicznie „anded” na $y i obie wartości dają wartość true, ale gdy „anded” na 

$z, ponieważ $ z wynosi 0 (fałsz), całe wyrażenie będzie fałszywe. Wreszcie wartość wyrażenia jest 

przypisane do $result, a gdy rzut na liczbę całkowitą wypisze 0, czego byś się spodziewał. 

3. Używając słowa and zamiast && sytuacja się zmienia. Znak równości ma teraz wyższy priorytet i 

wymusi przypisanie wartości do jej bezpośredniego prawa do wyniku $. Reszta wyrażenia zostanie 

odrzucona. 5 jest przypisane do  $result 

4. Umieszczając całe wyrażenie w nawiasach, teraz wyrażenie ma pierwszeństwo przed znakiem 

równości, a zachowanie jest takie, jakie powinno być. Wynik jest taki sam jak w wierszu 2. 

Logiczny operator XOR 

Możesz mieć bajgiel lub bułkę, ale nie jedno i drugie. Wynik logicznego operatora XOR, znanego jako 

wyłączny operator OR, jest prawdziwy, jeśli jeden z operandów, ale nie oba, są prawdziwe; w 

przeciwnym razie wynik jest fałszywy. W przeciwieństwie do tego operator OR włącznie zwraca 

wartość true, jeśli jeden lub oba operandy są prawdziwe. 

Wyrażenie: Co to ocenia 

true xor false : True 



true xor true : False 

false xor false : False 

true xor "" : True 

5 xor 0 : True 

5 xor -6 : False 

5 xor false : True 

null xor 0 : False 

null xor "" : False 

null xor false : False 

"this" xor "that" : False 

Przykład 13 

<html> 

<head><title>Logical XOR/title></head> 

<body bgcolor="CC99CC"><font face="arial" size="+1"> 

<h3>Logical XOR</h3> 

<?php 

1 $married = true; 

$single = true; 

2 if($married xor $single){ print "Status O.K.<br />"; } 

3 else{ 

echo "Sorry, you can't have the best of both worlds. 

<br /> 

You are either married or single. <br /> 

Only one can be true. <br />"; 

} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Dwie zmienne mają przypisane wartości logiczne. 



2. Wyłączny operator xor ocenia oba operandy. Tylko jeden, a nie oba operandy, może spowodować, 

że wyrażenie będzie prawdziwe. Ponieważ zarówno $ małżeńska, jak i $ single oceniają jako prawdę, 

wyrażenie jest fałszywe. 

3. Blok warunku else jest wykonywany, ponieważ wartość xor jest równa false. 

Operator ! 

W instrukjci  „NOT TRUE” słowo „NOT” służy do negacji; to znaczy, nieprawda jest fałszem, a nieprawda 

jest prawdą. PHP zapewnia operator NOT (!) Do negacji. Operator ! nazywany jest operatorem 

jednoargumentowym, ponieważ ma tylko jeden operand, na przykład ! prawda lub ! 5. Zwraca true, 

jeśli wyrażenie ma wartość false, i zwraca false, jeśli wyrażenie ma wartość true. 

 

Wyrażenie: Co to ocenia 

! „to”: fałsz 

! 0: prawda 

! 2: Fałsz 

! fałsz PRAWDA 

! null: Prawda 

Przykład 14 

<html><head><title>Logical Not Operator</title> 

</head> 

<body bgcolor="CC99CC"><font face="arial" size="+1"> 

<?php 

1 $answer = true; 

2 print "\$answer is $answer, true. Now ! \$answer is " 

. ! $answer; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Wartość logiczna, true, jest przypisana do zmiennej $ answer. 

2 The! operator spowodował, że true stało się false. 

Podsumowując, przykład 15 ilustruje operatory logiczne i zwracane przez nie wartości. 

Przykład 15 



(Program PHP) 

<html><head><title>Logical Operators</title></head> 

<body bgcolor="330066" text="white"><font face="arial" 

size="+1"> 

<hr /> 

<?php 

1 $num1 = 50; 

$num2 = 100; 

$num3 = 0; 

2 print "50 && 100 is " . (int)($num1 && $num2) ; 

3 print "<br /> 0 && 100 is " . (int)($num3 && $num2) ; 

4 print "<br /> 50 || 100 is " . (int)($num1 || $num2) ; 

print "<br /> 0 || 100 is " . (int)($num3 || $num2) ; 

print "<br /> 100 || 0 is " . (int)($num2 || $num3) ; 

5 print "<br /> 50 xor 100 is " . (int)($num2 xor $num3); 

print "<br /> ! 100 is " . ! $num3 ; 

6 print "<br /> !(100 && 0) is " . !($num3 && $num2); 

?> 

<hr /> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Zainicjowano trzy zmienne: $num1, $num2 i $num3. 

2 Operator && oczekuje, że oba operandy będą prawdziwe, jeśli wyrażenie ma być prawdziwe. 

Prawdziwa wartość to dowolna liczba, która nie jest zerem. W wyrażeniu 50 &&100 oba operandy są 

prawdziwe. Zwracana jest wartość logiczna true, 1. Operator rzutowania (int) służy do wymuszenia 

zwrócenia wartości 1. W przeciwnym razie nie ma danych wyjściowych. 

3. Ponieważ 0 reprezentuje wartość fałszywą, całe wyrażenie jest fałszywe przy użyciu &&, logicznego 

AND. 

4. || operator oczekuje, że tylko jeden z operandów będzie prawdziwy, jeśli całe wyrażenie ma być 

prawdziwe. 50 || 100 jest prawdą, ponieważ pierwszy operand zwraca wartość niezerową. Ponieważ 

50 jest prawdą i tylko jeden operand musi być prawdziwy, ocena zatrzymuje się tutaj, a 1 jest zwracane. 



5. Operator xor oczekuje, że jeden operand będzie prawdziwy, ale nie oba. W przeciwnym razie 

wyrażenie ma wartość false. Ponieważ w tym przykładzie 50 i 100 są prawdziwe, wyrażenie ma wartość 

fałsz. 

6. Ponieważ wyrażenie $ num1 && $ num2 jest ujęte w nawiasach, jest najpierw oceniane, co daje w 

wyniku 50 i&100, prawda. A później ! (NOT) operator ocenia ! (true), co powoduje fałsz boolowski. 

7. Najpierw oceniane jest wyrażenie $num1 && $num3, ujęte w nawiasy. Ponieważ num3 wynosi 0, 

wyrażenie ma wartość false. ! (fałsz) jest prawdą. 

Operator warunkowy 

Operator warunkowy nazywany jest operatorem potrójnym, ponieważ wymaga trzech operandów. 

Jest często używany jako metoda skrócona dla instrukcji warunkowych if / else. 

Format 

wyrażenie warunkowe? wyrażenie: wyrażenie 

Przykłady: 

X? $ y: $ z  - Jeśli $ x ma wartość true, wartość wyrażenia staje się $ y, w przeciwnym razie wartość 

wyrażenia staje się $ z. 

$ big = ($ x> $ y)? $ x: $ y -  Jeśli x jest większe niż $ y, $ x jest przypisane do zmiennej $ big, w 

przeciwnym razie $ y jest przypisane do zmiennej $ big. 

Przykład 16 

(Formularz HTML) 

<html><head><title>HTML Form</title></head> 

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

1 <form action="conditional.php" method="get"> 

<p> Please enter your name: <br /> 

2 <input type="text" size=50 name="name" /> 

<p> 

Please enter your age: <br /> 

3 <input type="text" size=50 name="age"> 

<p> 

4 <input type=submit value="Submit" /> 

</form> 

</body> 

</html> 

------------------------------------------------------------------ 

- 



(Skrypt PHP) 

<html><head><title>Conditional Statement</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"><font size="+1"> 

<?php 

extract($_REQUEST); 

5 $price = ($age > 55)? 3.00: 8.50; 

6 print "$name, age $age pays \$$price for the Happy Meal 

Special! <br 

/>"; 

?> 

</body> 

</html> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Formularz HTML zaczyna się tutaj. 

2. Typ wprowadzania to pole tekstowe. Użytkownik wpisuje tutaj swoje imię i nazwisko. Zostanie 

przypisany do atrybutu „nazwa” pola tekstowego. 

3. Typ wejściowy to pole tekstowe. Użytkownik wpisuje tutaj swój wiek. Zostanie przypisany do 

atrybutu „wiek” pola tekstowego. 

4. Gdy użytkownik naciśnie przycisk wysyłania, skrypt PHP o nazwie podanej w atrybucie akcji zostanie 

wykonany. 

5. Jeśli wartość $ wiek jest większa niż 55, wartość po prawej stronie? jest przypisany do zmiennej $ 

price; jeśli nie, wartość po: jest przypisana do zmiennej $price. 

6. Przeglądarka wyświetla wartość zmiennej ceny. Ta wartość to przypisany do zmiennej $age w 

programie. Ponieważ wartość $age jest większa niż 55, $price jest przypisywana 3,00. W przeciwnym 

razie cena $ jest przypisana 8,50. 

Operatory bitowe 

Trochę o bitach 

Ludzie reprezentują liczby dziesiętne lub 10, system liczbowy oparty na 10 wartościach od 0 do 9; na 

przykład 100 000 USD lub 1955. Kody kolorów HTML są reprezentowane w systemie szesnastkowym, 

podstawa 16, wartości od 0 do 15; na przykład # 00FFFF to niebieskozielony, a # FF00FF to fuschia. 

Komputery przechowują wszystko w postaci binarnej lub podstawowej 2. System numeracji binarnej 

reprezentuje liczby w dwóch wartościach, 0 lub 1. Każdy z pojedynczych zer i jedynek nazywany jest 

bitem. Wszystkie używane dane są przechowywane w komputerze za pomocą bitów. Bajt składa się z 



ośmiu bitów, słowo to dwa bajty lub 16 bitów, a na koniec dwa słowa razem nazywane są podwójnym 

słowem lub dwordem, który jest wartością 32-bitową. Komputer używa zer i jedynek do wszystkiego, 

ponieważ cyfra binarna jest reprezentowana przez obecność prądu elektrycznego. Jeśli poziom energii 

elektrycznej osiągnie określony poziom, cyfra wynosi 1. W przeciwnym razie cyfra wynosi 0. Użycie 

tylko dwóch liczb sprawia, że budowanie sprzętu jest trudniejsze i tańsze niż w przypadku, gdy poziomy 

elektryczne były reprezentowane przez większą kombinację bitów, np. Podstawa 10 (dziesiętny) lub 

podstawa 16 (szesnastkowy). Dlatego komputery przechowują wszystko w formacie binarnym. 

Korzystanie z operatorów bitowych 

Większość dzisiejszych procesorów jest zbudowanych do pracy na liczbach 32-bitowych. Na przykład 

termin Win 32 wywodzi się z faktu, że liczba całkowita w kompilatorze Win 32 ma domyślnie 32 bity. 

Operatory bitowe pozwalają włączać i wyłączać określone bity w liczbie całkowitej. Na przykład, jeśli 

ustawiasz flagę tylko do odczytu dla pliku, potrzebujesz tylko dwóch wartości, on lub off, 

reprezentowanych jako 1 lub 0. A jeśli zarówno lewy, jak i prawy parametr są łańcuchami, operator 

bitowy będzie działał na znakach w obrębie ciąg. Operatory bitowe traktują swoje operandy jako zbiór 

32 bitów (zer i jedynek), a nie jako liczby dziesiętne, szesnastkowe lub ósemkowe. Na przykład liczba 

dziesiętna dziewięć ma binarną reprezentację 1001 (tutaj reprezentowane są tylko bity znaczące). 

Chociaż operatory bitowe wykonują operacje na bitach, a nie na wyrażeniach, zwracają standardowe 

wartości liczbowe PHP. Jeśli pracujesz z grafiką, grami, szyfrowaniem, rejestrami, ustawieniami 

przełączników lub dowolną operacją wymagającą „kręcących się bitów”, operatory bitowe mogą się 

przydać. Ogólnie rzecz biorąc, tego rodzaju operacje są bardziej odpowiednie dla języków wyższego 

poziomu, takich jak C lub Java 

Operator: Funkcja: Przykład: Co to znaczy 

&: Bitowe AND: x & y: Zwraca 1 w każdej pozycji bitu, jeśli oba odpowiadające bity to 1. 

| : Bitowe LUB: x | y: Zwraca 1 w każdej pozycji bitu, jeśli jeden lub oba 

odpowiednie bity to 1. 

^: Bitowy XOR: x ^ y: Zwraca 1 w każdej pozycji bitu, jeśli jeden, ale nie oba z odpowiednich bitów to 

1. 

~: Bitowe NOT: ~ x: Odwraca bity operandów. 1 staje się 0; 0 staje się 1. 

<<: Przesunięcie w lewo: x << y: Przesuwa x w reprezentacji binarnej y bitów w lewo, przesuwając zera 

od prawej. 

>>: Przesunięcie w prawo: x >> y: Przesuwa x w reprezentacji binarnej y bitów w prawo, odrzucanie 

bitów zostało przesunięte. 

>>>: Przesunięcie zera w prawo: x >>> b: Przesuwa x w reprezentacji binarnej y bitów w prawo, 

odrzucając bity przesunięte i przesuwając zera od lewej. 

Podczas wykonywania operacji bitowych za pomocą &, |, ^ i ~, każdy bit w pierwszym operandzie jest 

sparowany z odpowiednim bitem w drugim operandzie: od pierwszego bitu do pierwszego bitu, od 

drugiego bitu do drugiego bitu i tak dalej. Na przykład reprezentacja binarna dla 5 i 4 wynosi 101 i 100. 

101 101 101 i 100 | 100 ^ 100 ----- ----- ---- 100 101 001 

Operatory przesunięcia bitowego 



Operatory przesunięcia bitowego przyjmują dwa argumenty: pierwszy to wielkość, którą należy 

przesunąć, a drugi określa liczbę pozycji bitów, o które należy przesunąć pierwszy argument. Kierunek 

zmiany biegów jest kontrolowany przez operatora. Operator << (przesunięcie w lewo) przesuwa 

pierwszy operand o określoną liczbę bitów w lewo. Nadmiar bitów przesunięty w lewo jest odrzucany. 

Zero bity są przesuwane z prawej strony. Operator >> (propagacja znaku w prawo) przesuwa pierwszy 

operand o określoną liczbę bitów w prawo. Nadmiar bitów przesunięty w prawo jest odrzucany. Kopie 

bitu najbardziej z lewej strony są przenoszone z lewej strony. Rozważ następujący przykład: 

$y = $x >> 4; // Przed zmianą: $x == 0110 1111 1001 0001 // Po zmianie: $y == 0000 0110 1111 1001 

Operator >>> (przesunięcie w prawo z zerowym wypełnieniem) przesuwa pierwszy operand o 

określoną liczbę bitów w prawo. Nadmiar bitów przesunięty w prawo jest odrzucany. Zero bity są 

przesuwane z lewej strony. Na przykład 19 >>> 2 daje 4, ponieważ 10011 przesunięty o dwa bity w 

prawo staje się 100, co oznacza 4. W przypadku liczb nieujemnych przesunięcie w prawo z zerowym 

wypełnieniem i prawe przesunięcie propagujące znak dają ten sam wynik. Operatory Shift konwertują 

swoje operandy na 32-bitowe liczby całkowite i zwracają wynik tego samego typu, co lewy operator 

shift. 

Przykład 17 

<html> 

<head> 

<title>Bitwise Operators</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<font size="+1" face="arial"> 

<h3> Testing Bitwise Operators</h3> 

<?php 

1 $result = 15 & 9; 

echo "15 & 9 yields: " . $result; 

2 $result = 15 | 9; 

echo "<br /> 15 | 9 yields: " . $result; 

3 $result = 15 ^ 9; 

echo "<br /> 15 ^ 9 yields: " . $result; 

4 $result = 9 << 2; 

echo "<br /> 9 << 2 yields: " . $result; 

5 $result = 9 >> 2; 

echo "<br /> 9 >> 2 yields: " . $result; 

6 $result = -9 >> 2; 



echo "<br /> -9 >> 2 yields: " . $result; 

7 $result = 15 >>> 2; 

echo "<br /> 15 >>> 2 yields: " . $result; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Binarna reprezentacja 9 wynosi 1001, a binarna reprezentacja 15 to 1111. Gdy operator bitowy & 

(AND) zostanie zastosowany do 1111 i 1001, wynikiem jest binarna 1001 lub dziesiętna 9. 

2. Kiedy bitowe | Operator (OR) jest stosowany do 1111 | 1001, wynikiem jest wartość binarna 1111 

lub dziesiętna 15. 

3. Gdy bitowa ^ (Exclusive OR) zostanie zastosowana do 1111 ^ 1001, wynik będzie binarny 0110 lub 

dziesiętny 6. 

4. 9 << 2 daje 36, ponieważ 1001 przesunął dwa bity w lewo o 100100, czyli 36. 

5. 9 >> 2 daje 2, ponieważ 1001 przesunął dwa bity w prawo o 10, czyli 2. 

6. -9 >> 2 daje --3, ponieważ znak zostaje zachowany. 

7. 15 >>> 2 daje 3, ponieważ 1111 przesunął dwa bity w prawo na 0011, co oznacza 3. W przypadku 

liczb nieujemnych przesunięcie w prawo z zerowym wypełnieniem i przesunięcie w prawo z propagacją 

znaków daje ten sam wynik. 

Operator wykonawczy 

PHP obsługuje jeden operator wykonawczy: cudzysłowy lub backticks (``). Pamiętaj, że to nie są 

pojedyncze cytaty! PHP podejmie próbę wykonania zawartości backticks jako polecenia systemu 

operacyjnego; dane wyjściowe zostaną zwrócone i można je przypisać do zmiennej. Wbudowana 

funkcja shell_exec() robi to samo, co cudzysłowy. Pamiętaj, że to, co umieszczasz między 

cudzysłowami, zależy od systemu operacyjnego. W poniższym przykładzie polecenie dotyczy systemu 

UNIX lub Linux. W przypadku systemu Windows polecenie to brzmi: reż. Operator wykonawczy, 

cudzysłowy, jest wyłączany, jeśli włączony jest tryb awaryjny lub wyłączona jest shell_exec(). 

Przykład 18 

<?php 

$output = 'ls -al'; 

echo "<pre>$output</pre>"; 

?> 

Operator kontroli błędów 

PHP obsługuje jeden operator kontroli błędów: znak at (@). Po dodaniu do wyrażenia wszelkie 

komunikaty o błędach, które normalnie byłyby generowane przez PHP, zostaną wyciszone. Operator 

pomija błędy, które występują podczas wykonywania skryptu, a nie błędy, które powstają podczas 



pierwszej analizy programu, takie jak błędy składniowe. Operator @ działa tylko na wyrażeniach, które 

reprezentują wartości, takie jak zmienne, funkcje i wywołania include (), stałe itd., Ale nie konstruuje 

takich jak if, switch, foreach lub definicje funkcji. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest dobrym pomysłem 

korzystanie z tego operatora, chyba że utworzysz własną funkcję obsługi błędów, aby zająć się 

potencjalnym błędem w swoim programie. Jeśli funkcja track_errors jest włączona, każdy komunikat 

o błędzie generowany przez wyrażenie zostanie zapisany w zmiennej $ php_error msg. Ta zmienna 

zostanie zastąpiona za każdym razem, gdy wystąpi nowy błąd. 

Przykład 19 

<html><head><title>The Error Operator</title></head> 

<body bgcolor="lightblue" ><font face="arial"> 

<?php 

1 $num1 = 0; 

$num2 = 2; 

echo "Error coming. Watch out!<br />";\ 

// Illegal division by zero will generate an error 

2 $div = $num2 / $num1; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1. Dwie zmienne są zadeklarowane i przypisane liczbom. 

2. Dzielenie liczby przez zero jest niezgodne z prawem, a spowoduje to wyświetlenie błędu. 

Dodawanie operatora @ 

W przykładzie 19, jeśli wstawiliśmy operator @ error do instrukcji w wierszu 2, na przykład @ $div = 

$num2 / $num1; komunikat o błędzie zostałby pominięty. 

PHP 5 ma operator jednego typu: instanceof. instanceof służy do ustalenia, czy dany obiekt należy do 

określonej klasy obiektów 


