
Tablice 

Co to jest tablica? 

Szereg produktów, szereg tabletek, szereg butów, szereg problemów. . . Kiedy mówimy o szeregu 

rzeczy, myślimy nie tylko o jednej, ale o liście lub spisie więcej niż jednej rzeczy. PHP myśli w ten sam 

sposób o danych. Zmienna, która przechowuje jedną wartość, nazywana jest zmienną skalarną, 

podczas gdy tablica jest zmienną, która może przechowywać zbiór skalarów, na przykład tablicę liczb, 

tablicę ciągów, tablicę obrazów, kolorów itd. Jeśli chcesz zdefiniować jedną liczbę, przechowujesz ją w 

prostej zmiennej skalarnej, ale jeśli chcesz przechowywać całą listę liczb, bardziej praktyczne byłoby 

użycie tablicy i nadanie jej nazwę reprezentującą wszystkie liczby. W przeciwnym razie musiałbyś 

utworzyć osobne skalary dla każdej liczby. Trudno byłoby wymyślić indywidualne nazwy dla, 

powiedzmy, 100 numerów, a nawet dla 10 numerów, ale w przypadku tablicy można użyć jednej nazwy 

do odniesienia się do nich wszystkich. Tablica jest opisana w podręczniku PHP jako „mapa 

uporządkowana”, gdzie mapa jest typem, który odwzorowuje wartości na klucze. Mówiąc najprościej, 

tablica to zbiór par klucz-wartość. Klucz, zwany indeksem, może być liczbą, łańcuchem lub kombinacją 

obu, służącym do identyfikacji odpowiedniej wartości w tablicy. Wartość w tablicy nazywana jest 

elementem i może mieć dowolny typ danych, nawet mieszany. Chociaż PHP wewnętrznie traktuje 

zarówno tablice numeryczne, jak i asocjacyjne w ten sam sposób, istnieją dwa sposoby wizualizacji 

tablicy: tablica indeksowana liczbą i tablica indeksowana przez ciąg (patrz rysunek 8.2). Jeśli klucz jest 

liczbą, reprezentuje pozycję wartości (lub elementu) w tablicy (zwykle zaczynając od pozycji 0 i 

zwiększając o 1 dla każdej kolejnej wartości). Jeśli klucz jest ciągiem, ciąg jest powiązany z odpowiednią 

wartością. Tablice indeksowane liczbami nazywane są tablicami numerycznymi, a te indeksowane 

przez łańcuchy nazywane są tablicami asocjacyjnymi. Kiedy uzyskujesz dostęp do elementów za 

pomocą tablicy, PHP śledzi bieżącą pozycję za pomocą wewnętrznego wskaźnika i zapewnia 

wbudowane funkcje do przesuwania wskaźnika tablicy; na przykład, jeśli chcesz przejść na koniec 

tablicy, możesz użyć funkcji end (), a jeśli chcesz wrócić na początek tablicy, możesz użyć funkcji reset 

(). Spójrzmy na przykład, który przedstawia tablicę numeryczną, tablicę indeksowaną według liczby. 

<html> 

<head><title>Array of Products</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<?php 

1 $products=array('floral talc','body mist', 

'perfumed 

powder','bath gel'); 

echo "<b>\$products is $products.<br />\n"; 

2 echo "\$products[0] is $products[0].<br />\n"; 

echo "\$products[1] is $products[1].<br />\n"; 

echo "\$products[2] is $products[2].<br />\n"; 

echo "\$products[3] is $products[3].<br />\n"; 

?> 



<br /><em>Let's add another element to the array.</em><br /> 

$products[]='gentle soap';<br /> 

<?php 

3 $products[]='gentle soap'; 

4 echo "\$products[4] is $products[4].<br />\n"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica numeryczna o nazwie $products jest zdefiniowana za pomocą ciągu czterech wartości, 

zwanych elementami. 

2 Tablica jest indeksowana liczbami, zaczynając od 0. Wartość pierwszego elementu tablicy, $products 

[0], to „kwiatowy talk”. 

3 Nowy element jest dodawany na końcu tablicy. PHP oblicza wartość nowego indeksu, dodając 1 do 

wartości indeksu ostatniego elementu w oryginalnej tablicy. Nowy element to $ products [4], któremu 

przypisano wartość „delikatne mydło”. 

4 Nowy element tablicy zostanie wyświetlony w przeglądarce 

<html> 

<head><title>Array of Key/Value Pairs</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<h3>An Array Indexed by String</h3> 

<b> 

<?php 

1 $show=array( 'Title'=>'Aga-Boom', 

'Author'=> 'Dmitri Bogatirev', 

'Genre'=> 'Physical comedy', 

); 

2 echo "\$show is $show.<br />\n"; 

?> 

3 $show['Title'] is <?=$show['Title']?>.<br /> 

$show['Author'] is <?=$show['Author']?>.<br /> 

$show['Genre'] is <?=$show['Genre']?>.<br /> 



<br /><em>Let's add another element to the array.</em><br 

/> 

$show['Theater']='Alcazar';<br /> 

<?php 

4 $show['Theater'] = "Alcazar"; 

echo $show['Theater']. "<br />\n"; 

?> 

</b> 

</body> </html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica asocjacyjna o nazwie $show jest zdefiniowana z trzema kluczami i trzema wartościami. 

2 Wartość $show wyświetla tylko typ danych tej zmiennej. To jest tablica. (Użyj print_r (), aby 

wyświetlić zawartość tablicy.) 

3 Ten segment HTML zawiera krótki tag PHP i tablicę asocjacyjną z indeksem, kluczem. Każda wartość 

skojarzona z kluczem ujęta w nawiasy zostanie wyodrębniona i wydrukowana. 

4 Dla tablicy asocjacyjnej $show tworzona jest nowa para klucz-wartość, kluczem jest „Teatr” i 

powiązana z nim wartość „Alcazar”. 

Tworzenie i nazywanie tablicy 

Podobnie jak zmienne skalarne PHP, nazwa tablicy zaczyna się od znaku dolara, a pierwszy znak to 

litera lub cyfra, po której następuje dowolna liczba liter, cyfr i / lub podkreślenia. Zmienne skalarne i 

zmienne tablicowe nie mogą mieć tej samej nazwy. Jeśli masz zmienną o nazwie $ menu, a następnie 

utworzysz tablicę o nazwie $ menu, pierwsze $ menu zostanie nadpisane. W nazwach rozróżniana jest 

wielkość liter; na przykład $ Foods to nie to samo co $ Foods. Tabela 8.1 opisuje szereg funkcji PHP, 

których można użyć do utworzenia tablicy. Najpopularniejszą z nich jest funkcja array(). 

Funkcja: Co robi 

array(): tworzy tablicę 

array_combine(): Tworzy tablicę, używając jednej tablicy dla kluczy, a drugiej dla jej wartości 

array_fill(): Wypełnia tablicę wartościami 

array_pad(): uzupełnia tablicę o określoną długość za pomocą wartości 

compact(): tworzy tablicę zawierającą zmienne i ich wartości 

range(): tworzy tablicę zawierającą zakres elementów 

Funkcja array() 

Jednym ze sposobów tworzenia tablicy PHP jest specjalna wbudowana funkcja o nazwie array(). 

Argumentami funkcji array () są pary klucz-wartość, które będą tworzyły elementy zmiennej tablicowej. 

Jeśli nie określisz klucza, PHP automatycznie przypisze mu numer, zaczynając od 0 i zwiększając o 1 dla 



każdej kolejnej wartości. Liczba 0 będzie odpowiadać pierwszej wartości w tablicy, 1 - drugiej wartości 

w tablicy i tak dalej. Jeśli przypiszesz własny klucz, niezależnie od tego, czy jest to liczba, czy łańcuch, 

klucz jest oddzielany od jego wartości dwoma znakami, =>; na przykład „Imię” => „Tomek”, gdzie „Imię” 

to klucz, a „Tomek” to powiązana z nim wartość. Konstruktor jest specjalnym rodzajem funkcji, która 

pozwala na stworzenie obiektu, w tym przypadku tablicy. 

Format 

$array_name = array(value1, value2, value3 ...); $array_name = array(key=>value, 

key=>value, ...); 

Identyfikator tablicy [] 

Innym sposobem tworzenia tablic PHP jest użycie identyfikatora tablicy []. Jeśli przypiszesz wartość do 

tablicy i nie umieścisz indeksu między nawiasami kwadratowymi, PHP automatycznie utworzy tablicę 

numeryczną, z indeksem zaczynającym się od 0, i zwiększy indeks dla każdej wartości dodanej do 

tablicy. Jeśli podasz początkową wartość indeksu lub końcową wartość indeksu, PHP utworzy tablicę 

składającą się z wymienionych elementów i nie podejmie próby wypełnienia tablicy brakującymi 

elementami; na przykład $ names[4] = "Tommy" tworzy jednoelementową tablicę, w której rozmiar 

tablicy wynosi 1, a indeksy 0, 1, 2 i 3 nie istnieją. 

Format 

$array_name[] = value1; $array_name[] = value2; 

Funkcja range() 

Rozpoczynając od niskiej wartości i przechodząc do wysokiej wartości, funkcja range () tworzy tablicę 

kolejnych liczb całkowitych lub wartości znakowych. Może mieć do trzech argumentów: wartość 

początkową, wartość końcową i wartość przyrostu. Jeśli podano tylko dwa argumenty, wartość 

przyrostu wynosi domyślnie 1. 

Przykład  demonstruje funkcję range() 

Format 

array range ( mixed low, mixed high [, number step] ) 

Przykład 

<html> 

<head><title>Setting a Range of Values</title></head> 

<body bgcolor="azure"> 

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

<?php 

echo "Range of numbers incrementing by 1<br />"; 

1 $years=range(2000, 2010); 

2 foreach( $years as $value){ 

echo "$value "; 



} 

echo "<hr>"; 

echo "Range of numbers incrementing by 10<br />"; 

3 $decades=range(2000,2050,10); 

4 foreach( $decades as $value){ 

echo "$value "; 

} 

echo "<hr>"; 

echo "Range of numbers decrementing by 5<br />"; 

5 $decades=range(2000,1980,-5); 

6 foreach( $decades as $value){ 

echo "$value "; 

} 

echo "<hr>"; 

echo "Range of characters incrementing by 1(ASCII value)<br 

/>"; 

7 $alpha=range('A', 'Z'); 

8 foreach( $alpha as $value){ 

echo "$value "; 

} 

?> 

</font></body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Do tablicy $years przypisany jest zakres liczb zaczynający się od 2000 i zwiększany o 1, aż do 

osiągnięcia końca zakresu, czyli 2010. 

2 Pętla foreach wykonuje iterację przez każdy element tablicy $years wyświetlanie jego wartości, po 

jednej liczbie naraz. 

3 Tablicy  $decades przypisano zakres wartości zaczynający się od 2000, zwiększanie w krokach po 10, 

do 2050 r. włącznie. 

4 Pętla foreach przechodzi przez każdy element w tablicy $decades wyświetlająca swoją wartość, po 

jednej liczbie naraz, z przyrostem co 10. 

5 Tablicy $decades przypisano zakres wartości, począwszy od 2000, w malejących krokach po 5, 

kończąc na 1980. 



7 Tablica $alpha ma przypisany zakres wielkich liter: „A”, „B”, „C”. . . „Z”. 

8 Pętla foreach wykonuje iterację po każdym elemencie tablicy, wyświetlając jego wartość, po jednej 

literze. Każda litera odpowiada jej wartości ASCII. 

Funkcja array_fill() 

PHP udostępnia funkcję array_fill() do deklarowania i zapełniania tablicy w tym samym czasie. 

(Wypełnienie tablicy oznacza nadanie jej wartości.) Funkcja przyjmuje trzy argumenty: początkową 

wartość indeksu, liczbę elementów do umieszczenia w tablicy (musi być większa niż 0) oraz domyślną 

wartość, która ma być przypisana do każdego elementu. 

Format 

array array_fill ( int start_index, int num, mixed value ) 

Przykład 

<html> 

<head><title>The array_fill() Function</title></head> 

<b> 

The arrays are displayed as: index value => element value<br /> 

<pre> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<?php 

1 $numbers=array_fill(0,10, 0); 

2 print_r($numbers); 

3 $methods=array_fill(1,3, "To be defined"); 

print_r( $methods); 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja array_fill() tworzy tablicę o nazwie $numbers. Indeks zaczyna się od 0 (pierwszy argument). 

Będzie 10 elementów (drugi argument), a domyślną wartością każdego elementu będzie 0. 

2 Funkcja print_r() wypisuje klucze i wartość nowej tablicy. 

3 Funkcja array_fill() tworzy tablicę o nazwie $methods, zaczynając z wartością indeksu 1, zawierającą 

trzy elementy, z łańcuchem „Do zdefiniowania” jako wartość domyślna. 

Dostęp do elementów tablicy (wartości) 



Określony element tablicy można wybrać, dołączając operator tablicy [], nawiasy kwadratowe, do 

nazwy tablicy. Klucz / indeks jest umieszczony w nawiasach, na przykład $nazwa [0] lub $książka 

['Autor']. Jeśli klucz nie jest określony podczas tworzenia tablicy, tablica jest automatycznie 

indeksowana przez numer zaczynający się od 0. Jeśli do tablicy jest przypisany nowy element, PHP 

automatycznie zwiększa klucze numeryczne o 1. Indeks ostatniego elementu tablicy będzie o jeden 

mniejszy niż rozmiar tablicy; na przykład jeśli tablica ma pięć wartości, jej ostatnią wartością indeksu 

będą cztery. Jeśli do tablicy przypisano zarówno klucz, jak i wartość, a klucz jest łańcuchem, to indeks 

jest kluczem ujęty w pojedyncze lub podwójne cudzysłowy. 

Elementy tablicy numerycznej 

Na początku naszym pierwszym przykładem była tablica numeryczna. Aby powtórzyć, tablica 

numeryczna jest domyślnie indeksowana według liczb, zaczynając od 0 i zwiększając o 1, gdy każdy 

element jest dodawany do tablicy, chociaż można rozpocząć tablicę od innego numeru 

Przykład 

<html> 

<html> 

<head><title>Array of Colors</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<?php 

// PHP assigns keys starting at 0 

1 $colors=array('red','green', 'blue'); 

2 echo "<b>\$colors is $colors.<br />"; 

// Accessing array elements 

3 echo "\$colors[0] is $colors[0].<br />"; 

echo "\$colors[1] is $colors[1].<br />"; 

echo "\$colors[2] is $colors[2].<br />"; 

4 $colors[ ]='yellow'; // Let's add another element 

echo "\$colors[3] is $colors[3].<br />"; 

echo "<hr>"; 

// Start a new $colors array 

5 $colors=array(1=>'purple', 2=>'orange');6 $colors[ ] = 

'yellow'; 

echo "\$colors[1] is $colors[1].<br />"; 

echo "\$colors[2] is $colors[2].<br />"; 

echo "\$colors[3] is $colors[3].<br />"; 



?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja array() tworzy tablicę numeryczną o nazwie $colors, składającą się z trzech elementów: 

„czerwonego”, „zielonego” i „niebieskiego”. Domyślnie indeks zaczyna się od 0. 

2 Typ danych $colors jest wyświetlany jako tablica. 

3 Pierwszy element tablicy jest drukowany poprzez dołączenie do nazwy tablicy wartości indeksu 

zawartej w operatorze []; to znaczy $colors [0]. 

4 Nowy element jest dodawany do tablicy. PHP dowie się, jakiej liczby użyć jako indeksu, dodając 1 do 

ostatniego numeru indeksu w istniejącej tablicy. Ponieważ ostatnią wartością indeksu było 3, wartość 

„yellow” zostanie przypisana do $colors [4]. 

5 Nowa tablica jest tworzonya za pomocą funkcji array(). Ponieważ ta tablica jest również nazywana 

$colors, oryginalna tablica $colors zostanie nadpisana. Ta tablica zaczyna się od indeksu 1. 

6 Nowy element jest dodawany do tablicy. PHP dowie się, jakiej liczby użyć dla indeksu, dodając 1 do 

ostatniego numeru indeksu w istniejącej tablica. Ponieważ ostatnią wartością indeksu była 2, wartość 

kolor „żółty” zostaną przypisane do $colors [3]. 

Elementy tablicy asocjacyjnej 

Drugim przykładem, który pokazaliśmy, była tablica asocjacyjna, tablica indeksowana przez ciągi 

znaków. Tablica asocjacyjna składa się zarówno z kluczy, jak i wartości oddzielonych symbolem =>; na 

przykład $ klucz => $ wartość. Klucz to ciąg znaków, który będzie używany do wpisywania wartości z 

nim skojarzonej. Klucz zostanie wstawiony w obrębie operatora [], tak jak liczba została użyta w 

tablicach numerycznych. Upewnij się, że indeks ciągu znaków jest cytowany za pomocą pojedynczych 

lub podwójnych cudzysłowów. W przeciwnym razie czysty ciąg może zostać zinterpretowany jako 

predefiniowana wartość stała. 

Przykład 

<html> 

<head><title>Array of Books</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<?php 

1 $book=array('Title' => 'War and Peace', 

'Author' => 'Tolstoy'; 

'Publisher' => "Oxford University Press" 

); 

2 $book['ISBN'] = "0192833987"; // Add a new element 

echo "<b>\$book is $book.<br />"; 



3 echo "\$book['Title'] ". $book['Title'].".<br />"; 

echo "\$book['Author'] is ". $book['Author'] .".<br />"; 

echo "\$book['Publisher'] is ". $book['Publisher'].".<br 

/>"; 

echo "\$book['Pages'] is ". $book['ISBN'].".<br />"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tworzona jest tablica asocjacyjna o nazwie $book składająca się z pary klucza-wartości. Klucze 

znajdują się po lewej stronie operatora =>. Powiązane wartości znajdują się po prawej stronie 

operatora =>. 

2 Nowa wartość „0192833987” jest przypisywana do tablicy $book. Klucz to „ISBN”. 

3 Dostęp do wartości tablicy $book uzyskuje się za pomocą klucza „Tytuł”, umieszczonego w nawiasach 

kwadratowych. Teraz zamiast używać liczby w celu uzyskania dostępu do tablicy, używany jest ciąg. 

Obejrzyj te cytaty! 

Kiedy cytaty są osadzone w innych cudzysłowach, możesz napotkać problemy. Spójrz na następujący 

przykład: 

echo "$book ['Title'] <br />";  

Błąd analizy: błąd składni, nieoczekiwany T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, oczekiwanie T_STRNG lub 

TVARIABLE lub T_NUM_STRING inC: \\ wamp \ php- on line 11  

Wystąpił błąd analizy, ponieważ pojedyncze cudzysłowy zostały osadzone w podwójnych 

cudzysłowach. Można to naprawić, łącząc ciągi w następujący sposób: 

echo $book ['Title']. „<br />”; 

lub otaczając element tablicy nawiasami klamrowymi: 

echo „{$book['Title']} <br />” 

Nie usuwaj cudzysłowów wokół klucza, jak pokazano tutaj: 

echo $book [title]; 

ponieważ PHP będzie traktować tytuł klucza jako stałą, a nie jako ciąg. Możesz przypadkowo użyć 

wartości klucza, która została zdefiniowana w innym miejscu jako stała, aby wygenerować komunikat 

o błędzie „E_NOTICE (niezdefiniowana stała)”. 

Mieszanie elementów w szyku 

Wartość indeksu / klucza w tablicy może być liczbą dodatnią lub ujemną albo łańcuchem, a skojarzona 

z nią wartość może być łańcuchem, liczbą, inną tablicą i tak dalej. Jeśli nie podano wartości indeksu, 

PHP udostępnia indeks numeryczny, zwiększając indeks następnej pozycji w tablicy o 1. 



Przykład 

<html> 

<head><title>Using a Negative Index</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<b> 

<?php 

1 $colors=array(-1 =>'purple','orange',"brown"=>"burnt 

sienna"); 

2 $colors[]=255; 

3 echo "\$colors[-1] is ". $colors[-1] . ".<br />"; 

4 echo "\$colors[0] is $colors[0].<br />"; 

echo "\$colors[1] is $colors[1].<br />"; 

5 echo "\$colors['brown'] is " . $colors['brown'] . ".<br 

/>"; 

6 // echo "\$color['brown'] is {$colors['brown']}<br />"; 

?> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica $colors zaczyna się od ujemnego indeksu, -1. PHP doda 1 do każdego kolejnego indeksu w 

tablicy, tak aby element 'pomarańczowy' był powiązany z indeksem 0. Trzecim elementem jest ciąg 

znaków, "brązowy", powiązany ze słowem "spalona sienna". Jeśli później zostanie dodany inny 

element, indeks będzie numeryczny i będzie zwiększany o 1 od ostatniego indeksu liczbowego. 

2 Nowy element jest dodawany do tablicy. Ponieważ ostatnim indeksem liczbowym był 0, indeks tego 

elementu będzie wynosił 1. 

3 Wartość elementu tablicy o indeksie –1 jest wyodrębniana i drukowana. 

4 Chociaż wartość „pomarańczowy” nie została wyraźnie przypisana do indeksu, PHP doda 1 do 

poprzedniej wartości indeksu liczbowego. Ponieważ ten indeks wynosił –1, indeksowi 

„pomarańczowemu” zostanie przypisane 0. 

5 Tutaj indeks jest łańcuchem „brązowym”, powiązanym z wartością „spalona sienna”. Użycie łańcucha 

nie będzie miało wpływu na indeksy numeryczne. 

6 Ten wiersz jest zakomentowany, ale podany w celu zademonstrowania użycia nawiasów klamrowych 

podczas używania tablic i zagnieżdżonych cudzysłowów; czyli cudzysłowy w cudzysłowie. Gdy element 



tablicy jest ujęty w ciągu w podwójnych cudzysłowach, nawiasy klamrowe pozwalają na otoczenie 

klucza pojedynczymi cudzysłowami bez powodowania błędu PHP. Bez nawiasów klamrowych błąd to:  

Błąd analizy: błąd składni, nieoczekiwany T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE, oczekiwanie T_STRNG lub 

TVARIABLE lub T_NUM_STRING inC: \\ wamp \ php-‐ on line 18 

Drukowanie tablicy 

Istnieje wiele sposobów drukowania zawartości tablicy. PHP zapewnia wbudowane funkcje do 

wyświetlania wszystkich kluczy i wartości lub możesz użyć pętli. Najpierw omówimy wbudowane 

funkcje. 

Funkcja print_r() 

Wbudowana funkcja print_r () wyświetla szczegółowe informacje o zmiennej, takie jak jej typ, długość 

i zawartość. Wyświetla wartość ciągu, liczby całkowitej lub liczby zmiennoprzecinkowej. W przypadku 

tablic print_r() wyświetla wszystkie elementy tablicy; to znaczy pary klucz-wartość. (Użyj znacznika 

HTML <pre>, aby wyświetlić każdy element w osobnym wierszu; w przeciwnym razie dane wyjściowe 

są wyświetlane w jednym wierszu). Jeśli chcesz przechwycić wynik funkcji print_r() w zmiennej, ustaw 

parametr return na logiczna PRAWDA. Funkcja print_r () może być również przydatna podczas 

debugowania programu. Pamiętaj, że print_r() przesunie wewnętrzny wskaźnik tablicy na koniec 

tablicy. Użyj reset (), aby przywrócić go na początek. Wydaje się, że PHP 5 automatycznie resetuje 

wskaźnik po użyciu print_r (). 

Format 

bool print_r ( mixed expression [, bool return] ) 

Przykład 

<html> 

<head><title>The print_r() Function</title></head> 

<body bgcolor="yellow"> 

<b> 

<pre> 

<?php 

1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow'); 

2 $book=array('Title' => 'War and Peace', 

'Author' => 'Tolstoy', 

'Publisher' => "Oxford University Press", 

); 

3 print_r($colors); 

echo "<hr>"; 

4 print_r($book); 



?> 

</b> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica numeryczna o nazwie $colors jest tworzona z czterema elementami. 

2 Tworzona jest tablica asocjacyjna o nazwie $book z parami klucz-wartość. 

3 Funkcja print_r() wyświetla tablicę w formacie czytelnym dla człowieka, indeksy numeryczne po lewej 

stronie operatora => i wartość elementów po prawej stronie. Użyj znacznika HTML <pre>, aby 

przedstawić tablicę w oddzielnych wierszach; w przeciwnym razie zostanie wyświetlony jako jedna 

długa linia. 

4 Funkcja print_r() wyświetla tablicę asocjacyjną, pary klucz-wartość w łatwym do odczytania formacie. 

Przykład  

<html> 

<head><title>The print_r() Function</title></head> 

<body bgcolor="CCFF66"> 

<pre> 

<b> 

<?php 

$colors=array('red','green', 'blue','yellow'); 

$book=array('Title' => 'War and Peace', 

'Author' => 'Tolstoy', 

'Publisher' => 'Oxford University Press', 

); 

1 $display= print_r($colors,true);// Assign output to 

$display 

2 echo $display; 

3 reset($colors); 

?> 

</b> 

</pre> 



</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Podając print_r() dodatkowy argument logiczny PRAWDA,  może przechwycić wynik funkcji print_r () 

w zmiennej. 

2 Zmienna $display zawiera dane wyjściowe funkcji print_r (); to znaczy zawartość tablicy. 

3 Funkcja reset() umieszcza wewnętrzny wskaźnik tablicy z powrotem na początku tablicy. Podręcznik 

PHP sugeruje użycie tej funkcji do resetowania wskaźnika tablicy, ale w PHP 5 nie jest to konieczne. 

Funkcja var_dump() 

Funkcja var_dump () wyświetla tablicę (lub obiekt), liczbę elementów i długości każdej wartości ciągu. 

Dostarcza również dane wyjściowe z wcięciami, aby pokazać strukturę tablicy lub obiektu 

Format 

void var_dump ( mixed expression [, mixed expression [, ...]] ) 

Przykład  

<html> 

<head><title>The var_dump() Function</title></head> 

<body bgcolor="CCFF99"> 

<pre> 

<b> 

<?php 

1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow'); 

2 $book=array('Title' => 'War and Peace', 

'Author' => 'Tolstoy', 

'Publisher' => "Oxford University Press", 

); 

3 var_dump($colors); 

var_dump($book); 

?> 

</b> 

</pre> 

</body> 

</html> 



Wyjaśnienie 

1 Tablicy numerycznej $colours jest przypisana lista kolorów. 

2 Tablicy asocjacyjnej $book są przypisane pary klucz-wartość. 

3 Funkcja var_dump() przyjmuje nazwę tablicy jako swój argument i wyświetla dane wyjściowe, 

najpierw wypisując liczbę elementów w tablicy, wartość indeksu, a następnie liczbę znaków w każdej 

z przypisanych wartości ciągu i jej wartość . 

Używanie pętli do uzyskiwania dostępu do elementów tablicy 

Pętle ułatwiają przechodzenie przez tablicę. Pętle for i while są przydatne w przypadku tablic 

numerycznych, w których można określić rozmiar, a punktem początkowym tablicy jest zwykle 0, 

zwiększane o 1 dla każdego elementu. Najlepszym sposobem na zapętlenie tablicy asocjacyjnej jest 

użycie pętli foreach, chociaż można jej również użyć w przypadku tablic indeksowanych numerycznie. 

Pętla for 

Pętla for może służyć do iteracji po tablicy liczbowej. Początkowa wartość pętli for będzie pierwszą 

wartością indeksu tablicy, która będzie zwiększana za każdym razem w pętli, aż do osiągnięcia końca 

tablicy. 

Przykład 

<html> 

<head><title>The for Loop</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<table border="1" bordercolor="black" bgcolor="yellow"> 

<caption>Elements</caption> 

<?php 

1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow'); 

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

3 echo "<tr><td><b>$colors[$i]</b></td></tr>"; 

} 

?> 

</table> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablicy numerycznej $colours jest przypisana lista kolorów. 

2 Pierwszy argument pętli for, $i = 0, ustawia początkową wartość $ i na 0, która reprezentuje pierwszy 

indeks w tablicy. Jeśli wartość indeksu, $ i, jest mniejsza niż rozmiar tablicy (zwracana przez funkcję 



count()), to wprowadzana jest treść pętli, po wyświetleniu koloru wykonywany jest trzeci argument 

pętli for; to znaczy, zwiększ wartość $i o 1. 

3 Za każdym razem, gdy pętla jest wykonywana, następny element tablicy $colors jest wyświetlany w 

komórce tabeli. 

Pętla while 

Pętla while może służyć do iteracji po tablicy numerycznej, jak pokazano w przykładach poniżej 

Ustawiając wartość początkową na 0, pętla będzie iterować od pierwszego elementu tablicy 

(zakładając, że tablica zaczyna się od elementu zero), aż osiągnie koniec tablicy. Do znalezienia długości 

tablicy można użyć funkcji count() lub sizeof(). 

Przykład 

<html> 

<head><title>The while Loop</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<table border='1' bordercolor='black' bgcolor='yellow'> 

<caption>Elements</caption> 

<?php 

1 $colors=array('red','white', 'aqua','yellow'); 

2 $i = 0; 

3 while( $i < count($colors)){ 

4 echo "<tr bgcolor=$colors[$i]><td><b>$colors[$i] 

</b></td></tr>"; 

5 $i++; 

} 

?> 

</table> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tworzona jest tablica numeryczna o nazwie $colors i przypisywana jej wartości łańcuchowe. 

2 Zmienna, $i, ustawiona na 0, będzie początkową wartością w pętli i zostanie użyta jako indeks tablicy. 

3 Funkcja count () zwraca liczbę elementów w tablicy. Wyrażenie while sprawdza, czy wartość $i jest 

mniejsza niż rozmiar tablicy. 



4 Wartość $ i zostanie użyta jako wartość indeksu tablicy, $colors. Za każdym razem w pętli wartość 

będzie zwiększana o 1. W tym na przykład wartość elementu, kolor, zostanie użyta jako kolor tła dla 

bieżącego wiersza oraz jako tekst drukowany w komórce danych tabeli. 

5 Wartość $i jest zwiększana o 1. Jeśli zapomnisz zwiększyć $i, pętla będzie trwać wiecznie, ponieważ 

$i zawsze będzie mniejsze niż rozmiar tablicy. 

Przykład  

<html><head><title>Table Colors</table></head> 

<body bgcolor="blue"> 

<table border=1 bordercolor="white" align="center" 

cellpadding="2"> 

<caption><b><font size="+2" color="yellow">Colored 

Rows</font></b> 

</caption> 

<?php 

1 $colors=array("orange","lightgreen", "lightblue","yellow"); 

2 $i=0; 

3 while ( $i< 8 ){ 

// Each time through the loop the index value in the 

array 

// will be changed, with values 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 

etc. 

4 $color=$colors[$i%4]; 

?> 

<tr bgcolor="<?=$color?>"> 

5 <td><?=$color?></td> 

<td><?=$color?></td> 

<td><?=$color?></td> 

<td><?=$color?></td> 

<td><?=$color?></td> 

</tr> 

<?php 

6 $i++; // Increment the value of the loop counter 



7 } 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $colors ma przypisane cztery wartości kolorów. 

2 Zmienna $i jest inicjalizowana na 0. 

3 Pętla while oblicza wyrażenie w nawiasach. Jest to wartość $i mniejsza niż 8? Jeśli tak, zostanie 

wprowadzona treść pętli. 

4 Wartość indeksu tablicy $colors jest dzielona przez 4, a reszta (moduł) jest zastępowana jako nowa 

wartość indeksu. 

5 Za pierwszym razem w pętli indeks wynosi 0. Wartość $color[0] jest „pomarańczowa” i zostanie 

wypełniona w tabeli dla wiersza zawierającego 5 komórek tabeli. 

6 Wartość $i jest zwiększana o 1. Następnym razem w pętli kolor $color[1] jest „jasnozielony” i ten 

kolor wypełni wiersz komórek tabeli. 

7 To jest nawias zamykający pętli while. 

Pętla foreach 

Instrukcja foreach została zaprojektowana do pracy zarówno z tablicami numerycznymi, jak i 

asocjacyjnymi (działa tylko z tablicami). 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. Wyrażenie w instrukcji foreach może zawierać zarówno 

klucz, jak i wartość, jak pokazano w przykładzie. Pętla foreach działa na kopii oryginalnej t 

Format 

(Numeric Array) 

foreach ($array_name as $value){ 

do-something with the element's value; 

} 

foreach($array_name as $index=>$value){ 

do-something with the element's index and value 

} 

Przykład  

<html> 

<head><title>The foreach Loop</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 



<b> 

<?php 

1 $colors=array('red','green', 'blue', 'yellow'); 

2 $employee=array('Name' => 'Jon Doe', 

'ID' => '23d4', 

'Job Title'=> 'Designer', 

'Department'=>'Web Development', 

); 

3 foreach ($colors as $value){// Each value is stored in 

$value 

echo "$value <br />"; 

} 

echo "<hr>"; 

4 foreach ($employee as $key => $value){// Associative array 

echo "employee[$key] => $value<br />"; 

} 

?> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowano tablicę numeryczną czterech kolorów. 

2 Zdefiniowano tablicę asocjacyjną zawierającą cztery pary klucz-wartość. 

3 Pętla foreach służy do iteracji przez każdy element tablicy $colors. Wyrażenie $colors jako $value 

oznacza: 

W tablicy $ colors przypisz wartość każdego elementu zmiennej $value, pojedynczo, aż do zakończenia 

tablicy. Wyświetlona zostanie każda wartość z kolei. 

4 Ta pętla foreach wykonuje iterację przez każdą parę klucz-wartość tablicy asocjacyjnej zwanej 

pracownikiem. Po nazwie tablicy następuje słowo kluczowe as i zmienna reprezentująca klucz o nazwie 

$ klucz, po której następuje operator => oraz zmienna reprezentująca wartość o nazwie $ wartość. 

Modyfikowanie wartości przez odniesienie za pomocą pętli foreach 



Od PHP 5 można łatwo modyfikować elementy tablicy, poprzedzając wartość po słowie kluczowym as 

za pomocą &. Spowoduje to przypisanie przez odniesienie zamiast kopiowania wartości; to znaczy, 

cokolwiek zrobisz z tablicą w pętli, zmieni oryginalną tablicę, a nie jej kopię. 

Przykład  

<html> 

<head><title>The foreach Loop--Changing Values by Reference 

</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<b> 

<pre> 

Original array 

<?php 

1 $val="hello"; 

2 $years=array(44, 53, 64, 77); 

3 print_r($years); 

4 foreach ($years as &$val){// $val is a reference 

5 $val += 1900; 

echo "$val<br />"; // $val is global in scope 

} 

6 echo "After foreach: \$val=$val<br />"; 

?> 

<hr> 

Array has been changed 

<?php 

7 print_r($years); 

?> 

</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmiennej $val jest przypisywany łańcuch „witaj”. 



2 Tablicy numerycznej o nazwie $years są przypisane cztery liczby. 

3 Funkcja print_r() drukuje oryginalną tablicę. 

4 W wyrażeniu foreach zmienna $val jest używana jako odniesienie do każdego elementu tablicy 

$years. & Poprzedzający nazwę zmiennej czyni z niej odniesienie. Wszelkie zmiany wartości, do której 

odwołuje się $val, zmienią oryginalną tablicę. 

5 1900 jest dodawane do każdej wartości w tablicy poprzez odniesienie $val. 

6 Ponieważ $val jest zmienną globalną (tj. Widoczną w całym programie), jej pierwotna wartość jest 

zmieniana w pętli foreach, a ostatnia przypisana do niej wartość pozostaje po zakończeniu pętli. 

7 Funkcja print_r() wyświetla zmodyfikowaną tablicę 

Sprawdzanie, czy istnieje tablica 

PHP umożliwia sprawdzenie, czy istnieje tablica i sprawdzenie, czy istnieją klucze, wartości lub jedno i 

drugie. 

Funkcja: Co robi 

array_key_exists (): Sprawdza, czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy 

in_array (): Sprawdza, czy wartość istnieje w tablicy 

is_array (): sprawdza, czy zmienna jest tablicą; zwraca TRUE lub FALSE 

Przykład 

<html> 

<head><title>Checking for Existence of an Array or Element 

</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Does it Exist?</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $country="USA"; // $country is a scalar 

2 $states=array('CA'=>"California", 

'MT'=>"Montana", 

'VA'=>"Virginia"); 

3 if ( is_array($country)){ 

print '$country is an array'."<br />"; 

} 

else{ 



print '$country is not an array'."<br />"; 

} 

4 if (array_key_exists("VA", $states)){ 

print 'Array key "VA" exists'."<br />"; 

} 

5 if (in_array("Montana", $states)){ 

print 'Array value "Montana" exists'."<br />"; 

} 

?> 

<pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Prosta zmienna skalarna o nazwie $country ma przypisany łańcuch „USA”. 

2 Tablica asocjacyjna o nazwie $States ma przypisane pary klucz-wartość. 

3 Funkcja wbudowana is_array() zwraca prawdę, jeśli jej argumentem jest tablica, lub fałsz, jeśli nią nie 

jest. $ stanów nie jest tablicą. 

4 Funkcja wbudowana array_key_exists() zwraca prawdę, jeśli jej argumentem jest klucz lub indeks 

tablicy. 

5 Funkcja wbudowana in_array() zwraca prawdę, jeśli jej argumentem jest wartość istniejąca w tablicy. 

Wartość tablicy „Montana” istnieje w tablicy asocjacyjnej $States. 

Tworzenie ciągów z tablic i tablic z ciągów 

W części „Ciągi”, omówiliśmy ciągi znaków i ich wiele funkcji. Teraz, gdy dowiedzieliśmy się o tablicach, 

PHP udostępnia funkcje, które służą podwójnemu celowi tworzenia tablic z łańcuchów i łańcuchów z 

tablic. 

Funkcja: Co robi 

explode(): dzieli ciąg według określonego separatora i tworzy tablicę ciągów 

implode(): tworzy ciąg, sklejając ze sobą elementy tablicy za pomocą określonego separatora 

join(): Alias dla implode() 

split(): dzieli ciąg znaków na tablicę za pomocą wyrażenia regularnego 

 

Funkcja implode() 



Funkcja implode() tworzy ciąg, łącząc ze sobą elementy tablicy z ogranicznikiem ciągu, zwanym 

łańcuchem kleju. Od PHP 4.3.0 parametr glue metody implode() jest opcjonalny i domyślnie przyjmuje 

pusty ciąg (""). Inną nazwą implode() jest jej alias, join(). Funkcja implode() zwraca ciąg zawierający 

ciąg znaków reprezentujący wszystkie elementy tablicy w tej samej kolejności, z ciągiem kleju między 

każdym elementem. 

Format 

string implode ( string glue, array elements ) 

Funkcja explode() 

Funkcja explode() dzieli ciąg i tworzy tablicę, która jest przeciwieństwem implode(). Nowa tablica jest 

tworzona przez podzielenie oryginalnego ciągu na podciągi na podstawie podanego ogranicznika. 

Separator jest tym, co określisz, jest separatorem słów, takim jak spacja lub przecinek. Jeśli zostanie 

podany limit, nowa tablica będzie ograniczona do tylu podciągów, a ostatnia będzie zawierała resztę 

ciągu. 

Format 

array explode(string separator, string string [, int limit]) 

Przykład   

<head><title>explode() Array</title></head> 

<body bgcolor="black"> 

<font size="+1" color="white"> 

<pre> 

<?php 

1 $colors="red green orange blue";// Create a string 

2 echo "<b>\$colors is a ". gettype($colors)."\n"; 

3 $colors=explode(" ",$colors);// Split up the string by 

spaces 

echo "<img src='explosion.jpg'>","\n"; 

4 echo "<b>After explode():\$colors is an ". 

gettype($colors)."\n"; 

print_r($colors); 

// Let's give explode() second parameter limiting 

// array size to 3 elements 

5 $colors=explode(" ","red green orange blue",3); 

echo "\n"; 

6 print_r($colors); 



?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Utworzono zmienną o nazwie $colors i przypisano jej ciąg. 

2 Funkcja gettype() zwraca typ danych zmiennej - łańcuch. 

3 Funkcja explode() dzieli ciąg z białymi znakami jako separator i tworzy tablicę o nazwie $colors. 

4 Po funkcji explode() funkcja gettype() zwraca typ danych $colors, tablicę. 

5 Tym razem funkcja explode() otrzymuje opcjonalny drugi parametr, który ograniczy nowo utworzoną 

tablicę do długości trzech elementów. 

6 Nowa tablica składa się z trzech elementów, ostatni element zawiera zarówno „pomarańczowo-

niebieski”, jak i pozostałą część ciągu po podzieleniu go na trzy elementy tablicy. 

Znajdowanie rozmiaru tablicy 

PHP zapewnia wbudowane funkcje zliczające liczbę elementów w tablicy. Są to count(), sizeof() i 

array_count_values(). W przykładzie pokazano, jak znaleźć rozmiar tablicy wielowymiarowej. 

Funkcja: Co robi 

array_count_values(): Zwraca tablicę składającą się z wartości tablicy i ile razy każda wartość występuje 

w tablicy 

count(): zwraca liczbę elementów w tablicy lub właściwościach obiektu 

sizeof(): zwraca rozmiar tablicy, tak samo jak count() 

Funkcje count() i sizeof() 

Funkcje count() i sizeof() robią to samo: obie zwracają liczbę elementów w tablicy (lub właściwości 

obiektu). Aby znaleźć liczbę elementów w tablicy wielowymiarowej, funkcja count() ma opcjonalny 

argument trybu, który rekurencyjnie zlicza elementy. Funkcja sizeof() jest po prostu aliasem funkcji 

count(). 

Format 

$number_of_elments =count(array_name); $number_of_elements=count(array_name, 1); 

$number_of_elements=count(array_name, COUNT_RECURSIVE) 

Przykład  

<html> 

<head><title>The count() function</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<?php 



1 $colors=array('red','green', 'blue'); 

2 $colors[]='yellow'; 

3 $size = count($colors); 

4 echo "The size of the array is $size.<br />"; 

echo "<hr>"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $colors ma przypisane trzy wartości. 

2 Nowy element jest dodawany do tablicy $colors. 

3 Funkcja count() zwraca liczbę elementów w tablicy. 

Funkcja array_count_values() 

Funkcja array_count_values() zlicza, ile razy unikatowa wartość została znaleziona w tablicy. Zwraca 

tablicę asocjacyjną z kluczami reprezentującymi unikalny element tablicy oraz wartością zawierającą, 

ile razy ten unikalny element wystąpił w tablicy. 

Format 

array array_count_values ( array input ) 

Przykład  

<html><head><title>Array of Colors</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<pre> 

<?php 

1 $colors=array("red", "blue", "green", "red", "yellow", 

"red","blue"); 

2 $unique_count = array_count_values($colors); 

3 print_r($unique_count)."<br />"; 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 



1 Tablica o nazwie $colors jest tworzona z kilkoma zduplikowanymi kolorami. 

2 Wbudowana funkcja array_count_values() tworzy tablicę asocjacyjną, w której klucz jest unikalną 

wartością z oryginalnej tablicy i wartością określającą, ile razy ten element występuje w tablicy. W tym 

przykładzie kolor „czerwony” pojawia się trzy razy, kolor „niebieski” dwa razy, a kolory „zielony” i 

„żółty” raz. Tablica asocjacyjna $ unique_count będzie zawierała klucze reprezentujące element koloru 

(„czerwony”, „niebieski”, „zielony”, „żółty”), a wartość skojarzona z każdym kolorem będzie oznaczała, 

ile razy kolor wystąpił w tablicy. 

3 Funkcja print_r() wyświetla zawartość skojarzonej tablicy, utworzonej przez array_count_values(). 

Wyodrębnianie kluczy i wartości z tablic 

PHP udostępnia funkcje, które pozwalają wyodrębnić elementy z tablicy i przypisać klucze i wartości 

do zmiennych. Funkcja array_keys() zwraca wszystkie klucze w tablicy, funkcja array_values() zwraca 

wszystkie wartości elementów tablicy, a funkcja each() może służyć do wyodrębniania zarówno kluczy, 

jak i wartości. 

Funkcja array_keys() 

Funkcja array_keys() zwraca wszystkie klucze tablicy. Jeśli określono opcjonalny argument 

wartość_wyszukiwania, można uzyskać klucze dla tej konkretnej wartości. 

Format 

array array_keys ( array input [, mixed search_value [, bool strict]] ) 

Przykład  

<html><head><title>The array_keys() Function</title> 

</head> 

<body bgcolor="silver"> 

<b> 

<pre> 

<?php 

$colors=array("red", "green", "blue", "yellow"); 

print"The original array:<br />"; 

1 $keys=array_keys($colors); 

2 print_r($colors); 

print"The keys:<br />"; 

3 print_r($keys); 

echo "Key for \"blue\"<br />"; 

4 $keys=array_keys($colors,"blue"); 

print_r($keys); 



?> 

<hr> 

<?php 

5 $poem=array("Title"=>"The Raven", "Author"=>"Edgar Allen 

Poe"); 

6 $keys=array_keys($poem); 

print"The original array:<br />"; 

print_r($poem); 

print"The keys:<br />"; 

print_r($keys); 

?> 

</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja array_keys() zwraca tablicę kluczy; w tym przykładzie klucze są numerycznymi wartościami 

indeksów zaczynającymi się od 0. 

2 Funkcja print_r() wyświetla tablicę. 

3 Tablica kluczy jest drukowana. 

4 Funkcja array_keys() zwraca tablicę kluczy tylko dla wartości „blue” w tablicy $colors; klucz lub indeks 

to 2. 

5 Tablica asocjacyjna o nazwie $poem ma przypisane pary klucz-wartość. 

6 Funkcja array_keys() zwraca klucze z tablicy asocjacyjnej $poems; to znaczy, „Tytuł” i „Autor” są 

przypisane do tablicy $keys. 

Funkcja array_values() 

Funkcja array_values() zwraca tablicę ze wszystkimi wartościami oryginalnej tablicy. Nowa tablica jest 

indeksowana według liczb.  

Format 

array array_values ( array input ) 

Przykład 

<html><head><title>The array_values() Function</title> 



</head> 

<body bgcolor="silver"> 

<b> 

<pre> 

<?php 

1 $colors=array("red", "green", "blue", "yellow"); 

print"The original array:<br />"; 

2 $values=array_values($colors); 

print_r($colors); 

print"The values:<br />"; 

print_r($values); 

?> 

<hr> 

<?php 

3 $poem=array("Title"=>"The Raven", "Author"=>"Edgar Allen 

Poe"); 

4 $values=array_values( $poem ); 

print"The original array:<br />"; 

print_r($poem); 

print"The values:<br />"; 

print_r($values); 

?> 

</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica numeryczna o nazwie $colors ma przypisane wartości. 

2 Funkcja array_values() zwraca tablicę wartości w tablicy, indeksowane numerycznie. 

3 Tablica asocjacyjna o nazwie $poem jest zdefiniowana za pomocą par klucz-wartość. 

4 Funkcja array_values() zwraca tablicę wartości tablicy, $poem, indeksowanych numerycznie. 



Funkcja each() 

Funkcja each() zwraca bieżącą parę klucz-wartość w tablicy i przechodzi do następnego elementu, 

czyniąc go bieżącym elementem. Zwracana wartość jest tablicą dwóch naprzemiennych wartości 

reprezentujących każdy klucz i odpowiadającą mu wartość. Aby uzyskać dostęp do elementów tablicy, 

możesz użyć 0 i 1 do reprezentowania każdego klucza i wartości lub klucza i wartości słów kluczowych, 

aby zrobić to samo. W przypadku konstrukcji pętli dostęp do każdego elementu tablicy można uzyskać, 

dopóki tablica nie osiągnie końca. Funkcja reset () ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy z powrotem 

na początek tablicy, jeśli chcesz ponownie uzyskać dostęp do elementów tablicy. 

Format 

array each ( array &array ) 

Przykład: 

$keyval_array = each ( $employee ); 

Przykład  

<html> 

<head><title>The each() Function</title></head> 

<body bgcolor="CCFFCC"> 

<pre> 

<b> 

<?php 

1 $colors=array('red','green', 'blue','yellow'); 

echo "<u>Numeric Array</u><br />"; 

2 while($array = each($colors)){ 

// echo $array[0]." => " . $array[1]. "<br />"; 

3 echo $array['key']." => " . $array['value']. "<br />"; 

} 

4 $book=array('Title' => 'War and Peace', 

'Author' => 'Tolstoy', 

'Publisher' => "Oxford University Press", 

); 

echo "<p><u>Associative Array</u> <br />"; 

5 while($novel = each($book)){ 

6 echo $novel[0]."=> " . $novel[1]."<br />"; 

// echo $novel['key']." => " . $novel['value']. "<br 



/>"; 

} 

7 reset($book); // Move the internal array pointer to 

beginning 

// of the array 

?> 

</b> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica numeryczna o nazwie $colors jest zdefiniowana z wartościami. 

2 Pętla while oblicza wyrażenie w nawiasach. Funkcja each() zwraca dwie wartości: pierwszą liczbową 

wartość indeksu elementu tablicy i jego wartość. Te dwie wartości są przypisane do tablicy $array. 

Następnie wewnętrzny wskaźnik tablicy przesunie się do następnego elementu tablicy. 

3 Funkcja each() umożliwia indeksowanie zwracanej tablicy za pomocą liczby, 0 lub 1 albo przy użyciu 

zarezerwowanego klucza i wartości ciągów. Tutaj pokazano oba sposoby. 

4 Tablica asocjacyjna $book ma przypisane pary klucz-wartość. 

5 Pętla while oblicza wyrażenie w nawiasach. Funkcja each() zwraca dwie wartości: pierwszą wartość 

indeksu ciągu znaków i powiązaną z nią wartość ciągu. Te dwie wartości są przypisane do tablicy o 

nazwie $ powieść. Wewnętrzny wskaźnik tablicy przesunie się wtedy do następnego elementu w 

tablicy asocjacyjnej. 

6 Wartości indeksu są drukowane. 

7 Funkcja reset() ustawia wewnętrzny wskaźnik tablicy z powrotem na początek tablicy: 

'Title' => 'War and Peace', 'Author' => 'Tolstoy', 'Publisher' => "Oxford University Press" 

Tworzenie zmiennych z elementów tablicy 

Funkcje list() i extract() tworzą zmienne odpowiednio z tablic numerycznych i asocjacyjnych. 

Funkcja list() i tablice numeryczne 

Funkcja list() wyodrębnia elementy z tablicy numerycznej (z indeksem rozpoczynającym się od 0) i 

przypisuje je do poszczególnych zmiennych. Funkcja list() znajduje się po lewej stronie operatora 

przypisania. Jej argumentami jest lista nazw zmiennych oddzielonych przecinkami. Zmienne utworzone 

przez list() odpowiadają elementom tablicy po prawej stronie operatora przypisania. Jeśli jest mniej 

zmiennych niż elementów tablicy, dodatkowe elementy są ignorowane. Z technicznego punktu 

widzenia, chociaż list() działa jak funkcja, jest konstrukcją językową bez zwracanej wartości. Funkcje 

list() i each() dobrze ze sobą współpracują podczas iteracji po tablicy asocjacyjnej. 



Format 

void list ( mixed varname, mixed ... ) 

Przykład  

<html> 

<head><title>The each and list Functions</title></head> 

<body bgcolor="CCFFCC"> 

<pre> 

<b> 

<?php 

echo "Using the list() and each() Functions<p>"; 

echo "<hr /><br />"; 

1 $colors=array("red", "green", "blue"); 

2 list($a,$b)=$colors;// Create two variables, $a and $b 

echo "The list() function assigns array elements to 

variables: "; 

echo 'list($a,$b)=$colors'. ".<br />"; 

3 echo "\$a == '$a' and \$b == '$b'."; 

echo "<p>"; 

4 $book=array('Title' => 'War and Peace', 

'Author' => 'Tolstoy', 

'Publisher' => "Oxford University Press", 

); 

5 while( list($key, $val) = each($book)){ 

echo "$key => $val<br />"; 

} 

6 reset($book); 

?> 

</b> 

</pre> 

</body> 

</html> 



Wyjaśnienie 

1 Utworzono nową tablicę liczbową o nazwie $colors i przypisano jej trzy wartości łańcuchowe 

2 Funkcja list() utworzy dwie zmienne z pierwszych dwóch elementów tablicy. „czerwony” zostanie 

przypisany do $ a, a „zielony” do $ b. 

3 Wyświetlane są wartości nowych zmiennych. 

4 Tablica asocjacyjna o nazwie $book ma przypisane pary klucz-wartość. 

5 Funkcja each() zwraca pierwszy klucz i wartość z tablicy $ book. Te wartości są przypisane do $key i 

$val, dwóch zmiennych utworzonych przez funkcję list(). Ponieważ funkcja each() zwraca tylko 

pierwszą parę klucz-wartość, pętla while jest używana do iteratowania przez pozostałą część tablicy 

asocjacyjnej. 

6 Po zakończeniu pętli, $key i $val są puste. Aby zresetować wewnętrzny wskaźnik tablicy do początku 

tablicy, użyj funkcji reset(). 

Funkcja extract() i tablice asocjacyjne 

Użyliśmy funkcji extract() w poprzednich częściach do wyodrębnienia zmiennych z tablicy $ _REQUEST. 

Być może pamiętasz, że tablica $ _REQUEST zawiera pary nazwa-wartość. Nazwa reprezentuje nazwę 

urządzenia wejściowego HTML i jego wartość, niezależnie od tego, co użytkownik wpisał jako wartość. 

Wyciąg instrukcji PHP ($ _ REQUEST) tworzy zmienne nazwane na podstawie kluczy z tej tablicy - 

$name, $cellphone, $email i $submit - z wartościami reprezentującymi to, co użytkownik wpisał w 

każdym z odpowiednich pól formularza. Funkcja extract () tworzy zmienne z dowolnej tablicy 

asocjacyjnej, a nie tylko tablicy $ _REQUEST. Nazwy zmiennych pochodzą od kluczy, a przypisane im 

wartości są takie same, jak odpowiadające im wartości w tablicy asocjacyjnej. Na przykład, jeśli tablica 

ma parę klucz-wartość składającą się z „first_name” => „John”, funkcja extract() utworzy zmienną o 

nazwie $first_name i przypisze jej wartość „John”. (Aby być bardziej precyzyjnym w języku 

komputerowym, extract () importuje zmienne z tablicy do bieżącej tablicy symboli.) Jeśli zmienna 

lokalna ma taką samą nazwę jak jeden z kluczy w tablicy asocjacyjnej, może wystąpić kolizja, domyślnie 

aby nadpisać istniejącą zmienną, a jeśli wartość w tablicy asocjacyjnej nie jest prawidłową nazwą 

zmiennej, funkcja extract() jej nie zaimportuje. Zachowanie tej funkcji można zmienić na podstawie 

parametrów extract_type i prefix, przedstawionych w tabeli  

Typ wyodrębnienia: Co robi 

EXTR_IF_EXISTS: Zastąp zmienną tylko wtedy, gdy już istnieje; inaczej nic nie rób 

EXTR_OVERWRITE: Jeśli występuje kolizja, nadpisz istniejącą zmienną 

EXTR_PREFIX_ALL: Przedrostek wszystkich nazw zmiennych przedrostkiem 

EXTR_PREFIX_IF_EXISTS: Twórz nazwy zmiennych z prefiksem tylko wtedy, gdy istnieje wersja tej samej 

zmiennej bez prefiksu 

EXTR_PREFIX_INVALID: tylko przedrostek nieprawidłowy lub numeryczne nazwy zmiennych z 

przedrostkiem 

EXTR_PREFIX_SAME: w przypadku kolizji należy poprzedzić nazwę zmiennej przedrostkiem 

EXTR_REFS: Wyodrębnij zmienne jako odniesienia 

EXTR_SKIP: W przypadku kolizji nie nadpisuj istniejącej zmiennej 



Nie jest rozsądne używanie tej funkcji podczas wyodrębniania wartości z tablic superglobalnych, takich 

jak $_GET, $_POST, $_REQUEST itd. (Tablice zawierające dane wejściowe użytkownika), chyba że 

używasz jednej z flag, która zapobiega nadpisywaniu istniejących zmiennych. 

Format 

int extract ( array var_array [, int extract_type [, string prefix]] ) 

Przykład 

<html><head><title>Extracting Values</title></head> 

<body bgcolor="CCCFFF"> 

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

<b> 

<?php 

1 $model="Pan TH-33XYZXYTV"; 

print "Original model number: <em>$model</em><br />"; 

2 $television = array("model"=>"Pan PX-44BBCCSTV", 

"type"=>"plasma", 

"color"=>"charcoal bezel", 

"size"=>"42 in. widescreen", 

); 

3 extract($television);// Create variables from keys 

4 print " Model number after <em>extract(): $model</em><p>"; 

print "Values of variables created by <em>extract():<br /> 

"; 

5 print "$model, $type, $color, $size</em><br />"; 

?> 

</b> 

</font> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna o nazwie $model jest definiowana i przypisywana do wartości Pan TH-33XYZXYTV. 

2 Definiowana jest tablica o nazwie $tv. Zauważ, że jeden z kluczy nazywa się „model”. Ma przypisany 

inny numer modelu niż numer w linii 1. 



3 Funkcja extract() przyjmuje jako argument tablicę $tv i zwraca listę zmiennych, których nazwy 

pochodzą od kluczy z tablicy $tv. Każdej zmiennej przypisywana jest wartość skojarzona z odpowiednim 

kluczem tablicy asocjacyjnej. Oryginalna zmienna, $model, jest nadpisywana przez nową zmienną o tej 

samej nazwie utworzoną przez extract(). 

4 Wartość $model jest wyświetlana, pokazując, że oryginalna zmienna, nazwany $model, został 

nadpisany. 

5 Wyświetlane są wszystkie wartości zmiennych utworzonych przez funkcję extract(). 

Przykład  

<html><head><title>Extracting Values</title></head> 

<body bgcolor="CCCFFF"> 

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

<b> 

<?php 

1 $model="Pan TH-33XYZXYTV"; 

print "Original model number: <em>$model</em><br />"; 

2 $television = array("model"=>"Pan PX-44BBCCSTV", 

"type"=>"plasma", 

"color"=>"charcoal bezel", 

"size"=>"42 in. widescreen", 

); 

// Don't overwrite existing variables 

3 extract($television, EXTR_SKIP); 

print " Model number after <em>extract(): $model</em><p>"; 

print "Values of variables created by <em>extract():<br /> 

"; 

print "$model, $type, $color, $size</em><br />"; 

?> 

</b> 

</font></body></html> 

</font></body> </html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna o nazwie $model jest definiowana i przypisywana do wartości Pan TH-33XYZXYTV. 



2 Definiowana jest tablica o nazwie $tv. Zauważ, że jeden z kluczy nazywa się „model”. Ma przypisany 

inny numer modelu niż numer w linii 1. 

3 Funkcja extract() przyjmuje jako argument tablicę $tv i zwraca listę zmiennych, których nazwy 

pochodzą od kluczy z tablicy $ tv. Flaga EXTR_SKIP zapobiega nadpisywaniu przez funkcję jakichkolwiek 

istniejących zmiennych o tej samej nazwie. Oryginalna zmienna $model nie zostanie nadpisana przez 

nową zmienną o tej samej nazwie w tablicy $tv. 

Przykład demonstruje, jak używać funkcji extract() z argumentem EXTR_PREFIX_ALL do tworzenia 

przedrostków dla wszystkich tworzonych przez siebie zmiennych. 

Przykład  

<html><head><title>Extracting Values and Adding Prefixes 

</title></head> 

<body bgcolor="CCCFFF"> 

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

<b> 

<?php 

1 $model="Pan TH-33XYZXYTV"; 

print "Original model number: <em>$model</em><br />"; 

2 $television = array("model"=>"Pan PX-44BBCCSTV", 

"type"=>"plasma", 

"color"=>"charcoal bezel", 

"size"=>"42 in. widescreen", 

); 

// Adding a prefix 

3 extract($television,EXTR_PREFIX_ALL, "myvar" ); 

print "Variables created by <em>extract()</em> all have 

prefixes. Here are the values:<br /> "; 

4 print "$myvar_model, $myvar_type, $myvar_color, $myvar_size 

</em><br />"; 

?> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna o nazwie $model jest definiowana i przypisywana do wartości Pan TH- 33XYZXYTV. 



2 Definiowana jest tablica o nazwie $ tv. Zwróć uwagę, że jednym z kluczy jest zwany „modelem”. Ma 

przypisany inny numer modelu niż numer w linii 1. 

3 Funkcja extract() przyjmuje jako argument tablicę $tv i zwraca listę zmiennych, których nazwy 

pochodzą od kluczy z tablicy $tv. Flaga EXTR_PREFIX_ALL powoduje, że funkcja poprzedza wszystkie 

nazwy zmiennych przedrostkiem myvar. 

4 Używając nowego przedrostka dołączanego przed nazwami zmiennych, wartości są drukowane. 

Tablice wielowymiarowe 

Do tej pory mówiliśmy o jednowymiarowych tablicach; to znaczy tablice, w których każdy klucz lub 

indeks ma jedną wartość. Tablica wielowymiarowa to tablica zawierająca inną tablicę. Zamiast 

pojedynczego zestawu par klucz-wartość, pary klucz-wartość mogą być zagnieżdżane, co pozwala na 

tworzenie bardziej złożonych struktur danych. Na przykład możesz mieć liczby przechowywane w 

macierzy składającej się z wierszy i kolumn, tablicę nauczycieli, z których każdy uczy wielu 

przedmiotów, lub tablicę pracowników, z których każdy ma zestaw własnych kluczy i wartości i tak 

dalej 

Przykład  

<html> 

<head><title>Array of Arrays</title></head> 

<body> 

<font face="arial"> 

<?php 

1 $numbers=array(array(10,12,14,16), 

array(15,18,21,24), 

array(20,25,30,35), 

); 

2 echo "<table border='1'><caption><font size='-2'>Rows and 

Columns</font></caption>"; 

3 for($i=0; $i < 3; $i++){ // 3 rows 

echo "<tr bgcolor='999FFF'>"; 

4 for($j=0; $j<4; $j++){ // 4 columns 

5 echo "<td><b>".$ numbers[$i][$j]; 

} 

echo "</td></tr>"; 

} 

echo "</table>"; 



?> 

</body> </html> 

Wyjaśnienie 

1 Tworzona jest tablica tablic. To jest dwuwymiarowa tablica składająca się z wierszy i kolumn. Każdy 

z wierszy został zadeklarowany jako tablica w tablicy $numbers. 

2 Tutaj zaczyna się tabela HTML. Będzie zawierał wiersze i kolumny. 

3 Zewnętrzna pętla for służy do przechodzenia przez każdy z wierszy, zaczynając od pierwszego rzędu, 

$numbers [0]. 

4 Wewnętrzna pętla for jest używana do przechodzenia przez każdą z kolumn, zaczynając od kolumny 

0, $numbers [0] [0]. Ta wewnętrzna pętla będzie wykonywana szybciej niż zewnętrzna, a wartość $j 

wzrośnie o 1, aż $j wyniesie 4, co daje  

$numbers[0][[0], $numbers[0][1], 

$numbers[0][2], $numbers[0][3]. 

5 Każda wartość wiersza i kolumny jest drukowana. Po zakończeniu wewnętrznej pętli wartość $ i w 

zewnętrznej pętli for jest zwiększana o 1 i proces rozpoczyna się od nowa 

Przykład  ilustruje sposób tworzenia tablicy tablic asocjacyjnych. 

Przykład  

<html> 

<head><title>Array of Associative Arrays</title></head> 

<body bgcolor="9999CC"><font face="arial"> 

<b> 

<?php 

1 $teachers=array( 

2 array('Name' => "John Doe", 

'Subjects' => array('Government','English'), 

'Salary'=> 56000, 

), 

3 array('Name' => "Steven Lee", 

4 'Subjects' => array("Math", "Science", "PE"), 

'Salary'=> 65000, 

), 

5 array('Name' => "Jean Perot", 

'Subjects' => array("French", "Literature"), 



'Salary'=> 57000, 

), 

); 

6 foreach( $teachers as $value){ 

echo "<hr>"; 7 

foreach( $value as $key=>$val){ 

8 if ( $key == "Subjects"){ 

echo "$key: "; 9 

foreach( $val as $subjects){ 

echo "$subjects "; 

} 

} 

else{ 

10 echo "<br />$key: $val<br />"; 

} 

} 

} 

?> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $teacher składa się z trzech zagnieżdżonych tablic asocjacyjnych, a każda z tablic 

asocjacyjnych zawiera tablicę z podobnym kluczem: „Przedmioty”. 

2 To jest pierwsza tablica asocjacyjna zawarta w tablicy o nazwie $teacher. 

3 To jest druga zagnieżdżona tablica asocjacyjna. 

4 Zauważ, że każda z tablic asocjacyjnych zagnieżdżonych w tablicy $teacher zawiera zestaw par klucz-

wartość, gdzie wartość odpowiadająca kluczowi „Temat” jest tablicą tematów. 

5 To jest trzecia zagnieżdżona tablica asocjacyjna. 

6 Zewnętrzna pętla foreach rozpocznie cykliczne przechodzenie przez każdą z  tablic asocjacyjnych 

zawartą w tablicy $teacher. Każda z tablic asocjacyjnych jest wartością tablicy $ teacher. 

7 Ta wewnętrzna pętla foreach przechodzi przez klucze i wartości każdej tablicy asocjacyjnej. 



8 Jeśli klucz tablicy asocjacyjnej to „Subject”, to zostanie uruchomiona kolejna pętla foreach w celu 

pobrania tablicy wartości skojarzonych z tym kluczem. 

9 Ta wewnętrzna pętla foreach służy do przechodzenia między wszystkimi tematami w tablicy 

przypisanej do klawisza „Temat”. Każdy temat w tablicy zostanie wydrukowany. 

10 Jeśli klucz w tablicy asocjacyjnej nie jest „Temat”, wydrukowana zostanie jego pojedyncza wartość. 

Znajdowanie rozmiaru wielowymiarowej tablicy 

Aby znaleźć rozmiar tablicy, użyliśmy wbudowanej funkcji count(). Aby znaleźć rozmiar tablicy 

wielowymiarowej, funkcja count() może otrzymać argument COUNT_RECURSIVE, który powoduje, że 

funkcja count() przechodzi do każdej zagnieżdżonej tablicy i liczy jej elementy. Rekurencja ma miejsce, 

gdy funkcja, aby wykonać zadanie, wywołuje się z jakąś częścią zadania, dopóki nie zastosuje zadania 

do wszystkich swoich celów, w przypadku funkcji count(), zliczając elementy wszystkich 

zagnieżdżonych tablic , a nie tylko zewnętrzną. W przykładzie pokazano, jak uzyskać rozmiar 

wielowymiarowej tablicy i policzyć wszystkie jej elementy 

Przykład  

<html><head><title>Counting Elements in a Multidimensional Array 

</title> 

</head> 

<body bgcolor="blue"> 

<div align="center"> 

<table border="2"> 

<tr><td bgcolor="cornflowerblue"> 

<img src="cosmos.jpg" align="right"><br /> 

<?php 

1 $plants= array('perennials' => array('Day Lilies', 

'Coral Bells', 

'Goldenrod', 

'Russian Sage'), 

'annuals' => array('Begonia', 

'Sweet Alyssum', 

'Cosmos', 

'Helioptrope') 

); 

// Recursive count 

echo "The number of elements: ", 



2 count($plants, COUNT_RECURSIVE),"\n<br />"; // output 10 

3 echo "The number of arrays: ", count($plants), 

"\n<br />"; // output 2 

?> 

</td></tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $plants jest przypisana do tablic asocjacyjnych. 

2 Funkcja count() z argumentem flagi COUNT_RECURSIVE zlicza rekurencyjnie wszystkie elementy we 

wszystkich tablicach. 

3 Funkcja count() bez COUNT_RECURSIVE zlicza tylko dwie zewnętrzne tablice. 

Sortowanie tablic 

PHP udostępnia liczne wbudowane funkcje do sortowania tablic, wymienione w tabeli 8.6. W 

poniższych przykładach wybrano bardziej popularne funkcje sortowania tablic i przykłady ich użycia. 

Funkcja: Co robi 

array_multisort(): sortuje tablice wielowymiarowe lub wielowymiarowe 

arsort(): sortuje tablicę w odwrotnej kolejności i utrzymuje skojarzenie indeksu 

asort(): sortuje tablicę i zachowuje skojarzenie indeksu 

krsort(): sortuje tablicę według klucza w odwrotnej kolejności 

ksort(): sortuje tablicę według klucza 

natcasesort(): Sortuje tablicę używając "naturalnego porządku" niewrażliwego na wielkość liter 

algorytmu 

natsort(): sortuje tablicę przy użyciu algorytmu „porządku naturalnego” 

rsort(): sortuje tablicę w odwrotnej kolejności 

shuffle(): tasuje tablicę 

sort(): sortuje tablicę 

uasort(): sortuje tablicę ze zdefiniowaną przez użytkownika funkcją porównującą i zachowuje 

skojarzenie indeksu 

uksort(): sortuje tablicę według kluczy, używając funkcji porównującej zdefiniowanej przez 

użytkownika 



usort(): sortuje tablicę według wartości przy użyciu zdefiniowanej przez użytkownika funkcji 

porównawczej 

Alfabetyczne sortowanie tablic indeksowanych numerycznie 

Funkcja sort() sortuje tablicę alfabetycznie, a biorąc pod uwagę określone flagi, może również sortować 

liczbowo. Sortowanie alfabetyczne, zwane również sortowaniem leksykograficznym, jest wykonywane 

zgodnie z tradycyjnym „porządkiem słownikowym”, przy użyciu kolejności zestawiania ASCII. Wielkie 

litery występują przed małymi, z przeplatanymi cyframi i znakami interpunkcyjnymi. Wbudowana 

funkcja PHP sort () sortuje tablicę w porządku rosnącym według wartości elementów tablicy. Wartości 

indeksu są resetowane po posortowaniu tablicy. Tej funkcji należy używać na tablicach z indeksami 

numerycznymi, a funkcji asort() na tablicach asocjacyjnych. Zwracana wartość to TRUE w przypadku 

sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia. 

Tabela zawiera listę flag sort_flags (opcjonalny parametr) używanych do modyfikowania zachowania 

sortowania. 

Flaga: Co robi 

SORT_LOCALE_STRING: porównuje elementy jako ciągi na podstawie aktualnej lokalizacji 

SORT_NUMERIC: porównuje elementy numerycznie 

SORT_REGULAR: normalnie porównuje elementy (nie zmienia typów) 

SORT_STRING: porównuje elementy jako ciągi 

Sortowanie alfabetyczne 

Funkcja sort() sortuje elementy tablicy alfabetycznie (sortowanie ASCII). 

Przykład 

<html><head><title>Sorting an Array</title></head> 

<body bgcolor="CCFFFF"> 

<font size="+1"> 

<pre> 

<b> 

Sorting an Array Alphabetically 

<br /> 

<?php 

1 $animals = array("dog", "cat", "horse", "monkey", 

"gorilla","zebra"); 

2 sort($animals); 

3 print_r($animals); 

?> 



</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Do tablicy o nazwie $ animals jest przypisywana lista wartości łańcuchowych. 

2 Funkcja sort () sortuje wartości w tablicy alfabetycznie i resetuje wartości indeksu. 

3 print_r () drukuje nową dobraną tablicę. Wszystkie wartości indeksu zostały zresetowane 

Sortowanie numeryczne 

Gdy funkcja sort () otrzyma argument SORT_NUMERIC, wartości w tablicy są sortowane numerycznie. 

Przykład 8.31. 

<html><head><title>Sorting an Array</title></head> 

<body bgcolor="CCFFFF"> 

<font size="+1"> 

<pre> 

<b> 

Sorting an Array Numerically 

<br /> 

<?php 

1 $animals = array("5 dogs", "15 cats", "10 horses", "1 

monkey", 

"1 gorilla", "2 zebras"); 

2 sort($animals, SORT_NUMERIC); 

3 print_r($animals); 

?> 

</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 



1 Do tablicy $animals przypisywana jest lista ciągów zaczynających się od liczb. Jeśli tablica jest 

posortowana alfabetycznie, to znaczy bez argumentu SORT_NUMERIC. 

2 Funkcja sort() z argumentem SORT_NUMERIC sortuje tablicę numerycznie; to znaczy liczby w 

łańcuchach są sortowane jako liczby, znaki alfabetu. 

3 Funkcja print_r() drukuje tablicę posortowaną numerycznie. Wartości indeksu zostały zresetowane. 

Sortowanie odwrócone 

Funkcja rsort() sortuje tablicę w odwrotnej kolejności. Ta funkcja przypisuje nowe klucze do elementów 

w tablicy. Spowoduje to usunięcie wszystkich istniejących kluczy, które mogłeś przypisać, zamiast tylko 

zmiany kolejności kluczy. Ta funkcja sortuje tablicę w odwrotnej kolejności (od największej do 

najmniejszej). Zwraca TRUE w przypadku sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia. 

Format 

bool rsort (array & array [, int sort_flags]) 

Sortuj tablicę asocjacyjną według wartości 

Funkcja asort() sortuje tablicę asocjacyjną, aby zachować relację między kluczem a wartością. Funkcja 

zwraca wartość logiczną TRUE w przypadku sukcesu i FALSE w przypadku niepowodzenia. Funkcja 

asort() jest używana głównie podczas sortowania tablic asocjacyjnych, w których istotna jest 

rzeczywista kolejność elementów. 

Format 

asort( associative_array_name); 

Przykład: 

asort($states ); // Sorts by value 

Przykład 

<html><head><title>Sorting an Array</title></head> 

<body bgcolor="CCCFFF"> 

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

<table border="2" cellspacing="3"> 

<caption>Sorting by Values</caption> 

<tr><td> 

<?php 

1 $states = array("HI"=>"Hawaii", 

"ME"=>"Maine", 

"MT"=>"Montana", 

"CA"=>"California", 

"AZ"=>"Arizona", 



"MD"=>"Maryland", 

); 

2 asort($states);// Sort by value 

3 while (list($key, $val) = each($states)) { 

4 echo "states[" . $key . "] => ". "<b>$val</b>\n<br />"; 

} 

?> 

</td></tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowana jest tablica asocjacyjna o nazwie $states, składająca się z kluczy i wartości. 

2 Funkcja asort() sortuje alfabetycznie wartości tablicy asocjacyjnej. 

3 Pętla while oblicza swoje wyrażenie i przechodzi cyklicznie przez każdą z par klucz-wartość tablicy 

$states. 

4 Po wydrukowaniu tablicy klucz-wartość wartości zostały posortowane alfabetycznie, a klucze 

uporządkowane tak, aby odpowiadały ich oryginalnym wartościom. 

Sortuj według wartości w odwrotnej kolejności 

Funkcja arsort() sortuje tablicę w odwrotnej kolejności i utrzymuje skojarzenie indeksu z powiązanymi 

z nimi kluczami i wartościami. Jest używany głównie z tablicami asocjacyjnymi, w których powiązanie 

jest istotne. Funkcja zwraca wartość logiczną TRUE w przypadku sukcesu i FALSE w przypadku 

niepowodzenia. 

Format 

arsort ( array_name ); arsort (array_name, flags); // Zobacz funkcję sort () dla argumentów flag 

Przykład: 

arsort ($states); // Sortuje w odwrotnej kolejności według wartości. 

Przykład  

<html><head><title>Sorting an Array</title></head> 

<body bgcolor="CCFFFF"> 

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

<table border="2" cellspacing="3"> 

<caption>Reverse Sort by Values</caption> 



<tr><td> 

<?php 

1 $states = array("HI"=>"Hawaii", 

"ME"=>"Maine", 

"MT"=>"Montana", 

"CA"=>"California", 

"AZ"=>"Arizona", 

"MD"=>"Maryland", 

); 

2 arsort($states); 

3 while (list($key, $val) = each($states)) { 

4 echo "states[" . $key . "] => ". "<b>$val</b>\n<br />"; 

} 

?> 

</td></tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowana jest tablica asocjacyjna o nazwie $states, składająca się z kluczy i wartości. 

2 Funkcja arsort() sortuje wartości tablicy asocjacyjnej w kolejności alfabetycznej i odwrotnej. 

3 Pętla while ocenia swoje wyrażenie i przechodzi przez każde z nich, pary klucz-wartość tablicy $ 

states. 

4 Podczas drukowania tablicy klucz - wartość wartości zostały posortowane w odwrotnej kolejności, 

alfabetycznie, a kolejność kluczy została zmieniona tak, aby odpowiadały ich oryginalnym 

odpowiednim wartościom. 

Sortuj tablicę asocjacyjną według klucza 

Funkcja ksort() sortuje tablicę według kluczy, zachowując relację między kluczem a odpowiadającą mu 

wartością. Jest to używane głównie w przypadku tablic asocjacyjnych. Zwraca TRUE w przypadku 

sukcesu lub FALSE w przypadku niepowodzenia. 

Przykład  

<html><head><title>Sorting an Array</title></head> 

<body bgcolor="CCFFFF"> 



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

<table border="2" cellspacing="3"> 

<caption>Sorting by Keys</caption> 

<tr><td> 

<?php 

1 $states = array("HI"=>"Hawaii", 

"ME"=>"Maine", 

"MT"=>"Montana", 

"CA"=>"California", 

"AZ"=>"Arizona", 

"MD"=>"Maryland", 

); 

2 ksort($states); 

3 while (list($key, $val) = each($states)) { 

4 echo "states[<b>" . $key . "</b>] => ". "$val\n<br />"; 

} 

?> 

</td></tr> 

</table></body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowana jest tablica asocjacyjna o nazwie $states, składająca się z kluczy i wartości. 

2 Funkcja ksort() sortuje klucze tablicy alfabetycznie. 

3 Pętla while oblicza swoje wyrażenie i przechodzi cyklicznie przez każdą z par klucz-wartość tablicy 

$states. 

4 Po wydrukowaniu tablicy klucz-wartość klucze zostały posortowane alfabetycznie, a ich kolejność 

została zmieniona tak, aby pasowały do oryginalnych kluczy, które im odpowiadają. 

Losowanie tablicy 

Losowanie tablicy oznacza, że możesz wybierać klucze lub wartości w losowej kolejności. 

Losowanie kluczy 

Funkcja array_rand() pozwala wybrać jeden lub więcej losowych wpisów z tablicy. Jako argument 

przyjmuje tablicę i domyślnie zwraca jeden losowy klucz lub wartość indeksu. Jeśli zostanie podany 

drugi opcjonalny argument liczbowy, możesz określić, ile losowych kluczy wybrać z tablicy, a tablica tej 



liczby losowych kluczy zostanie zwrócona. Od PHP 4.2.0 nie ma potrzeby wysiewania (dawania 

losowego punktu początkowego) liczby losowej, ponieważ jest to teraz wykonywane automatycznie. 

Format 

random_key= array_rand ( array_name ); array_of_keys = array_rand( array_name, integer); 

Przykład  

<html> 

<head><title>Getting a Random Array Element</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

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

<?php 

1 $sayings=array("An apple a day keeps the doctor away", 

"Too many cooks spoil the broth", 

"A stitch in time saves 9", 

"Don't put the cart before the horse", 

); 

2 $selection = array_rand($sayings); 

3 print $selection; // Prints the index value 

?> 

4 <b><?=$ sayings[$selection]?></b>. // Prints the random value 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $sayigs ma przypisaną listę ciągów. 

2 Funkcja array_rand() zwróci losową pozycję z listy ciągów znaków w tablicy $sayings. 

3 Wartość indeksu losowego wyboru jest drukowana. 

4 Losowy wybór powiedzenia jest drukowany 

Przykład  

<html> 

<head><title>Random Array of Two Strings</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

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



<?php 

1 $sayings=array("An apple a day keeps the doctor away", 

"Too many cooks spoil the broth", 

"A stitch in time saves 9", 

"Don't put the cart before the horse", 

); 

2 $selection = array_rand($sayings,2); 

3 print "${sayings[$selection[0]]}.<br />"; 

print "${sayings[$selection[1]]}.<br />"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $sayigs ma przypisaną listę ciągów. 

2 Funkcja array_rand() otrzymuje drugi argument, liczbę 2, która jest liczbą losowych elementów do 

zwrócenia. Tablica o nazwie $selection będzie zawierała kolejną tablicę dwóch losowych wartości 

klucza / indeksu. 

3 Drukowany jest pierwszy i drugi losowo wybrany ciąg. Wartość $selection [0] to losowa liczba 

indeksu. Tak samo jest z wartością $selection [1]. Używając tych elementów tablicy jako indeksów dla 

tablicy  $sayings , zostanie zwrócony losowy ciąg. Zwróć uwagę na nawiasy klamrowe otaczające tablicę 

$sayings. Nawiasy klamrowe blokują elementy tablicy, tak że pierwszy znak $ odnosi się do całej tablicy. 

Jeśli usuniesz nawiasy klamrowe, pojawi się błąd. Innym sposobem wydrukowania tego byłoby 

usunięcie cudzysłowów: 

print $sayings [$ selection [1]]. „. <br />”; 

Tasowanie tablicy liczbowej (losowanie wartości) 

Funkcja shuffle() powoduje losowanie elementów tablicy indeksowanej numerycznie. Losuje wartości 

tablicy asocjacyjnej, ale niszczy klucze. Funkcja zwraca wartość logiczną TRUE lub FALSE. 

Przed PHP 4.2.0 konieczne było zapoczątkowanie generatora liczb losowych (nadanie mu innego 

punktu początkowego) srand(), ale teraz odbywa się to automatycznie. Aby losować wybraną liczbę 

elementów tablicy, zobacz funkcję array_rand(). 

Format 

boolean_value = shuffle( array_name ); 

Przykład: 

$numbers = ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); shuffle($numbers); 

Dane Wyjściowe: 



9 4 6 5 1 3 2 8 7 10 

Przykład  

<html><head><title>Shuffle the Array</title></head> 

<body bgcolor="33FF66"> 

<div align="center"> 

<font size="+1"> 

<h3> 

Shuffle the Array 

</h3> 

<?php 

1 $months=range(1,12); 

2 // srand(time()); 

echo "<b>Before:</b> ", implode(", ", $months), "<br /><br 

/>"; 

3 shuffle($months); 

echo "<b>After: </b>", implode(", ", $months), "<br />"; 

?> 

</font> 

</div> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tworzona jest tablica o nazwie $months. Zakres od 1 do 12 miesięcy utworzone za pomocą funkcji 

range(). 

2 Nie jest już konieczne zapełnianie generatora liczb losowych srand(); to znaczy nadaj mu losowy 

punkt początkowy. 

3 Funkcja shuffle() tasuje lub wybiera losowo elementy klasy tablica, $ miesięcy. 

Modyfikowanie tablic (usuwanie, usuwanie, dodawanie i zmiana elementów) 

PHP ułatwia modyfikację zarówno tablic numerycznych, jak i asocjacyjnych, zapewniając szereg 

wbudowanych funkcji dodawania nowych elementów, usuwania istniejących elementów i / lub 

zastępowania tych elementów nowymi, kopiowania elementów z jednej tablicy do drugiej, w celu 

zmiany kolejności elementów, i tak dalej. 

Usuwanie tablicy i jej elementów 



Istnieje wiele wbudowanych funkcji do usuwania elementów z tablicy. 

Funkcja: Co robi 

array_pop (): Usuwa i zwraca ostatni element tablicy 

array_shift (): usuwa i zwraca pierwszy element tablicy 

array_splice (): usuwa i / lub zamienia elementy w tablicy 

array_unique (): usuwa duplikaty z tablicy 

Usuwanie całej tablicy 

Funkcja unset() całkowicie usuwa tablicę, tak jakby nigdy nie istniała. Ustawienie wartości elementu 

na zero lub ciąg pusty zakłada, że element nadal tam jest. 

Format 

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

Usuwanie ostatniego elementu tablicy 

Funkcja array_pop() usuwa ostatni element tablicy i zwraca go, skracając tablicę o jeden element. Jeśli 

tablica jest pusta (lub nie jest tablicą), zostanie zwrócona wartość NULL. Ta funkcja resetuje wskaźnik 

tablicy po jej użyciu. 

Format 

mixed array_pop ( array &array ) 

Przykład 

<html><head><title>array_pop()</title></head> 

<body bgcolor="cccc99"> 

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

<?php 

echo "Before pop(): "; 

1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry"); 

2 foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 

3 $popped = array_pop($names); // Remove last element 

echo "<br />After pop(): "; 

4 foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 



echo "<p>$popped was removed from the end of the 

array.</p>"; 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Utworzono tablicę numeryczną $names i przypisano jej listę wartości. 

2 Pętla foreach służy do iteracji po tablicy i wyświetlenia jej wartości. 

3 Funkcja array_pop() usuwa ostatni element tablicy, „Jerry”. Wyskoczona wartość jest zwracana i 

przypisywana do zmiennej, o nazwie $popped. 

4 Tablica $names jest wyświetlana po usunięciu ostatniego elementu za pomocą funkcji array_pop() 

Usuwanie pierwszego elementu tablicy 

Funkcja array_shift() usuwa pierwszy element z tablicy i zwraca go, zmniejszając rozmiar tablicy o jeden 

element. Wszystkie klawisze tablic numerycznych zaczynają się od zera, a klawisze literałów nie 

zostaną dotknięte. Jeśli tablica jest pusta (lub nie jest tablicą), zostanie zwrócona wartość NULL. 

Format 

mixed array_shift ( array &array ) 

Przykład  

<html><head><title>array_shift()</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

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

<?php 

echo "Before the shift: "; 

1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry"); 

2 foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 

3 $shifted=array_shift($names); // Remove first element 

echo "<br />After the shift: "; 

4 foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 



} 

5 echo "<p>$shifted was removed.</p>"; 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowano tablicę numeryczną o nazwie $names. 

2 Pętla foreach służy do iteracji po tablicy i uzyskania rozszerzenia poszczególnych wartości, każda z 

kolei, przypisane do $val. 

3 Funkcja array_shift() usuwa i zwraca pierwszy element tablicy, „Tom”, przypisany do zmiennej 

$shifted. 

4 Pętla foreach jest ponownie używana do iteracji po tablicy pokazującej, że tablica została skrócona o 

jeden element. 

5 Wartość zwrócona przez funkcję array_shift() to „Tom”, pierwszy element w tablicy. Ta wartość jest 

drukowana. 

Usuwanie zduplikowanych wartości z tablicy 

Funkcja array_unique () usuwa zduplikowane wartości z tablicy i zwraca nową tablicę bez duplikatów. 

Funkcja array_unique () najpierw sortuje wartości traktowane jako łańcuchy, następnie zachowuje 

pierwszy napotkany klucz dla każdej wartości, a następnie ignoruje zduplikowane klucze. Dwa 

elementy są uważane za równe tylko wtedy, gdy są identyczne (ten sam typ danych, ta sama wartość); 

to znaczy, stosuje się operator ===. 

Format 

array array_unique ( array array ) 

Przykład  

<html><head><title>array_unique()</title></head> 

<body bgcolor="cccc99"> 

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

<?php 

echo "Before: "; 

1 $numbers=array(1, 3, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 8); 

2 foreach($numbers as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 



echo "<br />After: "; 

3 $numbers=array_unique($numbers); // Remove duplicates 

echo '$numbers=<b>array_unique($numbers)i</b><br />'; 

foreach($numbers as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie  

1 Tablica indeksowana numerycznie o nazwie $numbers ma przypisaną listę liczb całkowitych. 

2 Pętla foreach służy do przechodzenia przez tablicę $numbers. Drukowana jest wartość każdego z 

elementów. 

3 Zauważ, że w tablicy $numbers istnieje wiele zduplikowanych wartości. Funkcja array_unique zwraca 

tablicę z duplikatami ; to znaczy tablica unikatowych wartości. 

Dodawanie elementów do tablicy 

PHP zapewnia wbudowane funkcje zwiększające rozmiar tablicy, umożliwiając dodawanie elementów. 

Funkcja: Co robi 

array_push(): umieszcza nowy element (y) na końcu tablicy 

array_splice(): Usuwa i / lub dodaje elementy do tablicy w dowolnej pozycji 

array_unshift(): dodaje nowy element (y) na początku tablicy 

Dodawanie elementów na początku tablicy 

Funkcja array_unshift() wstawia jeden lub więcej elementów na początek tablicy, zwiększając rozmiar 

tablicy o liczbę dodanych elementów. Zwraca liczbę elementów, które zostały dodane. 

Format 

int array_unshift ( array &array, mixed var [, mixed ...] ) 

Przykład  

<html><head><title>array_unshift()</title></head> 

<body bgcolor="yellow"> 

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

<?php 



echo "Before unshift(): "; 

1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry"); 

2 foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 

// Add new element to the beginning 

3 array_unshift($names, "Willie", "Liz"); 

echo "<br />After unshift(): "; 

foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 

4 echo "<p>Willie and Liz were added to the beginning of the 

array.</p>"; 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica numeryczna o nazwie $names ma przypisanych pięć wartości łańcuchowych. 

2 Pętla foreach jest używana do iteracji po tablicy $names. Każda wartość jest drukowana, gdy pętla 

przechodzi przez tablicę. 

3 Funkcja array_unshift() służy do dodawania nowych elementów na początek tablicy. W tym 

przykładzie „Willie” i „Liz” są dodawane na początku do tablicy $names. „Willie” otrzyma indeks 0 i 

wszystkie reszty wartości indeksu zostanie odpowiednio zwiększona. 

Dodawanie elementów na końcu tablicy 

Funkcja array_push() wypycha jeden lub więcej elementów na koniec tablicy, zwiększając rozmiar 

tablicy o liczbę dodanych elementów. Zwraca liczbę elementów, które zostały dodane. 

Format 

int array_push ( array &array, mixed var [, mixed ...] ) 

Przykład  

<html><head><title>array push()</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 



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

<?php 

echo "Before push(): "; 

1 $names=array("Tom", "Dan", "Christian", "Jerry"); 

2 foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 

3 array_push($names, "Tina", "Donna");// Add two elements 

echo "<br />After push(): "; 

foreach($names as $val){ 

echo "<em>$val </em>"; 

} 

4 echo "<p>Tina and Donna were added to the end of the 

array.</p>"; 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica numeryczna $names ma przypisane cztery wartości łańcuchowe. 

2 Pętla foreach jest używana do iteracji po tablicy $names. Każda wartość jest drukowana, gdy pętla 

przechodzi przez tablicę. 

3 Funkcja array_push() służy do dołączania nowych elementów na koniec tablicy. W tym przykładzie 

„Tina” i „Donna” są dołączane do tablicy $names. „Tomowi” zostanie przypisany indeks równy 0, a 

wszystkie pozostałe wartości indeksu zostaną odpowiednio zwiększone. 

Łączenie elementów usuwających i dodających tablice 

Słowo splatanie jest często kojarzone ze splataniem dwóch kawałków liny, folii lub nici DNA. To znaczy 

dołączyć. Elementy tablicy można usunąć, a to, co zostało, można z powrotem połączyć. Funkcja 

array_splice() usuwa część tablicy i łączy ją ponownie, prawdopodobnie zastępując usunięte wartości 

nowymi. Pierwszy argument to tablica, a drugi argument to miejsce w tablicy (zwane przesunięciem), 

w którym funkcja ma rozpocząć usuwanie elementów. Przesunięcie 0 to pierwsza pozycja w tablicy. 

Jeśli bierzesz elementy z końca tablicy, przesunięcie zaczyna się od liczby ujemnej. Przesunięcie –1 

oznacza koniec szyku. Trzeci, opcjonalny argument mówi funkcji, ile elementów chcesz usunąć. Jeśli 

nie określisz długości, metoda splice() usunie wszystko od przesunięcia do końca tablicy. Czwarty 

opcjonalny argument umożliwia wyświetlenie wartości zastępczych. (Użyj wbudowanej funkcji count(), 



aby uzyskać długość tablicy). Zwracane wartości to elementy, które zostały usunięte. Mówiąc 

najprościej, splice() usuwa dowolną liczbę elementów z tablicy, zaczynając od jakiejś pozycji, i pozwala 

zastąpić te elementy nowymi, jeśli chcesz. Następny zestaw przykładów pokazuje, w jaki sposób 

array_splice() jest używana do usuwania i zastępowania elementów w tablicy. 

Format 

array array_splice ( array &input, int offset [, int length [, array replacement]] ) 

Kopiowanie elementów tablicy 

Funkcja array_slice() 

W przypadku pomieszania terminów łączenie i plastrowanie, pomyśl o łączeniu jako o połączeniu 

dwóch kawałków taśmy lub liny i pomyśl o plastrze jak o kromce chleba lub kawałku szarlotki. Funkcja 

array_slice() wyodrębnia wycinek (niektóre określone elementy) tablicy, określony przez przesunięcie 

i liczbę elementów do wyodrębnienia. Zwraca określoną sekwencję elementów z tablicy i resetuje 

wartości klucza / indeksu. Jeśli argument logiczny ma wartość TRUE, wartości indeksu nie zostaną 

dostosowane. Aby uprościć, funkcja array_slice () kopiuje elementy z jednej tablicy i przypisuje je do 

innej tablicy. Tablica, która jest dzielona, nie jest zmieniana. 

Format 

array array_slice ( array array, int offset [, int length [, bool preserve_keys]] ) array = array_slice ( 

array_name, integer offset); array = array_slice ( array_name, integer offset, length); array = 

array_slice ( array_name, integer offset, length, boolean value); 

Przykład  

<html><head><title>array_slice()</title></head> 

<body bgcolor="cccc99"> 

<font face="verdana"> 

<pre> 

<b> 

<?php 

1 $names=array("Tom", "Dan", "Steve", "Christian", "Jerry"); 

echo "Original array before slice(): <br />"; 

print_r($names); 

2 $good_guys=array_slice($names, 0, 3); 

echo "<br />New array from array_slice(0,3):<br /> "; 

print_r($good_guys); 

3 $chosen_ones=array_slice($names, -2); 

echo "New array from array_slice(-2):<br />"; 

print_r($chosen_ones); 



echo "Original array after the slice(): <br />"; 

4 print_r($names); 

?> 

</pre> 

<b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 $names to tablica numeryczna zainicjowana listą ciągów. 

2 Pierwszym argumentem funkcji array_slice() jest przesunięcie pozycji, od której rozpocząć 

wybieranie elementów i drugi argument to długość lub liczba elementów do skopiowania. W tym 

przykładzie „Tom”, „Dan” i „Steve” są kopiowane do tablicy o nazwie $ good_guys. 

3 W tym przykładzie przesunięcie zaczyna się od końca szyku. Przesunięcie z -2 oznacza kopię zapasową 

o dwie pozycje od końca tablicy. Ponieważ nie określono długości, funkcja array_splice() będzie 

kopiować ostatnie dwa elementy, „Christian” i „Jerry”, z tablicy i przypisz je do $good_guys. 

Łączenie i scalanie tablic 

Funkcja array_combine() 

Funkcja array_combine() zwraca tablicę składającą się z kluczy i wartości. Klucze nowej tablicy składają 

się z wartości z pierwszej tablicy, a wartości związane z nowymi kluczami składają się z wartości z 

drugiej tablicy (PHP 5). Funkcja zwraca FALSE, jeśli istnieje nierówna liczba wartości w którejkolwiek z 

tablic używane jako argumenty. 

Format 

array array_combine ( array keys, array values ) 

Przykład 

<html> 

<head><title>Combining Arrays</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Combining Arrays</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $abbrev=array('CA', 'MT', 'VA'); 

2 $states=array('California','Montana','Virginia'); 

echo 'After combining $abbrev and $states',"<br />"; 

3 $combined=array_combine($abbrev, $states); 



4 print_r($combined); 

?> 

<pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 $names to tablica numeryczna zainicjowana listą ciągów. 

2 Pierwszym argumentem funkcji array_slice() jest przesunięcie pozycji, od której rozpocząć 

wybieranie elementów i drugi argument to długość lub liczba elementów do skopiowania. W tym 

przykładzie „Tom”, „Dan” i „Steve” są kopiowane do tablicy o nazwie $good_guys. 

3 W tym przykładzie przesunięcie zaczyna się od końca szyku. Przesunięcie o wartość -2 oznacza 

cofnięcie się o dwie pozycje od końca tablicy. Ponieważ długość nie jest określona, funkcja 

array_splice() skopiuje ostatnie dwa elementy, „Christian” i „Jerry”, z tablicy i przypisze je do 

$good_guys. 

Łączenie i scalanie tablic 

Funkcja array_combine() 

Funkcja array_combine () zwraca tablicę składającą się z kluczy i wartości. Klucze nowej tablicy składają 

się z wartości z pierwszej tablicy, a wartości związane z nowymi kluczami składają się z wartości z 

drugiej tablicy (PHP 5). Funkcja zwraca FALSE, jeśli istnieje nierówna liczba wartości w którejkolwiek z 

tablic ,używanych jako argumenty. 

Format 

array array_combine ( array keys, array values ) 

Przykład  

<html> 

<head><title>Combining Arrays</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Combining Arrays</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $abbrev=array('CA', 'MT', 'VA'); 

2 $states=array('California','Montana','Virginia'); 

echo 'After combining $abbrev and $states',"<br />"; 

3 $combined=array_combine($abbrev, $states); 

4 print_r($combined); 



?> 

<pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica numeryczna o nazwie $abbrev ma przypisane trzy wartości łańcuchowe. 

2 Tablica numeryczna o nazwie $states ma przypisane trzy wartości łańcuchowe. 

3 Funkcja array_combine() łączy dwie tablice, tak że wartości w pierwszej tablicy $abbrev stają się 

kluczami odpowiadającymi wartościom w drugiej tablicy, $states. Zwracana jest nowa tablica o nazwie 

$combined, asocjacyjna tablica par klucz-wartość. 

4 Połączona tablica jest drukowana. Klucze składają się z pierwszej tablicy, $abbrev, i wartości z drugiej 

tablicy, $states. 

Funkcja array_merge() 

Funkcja array_merge() łączy dwie lub więcej tablic w celu zwrócenia jednej tablicy. Wartości jednej 

tablicy są dołączane na końcu poprzedniej tablicy. 

Format 

array array_merge ( array array1 [, array array2 [, array ...]] ) 

Jeśli elementy tablicy mają te same klucze, klucz pierwszej tablicy zostanie nadpisany przez klucz 

następnej. Jeśli jednak tablice zawierają klucze numeryczne, późniejsza wartość nie nadpisze 

oryginalnej wartości, ale zostanie dodana. Jeśli podana jest tylko jedna tablica, a tablica jest 

indeksowana numerycznie, klucze są ponownie indeksowane w kolejności. 

Scalanie tablic indeksowanych numerycznie 

Przykład poniższy ilustruje łączenie tablic indeksowanych numerycznie za pomocą funkcji 

array_merge(). 

Przykład  

<html> 

<head><title>Merging Arrays</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Merging Arrays</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $primary=array('red', 'blue', 'yellow'); 

echo '$primary=array("red", "blue", "yellow")',"<br />"; 

2 $secondary=array('orange','purple','green'); 



echo '$secondary=array("orange","purple","green")',"<br 

/>"; 

echo 'After merging $primary and $secondary',"<br />"; 

3 $merged=array_merge($primary, $secondary); 

print_r($merged); 

?> 

<pre> </body> </html> 

Wyjaśnienie 

1 Inicjowana jest tablica numeryczna o nazwie $primary. 

2 Druga tablica numeryczna, nazwana $secondary, jest inicjowana trzema wartościami. 

3 Funkcja array_merge() dodaje drugą tablicę do pierwszej. Wartości indeksu drugiej tablicy są 

zwiększane w kolejności, w jakiej pojawiają się w nowej scalonej tablicy. 

Scalanie tablic asocjacyjnych 

Przykład ilustruje łączenie tablic asocjacyjnych i usuwanie zduplikowanych kluczy. 

Przykład  

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Merging Associative Arrays</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $cyclewear1=array('item'=>'jersey', 'color'=>'blue', 

'type'=> 'hooded'); 

2 $cyclewear2=array('size'=>'large','color'=>'white', 

'cost'=>'145'); 

echo 'After merging $cyclewear1 and $cyclewear2',"<br />"; 

3 $merged=array_merge($cyclewear1, $cyclewear2); 

4 print_r($merged); 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 



1 Tablica asocjacyjna jest inicjowana za pomocą par klucz-wartość. 

2 Ta tablica asocjacyjna ma klucz „kolor”, podobnie jak pierwsza. Po scaleniu wartość klucza „color” w 

pierwszej tablicy zostanie nadpisana przez wartość z drugiej tablicy. 

3 Druga tablica, $cyclewear2, jest dołączana do pierwszej tablicy, $cyclewear1. Jeśli pierwsza tablica i 

druga tablica mają zduplikowane klucze, zduplikowane klucze w pierwszej tablicy są nadpisywane. 

Funkcja array_merge_recursive() 

Funkcja array_merge_recursive() scala dwie lub więcej tablic rekurencyjnie. array_merge_recursive () 

łączy ze sobą elementy jednej lub więcej tablic, tak że wartości jednej tablicy są dołączane na końcu 

poprzedniej. Zwraca wynikową tablicę. 

Format 

array array_merge_recursive ( array array1 [, array ...] ) 

Jeśli masz dwie tablice asocjacyjne, które są łączone, a ich klucze są takie same, ale ich wartości są 

różne, funkcja array_merge_recursive () połączy wartości obu tablic w inną tablicę, jak pokazano w 

przykładzie. 

Jeśli tablice mają ten sam klucz numeryczny, późniejsza wartość nie zastąpi oryginalnej wartości, ale 

zostanie dołączona. 

Przykład  

<head><title>Merging Associative Arrays</title></head> 

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Merging Associative Arrays</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $cyclewear1=array('item'=>'jersey', 'color'=>'blue', 

'type'=> 'hooded'); 

2 $cyclewear2=array('size'=>'large','color'=>'white', 

'cost'=>'145'); 

echo 'After merging $cyclewear1 and $cyclewear2',"<br />"; 

3 $merged=array_merge_recursive($cyclewear1, $cyclewear2); 

4 print_r($merged); 

?> 

</pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 



1 Tablica asocjacyjna $cyclewear1 zawiera pary klucz-wartość opisujące element o nazwie „jersey”. 

2 Tablica asocjacyjna $cyclewear2 zawiera bardziej opisowe pary klucz-wartość, a także ma klucz 

„kolor”, ale z inną wartością. 

3 Funkcja array_merge_recursive() scala dwie tablice i gdzie klucz jest taki sam, tworzy tablicę wartości. 

Klucz „kolor” składa się teraz z tablicy kolorów, „niebieskiego” i „białego”. 

4 Po rekurencyjnym scaleniu dwóch tablic nowa tablica wróciła z array_merge_recursive() i jest 

drukowane. 

Operatory tablicowe 

Operatory tablicowe używane do manipulowania tablicami są wymienione w tabeli 8.10. Są to te same 

operatory, które omówiliśmy w rozdziale 5, „Operatory”, ale teraz są one stosowane do tablic, a nie 

do łańcuchów i liczb. 

Operator: Funkcja: Znaczenie 

$ a + $ b: Unia: Unia $ a i $ b 

$ a == $ b: Równość: PRAWDA, jeśli $ a i $ b mają te same pary klucz-wartość 

$ a === $ b: Tożsamość: PRAWDA, jeśli $ a i $ b mają te same pary klucz-wartość w tej samej kolejności 

i tego samego typu 

$ a! = $ b: Nierówność: PRAWDA, jeśli $ a nie jest równe $ b 

$ a <> $ b: Nierówność: PRAWDA, jeśli $ a nie jest równe $ b 

$ a! == $ b: Nonidentity: TRUE, jeśli $ a nie jest identyczne z $ b 

Operator związku 

Operator sumy łączy dwie tablice: Tablica po prawej stronie operatora jest łączona z tablicą po lewej 

stronie operatora. Jeśli którykolwiek z kluczy jest taki sam, klucze po lewej stronie tablicy nie zostaną 

nadpisane. Operator związku jest przedstawiony w przykładzie  

Przykład  

<html> 

<head><title>Union</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<b> 

<pre> 

<?php 

1 $colors=array('R'=>'red','G'=>'green','B'=>'blue'); 

2 $shades=array('G'=>'gray','BL'=>'black','W'=>'white'); 

/* two keys are the same */ 

3 $combo = $colors + $shades;// Join $shades to $colors 



print_r($combo) . "<p>"; 

4 print_r($ shades + $colors);// Now join $colors to $shades 

?> 

</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $colors ma przypisane pary klucz-wartość. 

2 Tablica o nazwie $shades ma przypisane pary klucz-wartość. Klucz „G” jest wspólny dla obu tablic, 

ale ma różne wartości. 

3 Operator sumy łączy razem dwie tablice. Obie tablice mają klawisz „G”. Wartości tablicy po lewej 

stronie, $colors, nie zostaną nadpisane przez wartości klawiszy po prawej stronie. 

4 Umieszczając $shades po lewej stronie operatora +, wartość jego Klawisz „G”, „szary” nie zostanie 

nadpisany. 

Równość i identyczne operatory 

W przypadku używania operatora równości do porównania dwóch tablic, jeśli zarówno klucze, jak i 

wartości mają tę samą wartość, są one równe, ale kolejność i typ danych nie mają znaczenia. Aby były 

identyczne, klucze i wartości muszą mieć ten sam typ danych, tę samą wartość i mieć tę samą kolejność. 

Przykład 

<html> 

<head><title>Equality and Identity</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

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

<?php 

1 $pets=array('dog', 'cat', 'bird'); 

2 $animals=array(1=>'cat',0 =>'dog', "2" => 'bird'); 

3 if ($pets == $animals){ // key-value pairs are equal 

echo "\$pets and \$animals are equal.<br />"; 

} 

else{ 

echo "\$pets and \$animals are not equal.<br />"; 

} 



4 if ($pets === $animals){ /* key-value pairs must be in the 

same order and keys are of the same type */ 

echo "\$pets and \$animals are identical.<br />"; 

} 

else{ 

5 echo "\$pets and \$animals are not identical.<br />"; 

} 

6 $pets=array('dog','cat', 'bird'); 

// Reorder key-values 

7 $animals=array(0=>'dog', 1=>'cat', 2=> 'bird'); 

8 if ($pets === $animals){ 

echo "Now \$pets and \$animals are identical.<br />"; 

} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tablica o nazwie $animals ma przypisane trzy wartości. Wartości indeksu 0, 1 i 2 są przypisywane 

automatycznie, jeśli nie zostaną określone. 

2, 3 Tablicy o nazwie $animals są przypisywane trzy wartości. Wartości indeksu 0, 1 i 2 są przypisane 

do każdego z elementów, ale elementy są ułożone w innej kolejności. Podczas sprawdzania równości  

tak długo, jak klucze i wartości są równe, tablice są równe. 

4 Podczas testowania pod kątem „identyczności” klucze i wartości nie tylko muszą być równe, ale 

muszą być w tej samej kolejności. 

5 Ta linia jest wykonywana, ponieważ „identyczny” test zakończył się niepowodzeniem w linii 4. 

6 Tablica o nazwie $ zwierzaki ma przypisane trzy wartości. Wartości indeksu 0, 1 i 2 są przypisywane 

automatycznie, jeśli nie zostaną określone. 

7 Tablica $animals ma przypisane indeksy numeryczne i wartości, które są w tej samej kolejności i 

zawierają te same wartości, co tablica $pets w linii 6. Mimo że wyglądają inaczej, elementy tablicy w 

tablicy $pets są ustawiane na początek indeks 0 domyślnie. 

8 Tablica $pets jest identyczna jak tablica $animals; to znaczy klucze i wartości są takie same i są w tej 

samej kolejności, wtedy wyrażenie jest prawdziwe. 


