
Warunki i pętle 

Struktury sterujące, bloki i instrukcje złożone 

Zgodnie z podręcznikami informatycznymi, dobry język pozwala kontrolować przebieg programu na 

trzy sposoby: 

• Wykonaj sekwencję instrukcji. 

• Na podstawie testu przejdź do alternatywnej sekwencji instrukcji. 

• Powtarzaj sekwencję instrukcji aż do spełnienia jakiegoś warunku. 

Cóż, więc PHP musi być dobrym językiem. Używaliśmy już programów, które wykonują sekwencję 

instrukcji, jedna po drugiej. Teraz przyjrzymy się rozgałęziającym i zapętlonym strukturom sterującym, 

które pozwalają na zmianę przepływu kontroli programu w zależności od wyrażenia warunkowego. 

Konstrukcje decyzyjne (if, if / else, if / else if) zawierają wyrażenie sterujące, które określa, czy blok 

instrukcji zostanie wykonany. Konstrukcje pętli (while, for) pozwalają programowi na powtarzalne 

wykonywanie bloku instrukcji, dopóki nie zostanie spełniony jakiś warunek. Instrukcja złożona lub blok 

składa się z instrukcji lub grupy instrukcji otoczonych nawiasami klamrowymi. Blok jest składniowo 

równoważny pojedynczej instrukcji i zwykle następuje po konstrukcji if, else, while lub for. To jest blok: 

{oświadczenie; komunikat; instrukcja} 

Warunki 

Konstrukcje warunkowe sterują przepływem programu. Jeśli warunek jest prawdziwy, program 

wykona blok instrukcji, a jeśli warunek jest fałszywy, przepływ przejdzie do alternatywnego bloku 

instrukcji. Konstrukcje decyzyjne (if, else, switch) zawierają wyrażenie sterujące, które określa, czy blok 

wyrażeń zostanie wykonany, czy nie. Jeśli warunek po if jest spełniony, wynik jest prawdziwy i 

wykonywany jest następny blok instrukcji; w przeciwnym razie wynik będzie fałszywy i blok nie zostanie 

wykonany. 

Format 

if (warunek) {instrukcje; } 

Przykład: 

if ($ age> 21) {print "Let's Party!"; } 

Blok instrukcji (lub pojedyncza instrukcja) jest ujęty w nawiasy klamrowe. Zwykle instrukcje są 

wykonywane sekwencyjnie. Jeśli po wyrażeniu warunkowym znajduje się tylko jedna instrukcja, 

nawiasy klamrowe są opcjonalne. 

if/else 

- Lepiej zapłać mi teraz, albo inaczej. . . ” Czy słyszałeś wcześniej tego rodzaju stwierdzenia? Instrukcje 

PHP można obsługiwać w ten sam sposób w przypadku konstrukcji rozgałęziającej if / else. Konstrukcja 

ta pozwala na dwukierunkową decyzję. Polecenie if oblicza pierwsze wyrażenie warunkowe w 

nawiasach, a jeśli wynikiem wyrażenia jest prawda, wykonywany jest blok po otwierającym nawiasie 

klamrowym; w przeciwnym razie wykonywany jest blok po else. Inne jest opcjonalne.  

Format 

if (warunek) {instrukcje1; } else {instrukcje2; } 



Przykład: 

if ($ x> $ y) {print "$ x jest większe"; } else {print "y jest większe"; } 

(Formularz HTML) 

<html><head><title>Your Fare</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

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

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

<p>How old are you? 

<input type="text" name="age" size=2> 

<p> 

<input type="submit" name="submit_age" value="Get Fare" > 

</form> 

</body> 

</html> 

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

(PHP Script) 

<html><head><title>Your Fare</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

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

<p> 

<?php 

extract($_REQUEST); 

1 if ( ! isset ( $submit_age )){ // Simple conditional 

exit; 

} 

?> 

<table border="1" cellpadding="10"><tr bgcolor="yellow"> 

<?php 

2 if ( $age >= 55 ){ 

3 $price = 8.25; 

4 print "<td><b>You pay \$$price, the senior fare!</td>"; 



5 } 

6 else{ 

7 $price = 10.00; 

8 print "<td><b>You pay \$$price regular adult 

fare.</td>"; 

} 

 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Jeśli zmienna nie została ustawiona, program zakończy działanie. 

2– 4 Jeśli wartość zmiennej $age jest większa lub równa 55, wykonywane są wiersze 3 i 4. 

5 Ten zamykający nawias klamrowy zamyka blok instrukcji następujący po wyrażeniu if. Ponieważ w 

bloku jest tylko jedna instrukcja, nawiasy klamrowe nie są wymagane. 

6-8 Instrukcje else, wiersze 7. i 8., są wykonywane, jeśli wyrażenie w wierszu 2. to else 

if / elseif 

Jeśli masz 1 dolara, możemy pójść do Dollar Store, w innym przypadku, jeśli masz 10 dolarów, 

moglibyśmy kupić kilka filmów, w przeciwnym razie, gdybyś miał 20 dolarów, moglibyśmy kupić płytę. 

. . albo zapomnij o tym! ” PHP udostępnia jeszcze jedną formę rozgałęziania, konstrukcję if / elseif. Ta 

konstrukcja zapewnia wielokierunkową strukturę decyzyjną. 

Format 

if (warunek) {instrukcje1; } elseif (warunek) {instrukcje2; } 

elseif (warunek) {instrukcje3; } else {instrukcje4; } 

Jeśli pierwsze wyrażenie warunkowe następujące po słowie kluczowym if jest prawdziwe, instrukcja 

lub blok instrukcji następujący po wyrażeniu jest wykonywany, a sterowanie rozpoczyna się po bloku 

else. W przeciwnym razie, jeśli wyrażenie warunkowe następujące po słowie kluczowym if ma wartość 

false, element sterujący przechodzi do pierwszego elseif, a następne wyrażenie jest oceniane. Jeśli to 

wyrażenie jest prawdziwe, wykonywana jest instrukcja lub blok instrukcji następujących po nim, a jeśli 

fałsz, testowany jest następny elseif. Wszystkie inne instrukcje if są testowane i jeśli żadne z ich 

wyrażeń nie jest prawdziwe, sterowanie przechodzi do instrukcji else. Chociaż opcja else nie jest 

wymagana, zwykle służy jako akcja domyślna, jeśli wszystkie poprzednie warunki były fałszywe. 

(Fromularz HTML) 

<html> 

<head><title>Your Movie Fare</title</head> 

<body bgcolor="azure"> 

1 <form method="get" action="iffare2.php"> 



<p>How old are you?<br /> 

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

<p> 

3 <input type="submit" name="submit_fare" value="Get Fare" /> 

</form> 

</body> 

</html> 

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

(PHP Script) 

<html><head><title>Your Fare</title></head> 

<body bgcolor="chartreuse"> 

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

4 <?php 

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

5 if ( ! isset ($submit_fare) || $age == "" ){ 

print "You must enter your age..<br />"; 

exit; 

} 

?> 

<table border="1" cellpadding="10"> 

<tr bgcolor="azure"> 

<?php 

6 if ($age > 0 && $age < 13) { 

$price = 5.00; 

print "<td><b>You pay \$$price, the child's 

fare!</td>"; 

} 

7 elseif ($age >= 13 && $age < 55 ){ 

$price = 8.25; 

print "<td><b>You pay \$$price regular adult 

fare.</td>"; 



} 

8 elseif ( $age >= 55 && $age <= 120){ 

$price = 10.00; 

print "<td><b>You pay \$$price, the senior fare.</td>"; 

} 

9 else { 

print "<td><b>You are not a human!</td>"; 

} 

10 ?> 

</tr> 

</table> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Formularz HTML zaczyna się tutaj. Atrybut akcji ma przypisaną nazwę skryptu PHP, który zostanie 

wykonany po przesłaniu formularza. 

2 Pole tekstowe nosi nazwę „age” i będzie miało rozmiar pozwalający na umieszczenie trzech znaków. 

3 Typ wejściowy przesyłania HTML otrzymuje nazwę, submit_fare, która będzie używana w 

następującym skrypcie PHP. 

4 Otwierający ę tag PHP informuje PHP o rozpoczęciu przetwarzania. 

5 Teraz patrzymy na instrukcje PHP. Jeśli użytkownik naciśnie przycisk przesyłania, plik zostanie 

wykonany. PHP będzie przechowywać nazwy urządzeń wejściowych w zmiennych, $age i $submit_fare. 

To wyrażenie warunkowe sprawdza, czy te zmienne zostały ustawione. Jeśli nie zostały ustawione, 

formularz albo nie został przesłany, albo użytkownik pozostawił go pusty, albo jedno i drugie. 

6 Jeśli prawdą jest, że wiek użytkownika jest większy niż 0, a także mniejszy niż 13 lat, zostanie 

wykonany blok następujący po wyrażeniu. Gdy tylko blok zostanie wykonany, program rozpocznie 

wykonywanie w linii 10. Jeśli wynikiem wyrażenia jest fałsz, to program przejdzie do linii 7. 

7 Jeśli warunek w linii 6 jest fałszywy, program sprawdza wyrażenie warunkowe po elemencie elseif i 

jeśli jest prawdziwe (tj. Wiek jest większy lub równy 13 i mniejszy niż 55), blok instrukcji zostanie 

wykonany . W przeciwnym razie program przejdzie do wiersza. 

8 Jeśli test warunkowy w linii 7 jest fałszywy, warunek elseif będzie miał wartość zaznaczoną, a jeśli 

prawdą, blok instrukcji następujący po nim zostanie wykonany. Jeśli fałsz, blok instrukcji po else w linii 

9 zostanie wykonany. 



9 Jeśli żaden z powyższych warunków nie jest spełniony, sterowanie przechodzi do bloku else, często 

nazywanego warunkiem domyślnym, i wykonywane są instrukcje w jego bloku. 

Instrukcja switch 

Instrukcja switch jest alternatywą dla konstrukcji warunkowej if / elseif, powszechnie nazywanej 

instrukcją a case, i często sprawia, że program jest bardziej czytelny podczas obsługi wielu opcji. 

Format 

switch (expression){ case label : statement(s); break; case 

label : statement(s); break; ... default : statement; } 

Przykład: 

switch ($color){ case "red": print "Hot!"; break; case "blue": 

print "Cold."; break; default: print "Not a good choice."; 

break; } 

Wartość wyrażenia przełączającego jest dopasowywana do wyrażeń, zwanych etykietami, 

następujących po słowie kluczowym case. Etykiety przypadków są stałymi, łańcuchowymi lub 

liczbowymi. Każda etykieta jest zakończona dwukropkiem. Etykieta domyślna jest opcjonalna, ale jej 

akcja jest wykonywana, jeśli żaden z pozostałych przypadków nie pasuje do wyrażenia przełączającego. 

Po znalezieniu dopasowania instrukcje po dopasowanej etykiecie są wykonywane dla tego przypadku. 

Jeśli żaden z przypadków nie jest dopasowany, kontrola spada do przypadku domyślnego. Wartość 

domyślna jest opcjonalna. Jeśli pominięto instrukcję break, wszystkie instrukcje poniżej dopasowanej 

etykiety są wykonywane do momentu osiągnięcia przerwy lub zakończenia całego bloku switch. 

 (Plik  HTML) 

<html> 

<head> 

<title>Pick a Font Color</title> 

</head> 

<body bgcolor="9BCD93"> 

<font face="arial" > 

<b> 

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

<br />Choose a font color: 

<br /><input type="radio" name="color" value="red" /> red 

<br 

/><input type="radio" name="color" value="blue"/> blue 

<br 



/><input type="radio" name="color" value="purple" /> purple 

<br 

/><input type="radio" name="color" value="green" /> green 

<p> 

<input type="submit" name="submit_color" value="Submit 

color" /> 

</form> 

</b> 

</body> 

</html> 

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

(PHP Script) 

<html> 

<html><head><title>Font Color</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

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

<p> 

1 <?php 

extract($_REQUEST); 

2 if ( ! isset ($submit_color)) { // check that variables 

were set 

exit; 

} 

?> 

<table border="2" cellpadding="10"> 

<tr bgcolor="white"> 

3 <?php 

4 switch ( $color ) { 

5 case "red": 

print "<td><b><font color=".$color.">Font is red</td>"; 

6 break; 



7 case "blue": 

print "<td><b><font color=".$color.">Font is blue</td>"; 

break; 

case "purple": 

print "<td><b><font color=".$color.">Font is 

purple</td>"; 

break; 

case "green": 

print "<td><b><font color=".$color.">Font is 

green</td>"; 

break;8 default: 

print "<td><b><font color=".'black'.">Font is 

black</td>"; 

break; 

9 } 

?> 

</tr> 

</table> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tutaj zaczyna się skrypt PHP. 

2 Jeśli $submit_color nie został ustawiony, to formularz nie został przesłany. 

3 Program PHP zaczyna się tutaj. 

4 W wyrażeniu przełączającym wartość $color jest dopasowywana do wartości każdej z poniższych 

etykiet przypadków. (PHP nadaje zmiennej nazwę $ color taką samą nazwą przypisaną do przycisku 

opcji i przypisuje zmiennej wartość, która została wybrana przez użytkownika po kliknięciu przycisku. 

Jeśli użytkownik kliknął czerwony, to wartość $color zostanie obliczona na czerwony.) 

5 Pierwszy testowany przypadek jest „czerwony”. Jeśli użytkownik kliknął przycisk radiowy „czerwony”, 

kolor czcionki tekstu zostanie przypisany do koloru czerwonego, a w komórce tabeli zostanie 

wyświetlony komunikat „Czcionka jest czerwona”. 



6 Instrukcja break powoduje, że kontrola programu jest kontynuowana po linii 9. Bez niej program 

kontynuowałby wykonywanie instrukcji do następnego przypadku, „niebieskiego”, i kontynuowałby to 

aż do osiągnięcia przerwy lub zmiana się kończy, a tego nie chcemy. 

7 Pierwszy testowany przypadek jest „czerwony”. Jeśli użytkownik wybrał niebieski jako swój wybór, 

interpreter PHP pominie „czerwony” przypadek i przetestuje następny, który jest „niebieski”. Ponieważ 

ta wartość została pomyślnie dopasowana do wartości zmiennej koloru, czcionka jest wyświetlana na 

niebiesko, a w komórce tabeli pojawi się komunikat „Czcionka jest niebieska”. Instrukcja break przesyła 

sterowanie programem do linii 9. 

Jeśli „czerwony” i „niebieski” nie zostaną pomyślnie porównane z wartością zmiennej koloru, 

testowany jest „fioletowy”, a jeśli jest zgodne, wykonywany jest blok instrukcji. Instrukcja break 

przesyła sterowanie programem do linii 9. Jeśli „czerwony”, „niebieski” lub „fioletowy” nie są 

pomyślnie dopasowane do wartości zmiennej koloru, testowany jest „zielony”, a jeśli istnieje 

dopasowanie , wykonywany jest jego blok instrukcji. Instrukcja break przesyła sterowanie programem 

do linii 9. 

8 Domyślny blok instrukcji jest wykonywany, jeśli żaden z poprzednich przypadków nie zostanie 

dopasowany. To końcowe stwierdzenie domyślne nie jest konieczne, ale jest dobrą praktyką na 

wypadek, gdybyś zdecydował się zastąpić domyślne rozszerzenie dodatkową etykietą case później. 

9 Ostatni nawias klamrowy kończy blok instrukcji switch. 

Pętle 

Pętle służą do wielokrotnego wykonywania segmentu kodu, dopóki nie zostanie spełniony jakiś 

warunek. Załóżmy, że masz program, który wyświetla 10, 9, 8,. . . do 1, a następnie wypisuje „Blast 

off!”. Aby uzyskać od 10 do 1, możesz napisać 10 instrukcji print lub możesz napisać jedną, jeśli używasz 

pętli. 

Podstawowe konstrukcje pętli w PHP są następujące: 

• while 

• for 

• foreach 

• do/while 

Pętle działają inaczej niż instrukcje if. Blok instrukcji po wyrażeniu if jest wykonywany raz, podczas gdy 

blok instrukcji występujący po wyrażeniu pętli może być wykonywany wielokrotnie. 

Pętla while 

Instrukcja while wykonuje swój blok instrukcji tak długo, jak długo wyrażenie po while ma wartość true; 

to znaczy niezerowe, niezerowe, niezerowe. Jeśli wynikiem wyrażenia while jest prawda, wykonywany 

jest następujący blok instrukcji. Po wykonaniu ostatniej instrukcji w bloku program wraca ponownie 

do wyrażenia while i sprawdza, czy wyrażenie jest nadal prawdziwe. Jeśli warunek nigdy się nie zmieni 

i jest prawdziwy, pętla będzie iterować w nieskończoność (nieskończona pętla). Programista określa, 

ile razy chce, aby pętla była iterowana, zmieniając warunek testu lub przerywając pętlę za pomocą 

instrukcji break. Jeśli warunek jest fałszywy, sterowanie przechodzi do instrukcji zaraz po zamykającym 

nawiasie klamrowym bloku instrukcji pętli. Funkcje przerwania i kontynuacji są używane do sterowania 

w pętli. 



Przykład pokazuje, jak działa pętla while. 

Format 

while (condition) { statements; increment/decrement counter; } 

 

Wyjaśnienie 

1 Program PHP zaczyna się tutaj. 

2 Zmienna $ i jest inicjalizowana na 10. 

3 Wyrażenie po chwili jest testowane. Jeśli $ i jest większe od 0, wpisywany jest blok w nawiasach 

klamrowych i wykonywane są jego instrukcje. Jeśli wynikiem wyrażenia jest fałsz (tj. $ I nie jest większe 

niż 0), blok pętli kończy pracę i sterowanie przechodzi do wiersza 8. 

4 Wartość $ i jest wyświetlana w oknie przeglądarki. 

5 Wartość $ i jest zmniejszana o 1. Ten krok jest kluczowy, ponieważ jeśli wartość $ i nigdy się nie 

zmieni, pętla nigdy się nie skończy. 

6 Ten nawias klamrowy oznacza koniec bloku instrukcji pętli while. Kontrolka programu będzie podążać 

za strzałką w przykładzie, o ile wyrażenie while sprawdza, czy jest prawdziwe. 

7 Tutaj kończy się program PHP. 

8 Ten tekst HTML jest wyświetlany po zakończeniu pętli. 

Pętla do / while 



Instrukcja do / while wykonuje blok instrukcji wielokrotnie, aż warunek stanie się fałszywy. Ze względu 

na swoją strukturę ta pętla koniecznie wykonuje instrukcje w treści pętli co najmniej raz przed 

przetestowaniem jej wyrażenia, które znajduje się na dole bloku. Przykład 7.5 pokazuje, jak działa pętla 

do / while. 

Format 

do {instrukcje;} while (warunek); 

<html> 

<head> 

<title>Looping Constructs</title> 

<body bgcolor='f0f8ff'> 

<h3>Do... While Loop</h3> 

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

<?php 

1 $i=10; 

2 do{ 

3 echo "$i "; 

4 $i--; 

5 }while ( $i > 0 ); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $ i jest inicjalizowana na 10. 

2 Blok do został wprowadzony. Ten blok instrukcji zostanie wykonany przed przetestowaniem 

wyrażenia while. Nawet jeśli wyrażenie while okaże się fałszywe, ten blok zostanie wykonany za 

pierwszym razem. 

3 Wartość $ i jest wyświetlana w oknie przeglądarki. 

4 Wartość $ i jest zmniejszana o 1. 

5 Teraz wyrażenie while jest testowane, aby sprawdzić, czy zwraca wartość true; to znaczy, jeśli $ i jest 

większe od 0. Jeśli tak, sterowanie wraca do linii 2 i blok jest wprowadzany ponownie 

Pętla for 

Pętla for działa zasadniczo tak samo, jak pętla while. Jest po prostu bardziej kompaktowy. Pętla for 

składa się ze słowa kluczowego for, po którym następują trzy wyrażenia oddzielone średnikami i 

zamknięte w nawiasach. Dowolne lub wszystkie wyrażenia można pominąć, ale nie można użyć dwóch 



średników. Pierwsze wyrażenie służy do ustawiania początkowej wartości zmiennych i jest 

wykonywane tylko raz, drugie wyrażenie służy do testowania, czy pętla powinna być kontynuowana 

lub zatrzymana, a trzecie wyrażenie aktualizuje zmienne pętli, tj. Zwiększa lub zmniejsza licznik to 

zwykle określa, ile razy pętla zostanie powtórzona. Pętla for została przedstawiona w przykładzie 7.6. 

Format 

for (Wyrażenie1; Wyrażenie2; Wyrażenie3) {instrukcja (y);} for (zainicjuj; test; zwiększ / zmniejsz) 

{instrukcje;} 

Ten format jest równoważny z następującą instrukcją while: Wyrażenie1; while (Expression2) {Block; 

Expression3}; 

 

Wyjaśnienie 

1 Wpisano pętlę for. Wyrażenie zaczyna się od kroku 1, inicjalizacja zmiennej i do zera. To jedyny raz, 

kiedy ten krok jest wykonywany. Drugie wyrażenie, krok 2, sprawdza, czy $i jest mniejsze niż 10, a jeśli 

tak, to wykonywane są instrukcje po otwierającym nawiasie klamrowym, krok 3. Po wykonaniu 

wszystkich instrukcji w bloku i osiągnięciu zamykającego nawiasu klamrowego sterowanie wraca do 

wyrażenia for do ostatniego wyrażenia z trzech kroków, krok 4. $i jest teraz zwiększane o 1, a wyrażenie 

w kroku 2 jest ponownie testowane, co teraz staje się krokiem 5. Jeśli test zakończy się jako fałszywy, 

pętla się zakończy. Jeśli prawda, blok instrukcji jest wprowadzany i wykonywany. 

2 Wartość $i jest wyświetlana w oknie przeglądarki. 

3 Zamykający nawias klamrowy oznacza koniec pętli for. 

Pętla for i powtarzające się pola formularza 



Formularz HTML w przykładzie poniżej składa się z zestawu pięciu pól wyboru z powtarzającymi się 

nazwami. Jedyną częścią nazwy, która się różni, jest wartość liczbowa ustalona na końcu nazwy. 

Używając pętli for i zmiennych [1], można dynamicznie tworzyć nazwy pól i uzyskiwać dostęp do ich 

odpowiednich wartości. 

 (Formularz HTML) 

<html><head><title>Multiple Choice</title></head> 

<body bgcolor="aqua"> 

<form action="checkbox2.php" method="post"> 

<b>Choose a vacation spot:</b> 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place1" value="New York">New 

York 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place2" value="Chicago">Chicago 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place3" value="London">London 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place4" value="Tokyo">Tokyo 

<br /> 

<input type="checkbox" name="place5" value="San Francisco" 

Checked>San Francisco 

<p> 

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

<input type="reset" value="clear"> 

</p> 

</form> 

</body> 

</html> 

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

(PHP Script) 

<html><head><title><For Loop and Variable Variables> 

</title></head> 



<body bgcolor="000099"> 

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

<table border="1" bordercolor="white" cellpadding="3"> 

<tr> 

<td bgcolor="00ff66" align="center">Checkbox Item</td> 

<td bgcolor="00ff66" align="center">Checked Values</td> 

</tr> 

<?php 

extract($_REQUEST); 

1 for( $i=1; $i <= 5; $i++){ 

2 $temp = "place$i"; 

3 echo "<tr><td bgcolor='00ff99'>$temp</td>"; 

4 echo "<td bgcolor='00ffcc'>${$temp}</td></tr>"; 

} 

?> 

</table> 

</font> 

</body> 

</html> 

1 Po wyodrębnieniu danych wejściowych użytkownika przesłanych w formularzu, pętla for jest 

wykonywana dla każdego z pięciu elementów pola wyboru, które mogły zostać wybrane. 

2 Zmienna $temp jest przypisywana do ciągu znaków „place $i” za pierwszym razem w pętli, ponieważ 

zmienna $i zaczyna się od 1. 

3 Wartość $temp jest wstawiana do komórki tabeli. 

4 Zmienna $temp (tj. „Miejsce $ i”) jest teraz oceniana jako „zmienna zmienna”, gdzie miejsce1 staje 

się $ miejsce 1, czyli wartością, która została sprawdzona 

dla tego pola wyboru. Jeśli użytkownik nie zaznaczył pola, wartość jest zerowa. Wartość zaznaczonego 

pola wyboru jest wstawiana do komórki tabeli po prawej stronie jej nazwy. Pętla for jest wykonywana 

pięć razy, zwiększając wartość $ i za każdym razem, gdy przechodzi przez pętlę, co daje wynik. 

Pętla foreach 

Pętla foreach została zaprojektowana do pracy z tablicami i działa tylko z tablicami. Tablice są 

omówione w rozdziale 8, „Tablice”, ale ponieważ mówimy o konstrukcjach zapętlonych, należy tutaj 

wspomnieć o pętli foreach. Tablica to lista elementów, na przykład tablica liczb lub ciągów. Wyrażenie 

pętli składa się z nazwy tablicy, po której następuje słowo kluczowe as oraz zmiennej zdefiniowanej 



przez użytkownika, która będzie przechowywać każdą kolejną wartość tablicy podczas iteracji pętli. 

Pętla foreach, jak sama nazwa wskazuje, działa na każdym elemencie tablicy, po kolei, przesuwając się 

od lewej do prawej, aż wszystkie elementy tablicy zostaną przetworzone. Po wyrażeniu pętli następuje 

blok instrukcji, które zostaną wykonane dla każdego elementu wyrażenia. 

Format 

$array_name=array( item1, item2, item3, ...); foreach ($array_name as $value){ 

do-something with the element's value; } 

Przykład: 

$suit=array("diamond", "spade", "club", "heart"); // An array foreach ( $suit as $card_type){ echo 

$card_type . "<br />"; // displays: diamond heart } 

Kontrola pętli z break i continue 

Instrukcje sterujące, przerywane i kontynuowane, są używane do wcześniejszego wyjścia z pętli lub 

wcześniejszego powrotu do stanu testowania; to znaczy przed dotarciem do zamykającego nawiasu 

klamrowego bloku po konstrukcji pętli 

Instrukcje break  i continue 

Oświadczenie: Co  robi 

break: Wychodzi z pętli for, foreach, while, do / while do następnej instrukcji po zamykającym nawiasie 

klamrowym. break akceptuje opcjonalny argument liczbowy, który mówi mu, ile zagnieżdżonych 

struktur otaczających  mają zostać opuszczonych. 

continue: wysyła sterowanie pętlą bezpośrednio na początek pętli i ponownie ocenia stan pętli. Jeśli 

warunek jest spełniony, wprowadź blok pętli. continue akceptuje opcjonalny argument liczbowy, który 

mówi mu, ile poziomów obejmujących pętli ma przeskoczyć do końca. 

Przykład demonstruje instrukcję sterującą przerwania używaną do wyjścia z pętli na podstawie jakiegoś 

warunku. 

<html><head><title>Breaking out of Loops</title></head> 

<body bgcolor="indigo"> 

<p> 

<table border="1" bordercolor="white" cellpadding="3"> 

<bgcolor='thistle'> 

<caption><font color="white">Freezing Cold!</font></caption> 

<tr><th>Celsius</th><th>Farenheit</th><tr> 

<?php 

1 $C=-10; 

2 while($C < 100){ 

3 $F = ( $C * 1.8) + 32; 



4 print "<tr><td><b>$C</td><td><b>$F</td>"; 

5 if ( $F == 32 ){ 

//Break out 

of loop 

6 break; 

} 

7 $C+=2; 

8 } 

9 ?> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $C jest inicjalizowana wartością -10. 

2 Testowane jest wyrażenie while w pętli. Czy wartość $C jest mniejsza niż 100? Jeśli tak, wprowadź 

blok pętli w linii 3. 

3 Ta formuła zamienia stopnie Celsjusza na Farenheita. 

4 Wartość $F jest drukowana do komórki tabeli HTML. 

5 Jeśli wartość temperatury Farenheita jest równa 32, sterowanie przechodzi do wiersza 6. 

6 Instrukcja break powoduje, że program przestaje wykonywać instrukcje w bloku i przeskakuje do 

wiersza po 9. 

7 Zmienna $C jest zwiększana o 2 za każdym razem w pętli. 

8 To oznacza koniec bloku pętli. Dopóki warunek pętli w linii 1 nie będzie fałszywy lub nie zostanie 

wykonana instrukcja break, program będzie kontynuował pętlę. 

Pętle zagnieżdżone 

Pętla w pętli jest pętlą zagnieżdżoną. Typowym zastosowaniem pętli zagnieżdżonych jest wyświetlanie 

danych w wierszach i kolumnach, gdzie jedna pętla obsługuje wiersze, a druga kolumny. Pętla 

zewnętrzna jest inicjalizowana i testowana; pętla wewnętrzna przechodzi następnie całkowicie przez 

wszystkie swoje cykle; a zewnętrzna pętla zaczyna się od nowa tam, gdzie została przerwana. Pętla 

wewnętrzna porusza się szybciej niż pętla zewnętrzna. Pętle mogą być zagnieżdżane tak głęboko, jak 

chcesz, ale zdarza się, że konieczne jest przerwanie pętli z powodu jakiegoś warunku. Przykład 7.9 

przedstawia pętlę zagnieżdżoną w pętli. 

<html><head><title>Looping</title></head> 



<body bgcolor="lightgreen"> 

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

<div align="center"> 

<b> 

<?php 

1 $character = "**"; 

2 echo "*"; 

3 for ($row=0; $row < 10; $row++){ 

4 for ($col=0; $col < $row; $col++){ 

echo $character; 

}5 

echo "<br />"; 

} 

echo "| |<br />"; 

?> 

<font color='red'>Merry Christmas!</font></font><br /> 

</div> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmiennej znak jest przypisywany ciąg „**”. 

2 Drukowana jest pojedyncza *. 

3 Wprowadzono zewnętrzną pętlę for. Zmienna $ row jest inicjalizowana na 0. Jeśli wartość wiersza 

jest mniejsza niż 10, wprowadzany jest blok pętli (w nawiasach klamrowych); to znaczy przejdź do linii 

4. 

4 Wprowadzono wewnętrzną pętlę for. Zmienna $ col jest inicjalizowana na 0. Jeśli wartość $ col jest 

mniejsza niż wartość $ row, wpisywany jest blok pętli i drukowany jest znak *. Następnie wartość $ col 

zostanie zwiększona o 1, przetestowana, a jeśli nadal będzie mniejsza niż wartość $ row, blok pętli 

zostanie wprowadzony i kolejny ** wyświetlany. Po zakończeniu tej pętli zostanie wyświetlony wiersz 

symboli *, a instrukcje w pętli zewnętrznej zostaną ponownie uruchomione. 

5 Gdy wewnętrzna pętla zakończy zapętlanie, ta linia jest wykonywana, tworząc przerwę w wierszach. 

Zwykle, jeśli używasz instrukcji kontroli pętli, takich jak break i continue, formant jest kierowany do 

najbardziej wewnętrznej pętli. Czasami może być konieczne przełączenie sterowania na jakąś 

zewnętrzną pętlę. Aby to zrobić, masz opcjonalny drugi argument przerwania i nadal możesz wybrać, 



z której pętli chcesz przerwać (lub kontynuować). Ten argument reprezentuje pętlę, do której przejdzie 

kontrola; na przykład przerwa 2 wyłączyłaby cię z bieżącej pętli, pętli 1 i następnej zewnętrznej pętli, 

pętli 2. 

 

(Demo Script) 

<?php 

1 while(1){ 

2 < Program continues here > 

3 while(1){ 

4 if ( <expression is true> ) { break 2;} 

< Program continues here > 

5 while(1){ 

6 if ( <expression is true> ){ continue 3;} 

<Program continues here> 

} 

} 

} 

7 print "Out of all loops.<br />"; 

>? 


