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Wstęp
Czym	jest	PHP?
PHP	 to	 obecnie	 najpopularniejsza	 technologia	 związana
z	tworzeniem	serwisów	internetowych.	Przyjmuje	się,	że	termin	ten
pochodzi	 od	 PHP:	 Hypertext	 Preprocessor	 (jako	 akronim
rekursywny),	 choć	 nazwa	 pierwotnych	 wersji	 tego	 narzędzia
brzmiała	 Personal	 HomePage	 Tools	 (wg	 niektórych	 przekazów
Personal	HomePage	 Toolkit),	 skąd	 również	można	wywodzić	 skrót
PHP.	 Choć	 najczęściej	 kojarzony	 z	 dynamicznym	 generowaniem
stron	WWW,	jest	to	język	skryptowy,	który	można	wykorzystywać	do
bardzo	 wielu	 rozmaitych	 zadań	 (skrypty	 można	 uruchamiać	 np.
lokalnie	na	własnym	komputerze	domowym).

Nauka	PHP	 jest	 prosta	 dla	 początkującego	użytkownika,	 na	 pewno
O	wiele	 łatwiejsza	 niż	 klasycznych	 języków	 programowania,	 takich
jak	 C	 czy	 Java.	 Jednocześnie	 ten	 język	 oferuje	 sporo
zaawansowanych	 możliwości,	 z	 których	 mogą	 skorzystać	 także
doświadczeni	programiści.

PHP	 jest	 dostępny	 dla	 większości	 popularnych	 systemów
operacyjnych	 z	 rodziny	 Uniksa	 (m.in.	 Linuksa,	 Solarisa,	 HP-UX,
FreeBSD	 itp.),	 a	 także	 dla	 systemów	 Windows,	 MacOS	 itp.
Współpracuje	 też	 z	 serwerami	HTTP,	 takimi	 jak	Apache,	Microsoft
Internet	 Information	 Services,	 Personal	 Web	 Server,	 iPlanet,
Lighttpd,	a	także	z	wieloma	innymi.

Co	najważniejsze,	PHP	jest	dostępny	na	zasadach	open	source.	Nie
trzeba	 zatem	 wnosić	 opłat	 za	 korzystanie	 z	 niego,	 dostępny	 jest
także	pełny	kod	źródłowy!

O	książce
Materiał	 przedstawiony	 w	 książce	 obejmuje	 stosunkowo	 szeroki
zakres	tematyczny,	nie	sposób	było	jednak	omówić	wszystkie	aspekty
programowania	w	PHP,	 a	 także	 dostępne	 rozszerzenia	 i	 funkcje	—
nie	 takie	 jest	 też	 przeznaczenie	 tej	 publikacji.	 PHP	 5.	 Leksykon



kieszonkowy	 to	 przewodnik	 dla	 programistów,	 prezentujący
struktury	 i	 konstrukcje	 języka,	 a	 także	 sposoby	 wykonywania
podstawowych	 zadań	 programistycznych,	 takich	 jak	 operacje
wejścia-wyjścia,	 przetwarzanie	 tablic,	 obsługa	 ciągów	 znaków,
współpraca	z	przeglądarką	czy	programowanie	obiektowe.

Książka	 została	 napisana	 w	 taki	 sposób,	 aby	 mogła	 służyć
programistom	w	 codziennej	 pracy	 jako	podręczna	pomoc	naukowa,
w	 której	 szybko	 można	 znaleźć	 potrzebne	 informacje.	 Jest	 też
doskonałym	 uzupełnieniem	 i	 skondensowanym	 zbiorem	 materiałów
do	wykładów	i	kursów	z	języka	PHP,	nie	należy	jej	jednak	traktować
jak	 typowego	 kursu	 programowania.	 Osoby,	 które	 nigdy	 nie
programowały,	 a	 chciałyby	 samodzielnie	 opanować	 tę	 umiejętność,
powinny	najpierw	zapoznać	się	z	podręcznikiem[1],	a	dopiero	potem
wrócić	do	tej	pozycji.

[1]	Przykładem	takiego	podręcznika	jest	książka	PHP5.	Praktyczny
kurs.	Wydanie	II.



Rozdział	1.
Instalacja	i	konfiguracja
Istnieje	 wiele	 wersji	 serwera	 PHP	 dla	 wielu	 różnych	 systemów
operacyjnych,	nie	 jest	 zatem	możliwe	dokładne	opisanie	wszystkich
możliwych	 rodzajów	 instalacji	 —	 nie	 ma	 też	 takiej	 potrzeby.
Przedstawiony	 zostanie	 jedynie	 krótki	 opis	 tego	 procesu	 dla
systemów	z	 rodziny	Windows	oraz	Linux.	 Instalacja	nie	 jest	 jednak
skomplikowana	 i	 nikomu	 nie	 powinna	 przysporzyć	 większych
problemów.

Linux
Instalacja	za	pomocą	gotowych	pakietów
Dla	 większości	 popularnych	 dystrybucji	 Linuksa	 istnieją	 gotowe
pakiety	 PHP,	 które	 można	 swobodnie	 instalować	 za	 pomocą
mechanizmów	 systemowych.	 w	 przypadku	 narzędzi	 pracujących
w	 trybie	 graficznym	 należy	 skorzystać	 z	 Menedżera	 pakietów
i	wskazać	pakiet,	którego	nazwa	zwykle	zaczyna	się	od	ciągu	php-
X.Y.Z,	 gdzie	X.Y.Z	 to	 określenie	wersji,	 np.	5.3.5.	 Jeżeli	 PHP	ma
działać	 w	 wierszu	 poleceń,	 zazwyczaj	 konieczne	 będzie	 też
zainstalowanie	 pakietu	 oznaczonego	 jako	 php-cli-X.Y.Z	 lub
podobnie.	 Instalator	 przeprowadzi	 wszystkie	 niezbędne	 czynności,
w	 tym	 pobranie	 programowania,	 jego	 konfigurację	 i	 integrację
z	serwerem	Apache.

Jeśli	 instalacja	 przeprowadzana	 jest	 przy	 użyciu	 narzędzi
pracujących	w	trybie	tekstowym,	należy	w	konsoli	(wierszu	poleceń,
terminalu)	 uruchomić	 jeden	 z	 menedżerów	 pakietów	 z	 opcjami
wskazującymi	na	instalację	pakietu	php5.	Taka	komenda	dla	aplikacji
apt	będzie	miała	postać:

sudo	apt-get	install	php5

Alternatywnymi	 poleceniami	 pozwalającymi	 na	 instalację	 są
aptitude:



sudo	aptitude	install	php5

oraz	yum:

sudo	yum	install	php5

Instalacja	ze	źródeł
Instalacja	 PHP	 przebiega	 podobnie	 do	 instalacji	 innych	 pakietów
oprogramowania.	 Spakowany	 plik	 O	 nazwie	 typu	 php-X.Y.Z.tar.gz
(przy	 założeniu,	 że	 jest	 to	wersja	 spakowana	 archiwizatorami	gzip
i	tar),	np.	php-5.3.5.tar.gz,	najlepiej	skopiować	do	katalogu	/usr/src,
a	następnie	rozpakować,	wydając	polecenia:

gzip	–d	php-5.3.5.tar.gz

oraz

tar	–xvf	php-5.3.5.tar

I	przejść	do	powstałego	katalogu	php-5.3.5:

cd	./php-5.3.5

Kolejną	 czynnością	 jest	 skonfigurowanie	 pakietu.	 Liczba	 opcji	 jest
bardzo	 duża,	 a	 ich	 listę	 można	 zobaczyć	 po	 wydaniu	 polecenia
./configure	 --help.	 w	 typowym	 przypadku	 wykonywane	 jest
kompilowanie	 PHP	 jako	modułu	 serwera	 Apache	 2	wraz	 z	 obsługą
bazy	MySQL.	Przy	założeniu,	że	serwer	WWW	Apache	znajduje	się
w	katalogu	/usr/local/apache2/bin/,	wydaje	się	polecenie:

./configure	--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs	--	
with-mysql

Jeśli	 obsługa	 bazy	 danych	 MySQL	 nie	 jest	 konieczna,	 wystarczy
polecenie:

./configure	--with-apxs2=/usr/local/apache2/bin/apxs

Po	 zakończeniu	 procesu	 konfiguracji	 należy	 skompilować	 pliki,
wydając	komendę:

make



A	następnie	zainstalować	pakiet	w	systemie:

make	install

Niezbędne	jest	także	przygotowanie	pliku	konfiguracyjnego	php.ini.
Wraz	 z	 plikami	 pakietu	 jest	 dostępny	 przykładowy	 plik	 (php.ini-
development),	który	można	skopiować	do	katalogu	/usr/local/lib/,	np.
wydając	polecenie:

cp	php.ini-development	/usr/local/lib/php.ini

Integracja	z	serwerem	WWW	Apache
Podczas	 instalacji	PHP	z	gotowych	pakietów	integracja	z	serwerem
Apache	 jest	 wykonywana	 automatycznie	 i	 zwykle	 nie	 trzeba
dokonywać	 dodatkowych	 zmian.	 Gdyby	 jednak	 okazało	 się,	 że	 po
instalacji	 pliki	 PHP	 nadal	 nie	 są	 przetwarzane	 po	 stronie	 serwera,
trzeba	 wprowadzić	 odpowiednie	 wpisy	 w	 pliku	 konfiguracyjnym
Apache,	na	takiej	samej	zasadzie	jak	opisana	niżej.

Jeżeli	 PHP	 był	 instalowany	 ze	 źródeł,	 integracji	 należy	 dokonać
samodzielnie,	 co	 sprowadza	 się	 do	 dodania	 odpowiednich	 opcji
w	pliku	konfiguracyjnym	serwera	WWW.	w	typowych	instalacjach	plik
ma	 nazwę	 httpd.conf	 i	 znajduje	 się	 zwykle	 w	 katalogu
/etc/httpd/conf/httpd.conf,	 nie	 jest	 to	 jednak	 regułą	 i	 zależy	 od
konkretnej	 dystrybucji,	 np.	 w	 wersjach	 dla	 Ubuntu	 główny	 plik
konfiguracyjny	 ma	 nazwę	 apache2.conf	 i	 znajduje	 się	 w	 katalogu
/etc/apache2/.	 w	 razie	 wątpliwości	 należy	 sprawdzić	 to
w	dokumentacji	danego	systemu.

W	 pliku	 konfiguracyjnym	 powinna	 znaleźć	 się	 linia	 ładująca	 moduł
PHP:

LoadModule	php5_module	modules/libphp5.so

A	jeżeli	plik	 index.php	ma	być	traktowany	 jako	 jeden	z	domyślnych
(plik	 ładowany	 przy	 odwołaniu	 się	 do	 danego	 katalogu	 WWW	 bez
określania	nazwy	pliku),	należy	dodać	nazwę	index.php	w	dyrektywie
DirectoryIndex,	np.:

DirectoryIndex	index.html	index.php



Aby	 przetwarzane	 były	 pliki	 z	 rozszerzeniem	 .php,	 dodaje	 się
również	sekcję	FilesMatch	w	postaci:

<FilesMatch	\.php$>
				SetHandler	application/x-httpd-php
</FilesMatch>

Windows
Oczywiście,	 w	 systemach	 z	 rodziny	 Windows	 nie	 ma	 standardowo
dostępnego	 oprogramowania	 PHP	 i	 należy	 je	 zainstalować
samodzielnie.	 Można	 skorzystać	 z	 typowego	 instalatora,	 który
przeprowadzi	 automatycznie	 niezbędne	 czynności	 lub	 też	 wykonać
instalację	ręcznie.	PHP	może	być	zintegrowany	z	serwerem	Apache
w	 wersji	 dla	 Windows	 (o	 ile	 takie	 oprogramowanie	 zostało
zainstalowane)[2].

Korzystanie	z	instalatora
PHP	 5	 w	 wersji	 dla	 Windows	 dostępny	 jest	 pod	 adresem	 http://
windows.php.net	 (w	 typowych	 przypadkach	 należy	 wybrać	 wersję
oznaczoną	 Thread-Safe).	 Po	 pobraniu	 pliku	 instalacyjnego	 (o
schematycznej	nazwie	php-X.Y.Z-Win32-VC9-x86.msi ,	np.	php-5.3.6-
Win32-VC9-x86.msi)	 należy	 go	 uruchomić	 i	 postępować	 zgodnie	 ze
wskazówkami	 instalatora.	 Pojawi	 się	 m.in.	 ekran	 umożliwiający
wybór	 serwera	WWW,	 z	 którym	ma	współpracować	PHP	—	 trzeba
wybrać	 właściwą	 opcję,	 np.	 Apache	 2.2.X	 Module.	 w	 przypadku
serwera	 Apache	 niezbędne	 będzie	 również	wskazanie	 na	 kolejnym
ekranie	 katalogu,	 w	 którym	 znajduje	 się	 plik	 konfiguracyjny
httpd.conf	 (typowo	 C:\Program	 Files\Apache	 Software
Foundation\Apache2.2\).

Po	 zakończeniu	 instalacji	 konieczne	 może	 być	 zrestartowanie
serwera	 WWW.	 Jeżeli	 po	 wykonaniu	 tej	 czynności	 serwer	 nie
przetwarza	 plików	 PHP,	 najprawdopodobniej	 nie	 udała	 się
automatyczna	 integracja	 i	 trzeba	 ją	 wykonać	 ręcznie	 (zostało	 to
opisane	w	kolejnych	punktach).

http://windows.php.net%20


Instalacja	ręczna
Przy	instalacji	ręcznej	po	pobraniu	archiwum	zip	zawierającego	pliki
PHP	 należy	 rozpakować	 zawartość	 do	 wybranego	 katalogu,	 np.
c:\php\.	 Następnie	 trzeba	 skopiować	 plik	 php.ini-production
(zawiera	 ustawienia	 rekomendowane	 dla	 wersji	 produkcyjnej)	 lub
php.ini-development	(zawiera	ustawienia	rekomendowane	dla	wersji
deweloperskiej),	 tworząc	 nowy	 plik	 pod	 nazwą	 php.ini.	 Będzie	 on
zawierał	 ustawienia	 konfiguracyjne	 środowiska	 PHP.	 Warto	 też
zmodyfikować	 znajdującą	 się	 w	 nim	 opcję	 extension_dir	 tak,	 by
wskazywała	aktualny	katalog	z	rozszerzeniami	 (np.	c:\php\ext\).	Po
wykonaniu	 tych	 czynności	 można	 przystąpić	 do	 integracji	 PHP
z	danym	serwerem	WWW.

Integracja	z	serwerem	Apache
W	celu	integracji	z	serwerem	Apache	(w	wersji	2.X)	trzeba	odszukać
plik	konfiguracyjny.	w	typowych	instalacjach	ma	on	nazwę	httpd.conf
i	znajduje	się	zwykle	w	podkatalogu	conf	katalogu,	w	którym	został
zainstalowany	 serwer	 (typowo	 C:\Program	 Files\Apache	 Software
Foundation\Apache2.2\conf\).	 w	 pliku	 należy	 dopisać	 lub
odpowiednio	zmodyfikować	następujące	linie:

LoadModule	php5_module	"C:/Program	
Files/PHP/php5apache2_2.dll"
AddType	application/x-httpd-php	.php
PHPIniDir	"C:/Program	Files/PHP/"

Pierwsza	 odpowiada	 za	 załadowanie	 modułu	 obsługującego	 PHP,
druga	dodaje	obsługę	plików	O	rozszerzeniu	.php,	natomiast	trzecia
wskazuje	ścieżkę	dostępu	do	PHP.	Oczywiście,	ścieżki	dostępu	należy
odpowiednio	dostosować	do	danej	konfiguracji	 i	pamiętać,	aby	 jako
znaku	 separatora	 używać	 ukośnika	 zwykłego	 /.	 Po	 wykonaniu
wymienionych	czynności	trzeba	zrestartować	serwer	WWW.

Plik	konfiguracyjny	php.ini
Opcje	 konfiguracyjne	 środowiska	 wpływające	 na	 zachowanie	 PHP



zawarte	są	w	pliku	php.ini.	Lokalizacja	tego	pliku	jest	różna	i	zależy
od	 wykorzystywanego	 systemu	 oraz	 wersji	 oprogramowania.
w	 systemie	 Windows	 jest	 to	 zwykle	 katalog,	 w	 którym	 został
zainstalowany	 PHP	 (typowo	 C:\Program	 Files\PHP\php.ini),
natomiast	 w	 Linuksie	 zazwyczaj	 jest	 to	 jedna	 z	 następujących
ścieżek:	 /usr/local/lib/php.ini,	 /etc/php.ini,	 /etc/php5/php.ini	 lub
/etc/php5/apache2/php.ini.

Opcje	 zawarte	 w	 pliku	 konfiguracyjnym	 pozwalają	 decydować	 np.
O	tym,	czy	i	jakie	komunikaty	środowiska	PHP	mają	być	wyświetlane,
a	także	na	korzystanie	z	rozmaitych	rozszerzeń.	Należy	pamiętać,	że
po	 każdej	 zmianie	 konfiguracji	 konieczne	 jest	 zrestartowanie
serwera	WWW.

Oto	niektóre	opcje	konfiguracyjne,	na	które	warto	zwrócić	uwagę	po
zainstalowaniu	PHP.
·	memory_limit	—	maksymalna	ilość	pamięci	(w	bajtach),	jaką
może	zająć	pojedynczy	skrypt.	Wartość	-1	oznacza	brak	limitu.

·	post_max_size	—	maksymalna	liczba	danych,	która	może	być
przesłana	do	skryptu	metodą	POST.	Wartość	tę	podaje	się
w	bajtach.	Można	stosować	przyrostki	K	(kilo),	M	(mega)	i	G
(giga).

·	include_path	—	katalogi,	które	będą	przeszukiwane	podczas
korzystania	z	instrukcji	dołączających	pliki	do	skryptu,	O	ile	nie
została	podana	pełna	ścieżka	dostępu.

·	extension_dir	—	wskazanie	katalogu,	w	którym	umieszczone	są
rozszerzenia	PHP.

·	upload_max_filesize	—	maksymalny	rozmiar	pliku,	który	może
być	przesłany	do	skryptu.	Wartość	tę	podaje	się	w	bajtach.
Można	stosować	przyrostki	K	(kilo),	M	(mega)	i	G	(giga).

·	max_execution_time	—	maksymalny	czas	wykonywania	skryptu
podany	w	sekundach.	Wartość	0	oznacza	brak	limitu.

PHP	w	wierszu	poleceń
PHP	 może	 działać	 lokalnie,	 a	 skrypty	 mogą	 być	 uruchamiane
bezpośrednio	 w	 wierszu	 poleceń.	 w	 takiej	 sytuacji	 w	 Linuksie
w	konsoli	należy	wydać	polecenie	w	ogólnej	postaci:



ścieżka_dostępu_do_php/php	
ścieżka_dostępu_do_skryptu/nazwa_skryptu

Jeżeli	 np.	 plik	 wykonywalny	 .php	 został	 zainstalowany	 w	 katalogu
/usr/local/bin,	a	skrypt	O	nazwie	 index.php	znajduje	się	w	katalogu
/home/jkowalski/,	należy	wydać	polecenie:

/usr/local/bin/php	/home/jkowalski/index.php

Jeśli	 katalog,	 w	 którym	 znajduje	 się	 plik	 wykonywalny	 .php,	 jest
wpisany	do	zmiennej	środowiskowej	PATH,	a	skrypt	index.php	został
zapisany	w	katalogu	bieżącym,	wystarczy	polecenie:

php	./index.php

Aby	korzystać	z	PHP	w	wierszu	poleceń,	niezbędne	może	być	także
zainstalowanie	modułu	php5-cli.	Zależy	to	od	danej	dystrybucji	tego
systemu.	 Niekiedy	 pakiet	 ten	 jest	 instalowany	 razem	 z	 wersją
serwerową.	 Jeśli	 go	 nie	ma,	można	uzupełnić	 instalację	 za	 pomocą
jednego	 z	 poleceń	 (w	 zależności	 od	 tego,	 z	 jakiego	 menedżera
pakietów	chce	się	skorzystać):

sudo	apt-get	install	php5-cli
sudo	aptitude	install	php5-cli
sudo	yum	install	php5-cli

W	systemie	Windows	 nie	 trzeba	 instalować	 dodatkowych	modułów,
gdyż	 wersja	 dla	 wiersza	 poleceń	 jest	 dostępna	 standardowo.	 Aby
uruchomić	skrypt	w	konsoli,	należy	wpisać	ścieżkę	dostępu	do	pliku
php.exe,	 a	 po	 nim	—	 ścieżkę	 dostępu	 do	 pliku	 ze	 skryptem	 (jeżeli
ścieżki	dostępu	zawierają	znaki	spacji,	należy	je	ująć	w	cudzysłów),
np.:

"c:\Program	Files\php\php.exe"	c:\skrypty\index.php

Gdy	 ścieżka	 dostępu	 do	 php.exe	 znajduje	 się	 w	 zmiennej
środowiskowej	PATH,	a	skrypt	w	katalogu	bieżącym,	wystarczy	użyć
wersji	skróconej,	np.:

php.exe	index.php

[2]	Oczywiście,	możliwa	jest	też	integracja	z	innymi	serwerami
WWW,	np.	IIS.	Jednak	Apache	to	zwykle	najpopularniejsze



rozwiązanie.



Rozdział	2.
Struktura	języka
Struktura	skryptów
Skrypty	 PHP	 są	 umieszczane	 w	 plikach	 i	 składają	 się	 z	 instrukcji
wstawianych	 pomiędzy	 znacznikami	 otwierającym	 oraz
zamykającym.	 Skrypt	 znajdujący	 się	 w	 jednym	 pliku	 może	 być
podzielony	na	kilka	części,	 jest	 to	często	stosowane	przy	osadzaniu
skryptów	 w	 kodzie	 HTML.	 Każda	 część	 skryptu	 powinna	 wtedy
znaleźć	 się	 między	 wspomnianymi	 znacznikami.	 Ogólna	 struktura
prostego	skryptu,	w	którym	zastosowano	najpopularniejsze	znaczniki
kanoniczne	wygląda	następująco:

<?php
//tutaj	instrukcje	skryptu
?>

Przy	 podziale	 skryptu	 na	 dwie	 części	 i	 umieszczeniu	 między	 nimi
innych	danych	wyglądałoby	to	następująco:

<?php
//tutaj	pierwsza	część	skryptu
?>
Tutaj	inne	dane
<?php
//tutaj	druga	część	skryptu
?>

W	tym	przypadku	analizator	składniowy	PHP	pominie	wszelkie	dane
umieszczone	poza	znacznikami	PHP.

Znaczniki	skryptów	PHP
Do	 wyodrębnienia	 kodu	 skryptu	 od	 innych	 elementów	 (np.	 kodu
HTML)	 niezbędne	 jest	 umieszczenie	 go	 wewnątrz	 znaczników.



Analizator	składniowy	 (parser)	PHP	będzie	przetwarzał	 jedynie	 ten
fragment	 kodu,	 który	 znajdzie	 się	 pomiędzy	 znacznikami
otwierającym	 i	 zamykającym.	 Do	 dyspozycji	 są	 cztery	 typy
znaczników:
·	znaczniki	kanoniczne,
·	znaczniki	skryptów	HTML,
·	znaczniki	typu	SGML	(skrócone),
·	znaczniki	typu	ASP.

Znaczniki	kanoniczne
Znaczniki	 kanoniczne	 to	 standardowe	 i	 najczęściej	 spotykane
znaczniki	PHP	w	postaci:

<?php
//kod	skryptu
?>

Są	 one	 rozpoznawane	 zawsze,	 niezależnie	 od	 tego,	 jakie	 opcje
w	 pliku	 konfiguracyjnym	 są	 włączone.	 Zalecane	 jest	 stosowanie
wyłącznie	takich	znaczników.

Znaczniki	skryptów	HTML
Jest	to	typowy	znacznik	<script>,	w	którym	parametrowi	language
została	przypisana	wartość	php.	Konstrukcja	taka	ma	postać:

<script	language="php">
//kod	skryptu
</script>

Postać	 ta,	 podobnie	 jak	 postać	 kanoniczna,	 jest	 rozpoznawana
standardowo	 i	 nie	 wymaga	 włączania	 dodatkowych	 opcji
konfiguracyjnych.	Obecnie	podczas	zagnieżdżania	skryptów	w	kodzie
HTML	lub	XHTML	nie	należy	ich	stosować,	ponieważ	są	niezgodne
z	aktualnymi	standardami.

Znaczniki	typu	SGML



Znaczniki	 typu	 SGML	 to	 krótkie	 znaczniki	 mające	 następującą
postać:

<?
//kod	skryptu
?>

W	celu	skorzystania	z	tego	sposobu	zagnieżdżania	kodu	PHP	trzeba
w	pliku	konfiguracyjnym	php.ini	umieścić	linię	short_open_tag	=	On
lub	 włączyć	 opcję	 enable-short-tags	 podczas	 kompilacji	 pakietu.
Nie	 należy	 ich	 stosować	 w	 przypadku	 zagnieżdżania	 kodu	 PHP
w	plikach	XHTML.

Znaczniki	typu	ASP
Znaczniki	tego	typu	wywodzą	się	z	techniki	ASP.	Mają	one	postać:

<%
//kod	skryptu
%>

Aby	 można	 było	 korzystać	 z	 tego	 typu	 wyróżnienia	 bloków	 PHP,
należy	 w	 pliku	 konfiguracyjnym	 włączyć	 opcję	 asp_tags	 =	 On.
Możliwość	 korzystania	 ze	 znaczników	 ASP	 została	 wprowadzona
w	PHP	w	wersji	3.0.4.	Wykorzystanie	tej	opcji	nie	jest	zalecane.

Osadzanie	skryptów	w	kodzie
(X)HTML
Skrypt	PHP	może	być	osadzony	w	kodzie	(X)HTML	za	pomocą	jednej
z	wersji	znaczników	przedstawionych	w	poprzednich	podrozdziałach.
Ze	 względu	 na	 kwestie	 kompatybilności	 oraz	 przenośności	 kodu
zaleca	 się	 stosowanie	wyłącznie	pierwszej	wersji	 znaczników	 (czyli
znaczników	 kanonicznych).	 Przykładowa	 strona	 w	 standardzie
HTML	4.01	Strict	(dla	kodowania	znaków	w	standardzie	ISO-8859-
2)	zawierająca	instrukcję	PHP	generującą	przykładowy	tekst	będzie
wyglądała	następująco:



<!DOCTYPE	HTML	PUBLIC	"-//W3C//DTD	HTML	4.01//EN">
<html>
<head>
<meta	http-equiv="Content-Type"	content="text/html;	
charset=iso-8859-2">
<title>Moja	strona	WWW</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
echo("Pierwszy	skrypt	W	PHP.");
?>
</p>
</body>
</html>

Ta	 sama	strona	w	standardzie	XHTML	1.0	 (dla	kodowania	 znaków
z	standardzie	UTF-8)	będzie	miała	postać:

<!DOCTYPE	html	PUBLIC	"-//W3C//DTD	XHTML	1.0	Strict//EN">
<html>
<head>
<meta	http-equiv="Content-Type"	content="text/html;		
charset=utf-8"	/>
<title>Moja	strona	WWW</title>
</head>
<body>
<p>
<?php
echo("Pierwszy	skrypt	W	PHP.");
?>
</p>
</body>
</html>

Przeplatanie	kodu	(X)HTML	i	PHP
Ze	 względu	 na	 zwiększenie	 czytelności	 często	 stosowane	 jest
przeplatanie	 kodu	 (X)HTML	 i	 PHP,	 szczególnie	 przy	wykorzystaniu



instrukcji	warunkowych	 i	 pętli	 (wygodne	 jest	 też	wtedy	 stosowanie
składni	 alternatywnej	 omówionej	 w	 rozdziale	 3.).	 Przykład
dołączenia	warstwy	 generowanej	 za	 pomocą	 znacznika	 <div>,	 gdy
prawdziwy	jest	pewien	warunek,	może	wyglądać	następująco:

<!--	początek	kodu	HTML	-->
<?php
if(warunek){
?>
<div>
Tutaj	treść	warstwy
</div>
<?php
}
?>
<!--	dalsza	część	kodu	HTML	-->

W	takiej	sytuacji,	mimo	że	kod	HTML	warstwy	znajduje	poza	blokiem
HTML,	zostanie	dołączony	do	danych	wynikowych	(po	przetworzeniu
przez	skrypt)	tylko	wtedy,	gdy	warunek	zawarty	w	instrukcji	if	jest
prawdziwy.

Komentowanie	kodu
W	 kodzie	 PHP	 można	 zastosować	 trzy	 rodzaje	 komentarzy,	 dwa
zapożyczone	 ze	 składni	 takich	 języków	 jak	 C	 oraz	 C++	 i	 jeden
stosowany	w	powłokach	uniksowych.	Oto	one:
·	komentarz	blokowy,
·	komentarz	jednowierszowy,
·	komentarz	jednowierszowy	uniksowy.

Komentarz	blokowy
Ten	typ	komentarza	zaczyna	się	od	sekwencji	znaków	/*,	a	kończy
sekwencją	*/.	Wszystko	to,	co	znajduje	się	pomiędzy	nimi,	zostanie
zignorowane	przez	analizator	składniowy	PHP:

<?php
/*



To	jest	komentarz	blokowy
*/
?>

Należy	 pamiętać,	 że	 komentarz	 ten	 koniecznie	 musi	 znaleźć	 się
w	 bloku	 PHP.	 Nie	 wolno	 też	 dokonywać	 jego	 zagnieżdżania.	 Bez
problemu	 można	 natomiast	 zastosować	 wewnątrz	 komentarza
blokowego	komentarze	jednowierszowe.

Komentarz	jednowierszowy	zwykły
Komentarz	 tego	 typu	 obowiązuje	 od	 znaków	 rozpoczynających	 go,
którymi	 są	//,	 do	 końca	 bieżącego	wiersza.	Można	 go	 umieszczać
jedynie	w	bloku	PHP.

<?php
//To	jest	komentarz	jednowierszowy
?>

Komentarz	jednowierszowy	uniksowy
Komentarz	 tego	 typu	 obowiązuje	 od	 znaku	 rozpoczynającego	 go,
którym	 jest	#,	 do	końca	bieżącego	wiersza.	 Jego	 składnia	pochodzi
z	systemu	Unix.	Można	go	umieszczać	jedynie	w	bloku	PHP.

<?php
#To	jest	komentarz	jednowierszowy
?>

Typy	danych
Występujące	w	PHP	typy	danych	ogólnie	można	podzielić	na:
·	typy	proste	(skalarne),
·	typy	złożone,
·	typy	specjalne.

Typy	proste
Typy	proste	 (z	 ang.	primitive	 types)	 to	 inaczej	 typy	 skalarne	 (z



ang.	scalar	types).	Można	je	podzielić	na	następujące	rodzaje:
·	typ	boolean,
·	typ	integer,
·	typ	double	(float),
·	typ	string.

Sposób	tworzenia	wartości	typów	prostych	(zapisu	w	kodzie	skryptu)
został	opisany	w	podrozdziale	"Literały".

Typ	boolean
Dane	 tego	 typu	 mogą	 przyjmować	 wartości	 logiczne	 true	 (czyli
prawda)	 i	 false	 (czyli	 fałsz).	 Używane	 są	 najczęściej	 w	 różnych
wyrażeniach	 warunkowych,	 np.	 występujących	 instrukcjach	 if.
Słowa	 true	 i	 false	 mogą	 być	 zapisywane	 zarówno	 małymi,	 jak
i	dużymi	literami,	a	także	dowolną	kombinacją	małych	i	dużych	liter.

Typ	integer
Typ	 całkowitoliczbowy	 (oznaczany	 jako	 int	 lub	 integer)
reprezentuje	 dodatnie	 i	 ujemne	 liczby	 całkowite.	 w	 PHP	 nie
występuje	dostępna	zwykle	w	klasycznych	 językach	programowania
wersja	 typu	 całkowitego	 bez	 znaku.	 Maksymalny	 zakres	 typu
całkowitego	 zależy	 od	 platformy	 sprzętowo-systemowej,	 na	 jakiej
uruchamiany	 jest	 PHP.	 w	 systemach	 32-bitowych	 jest	 to	 zwykle	 to
32-bitowa	 (4-bajtowa)	 liczba	 ze	 znakiem,	 czyli	 obsługiwany	 jest
zakres	od	–231	do	231–1,	a	w	systemach	64-bitowych	—	64-bitowa
(8-bajtowa)	liczba	ze	znakiem,	czyli	obsługiwany	jest	zakres	od	–263
do	 263–1.	 w	 przypadku	 przekroczenia	 zakresu	 wartość	 jest
konwertowana	 do	 typu	 double	 (float).	 Rozmiar	 typu	 w	 danej
implementacji	 (na	 ilu	 bajtach	 są	 zapisywane	 wartości	 tego	 typu)
może	być	odczytany	ze	stałej	PHP_INT_SIZE,	natomiast	maksymalna
dopuszczalna	wartość	—	ze	stałej	PHP_INT_MAX.

Typ	float	(double)
Typ	 float	 (oznaczany	 również	 jako	 double)	 reprezentuje	 liczby
zmiennoprzecinkowe	 (inaczej	 zmiennopozycyjne,	 z	 ang.	 floating
point).	 Ich	 zakres,	 podobnie	 jak	 dla	 typu	 integer,	 zależy	 od
platformy	 sprzętowo-systemowej.	 z	 reguły	 maksymalna	 wartość



oscyluje	w	okolicach	1.8e308.

Typ	string
Typ	 string	 to	 typ	 łańcuchowy,	 który	 służy	 do	 zapamiętywania
sekwencji	znaków	(a	także	bajtów).	Nie	ma	formalnego	ograniczenia
długości	 ciągu	 —	 zależy	 to	 od	 dostępnych	 zasobów	 systemowych
i	 nałożonych	 ograniczeń	 w	 wykorzystaniu	 pamięci	 przez	 skrypt.
Pojedynczy	znak	zapamiętywany	jest	na	 jednym	bajcie,	nie	ma	więc
bezpośredniej	 obsługi	 standardu	 Unicode.	 Łańcuch	 znaków	 można
utworzyć	w	jednym	z	czterech	sposobów	zapisu:
·	wykorzystując	znaki	apostrofu,
·	wykorzystując	znaki	cudzysłowu,
·	wykorzystując	składnię	heredoc,
·	wykorzystując	składnię	nowdoc	(począwszy	od	PHP	w	wersji
5.3.0).

Wymienione	 sposoby	 zostały	 omówione	 w	 podrozdziale	 "Literały",
a	występujące	między	nimi	praktyczne	różnice	również	w	rozdziale
5.

Typy	złożone
Wśród	 typów	 złożonych	 (z	 ang.	 complex	 types,	 compound	 types)
wyróżniamy	typy:
·	tablicowe	(z	ang.	array	types),
·	obiektowe	(z	ang.	object	types).

Pierwszy	rodzaj	zostanie	omówiony	w	rozdziale	6.,	natomiast	drugi
—	w	rozdziale	9.

Typy	specjalne
Typ	resource
Wprowadzony	 w	 PHP	 4	 specjalny	 typ	 danych,	 przechowujący
odniesienie	 do	 zasobów	 zewnętrznych	 (ang.	 resource),	 takich	 jak
elementy	 systemu	 plików,	 połączenia	 z	 bazami	 danych.	 Zasoby
i	zmienne	typu	resource	są	tworzone	za	pomocą	funkcji	specjalnych.



Typ	null
Typ	null	jest	typem	specjalnym,	informującym,	że	dana	zmienna	nie
przechowuje	 żadnej	 wartości.	 Został	 wprowadzony	w	 PHP	 4.	 Jego
użycie	 jest	 praktycznie	 takie	 samo	 jak	 w	 innych	 językach
programowania.	 Przypisanie	 zmiennej	 wartości	 null	 odbywa	 się
przy	użyciu	konstrukcji:

$zmienna	=	null;

Wielkość	liter	w	zapisie	słowa	null	nie	ma	znaczenia.

Literały
Literały,	 czyli	 stałe	 napisowe	 (z	 ang.	 string	 constant,	 literal
constant),	 to	 stałe	 reprezentujące	 w	 skrypcie	 jawne	 wartości	 (np.
ciąg	 znaków	 12	 jest	 literałem	 interpretowanym	 przez	 PHP	 jako
wartość	 całkowita	 dodatnia	 równa	 12	 zapisana	 w	 systemie
dziesiętnym).	Można	je	podzielić	na:
·	literały	całkowite,
·	literały	rzeczywiste	(zmiennoprzecinkowe),
·	literały	łańcuchowe,
·	literały	logiczne,
·	literał	null.

Literały	całkowite
Literały	 całkowite	 reprezentują	 liczby	 całkowite.	Są	 to	 zatem	ciągi
cyfr,	 które	mogą	 być	 poprzedzone	 znakiem	 plus	 (+)	 lub	minus	 (–).
Jeżeli	 ciąg	 cyfr	 nie	 jest	 poprzedzony	 żadnym	 znakiem	 lub	 jest
poprzedzony	 znakiem	 +,	 reprezentuje	 wartość	 dodatnią,	 jeżeli
natomiast	jest	poprzedzony	znakiem	–,	reprezentuje	wartość	ujemną.
Kiedy	 literał	 rozpoczyna	 się	 od	 cyfry	 zero,	 jest	 traktowany	 jako
wartość	ósemkowa,	jeżeli	natomiast	rozpoczyna	się	od	ciągu	znaków
0x	 lub	 0X,	 jest	 traktowany	 jako	 wartość	 szesnastkowa
(heksadecymalna).	 w	 zapisie	 wartości	 szesnastkowych	 mogą	 być
wykorzystywane	zarówno	małe,	jak	i	duże	literały	alfabetu	od	a	do	F.
Poniżej	przedstawione	zostały	przykładowe	literały	całkowite.



123 dodatnia	całkowita	wartość	dziesiętna	123

-123 ujemna	całkowita	wartość	–123

012 dodatnia	całkowita	wartość	ósemkowa	równa	10	dziesiętnie

-024 ujemna	całkowita	wartość	ósemkowa	równa	–20	dziesiętnie

0xFF dodatnia	 całkowita	 wartość	 szesnastkowa	 równa	 255
dziesiętnie

-0x0f ujemna	 całkowita	 wartość	 szesnastkowa	 równa	 –15dziesiętnie

Literały	rzeczywiste
(zmiennoprzecinkowe)
Literały	 rzeczywiste	 reprezentują	 liczby	 rzeczywiste
(zmiennoprzecinkowe,	 zmiennopozycyjne).	 Są	 to	 zatem	 ciągi	 cyfr
zawierające	 separator	 dziesiętny	 (znak	 kropki)	 lub	 zapisane
w	 notacji	 wykładniczej	 z	 literą	 E	 bądź	 e	 (patrz	 podane	 niżej
przykłady).	Mogą	być	poprzedzone	znakiem	plus	(+)	lub	minus	(–).

Jeżeli	 przed	 ciągiem	 cyfr	 nie	występuje	 żaden	 dodatkowy	 znak	 lub
też	 występuje	 znak	 +,	 literał	 reprezentuje	 wartość	 dodatnią,	 jeśli
natomiast	przed	ciągiem	cyfr	występuje	znak	–,	 literał	reprezentuje
wartość	ujemną.

Literały	 rzeczywiste	mogą	 być	 zapisywane	 w	 notacji	 wykładniczej,
w	 postaci	 X.YeZ,	 gdzie	 X	 to	 część	 całkowita,	 Y	 część	 dziesiętna,
natomiast	 Z	 to	 wykładnik	 potęgi	 liczby	 10.	 Zapis	 taki	 oznacza	 to
samo	co	X.Y×10Z.	Oto	przykłady	literałów	rzeczywistych:

1.1 dodatnia	wartość	rzeczywista	1,1

-1.1 ujemna	wartość	rzeczywista	−1,1



0.2e100 dodatnia	wartość	rzeczywista	20

0.1E2 dodatnia	wartość	rzeczywista	10

2e-2 dodatnia	wartość	rzeczywista	0,02

-3.4E-1 ujemna	wartość	rzeczywista	−0,34

Literały	łańcuchowe
Literały	łańcuchowe	pozwalają	na	zapisywanie	ciągów	znaków.	Mogą
być	tworzone	za	pomocą	czterech	różnych	sposobów	zapisu:
·	z	wykorzystaniem	znaków	apostrofu,
·	z	wykorzystaniem	znaków	cudzysłowu,
·	Z	wykorzystaniem	składni	heredoc,
·	z	wykorzystaniem	składni	nowdoc	(począwszy	od	PHP	5.3.0).

Składnia	ze	znakami	apostrofu
Pierwszym	 sposobem	deklaracji	 łańcucha	 znakowego	 jest	 ujęcie	 go
w	 znaki	 apostrofu.	 PHP	 praktycznie	 nie	 dokonuje	 interpretacji
takiego	 ciągu	 znaków,	 jeśli	 zatem	 zostanie	wyświetlony	 na	 ekranie
(wysłany	 do	 przeglądarki),	 pojawi	 się	 w	 większości	 przypadków
w	niezmienionej	postaci.	Przykładem	takiego	ciągu	jest:	'abc'.

Wyjątkiem	 od	 tej	 zasady	 jest	 specjalne	 traktowanie	 samego	 znaku
apostrofu.	Jeśli	ma	być	umieszczony	w	napisie,	należy	poprzedzić	go
znakiem	 \	 (lewy	 ukośnik,	 z	 ang.	 backslash).	 Podobnie	 aby
uzyskać	sekwencję	\',	należy	napisać	\\'.

Składnia	ze	znakami	cudzysłowu
Ciąg	znaków	ujęty	w	znaki	cudzysłowu	jest	przetwarzany	przez	PHP.
Wynikają	z	tego	dwie	najważniejsze	konsekwencje.
·	w	takich	ciągach	mogą	być	stosowane	sekwencje	znaków
specjalnych	i	te	sekwencje	będą	interpretowane.

·	Występujące	w	takich	ciągach	nazwy	zmiennych	będą



przetwarzane	na	ich	wartości.
Przykładem	 prostego	 ciągu	 tego	 typu	 jest	 "abc",	 a	 to	 ciąg
zawierający	nazwę	zmiennej:

"Wartość	zmiennej	to:	$licznik"

Listę	sekwencji	specjalnych	oraz	zasady	przetwarzania	zmiennych	na
ich	wartości	przedstawiono	w	rozdziale	5.

Składnia	heredoc
W	 składni	 heredoc	 łańcuch	 znakowy	 rozpoczyna	 się	 od	 sekwencji
<<<,	 po	 której	 następuje	 identyfikator.	 Identyfikator	 jest	 następnie
wykorzystywany	 w	 celu	 zasygnalizowania	 końca	 łańcucha
znakowego,	schematycznie:

<<<ID1
Przykładowy	ciąg	znaków
ID1;

Nazwa	 identyfikatora	musi	 się	 zaczynać	od	 znaku	podkreślenia	 lub
litery	 oraz	może	 zawierać	dowolną	 kombinację	 liter,	 cyfr	 i	 znaków
podkreślenia.	 Linia	 kończąca	 nie	 może	 zawierać	 żadnych	 innych
znaków	 oprócz	 identyfikatora	 i	 średnika.	 Uwaga	 ta	 dotyczy
wszystkich	znaków,	również	spacji,	tabulatorów	itp.

Ciągi	zapisane	według	składni	heredoc	są	przetwarzane	przez	PHP,
podobnie	jak	ciągi	utworzone	za	pomocą	znaków	cudzysłowu.

Składnia	nowdoc
Składnia	typu	nowdoc	została	wprowadzona	w	PHP	5.3.0.	Zasady	jej
tworzenia	są	podobne	do	zasad	heredoc.	Należy	użyć	sekwencji	<<<,
po	 której	 następuje	 identyfikator,	 z	 tym	 że	 identyfikator	 musi	 być
ujęty	 w	 znaki	 apostrofu	 prostego.	 Identyfikator	 jest	 następnie
wykorzystywany	 w	 celu	 zasygnalizowania	 końca	 łańcucha
znakowego,	jednak	bez	znaków	apostrofu,	schematycznie:

<<<'ID1'
Przykładowy	ciąg	znaków
ID1;



Ciągi	 zapisane	 według	 składni	 nowdoc	 nie	 są	 przetwarzane	 przez
PHP,	 podobnie	 jak	 ciągi	 utworzone	 wyłącznie	 za	 pomocą	 znaków
apostrofu.

Literały	logiczne
Literały	logiczne	występują	jedynie	w	dwóch	postaciach.	Pierwsza	to
słowo	true	oznaczające	prawdę,	a	druga	to	słowo	false,	czyli	fałsz.
w	 obu	 przypadkach	 można	 używać	 zarówno	 małych,	 jak	 i	 dużych
liter.

Literał	null
Literał	 null	 jest	 stosowany	 jako	 określenie	 wartości	 typu
specjalnego	null.	Zapisywany	jest	jako	ciąg	znaków	null.	w	zapisie
można	stosować	i	małe,	i	duże	litery.

Identyfikatory
Identyfikatory	 to	 ciągi	 znaków	 będące	 nazwami	 zmiennych,	 klas,
funkcji,	 parametrów	 itp.	w	PHP	mogą	 składać	 się	 z	 liter,	 cyfr	 oraz
znaku	 podkreślenia,	 nie	 mogą	 jednak	 rozpoczynać	 się	 od	 cyfry.
Dopuszczalne	 jest	 stosowanie	w	nazwach	 znaków	narodowych	 (np.
polskich	liter),	a	dokładniej	znaków	O	kodach	ASCII	powyżej	126	(od
127	 do	 255).	 Duże	 i	 małe	 litery	 są	 rozróżniane.	 Symbole
rozpoczynające	się	od	dwóch	znaków	pokreślenia	są	zarezerwowane
dla	 wewnętrznych	 mechanizmów	 PHP	 i	 nie	 zaleca	 się	 używania
takich	konstrukcji	w	zwykłych	identyfikatorach.

Słowa	kluczowe	(zarezerwowane)
Poniżej	 zostały	 przedstawione	 słowa	 kluczowe	 stosowane	 jako
konstrukcje	języka.	Są	one	zastrzeżone	i	nie	mogą	być	używane	jako
identyfikatory	 w	 skryptach.	 Słowa	 oznaczone	 symbolem	 *	 są
zarezerwowane	 od	 PHP	 5.3,	 natomiast	 oznaczone	 symbolem	 **	 są
zarezerwowane	 tylko	 w	 PHP	 4,	 a	 w	 nowszych	 wersjach	można	 je
stosować.



abstract const endif if public

and continue endswitch implements static

array() declare endwhile instanceof switch

as default extends interface throw

break do final namespace* try

case else for new use

catch elseif foreach old_function** var

cfunction** enddeclare function or while

class endfor global private xor

clone endforeach goto* protected

Zmienne
Zmienne	w	PHP	rozpoczynają	 się	od	 znaku	$,	 po	którym	następuje
nazwa	zmiennej.	Przy	nazywaniu	zmiennych	obowiązują	 takie	same
zasady	jak	przy	innych	identyfikatorach	—	nazwa	może	zaczynać	się
od	litery	lub	znaku	podkreślenia,	po	których	może	nastąpić	dowolna
kombinacja	 liter,	 cyfr	 i	 znaków	podkreślenia.	 Prawidłowe	 są	 zatem
nazwy:

$zmienna
$zmienna_1
$_123
$_1_zmienna

Małe	 i	 duże	 litery	 są	 rozróżniane,	 a	 zatem	 przykładowe	 zapisy



$liczba	i	$Liczba	oznaczają	dwie	różne	zmienne.

Przypisanie	wartości	do	zmiennej	odbywa	się	za	pomocą	operatora	=.
Można	zatem	napisać:

$liczba	=	124;
$napis	=	"tekst";

Typ	 zmiennej	 jest	 ustalany	 automatycznie,	w	momencie	nadania	 jej
określonej	 wartości.	 Zatem	 w	 pierwszym	 przypadku	 powstała
zmienna	 typu	 całkowitoliczbowego,	 a	 w	 drugim	 —	 zmienna	 typu
string.

Ponowne	przypisanie	wartości	do	zmiennej	powoduje	zmianę	jej	typu:

$zmienna	=	124;	//zmienna	typu	integer
$zmienna	=	"tekst";	//zmiana	typu	na	string
$zmienna	=	1.24;	//zmiana	typu	na	double

Domyślnie	przypisanie	wartości	zmiennej	odbywa	się	przez	wartość,
tzn.	wartość	wyrażenia	znajdującego	się	po	prawej	stronie	operatora
przypisania	jest	kopiowana	do	zmiennej,	a	oryginalne	wyrażenie	nie
jest	modyfikowane.	Zilustrowano	to	w	poniższym	kodzie:

<?php
$liczba1	=	10;
$liczba2	=	$liczba1;
//tu	obie	zmienne	mają	wartość	10
$liczba2	=	5;
//tu	zmienna	$liczba1	ma	wartość	10,	A	$liczba2	wartość	5
echo	$liczba1,	"\n";
echo	$liczba2,	"\n";
?>

Aby	 uzyskać	 przypisanie	 przez	 referencję,	 wyrażenie	 należy
poprzedzić	 znakiem	 &,	 przy	 czym	 przez	 referencję	 może	 być
przekazana	tylko	nazwana	zmienna	(czyli	nie	może	to	być	wyrażenie,
którego	 wynikiem	 jest	 np.	 wartość	 całkowita).	 Można	 się	 O	 tym
przekonać,	zmieniając	instrukcję	przypisania	z	powyższego	kodu:

$liczba2	=	$liczba1;

na:



$liczba2	=	&$liczba1;

Zmienne	nazwy	zmiennych
Wartość	zmiennej	może	być	potraktowana	jak	nazwa	innej	zmiennej.
Jeśli	np.	istnieje	zmienna	$nazwa	zawierająca	ciąg	znaków	liczba,	to
ten	 ciąg	 może	 zostać	 uznany	 za	 nazwę	 zmiennej.	 Aby	 użyć	 takiej
konstrukcji,	przed	nazwą	pierwotną	należy	dodać	znak	$,	np.:

$$nazwa	=	100;

Wykonanie	takiej	instrukcji	spowoduje	powstanie	zmiennej	O	nazwie
$liczba	 i	 wartości	 100.	 Będzie	 się	 można	 do	 niej	 odwoływać
zarówno	 za	 pomocą	 powyższej	 instrukcji,	 jak	 i	 przy	 użyciu	 zapisu
standardowego:

$liczba	=	100;

np.:

<?php
$nazwa	=	'liczba';
$$nazwa	=	100;
echo	$nazwa,	"\n";
echo	$$nazwa,	"\n";
echo	$liczba,	"\n";
$liczba	=	200;
echo	$$nazwa,	"\n";
echo	$liczba,	"\n";
?>

Zmienne	superglobalne
W	 PHP	 do	 dyspozycji	 jest	 zestaw	 zmiennych	 globalnych
(nazywanych	superglobalnymi	lub	autoglobalnymi),	które	są	dostępne
w	każdej	części	skryptu.	Większość	z	nich	to	tablice	pozwalające	na
uzyskanie	 najróżniejszych	 informacji	 konfiguracyjnych	 oraz
związanych	z	bieżącym	wywołaniem	skryptu.



$GLOBALS

To	tablica	zawierająca	odniesienie	do	każdej	zmiennej	zdefiniowanej
przez	 użytkownika,	 która	 ma	 zasięg	 globalny	 dla	 danego	 skryptu.
Kluczami	 tej	 tablicy	 są	 nazwy,	 a	 wartościami	 kluczy	 —	 wartości
zmiennych.	Tablica	$GLOBALS	została	wprowadzona	w	PHP	3.

$_SERVER

Jest	 to	 tablica	 zawierająca	 informacje	 ustawiane	 przez	 serwer
WWW.	Można	z	niej	odczytać	m.in.	dane	dotyczące	połączenia,	które
wywołało	dany	skrypt,	np.	adres	IP,	port,	wartości	nagłówków	HTTP
itp.	 Zmienna	 ta	 jest	 dostępna	 od	 PHP	 4.1.0.	 w	 wersjach
wcześniejszych	 do	 tego	 celu	 wykorzystywana	 była	 zmienna
$HTTP_SERVER_VARS.

$_GET

Tablica,	w	której	znajdują	się	dane	przekazane	do	serwera	WWW	za
pomocą	 metody	 GET.	 Zmienna	 $_GET	 jest	 dostępna	 od	 PHP	 4.1.0.
w	 wersjach	 wcześniejszych	 do	 tego	 celu	 wykorzystywana	 była
zmienna	$HTTP_GET_VARS.

$_POST

Tablica	zawierająca	dane	przekazane	do	serwera	WWW	przy	użyciu
metody	 POST.	 Zmienna	 $_POST	 jest	 dostępna	 od	 PHP	 4.1.0.
w	 wersjach	 wcześniejszych	 do	 tego	 celu	 wykorzystywana	 była
zmienna	$HTTP_	POST_VARS.

$_COOKIE

Tablica	zawierająca	cookies	przekazane	z	serwera	WWW.	Zmienna
$_COOKIE	jest	dostępna	od	PHP	4.1.0.	w	wersjach	wcześniejszych	do
tego	celu	wykorzystywana	była	zmienna	$HTTP_COOKIE_VARS.

$_FILES

Tablica	 zawierająca	 elementy	 przekazane	 do	 skryptu	 za	 pomocą
metody	 POST	 podczas	 przesyłania	 plików	 do	 serwera.	 Zmienna
$_FILES	jest	dostępna	od	PHP	4.1.0.	w	wersjach	wcześniejszych	do



tego	celu	wykorzystywana	była	zmienna	$HTTP_POST_FILES.

$_ENV

Tablica	 zawierająca	 wartości	 zmiennych	 środowiskowych
przekazanych	z	systemu,	na	którym	działa	PHP.	Zmienna	$_ENV	 jest
dostępna	 od	 PHP	 4.1.0.	 w	 wersjach	 wcześniejszych	 do	 tego	 celu
wykorzystywana	była	zmienna	$HTTP_ENV_VARS.

$_REQUEST

Tablica	 asocjacyjna	 zawierająca	 dane	 z	$_GET,	 $_POST	 i	 $_COOKIE.
Zmienna	 $_REQUEST	 jest	 dostępna	 od	 PHP	 4.1.0,	 nie	 ma
odpowiednika	we	wcześniejszych	wersjach.	Do	PHP	4.3.0	$_REQUEST
zawierała	również	dane	z	tablicy	$_FILES.

$_SESSION

Tablica	 asocjacyjna	 z	 danymi	 związanymi	 z	 bieżącą	 sesją.	Zmienna
$_SESSION	 jest	dostępna	od	PHP	4.1.0.	w	wersjach	wcześniejszych
do	tego	celu	wykorzystywana	była	zmienna	$HTTP_SESSION_VARS.

$php_errormsg

Zmienna	 zawierająca	 tekst	 poprzedniego	 komunikatu	 O	 błędzie
wygenerowanego	przez	PHP.	Jest	dostępna	tylko	wtedy,	gdy	w	pliku
konfiguracyjnym	php.ini	 opcja	 track_errors	 została	 ustawiona	 na
On	(włączona).

$HTTP_RAW_POST_DATA

Zmienna	zawierająca	nieprzetworzone	dane	przesłane	do	skryptu	za
pomocą	metody	POST.

$http_response_header

Tablica	 zawierająca	 nagłówki	 protokołu	 HTTP	 przesłane	 przez
serwer	w	odpowiedzi	na	otrzymane	żądanie	(odwołanie).

$argc



Zawiera	liczbę	argumentów	przekazanych	do	interpretera	PHP,	gdy
skrypt	 jest	wywoływany	z	wiersza	poleceń.	Pierwszym	argumentem
jest	nazwa	pliku	zawierającego	skrypt.	Zmienna	 jest	dostępna,	 jeśli
w	 pliku	 konfiguracyjnym	 php.ini	 została	 włączona	 opcja
register_argc_argv.

$argv

Tablica	argumentów	przekazanych	do	 interpretera	PHP,	gdy	 skrypt
został	 wywołany	 z	 wiersza	 poleceń.	 Pierwszym	 elementem	 tablicy
($argv[0])	 jest	 nazwa	 pliku	 ze	 skryptem.	 Zmienna	 jest	 dostępna,
jeśli	 w	 pliku	 konfiguracyjnym	 php.ini	 została	 włączona	 opcja
register_	argc_argv.

Automatyczne	i	wymuszone
konwersje	typów
Konwersje	automatyczne
W	 PHP	 podczas	 przetwarzania	 wyrażeń	 wykonywane	 są
automatyczne	konwersje	typów	danych.	Dobierany	jest	typ	najlepiej
pasujący	 do	 wykonywanej	 operacji.	 Jeżeli	 np.	 zostanie	 wykonana
próba	dodania	do	siebie	dwóch	łańcuchów	znakowych	(typ	string),
najpierw	 zostaną	 skonwertowane	 do	 typu	 numerycznego
(całkowitoliczbowego	 lub	 zmiennoprzecinkowego),	 a	 następnie
zostanie	 wykonane	 dodawanie	 arytmetyczne.	 Podobnie	 będzie
w	 przypadku	 próby	 dodania	 liczby	 do	 ciągu	 znaków.	 Próba	 użycia
operatora	 konkatencji	 (łączenia)	 łańcuchów	 znakowych	 do
argumentów	typu	liczbowego	spowoduje	najpierw	konwersję	liczb	na
ciągi	 znaków,	 a	 dopiero	 potem	 wykonanie	 operacji	 łączenia	 itd.
Zasady	 obowiązujące	 przy	 konwersji	 typów	 danych	 zostały
przedstawione	w	punkcie	"Zasady	konwersji	typów".

Wymuszanie	konwersji
Konwersja	wymuszona,	czyli	rzutowanie	typów,	odbywa	się	w	sposób



znany	 z	 innych	 języków	 programowania	 O	 podobnej	 składni.
Zmienną,	wyrażenie	czy	wartość	należy	poprzedzić	nazwą	 typu,	na
który	dokonywane	jest	rzutowanie,	ujętą	w	nawias	okrągły,	czyli:
·	(boolean)	lub	(bool)	—	dla	typu	boolean,
·	(integer)	lub	(int)	—	dla	typu	całkowitoliczbowego	integer,
·	(double)	lub	(float),	lub	(real)	—	dla	typu
zmiennoprzecinkowego	double,

·	(string)	—	dla	typu	łańcuchowego	string,
·	(array)	—	dla	typu	tablicowego	array,
·	(object)	—	dla	typu	obiektowego	object,
·	(unset)	—	dla	typu	NULL	(w	PHP	5	lub	nowszych).

Użycie	rzutowania	typów	zostało	zobrazowane	w	poniższym	kodzie.

<?php
$napis	=	"150.34	to	jest	napis";
echo	"typ	string:	$napis\n";
$liczba	=	(double)$napis;
echo	"typ	double:	$liczba\n";
$liczba	=	(integer)$napis;
echo	"typ	integer:	$liczba\n";
$liczba	=	(integer)(double)$napis;
echo	"po	dwukrotnym	rzutowaniu:	$liczba\n";
?>

Zmiany	 typu	 zmiennej	 można	 dokonać	 również	 przy	 użyciu	 jednej
z	funkcji	konwertujących:
·	intval	—	konwersja	na	typ	integer,
·	doubleval	—	konwersja	na	typ	double,
·	floatval	—	konwersja	na	typ	double,
·	strval	—	konwersja	na	typ	string.

Wymuszanie	 konwersji	 za	 pomocą	 funkcji	 może	 wyglądać
następująco:

<?php
$napis	=	"150.34	to	jest	napis";
echo	"typ	string:	$napis\n";
$liczba	=	doubleval($napis);
echo	"typ	double:	$liczba\n";



$liczba	=	intval($napis);
echo	"typ	integer:	$liczba\n";
$liczba	=	intval(doubleval($napis));
echo	"po	dwukrotnym	rzutowaniu:	$liczba\n";
?>

Istnieje	 również	 funkcja	 O	 nazwie	 settype,	 która	 pozwala	 na
ustalenie	typu	zmiennej:

bool	settype(mixed	&var,	string	typ)

gdzie	typ	może	przyjmować	jedną	z	następujących	wartości:
·	"boolean"	lub	"bool"	—	dla	typu	boolowskiego,
·	"integer"	lub	"int"	—	dla	typu	całkowitoliczbowego,
·	"float"	lub	"double"—	dla	typu	zmiennoprzecinkowego	(zaleca
się	używanie	float),

·	"string"	—	dla	typu	łańcuchowego,
·	"array"	—	dla	typu	tablicowego,
·	"object"	—	dla	typu	obiektowego,
·	"null"	—	dla	typu	NULL.

Oto	przykład	zastosowania	funkcji	settype:

<?php
$napis	=	"150.34	to	jest	napis";
echo	"typ	string:	$napis\n";
$liczba	=	$napis;
settype($liczba,	'float');
echo	"typ	float:	$liczba\n";
$liczba	=	$napis;
settype($liczba,	'integer');
echo	"typ	integer:	$liczba\n";
$liczba	=	$napis;
settype($liczba,	'float');
settype($liczba,	'integer');
echo	"po	dwukrotnym	rzutowaniu:	$liczba\n";
?>

Zasady	konwersji	typów



Konwersja	do	typu	logicznego	(boolean)
Podczas	konwersji	innych	typów	na	typ	boolean	obowiązuje	zasada,
że	wartość	false	powstaje	z	przekształcenia:
·	typu	integer	O	wartości	0,
·	typu	double	O	wartości	0,
·	typu	łańcuchowego	O	wartości	pustej	"",
·	typu	łańcuchowego	O	wartości	"0",
·	tablicy	O	zerowej	liczbie	elementów,
·	typu	specjalnego	null,
·	obiektu	SimpleXML,	utworzonego	z	pustych	znaczników.

W	każdym	 innym	przypadku	w	wyniku	 konwersji	 otrzymywana	 jest
wartość	true[3].

Konwersja	do	typu	całkowitego	(integer)
W	 przypadku	 konwersji	 z	 typu	 boolean	 obowiązują	 następujące
zasady.
·	Konwersja	z	typu	boolean	O	wartości	true	daje	w	wyniku	1.
·	Konwersja	z	typu	boolean	O	wartości	false	daje	w	wyniku	0.

Konwersja	z	typu	double	powoduje	zaokrąglenie	w	dół	do	najbliższej
liczby	całkowitej	(czyli	odrzucenie	części	ułamkowej).	Jeżeli	wartość
wynikowa	 miałaby	 przekroczyć	 dopuszczalny	 zakres	 dla	 liczb
całkowitych,	rezultat	konwersji	jest	nieokreślony.

Podczas	konwersji	z	typu	string	obowiązują	następujące	zasady.
·	Jeśli	ciąg	znaków	rozpoczyna	się	od	prawidłowej	liczby
całkowitej	(np.	"256",	"-512",	"64xyz"),	której	wartość	nie
przekracza	dopuszczalnego	zakresu	dla	liczb	całkowitych,
wynikiem	jest	wartość	reprezentowana	przez	ten	ciąg.

·	Jeśli	ciąg	znaków	rozpoczyna	się	od	prawidłowej	liczby
zmiennopozycyjnej	(np.	"1.2",	"-2.4",	"3.6e2",	"2.8e4xyz")
bądź	też	zaczyna	się	od	prawidłowej	liczby	całkowitej
przekraczającej	dopuszczalny	zakres	dla	liczb	całkowitych,
najpierw	wykonywana	jest	konwersja	do	typu	double.

·	Jeśli	ciąg	znaków	nie	rozpoczyna	się	od	prawidłowej	liczby,
wynikiem	jest	wartość	0.



Konwersja	z	 typów	 innych	niż	wymienione	nie	została	zdefiniowana
i	nie	należy	jej	wykonywać.

Konwersja	do	typu	zmiennoprzecinkowego	(double)
W	 przypadku	 konwersji	 do	 typu	 zmiennoprzecinkowego	 ze
wszystkich	typów,	z	wyjątkiem	łańcuchowego,	najpierw	wykonywana
jest	konwersja	do	 typu	integer,	a	następnie	z	integer	 do	double,
przy	 czym	 przy	 próbie	 konwersji	 z	 typu	 obiektowego	 zostanie
wygenerowane	 ostrzeżenie.	 Przy	 konwersji	 z	 typu	 string
obowiązują	natomiast	następujące	zasady.
·	Jeśli	ciąg	znaków	rozpoczyna	się	od	prawidłowej	liczby
całkowitej	(np.	"256",	"-512",	"64xyz"),	której	wartość	nie
przekracza	dopuszczalnego	zakresu	dla	liczb	całkowitych,
najpierw	jest	wykonywana	konwersja	do	typu	integer.

·	Jeśli	ciąg	znaków	rozpoczyna	się	od	prawidłowej	liczby
zmiennopozycyjnej	(np.	"1.2",	"-2.4",	"3.6e2",	"2.8e4xyz")
bądź	też	zaczyna	się	od	prawidłowej	liczby	całkowitej
przekraczającej	dopuszczalny	zakres	dla	liczb	całkowitych,
wynikiem	jest	wartość	reprezentowana	przez	ciąg.

·	Jeśli	ciąg	znaków	nie	rozpoczyna	się	od	prawidłowej	liczby,
wynikiem	jest	wartość	0.

Konwersja	do	typu	łańcuchowego	(string)
Podczas	 konwersji	 z	 innych	 typów	 do	 typu	 string	 obowiązują
następujące	zasady.
·	Konwersja	z	typu	boolean	O	wartości	true	daje	w	wyniku	ciąg

"1".
·	Konwersja	z	typu	boolean	O	wartości	false	daje	w	wyniku	""
(pusty	ciąg	znaków).

·	Konwersja	z	typu	integer	daje	w	wyniku	ciąg	znaków
reprezentujący	wartość	całkowitą.

·	Konwersja	z	typu	double	daje	w	wyniku	ciąg	znaków
reprezentujący	wartość	rzeczywistą.

·	Konwersja	z	typu	null	daje	w	wyniku	""	(pusty	ciąg	znaków).
·	Konwersja	z	typu	tablicowego	daje	w	wyniku	ciąg	znaków
"Array".



·	Konwersja	z	typu	obiektowego	daje	w	wyniku	ciąg	znaków
"Object".

·	Konwersja	z	typu	resource	daje	w	wyniku	ciąg	znaków	"Re
source	id	#n",	gdzie	n	to	unikalny	numer	zasobu	przydzielony
przez	PHP.

Kontrola	typów	danych
PHP	 udostępnia	 zestaw	 funkcji	 umożliwiających	 stwierdzenie,
jakiego	typu	jest	zmienna.	Oto	one.
·	is_int()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	liczbą
całkowitą,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_integer()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest
liczbą	całkowitą,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_long()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	liczbą
całkowitą,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_double()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	liczbą
rzeczywistą,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_float()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	liczbą
rzeczywistą,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_real()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	liczbą
rzeczywistą,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_bool()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	zmienną
logiczną,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_array()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest
tablicą,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_string()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest
ciągiem	znaków,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_object()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest
obiektem,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_null()	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	ma	wartość
null,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_numeric	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	liczbą
bądź	ciągiem	znaków	reprezentującym	liczbę,	lub	false
w	przeciwnym	przypadku.

·	is_resource	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest	typu
resource,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

·	is_scalar	—	zwraca	wartość	true,	jeżeli	argument	jest



wartością	skalarną	(zawiera	wartość	jednego	z	typów
prostych),	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

Możliwe	jest	również	zastosowanie	funkcji	gettype(),	która	zwraca
ciąg	 znaków	 określający	 typ	 zmiennej.	 Może	 być	 to	 jedna
z	następujących	wartości:
·	"boolean"	—	dla	typu	boolowskiego,
·	"integer"	—	dla	typu	całkowitoliczbowego,
·	"double"	—	dla	typu	zmiennoprzecinkowego,
·	"string"	—	dla	typu	łańcuchowego,
·	"array"	—	dla	typu	tablicowego,
·	"object"	—	dla	typu	obiektowego,
·	"resource"	—	dla	typu	resource,
·	"NULL"	—	dla	typu	NULL,
·	"unknown	type"	—	dla	nieokreślonego	typu.

Stałe
Definiowanie	stałych
Stała	 to	 nazwana	 wartość	 jednego	 z	 typów	 prostych	 (skalarnych:
boolean,	integer,	float,	string)[4].	Nazwa	stałej	powinna	spełniać
warunki,	 takie	 jak	 dla	 każdego	 innego	 identyfikatora	 (musi	 się
zaczynać	 od	 pokreślenia	 bądź	 litery	 i	 zawierać	 wyłącznie	 znaki
pokreślenia,	cyfry	oraz	 litery,	w	 tym	znaki	O	kodach	powyżej	126).
Duże	 i	 małe	 litery	 są	 rozróżniane.	 Zgodnie	 z	 konwencją,	 nazwa
powinna	być	też	pisana	dużymi	literami,	choć	nie	jest	to	ograniczenie
formalne.

Do	 utworzenia	 stałej	 może	 być	 użyta	 funkcja	 define	 lub	 słowo
kluczowe	 const.	 Ta	 druga	możliwość	 jest	 dostępna	 od	 PHP	 5.3.0.
Schemat	użycia	define	jest	następujący:

define("NAZWA_STAŁEJ",	wartość);

np.:

define("PI",	3.14159265);
define("KOMUNIKAT",	"To	jest	treść	komunikatu");



W	PHP	5.3.0	i	nowszych	do	definicji	można	użyć	słowa	const.	Wtedy
konstrukcja	wygląda	następująco:

const	NAZWA_STAŁEJ	=	wartość;

np.:

const	PI	=	3.14159265;
const	KOMUNIKAT	=	"To	jest	treść	komunikatu";

Ten	 sposób	 definiowania	 stałych	 może	 być	 użyty	 tylko	 w	 zasięgu
ogólnym	 (na	 najwyższym	 poziomie,	 poza	 funkcjami	 i	 klasami).
Nieprawidłowy	zatem	będzie	zapis:

<?php
function	f()
{
		const	PI	=	3.14159265;
}
?>

Nic	natomiast	 nie	 stoi	 na	przeszkodzie,	 aby	wewnątrz	 funkcji	 użyć
słowa	define,	np.:

<?php
function	f()
{
		define("PI",	3.14159265);
}
?>

Raz	zdefiniowana	stała	jest	dostępna	w	zasięgu	globalnym	(w	każdym
miejscu	 skryptu)	 i	 nie	 można	 zmienić	 jej	 wartości	 (redefiniować).
Próba	wykonania	pod	rząd	dwóch	następujących	instrukcji:

const	KOMUNIKAT	=	"To	jest	treść	komunikatu";
const	KOMUNIKAT	=	"Treść	alternatywna";

spowoduje	wygenerowanie	ostrzeżenia	(poziom	notice),	a	pierwotna
wartość	stałej	nie	zostanie	zmieniona.

Odwołania	do	stałych



Raz	 ustalonej	 wartości	 stałej	 nie	można	 zmieniać,	 a	 wolno	 jedynie
odczytywać.	 Dostęp	 do	 wartości	 otrzymuje	 się	 poprzez	 podanie
nazwy	stałej,	np.:

const	PI	=	3.14159265;
echo	PI;

W	miejsce	nazwy	stałej	jest	po	prostu	podstawiana	jej	wartość.	Jeżeli
stała	nie	została	zdefiniowana,	odwołanie	do	niej	jest	traktowane	tak,
jakby	 nazwa	 była	 ciągiem	 znaków.	 w	 takiej	 sytuacji	 jest	 też
generowane	 ostrzeżenie	 (poziom	 notice).	 a	 zatem	 gdy	 nie	 ma
w	 kodzie	 zdefiniowanej	 przykładowej	 stałej	 O	 nazwie	 KOMUNIKAT,
instrukcja:

echo	KOMUNIKAT;

zostanie	potraktowana	jak:

echo	'KOMUNIKAT';

Stałe	 mogą	 mieć	 zasięg	 globalny	 i	 lokalny,	 a	 więc	 można	 z	 nich
korzystać	 również	 wewnątrz	 funkcji	 i	 klas	 bez	 używania
dodatkowych	konstrukcji	programistycznych,	np.:

<?php
const	KOMUNIKAT	=	"To	jest	treść	komunikatu";
function	f()
{
		echo	KOMUNIKAT;
}
f();
?>

Jeżeli	 za	 pomocą	 funkcji	 define	 stała	 zostanie	 zdefiniowana
wewnątrz	 innej	 funkcji,	 będzie	 również	 dostępna	 w	 zasięgu
globalnym,	 ale	 dopiero	 po	 wywołaniu	 tej	 funkcji.	 Gdy	 przykładowo
dostępna	jest	funkcja	func,	a	w	niej	wywoływana	jest	funkcja	define
definiująca	stałą	O	nazwie	KOMUNIKAT,	to	po	wywołaniu	funkcji	func
stała	 ta	 będzie	 dostępna	 w	 każdym	 miejscu	 skryptu.	 Problem	 ten
zilustrowano	w	poniższym	kodzie.

<?php



function	func()
{
		define(‘KOMUNIKAT',	'Treść	komunikatu');
}
function	pokaz()
{
		echo	KOMUNIKAT,	"\n";
}
//źle,	nie	ma	jeszcze	stałej	KOMUNIKAT
echo	KOMUNIKAT,	"\n";
//źle,	nadal	nie	ma	stałej	KOMUNIKAT
pokaz();
//tu	została	zdefiniowana	stała
func();
//dobrze,	jest	już	stała	KOMUNIKAT
echo	KOMUNIKAT,	"\n";
//dobrze,	jest	już	stała	KOMUNIKAT
pokaz();
?>

Odczyt	stałej	może	być	również	przeprowadzony	za	pomocą	funkcji
constant.	Nazwa	stałej	musi	być	przekazana	w	postaci	argumentu
typu	string,	schematycznie:

constant("NAZWA_STAŁEJ")

Wywołanie	funkcji	constant	zwraca	wartość	stałej	O	zadanej	nazwie
lub	 też	 wartość	 null,	 jeżeli	 taka	 stała	 nie	 została	 zdefiniowana.
w	 tym	 drugim	 przypadku	 dodatkowo	 zostanie	 wygenerowane
ostrzeżenie	 (poziom	notice).	 Przykładowe	użycie	 funkcji	constant
może	wyglądać	następująco:

<?php
const	PI	=	3.14159265;
echo	constant("PI"),	"\n";
$stała	=	constant("PI");
echo	$stała,	"\n";
?>

Aby	 uzyskać	 listę	 wszystkich	 zdefiniowanych	 stałych,	 można	 użyć
funkcji	 get_defined_constants	 zwracającej	 tablicę	 asocjacyjną,



w	której	kluczami	są	nazwy	stałych,	a	wartościami	kluczy	—	wartości
stałych.	 Jeżeli	 w	 wywołaniu	 funkcji	 użyto	 opcjonalnego	 argumentu
O	 wartości	 true	 (domyślnie	 false),	 zwrócona	 zostanie	 tablica
wielowymiarowa,	 w	 której	 stałe	 zostały	 podzielone	 na	 kategorie.
Zatem	efektem	wywołania:

get_defined_constants();

będzie	tablica	w	postaci	jednowymiarowej:

array(1401)	{
		["E_ERROR"]=>
		int(1)
		["E_RECOVERABLE_ERROR"]=>
		int(4096)
		["E_WARNING"]=>
		int(2)
…itd.

Natomiast	przy	wywołaniu:

get_defined_constants(true);

zwrócona	zostanie	tablica	wymiarowa	O	schematycznej	postaci:

array(26)	{
		["Core"]=>
		array(74)	{
				["E_ERROR"]=>
				int(1)
				["E_RECOVERABLE_ERROR"]=>
				int(4096)
				...itd.
		["calendar"]=>
		array(21)	{
				["CAL_GREGORIAN"]=>
				int(0)
				["CAL_JULIAN"]=>
				int(1)
				...itd.
...itd.



Stałe	predefiniowane	(magiczne)
PHP	 udostępnia	 kilka	 predefiniowanych	 stałych	 zwanych
magicznymi	(z	ang.	magic	constants),	dzięki	którym	można	uzyskać
pewne	 informacje	na	 temat	działania	 skryptu.	 z	 formalnego	punktu
widzenia	 nie	 są	 to	 stałe	 w	 ścisłym	 tego	 słowa	 znaczeniu,	 gdyż	 ich
zawartość	 w	 rzeczywistości	 zmienia	 się.	 Lista	 stałych	 magicznych
została	przedstawiona	w	tabeli	2.1.

Tabela	2.1.	Lista	stałych	magicznych

Nazwa	stałej Znaczenie

__LINE__ Numer	bieżącej	linii	skryptu.

__FILE__ Nazwa	pliku	ze	skryptem	wraz	z	pełną	ścieżkę
dostępu.

__DIR__ Katalog,	w	którym	znajduje	się	plik	ze	skryptem
(stała	dostępna	od	PHP	5.3.0).

__FUNCTION__ Nazwa	bieżącej	funkcji.

__CLASS__ Nazwa	bieżącej	klasy.

__METHOD__ Nazwa	bieżącej	metody.

__NAMESPACE__ Nazwa	bieżącej	przestrzeni	nazw	(stała	dostępnaod	PHP	5.3.0).

Oprócz	 wymienionych	 wyżej,	 istnieje	 także	 duży	 zestaw
predefiniowanych	 stałych	 służących	 do	 pozyskiwania	 różnych
informacji.	 Istnieją	 także	 stałe	 specyficzne	 dla	 rozszerzeń	 do	 PHP
dostępne	 tylko	 wtedy,	 gdy	 obsługa	 danego	 rozszerzenie	 została
włączona.	 Wybrane	 stałe	 standardowe	 zostały	 przedstawione
w	tabeli	2.2.



Operatory
Występujące	 w	 PHP	 operatory	 można	 podzielić	 na	 następujące
grupy:
·	arytmetyczne,
·	bitowe,
·	logiczne,
·	przypisania,
·	relacyjne	(porównywania),
·	inkrementacji	i	dekremetacji,
·	warunkowy,
·	łańcuchowy,
·	pozostałe.

Tabela	2.2.	Wybrane	stałe	predefiniowane

Nazwa	stałej Typ#) Znacznie Przykład
wartości Uwagi

PHP_VERSION string Określenie	wersji	PHP. 5.3.6

PHP_MAJOR_
VERSION integer Główna	wersja	PHP. 5	(dla	wersji

5.3.6)

Dostępna
od	PHP
5.2.7.

PHP_MINOR_
VERSION integer Podwersja	PHP. 3	(dla	wersji

5.3.6)

Dostępna
od	PHP
5.2.7.

PHP_RELEASE_
VERSION integer Subwersja	PHP. 6	(dla	wersji

5.3.6)

Dostępna
od	PHP
5.2.7.

PHP_VERSION_ID integer Identyfikator	wersji
PHP.

50306	(dla
wersji	5.3.6)

Dostępna
od	PHP
5.2.7.



PHP_OS string Kod	systemu
operacyjnego,	na
którym	działa	PHP.

WINNT

PHP_EOL string Znacznik	końca	linii
używany	przez	PHP. "\n"

Dostępna
od	PHP
5.0.2.

PHP_INT_MAX integer Maksymalna	wartość
dla	typu	integer. 2147483647

Dostępna
od	PHP
5.0.5.

PHP_INT_SIZE integer
Liczba	bajtów,	na
których	zapisywany
jest	typ	integer.

4
Dostępna
od	PHP
5.0.5.

DEFAULT_
INCLUDE_PATH string

Lista	domyślnych
ścieżek	dostępu
przeszukiwanych	przy
korzystaniu	z	funkcji
require	i	include.

.;c:\php\pear

PHP_EXTENSION_
DIR string

Domyślna	ścieżka
dostępu	do	katalogu
z	rozszerzeniami.

c:\php\ext

PHP_CONFIG_
FILE_PATH string

Ścieżka	dostępu	do
pliku	konfiguracyjnego
php.ini.

c:\php

PHP_WINDOWS_
VERSION_MAJOR integer

Główna	wersja
Windows,	O	ile	PHP
działa	w	tym
środowisku.

5	(dla	wersji
5.1.2600)

Dostępna
od	PHP
5.3.0.

PHP_WINDOWS_
VERSION_MINOR integer

Podwersja	Windows,
O	ile	PHP	działa	w	tym
środowisku.

1	(dla	wersji
5.1.2600)

Dostępna
od	PHP
5.3.0.

PHP_WINDOWS_
VERSION_BUILD

Subwersja	Windows,
O	ile	PHP	działa	w	tym 2600	(dla	wersji

5.1.2600)

Dostępna
od	PHP



środowisku. 5.3.0.

Operatory	arytmetyczne
Operatory	 arytmetyczne	 służą	 do	 wykonywania	 operacji
arytmetycznych	i	zostały	zebrane	w	tabeli	2.3.

Tabela	2.3.	Operatory	arytmetyczne

Znaczenie Przykład

+ dodawanie $a	+	$b

- odejmowanie $a	-	$b

* mnożenie $a	*	$b

/ dzielenie $a	/	$b

% dzielenie	modulo	(reszta	z	dzielenia) $a	%	$b

Operatory	bitowe
Występujące	 w	 PHP	 operatory	 bitowe	 zostały	 przedstawione
w	 tabeli	 2.4.	 Krótki	 opis	 poszczególnych	 operacji	 bitowych
zaprezentowano	w	kolejnych	podpunktach.

Tabela	2.4.	Operatory	bitowe

Znaczenie Opis

& iloczyn#)
$a
&
$b

Odpowiedni	bit	będzie	ustawiony,	jeśli	oba	bity
składowe	są	równe	1.

$a Odpowiedni	bit	będzie	ustawiony,	jeśli



| suma#) |
&b

przynajmniej	jeden	z	bitów	składowych	jest
równy	1.

^ bitowa#)
$a
^
$b

Odpowiedni	bit	będzie	ustawiony,	jeśli	bity
składowe	są	różne.

~ negacja#) ~$a Wszystkie	bity	otrzymują	wartość	przeciwną	dobieżącej.

<<
$a
<<
$b

Przesuwa	bit	zmiennej	$a	O	$b	kroków	w	lewo.
Każde	przesunięcie	oznacza	pomnożenie	$a
razy	2.

>>
$a
>>
$b

Przesuwa	bit	zmiennej	$a	O	$b	kroków
w	prawo.	Każde	przesunięcie	oznacza
podzielenie	$a	przez	2	(dzielenie	całkowite
z	utraceniem	części	ułamkowej).

Iloczyn	bitowy
Iloczyn	bitowy	to	operacja	powodująca,	że	włączone	pozostają	tylko
te	bity,	które	były	włączone	w	obu	argumentach.	Wynik	operacji	AND
na	 pojedynczych	 bitach	 został	 zobrazowany	 w	 tabeli	 2.5.
Przykładowo	operacja:

$liczba	=	179	&	38;

spowoduje,	że	zmiennej	$liczba	zostanie	przypisana	wartość	34.

Tabela	2.5.	Wyniki	operacji	AND	dla	pojedynczych	bitów

Argument	1 Argument	2 Wynik

1 1 1

1 0 0



0 1 0

0 0 0

Suma	bitowa
Suma	bitowa	to	operacja	powodująca,	że	pozostają	włączone	te	bity,
które	 były	 włączone	 w	 przynajmniej	 jednym	 z	 argumentów.	Wynik
operacji	OR	na	pojedynczych	bitach	został	zobrazowany	w	tabeli	2.6.
Jeśli	zatem	wykonana	zostanie	operacja:

$liczba	=	34	|	65;

to	zmienna	$liczba	otrzyma	wartość	99.

Tabela	2.6.	Wyniki	operacji	OR	dla	pojedynczych	bitów

Argument	1 Argument	2 Wynik

1 1 1

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Negacja	bitowa

Negacja	bitowa	powoduje	zmianę	stanu	bitów,	czyli	tam,	gdzie	dany
bit	miał	wartość	0,	będzie	miał	1,	natomiast	tam,	gdzie	miał	wartość
1,	 będzie	 miał	 0.	 Działanie	 operacji	 NOT	 na	 pojedynczych	 bitach
zobrazowano	w	tabeli	2.7.

Tabela	2.7.	Wyniki	operacji	NOT	dla	pojedynczych	bitów

Argument Wynik



1 0

0 1

Bitowa	różnica	symetryczna	(XOR)

Bitowa	 różnica	 symetryczna,	 czyli	 operacja	 XOR,	 powoduje,	 że
włączone	 zostają	 te	 bity,	 które	 miały	 różne	 stany	 w	 obu
argumentach,	a	pozostałe	zostają	wyłączone.	Wynik	operacji	XOR	na
pojedynczych	bitach	zobrazowano	w	tabeli	2.8.

Tabela	2.8.	Wyniki	operacji	XOR	dla	pojedynczych	bitów

Argument	1 Argument	2 Wynik

1 1 0

1 0 1

0 1 1

0 0 0

Wykonanie	przykładowej	operacji:

$liczba	=	34	̂	118;

spowoduje,	że	zmienna	$liczba	otrzyma	wartość	84.

Przesunięcie	bitowe	w	lewo
Przesunięcie	bitowe	w	lewo	to	operacja	polegająca	na	przesunięciu
wszystkich	 bitów	 argumentu	 znajdującego	 się	 z	 lewej	 strony
operatora	 w	 lewo	 O	 liczbę	 miejsc	 wskazaną	 przez	 argument
znajdujący	 się	 z	 jego	 prawej	 strony.	 Tym	 samym	 wykonanie
przykładowej	operacji:

$liczba	=	84	<<	1;



spowoduje	przypisanie	zmiennej	$liczba	wartości	168.	Działanie	84
<<	1	oznacza	bowiem:	przesuń	wszystkie	bity	wartości	84	O	 jedno
miejsce	w	lewo.	Skoro	84	w	postaci	dwójkowej	ma	postać	01010100,
to	po	przesunięciu	powstanie	10101000,	czyli	168.

Warto	 zauważyć,	 że	 przesunięcie	 bitowe	 w	 lewo	 odpowiada
mnożeniu	wartości	 przez	wielokrotność	 liczby	2,	 czyli	 przesunięcie
w	 lewo	O	 jedno	miejsce	 to	 pomnożenie	 przez	 2,	O	 dwa	miejsca	—
przez	4,	O	trzy	miejsca	—	przez	8	itd.

Przesunięcie	bitowe	w	prawo
Przesunięcie	 bitowe	 w	 prawo	 polega	 na	 przesunięciu	 wszystkich
bitów	argumentu	znajdującego	się	z	lewej	strony	operatora	w	prawo
O	 liczbę	 miejsc	 wskazaną	 przez	 argument,	 który	 znajduje	 się
z	prawej	strony	operatora.	a	zatem	wykonanie	operacji:

$liczba	=	84	>>	1;

spowoduje	 przypisanie	 zmiennej	 $liczba	 wartości	 42.	 Oznacza	 to
bowiem	 przesunięcie	 wszystkich	 bitów	wartości	 01010100	 O	 jedno
miejsce	w	prawo,	czyli	powstanie	wartości	00101010	dwójkowo	 (42
dziesiętnie).

Tu	również	należy	zwrócić	uwagę,	że	przesunięcie	bitowe	w	prawo
odpowiada	 podzieleniu	wartości	 przez	wielokrotność	 liczby	 2,	 czyli
przesunięcie	w	prawo	O	jedno	miejsce	to	podzielenie	przez	2,	O	dwa
miejsca	 —	 przez	 4,	 O	 trzy	 miejsca	 —	 przez	 8	 itd.	 Należy	 jednak
pamiętać,	 że	 jeżeli	 dzielona	 liczba	 będzie	 nieparzysta,	 w	 wyniku
takiego	dzielenia	zostanie	utracona	część	ułamkowa.

Operatory	logiczne
Operatory	 logiczne	 pozwalają	 na	wykonywanie	 operacji	 logicznych,
czyli	 takich,	 których	 wynikiem	 jest	 wartość	 typu	 boolowskiego
(logicznego)	 true	 (prawda)	 lub	 false	 (fałsz).	 Udostępniane	 przez
PHP	operatory	tego	typu	zostały	zabrane	w	tabeli	2.9.	Występujące
w	 niej	 dwa	 rodzaje	 iloczynu	 logicznego	 i	 sumy	 logicznej	 wykonują
takie	 same	 operacje,	 mają	 jednak	 różny	 priorytet	 (zostało	 to
uwidocznione	 w	 punkcie	 "Priorytety	 operatorów").	 w	 podpunktach



poniżej	 przedstawiono	 skrótowy	 opis	 poszczególnych	 operacji
logicznych.

Tabela	2.9.	Operatory	logiczne

Przykład Opis

and $a	and
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	i	$b	mają	wartość	true.
w	przeciwnym	przypadku	wynikiem	jest	false.

or $a	or
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	przynajmniej	jeden
operand	ma	wartość	true.	w	przeciwnym	przypadku
wynikiem	jest	false.

xor $a	xor
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	operandy	mają	przeciwne
wartości	logiczne.

! !$a Zmienia	logiczną	wartość	na	przeciwną.

&& $a	&&
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	i	$b	mają	wartość	true.
w	przeciwnym	przypadku	wynikiem	jest	false.

|| $a	||
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	przynajmniej	jeden
operand	ma	wartość	true.	w	przeciwnym	przypadku
wynikiem	jest	false.

Iloczyn	logiczny
Wynikiem	 operacji	 AND	 (iloczyn	 logiczny)	 jest	 wartość	 true	 wtedy
i	 tylko	wtedy,	 kiedy	 oba	 argumenty	mają	wartość	 true.	 w	 każdym
innym	 przypadku	 wynikiem	 jest	 false.	 Przedstawiono	 to	 w	 tabeli
2.10.

Tabela	2.10.	Logiczny	iloczyn

Argument	1 Argument	2 Wynik



true true true

true false false

false true false

false false false

Suma	logiczna
Wynikiem	 operacji	 OR	 (suma	 logiczna,	 alternatywa	 logiczna)	 jest
wartość	 true	 wtedy	 i	 tylko	 wtedy,	 kiedy	 przynajmniej	 jeden
z	argumentów	ma	wartość	true.	Kiedy	oba	argumenty	mają	wartość
false,	 jest	ona	również	wynikiem	całej	operacji.	Przedstawiono	 to
w	tabeli	2.11.

Tabela	2.11.	Logiczna	suma

Argument	1 Argument	2 Wynik

true true true

true false true

false true true

false false false

Logiczna	alternatywa	wykluczająca

Wynikiem	operacji	XOR	 (logiczna	alternatywa	wykluczająca,	 różnica
symetryczna)	 jest	 wartość	 true	 wtedy	 i	 tylko	 wtedy,	 kiedy	 oba
argumenty	 mają	 różną	 wartość.	 Kiedy	 argumenty	 mają	 równą
wartość,	wynikiem	jest	false.	Przedstawiono	to	w	tabeli	2.12.

Tabela	2.12.	Logiczna	alternatywa	wykluczająca



Argument	1 Argument	2 Wynik

true true false

true false true

false true true

false false false

Negacja	logiczna

Operacja	 NOT	 (logiczna	 negacja)	 zamienia	 wartość	 argumentu	 na
przeciwną.	Jeśli	więc	argument	miał	wartość	true,	będzie	miał	false
i	 odwrotnie	 —	 jeśli	 miał	 wartość	 false,	 będzie	 miał	 true.
Zobrazowano	to	w	tabeli	2.13.

Tabela	2.13.	Logiczna	negacja

Argument Wynik

true true

false false

Operatory	przypisania
Operatory	przypisania	zostały	przedstawione	w	tabeli	2.14.	Oprócz
podstawowego	 operatora	 =,	 wszystkie	 pozostałe	 łączą	 operację
przypisania	z	operacją	arytmetyczną,	bitową	lub	łańcuchową.

Tabela	2.14.	Operatory	przypisania

Operator Przykład	zastosowania Znaczenie

= $a	=	$b $a	=	$b



+= $a	+=	$b $a	=	$a	+	$b

-= $a	-=	$b $a	=	$a	-	$b

*= $a	*=	$b $a	=	$a	*	$b

/= $a	/=	$b $a	=	$a	/	$b

%= $a	%=	$b $a	=	$a	%	$b

&= $a	&=	$b $a	=	$a	&	$b

|= $a	|=	$b $a	=	$a	|	$b

^= $a	^=	$b $a	=	$a	^	$b

<<= $a	<<=	$b $a	=	$a	<<	$b

>>= $a	>>=	$b $a	=	$a	>>	$b

.= $a	.=	$b $a	=	$a	.	$b

Operatory	relacyjne	(porównywania)
Operatory	relacyjne	służące	do	porównywania	argumentów	(stąd	też
nazywane	 również	 operatorami	 porównywania)	 zostały
przedstawione	 w	 tabeli	 2.15.	 Wynikiem	 ich	 działania	 jest	 zawsze
wartość	logiczna	true	lub	false	(czyli	prawda	lub	fałsz).

Tabela	2.15.	Operatory	relacyjne

Opis

== równy
$a
== Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	równe	$b.



$b

===
$a
===
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	równe	$b
i	oba	operandy	są	tego	samego	typu.

!= różny
$a
!=
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	różne	od	$b.

<> różny
$a
<>
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	różne	od	$b.

!==
$a
!==
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	różne	od	$b
lub	operandy	nie	są	tego	samego	typu.

< mniejszy $a	<
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	mniejsze	od
$b.

> większy $a	>
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	większe	od
$b.

<=
$a
<=
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	mniejsze	lub
równe	$b.

>= większy
równy

$a
>=
$b

Wynikiem	jest	true,	jeśli	$a	jest	większe	lub
równe	$b.

Operatory	inkrementacji	i	dekrementacji
Operator	 inkrementacji	 ma	 postać	 ++	 i	 powoduje	 zwiększenie
wartości	 zmiennej	 O	 jeden.	 Występuje	 w	 dwóch	 formach:



przyrostkowej	 i	 przedrostkowej.	 Forma	 przedrostkowa
(++$zmienna)	 powoduje	 zwiększenie	 wartości	 zmiennej	 przed	 jej
wykorzystaniem,	natomiast	forma	przyrostkowa	($zmienna++)	—	po
jej	 wykorzystaniu.	 Operator	 dekrementacji	 ma	 postać	 --,	 a	 jego
działanie	 powoduje	 zmniejszanie	 wartości	 zmiennej	 O	 jeden.	 Oto
ilustracja	 działania	 operatorów	 w	 wersji	 przedrostkowej
i	przyrostkowej:

<?php
$liczba	=	10;
echo	$liczba++,	"\n";
echo	++$liczba,	"\n";
echo	$liczba--,	"\n";
echo	--$liczba,	"\n";
?>

Oba	 typy	 operatorów	 często	 używane	 są	 do	 modyfikacji	 stanu
zmiennych	w	pętlach,	np.:

<?php
for($i	=	0;	$i	<	10;	$i++){
		//instrukcje	do	wykonania
}
?>

Operatory	tablicowe
Operatory	 tablicowe	 wykonują	 operacje	 na	 tablicach	 i	 można	 je
podzielić	na	trzy	następujące	grupy:
·	łączenia	tablic,
·	indeksowania	tablic,
·	porównywania	tablic.

Operator	łączenia	tablic
Operator	 łączenia	 tablic	 ma	 taką	 samą	 postać	 jak	 operator
arytmetycznego	dodawania	—	 znak	plus	 (+).	 Jest	 dwuargumentowy
i	 dokonuje	 złączenia	 dwóch	 tablic.	 Do	 tablicy	 po	 lewej	 stronie
operatora	zostanie	dodana	zawartość	tablicy	znajdującej	się	po	jego
prawej	stronie.	Jeżeli	w	obu	tablicach	znajdą	się	elementy	O	takich



samych	indeksach,	po	wykonaniu	operacji	złączenia	będą	miały	takie
same	 wartości	 jak	 elementy	 z	 tablicy	 znajdującej	 się	 po	 lewej	 (!)
stronie.	Taką	sytuację	zobrazowano	w	skrypcie	widocznym	poniżej.

<?php
$a	=	array(
		1	=>	"jeden",
		2	=>	"dwa",
		3	=>	"trzy"
);
$b	=	array(
		3	=>	3,
		4	=>	4,
		5	=>	5
);
$c	=	$a	+	$b;
var_dump($c);
?>

W	 tablicy	wynikowej	 $c,	 ze	względu	 na	 zdublowany	 indeks	 (klucz)
O	wartości	3	występujący	w	tablicach	$a	i	$b,	będzie	się	znajdowała
wartość	(ciąg	znaków)	trzy.

Operator	indeksowania	tablic
Operator	 indeksowania	 tablicy	 składa	się	 z	dwóch	znaków	nawiasu
kwadratowego	 i	 umożliwia	 dostęp	 do	 jej	 poszczególnych	 komórek.
Schematyczna	 postać	 dla	 tablicy	 jednowymiarowej	 wygląda
następująco:

nazwa_tablicy[indeks]

A	dla	tablicy	dwuwymiarowej:

nazwa_tablicy[indeksA][indeksB]

itd.

Operatory	porównywania	tablic
W	 PHP	 występuje	 pięć	 operatorów	 służących	 do	 porównywania



tablic.	 Są	 one	 podobne	 do	 zwykłych	 operatorów	 porównywania
przedstawionych	wyżej,	choć	występują	między	nimi	pewne	różnice.
Operatory	 porównywania	 tablic	 wraz	 z	 opisami	 zostały	 zebrane
w	tabeli	2.16.

Tabela	2.16.	Operatory	porównywania	tablic

Znaczenie Przykład

== Wynikiem	jest	true,	jeśli	tablice	zawierają	takie
same	pary	klucz-wartość.

$a	==
$b

===
Wynikiem	jest	true,	jeśli	tablice	zawierają	takie
same	pary	klucz-wartość	ustawione	w	takiej	samej
kolejności	i	tych	samych	typów.

$a	===
$b

<>
Odwrotność	operatora	==.	Wynikiem	jest	true,	jeśli
tablice	są	różne	(nie	zawierają	takich	samych	par
klucz-wartość).

$a	<>
$b

!=
Odwrotność	operatora	==.	Wynikiem	jest	true,	jeśli
tablice	są	różne	(nie	zawierają	takich	samych	par
klucz-wartość).

$a	!=
$b

!==

Odwrotność	operatora	===.	Wynikiem	jest	true,	jeśli
tablice	nie	zawierają	takich	samych	par	klucz-
wartość,	pary	te	są	ustawione	w	innej	kolejności	lub
też	są	innych	typów.

$a	!==
$b

Operator	warunkowy
Operator	warunkowy	ma	postać:

wyrażenie1	?	wyrażenie2	:	wyrażenie3

Konstrukcja	ta	ma	znaczenie:	jeżeli	wartością	wyrażenia	wyrażenie1
(warunku)	 jest	true,	wynikiem	 jest	wartość	wyrażenia	wyrażenie2,
w	 przeciwnym	 przypadku	 wynikiem	 jest	 wartość	 wyrażenia



wyrażenie3.	Przykładowo:

<?php
$max	=	2;
$wynik	=	$max	==	2	?	10	:	100;
echo	$wynik;
?>

Dla	 zwiększenia	 czytelności	 można	 ująć	 warunek	 wyrażenia
warunkowego	w	nawias	okrągły:

$wynik	=	($max	==	2)?	10	:	100;

Ten	 zapis	 oznacza:	 przypisz	 zmiennej	 $wynik	 rezultat	 działania
wyrażenia	warunkowego.	Ponieważ	w	tym	przypadku	zmiennej	$max
przypisano	wartość	2,	wynikiem	 tego	wyrażenia	będzie	wartość	10
($max	==	2	daje	bowiem	w	wyniku	wartość	true).

Operator	łańcuchowy
Operatorem	 łańcuchowym	 jest	 .	 (kropka).	 Operator	 ten	 dokonuje
konkatenacji,	 czyli	 łączenia	 łańcuchów	 znakowych.	 Przykładowo
wynikiem	działania	instrukcji:

<?php
$str1	=	"To	jest";
$str2	=	"przykładowy	tekst.";
$str3	=	$str1."	".$str2;
echo($str3);
?>

będzie	wyświetlenie	ciągu	znaków:	To	jest	przykładowy	tekst.

Pozostałe	operatory
Operator	kontroli	błędów
Istnieje	jeden	operator	kontroli	błędów,	oznaczany	znakiem	@.	Jeżeli
zostanie	postawiony	przed	wyrażeniem,	to	gdyby	wygenerowało	ono
błąd,	zostanie	on	zignorowany	i	żaden	komunikat	nie	będzie	wysłany



do	standardowego	wyjścia	(ekranu,	przeglądarki).	Gdy	jest	włączona
opcja	 track_errors,	 komunikat	 O	 błędzie	 będzie	 zapisany
w	 zmiennej	 globalnej	 $php_errormsg.	 Należy	 jednak	 pamiętać,	 że
zmienna	 ta	 jest	 nadpisywana	 przy	 każdym	 wystąpieniu	 kolejnego
błędu.

<?php
//systemowy	komunikat	O	błędzie
$my_file	=	file(‘plik');
//zdefiniowany	komunikat	O	błędzie
if(!$my_file	=	@file(‘plik'))
		echo	"Przykro	mi,	ale	wystąpił	błąd:	$php_errormsg";
?>

Operator	kontroli	typów
Operatorem	 kontroli	 typów	 jest	 instanceof.	 Umożliwia	 on
sprawdzenie,	czy	obiekt	 jest	 instancją	danej	klasy.	Sposób	działania
tego	 operatora	 został	 zobrazowany	 w	 przykładzie	 widocznym
poniżej.

<?php
class	Klasa1{};
class	Klasa2{};
$obj1	=	new	Klasa1;
$obj2	=	new	Klasa2;
if($obj1	instanceof	Klasa1){
		echo	'Obiekt	$obj1	jest	instancją	klasy	Klasa1.';
}
echo	"\n";
if(!($obj2	instanceof	Klasa1)){
		echo	'Obiekt	$obj2	nie	jest	instancją	klasy	Klasa1.';
}
?>

Wykonanie	polecenia	zewnętrznego
Polecenie	 zewnętrzne	 (systemowe)	 może	 zostać	 wykonane	 za
pomocą	operatora	``	(dwa	znaki	lewego	apostrofu).	Polecenie	należy
umieścić	 między	 tymi	 znakami,	 np.	 `ls	 -la`.	 Wynik	 wykonania



polecenia	 zewnętrznego	 można	 np.	 przypisać	 zmiennej,	 a	 jej
zawartość	—	wyświetlić	na	ekranie:

<?php
$lista	=	̀la	-la`;
echo	"<p>Lista	plików	W	katalogu	bieżącym	na	
serwerze</p>";
echo	"<br	/><pre>";
echo	"$lista";
echo	"</pre>";
?>

Rzutowanie
Operatory	 rzutowania	 typów	pozwalają	 na	 zmianę	 typu	 zmiennych.
Występujące	w	PHP	operatory	rzutowania	zostały	zebrane	w	tabeli
2.17.

Tabela	2.17.	Operatory	rzutowania	typów

Operator Znaczenie

(int) Konwersja	do	typu	int

(float) Konwersja	do	typu	float

(string) Konwersja	do	typu	string

(array) Konwersja	do	typu	tablicowego

(object) Konwersja	do	typu	obiektowego

Tworzenie	obiektów
Do	tworzenia	obiektów	służy	operator	new.	Schematyczne	wywołanie
operatora	new	wygląda	następująco:

new	nazwa_klasy(argumenty	konstruktora);



np.:

<?php
class	Klasa1
{
		//definicja	klasy	Klasa1
}
$obj1	=	new	Klasa1();
?>

Klonowanie	obiektów
Do	 klonowania	 obiektów,	 czyli	 tworzenia	 wiernej	 kopii	 obiektu
zachowującej	występujące	w	nim	 referencje,	 służy	 operator	clone,
którego	wywołanie	ma	schematyczną	postać:

clone	$obiekt;

Oto	przykład	użycia:

<?php
class	Klasa1
{
		//definicja	klasy	Klasa1
}
$obj1	=	new	Klasa1();
$kopia_obj1	=	clone	$obj1;
?>

Zmiana	znaku	wartości	arytmetycznej
Do	 zmiany	 (ustalenia)	 znaku	 wartości	 arytmetycznej	 stosowane	 są
zwykłe	 operatory	 +	 i	 –,	 przy	 czym	 praktyczne	 znaczenie	 ma	 —
oczywiście	—	jedynie	ten	drugi,	np.:

<?php
$liczba	=	-10;
$wartość	=	-$liczba;
?>

Rozdzielanie	wyrażeń



Operator	 ,	 (przecinek)	 pozwala	 na	 oddzielenie	 od	 siebie	wyrażeń,
które	mają	być	przetwarzane	od	strony	lewej	do	prawej.	Najczęściej
wykorzystywany	 jest	w	pętli	 typu	for,	gdzie	umożliwia	użycie	kilku
instrukcji	 w	 wyrażeniach	 początkowych,	 warunkowych
i	modyfikujących,	np.:

for	(i	=	0,	j	=	100;	I	<	100,	j	>	0;	i++,	j--){
		/*instrukcje	wnętrza	pętli*/
}

Priorytety	operatorów
Priorytety	operatorów	występujących	w	PHP	przedstawiono	w	tabeli
2.18.	 Im	wyższa	pozycja	w	 tabeli,	 tym	wyższy	priorytet	operatora.
Operatory	 znajdujące	 się	 na	 jednym	 poziomie	 (w	 jednym	 wierszu)
mają	ten	sam	priorytet.	Lewe	wiązanie	oznacza,	że	wyrażenie	z	tym
operatorem	 jest	 przetwarzane	od	 lewej	 do	prawej,	 a	 prawe,	 że	 od
prawej	do	lewej.

Tabela	2.18.	Priorytety	operatorów

Rodzaje	operatorów Symbole Wiązanie

1 Klonowanie	i	tworzenieobiektów clone,	new bez
wiązania

2 Indeks	tablicy [] lewe

3 Inkrementacja,	dekrementacja ++,	-- bez
wiązania

4
Negacja	bitowa,	zmiana	znaku
wartości,	konwersje	typów,
kontrola	błędów

~,	+,	-,	(int),
(float),	(string),
(array),	(object),	@

prawe

5 Kontrola	typów instanceof bez
wiązania



6 Negacja	logiczna ! prawe

7 Mnożenie,	dzielenie,	resztaz	dzielenia *,	/,	% lewe

8 Dodawanie,	odejmowanie,łączenie	łańcuchów	znakowych +,	-,	. lewe

9 Przesunięcia	bitowe <<,	>> lewe

Relacje	(mniejsze,	większe,
mniejsze	lub	równe,	większe
lub	równe)

<,	>,	<=,	>= bez
wiązania

Relacje	(równe,	identyczne,
różne,	nieidentyczne) ==,	===,	!=,	!== bez

wiązania

Iloczyn	bitowy & lewe

Bitowa	różnica	symetryczna ^ lewe

Suma	bitowa | lewe

Iloczyn	logiczny && lewe

Suma	logiczna || lewe

Warunkowy ?	: lewe

Operatory	przypisania =,	+=,	-=,	*=,	/=,	.=,
%=,	&=,	^=,	|=,	<<=,	>>= prawe

Iloczyn	logiczny and lewe



Logiczna	różnica	symetryczna xor lewe

Suma	logiczna or lewe

Rozdzielanie	wyrażeń , lewe

Przetwarzanie	wyrażeń
W	 PHP	 wyrażeniem	 (w	 pewnym	 uproszczeniu)	 jest	 coś,	 co	 ma
wartość.	 Zgodnie	 z	 takim	 podejściem	 już	 napisanie	 literału,
oznaczającego	 np.	 liczbę	 całkowitą	 1,	 jest	 wyrażeniem,	 którego
wartością	 jest	 wartość	 wskazywana	 przez	 tę	 liczbę.	 Podobnie
napisanie	 nazwy	 zmiennej	 $liczba	 jest	 wyrażeniem	 O	 wartości
zawartej	 w	 tej	 zmiennej.	 Bardziej	 złożone	 wyrażenia	 mogą	 być
tworzone	za	pomocą	operatorów.	Przykładowo	zapis

5	+	2	*	3

to	 działanie	 matematyczne	 tworzące	 wyrażenie	 O	 wartości	 11.
Zatem	 w	 miejscu	 wystąpienia	 zapisu	 5	 +	 2	 *	 3	 zostanie
podstawiona	wartość	 11.	 Standardowo	wyrażenia	 są	 przetwarzane
od	 strony	 prawej	 do	 lewej.	 Oczywiście,	 należy	 przy	 tym	 brać	 pod
uwagę	priorytety	oraz	wiązania	operatorów.

Wyrażenia	 korzystające	 z	 operatorów	 przypisania	 również	 mają
swoją	wartość.	Przykładowo	zapis

$liczba	=	2

oznacza	 przypisanie	 zmiennej	 O	 nazwie	 $liczba	 wartości	 2	 i,	 co
ważne,	podstawienie	w	miejscu	wystąpienia	tego	zapisu	wartości	2.
Mówiąc	 nieco	 dokładniej:	 wynikiem	 wyrażenia	 $liczba	 =	 2	 jest
wartość	 przypisana	 operandowi	 znajdującemu	 się	 z	 lewej	 strony
(operator	 =	 ma	 prawe	 wiązanie,	 zatem	 to	 wartość	 2	 jest
przypisywana	 zmiennej	 $liczba,	 a	 nie	 odwrotnie)	 i	 podstawienie
tego	 wyniku	 w	 miejscu	 wystąpienia	 tego	 wyrażenia.	 Dzięki	 temu
możliwe	jest	stosowanie	zapisów	typu:

$liczba	=	$wartość	=	2



W	takim	przypadku	najpierw	wartość	2	zostanie	przypisana	zmiennej
$wartość.	 Wartością	 tego	 wyrażenia	 będzie	 wartość	 przypisana,
czyli	2.	Powstanie	więc	kolejne	wyrażenie	$liczba	=	2	i	w	miejscu
wystąpienia	 tego	wyrażenie	 również	 zostanie	 podstawiona	wartość
2.

Należy	zwrócić	uwagę,	że	zgodnie	z	zasadami	działania	operatorów
inkrementacji	 i	 dekrementacji	 przyrostkowych	wynikiem	wyrażenia
z	 ich	 udziałem	 jest	 wartość	 zmiennej	 sprzed	 działania	 operatora,
czyli	jeśli	zostaną	wykonane	instrukcje:

$liczba	=	10;
$wartość	=	$liczba++;

to	wynikiem	wyrażenia	$liczba++	 będzie	wartość	10	 (i	 ta	wartość
zostanie	 przypisana	 zmiennej	 $wartosc),	 natomiast	 wartość
zmiennej	 $liczba	 zwiększy	 się	 do	 11.	 Analogicznie,	 wykonanie
instrukcji:

$liczba	=	10;
$wartość	=	$liczba--;

spowoduje,	że	wartością	wyrażenia	$liczba--	będzie	10,	natomiast
zmienna	$liczba	będzie	miała	wartość	9.

Wywołanie	 funkcji	 również	 jest	 wyrażeniem,	 a	 jego	 wartością	 jest
wartość	 zwrócona	 przez	 funkcję.	 Jeżeli	 zatem	 istnieje	 funkcja	 f
w	postaci:

function	f()
{
		return	'abc';
}

to	wartością	wyrażenia:

f()

będzie	ciąg	znaków	abc.	Dlatego	też	wykonanie	instrukcji:

$wynik	=	f();

spowoduje	 wywołanie	 funkcji	 f(),	 podstawienie	 w	 miejscu



wystąpienia	zapisu	f()	wyniku	wywołania	funkcji,	czyli	ciągu	'abc',
wykonanie	 operacji	 przypisania	 $wynik	 =	 'abc'	 (tym	 samym
zmienna	 $wynik	 otrzyma	 wartość	 'abc')	 oraz	 podstawienie
w	miejsce	całego	wyrażenia	ciągu	'abc'.

W	 taki	 sam	 sposób	 będzie	 przetwarzane	 wyrażenie	 zawierające
wywołanie	 funkcji,	 która	 nie	 zwraca	 wyniku	 za	 pomocą	 instrukcji
return.	w	 rzeczywistości	 bowiem	wynikiem	działania	 takiej	 funkcji
jest	wartość	null.	a	zatem	po	wykonaniu	fragmentu	kodu:

<?php
function	f()
{
}
$wynik	=	f();
?>

zmienna	$wynik	otrzyma	wartość	null.	Można	się	O	tym	przekonać,
dodając	 do	 kodu	 fragment	 testujący	 zwróconą	 wartość	 za	 pomocą
funkcji	is_null	i	instrukcji	warunkowej,	np.:

if(is_null($wynik)){
		echo	'Wywołanie	funkcji	zwróciło	wartość	null.';
}

[3]	w	PHP	4	wartość	false	otrzymuje	się	również	z	typu
obiektowego	O	zerowej	liczbie	elementów	(właściwości).
[4]	Istnieje	również	możliwość	utworzenia	stałej	typu	resource,
jednak	tworzenie	takich	konstrukcji	jest	zdecydowanie	odradzane.



Rozdział	3.
Instrukcje	sterujące
Instrukcje	warunkowe
Instrukcja	if…else
Klasyczna	instrukcja	if…else	ma	postać:

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

Jeżeli	 warunek	 jest	 prawdziwy,	 zostaną	 wykonane	 instrukcje1,
w	przeciwnym	razie	—	instrukcje2.	Blok	else	jest	opcjonalny,	zatem
prawidłowa	jest	również	konstrukcja:

if	(warunek){
		instrukcje1;
}

Jeśli	 w	 bloku	 if	 i	 (lub)	 else	 ma	 wystąpić	 tylko	 jedna	 instrukcja,
można	pominąć	nawiasy	klamrowe:

if	(warunek)
		instrukcja1;
else
		instrukcja2;

Instrukcja	if…else	if
Instrukcja	złożona	if…else	if	ma	ogólną	postać:

if	(warunek1){
		instrukcje1;



}
else	if	(warunek2){
		instrukcje2;
}
else	if	(warunek3){
..instrukcje3;
}
...
else	if	(warunekN){
..instrukcjeN;
}
else{
..instrukcjeM;
}

Jeżeli	 warunek	 jest	 prawdziwy,	 zostaną	 wykonane	 instrukcje1,
w	 przeciwnym	 razie,	 jeśli	 prawdziwy	 jest	 warunek2,	 zostaną
wykonane	 instrukcje2,	 w	 przeciwnym	 razie,	 jeśli	 prawdziwy	 jest
warunek3,	zostaną	wykonane	instrukcje3	itd.	Gdy	żaden	z	warunków
nie	jest	prawdziwy,	zostaną	wykonane	instrukcje	instrukcjeM	z	bloku
else.	Ten	blok	jest	jednak	opcjonalny	i	nie	musi	wystąpić.	Oto	prosty
przykład	działania	instrukcji	if…else	if:

<?php
$a	=	1;
if	(is_integer($a)){
		//jeśli	wartość	$a	jest	całkowita
		$b	=	$a;
}
else	if	(is_double($a)){
		//jeśli	wartość	$a	jest	zmiennoprzecinkowa
		$b	=	-$a;
}
?>

Instrukcja	wyboru	switch
Instrukcja	 wyboru	 switch	 (nazywana	 również	 instrukcją	 switch…
case)	pozwala	sprawdzić	ciąg	warunków	i	wykonać	różne	instrukcje



w	zależności	od	wyników	porównywania.	Ma	ona	ogólną	postać:

switch(wyrażenie){
		case	wartość1	:
				instrukcje1;
				break;
		case	wartość2	:
				instrukcje2;
				break;
		case	wartość3	:
				instrukcje3;
				break;
...
		case	wartośćN	:
				instrukcjeN;
				break;
		default	:
				instrukcjeM;
}

Postać	tę	należy	rozumieć	następująco:	sprawdź	wartość	wyrażenia
wyrażenie,	 jeśli	 wynikiem	 jest	 wartość1,	 wykonaj	 instrukcje1
i	 przerwij	 wykonywanie	 bloku	 switch	 (instrukcja	 break).	 Jeśli
wynikiem	jest	wartość2,	wykonaj	instrukcje2	i	przerwij	wykonywanie
bloku	 switch,	 jeśli	 wynikiem	 jest	 wartość3,	 wykonaj	 instrukcje3
i	przerwij	wykonywanie	bloku	switch	 itd.	 Jeśli	 nie	 zachodzi	 żaden
z	 wymienionych	 przypadków,	 wykonaj	 instrukcjeM	 i	 zakończ	 blok
switch.	 Blok	 default	 jest	 jednak	 opcjonalny	 i	 może	 zostać
pominięty.

Jeżeli	w	którymś	bloku	switch	zostanie	pominięta	instrukcja	break,
zostaną	 wykonane	 instrukcje	 z	 tego	 bloku	 (o	 ile	 wyrażenie	 ma
wartość	powodującą	wykonanie	 tego	właśnie	bloku)	oraz	 instrukcje
z	wszystkich	kolejnych	bloków	aż	do	napotkania	kolejnego	break	lub
też	końca	instrukcji.

Przykład	użycia	instrukcji	warunkowej:

<?php
$a	=	1;
switch	($a){



		case	1:
				echo	'Zmienna	$a	ma	wartość	1.';
				break;
		case	10:
				echo	'Zmienna	$a	ma	wartość	10.';
				break;
		default:
				echo	'Zmienna	$a	nie	ma	wartości	1	ani	10.';
}
?>

Pętle
W	PHP	występują	następujące	rodzaje	pętli:
·	typu	for,
·	typu	while,
·	typu	do…while,
·	typu	foreach.

Pętla	for
Pętla	typu	for	ma	ogólną	postać:

for(wyrażenie	początkowe;	wyrażenie	warunkowe;	wyrażenie	
modyfikujące){
		instrukcje	do	wykonania;
}

W	pętli	 wyrażenie	 początkowe	 jest	 stosowane	 do	 zainicjalizowania
zmiennej	 używanej	 jako	 licznik	 liczby	 wykonań	 pętli;	 wyrażenie
warunkowe	określa	warunek,	 jaki	musi	 być	 spełniony,	 aby	 dokonać
kolejnego	 przejścia	w	 pętli,	 natomiast	wyrażenie	modyfikujące	 jest
zwykle	używane	do	modyfikacji	zmiennej	będącej	licznikiem.

Nawias	klamrowy	może	być	pominięty,	O	 ile	w	pętli	ma	się	znaleźć
tylko	 jedna	 instrukcja	 do	 wykonania	 (ta	 uwaga	 dotyczy	 również
wszystkich	 pozostałych	 pętli).	 Wtedy	 taka	 instrukcja	 musi	 się
kończyć	znakiem	średnika	(patrz	też	opis	instrukcji	warunkowej	if).
Schematycznie	wygląda	to	tak:



for(wyrażenie	początkowe;	wyrażenie	warunkowe;		
wyrażenie	modyfikujące)
		instrukcja	do	wykonania;

Oto	przykład	pętli	typu	for:

<?php
for($count	=	4;	$count	>=	0;	$count--){
		echo("$count");
}
?>

Pętla	while
Pętla	typu	while	ma	postać:

while(warunek){
		instrukcje;
}

To	 oznacza:	 dopóki	 warunek	 jest	 prawdziwy,	 wykonuj	 instrukcje.
Podobnie	 jak	 w	 przypadku	 pętli	 for,	 można	 pominąć	 nawias
klamrowy,	O	ile	we	wnętrzu	pętli	będzie	się	znajdowała	tylko	 jedna
instrukcja:

while(warunek)	instrukcja;

Oto	przykład	pętli	while:

<?php
$count	=	5;
while($count--	>	0)
		echo($count);
?>

Pętla	do…while
Pętla	do…while	jest	odmianą	pętli	while	i	ma	ogólną	postać:

do{
		instrukcje;
}



while(warunek);

To	oznacza:	wykonuj	instrukcje,	dopóki	warunek	jest	prawdziwy.	Oto
przykład	pętli	do…while:

<?php
$count	=	4;
do{
		echo($count);
}
while($count--	>	0)
?>

Pętla	foreach
Pętla	 foreach	 jest	 użyteczna,	 gdy	 istnieje	 konieczność	 dostępu	 do
kolejnych	 elementów	 tablicy	 lub	 (od	 PHP	 5)	 składowych	 obiektu.
Występuje	w	dwóch	postaciach:

foreach($tablica	as	$wartość){
		instrukcje;
}

oraz:

foreach($tablica	as	$klucz	=>	$wartość){
		instrukcje;
}

W	pierwszym	przypadku	w	każdym	przebiegu	pętli	pod	$wartość	jest
podstawiana	 wartość	 kolejnej	 komórki	 (kolejnego	 klucza)	 tablicy
bądź	 właściwości	 obiektu,	 nie	 ma	 więc	 dostępu	 do	 nazwy	 indeksu
(klucza)	lub	właściwości.	Oto	przykład	użycia	pierwszej	wersji	pętli:

<?php
$tab	=	array(1,	2,	'trzy',	'cztery');
foreach($tab	as	$val){
		echo("$val\n");
}
?>

W	 drugim	 przypadku	 w	 każdym	 przebiegu	 pętli	 pod	 $klucz



podstawiana	jest	nazwa	klucza	bądź	właściwości,	a	pod	$wartość	—
wartość	przechowywana	w	tym	elemencie:

<?php
$tab	=	array(
		1	=>	'jeden',
		2	=>	'dwa',
		'trzy'	=>	3,
		'cztery'	=>	4
);
foreach($tab	as	$key	=>	$v){
		echo("tab[$key]	=	$v	\n");
}
?>

Zagnieżdżanie	pętli
Wszystkie	 rodzaje	 pętli	 mogą	 być	 zagnieżdżane,	 tzn.	 wewnątrz
jednej	 pętli	 może	 wystąpić	 inna,	 niekoniecznie	 tego	 samego	 typu.
Najczęściej	 zagnieżdża	 się	 pętle	 typu	 for.	 Nie	 ma	 limitu	 poziomu
zagnieżdżenia.	Oto	przykład	potrójnego	zagnieżdżenia	pętli	for:

<?php
for($i	=	0;	$i	<	1;	$i++){
		for($j	=	0;	$j	<	2;	$j++){
				for($k	=	0;	$k	<	3;	$k++){
						echo	"$i	$j	$k\n";
				}
		}
}
?>

A	to	przykład	zagnieżdżenia	pętli	foreach	w	pętli	while:

<?php
$tab	=	array(1,	2,	3,	4,	5);
$i	=	0;
while($i	<	5){
		foreach($tab	as	$val){
				echo	$val	+	$i;



		}
		echo	"\n";
		$i++;
}
?>

Instrukcje	break	i	continue
Instrukcja	break
Instrukcja	 break	 służy	 do	 przerwania	 danej	 iteracji	 pętli	 for,
foreach,	 while	 lub	 do…while	 bądź	 też	 bloku	 switch.	 Jej	 ogólna
postać	to:

break	[N];

gdzie	 N	 to	 opcjonalny	 argument,	 który	 w	 przypadku	 instrukcji
zagnieżdżonych	 wskazuje,	 ile	 poziomów	 zagnieżdżenia	 ma	 być
przerwane.

Oto	przykład	użycia	break	wraz	z	pojedynczą	pętlą	while:

<?php
$i	=	0;
while(true){
		if($i	>	9){
				echo	'Koniec	pętli,	użyto	instrukcji	break.';
				break;
		}
		echo	$i++,	"\n";
}
?>

Taka	 pętla	 zostanie	 wykonana	 11	 razy	 (ostatni	 przebieg	 będzie
niepełny),	a	zmienna	$i	będzie	przyjmowała	wartości	od	0	do	9.

A	to	przykład	użycia	break	wraz	z	określeniem	poziomu	przerywania
pętli:

<?php



for($i	=	0;	$i	<	3;	$i++){
		for($j	=	0;	$j	<	3;	$j++){
				if($i	==	1	&&	$j	==	1){
						echo	"Wykonano	instrukcję	break	1.\n";
						break	1;
				}
				if($i	==	2	&&	$j	==	2){
						echo	"Wykonano	instrukcję	break	2.";
						break	2;
				}
				echo	"$i	$j	\n";
		}
}
?>

W	 tym	 przypadku	 instrukcja	 break	 1	 przerywa	 wyłącznie	 pętlę
wewnętrzną	 (ze	zmienną	 iteracyjną	$j),	a	zatem	zachowuje	się	 jak
zwykłe	break,	natomiast	instrukcja	break	2	przerywa	zarówno	pętlę
wewnętrzną,	jak	i	zewnętrzną	(ze	zmienną	iteracyjną	$i).

W	 instrukcji	 switch	 polecenie	 break	 przerywa	 wykonywanie
instrukcji,	 podobnie	 jak	 przy	 pętlach.	 Pominięcie	 break	 w	 danym
bloku	case	powoduje	przejście	do	instrukcji	z	kolejnego	bloku	case.
Pozwala	to	na	wykonanie	tego	samego	kodu	dla	różnych	przypadków
case,	np.:

<?php
$liczba	=	6;
switch($liczba){
		case	1:
				echo	"Wykonano	blok	case	1\n";
		case	2:
				echo	"Wykonano	blok	case	2\n";
			break;
		case	3:
		case	4:
		case	5:
				echo	"\$liczba	ma	wartość	3,	4	lub	5\n";
				break;
		case	6:



				echo	"\$liczba	ma	wartość	6\n";
				break;
		default:
				echo	"\$liczba	nie	ma	wartości	1,	2,	3,	4,	5,	6\n";
}
?>

Instrukcja	continue
Instrukcja	continue	powoduje	przejście	do	kolejnej	iteracji	pętli	lub
instrukcji	 switch	 (co	 jest	 równoznaczne	 z	 opuszczeniem	 tej
instrukcji).	 Jeśli	 zatem	wewnątrz	pętli	 znajdzie	 się	 słowo	continue
zakończone	 znakiem	 średnika,	 bieżąca	 iteracja	 (przebieg)	 zostanie
przerwana	 oraz	 rozpocznie	 się	 kolejna	 (chyba	 że	 bieżąca	 była
ostatnia).	Schemat	użycia	continue	jest	podobny	do	break:

continue	[N];

Argument	 N	 jest	 opcjonalny	 i	 w	 pętlach	 zagnieżdżonych	 określa,
w	 której	 pętli	 ma	 być	 kontynuowana	 iteracja.	 Oto	 przykład	 użycia
continue	 w	 pętli	 typu	 for	 do	 wyświetlenia	 liczb	 całkowitych
z	przedziału	1	–	20	podzielnych	przez	3:

<?php
for($i	=	1;	$i	<=	20;	$i++){
		if($i	%	3	!=	0){
				continue;
		}
		echo	"$i	";
}
?>

A	 to	przykład	użycia	continue	w	potrójnie	 zagnieżdżonych	pętlach
for:

<?php
for($i	=	0;	$i	<	3;	$i++){
		for($j	=	0;	$j	<	3;	$j++){
				for($k	=	0;	$k	<	3;	$k++){
						if($i	==	0	&&	$k	==	1){
								continue	1;



						}
						if($i	==	1	&&	$j	==	0){
								continue	2;
						}
						if($j	==	2	&&	$k	==	1){
								continue	3;
						}
						echo	"$i	$j	$k\n";
				}
		}
}
?>

Użycie	 continue	 jest	 dopuszczalne	 również	 w	 instrukcji	 switch,
ponieważ	 jednak	 w	 tym	 przypadku	 nie	 istnieje	 kolejna	 iteracja,
powoduje	to	opuszczenie	bloku	switch.	a	zatem	continue	działa	tu
podobnie	do	break,	np.:

<?php
$i	=	2;
switch($i){
		case	1:
				echo	"1";
				break;
		case	2:
				echo	"2";
				continue;
}
?>

Różnica	 ujawni	 się	 w	 przypadku	 zagnieżdżenia	 instrukcji	 switch
wewnątrz	pętli	oraz	użycia	 instrukcji	break	 i	continue	w	wersjach
z	 parametrem.	 Wtedy	 można	 przerwać	 lub	 kontynuować
wykonywanie	jednej	z	iteracji	pętli	zewnętrznych:

<?php
for($i	=	0;	$i	<	4;	$i++){
		for($j	=	0;	$j	<	4;	$j++){
				switch($i){
						case	1:



								echo	"jeden	$j\n";
								continue	2;//break	2;
						case	2:
								echo	"continue	$j\n";
								continue	3;//break	3;
						default:
								echo	"$i	$j\n";
				}
		}
}
?>

Instrukcja	goto
Instrukcja	 goto	 powoduje	 przeskok	 w	 programie	 do	 miejsca
oznaczonego	etykietą	wskazaną	w	wywołaniu	goto.	Schemat	użycia
jest	zatem	następujący:

goto	etykieta;

Instrukcja	goto	 jest	 dostępna	 od	 PHP	5.3.0.	 Etykieta	 powinna	 być
wskazana	przez	nazwę	zakończoną	znakiem	dwukropka,	np.:

etykieta:

Można	przeskakiwać	wyłącznie	do	miejsca	skryptu	znajdującego	się
w	 tym	 samym	 zasięgu	 (kontekście)	 w	 bieżącym	 pliku.	 Nie	 można
zatem	wykonać	przeskoku	do	funkcji	lub	metody,	czy	też	do	pętli.	Oto
przykład	użycia	goto	do	zmiany	przepływu	sterowania	w	skrypcie:

<?php
goto	etykieta2;
etykieta1:
echo	'a';
goto	etykieta3;
etykieta2:
echo	'b';
goto	etykieta1;
etykieta3:
echo	'c';



?>

Tego	 typu	 konstrukcje	 są	 niezalecane,	 prowadzą	 bowiem	 do
poważnego	 zaciemnienia	 przejrzystości	 kodu,	 a	 tym	 samym	 do
trudnych	do	usunięcia	błędów.

Oto	przykład	użycia	goto	do	wyjścia	z	pętli:

<?php
for($i	=	1;	;	$i++){
		echo	$i.	"\n";
		if($i	>	5)	goto	etykieta1;
}
etykieta1:
echo	"Koniec	pętli";
?>

Składnia	alternatywna
Zarówno	 dla	 pętli	 for,	 foreach,	 while,	 jak	 i	 dla	 instrukcji
warunkowych	 if,	 if…else,	 switch	 istnieje	 składnia	 alternatywna.
Ma	ona	ogólną	postać:

instrukcja(wyrażenie):
		blok	instrukcji;
endinstrukcja;

Instrukcje	warunkowe
Instrukcja	if…else
Zwykłą	instrukcję	if	w	postaci:

if($a	<	$b){
		echo	"a	jest	mniejsze	od	b.";
}
else{
		echo	"a	nie	jest	mniejsze	od	b.";
}

można	zapisać	z	zastosowaniem	składni	alternatywnej:



if($a	<	$b):
		echo	"a	jest	mniejsze	od	b.";
else:
		echo	"a	nie	jest	mniejsze	od	b.";
endif;

W	przypadku	instrukcji	if	bez	bloku	else,	np.:

if($a	<	$b){
		echo	"a	jest	mniejsze	od	b.";
}

postać	alternatywna	będzie	analogiczna:

if($a	<	$b):
		echo	"a	jest	mniejsze	od	b.";
endif;

Instrukcja	if...else	if
Dla	 instrukcji	 if…else	 if	 postępowanie	 jest	 podobne	 do
postępowania	 w	 przypadku	 if..else.	 Instrukcję	 w	 przykładowej
postaci:

if($a	<	$b){
		echo	"a	jest	mniejsze	od	b.";
}
else	if($a	>	$b){
		echo	"a	jest	większe	od	b.";
}
else{
		echo	"a	jest	równe	b.";
}

można	zapisać	jako:

if($a	<	$b):
		echo	"a	jest	mniejsze	od	b.";
elseif($a	>	$b):
		echo	"a	jest	większe	od	b.";
else:



		echo	"a	jest	równe	b.";
endif;

Należy	 zwrócić	 uwagę,	 że	 w	 tym	 przypadku	 elseif	 musi	 być
zapisane	jako	jedno	słowo.

Pętle
Pętla	for
Zwykłą	pętlę	typu	for	w	przykładowej	postaci:

for($i	=	0;	$i	<	10;	$i++){
		echo	"$i	<br	/>";
}

można	zapisać	z	zastosowaniem	składni	alternatywnej	jako:

for($i	=	0;	$i	<	10;	$i++):
		echo	"$i	<br	/>";
endfor;

Pętla	foreach
Składnia	alternatywna	pętli	foreach	wygląda	analogicznie	do	składni
pętli	typu	for.	Pętlę	w	postaci	klasycznej:

foreach($tab	as	$key	=>	$v){
		echo	"tab[$key]	=	$v	<br	/>";
}

można	również	zapisać	jako:

foreach($tab	as	$key	=>	$v):
		echo	"tab[$key]	=	$v	<br	/>";
endforeach;

Pętla	while
Przykładową	pętlę	while	w	postaci:

while($i	<	10){



		echo	"$i	<br	/>";
		$i++;
}

można	przedstawić	jako:

while($i	<	10):
		echo	"$i	<br	/>";
		$i++;
endwhile;

Instrukcja	switch
Instrukcja	 wyboru	 switch	 ma	 również	 postać	 alternatywną.
w	związku	z	tym,	zwykły	blok	switch	w	postaci:

<?php
switch($wartość){
		case	10:
				echo	'$wartość	=	10.';
				break;
		case	20:
				echo	'$wartość	=	20.';
				break;
		default:
				echo	'$wartość	jest	różna	od	10	I	20.';
}
?>

można	również	zapisać	jako:

switch($wartość):
		case	10:
				echo	'$wartość	=	10.';
				break;
		case	20:
				echo	'$wartość	=	20.';
				break;
		default:
				echo	'$wartość	jest	różna	od	10	I	20.';
endswitch;



Łączenie	skryptów
Oto	instrukcje	służące	do	łączenia	skryptów.
·	include	—	dołącza	wskazany	plik,	niezależnie	od	tego,	czy	był
już	dołączony	wcześniej,	czy	też	nie.

·	include_once	—	dołącza	wskazany	plik,	O	ile	nie	został
dołączony	wcześniej.

·	require	—	dołącza	wskazany	plik,	niezależnie	od	tego,	czy	był
już	dołączony	wcześniej,	czy	też	nie;	jeśli	pliku	nie	uda	się
dołączyć,	przerywa	wykonywanie	kodu.

·	require_once	—	dołącza	wskazany	plik,	O	ile	nie	został	już
dołączony	wcześniej;	jeśli	pliku	nie	uda	się	dołączyć,	przerywa
wykonywanie	kodu.

Nazwę	dołączanego	pliku	należy	przekazać	w	postaci	ciągu	znaków
za	nazwą	instrukcji,	np.:

include	"nazwa_pliku";

Nazwa	może	też	być	ujęta	w	nawias	okrągły:

include	("nazwa_pliku");

Jeżeli	w	nazwie	występuje	pełna	 ścieżka	dostępu	podana	w	postaci
bezwzględnej,	np.:

/var/pliki/plik.php
c:\pliki\plik.php

lub	względnej	w	stosunku	do	katalogu	bieżącego:

./dane/plik.php

.\dane\plik.php

zostanie	 dołączony	 bezpośrednio	 wskazany	 plik.	 Jeśli	 zostanie
podana	tylko	nazwa	pliku,	np.:

dane.php

będzie	 on	 poszukiwany	 w	 następujących	 folderach	 (dokładnie
w	podanej	kolejności):
·	w	katalogach	wskazanych	w	zmiennej	konfiguracyjnej	include_



path;
·	w	bieżącym	katalogu	roboczym,
·	w	katalogu,	w	którym	umieszczony	jest	skrypt	zawierający
instrukcję	dołączającą	plik.

Przy	dołączaniu	pliku	następuje	wyjście	z	trybu	PHP,	a	więc	jeśli	ma
być	dołączony	kod	wykonywalny	PHP,	w	dołączanym	pliku	musi	być
ujęty	w	znaczniki	skryptów	PHP.	Następujący	kod:

<?php
//początkowe	instrukcje	skryptu
include	"skrypt.php";
//dalsze	instrukcje	skryptu
?>

można	w	pewnym	uproszczeniu	potraktować	jak:

<?php
//początkowe	instrukcje	skryptu
?>
treść	pliku	skrypt.php
<?php
//dalsze	instrukcje	skryptu
?>

O	 ile	 w	 dołączanym	 pliku	 nie	 ma	 instrukcji	 przerywającej
wykonywanie	kodu.	 Jeżeli	 taka	 instrukcja	 istnieje,	 należy	pamiętać,
że	 przerwane	 zostanie	 tylko	wykonywanie	 kodu	 dołączonego	 pliku,
natomiast	 kod	 skryptu	 głównego	 będzie	 wykonywany.	 w	 miejscu
wystąpienia	 jednej	 z	 takich	 instrukcji	 jest	 też	 wtedy	 podstawiany
wynik	działania	dołączonego	kodu.

Gdy	dołączany	plik	nie	istnieje	lub	z	innych	względów	nie	ma	do	niego
dostępu,	 instrukcje	 include	 i	 include_once	 generują	 ostrzeżenie
(poziom	warning),	przy	czym	kontynuowane	jest	działanie	głównego
kodu	skryptu,	natomiast	instrukcje	require	i	require_once	generują
błąd	 (poziom	fatal	error),	 a	wykonywanie	 skryptu	 głównego	 jest
przerywane.



Rozdział	4.
Funkcje
Deklaracje
W	celu	utworzenia	funkcji	należy	użyć	słowa	kluczowego	function.
Taka	konstrukcja	ma	schematyczną	postać:

function	nazwa_funkcji()
{
		//instrukcje	wnętrza	funkcji
}

Przy	nazywaniu	funkcji	obowiązują	takie	same	zasady	jak	przy	innych
identyfikatorach.	 Jeżeli	 funkcja	ma	przyjmować	argumenty,	 ich	 listę
należy	umieścić	w	nawiasie	okrągłym	występującym	za	nazwą:

function	nazwa_funkcji($argument1,	$argument2,
…,$argumentN)
{
		//instrukcje	wnętrza	funkcji
}

W	 ciele	 (we	 wnętrzu)	 funkcji	 można	 zawrzeć	 dowolny,	 poprawny
składniowo,	kod	PHP,	włącznie	z	definicjami	innych	funkcji	i	klas.

Oto	przykład	funkcji	wyświetlającej	napis:

function	wyświetl()
{
		echo	"Tekst	generowany	przez	funkcję	wyświetl.";
}

Zwracanie	wartości
Zwracanie	 wartości	 przez	 funkcję	 jest	 realizowane	 za	 pomocą
instrukcji	 return.	 Jeśli	 wystąpi	 ona	 wewnątrz	 funkcji,	 ta	 jest
przerywana	 i	 zwraca	 wartość	 występującą	 po	 return.



Schematycznie	tego	typu	konstrukcja	wygląda	następująco:

function	nazwa_funkcji(argumenty)
{
		//instrukcje	wnętrza	funkcji
		return	wartość;
}

W	 miejscu	 wywołania	 takiej	 funkcji	 zostanie	 wstawiona	 zwrócona
przez	nią	wartość,	która	będzie	mogła	być	wykorzystana	w	dalszej
części	 skryptu.	 Jeżeli	 zostanie	 użyta	 instrukcja	 return	 bez
wskazanej	 wartości,	 funkcja	 jest	 przerywana	 i	 zwracana	 wartość
null.	 Jeśli	 funkcja	 nie	 zawiera	 instrukcji	 return,	 zwracaną
wartością	jest	również	null.

Oto	 przykład	 funkcji	 zwracającej	 wartość	 arytmetyczną
całkowitoliczbową	(integer)	12:

function	func()
{
		return	12;
}

A	 to	 przykład	 funkcji	 przyjmującej	 dwa	 argumenty	 i	 zwracającej
wynik	ich	dodawania:

function	dodaj($arg1,	$arg2)
{
		return	$arg1	+	$arg2;
}

Wywoływanie	funkcji
Aby	wywołać	funkcję,	należy	podać	jej	nazwę	zakończoną	nawiasem
okrągłym.	 Jeżeli	 funkcja	 przyjmuje	 argumenty,	 należy	 je	 umieścić
w	 tym	 nawiasie.	 w	 miejscu	 wywołania	 funkcji	 podstawiana	 jest
zwrócona	przez	nią	wartość.	Przykładowa	instrukcja:

$wynik	=	func();

spowoduje	wywołanie	funkcji	O	nazwie	func	i	przypisanie	wyniku	jej



działania	zmiennej	$wynik.	Oto	przykład	wywołania	funkcji	z	dwoma
argumentami:

$wynik	=	dodaj(12,	24);

Sposoby	przekazywania
argumentów
Funkcja	 może	 mieć	 dowolną	 liczbę	 argumentów	 oddzielonych	 od
siebie	 znakiem	 przecinka.	 Argumenty	 przekazywane	 są	 na	 dwa
sposoby:
·	przez	wartość	(z	ang.	by	value),
·	przez	referencję	(z	ang.	by	reference),

Argumenty	 mogą	 mieć	 też	 wartości	 domyślne.	 Standardowo
przekazywanie	 odbywa	 się	 przez	 wartość,	 podobnie	 jak	 w	 innych
językach	programowania.

Przekazywanie	przez	wartość
Przekazywanie	 przez	wartość	 oznacza,	 że	 funkcja	 otrzymuje	 kopie
argumentów	 źródłowych	 i	 wszelkie	 operacje	 wykonuje	 na	 tych
kopiach.	 Nie	 jest	 zatem	 w	 stanie	 dokonać	 żadnej	 modyfikacji
oryginału.	Jeżeli	więc	jako	argument	została	przekazana	zmienna,	to
jej	 stan	 nie	 zmieni	 się,	 niezależnie	 od	 tego,	 co	 zostanie	 wykonane
wewnątrz	funkcji:

<?php
function	f($arg){
		//modyfikacja	jedynie	kopii	danych
		//nie	ma	wpływu	na	wartość	zmiennej	$zmienna
		$arg	=	'dwa';
}
$zmienna	=	'jeden';
echo	$zmienna,	"\n";
f($zmienna);
//zmienna	ma	wartość	'jeden'
echo	$zmienna;



?>

Przekazywanie	przez	referencję
Przekazywanie	 przez	 referencję	 oznacza	 przekazanie	 do	 funkcji
oryginalnych	 danych.	 Jeżeli	 funkcja	 zmieni	 ich	 wartość	 (wartości),
pozostanie	ona	zmieniona	również	po	zakończeniu	działania	funkcji.
Aby	 skorzystać	 z	 tego	 sposobu	 przekazywania	 argumentów,	 dany
argument	należy	poprzedzić	znakiem	&	(ampersand),	schematycznie:

function	funkcja(&argument);

np.:

<?php
function	f(&$arg){
		//tutaj	następuje	modyfikacja	
		//wartości	zmiennej	$zmienna
		$arg	=	'dwa';
}
$zmienna	=	'jeden';
echo	$zmienna,	"\n";
f($zmienna);
//zmienna	ma	wartość	'dwa'
echo	$zmienna;
?>

Domyślne	wartości	argumentów
Argumenty	domyślne	są	definiowane	podobnie	jak	w	innych	językach
programowania.	 Należy	 skorzystać	 z	 konstrukcji	 O	 schematycznej
postaci:

function	nazwa_funkcji	($argument1	=	wartość,	$argument2	
=		wartość2,	...,	$argumentN	=	wartośćN)
{
		//treść	funkcji
}

Wartość	 domyślna	musi	 być	 wyrażeniem	 stałym	 (o	 stałej	 wartości,



z	 ang.	 constant	 expression),	 nie	 może	 więc	 to	 być	 np.	 zmienna.
Należy	 również	 pamiętać,	 że	 konieczne	 jest	 podanie	 wszystkich
domyślnych	 argumentów	 z	 prawej	 strony	 listy	 argumentów	 przed
wszystkimi	argumentami	zwykłymi,	np.:

function	show($arg1,	$arg2	=	"abc",	$arg3	=	"def")
{
		echo	$arg1.	"	".$arg2."	".$arg3;
}

Po	 takiej	 deklaracji	 funkcja	 show	 mogłaby	 być	 wywołana	 na	 jeden
z	trzech	poniższych	sposób:

show("123");
show("123",	"456");
show("123",	"456",	"789");

Zmienna	liczba	argumentów
W	funkcjach	można	stosować	zmienną	liczbę	argumentów.	Nie	ma	do
tego	 żadnych	 specjalnych	 konstrukcji.	 Funkcja	może	 być	wywołana
z	 dowolną	 liczbą	 argumentów,	 większą	 niż	 liczba	 podana
w	deklaracji.	Do	obsługi	zmiennej	listy	argumentów	wykorzystywane
są	trzy	funkcje:
·	func_num_args	—	zwraca	liczbę	argumentów	funkcji,
·	func_get_arg	—	zwraca	argument	O	podanym	numerze,
·	func_get_args	—	zwraca	listę	argumentów	w	postaci	tablicy.

Oto	 przykład	 skryptu	 zawierającego	 funkcję	 O	 zadeklarowanej
zerowej	 liczbie	 argumentów,	 która	 dokonuje	 łączenia	 łańcuchów
znakowych	przekazanych	jej	w	postaci	argumentów:

<?php
function	połącz(){
		$val	=	"";
		$count	=	func_num_args();
		for($i	=	0;	$i	<	$count;	$i++){
				$val	.=	func_get_arg($i);
		}
		return	$val;



}
$str	=	połącz("To	",	"jest	",	"test");
echo	$str;
?>

A	 to	 ten	 sam	skrypt	wykorzystujący	 funkcję	func_get_args	 i	 pętlę
foreach:

<?php
function	połącz(){
		$val	=	"";
		$tab	=	func_get_args();
		foreach($tab	as	$v){
				$val	.=	$v;
		}
		return	$val;
}
$str	=	połącz("To	",	"jest	",	"test");
echo	$str;
?>

Zasięg	zmiennych
W	 PHP	 zasięg	 zmiennej	 jest	 ograniczony	 do	 kontekstu,	 w	 którym
została	zdefiniowana.	w	tym	znaczeniu	zmienne	można	podzielić	na:
·	globalne,
·	lokalne.

Zmienne	globalne
Zmienna	zadeklarowana	w	skrypcie	poza	ciałem	funkcji	lub	klasy	jest
zmienną	 globalną,	 tzn.	 dostępną	 bezpośrednio	 w	 każdym	 miejscu
skryptu	poza	wnętrzami	funkcji.	w	przykładowym	kodzie:

<?php
$liczba	=	100;
function	f()
{
		echo	$liczba;



}
f();
?>

zmienna	$liczba	jest	globalna	i	nie	ma	do	niej	dostępu	w	funkcji	f.
Dlatego	też	po	wywołaniu	funkcji	wartość	nie	zostanie	wyświetlona,
wygenerowane	 zostanie	 natomiast	 ostrzeżenie	 (poziom	 notice)
O	niezdefiniowanej	zmiennej	$liczba.

Aby	 w	 funkcji	 uzyskać	 dostęp	 do	 zmiennych	 O	 zasięgu	 globalnym,
należy	 użyć	 słowa	 kluczowego	 global	 lub	 tablicy	 $GLOBALS.
w	 pierwszym	 przypadku	 przed	 odwołaniem	 (najlepiej	 na	 początku
kodu	funkcji)	należy	użyć	konstrukcji	O	schematycznej	postaci:

global	$zmienna1,	$zmienna2,…,$zmiennaN;

Po	 wykonaniu	 takiej	 instrukcji	 będzie	 można	 się	 odwoływać	 do
wszystkich	zmiennych	globalnych	wymienionych	po	global,	np.:

<?php
$liczba	=	100;
function	f()
{
		global	$liczba;
		echo	$liczba;
}
f();
?>

W	drugim	przypadku,	ponieważ	tablica	$GLOBALS	zawiera	odwołania
do	 wszystkich	 zmiennych	 globalnych	 skryptu,	 należy	 skorzystać
z	odwołania	typu:

$GLOBALS['nazwa_zmiennej']

np.:

<?php
$liczba	=	100;
function	f()
{
		echo	$GLOBALS[‘liczba'];



}
f();
?>

Zmienne	lokalne
Zasięg	 zmiennych	 lokalnych	 jest	 ograniczony	wyłącznie	do	wnętrza
funkcji,	w	 której	 zostały	 zdefiniowane.	Odwołania	w	 innym	miejscu
skryptu	nie	są	możliwe,	np.:

<?php
function	f()
{
		$liczba	=	100;
		echo	"Wewnątrz	funkcji	f:	$liczba\n";
}
f();
echo	"Poza	funkcją	f:	$liczba";
?>

Zmienne	statyczne
Zmienne	statyczne	to	zmienne	lokalne	funkcji,	które	zachowują	swoją
wartość	pomiędzy	jej	wywołaniami.	Aby	zadeklarować	taką	zmienną,
należy	użyć	słowa	static,	schematycznie:

static	$nazwa_zmiennej	=	wartość;

Po	takiej	deklaracji	(we	wnętrzu	funkcji)	pierwsze	wywołanie	funkcji
spowoduje	 utworzenie	 zmiennej	 statycznej	 i	 zapamiętanie	 jej
ostatniej	 wartości,	 natomiast	 w	 każdym	 kolejnym	 wywołaniu
instrukcja	 przypisująca	 pierwotną	 wartość	 zmiennej	 będzie
ignorowana,	 a	 użyta	 zostanie	 wartość	 z	 poprzedniego	 wywołania,
np.:

<?php
function	f($val)
{
		static	$liczba	=	100;
		$liczba	+=	$val;



		echo	"Wartosć	zmiennej	:	$liczba\n";
}
f(10);
f(20);
?>

Wartość	zmiennej	jako	nazwa
funkcji
W	PHP	wartość	zmiennej	może	być	potraktowana	jako	nazwa	funkcji
do	 wywołania.	 Aby	 skorzystać	 z	 takiej	 techniki,	 należy	 za	 nazwą
zmiennej	umieścić	nawias	okrągły,	schematycznie:

$nazwa_zmiennej();

Jeżeli	 zatem	 zmiennej	 $nazwa	 zostanie	 przypisany	 ciąg	 znaków
zawierający	 nazwę	 istniejącej	 funkcji	 wyświetl,	 to	 po	 użyciu
instrukcji:

$nazwa();

funkcja	wyświetl	zostanie	wywołana:

<?php
function	wyświetl()
{
		echo	"To	jest	funkcja	wyświetl.";
}
$nazwa	=	'wyświetl';
$nazwa();
?>

W	 ten	 sam	 sposób	mogą	 być	wywoływane	metody	 obiektów.	 Jeżeli
funkcja	 lub	 metoda	 wymaga	 podania	 argumentów,	 należy	 je	 podać
w	nawiasie	okrągłym	występującym	za	nazwą	zmiennej,	np.:

<?php
function	dodaj($arg1,	$arg2)
{
		return	$arg1	+	$arg2;



}
$nazwa	=	'dodaj';
$wynik	=	$nazwa(2,	3);
echo	$wynik;
?>

Definiowanie	funkcji	wewnątrz
funkcji
W	PHP	można	definiować	funkcje	wewnątrz	innych	funkcji.	Powstają
wtedy	 funkcje	 wewnętrzne	 dostępne	 tylko	 w	 obrębie	 (w	 zasięgu)
funkcji	zewnętrznej	(głównej).	Nie	ma	limitu	poziomu	zagnieżdżenia
funkcji	wewnętrznych	(tzn.	jedna	funkcja	wewnętrzna	może	zawierać
kolejną	 funkcję	 wewnętrzną).	 Schematycznie	 konstrukcja	 funkcji
wewnętrznej	wygląda	następująco:

function	nazwa_funkcji_zewnętrznej(argumenty){
		function	nazwa_funkcji_wewnętrznej(argumenty){
				//treść	funkcji	wewnętrznej
		}
		//dalsza	treść	funkcji	zewnętrznej
}

Oto	przykład	użycia	funkcji	wewnętrznych:

<?php
function	działanie($val1,	$val2,	$op)
{
		function	dodaj($arg1,	$arg2){
				return	$arg1	+	$arg2;
		}
		function	odejmij($arg1,	$arg2){
				return	$arg1	-	$arg2;
		}
		switch($op){
				case	'+':	return	dodaj($val1,	$val2);
				case	'-':	return	odejmij($val1,	$val2);
				default:	return	null;



		}
}
$wynik	=	działanie(2,	3,	'+');
echo	$wynik;
?>

Funkcje	anonimowe
Od	PHP	5.3.0	dostępne	są	funkcje	anonimowe,	czyli	takie,	które	nie
posiadają	nazwy.	Najczęściej	używane	są	podczas	stosowania	funkcji
zwrotnych	(z	ang.	callback	 functions).	Definicja	 funkcji	anonimowej
wygląda	podobnie	jak	definicja	funkcji	zwykłej,	schematycznie:

function	(argument1,	argument2,…,	argumentN)
{
		//treść	funkcji
}

Oto	przykład	użycia	funkcji	anonimowej	jako	funkcji	zwrotnej:

<?php
function	działanie($val1,	$val2,	$func)
{
		return	$func($val1,	$val2);
}
$wynik	=	działanie(2,	3,	
	function($arg1,	$arg2){
			return	$arg1	+	$arg2;
	}
);
echo	$wynik;
?>

W	 tym	 przypadku	 trzecim	 argumentem	 funkcji	 działanie	 jest
funkcja	 anonimowa	 przyjmująca	 dwa	 argumenty	 ($arg1	 i	 $arg2)
i	 zwracająca	 wynik	 ich	 dodawania.	 Funkcja	 anonimowa	 jest
wywoływana	 w	 funkcji	 działanie	 przez	 zastosowanie	 składni
opisanej	w	podrozdziale	"Wartość	zmiennej	jako	nazwa	funkcji".

Funkcja	 anonimowa	 może	 być	 również	 przypisana	 bezpośrednio



zmiennej,	np.:

<?php
$zmienna	=	function($arg1){
		return	$arg1	*	2;
};
$wynik	=	$zmienna(12);
echo	$wynik;
?>



Rozdział	5.
Wyprowadzanie	danych	i	obsługa
ciągów	znaków
Obsługa	standardowego	wyjścia
Dane	 są	 zwykle	 wysyłane	 do	 standardowego	 wyjścia	 za	 pomocą
instrukcji	echo.	Jest	to	specjalna	konstrukcja	języka	PHP,	wysyłająca
ciągi	znaków.	Schemat	jej	użycia	jest	następujący:

echo("ciąg_znaków");

Nawias	 okrągły	 jest	 opcjonalny.	 Jego	 pominięcie	 pozwala	 na
zastosowanie	 wielu	 argumentów.	 Spotykana	 jest	 więc	 również
konstrukcja:

echo	str1[,	str2[,…[,strN]]];

gdzie	str1,	str2	itd.	to	kolejne	ciągi	znaków.

Kolejne	 ciągi	 znaków	 mogą	 być	 łączone	 za	 pomocą	 operatora
konkatenacji.	Wtedy	schemat	użycia	jest	następujący:

echo	str1	.	str2	.	…	.	strN;

Z	 reguły	 ten	 sposób	 jest	 znacząco	 szybszy	 niż	 użycie	 drugiej
z	przedstawionych	postaci.

Zamiast	echo	można	również	używać	print,	schematycznie:

print("ciąg_znaków");

lub:

print	"ciąg_znaków";

Różnica	 jest	 taka,	że	print	 (które	 jest	również	konstrukcją	 języka,
a	 nie	 funkcją)	 zachowuje	 się	 jak	 funkcja	 i	 w	 miejscu	 swojego
wystąpienia	 zwraca	 zawsze	 wartość	 1,	 podczas	 gdy	 echo	 nie	 ma
takich	właściwości.	Konsekwencją	jest	to,	że	print	może	być	użyte



jako	część	większego	wyrażenia.	Można	np.	dokonać	przykładowego
przypisania:

$wartosc	=	print("abc");

po	którym	zmienna	$wartosc	będzie	miała	wartość	1.	Można	też	być
użyte	np.	w	wyrażeniu	warunkowym	(podczas	gdy	echo	—	nie),	np.:

<?php
$wartość	=	10;
$wartość	<	0	?	print	"<	0"	:	print	">=	0";
?>

Wyprowadzanie	znaczników	HTML
W	 ciągach	 znaków	 wysyłanych	 do	 standardowego	 wyjścia	 można
zamieszczać	 dowolne	 znaczniki	 (X)HTML	 i	 w	 ten	 sposób	 budować
treść	witryny	(X)HTML,	np.:

<body>
<div>
<?php	echo	"<p>To	jest	<strong>akapit</strong>	tekstowy.
</p>"?>
</div>
</body>

Różnice	między	typami	ciągów
znaków
Przy	użyciu	składni	ze	znakami	apostrofu	oraz	składni	heredoc	dane
zawarte	w	 ciągu	 nie	 są	 interpretowane	 przez	 PHP.	Wyjątkiem	 jest
sekwencja	 \',	 która	 zostanie	 zamieniona	 na	 znak	 apostrofu
prostego.	 Tej	 sekwencji	 należy	 użyć,	 jeżeli	w	 ciągu	ma	 się	 znaleźć
apostrof.

W	 składni	 ze	 znakami	 cudzysłowu	 oraz	 składni	 nowdoc	 ciąg	 jest
przetwarzany,	 a	 występujące	 w	 nim	 zmienne	 zamieniane	 na	 ich
wartości.	 Dodatkowo	 sekwencje	 specjalne	 są	 zamieniane	 na
odpowiadające	 im	 znaki	 (sekwencje	 znaków	 specjalnych	 zostały



przedstawione	w	podrozdziale	"Znaki	specjalne").

Różnice	 w	 interpretacji	 poszczególnych	 typów	 składni	 można
zaobserwować,	uruchamiając	poniższy	kod:

<?php
$liczba	=	100;
$str1	=	"\$liczba	=	$liczba";
$str2	=	'$liczba	=	$liczba';
$str3	=	<<<ID1
\$liczba	=	$liczba
ID1;
$str4	=	<<<'ID2'
$liczba	=	$liczba
ID2;
echo	"Składnia	ze	znakami	cudzysłowu:\n";
echo	$str1;
echo	"\n\n";
echo	"Składnia	ze	znakami	apostrofu:\n";
echo	$str2;
echo	"\n\n";
echo	"Składnia	heredoc:\n";
echo	$str3;
echo	"\n\n";
echo	"Składnia	nowdoc:\n";
echo	$str4;
echo	"\n\n";
?>

Jeżeli	ma	być	przetwarzane	wyrażenie	złożone,	np.	 trzeba	uzyskać
wartość	wskazanej	 komórki	 lub	 klucza	 tablicy,	właściwości	 obiektu
itp.,	bądź	też	w	ciągu	przed	nazwą	zmiennej	 (przed	znakiem	$)	nie
występuje	 znak	 spacji,	 wyrażenie	 należy	 ująć	 w	 nawias	 klamrowy,
schematycznie:

"początek	ciągu{wyrażenie}dalsza	część	ciągu"

np.:

<?php
$tab	=	array(1,	2,	3);



echo	"Druga	komórka	tablicy	ma	wartość	{$tab[1]}.";
?>

Znaki	specjalne
W	 składni	 ze	 znakami	 cudzysłowu	 oraz	 składni	 heredoc	 można
stosować	 sekwencje	 znaków	 specjalnych	 przedstawionych	 w	 tabeli
5.1.	Sekwencje	\v	i	\f	dostępne	są	od	PHP	5.2.5.

Tabela	5.1.	Sekwencje	znaków	specjalnych

Sekwencja
znaków Znaczenie

\n Nowa	linia	(z	ang.	new	line).

\r Powrót	karetki	(powrót	na	początek	wiersza,	z	ang.
carriage	return).

\t Tabulator	poziomy.

\v Tabulator	pionowy.

\f Przewinięcie	(wysunięcie)	strony	(z	ang.	form	feed).

\\ Lewy	ukośnik	(z	ang.	backslash).

\$ Znak	dolara.

\" Znak	cudzysłowu.

\nnn Kod	znaku	w	postaci	ósemkowej.

\xNN Kod	znaku	w	postaci	szesnastkowej.

Jeśli	 ukośnikiem	 zostanie	 poprzedzona	 liczba,	 będzie	 ona



potraktowana	 jako	 kod	 znaku	 w	 notacji	 oktalnej	 (ósemkowej).
Przykładowy	ciąg:

"\145\143\150\157"

zostanie	potraktowany	tak	samo	jak	napis:

"echo"

Jeśli	 przed	 liczbą	 pojawi	 się	 sekwencja	 \x,	 zostanie	 potraktowana
jako	 kod	 znaku	 w	 notacji	 heksadecymalnej	 (szesnastkowej).
Przykładowy	ciąg:

"\x65\x63\x68\x6F"

zostanie	potraktowany	tak	samo	jak	napis:

"echo"

Dostęp	do	pojedynczych	znaków
ciągu
Dostęp	 do	 pojedynczego	 znaku	 ciągu	 zarówno	 do	 odczytu,	 jak
i	 zapisu	 można	 uzyskać,	 podając	 jego	 indeks	 w	 nawiasie
kwadratowym	 lub	 klamrowym	 umieszczonym	 za	 ciągiem,
schematycznie:

$ciąg[indeks]

lub:

$ciąg{indeks}

Ciąg	 musi	 być	 zawarty	 w	 zmiennej,	 nie	 może	 być	 literałem.
Indeksowanie	 znaków	 zaczyna	 się	 od	 0,	 co	 oznacza,	 że	 pierwszy
znak	 ma	 indeks	 0,	 drugi	 —	 1	 itd.	 Jeśli	 np.	 istnieje	 zmienna	 $str
zawierająca	ciąg	abcd,	odczyt	drugiego	znaku	może	być	wykonany	za
pomocą	instrukcji:

$znak	=	$str[1];

lub:



$znak	=	$str{1]};

Podobnie	jest	z	zapisem.	Zmiana	drugiego	znaku	ciągu	na	z	może	być
przeprowadzona	za	pomocą	instrukcji:

$str[1]	=	'z';

lub:

$str{1}	=	'z';

Funkcje	przetwarzające	ciągi
znaków
Funkcja	addcslashes	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	string	addcslashes(string	str,	string	charlist)

Zwraca	 ciąg,	 w	 którym	 znaki	 wymienione	 w	 charlist	 zostały
poprzedzone	znakiem	backslash	 (\).	Znaki	O	kodach	mniejszych	od
32	 i	 większych	 od	 126	 zostaną	 zamienione	 na	 postać	 oktalną.
Przykładowo	wykonanie	addcslashes('abcde',	'ab')	da	w	wyniku
ciąg	\a\bcdefgh.

Funkcja	addslashes	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	addslashes(string	str)

Zwraca	 ciąg,	 w	 którym	 znaki	 specjalne	 (apostrof,	 cudzysłów,
backslash	 oraz	 bajt	 zerowy	 NUL)	 zostaną	 poprzedzone	 znakiem
ukośnika.	Funkcja	jest	najczęściej	wykorzystywana	do	przetwarzania
zapytań	do	baz	danych.

Funkcja	bin2hex	(dostępna	od	PHP	3.0.9)

Deklaracja:	string	bin2hex(string	str)

Zwraca	 ciąg,	 w	 którym	 wszystkie	 znaki	 w	 ciągu	 str	 zostały
przedstawione	w	postaci	 heksadecymalnej.	 Przykładowo	wywołanie
bin2hex('abcde')	da	w	wyniku	ciąg	6162636465.



Funkcja	chop	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	chop(string	str[,	string	charlist])

Alias	dla	funkcji	rtrim.

Funkcja	chr	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	chr(int	ascii)

Zwraca	ciąg	zawierający	znak	O	kodzie	przekazanym	w	argumencie
ascii.

Funkcja	chunk_split	(dostępna	od	PHP	3.0.6)

Deklaracja:	string	chunk_split(string	body[,	int	chunklen[,
string	end]])

Dzieli	ciąg	body	na	mniejsze	części	O	długości	chunklen	 (domyślnie
76	znaków),	dodając	na	końcu	każdej	linii	ciąg	end	(domyślnie	znaki
końca	linii	\r\n).

Funkcja	convert_cyr_string	(dostępna	od	PHP	3.0.6)

Deklaracja:	 string	 convert_cyr_string(string	 str,	 string
from,	string	to)

Konwertuje	ciąg	znaków	zapisany	cyrylicą	ze	standardu	wskazanego
argumentem	from	na	standard	wskazany	argumentem	to.	Argumenty
from	i	to	mogą	przyjmować	następujące	wartości:
·	k	—	koi8-r,
·	w	—	windows-1251,
·	i	—	iso8859-5,
·	a	—	x-cp866,
·	d	—	x-cp866,
·	m	—	x-mac-cyrillic.

Funkcja	convert_uudecode	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	string	convert_uudecode(string	data)

Dekoduje	 dane	 zakodowane	 za	 pomocą	 algorytmu	 uuencode	 (np.



przetworzone	 przez	 funkcję	 convert_uuencode).	 Zwraca
rozkodowany	ciąg	znaków.

Funkcja	string	convert_uuencode	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	string	convert_uuencode(string	str)

Koduje	 ciąg	 znaków	 zapisany	 w	 argumencie	 str	 za	 pomocą
algorytmu	uuencode.	Zwraca	zakodowany	ciąg	znaków.

Funkcja	count_chars	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	mixed	count_chars(string	str[,	int	mode])

Zlicza	 wystąpienia	 każdego	 bajta	 w	 ciągu	 str	 i	 zwraca	 wynik
obliczeń	w	postaci	wskazanej	przez	argument	mode	(domyślnie	mode
ma	wartość	0):
·	0	—	tablica,	w	której	kluczami	są	bajty,	a	wartościami	kluczy	—
liczby	wystąpień	danego	bajta	w	ciągu,

·	1	—	tak	jak	parametr	0,	z	tą	różnicą,	że	tablica	nie	uwzględnia
kluczy,	których	wartość	wynosi	0,

·	2	—	tak	jak	parametr	0,	z	tą	różnicą,	że	tablica	uwzględnia
wyłącznie	klucze,	których	wartość	wynosi	0,

·	3	—	ciąg	znaków,	zawierający	znaki	występujące	w	ciągu	str,
·	4	—	ciąg	znaków,	zawierający	znaki	niewystępujące	w	ciągu	str.

Funkcja	crc32	(dostępna	od	PHP	4.0.1)

Deklaracja:	int	crc32(string	str)

Oblicza	32-bitową	sumę	kontrolną	ciągu	str	 zgodnie	z	algorytmem
CRC-32.

Funkcja	crypt	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	crypt(string	str[,	string	salt])

Koduje	 ciąg	 znaków	 str	 w	 oparciu	 O	 funkcje	 szyfrujące,
udostępnione	przez	system	operacyjny	(typowo	DES).	Od	PHP	5.3.0
zawiera	 własne	 implementacje	 algorytmów	 szyfrujących
i	generujących	funkcje	skrótu.



Funkcja	explode	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 array	 explode(string	 separator,	 string	 str[,
int	limit])

Dzieli	ciąg	znaków	str	na	części	rozdzielane	znakiem	(lub	znakami)
separatora.	 Opcjonalny	 argument	 limit	 (dostępny	 od	 PHP	 4.0.1)
wskazuje	maksymalną	liczbę	elementów	tablicy	wynikowej	(od	wersji
5.1.0	może	mieć	wartość	ujemną).	Jeśli	argument	separator	będzie
pustym	ciągiem	znaków,	funkcja	zwraca	wartość	false.	Jeżeli	znaki
separatora	 nie	 będą	 występowały	 w	 ciągu	 str,	 zwrócony	 zostanie
cały	ciąg.

Funkcja	fprintf	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	 int	 fprintf(resource	 handle,	 string	 format[,
mixed	args[,	mixed	...]])

Zapisuje	w	strumieniu	wskazywanym	przez	handle	dane	znajdujące
się	w	argumentach	args,	 sformatowane	według	argumentu	format.
Zwraca	 liczbę	 bajtów	 ciągu	 wynikowego.	 Argument	 format	 może
zawierać	znaczniki	opisane	przy	funkcji	sprintf.

Funkcja	html_entity_decode	(dostępna	od	PHP	4.3.0)

Deklaracja:	 string	 html_entity_decode(string	 string[,	 int
quote_style[,	string	charset]])

Wykonuje	 czynność	 odwrotną	 do	 funkcji	 htmlentities,	 dekodując
encje	HTML.	Przykładowo	ciąg:

&lt;b&gt;Napis&lt;/b&gt;

zostanie	zamieniony	na:

<b>Napis</b>

Opcjonalny	 argument	 quot_style	 może	 przyjmować	 wartości
(domyślnie	ENT_COMPAT):
·	ENT_COMPAT	—	konwersji	zostaną	poddane	cudzysłowy,
·	ENT_QUOTES	—	konwersji	zostaną	poddane	apostrofy,
·	ENT_NOQUOTES	—	konwersji	zostaną	poddane	apostrofy



i	cudzysłowy.
Opcjonalny	 argument	 charset	 określa	 sposób	 kodowania	 znaków.
Dopuszczalne	wartości	to:

Wartość
argumentu Alias Zestaw	znaków

ISO-8859-1 ISO8859-1 Zachodnioeuropejski,	Latin1

ISO-8859-
15 ISO8859-15 Zachodnioeuropejski,	Latin9

UTF-8 - Wielobajtowy,	8-bitowy	Unicode

cp866 ibm866,	866 Cyrylica,	strona	kodowa	866
(DOS)

cp1251 Windows-1251,
win-1251,	1251

Cyrylica,	strona	kodowa	1251
(Windows)

cp1252 Windows-1252,
1252

Zachodnioeuropejski,	strona
kodowa	1252	(Windows)

KOI8-R koi8-ru,	koi8r Cyrylica

BIG5 950 Chiński	tradycyjny

GB2312 936 Chiński	uproszczony

BIG5-HKSCS Chiński	tradycyjny
z	rozszerzeniem	dla	Hongkongu

Shift_JIS SJIS,	932 Japoński

EUC-JP EUCJP Japoński



Pozostałe	 zestawy	 znaków	 nie	 są	 rozpoznawane	 i	 zamiast	 nich
wykorzystywane	jest	kodowanie	ISO-8859-1.

Funkcja	htmlentities	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	 htmlentities(string	 string[,	 int	 quote_
style[,	string	charset[,	bool	double_encode]]])

Zamienia	 znaki	 specjalne	HTML	 na	 ciągi	w	 formacie	 &kod;	 (encje
HTML).	Przykładowo	ciąg	<b>Napis</b>	zostanie	zmieniony	na	&lt;
b&gt;Napis&lt;/b&gt;.	 Funkcją	 odwrotną	 jest
html_entity_decode.	 Znaczenie	 opcjonalnych	 argumentów	 jest
takie	 samo	 jak	 w	 przypadku	 html_entity_decode.	 Parametr
double_encode	 (dostępny	 od	 PHP	 5.2.3)	 określa,	 czy	 mają	 być
kodowane	 istniejące	 encje	 HTML	 (wartość	 domyślna	 to	 true).	 Od
PHP	 5.3.0	 argument	 quote_style	 może	 przyjmować	 dodatkową
wartość	 ENT_IGNORE	 powodującą	 pomijanie	 nieprawidłowych	 encji
HTML.

Funkcja	htmlspecialchars_decode	(dostępna	od	PHP	5.1.0)

Deklaracja:	 string	 htmlspecialchars_decode(string	 string[,
int	quote_style])

Przekształca	 encje	 specjalne	 na	 odpowiadające	 im	 znaki.	 Funkcja
odwrotna	do	htmlspecialchars.

Funkcja	htmlspecialchars	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 string	 htmlspecialchars(string	 string[,	 int
quote_	style[,	string	charset	[,	bool	double_encode]]])

Znaczenie	jest	takie	samo	jak	funkcji	htmlentities,	z	tą	różnicą,	że
zamieniane	są	jedynie	wymienione	niżej	znaki	specjalne:
·	&	zamieniany	jest	na	&amp;,
·	'	zamieniany	jest	na	&#039;,	jeśli	została	ustawiona	opcja	ENT_

QUOTES,
·	"	zamieniany	jest	na	&quot;,	jeśli	nie	została	ustawiona	opcja

ENT_	NOQUOTES,
·	<	zamieniany	jest	na	&lt;,



·	>	zamieniany	jest	na	&gt;.

Funkcja	implode	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	implode([string	glue,]	array	pieces)

Łączy	 elementy	 tablicy	 w	 ciąg	 znaków.	 Pomiędzy	 poszczególne
elementy	tablicy	wstawiany	jest	ciąg	znaków,	zapisany	w	argumencie
glue.	Od	PHP	4.3.0	argument	glue	jest	opcjonalny.

Funkcja	join	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	join(string	glue,	array	pieces)

Alias	dla	funkcji	implode.

Funkcja	lcfirst	(dostępna	od	PHP	5.3.0)

Deklaracja:	string	lcfirst(string	str)

Zwraca	 ciąg	 str,	 w	 którym	 pierwszy	 znak	 został	 zamieniony	 na
wielką	literę,	O	ile	ten	znak	był	literą	alfabetu	(a	nie	np.	cyfrą).

Funkcja	levenshtein	(dostępna	od	PHP	4.0.1)

Deklaracja:	int	levenshtein(string	str1,	string	str2[,	int
cost_ins,	int	cost_rep,	int	cost_del])

Oblicza	 odległość	 Levenshteina	 (miarę	 odmienności	 napisów)	 dla
ciągów	str1	i	str2.

Funkcja	localeconv	(dostępna	od	PHP	4.0.5)

Deklaracja:	array	localeconv(void)

Zwraca	 tablicę	 asocjacyjną	 zawierającą	 informacje	O	 ustawieniach
formatowania	 danych	 monetarnych	 i	 numerycznych	 dla	 bieżących
ustawień	lokalnych.

Funkcja	ltrim	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	ltrim(string	str[,	string	charlist])



Usuwa	z	początku	ciągu	str	wszystkie	znaki	zawarte	w	opcjonalnym
argumencie	 charlist.	 Jeżeli	 argument	 charlist	 nie	 występuje,
usuwane	są	znaki:
·	spacja	(SPACE)	—	kod	ASCII	0x32,
·	tabulator	(TAB)	—	kod	ASCII	0x09,
·	nowa	linia	(LF)	—	kod	ASCII	0x0A,
·	powrót	karetki	(CR)	—	kod	ASCII	0x0D,
·	znak	zerowy	(NUL)	—	kod	ASCII	0x00,
·	tabulator	pionowy	—	kod	ASCII	0x0B.

Funkcja	md5_file	(dostępna	od	PHP	4.2.0)

Deklaracja:	 string	 md5_file(string	 filename[,	 bool
raw_output])

Oblicza	 funkcję	 skrótu	 dla	 pliku	 wskazywanego	 przez	 filename
i	zwraca	ją	(lub	false	w	przypadku	niepowodzenia)	w	postaci	ciągu
znaków,	 reprezentującego	 32-znakową	 liczbę	 heksadecymalną.
Opcjonalny	 parametr	 raw_output	 (domyślnie	 false)	 został	 dodany
w	PHP	5	i	wymusza	zwrócenie	wartości	będącej	wynikiem	działania
funkcji	w	postaci	niesformatowanej.

Funkcja	md5	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	md5(string	str	[,	bool	raw_output])

Działanie	 analogiczne	 do	 md5_file,	 z	 tym	 że	 funkcja	 operuje	 na
ciągu	znaków	str,	a	nie	na	pliku.

Funkcja	metaphone	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 string	 metaphone(string	 str[,	 int	 phonemes	 =
0])

Oblicza	wynik	działania	algorytmu	Metaphone	dla	ciągu	str	 (słowa
O	podobnej	wymowie	dla	języka	angielskiego	będą	miały	taką	samą
wartość	klucza).

Funkcja	money_format	(dostępna	od	PHP	4.3.0)

Deklaracja:	 string	 money_format(string	 format,	 float



number)

Zwraca	wartość	przekazaną	w	argumencie	number	jako	ciąg	znaków
sformatowany	 według	 formatu	 wskazanego	 przez	 format.	 Działa
jedynie	 w	 środowiskach	 udostępniających	 funkcję	 biblioteczną
strfmon	(nie	działa	w	środowisku	Windows).

Funkcja	nl2br	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 string	 nl2br(string	 string[,	 bool	 is_xhtml	 =
true])

Dodaje	przed	każdym	znakiem	nowego	wiersza	 sekwencję	<br	 />,
a	 w	 wersjach	 PHP	 do	 4.0.5	 sekwencję	 <br>.	 Od	 wersji	 5.3.0
O	 postaci	 sekwencji	 decyduje	 opcjonalny	 argument	 is_xhtml.	 Gdy
jest	 równy	true	 (wartość	domyślna),	 sekwencją	 jest	<br	/>,	 a	 gdy
jest	równy	false,	sekwencją	jest	<br>.

Funkcja	number_format	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 string	 number_format(float	 number[,	 int
decimals[,	string	dec_point,	string	thousands_sep]])

Zwraca	 sformatowany	 ciąg	 znaków,	 reprezentujący	 liczbę	 number.
Funkcja	może	przyjmować	jeden,	dwa	lub	cztery	argumenty.
·	Jeżeli	jest	jeden	argument,	wartość	number	zostanie	zaokrąglona
do	wartości	całkowitej,	a	grupy	tysięczne	będą	oddzielane	od
siebie	znakiem	przecinka,	np.	number_format(124124124.5)
da	w	wyniku	ciąg	124,124,125.

·	Jeżeli	są	dwa	argumenty,	pierwszy	reprezentuje	wartość
liczbową,	drugi	—	liczbę	miejsc	dziesiętnych.	Grupy	tysięczne
będą	oddzielane	od	siebie	znakiem	przecinka,	np.
number_format	(124124124.5,	2)	da	w	wyniku
124,124,124.50.

·	Jeżeli	podane	są	cztery	argumenty,	pierwszy	reprezentuje
wartość	liczbową,	drugi	—	liczbę	miejsc	dziesiętnych,	trzeci
określa	separator	dziesiętny,	a	czwarty	—	separator	grup
tysięcznych,	np.	number_format(124124124.5,	2,	',',	'.')
da	w	wyniku	124.124.124,50.



Funkcja	ord	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	ord(string	str)

Zwraca	kod	ASCII	pierwszego	znaku	ciągu	str.

Funkcja	parse_str	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	void	parse_str(string	str[,	array	&arr])

Przetwarza	ciąg	str	tak,	jakby	był	ciągiem	adresu	URL	znajdującym
się	za	znakiem	?	(tzw.	query	string)	i	ustawia	odczytane	parametry
jako	 zmienne	 w	 bieżącym	 zasięgu.	 Użycie	 tablicy	 jako	 drugiego
argumentu	 spowoduje,	 że	 odczytane	 dane	 zostaną	 zapisane	 w	 tej
tablicy.

Funkcja	printf	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	void	printf(string	format[,	mixed	args])

Działanie	 analogiczne	 do	 funkcji	 sprintf,	 z	 tą	 różnicą,	 że	 wynik
kierowany	jest	do	standardowego	wyjścia.

Funkcja	quoted_printable_decode	(dostępna	od	PHP	3.0.6)

Deklaracja:	string	quoted_printable_decode(string	str)

Dekoduje	ciąg	znaków,	zapisany	w	standardzie	quoted-printable.

Funkcja	quoted_printable_encode	(dostępna	od	PHP	5.3.0)

Deklaracja:	string	quoted_printable_encode(string	str)

Koduje	ciąg	znaków	zgodnie	ze	standardem	quoted-printable.

Funkcja	quotemeta	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	quotemeta(string	str)

Dodaje	znak	backslash	(\)	przed	każdym	ze	znaków:	.	\	+	*	?	^	$
[	]	(	).

Funkcja	rtrim	(dostępna	od	PHP	3)



Deklaracja:	string	rtrim(string	str[,	string	charlist])

Usuwa	 z	 końca	 ciągu	 str	 wszystkie	 znaki	 zawarte	 w	 opcjonalnym
argumencie	 charlist.	 Jeżeli	 argument	 charlist	 nie	 występuje,
usuwane	są	tzw.	białe	znaki	(uwzględnione	w	opisie	ltrim).

Funkcja	setlocale	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	 setlocale(int	 category,	 string	 locale[,
string	...])

Określa	bieżące	ustawienia	lokalne	(narodowe).	Argument	category
ustala,	 które	 ustawienia	 zostaną	 zmienione.	 Może	 przyjmować
następujące	wartości:
·	LC_ALL	—	wszystkie	ustawienia,
·	LC_COLLATE	—	ustawienia	dotyczące	porównywania	ciągów,
·	LC_CTYPE	—	ustawienia	dotyczące	klasyfikacji	oraz	konwersji
znaków,

·	LC_MONETARY	—	ustawianie	walutowe,
·	LC_NUMERIC	—	ustawienia	dotyczące	separatora	dziesiętnego,
·	LC_TIME	—	ustawienia	dotyczące	daty	i	czasu,
·	LC_MESSAGES	—	ustawienia	dotyczące	komunikatów
systemowych	(o	ile	PHP	zostało	skompilowane	z	biblioteką
libintl).

Ciąg	locale	określa	ustawienia	narodowe,	które	mają	być	użyte,	np.
pl_PL,	 plk,	 polish,	 w	 zależności	 od	 używanego	 systemu
operacyjnego.	 Jeżeli	 jako	 argument	 locale	 będzie	 zawierał	 pusty
ciąg	znaków	lub	wartość	null,	zostaną	użyte	wartości	wskazywane
przez	 zmienne	 środowiskowe.	 Jeśli	 użyty	 zostanie	 ciąg	 "0",
zwrócone	zostaną	bieżące	ustawiania	dla	danej	kategorii.

Można	 użyć	 więcej	 niż	 jednego	 określenia	 ustawień	 narodowych,
oddzielając	 poszczególne	 ciągi	 znakami	 przecinka.	 Gdy	 w	 takim
przypadku	nie	uda	się	użyć	pierwszego	ustawienia,	zostanie	podjęta
próba	 użycia	 drugiego,	 gdy	 nie	 uda	 się	 użyć	 drugiego	 —
wypróbowane	zostanie	trzecie	itd.

Dostępna	 jest	 także	wersja	 funkcji	 przyjmująca	 jako	 drugi	 element
tablicę	z	ciągami	znaków	określającymi	ustawienia	narodowe.



Funkcja	sha1_file	(dostępna	od	PHP	4.3.0)

Deklaracja:	 string	 sha1_file(string	 filename[,	 bool	 raw_
output])

Oblicza,	według	algorytmu	SHA1,	 funkcję	 skrótu	dla	pliku	O	nazwie
filename	 i	 zwraca	 ją	 (lub	 false	 w	 przypadku	 niepowodzenia)
w	 postaci	 ciągu	 znaków	 reprezentującego	 40-znakową	 liczbę
heksadecymalną.	 Opcjonalny	 parametr	 raw_output	 (domyślnie
false)	 został	 dodany	 w	 PHP	 5	 i	 wymusza	 zwrócenie	 wartości
będącej	wynikiem	działania	funkcji	w	postaci	niesformatowanej.

Funkcja	sha1	(dostępna	od	PHP	4.3.0)

Deklaracja:	string	sha1(string	str	[,	bool	raw_output])

Działanie	 analogiczne	 do	 sha1_file,	 z	 tym	 że	 funkcja	 operuje	 na
ciągu	znaków	str,	a	nie	na	pliku.

Funkcja	similar_text	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	int	 similar_text(string	 first,	 string	 second[,
float	&percent])

Bada	 podobieństwo	 tekstów	 first	 i	 second.	 Zwraca	 liczbę
dopasowanych	znaków	w	obu	tekstach.	Jeżeli	zostanie	podany	trzeci
argument,	 jest	 w	 nim	 zapisywane	 wyliczone	 podobieństwo	 (w
procentach).

Funkcja	soundex	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	string	soundex(string	str)

Oblicza	 4-znakowy	 kod	 ciągu	 str	 według	 algorytmu	 fonetycznego
Soundex	(dla	języka	angielskiego).	Zwraca	wyliczony	kod.

Funkcja	sprintf	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	sprintf(string	format[,	mixed	args])

Zwraca	 ciąg	 znaków,	 sformatowany	 według	 argumentu	 format.
Argument	format	może	zawierać	dowolne	znaki	oraz	specyfikatory



konwersji	 rozpoczynające	 się	 od	 znaku	%,	 po	 którym	umieszcza	 się
parametry	w	następującej	kolejności.

1.	Opcjonalny	znak	wypełnienia.	Argument	określający	znak,	jaki	ma
zostać	wykorzystany	do	wypełniania	wolnego	miejsca,	może	być	to
spacja	(domyślnie)	lub	znak	0.	Jeśli	wypełnieniem	ma	być	inny	znak,
należy	poprzedzić	go	znakiem	'.
2.	Argument	opcjonalny,	określający	wyrównywanie	ciągu	(domyślnie
stosowane	jest	wyrównywanie	do	prawej).	Znak	—	oznacza
przełączenie	na	wyrównywanie	do	lewej.
3.	Argument	opcjonalny,	określający	minimalną	długość	ciągu
wynikowego	w	znakach.
4.	Argument	opcjonalny,	określający	precyzję,	czyli	liczbę	miejsc
dziesiętnych	(dla	liczb	zmiennopozycyjnych).
5.	Wymagany	specyfikator	typu,	określający	sposób	traktowania
danych,	może	przyjmować	wartości	z	tabeli	5.2.

Tabela	5.2.	Specyfikatory	typów	dla	funkcji	printf,	sprintf,	vprintf
i	podobnych

Argument Znaczenie

% Znak	procenta.

b Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	całkowita
i	prezentowany	w	formacie	binarnym.

c Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	całkowita
i	prezentowany	jako	znak	w	standardzie	ASCII.

d Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	całkowita
i	prezentowany	jako	liczba	dziesiętna	ze	znakiem.

e
Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	w	postaci
wykładniczej.	Użyta	zostanie	mała	litera	e.



E Argument	traktowany	jako	liczba	w	postaci
wykładniczej.	Użyta	zostanie	wielka	litera	E.

f
Argument	będzie	traktowany	i	prezentowany	jako	liczba
zmiennopozycyjna	(z	uwzględnieniem	ustawień
lokalnych).

F
Argument	będzie	traktowany	i	prezentowany	jako	liczba
zmiennopozycyjna	(bez	uwzględniania	ustawień
lokalnych).

o Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	całkowita
i	prezentowany	w	formacie	ósemkowym.

s Argument	będzie	traktowany	i	prezentowany	jako	ciąg
znaków.

u Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	całkowita
i	prezentowany	jako	liczba	dziesiętna	bez	znaku.

x
Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	całkowita
i	prezentowany	w	formacie	szesnastkowym.	Użyte
zostaną	małe	litery	a	–	f.

X
Argument	będzie	traktowany	jako	liczba	całkowita
i	prezentowany	w	formacie	szesnastkowym.	Użyte
zostaną	wielkie	litery	a	–	f.

Schematycznie	można	to	przedstawić	następująco:

%[z][‘wypełnienie][-][długość][precyzja]kod

Oto	przykład	prezentacji	liczby	w	różnych	notacjach:

<?php
$napis	=	sprintf("24	dziesiętnie	%d\n",	24);
echo	"$napis";



$napis	=	sprintf("24	binarnie	to	%b\n",	24);
echo	"$napis";
$napis	=	sprintf("24	oktalnie	to	%o\n",	24);
echo	"$napis";
$napis	=	sprintf("24	heksadecymalnie	to	%x\n",	24);
echo	"$napis";
?>

A	to	przykład	formatowania	liczb	zmiennopozycyjnych:

<?php
$napis	=	sprintf("Formatowanie	domyślne	%f\n",	1.49);
echo	"$napis";
$napis	=	sprintf("Dwa	miejsca	po	przecinku	%.2f\n",	
1.49);
echo	"$napis";
$napis	=	sprintf("Dwa	miejsca	po	przecinku,	wypełnienie	
zerami	%05.2f\n",	1.49);
echo	"$napis";
?>

A	tu	zaprezentowano	przykład	użycia	kilku	argumentów:

<?php
$napis	=	sprintf("Data:	%04d-%02d-%02d",	2014,	10,	2);
echo	$napis;
?>

Funkcja	sscanf	(dostępna	od	PHP	4.0.1)

Deklaracja:	mixed	sscanf(string	str,	string	format[,	mixed
&...])

Odwrotność	 funkcji	sprintf.	 Przetwarza	 ciąg	 znaków	 str	 zgodnie
z	 formatem	 podanym	 w	 argumencie	 format.	 Ciąg	 formatujący
budowany	 jest	 zgodnie	 z	 zasadami	 podanymi	 przy	 opisie	 funkcji
sprintf.

Funkcja	str_getcsv	(dostępna	od	PHP	5.3.0)

Deklaracja:	 array	 str_getcsv(string	 input[,	 string
delimiter	=	','[,	string	enclosure	=	'"'[,	string	escape



=	'\\'	]]])

Przetwarza	 ciąg	 z	 danymi	 w	 formacie	 CSV.	 Argument	 delimiter
wskazuje	 znak	 separatora	 danych	 (domyślnie	 —	 przecinek),
enclosure	 —	 znaki	 wyznaczające	 wartości	 (np.	 dla	 wartości
zawierającej	 w	 sobie	 znak	 separatora;	 domyślnie	 —	 cudzysłów),
escape	 —	 znak	 sekwencji	 ucieczki	 (umożliwiający	 zastosowanie
w	 wartościach	 znaków	 zarezerwowanych;	 domyślnie	 —	 lewy
ukośnik).	Funkcja	zwraca	zdekodowane	wartości	w	postaci	tablicy.

Funkcja	str_ireplace	(dotępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	mixed	str_ireplace(mixed	search,	mixed	replace,
mixed	subject[,	int	&count])

Wykonuje	 to	 samo	 zadanie,	 co	 str_replace,	 ale	 nie	 uwzględnia
wielkości	liter.

Funkcja	str_pad	(dostępna	od	PHP	4.0.1)

Deklaracja:	string	str_pad(string	input,	int	pad_length	[,
string	pad_string	[,	int	pad_type]])

Dopełnia	 ciąg	 znaków	 input	 do	 rozmiaru	 pad_length	 znakami
zapisanymi	w	pad_string	(domyślnie	—	spacje).	Argument	pad_type
może	przyjmować	następujące	wartości	(domyślnie	STR_PAD_RIGHT):
·	STR_PAD_RIGHT	—	wypełnienie	do	prawej,
·	STR_PAD_LEFT	—	wypełnienie	do	lewej,
·	STR_PAD_BOTH	—	wypełnienie	do	prawej	i	do	lewej.

Funkcja	str_repeat	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	string	str_repeat(string	input,	int	multiplier)

Zwraca	ciąg	input,	powtórzony	multiplier	razy.

Funkcja	str_replace	(dostępna	od	PHP	3.0.6)

Deklaracja:	mixed	 str_replace(mixed	 search,	 mixed	 replace,
mixed	subject[,	int	&count])

Zwraca	 ciąg	 znaków	 lub	 tablicę,	 w	 której	 w	 ciągu	 subject	 każde



wystąpienie	 ciągu	 search	 zostało	 zastąpione	 przez	 ciąg	 replace.
Jeżeli	będzie	przekazany	opcjonalny	argument	count,	zostanie	w	nim
zapisana	liczba	dokonanych	zmian.

Funkcja	str_rot13	(dostępna	od	PHP	4.2.0)

Deklaracja:	string	str_rot13(string	str)

Wykonuje	kodowanie	ROT13	ciągu	str.

Funkcja	str_shuffle	(dostępna	od	PHP	4.3.0)

Deklaracja:	string	str_shuffle(string	str)

Zwraca	jedną	z	permutacji	ciągu	str.

Funkcja	str_split	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	array	str_split(string	str[,	int	split_length	=
1])

Przekształca	ciąg	na	tablicę	podciągów	O	długości	określonej	przez
argument	split_length	(domyślnie	—	1).

Funkcja	str_word_count	(dostępna	od	PHP	4.3.0)

Deklaracja:	 mixed	 str_word_count(string	 string[,	 int
format[,	string	charlist]])

Oblicza	 liczbę	 słów	 w	 ciągu.	 Typ	 zwracanej	 wartości	 zależy	 od
wartości	drugiego	argumentu	(domyślnie	jest	on	równy	0):
·	0	—	zwrócona	zostanie	wartość	typu	integer,
·	1	—	zwrócona	zostanie	tablica	zawierająca	wszystkie	słowa
z	ciągu,

·	2	—	zwrócona	zostanie	tablica	asocjacyjna,	w	której	kluczami
będą	pozycje	poszczególnych	słów	w	ciągu,	a	wartościami
kluczy	będą	słowa.

Dostępny	 od	 PHP	 5.1.0	 opcjonalny	 parametr	 charlist	 pozwala
określić	dodatkowe	znaki,	które	mają	być	traktowane	jak	słowa.

Funkcja	strcasecmp	(dostępna	od	PHP	3.0.2)



Deklaracja:	int	strcasecmp(string	str1,	string	str2)

Porównuje	 dwa	 ciągi	 bez	 rozróżniania	 wielkości	 liter.	 Zwraca
wartość	mniejszą	od	zera,	 jeżeli	str1	<	str2,	wartość	większą	od
zera,	jeżeli	str1	>	str2,	lub	zero,	jeśli	str1	=	str2.

Funkcja	strchr	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	 strchr(string	 haystack,	 string	 needle[,
bool	before_needle	=	false	])

Alias	dla	funkcji	strstr.

Funkcja	strcmp	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	strcmp(string	str1,	string	str2)

Porównuje	 dwa	 ciągi,	 uwzględniając	 wielkości	 znaków.	 Zwraca
wartość	mniejszą	od	zera,	 jeżeli	str1	<	str2,	wartość	większą	od
zera,	jeżeli	str1	>	str2,	lub	zero,	jeśli	str1	=	str2.

Funkcja	strcoll	(dostępna	od	PHP	4.0.5)

Deklaracja:	int	strcoll(string	str1,	string	str2);

Dokonuje	porównania	ciągów	str1	i	str2	z	uwzględnieniem	ustawień
lokalnych	(narodowych).

Funkcja	strcspn	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 int	 strcspn(string	 str1,	 string	 str2[,	 int
start[,	int	length]])

Zwraca	długość	pierwszego	segmentu	ciągu	str,	 który	nie	 zawiera
żadnego	 ze	 znaków	 występujących	 w	 ciągu	 str2.	 Opcjonalny
argument	 start	 określa	 miejsce,	 w	 którym	 ma	 się	 rozpocząć
przeszukiwanie,	natomiast	lenght	—	liczbę	uwzględnianych	znaków.

Funkcja	strip_tags	(dostępna	od	PHP	3.0.8)

Deklaracja:	 string	 strip_tags(string	 str[,	 string
allowable_	tags])



Usuwa	 z	 ciągu	str	 znaczniki	HTML	 i	 PHP	 oraz	 znaki	NUL	 (znaki
O	kodzie	0).

Funkcja	stripcslashes	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	string	stripcslashes(string	str)

Usuwa	 znaki	 lewego	 ukośnika	 (backslash),	 odwrotność	 funkcji
addcslashes.	 Rozpoznaje	 sekwencje	 specjalne	 typu	 \r,	 \n	 itp.
i	pozostawia	je	w	nienaruszonej	postaci.

Funkcja	stripos	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	 int	 stripos(string	 haystack,	 string	 needle[,
int	offset])

Wersja	funkcji	strpos	nieuwzględniająca	wielkości	znaków.

Funkcja	stripslashes	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	string	stripslashes(string	str)

Usuwa	z	ciągu	str	znaki	lewego	ukośnika	(backslash).

Funkcja	stristr	(dostępna	od	PHP	3.0.6)

Deklaracja:	string	stristr(string	haystack,	string	needle)

Wersja	funkcji	strstr,	nieuwzględniająca	wielkich	i	małych	liter.

Funkcja	strlen	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	strlen(string	str)

Zwraca	długość	ciągu	str.

Funkcja:	strnatcasecmp	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	int	strnatcasecmp(string	str1,	string	str2)

Wykonuje	 porównanie	 ciągów	 str1	 i	 str2	 zgodnie	 z	 algorytmem
porównywania	 naturalnego	 (ang.	natural	 order)	 bez	 uwzględniania
wielkości	 liter.	 Zwraca	 wartość	 mniejszą	 od	 zera,	 jeżeli	 str1	 <



str2,	wartość	większą	od	zera,	 jeżeli	str1	>	str2,	 lub	 zero,	 jeśli
str1	=	str2.

Funkcja	strnatcmp	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	int	strnatcmp(string	str1,	string	str2)

Wersja	funkcji	strnatcasecmp	uwzględniająca	wielkość	liter.

Funkcja:	strncasecmp	(dostępna	od	PHP	4.0.2)

Deklaracja:	 int	 strncasecmp(string	 str1,	 string	 str2,	 int
len)

Wersja	 funkcji	 strcasecmp	 pozwalająca	 na	 określenie	 za	 pomocą
argumentu	len,	ile	znaków	ma	być	porównywanych.

Funkcja	strncmp	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	int	strncmp(string	str1,	string	str2,	int	len)

Wersja	 funkcji	 strcmp	 pozwalająca	 na	 określenie	 za	 pomocą
argumentu	len,	ile	znaków	ma	być	porównywanych.

Funkcja	strpbrk	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	 string	 strpbrk(string	 haystack,	 string
char_list)

Zwraca	część	ciągu	haystack	 zaczynającą	się	od	dowolnego	znaku
zawartego	w	ciągu	char_list.

Funkcja	strpos	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	strpos(string	haystack,	string	needle[,	int
offset])

Zwraca	pozycję	 pierwszego	wystąpienia	 ciągu	needle	 w	 ciągu	 hay
stack.	 Opcjonalny	 argument	 offset	 pozwala	 określić,	 od	 którego
znaku	ma	się	rozpocząć	przeszukiwanie.

Funkcja	strrchr	(dostępna	od	PHP	3)



Deklaracja:	string	strrchr(string	str,	mixed	znak)

Zwraca	 część	 ciągu	 str	 rozpoczynającą	 się	 od	 ostatniego
wystąpienia	znaku	znak.

Funkcja	strrev	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	string	strrev(string	str)

Zwraca	odwrócony	ciąg	str.

Funkcja	strripos	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	 int	 strripos(string	 haystack,	 string	 needle[,
int	offset	=	0])

Wersja	funkcji	strrpos	nierozróżniająca	wielkości	liter.

Funkcja	strrpos	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 int	 strrpos(string	 haystack,	 string	 needle[,
int	offset	=	0])

Zwraca	 pozycję	 ostatniego	 wystąpienia	 ciągu	 needle	 w	 ciągu
haystack.	Opcjonalny	argument	offset	pozwala	określić,	od	którego
znaku	ma	się	rozpocząć	przeszukiwanie.

Funkcja	strspn	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 int	 strspn(string	 subject,	 string	 mask[,	 int
start[,	int	length]])

Odwrotność	 funkcji	strcspn.	Zwraca	długość	pierwszego	segmentu
ciągu	 subject	 składającego	 się	 wyłącznie	 ze	 znaków	 zawartych
w	ciągu	mask.	Znaczenie	argumentów	opcjonalnych	 jest	 takie	 samo
jak	w	funkcji	strcspn.

Funkcja	strstr	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	 strstr(string	 haystack,	 string	 needle[,
bool	before_needle])



Zwraca	 część	 ciągu	 haystack	 rozpoczynającą	 się	 od	 pierwszego
wystąpienia	 ciągu	 needle	 i	 kończącą	 się	w	 końcu	 ciągu	 haystack.
Funkcja	 rozróżnia	 małe	 i	 wielkie	 litery.	 Parametr	 before_needle
(domyślnie	 równy	 false)	 został	 wprowadzony	 w	 PHP	 5.3.0.	 Jeśli
zostanie	 ustawiony	 na	 true,	 funkcja	 zwróci	 część	 ciągu	 haystack
znajdującą	się	przed	podciągiem	needle.

Funkcja	strtok	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	strtok(string	arg1,	string	arg2)

Dzieli	 ciąg	 arg1	 na	 mniejsze	 ciągi	 (tokeny).	 Podział	 odbywa	 się
względem	 znaków	 zawartych	 w	 argumencie	 arg2.	 Po	 odczytaniu
wszystkich	 tokenów	 zwracana	 jest	 wartość	 false.	 Argument	 arg1
należy	podawać	tylko	przy	pierwszym	wywołaniu	funkcji	dla	danego
ciągu	 znaków.	 Kolejne	 wywołania	 powinny	 mieć	 postać
strtok(string	arg2),	np.:

<?php
$token	=	strtok("Podział	ze.względu.na	spacje	
I	kropki.",	"	.");
while	($token	!==	false)	{
		echo	$token,	"\n";
		$token	=	strtok("	.");
}
?>

Funkcja	strtolower	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	strtolower(string	str)

Zwraca	 ciąg	str,	w	 którym	wszystkie	 litery	 zostały	 zamienione	 na
małe.

Funkcja	strtoupper	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	strtoupper(string	str)

Zwraca	 ciąg	str,	w	 którym	wszystkie	 litery	 zostały	 zamienione	 na
wielkie.



Funkcja	strtr	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 string	 strtr(string	 str,	 string	 from,	 string
to)

Deklaracja:	string	strtr(string	str,	array	replace_pairs)

W	 wersji	 trójargumentowej	 zwraca	 ciąg	 str	 przetworzony	 w	 taki
sposób,	 że	wszystkie	wystąpienia	 znaków	 zawartych	w	 ciągu	 from
zostały	 zastąpione	 przez	 ich	 odpowiedniki	 z	 ciągu	 to.	 w	 wersji
dwuargumentowej	 drugi	 argument	 jest	 tablicą	 zawierającą	 pary
klucz-wartość.	Wtedy	 zwracany	 jest	 ciąg	 str,	 w	 którym	wszystkie
wystąpienia	kluczy	zostały	zamienione	na	wartości	tych	kluczy.

Funkcja	substr_compare	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	 int	 substr_compare(string	 str1,	 string	 str2,
int	 offset[,	 int	 length[,	 bool	 case_insensitivity	 =
false]])

Wykonuje	porównanie	ciągu	str1	z	ciągiem	str2,	rozpoczynając	od
znaku	 ciągu	 str1	 wskazanego	 przez	 argument	 offset.	 Zwraca
wartość	mniejszą	od	zera,	 jeżeli	str1	<	str2,	wartość	większą	od
zera,	 jeżeli	str1	>	str2,	 lub	 zero,	 jeśli	str1	=	str2.	 Opcjonalny
argument	 length	 wskazuje	 liczbę	 porównywanych	 znaków.
Argument	 case_insensiti	 vity	 określa,	 czy	 w	 porównaniu	 mają
być	 uwzględnianie	 duże	 i	 małe	 litery	 (case_insensitivity	 =
false),	czy	też	nie	(case_in	sensitivity	=	true).

Funkcja	substr_count	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 int	 substr_count(string	 haystack,	 string
needle[,	int	offset	=	0[,	int	length]])

Zlicza	 wystąpienia	 ciągu	 needle	 w	 ciągu	 haystack.	 Opcjonalne
argumenty	 offset	 i	 length,	 dostępne	 od	 PHP	 5.1.0,	 pozwalają
określić	 miejsce,	 od	 którego	 ma	 się	 zacząć	 przeszukiwanie,	 oraz
liczbę	przeszukiwanych	znaków.

Funkcja	substr_replace	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	mixed	substr_replace(mixed	string,	string	repla



cement,	int	start[,	int	length])

Zamienia	 część	 ciągu	 string	 wyznaczaną	 przez	 argumenty	 start
i	length	na	ciąg	replacement.	Zwraca	ciąg	wynikowy.

Funkcja	substr	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 string	 substr(string	 str,	 int	 start	 [,	 int
length])

Zwraca	fragment	ciągu	str	O	długości	length	rozpoczynający	się	od
znaku	O	indeksie	start.	Jeżeli	argument	length	zostanie	pominięty,
zachowanie	będzie	takie,	jakby	wskazywał	koniec	ciągu	str.

Funkcja	trim	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	trim(string	str[,	string	charlist])

Usuwa	 z	 początku	 i	 końca	 ciągu	 str	 wszystkie	 znaki	 zawarte
w	opcjonalnym	argumencie	charlist.	Jeżeli	argument	charlist	nie
występuje,	 usuwane	 są	 tzw.	 białe	 znaki	 (uwzględnione	 w	 opisie
funkcji	ltrim).

Funkcja	ucfirst	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	ucfirst(string	str)

Zwraca	ciąg	str,	rozpoczynający	się	wielką	literą.

Funkcja	ucwords	(dostępna	od	PHP	3.0.3)

Deklaracja:	string	ucwords(string	str)

Zwraca	przetworzony	ciąg	str,	w	 którym	 każde	 słowo	 rozpoczyna
się	wielką	literą.

Funkcja	vfprintf	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	 int	 vfprintf(resource	 handle,	 string	 format,
array	args)

Zapisuje	 w	 strumieniu	 wskazywanym	 przez	 handle	 ciąg
reprezentowany	 przez	 argument	 format	 konstruowany	 z	 danych



z	 tablicy	 args.	 Ciąg	 może	 zawierać	 znaczniki	 formatujące
uwzględnione	w	tabeli	5.2	przy	opisie	funkcji	sprintf.

Funkcja	vprintf	(dostępna	od	PHP	4.1.0)

Deklaracja:	int	vprintf(string	format,	array	args)

Działa	analogicznie	do	vfprintf	z	tą	różnicą,	że	dane	są	wysyłane	do
standardowego	wyjścia.

Funkcja	vsprintf	(dostępna	od	PHP	4.1.0)

Deklaracja:	string	vsprintf(string	format,	array	args)

Działa	analogicznie	do	vfprintf	z	tą	różnicą,	że	dane	są	zwracane
jako	ciąg	znaków.

Funkcja	wordwrap	(dostępna	od	PHP	4.0.2)

Deklaracja:	string	wordwrap(string	str[,	int	width[,	string
break[,	boolean	cut	=	false]]])

Dzieli	 ciąg	 str,	 tak	 aby	 powstała	 kolumna	 O	 długości	 width
(domyślnie	75	znaków).	Parametr	break	wskazuje,	 jakie	znaki	mają
być	dodawane	na	końcu	każdego	wiersza.	 Jeżeli	argument	cut	 jest
równy	 false	 (wartość	 domyślna),	 dzielenie	 odbywa	 się	 w	 taki
sposób,	aby	zostały	zachowane	całe	słowa.



Rozdział	6.
Tablice
Tablice	indeksowane	numerycznie
Do	 utworzenia	 tablicy	 indeksowanej	 numerycznie	 służy	 słowo
kluczowe	array.	Taka	konstrukcja	ma	schematyczną	postać:

$tablica	=	array(wartość1,	wartość2,...,	wartośćN);

$tablica	to	zmienna	typu	tablicowego,	natomiast	wartość1,	wartość2
itd.	 to	 wartości	 znajdujące	 się	 w	 kolejnych	 komórkach.	 Gdy	 liczba
wartości	 jest	 duża,	 w	 celu	 zwiększenia	 czytelności	 można	 również
zastosować	zapis	w	postaci:

$tablica	=	array(
		wartość1,
		wartość2,
		...
		wartośćN);

Tablica	może	być	również	utworzona	przez	bezpośrednie	przypisanie
wartości	do	dowolnej	komórki,	np.:

$tab[2]	=	100;

Instrukcja	 ta	 powoduje	 utworzenie	 tablicowej	 zmiennej	 $tab	 (o	 ile
wcześniej	w	kodzie	skryptu	nie	została	utworzona)	 i	przypisanie	 jej
trzeciej	komórce	(o	indeksie	2)	wartości	100.	Inne	komórki	nie	będą
istniały,	dopóki	nie	zostaną	formalnie	utworzone.	Dotyczy	to	również
komórek	O	indeksach	0	i	1.

Indeksowanie	komórek	tablicy	rozpoczyna	się	od	wartości	0,	a	zatem
pierwsza	 komórka	 ma	 indeks	 0,	 druga	 —	 1,	 trzecia	 —	 2	 itd.	 To
dlatego	powyższa	instrukcja	spowodowała	utworzenie	trzeciej	(a	nie
drugiej)	komórki.

Dostęp	 do	 komórek	 tablicy	 odbywa	 się	 za	 pomocą	 operatora
indeksowania	 tablicy,	 którym	 jest	 nawias	 kwadratowy.	 Jest	 on



używany	zarówno	przy	zapisie,	 jak	 i	odczycie.	Aby	zapisać	wartość
w	komórce,	używa	się	konstrukcji	O	schematycznej	postaci:

$tablica[indeks]	=	wartość;

Dokładnie	tak,	jak	zostało	to	podane	wyżej.	Do	odczytu	można	użyć
konstrukcji	O	schemacie:

$zmienna	=	$tablica[indeks];

Taka	 instrukcja	spowoduje	przypisanie	zmiennej	$zmienna	wartości
odczytanej	 z	komórki	 tablicy	$tablica	 znajdującej	 się	pod	 indeksem
indeks.

Aby	na	końcu	tablicy	dodać	nową	komórkę	bez	znajomości	rozmiaru
tablicy,	można	użyć	konstrukcji:

$tablica[]	=	wartość;

Tablica	może	przechowywać	wartości	dowolnych	typów,	a	w	każdej
komórce	może	znajdować	się	wartość	innego	typu.

Oto	 przykład	 utworzenia	 trójelementowej	 tablicy	 zawierającej	 trzy
wybrane	wartości	arytmetyczne:

<?php
$tab	=	array(10,20,30);
echo	$tab[0]	.	',	'	.	$tab[1]	.	',	'	.	$tab[2];
?>

A	 to	 przykład	 utworzenia	 trójelementowej	 tablicy	 zawierającej
wartości	trzech	różnych	typów:

<?php
$tab	=	array(1,	31.4e-1,	true);
echo	$tab[0]	.	',	'	.	$tab[1]	.	',	'	.	$tab[2];
?>

Tablice	asocjacyjne
Tablice	 asocjacyjne	 to	 pary	 klucz-wartość,	 w	 których	 każdy	 klucz
jednoznacznie	identyfikuje	przypisaną	mu	wartość.	Tworzy	się	je	za



pomocą	słowa	kluczowego	array	w	postaci:

array(
		klucz1	=>	wartość1,
		klucz2	=>	wartość2,
		...
		kluczN	=>	wartośćN
);

Kluczami	 mogą	 być	 ciągi	 znaków	 bądź	 wartości	 całkowite.	 Zatem
tablice	 indeksowane	 numerycznie	 można	 potraktować	 jako
szczególny	przypadek	tablic	asocjacyjnych.

Drugim	 ze	 sposobów	 tworzenia	 tablicy	 asocjacyjnej	 jest	 użycie
składni	 z	 nawiasem	 kwadratowym	 lub	 klamrowym,	 podobnie	 jak
miało	 to	 miejsce	 w	 przypadku	 tablic	 indeksowanych	 numerycznie.
Schematycznie	taka	konstrukcja	ma	postać:

$nazwa_tablicy[‘nazwa_klucza']	=	wartość_klucza;

lub:

$nazwa_tablicy{‘nazwa_klucza'}	=	wartość_klucza;

Jeśli	 w	 takim	 przypadku	 tablica	 nie	 istnieje,	 będzie	 utworzona
i	 zostanie	 w	 niej	 umieszczony	 klucz	 nazwa_klucza	 O	 wartości
wartość_klucza.	 Jeżeli	 tablica	 istnieje,	 ale	 nie	 ma	 w	 niej	 klucza
O	wskazanej	nazwie,	klucz	zostanie	utworzony.	Gdy	istnieje	i	tablica,
i	klucz,	wartość	klucza	zostanie	zmieniona	na	wartość_klucza.

Oto	 przykład	 utworzenia	 tablicy	 asocjacyjnej	 i	 odczytania	 jej
wartości:

<?php
$tab	=	array(
		'wartość1'	=>	154,
		'wartość2'	=>	3.14,
		'wartość3'	=>	'abc'
);
echo	$tab[‘wartość1']	.	"\n";
echo	$tab[‘wartość2']	.	"\n";
echo	$tab[‘wartość3']	.	"\n";



?>

Tablice	wielowymiarowe
Zawartością	 pojedynczej	 komórki	 lub	 klucza	 tablicy	może	być	 inna
tablica.	w	 ten	 sposób	buduje	 się	 tablice	wielowymiarowe.	Schemat
konstrukcji	 dla	 dwuwymiarowej	 tablicy	 indeksowanej	 numerycznie
jest	następujący:

array(
		array(wartość1,	wartość2,…,wartośćN),
		array(wartość1,	wartość2,…,wartośćN),
		…
		array(wartość1,	wartość2,…,wartośćN)
)

Nie	ma	limitu	poziomu	zagnieżdżenia,	mogą	więc	powstawać	tablice
trójwymiarowe,	 czterowymiarowe	 itd.	 Dostęp	 do	 poszczególnych
komórek	 uzyskuje	 się	 za	 pomocą	 zwielokrotnionego	 operatora	 [].
Dla	tablicy	dwuwymiarowej	wyglądałoby	to	tak:

$tablica[M][N]

N	i	M	to	określenia	rzędu	i	kolumny	(czyli	pozycji	w	tablicy	głównej
i	 pozycji	 w	 tablicy	 zagnieżdżonej).	 Poniżej	 zademonstrowano
przykład	 instrukcji	 tworzącej	 tablicę	 dwuwymiarową	 numeryczną
O	dwóch	wierszach	i	 trzech	kolumnach,	w	których	zostały	zapisane
kolejne	liczby	od	1	do	6.

$tab	=	array(
		array(1,	2,	3),
		array(4,	5,	6)
);

Dopuszczalne	 jest	 utworzenie	 tablicy	 przez	 przypisanie	 wartości
jednemu	z	elementów	za	pomocą	składni	z	nawiasami	kwadratowymi,
czyli	schematycznie:

$tablica[M][N]	=	wartość;

W	 takim	 przypadku	 powstanie	 tablica	 zawierająca	 indeks	 (klucz)



numeryczny	 M,	 a	 w	 nim	 tablica,	 w	 której	 w	 indeksie	 (kluczu)
numerycznym	N	została	zapisana	wartość	wartość,	np.:

$tab[3][2]	=	100;

W	 przypadku	 tablic	 asocjacyjnych	 schemat	 utworzenia	 tablicy
dwuwymiarowej	jest	następujący:

array(
		kluczA	=>	array(
				klucz1	=>	wartość1,	klucz2	=>	wartość2,…,	kluczN	=>	
wartośćN),
		kluczB	=>	array(
				klucz1	=>	wartość1,	klucz2	=>	wartość2,…,	kluczN	=>	
wartośćN),
		…
		kluczZ	=>	array(
				klucz1	=>	wartość1,	klucz2	=>	wartość2,…,	kluczN	=>	
wartośćN)
)

Przy	 dostępie	 do	 danych	 niezbędne	 jest	wtedy	 podawanie	wartości
kluczy:

$tablica[‘kluczA'][‘kluczN']

Za	 pomocą	 takiej	 składni	 możliwe	 jest	 też	 utworzenie	 tablicy,
analogicznie	do	przypadku	tablic	indeksowanych	numerycznie,	np.:

$tab['silnik']['moc']	=	'74kW'

Oto	 przykład	 instrukcji	 tworzącej	 tablicę	 asocjacyjną
dwuwymiarową:

$tab	=	array(
		'osoba1'	=>	array(‘imię'	=>	'Jan',	'nazwisko'	=>	
'Kowalski'),
		'osoba2'	=>	array(‘imię'	=>	'Andrzej',	'nazwisko'	=>	
'Nowak'),
		'osoba3'	=>	array(‘imię'	=>	'Anna',	'nazwisko'	=>	
'Malinowska')
);



Rozmiar	tablicy
Rozmiar	tablicy,	czyli	 liczba	zawartych	w	niej	elementów,	może	być
stwierdzony	za	pomocą	funkcji	count.	Jej	wywołanie	ma	postać:

count($tablica[,	int	tryb])

Argument	$tablica	wskazuje	tablicę	(lub	obiekt,	O	ile	zliczane	mają
być	 właściwości),	 natomiast	 tryb	 określa,	 czy	 ma	 być	 to	 zliczanie
proste	 (dla	 tablicy	 głównej),	 czy	 też	 rekursywne	 (dla	 tablic
wielowymiarowych).	 Może	 on	 przyjmować	 wartości	 COUNT_NORMAL
(wartość	 domyślna)	 lub	 COUNT_RECURSIVE.	 Jeżeli	 wartością	 jest
COUNT_RECURSIVE,	 zliczana	 jest	 liczba	 wszystkich	 elementów	 ze
wszystkich	tablic	składowych.

Oto	przykład	odczytania	rozmiaru	tablicy	w	obu	trybach:

<?php
$tab	=	array(
		array(1,	2),
		array(3,	4),
		array(5,	6)
);
echo	count($tab),	"\n";
echo	count($tab,	COUNT_RECURSIVE),	"\n";
?>

Odczyt	danych	za	pomocą	pętli
Tablice	indeksowane	numerycznie	z	reguły	odczytuje	się	za	pomocą
pętli	for,	przy	czym	rozmiar	może	być	pobrany	przy	użyciu	 funkcji
count.	Oto	przykład	dla	tablicy	jednowymiarowej:

<?php
$tab	=	array(1,	2,	3);
for($i	=	0;	$i	<	count($tab);	$i++){
		echo	$tab[$i]	.	"\n";
}
?>



A	to	przykład	dla	tablicy	dwuwymiarowej:

<?php
$tab	=	array(
			array(1,	2,	3),
			array(4,	5,	6),
);
for($i	=	0;	$i	<	count($tab);	$i++){
		for($j	=	0;	$j	<	count($tab[$i]);	$j++){
				echo	$tab[$i][$j]	.	"	";
		}
		echo	"\n";
}
?>

Do	odczytu	zawartości	tablic	asocjacyjnych	zwykle	wygodniejsza	jest
pętla	 typu	foreach.	Wersja	podstawowa	odczytuje	 jedynie	wartości
kluczy,	np.:

<?php
$tab	=	array(‘id'	=>	1,
													'imię'	=>	'Jan',
													'nazwisko'	=>	'Kowalski');
foreach($tab	as	$val){
		echo	$val	.	"\n";
}
?>

Wersja	rozszerzona	pozwala	na	dostęp	zarówno	do	nazw	kluczy,	jak
i	do	ich	wartości:

<?php
$tab	=	array(‘id'	=>	1,
													'imię'	=>	'Jan',
													'nazwisko'	=>	'Kowalski');
foreach($tab	as	$key	=>	$val){
		echo	"$key	=	$val	\n";
}
?>



Funkcje	wspomagające
przetwarzanie	tablic
Poniżej	 znajduje	 się	 opis	 wybranych	 funkcji	 wspomagających
przetwarzanie	tablic.

Funkcja	array_count_values	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	array	array_count_values(array	input)

Zlicza	 liczbę	 poszczególnych	 wartości	 występujących	 w	 tablicy
input.	Zwraca	tablicę	asocjacyjną,	w	której	kluczami	są	unikatowe
wartości	 z	 tablicy	 input,	 a	 wartościami	 kluczy	 —	 liczba	 tych
wartości	występujących	w	 tablicy	input.	 Jeśli	 przykładowo	 istnieje
tablica	$tab	w	postaci:

$tab	=	array(1,	'a',	1,	'a',	'b',	1,	1,	'a');

wykonanie	instrukcji

$arr	=	array_count_values($tab);

spowoduje	powstanie	tablicy	$arr	O	następującej	strukturze:

array(
		[1]	=>	4
		[a]	=>	3
		[b]	=>	1
)

Funkcja	array_diff_key	(dostępna	od	PHP	5.1.0)

Deklaracja:	array	array_diff_key(array	array1,	array	array2
[,…,	arrayN])

Wykonuje	porównanie	tablic	przekazanych	w	postaci	argumentów,	ze
względu	 na	 klucze	 (indeksy).	 Zwraca	 tablicę	 zawierającą	 elementy
tablicy	array1	O	kluczach,	których	nie	ma	w	pozostałych	 tablicach
(array2	–	arrayN).

Funkcja	array_diff	(dostępna	od	PHP	4.0.1)



Deklaracja:	array	array_diff(array	array1,	array	array2	[,
…,array	arrayN])

Wykonuje	 porównanie	 tablic	 przekazanych	 w	 postaci	 argumentów.
Zwraca	tablicę	zawierającą	elementy	tablicy	array1,	których	nie	ma
w	pozostałych	tablicach	(array2	–	arrayN).

Funkcja	array_fill	(dostępna	od	PHP	4.2.0)

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

Tworzy	 tablicę	 oraz	 wypełnia	 ją	 wartością	 value	 w	 liczbie
wskazywanej	 przez	 argument	 num,	 rozpoczynając	 od	 indeksu
start_index.	Przykładowo	wykonanie	instrukcji:

$tab	=	array_fill(2,	3,	'abc');

spowoduje	powstanie	tablicy	$tab	O	strukturze:

array(
				[2]	=>	abc
				[3]	=>	abc
				[4]	=>	abc
)

Funkcja	array_key_exists	(dostępna	od	PHP	4.0.7)

Deklaracja:	bool	array_key_exists(mixed	key,	array	tab)

Zwraca	wartość	true,	jeśli	w	tablicy	tab	znajduje	się	klucz	key,	lub
false,	jeżeli	takiego	klucza	nie	ma.

Funkcja	array_keys	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 array	 array_keys(array	 input[,	 mixed
search_value[,	bool	strict	=	false]])

Zwraca	 tablicę	z	wszystkimi	kluczami	 tablicy	input	 lub	 z	kluczami
zawierającymi	wartości	wskazywane	przez	argument	search_value,
O	 ile	 został	 przekazany.	 Jeżeli	 zostanie	 użyty	 trzeci	 argument
O	 wartości	 true,	 do	 porównywania	 będzie	 wykorzystany	 operator



===.

Funkcja	array_pop	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	mixed	array_pop(array	&tab)

Usuwa	 z	 tablicy	 tab	 ostatnią	 wartość	 i	 zwraca	 ją	 jako	 rezultat
działania.	Jeżeli	tablica	jest	pusta,	zwróconą	tablicą	będzie	null.

Funkcja	array_push	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 int	 array_push(array	 &tab,	 mixed	 $var[,	 mixed
...	])

Dodaje	 na	 końcu	 tablicy	 tab	 wartości	 wskazane	 przez	 kolejne
argumenty.	Zwraca	nową	liczbę	elementów	tablicy.

Funkcja	array_replace	(dostępna	od	PHP	5.3.0)

Deklaracja:	 array	 array_replace(array	 &tab,	 array	 &tab1[,
array	&tab2[,	array	&...	]])

Zamienia	 wartości	 występujące	 w	 tablicy	 tab	 na	 wartości
(znajdujące	 się	 pod	 tymi	 samymi	 kluczami)	 z	 tablic	 przekazanych
w	postaci	kolejnych	argumentów.

Funkcja	array_reverse	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 array	 array_reverse(array	 tab[,	 bool
preserve_keys	=	false])

Zwraca	 tablicę	z	 zawartością	 tablicy	tab	w	odwróconej	kolejności.
Jeżeli	zostanie	przekazany	drugi	argument	O	wartości	true,	zostaną
zachowane	oryginalne	wartości	kluczy.

Funkcja	array_search	(dostępna	od	PHP	4.0.5)

Deklaracja:	mixed	array_search(mixed	val,	array	tab[,	bool
strict])

Zwraca	klucz,	pod	którym	w	tablicy	tab	znajduje	się	wartość	val,	lub
false,	jeśli	wartości	val	nie	ma	w	tablicy.	Jeżeli	zostanie	przekazany



opcjonalny	 trzeci	 argument	 O	 wartości	 true,	 do	 porównywania
zostaną	użyte	operatory	identyczny-nieidentyczny.

Funkcja	array_shift	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	mixed	array_shift(array	&tab)

Usuwa	 z	 tablicy	 tab	 pierwszy	 element	 i	 zwraca	 go	 jako	 rezultat
wywołania.	Klucze	numeryczne	zostaną	przy	 tym	przenumerowane,
natomiast	klucze	asocjacyjne	pozostaną	nienaruszone.

Funkcja	array	array_slice	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 array	 array_slice(array	 tab,	 int	 offset[,	 int
length[,	bool	preserve_keys	=	false]])

Zwraca	tablicę	zawierającą	elementy	tablicy	tab	wskazywane	przez
argumenty	 offset	 (indeks	 pierwszego	 elementu)	 i	 length	 (liczba
obieranych	elementów).	Jeżeli	zostanie	pominięty	argument	length,
funkcja	 zachowa	 się	 tak,	 jakby	 wskazywał	 ostatni	 element	 tablicy.
Jeśli	 zostanie	 użyty	 opcjonalny	 argument	preserve_keys	 (dostępny
od	PHP	5.0.2),	zostaną	zachowane	oryginalne	wartości	kluczy.

Funkcja	array_splice	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	array	array_splice(array	&tab,	int	offset[,	int
length	=	0[,	mixed	replacement]])

Usuwa	z	tablicy	tab	elementy	wskazywane	przez	argumenty	offset
(indeks	 pierwszego	 elementu)	 oraz	 length	 (liczba	 usuwanych
elementów)	 i	 na	 ich	 miejsce	 wprowadza	 dane	 przekazane	 jako
argument	replacement.	Jeżeli	zostanie	pominięty	argument	length,
funkcja	zachowa	się	tak,	jakby	wskazywał	on	ostatni	element	tablicy.
Zwracana	 jest	 tablica	 składająca	 się	 z	 usuniętych	 elementów.
Oryginalne	wartości	kluczy	numerycznych	nie	zostaną	zachowane.

Funkcja	array_sum	(dostępna	od	PHP	4.0.4)

Deklaracja:	number	array_sum(array	tab)

Zwraca	sumę	wszystkich	elementów	tablicy.



Funkcja	array_unique	(dostępna	od	PHP	4.0.1)

Deklaracja:	array	array_unique(array	tab[,	int	sort_flags	=
SORT_STRING])

Zwraca	 tablicę	 tab,	 z	 której	 zostały	 usunięte	 duplikaty	 wartości.
Argument	 sort_flags	 został	 wprowadzony	 w	 PHP	 5.2.9	 i	 może
przyjmować	następujące	wartości:
·	SORT_REGULAR	—	zwykłe	porównywanie	wartości,
·	SORT_NUMERIC	—	traktowanie	wartości	jak	numerycznych,
·	SORT_STRING	—	traktowanie	wartości	jak	ciągów	znaków,
·	SORT_LOCALE_STRING	—	traktowanie	wartości	jak	ciągów
znaków	i	porównywanie	zgodnie	z	bieżącymi	ustawieniami
lokalnymi	(narodowymi).

Funkcja	array_unshift	(dostępna	od	PHP	4)

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

Umieszcza	 na	 początku	 tablicy	 tab	 elementy	 wskazane	 przez
argument	 var	 i	 kolejne.	 Klucze	 numeryczne	 zostaną
przenumerowane,	 klucze	 asocjacyjne	 pozostaną	 w	 pierwotnej
postaci.	Zwracany	jest	nowy	rozmiar	tablicy.

Funkcja	arsort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	arsort(array	&tab[,	int	sort_flags	=	SORT_
REGULAR])

Sortuje	 tablicę	 w	 porządku	 malejącym,	 zachowując	 oryginalne
wartości	kluczy.	Opcjonalny	argument	sort_flags	(dostępny	od	PHP
4)	 może	 przyjmować	 wartości	 wymienione	 w	 opisie	 funkcji
array_unique.	Zwraca	true,	jeśli	operacja	zakończyła	się	sukcesem,
lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	asort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	asort(array	&tab[,	int	sort_flags	=	SORT_
REGULAR])



Sortuje	 tablicę	 w	 porządku	 rosnącym,	 zachowując	 oryginalne
wartości	kluczy.	Opcjonalny	argument	sort_flags	(dostępny	od	PHP
4)	 może	 przyjmować	 wartości	 wymienione	 w	 opisie	 funkcji
array_unique.	Zwraca	true,	jeśli	operacja	zakończyła	się	sukcesem,
lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	in_array	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	 bool	 in_array(mixed	 val,	 array	 tab[,	 bool
strict])

Zwraca	true,	jeśli	wartość	val	znajduje	się	w	tablicy	tab,	lub	false
w	przeciwnym	przypadku.	Opcjonalny	argument	strict	ustawiony	na
true	 powoduje,	 że	 do	 porównywania	 będą	 używane	 operatory
identyczny-nieidentyczny.

Funkcja	krsort	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	bool	krsort(array	tab[,	int	sort_flags	=	SORT_
REGULAR])

Sortuje	 tablicę	 w	 porządku	 malejącym	 według	 wartości	 kluczy.
Opcjonalny	 argument	 sort_flags	 może	 przyjmować	 wartości
wymienione	 w	 opisie	 funkcji	 array_unique.	 Zwraca	 true,	 jeśli
operacja	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub	 false	 w	 przeciwnym
przypadku.

Funkcja	ksort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 bool	 ksort(array	 tab[,	 int	 sort_flags	 =	 SORT_
REGULAR])

Sortuje	 tablicę	 w	 porządku	 rosnącym	 według	 wartości	 kluczy.
Opcjonalny	 argument	 sort_flags	 (dostępny	 od	 PHP	 4)	 może
przyjmować	 wartości	 wymienione	 w	 opisie	 funkcji	 array_unique.
Zwraca	 true,	 jeśli	 operacja	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub	 false
w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	natcasesort	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	bool	natcasesort(array	&tab)



Sortuje	 elementy	 tablicy	 tab	 według	 algorytmu	 porządkowania
naturalnego	(z	ang.	natural	order;	ciągi	znaków	tworzące	wartości
numeryczne	są	sortowane	jak	liczby).	Nie	uwzględnia	wielkości	liter.
Zwraca	 true,	 jeśli	 operacja	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub	 false
w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	natsort	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	bool	natsort(array	&tab)

Sortuje	 elementy	 tablicy	 tab	 według	 algorytmu	 porządkowania
naturalnego.	Uwzględnia	wielkości	liter.	Zwraca	true,	jeśli	operacja
zakończyła	się	sukcesem,	lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	range	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	array	range(mixed	low,	mixed	high[,	number	step
=	1])

Zwraca	 tablicę	wypełnioną	wartościami	 od	low	 do	 high	 z	 krokiem
step.	Argument	step	jest	dostępny	od	PHP	5.

Funkcja	rsort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	rsort(array	&tab[,	int	sort_flags	=	SORT_
REGULAR])

Sortuje	tablicę	w	porządku	malejącym,	nie	zachowując	oryginalnych
wartości	kluczy.	Opcjonalny	argument	sort_flags	(dostępny	od	PHP
4)	 może	 przyjmować	 wartości	 wymienione	 w	 opisie	 funkcji
array_unique.	Zwraca	true,	jeśli	operacja	zakończyła	się	sukcesem,
lub	false	w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	shuffle	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	shuffle(array	&tab)

Ustawia	elementy	tablicy	tab	w	losowej	kolejności.

Funkcja	sort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 bool	 sort(array	 &tab[,	 int	 sort_flags	 =	 SORT_



REGULAR])

Sortuje	 tablicę	w	porządku	 rosnącym,	nie	 zachowując	oryginalnych
wartości	kluczy.	Opcjonalny	argument	sort_flags	(dostępny	od	PHP
4)	może	 przyjmować	wartości	 wymienione	w	 opisie	 funkcji	 array_
unique.	 Zwraca	 true,	 jeśli	 operacja	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub
false	w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	uasort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	uasort(array	&tab,	callback	cmp_function)

Sortuje	 tablicę	 tab	 za	 pomocą	 funkcji	 cmp_function	 służącej	 do
porównywania	 elementów.	 Zachowuje	 oryginalne	 wartości	 kluczy.
Zwraca	 true,	 jeśli	 operacja	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub	 false
w	przeciwnym	przypadku.

Funkcja	uksort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	uksort(array	&tab,	callback	cmp_function)

Sortuje	 tablicę	tab	według	wartości	kluczy	za	pomocą	 funkcji	cmp_
function	 służącej	do	porównywania	elementów.	Zwraca	true,	 jeśli
operacja	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub	 false	 w	 przeciwnym
przypadku.

Funkcja	usort	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	usort(array	&tab,	callback	cmp_function)

Sortuje	 tablicę	 tab	 za	 pomocą	 funkcji	 cmp_function	 służącej	 do
porównywania	 elementów.	 Nie	 zachowuje	 oryginalnych	 wartości
kluczy.	 Zwraca	 true,	 jeśli	 operacja	 zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub
false	w	przeciwnym	przypadku.



Rozdział	7.
Obsługa	daty	i	czasu
Przetwarzanie	danych	 związanych	 z	datą	 i	 czasem	 jest	możliwe	 za
pomocą	 szeregu	 funkcji	 dostępnych	 standardowo	 w	 PHP.	 Można
podzielić	 je	 na	 dwie	 główne	 grupy:	 funkcje	 pobierające	 dane	 oraz
funkcje	 formatujące	wyniki.	Poniżej	 zostały	przedstawione	wybrane
z	nich.

Funkcja	checkdate	(dostępna	od
PHP	3)
Deklaracja:	bool	checkdate(int	month,	int	day,	int	year)

Sprawdza	 poprawność	 podanej	 daty.	 Zwraca	 true,	 jeżeli	 wartości
podane	 jako	 parametry	 tworzą	 datę	 poprawną	 dla	 kalendarza
gregoriańskiego.	w	przeciwnym	przypadku	zwraca	wartość	false.

Funkcja	date	(dostępna	od	PHP	3)
Deklaracja:	string	date(string	format[,	int	timestamp])

Zwraca	 ciąg	 znaków,	 sformatowany	 zgodnie	 z	 szablonem	 podanym
jako	parametr	format.	 Jeżeli	zostanie	podany	parametr	timestamp,
zwrócona	 będzie	 odpowiadająca	 mu	 data.	 Jeżeli	 parametr	 ten
pominiemy,	 zostanie	 użyty	 bieżący	 czas	 lokalny.	 Szablon	 format
może	 zawierać	 znaczniki	 formatujące	 przedstawione	 w	 tabeli	 7.1.
Oto	 przykład	 użycia	 funkcji	 date	 do	 wyświetlanie	 bieżącej	 daty
i	czasu:

echo	date("Y-m-d	G:i:s");

Tabela	7.1.	Znaczniki	formatujące	dla	funkcji	date

Znacznik Opis Przykładowe	wartości



a Określenie	przed	południem	(am)
lub	po	południu	(pm).

am,	pm

A Określenie	przed	południem	(AM)
lub	po	południu	(PM). AM,	PM

B Czas	internetowy	w	formacie
Swatch. od	000	do	999

c Data	i	czas	zgodne	z	formatem
ISO	8601.

2012-05-
12T15:19:21+00:00

d
Dzień	miesiąca	w	formacie
dwucyfrowym	z	zerem	na
początku	(jeśli	konieczne).

od	01	do	31

D Dzień	miesiąca	w	formie
trzyliterowego	skrótu. od	Mon	do	Sun

e
Identyfikator	strefy	czasowej;
znacznik	dostępny	od	wersji
5.1.0.

GMT,	UTC

F Pełna	nazwa	miesiąca. od	January	do
December

g
Godzina	w	formacie
dwunastogodzinnym,	bez	zera	na
początku.

od	1	do	12

G
Godzina	w	formacie
dwudziestoczterogodzinnym,	bez
zera	na	początku.

od	1	do	24

h
Godzina	w	formacie
dwunastogodzinnym,	z	zerem	na od	01	do	12



początku	(jeśli	konieczne).

H

Godzina	w	formacie
dwudziestoczterogodzinnym,
z	zerem	na	początku	(jeśli
konieczne).

od	01	do	24

i Liczba	minut,	z	zerem	na
początku	(jeśli	konieczne). od	01	do	59

I Znacznik	czasu	zimowego	(1)
i	letniego	(0). 0	lub	1

j Dzień	miesiąca,	bez	zera	na
początku. od	1	do	31

l Nazwa	dnia	tygodnia. od	Monday	do	Sunday

L Znacznik	roku	przestępnego	(1
oznacza	rok	przestępny). 0	lub	1

m
Miesiąc	w	postaci	dwucyfrowej,
z	zerem	na	początku	(jeśli
konieczne).

od	01	do	12

M Skrót	nazwy	miesiąca
(trzyliterowy). od	Jan	do	Dec

n Miesiąc	w	postaci	liczbowej,	bez
zera	na	początku. od	1	do	12

N
Dzień	tygodnia	zgodnie	ze
standardem	ISO-8601;	znacznik
dostępny	od	wersji	5.1.0.

od	1	(poniedziałek)	do	7
(niedziela)



o Rok	zgodnie	ze	standardem	ISO-
8601;	znacznik	dostępny	od
wersji	5.1.0.

1995,	2015

O Różnica	w	stosunku	do	czasu
Greenwich	(GMT). +0200

P
Różnica	w	stosunku	do	czasu
Greenwich	(GMT);	znacznik
dostępny	od	wersji	5.1.3.

+02:00

r
Data	w	postaci	zgodnej	ze
standardem	opisanym
w	rfc2822.

Fri,	21	Dec	2012
16:01:07	+0200

s Liczba	sekund,	z	zerem	na
początku	(jeśli	konieczne). od	00	do	59

S
Przyrostek	literowy	dla	liczby
określającej	dzień	tygodnia	(dla
jęz.	ang.).

"st",	"nd",	"rd"	lub
"th"

t Liczba	dni	w	danym	miesiącu. od	28	do	31

T Określenie	strefy	czasowej. np.	EST,	MDT

u Liczba	mikrosekund;	znacznik
dostępny	od	wersji	5.2.2. 291365

U Znacznik	czasu	Uniksa.
liczba	sekund,	która
upłynęły	od	1	stycznia
1970	00:00:00	GMT

w Dzień	tygodnia	w	postaci
numerycznej.

od	0	(niedziela)	do	6
(sobota)



W Numer	tygodnia	w	roku	zgodnie
ze	standardem	ISO-8601. od	1	do	52

Y Rok	w	postaci	czteroliterowej. np.	2008

y Rok	w	postaci	dwuliterowej. np.	08

z Numer	kolejnego	dnia	w	roku,
numeracja	od	0. od	0	do	365

Z
Przesunięcie	strefy	czasowej
względem	południka	zerowego
w	sekundach.

np.	–43200,	43200

Funkcja	getdate	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	array	getdate([int	timestamp])

Zwraca	tablicę	zawierającą	dane	określające	bieżącą	datę	i	czas	lub
też,	 kiedy	 podany	 zostanie	 parametr	 timestamp,	 datę	 i	 czas
określone	 przez	 ten	 parametr.	 Zwrócona	 tablica	 zawiera	 klucze
wymienione	 w	 tabeli	 7.2.	 Oto	 przykład	 użycia	 funkcji	 getdate	 do
uzyskania	informacji	O	bieżącej	dacie.

<?php
$data	=	getdate();
$dzień	=	$data["mday"];
$miesiąc	=	$data["mon"];
$rok	=	$data["year"];
echo	"rok	=	$rok	miesiąc	=	$miesiąc	dzień	=	$dzień";
?>

Tabela	7.2.	Indeksy	tablicy	zwracanej	przez	funkcję	getdate

Nazwa
indeksu Znaczenie Przykładowe	wartości

seconds Liczba	sekund. od	0	do	59



minutes Liczba	minut. od	0	do	59

hours Godzina. od	0	do	23

mday Dzień	miesiąca. od	1	do	31

wday Dzień	tygodnia	w	postaci
numerycznej.

od	0	(niedziela)	do	6
(sobota)

mon Miesiąc	w	postaci	liczbowej. od	1	do	12

year Rok	w	postaci	czterocyfrowej. 1995,	2015

yday Numer	kolejnego	dnia	w	roku. od	0	do	365

weekday Dzień	tygodnia	w	postaci
tekstowej	(dla	jęz.	ang.). Sunday,	Monday

month Dzień	miesiąca	w	postaci
tekstowej	(dla	jęz.	ang.). January,	February

0 Aktualny	znacznik	czasu
Uniksa.

zazwyczaj	od
-2147483648	do
2147483647

Funkcja	gettimeofday	(dostępna	od	PHP	3.0.7)

Deklaracja:	mixed	gettimeofday([bool	return_float	=	false])

Zwraca	tablicę	zawierającą	dane	dotyczące	bieżącego	czasu.	Klucze
tablicy	zostały	wymienione	w	tabeli	7.3.	Jeżeli	opcjonalny	parametr
return_float	(dostępny	od	PHP	5.1.0)	zostanie	ustawiony	na	true
(domyślnie	 jest	 równy	 false),	 zamiast	 tablicy	 zwrócona	 zostanie
wartość	typu	float.

Tabela	7.3.	Klucze	tablicy	zwracanej	przez	funkcję	gettimeofday



Klucz Znaczenie

sec Sekundy.

usec Mikrosekundy.

minuteswest Minuty	na	zachód	od	Greenwich.

dsttime Rodzaj	czasu	(letni	lub	zimowy).

Funkcja	gmdate	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	gmdate(string	format[,	int	timestamp])

Zwraca	 ciąg	 znaków,	 sformatowany	 zgodnie	 z	 szablonem	 podanym
jako	argument	format.	Jeżeli	zostanie	podany	argument	timestamp,
zostanie	 zwrócona	 odpowiadająca	 mu	 data.	 Jeśli	 parametr	 ten
zostanie	 pominięty,	 zostanie	 użyty	 czas	 bieżący.	 Zawsze	 zwracany
jest	 czas	 w	 formacie	 GMT	 (ang.	Greenwich	Mean	 Time).	 Szablon
format	może	zawierać	znaczniki	formatujące	podane	w	opisie	funkcji
date.

Funkcja	gmmktime	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 int	 gmmktime([int	 hour[,	 int	 minute[,	 int
second[,	 int	 month[,	 int	 day[,	 int	 year[,	 int
is_dst]]]]]]])

Działanie	jest	identyczne	z	działaniem	funkcji	mktime,	z	tą	różnicą,	że
parametry	reprezentują	czas	GMT.

Funkcja	gmstrftime	(dostępna	od	PHP	3.0.12)

Deklaracja:	 string	 gmstrftime(string	 format	 [,	 int
timestamp])

Działanie	 jest	analogicznie	do	strftime,	 z	 tą	 różnicą,	 że	 zwracany
jest	czas	GMT.



Funkcja	idate	(dostępna	od	PHP	5)

Deklaracja:	int	idate	(string	format[,	int	timestamp])

Zwraca	 wartość	 typu	 integer,	 określającą	 datę	 lub	 czas,
sformatowaną	 zgodnie	 z	 parametrem	 format.	 Parametr	 ten	 może
przyjmować	jedną	z	wartości:	B,	d,	h,	H,	i,	I,	L,	m,	s,	t,	U,	w,	W,	y,	Y,	z,
Z.	 Może	 zostać	 użyta	 tylko	 jedna	 z	 wymienionych	 wartości.	 Ich
znaczenie	jest	zgodne	z	podanym	przy	opisie	funkcji	date.

Funkcja	localtime	(dostępna	od	PHP	4)

Deklaracja:	array	localtime([int	timestamp	=	time()[,	bool
is_associative	=	false]])

Zwraca	 tablicę	 z	 zawartością	 identyczną	 z	 zawartością	 struktury
zwracanej	 po	 wywołaniu	 funkcji	 localtime	 w	 C.	 Pierwszym
argumentem	 jest	 znacznik	 czasu	 timestamp.	 Jeżeli	 nie	 zostanie	 on
podany,	 uwzględniony	 zostanie	 bieżący	 czas	 lokalny.	 Ustawienie
argumentu	 is_associative	 na	 false	 lub	 niepodanie	 go	 powoduje
zwrócenie	 zwykłej	 tablicy	 indeksowanej	 liczbowo.	 Po	 ustawieniu
argumentu	 is_associative	 na	 true	 zwracana	 jest	 tablica
asocjacyjna	O	indeksach	przedstawionych	w	tabeli	7.4.

Tabela	7.4.	Indeksy	tablicy	zwracanej	przez	funkcję	localtime

Indeks Znaczenie

tm_sec Liczba	sekund.

tm_min Liczba	minut.

tm_hour Godzina.

tm_mday Dzień	miesiąca	w	postaci	liczbowej.

tm_mon Miesiąc	w	roku	w	postaci	liczbowej.

tm_year Liczba	lat,	które	upłynęły	od	roku	1900.



tm_wday Dzień	tygodnia.

tm_yday Dzień	roku.

tm_isdst Znacznik	czasu	letniego	i	zimowego.

Funkcja	microtime	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	mixed	microtime([bool	get_as_float])

Zwraca	 uniksowy	 znacznik	 czasu,	 podając	 liczbę	 sekundy
i	mikrosekund,	 które	 upłynęły	 od	 1	 stycznia	 1970	 roku	 od	 godziny
0:00:00	czasu	Greenwich.	Jeżeli	opcjonalny	parametr	get_as_float
(dostępny	 od	 PHP	 5)	 zostanie	 pominięty	 lub	 będzie	 miał	 wartość
false,	zwracany	ciąg	uzyska	postać	msec	sec,	gdzie	msec	oznacza
mikrosekundy,	 a	 sec	 —	 sekundy.	 Jeżeli	 ten	 argument	 będzie	 miał
wartość	true,	zostanie	zwrócona	wartość	typu	float.	Funkcja	działa
tylko	 na	 platformach	 obsługujących	 wywołanie	 funkcji	 systemowej
gettimeofday.

Funkcja	mktime	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 int	 mktime([int	 hour[,	 int	 minute[,	 int
second[,	 int	 month[,	 int	 day[,	 int	 year[,	 int
is_dst]]]]]]])

Zwraca	 uniksowy	 znacznik	 czasu	 dla	 podanych	 argumentów.	Część
parametrów	 (bądź	 wszystkie)	 można	 pominąć,	 pod	 warunkiem	 że
odbywa	 się	 to	 od	 prawej	 do	 lewej	 strony.	 Brakujące	 dane	 zostaną
zastąpione	 zgodnie	 z	 bieżącym	 czasem	 lokalnym.	 Parametr
opcjonalny	 is_dst	 (od	 PHP	 5.1.0	 ma	 on	 status	 deprecated)
przyjmuje	wartość	1	dla	czasu	zimowego,	0	dla	czasu	letniego	lub	−1,
jeżeli	typ	czasu	nie	jest	znany.

Argument	 year	 może	 być	 podawany	 w	 postaci	 dwu-	 lub
czterocyfrowej.	w	tym	pierwszym	przypadku	wartości	od	0	do	69	są
przekładane	na	lata	2000	–	2069,	natomiast	wartości	70	–	99	na	lata
1970	–	1999.	Ostatni	dzień	miesiąca	może	być	wyrażony	jako	zerowy



dzień	miesiąca	następnego.

Należy	zwrócić	uwagę	na	kolejność	argumentów,	która	jest	inna	niż
w	przypadku	uniksowej	funkcji	mktime.

Funkcja	strftime	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 string	 strftime(string	 format[,	 int	 timestamp
])

Zwraca	 ciąg	 znaków	 sformatowany	 zgodnie	 z	 szablonem	 podanym
w	argumencie	format.	Jeżeli	podamy	argument	timestamp,	zostanie
zwrócony	 odpowiadający	 mu	 czas.	 Jeśli	 parametr	 ten	 zostanie
pominięty,	zostanie	użyty	bieżący	czas	lokalny.	Nazwy	miesięcy	oraz
dni	 tygodnia,	 a	 także	 inne	 parametry	 związane	 z	 ustawieniami
lokalnymi,	 będą	 zgodne	 z	 danymi	 lokalizacyjnymi	 ustawionymi	 za
pomocą	funkcji	setlocale.	w	szablonie	formatującym	można	używać
znaczników	 przedstawionych	 w	 tabeli	 7.5.	 Oto	 przykład	 użycia
funkcji	strftime	do	uzyskania	bieżącej	daty:

echo	strftime("Data:	%d-%m-%Y");

Tabela	7.5.	Znaczniki	formatujące	dla	funkcji	strftime

Znaczenie Przykłady

%a Nazwa	dnia	tygodnia	w	postaci	skróconej. Pn,	Wt,	Śr

%A Pełna	nazwa	dnia	tygodnia. poniedziałek,
wtorek

%b Nazwa	miesiąca	w	postaci	skróconej. sty,	lut,	mar

%B Pełna	nazwa	miesiąca. styczeń,	luty,
marzec

%c Data	i	czas	w	formacie	bieżącej	lokalizacji.
2008-02-17
18:35:46



%C
Określenie	wieku;	rok	podzielony	przez	sto
i	zaokrąglony	do	liczby	całkowitej	z	zakresu	od
00	do	99.

20,	21

%d
Dzień	miesiąca	w	postaci	numerycznej
dwucyfrowej	(z	zerem	na	początku,	jeśli
konieczne).

od	01	do	31

%D Znaczenie	identyczne	z	%m/%d/%y. 02/17/14

%e
Dzień	miesiąca	w	postaci	numerycznej,	liczby
jednocyfrowe	poprzedzane	są	spacją	(format
nieobsługiwany	w	systemach	Windows).

od	1	do	31

%F Znaczenie	identyczne	z	%Y-%m-%d. 2014-02-17

%g Znaczenie	takie	samo	jak	%G,	bez	uwzględnieniawieku. 08,	09

%G Czterocyfrowy	rok	powiązany	z	numeremtygodnia	według	standardu	ISO-8601:1988. 2008,	2009

%h Znaczenie	takie	samo	jak	%b. sty,	lut,	mar

%H
Godzina	w	formacie
dwudziestoczterogodzinnym,	z	zerem	na
początku	(jeśli	konieczne).

od	01	do	24

%I Godzina	w	formacie	dwunastogodzinnym,z	zerem	na	początku	(jeśli	konieczne). od	01	do	12

%j Numer	dnia	w	roku	w	formacie	trzycyfrowym,z	zerami	na	początku,	jeśli	konieczne. od	001	do	366

%l Godzina	w	formacie	dwunastogodzinnym	ze od	1	do	12



spacją	poprzedzającą	pojedyncze	cyfry.

%m Miesiąc	w	postaci	numerycznej	dwucyfrowej,z	zerem	na	początku	(jeśli	konieczne). od	01	do	31

%M Bieżąca	liczba	minut	w	formacie	dwucyfrowym. od	01	do	59

%n Znak	nowej	linii. –

%p Znacznik	przed	południem	—	po	południu(wielkimi	literami). AM,	PM

%P Znacznik	przed	południem	—	po	południu(małymi	literami). am,	pm

%r Znaczenie	identyczne	z	%I:%M:%S	%p. 03:17:26	PM

%R Znaczenie	identyczne	z	%H:%M. 15:17

%S Bieżąca	liczba	sekund	w	formaciedwucyfrowym. od	00	do	59

%t Znak	tabulacji. -

%T Znaczenie	identyczne	z	%H:%M:%S. 15:18:53

%u Numer	dnia	tygodnia	wg	standardu	ISO-8601,	1oznacza	poniedziałek,	7	—	niedzielę. od	1	do	7

%U
Numer	tygodnia	w	roku,	poczynając	od
pierwszej	niedzieli	jako	pierwszego	dnia
pierwszego	tygodnia.

od	01	do	53

%V Numer	tygodnia	w	roku	zgodnie	ze	standardemISO8601:1998. od	01	do	53



%w Numer	dnia	tygodnia,	0	oznacza	niedzielę,	6	—sobotę. od	0	do	6

%W
Numer	tygodnia	w	roku,	poczynając	od
pierwszego	poniedziałku	jako	pierwszego	dnia
pierwszego	tygodnia.

od	01	do	53

%x Reprezentacja	daty	zgodna	z	bieżącymiustawieniami	lokalizacyjnymi. 2014-02-17

%X Reprezentacja	czasu	zgodna	z	bieżącymiustawieniami	lokalizacyjnymi. 19:02:19

%y Rok	w	postaci	dwucyfrowej. od	00	do	99

%Y Rok	w	postaci	czterocyfrowej. od	1901	do
2038

%z
Przesunięcie	dla	bieżącej	strefy	czasowej	lub
skrót	nazwy	strefy	czasowej	(zależnie	od
systemu	operacyjnego,	na	którym	działa	PHP)1.

+0200,	CET

%Z Określenie	strefy	czasowej	niezwracane	przezznacznik	%z	2. +0200,	CET

%% Znak	%. %

Funkcja	strptime	(dostępna	od	PHP	5.1.0)

Deklaracja:	array	strptime(string	date,	string	format)

Przetwarza	na	datę	ciąg	znaków	zawarty	w	argumencie	date	według
formatu	 wskazywanego	 przez	 argument	 format,	 który	 może
zawierać	 znaczniki	 przedstawione	 w	 tabeli	 7.5	 przy	 opisie	 funkcji
strftime.	Zwraca	tablicę	O	indeksach	wymienionych	w	tabeli	7.6.



Tabela	7.6.	Indeksy	tablicy	zwracanej	przez	funkcję	strptime

Indeks Znaczenie

tm_sec Liczba	sekund	(od	0	do	61).

tm_min Liczba	minut	(od	0	do	59).

tm_hour Godzina	(od	0	do	23).

tm_mday Dzień	miesiąca	w	postaci	liczbowej	(od	1	do	31).

tm_mon Miesiąc	w	roku	w	postaci	liczbowej,	licząc	od	stycznia
(od	0	do	11).

tm_year Liczba	lat,	które	upłynęły	od	roku	1900.

tm_wday Dzień	tygodnia	(od	0	do	6,	0	oznacza	niedzielę).

tm_yday Dzień	roku	(od	0	do	365,	0	oznacza	1	stycznia).

unparsed Część	ciągu	nierozpoznana	zgodnie	z	formatem	format.

Funkcja	strtotime	(dostępna	od	PHP	3.0.12)

Deklaracja:	int	strtotime(string	time	[,	int	now])

Dokonuje	 konwersji	 ciągu	 znaków,	 opisującego	 datę	 i	 czas,	 na
uniksowy	 znacznik	 czasu.	 Parametr	 time	 powinien	 zawierać	 datę
w	 jednym	 z	 angielskich	 formatów	 zgodnych	 ze	 składnią	 GNU.
Poprawne	są	m.in.	przykładowe	wywołania:

strtotime("now")
strtotime("10	September	2014")
strtotime("+1	day")
strtotime("+1	week")



strtotime("+1	week	2	days	4	hours	2	seconds")
strtotime("next	Thursday")
strtotime("last	Monday")

Jeśli	nie	można	dokonać	konwersji,	funkcja	zwraca	wartość	false	(w
wersjach	poniżej	5.1.0	zwracana	jest	wartość	-1).

Funkcja	time	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	time(void)

Zwraca	uniksowy	znacznik	czasu.



Rozdział	8.
Współpraca	z	serwerem
i	przeglądarką
Odbieranie	danych	wysłanych
metodą	GET
W	metodzie	GET	dane	są	przesyłane	w	adresie	URL,	który	wtedy	ma
schematyczną	postać:

http://adres.serwera/skrypt.php?
parametr1=wartość1&parametr2	=wartość2&…
&parametrN=wartośćN

Wszelkie	 dane,	 które	 nie	 mogą	 być	 przesyłane	 bezpośrednio
w	 adresie	 URL,	 muszą	 być	 odpowiednio	 zakodowane.	 Spacje
zmieniane	są	na	znaki	+,	a	znaki	niestandardowe	na	sekwencje	%XX,
gdzie	XX	to	kod	ASCII	danego	znaku.	Jeśli	np.	istnieje	formularz:

<form	method="get"	
						action="http://adres.serwera/skrypt.php">
		<div>
		<input	type="text"	name="pole1"	/>
		<input	type="submit"	value="Wyślij"/>
		</div>
</form>

W	którym	do	pola	tekstowego	pole1	wpisano	ciąg	test,	to	kliknięcie
przycisku	Wyślij	spowoduje	odwołanie	się	do	adresu	URL	w	postaci:

http://adres.serwera/skrypt.php?pole1=test

Do	 odczytu	 tak	 przesłanych	 danych	 w	 skrypcie	 używana	 jest
superglobalna	tablica	$_GET.	 Jako	 indeks	 tablicy	należy	zastosować
nazwę	 parametru	 (wartość	 atrybutu	 name	 elementu	 formularza
HTML,	 czyli	 nazwę	 parametru	 przekazaną	w	 ciągu	URL),	 którego
wartość	 chce	 się	 odczytać.	 Schematycznie	 konstrukcja	 taka	 ma



postać:

$nazwa_zmiennej	=	$_GET[‘nazwa_pola'];

np.:

$tekst	=	$_GET[‘pole1'];

Do	 sprawdzenia,	 czy	 parametr	 O	 danej	 nazwie	 faktycznie	 został
przekazany,	używa	się	funkcji	isset,	np.:

if(isset($_GET['pole1'])){
		$tekst	=	$_GET[‘pole1'];
}

Odbieranie	danych	wysłanych
metodą	POST
Metoda	 POST	 pozwala	 przesłać	 do	 serwera	 dużą	 ilość	 danych
binarnych.	 Dane	 przesyłane	 są	 w	 żądaniu	 HTTP.	 Ich	 maksymalna
ilość	 jest	 ograniczona	 przez	 znajdującą	 się	 w	 pliku	 php.ini	 opcję
konfiguracyjną	 post_max_size,	 domyślnie	 jest	 to	 8	MB.	 Znaczenie
mają	tu	również	ustawienia	serwera	WWW.

Do	 odczytu	 danych	w	 skrypcie	 służy	 superglobalna	 tablica	$_POST.
Jako	indeks	tablicy	należy	zastosować	nazwę	parametru,	ogólnie:

$nazwa_zmiennej	=	$_POST[‘nazwa_pola'];

Jeżeli	 np.	 na	 stronie	 WWW	 został	 umieszczony	 formularz	 HTML
w	postaci:

<form	method="post"
						action="http://adres.serwera/skrypt.php">
		<div>
		<input	type="text"	name="pole1"	/>
		<input	type="submit"	value="Wyślij"/>
		</div>
</form>

to	 po	 wpisaniu	 do	 pola	 tekstowego	 pole1	 ciągu	 test	 odczyt



w	skrypcie	PHP	może	być	przeprowadzony	za	pomocą	instrukcji:

$tekst	=	$_POST[‘pole1'];

Do	 sprawdzenia,	 czy	 parametr	 O	 danej	 nazwie	 faktycznie	 został
przekazany,	używa	się	funkcji	isset,	np.:

if(isset($_POST['pole1'])){
		$tekst	=	$_POST[‘pole1'];
}

Wysyłanie	plików	do	serwera
WWW
Aby	przesłać	do	przeglądarki	 zawartość	wybranego	pliku,	najpierw
należy	wysłać	nagłówki	HTTP	informujące	O	postaci	i	przeznaczeniu
danych.	Oto	te	nagłówki:
·	Content-Type	—	określa	typ	MIME	danych,
·	Content-Length	—	określa	ilość	danych	(długość	pliku),
·	Content-Disposition	—	określa	rodzaj	(przeznaczenie)
danych.

W	 nagłówku	 Content-Type	 ustala	 się	 rodzaj	 danych,	 które	 będą
przesyłane,	 w	 formacie	 MIME	 (ang.	 Multipurpose	 Internet	 Mail
Extensions).	 Dla	 danych	 binarnych	 często	 stosuje	 się	 wartość
application/octet-	 stream.	 Format	 MIME	 jest	 zdefiniowany
w	dokumentach	RFC2045	i	RFC2046.

Nagłówek	 Content-Disposition	 powinien	 zawierać	 wartości
informujące	 przeglądarkę,	 że	 otrzymuje	 dane,	 które	 mają	 być
traktowane	 jako	 załącznik,	 a	 nie	 jako	 treść	 strony.	 Typowo	 stosuje
się	format:

attachment;	filename=nazwa_pliku

gdzie	nazwa_pliku	określa	nazwę,	która	ma	się	pojawić	się	w	oknie
dialogowym,	jakie	przeglądarka	wyświetli	na	ekranie	z	pytaniem,	czy
użytkownik	chce	zapisać	plik	na	dysku.

Nagłówki	 protokołu	 HTTP	 wysyła	 się	 do	 przeglądarki	 za	 pomocą



funkcji	header	w	postaci:

header("nagłówek");

Przykładowo	wysłanie	pierwszego	nagłówka	będzie	miało	postać:

header("Content-Type:	application/octet-stream");

Zawartość	 pliku	 może	 być	 odczytana	 przez	 dowolną	 funkcję
wykonującą	 tego	 typu	 zadanie	 (patrz	 rozdział	 11.).	 Oto	 przykład
skryptu	 wysyłającego	 do	 przeglądarki	 plik	 O	 nazwie	 dane.zip
umieszczony	w	katalogu	/dane/www/	 (skrypt	 nie	 bada	 poprawności
danych):

<?php
$fd	=	fopen(‘/dane/www/dane.zip',	"r");
$size	=	filesize(‘/dane/www/dane.zip');
$contents	=	fread($fd,	$size);
fclose($fd);
header("Content-Type:	application/octet-stream");
header("Content-Length:	$size;");
header("Content-Disposition:	attachment;	
filename=dane.zip");
echo	$contents;
?>

Odbiór	plików	przesłanych	do
serwera
Aby	 w	 skryptach	 PHP	 możliwy	 był	 odbiór	 plików	 przesyłanych	 do
serwera,	w	pliku	konfiguracyjnym	php.ini	musi	 być	włączona	 opcja
file_uploads,	 zmienna	 upload_tmp_dir	 powinna	 wskazywać	 na
katalog,	 w	 którym	 będą	 zapisywane	 dane	 tymczasowe,	 a	 zmienna
upload_max_filesize	 —	 określać	 maksymalny	 rozmiar
pojedynczego	pliku	(standardowo	2	MB).	Jeżeli	katalog	tymczasowy
nie	zostanie	podany,	wykorzystany	będzie	katalog	systemowy.	Należy
zwrócić	uwagę,	aby	uprawnienia	dostępu	do	katalogu	tymczasowego
były	 ustawione	 tak,	 żeby	 PHP	miało	możliwość	 zapisywania	w	 nim
danych.	 Maksymalna	 wielkość	 pliku	 zależy	 również	 od	 opcji



post_max_size	(standardowo	8	MB)	i	memory_limit	(standardowo	8
MB).

Plik	może	być	wysłany	za	pomocą	standardowego	formularza	HTML
zawierającego	pole	typu	file,	np.:

<form	enctype	=	"multipart/form-data"
						action		=	"upload.php"
						method		=	"post">
<div>
<input	type="file"		name="plik1"	size="30"	value=""	/>
<input	type="submit"	name="wyslij"	value="Wyślij	plik"	/>
</div>
</form>

Sugeruje	 się,	 aby	 formularz	 zawierał	 również	 pole	 typu	 hidden
O	 nazwie	 max_file_size	 wskazujące	 maksymalną	 wielkość	 pliku,
np.:

<input	type="hidden"	name="max_file_size"	value="20480"	
/>

Nie	jest	to	jednak	wymóg	formalny.

Skrypt	 odbierający	 dane	 ma	 dostęp	 do	 globalnej	 tablicy	 $_FILES
zawierającej	 informacje	 niezbędne	 do	 ich	 dalszego	 przetworzenia.
Jest	 to	 tablica	 asocjacyjna,	w	 której	 plik	 identyfikowany	 jest	 przez
nazwę	pola	input	(typu	file)	z	formularza	WWW.	Pod	tym	indeksem
znajduje	się	pięć	kolejnych	indeksów:
·	$_FILES['plik1']['name']	—	oryginalna	nazwa	pliku	(którą
miał	na	komputerze	użytkownika),

·	$_FILES['plik1']['type']	—	typ	MIME	pliku	(o	ile
przeglądarka	dostarczyła	tę	informację),

·	$_FILES['plik1']['size']	—	wielkość	pliku	w	bajtach,
·	$_FILES['plik1']['tmp_name']	—	nazwa	tymczasowa,	pod
jaką	plik	został	zapisany	na	serwerze,

·	$_FILES['plik1']['error']	—	status	operacji,	kod	błędu.
Pod	 indeksem	 error	 może	 się	 znajdować	 jedna	 z	 następujących
wartości:
·	UPLOAD_ERR_OK	—	brak	błędu,	operacja	została	zakończona



sukcesem,
·	UPLOAD_ERR_INI_SIZE	—	wielkość	pliku	przekracza	wielkość
maksymalną	zdefiniowaną	w	pliku	php.ini	(zmienna
upload_max_	filesize),

·	UPLOAD_ERR_FORM_SIZE	—	rozmiar	pliku	przekracza	wielkość
maksymalną	zdefiniowaną	w	formularzu	HTML	(pole	<input>
O	nazwie	max_file_size),

·	UPLOAD_ERR_PARTIAL	—	została	odebrana	jedynie	część	pliku,
·	UPLOAD_ERR_NO_FILE	—	plik	nie	został	pobrany,
·	UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR	—	niedostępny	katalog	tymczasowy
(kod	wprowadzony	w	wersji	PHP	5.0.3),

·	UPLOAD_ERR_CANT_WRITE	—	wystąpił	błąd	przy	próbie	zapisu
pliku	na	dysku	(kod	wprowadzony	w	wersji	PHP	5.1.0),

·	UPLOAD_ERR_EXTENSION	—	ładowanie	pliku	zostało	przerwane
przez	jedno	z	rozszerzeń	PHP	(kod	wprowadzony	w	wersji	PHP
5.2.0).

Plik	wysłany	do	serwera	jest	umieszczany	w	katalogu	tymczasowym
i	należy	go	przenieść	do	właściwej	 lokalizacji	docelowej	za	pomocą
funkcji	move_uploaded_file.

Oto	przykład	skryptu	odbierającego	plik:

<?php
$uploaddir	=	'/upload/';
$org_name	=	$_FILES[‘plik1'][‘name'];
$tmp_name	=	$_FILES[‘plik1'][‘tmp_name'];
if(move_uploaded_file($tmp_name,	$uploaddir.$org_name)){
		echo	"Plik	został	załadowany.";
}
else{
		echo	"Plik	nie	został	załadowany.";
		echo	"Kod	błędu:	"	.	$_FILES[‘plik1'][‘error'];
}
?>

Obsługa	cookies
Zapis	cookies



Aby	 ustawić	 cookie	 (wysłać	 do	 przeglądarki),	 należy	 użyć	 funkcji
O	nazwie	setcookie,	której	wywołanie	ma	postać:

setcookie(nazwa[,	wartość[,	czas_życia[,	
ścieżka_dost[,	domena[,	bezpieczne[,	tylko_http]]]]]])

Oto	znaczenie	poszczególnych	argumentów.
·	nazwa	—	nazwa	identyfikująca	cookie.
·	wartość	—	wartość	cookie.
·	czas_życia	—	określany	również	jako	czas	ważności,	znacznik
czasu	Uniksa	ustalający,	kiedy	wygasa	ważność	cookie.	Po	tym
czasie	zostanie	ono	usunięte	przez	przeglądarkę.

·	ścieżka_dost	—	ścieżka	dostępu	na	serwerze,	do	której	zostanie
ograniczona	dostępność	cookie.	Przykładowo	ustawienie	tego
parametru	na	/	powoduje,	że	cookie	dostępne	jest	w	całej
domenie,	a	ustawienie	/www/example/,	że	będzie	dostępne
jedynie	przy	odwołaniu	do	katalogu	/www/example/	i	katalogów
podrzędnych	w	stosunku	do	/www/example/.

·	domena	—	określa	domenę,	w	której	cookie	będzie	dostępne.
Przykładowo	ustawienie	na	.domain.com	powoduje,	że	cookie
będzie	dostępne	we	wszystkich	poddomenach	domeny
domain.com,	natomiast	ustawienie	na	www.domain.com
powoduje,	że	będzie	dostępne	jedynie	w	obrębie	domeny
www.domain.com.

·	bezpieczne	—	ustawienie	na	true	wskazuje,	że	cookie	powinno
być	przesyłane	jedynie	przez	bezpieczne	połączenia	HTTPS;
false	—	że	będzie	przesyłane	również	przez	zwykłe
połączenia	HTTP.	Ustawieniem	domyślnym	jest	false.

·	tylko_http	—	ustawienie	na	true	powoduje,	że	cookie	będzie
dostępne	tylko	poprzez	protokół	HTTP.	Nie	będzie	więc
dostępne	przez	języki	skryptowe,	takie	jak	JavaScript
(parametr	wprowadzony	w	PHP	5.2.0).

Jedynym	 argumentem	 obligatoryjnym	 jest	 nazwa,	 wszystkie
pozostałe,	 co	 zostało	 oznaczone	 nawiasami	 kwadratowymi,	 są
opcjonalne.

Funkcja	 setcookie	 wysyła	 nagłówek	 HTTP,	 zatem	 musi	 być
wywołana	 przed	 wysłaniem	 jakichkolwiek	 innych	 danych.	 To
zachowanie	 może	 być	 zmienione	 przez	 włączenie	 opcji

http://www.domain.com%20
http://www.domain.com%20


output_bufffering	w	pliku	konfiguracyjnym	php.ini.

Oto	 przykład	 ustawienia	 cookie	 O	 nazwie	 test	 i	 wartości	 abc,
ważnego	w	trakcie	jednej	sesji	przeglądarki:

setcookie("test",	"abc");

A	 to	 przykład	 ustawienia	 cookie	 O	 nazwie	 liczba	 i	 wartości	 123,
ważnego	przez	30	dni:

setcookie("liczba",	"123",	time()	+	60*60*24*30);

Odczyt	cookies
Dostęp	 do	 cookies	 odbywa	 się	 poprzez	 superglobalną	 tablicę
$_COOKIES.	 Jej	 indeksami	 są	 nazwy	 cookies,	 czyli	 dostęp	 do
pojedynczego	 cookie	 można	 uzyskać	 za	 pomocą	 konstrukcji
O	schematycznej	postaci:

$_COOKIE['nazwa']

Przykładowo	 odczyt	 cookie	 O	 nazwie	 liczba	 i	 przypisanie	 jego
wartości	zmiennej	$val	można	osiągnąć	z	wykorzystaniem	instrukcji:

$val	=	$_COOKIE['liczba'];

Usuwanie	cookies
Jeśli	 został	określony	czas	ważności	cookie,	przeglądarka	usunie	 je
po	 jego	 upływie.	 Jeżeli	 natomiast	 czas	 nie	 był	 określony	 przy
wywołaniu	 funkcji	 setcookie,	 jest	 ono	 ważne	 tylko	 do	 zamknięcia
przeglądarki,	 po	 czym	 jest	 kasowane.	 Samodzielnie	 można	 usunąć
cookie	na	trzy	sposoby:
·	poprzez	ustawienie	czasu	ważności,	który	już	upłynął,
·	ustawiając	jako	wartość	cookie	pusty	ciąg	znaków,
·	ustawiając	jako	wartość	cookie	wartość	false.

Pozostałe	 argumenty	 wywołania	 funkcji	 w	 celu	 usunięcia	 cookie
muszą	 być	 takie	 same	 jak	 argumenty	 użyte	 do	 jego	 ustawienia.
Przykładowo	w	celu	usunięcia	cookie	O	nazwie	test	 i	wartości	abc
można	użyć	jednej	z	konstrukcji:



setcookie("test",	"abc",	time()	-	1000);
setcookie("test",	"");
setcookie("test",	false);

Obsługa	sesji
Identyfikator	sesji
Każda	 sesja	 użytkownika	 ma	 przypisany	 własny,	 unikatowy
identyfikator.	 Jest	 to	 losowa	 liczba	 generowana	 przez	 PHP,
przechowywana	 na	 serwerze	 i	 w	 komputerze	 użytkownika.	 w	 tym
drugim	przypadku	najczęściej	w	cookies.	Jeżeli	jednak	przeglądarka
użytkownika	nie	akceptuje	cookies	lub	autor	witryny	nie	życzy	sobie
przechowywania	 identyfikatora	 w	 plikach	 tego	 typu,	 identyfikator
może	być	dodawany	do	adresu	URL	(jeśli	w	opcjach	konfiguracyjnych
została	włączona	opcja	use_trans_id).

Rozpoczynanie	sesji
Sesja	może	być	rozpoczęta	przez	wywołanie	funkcji	session_start,
np.:

session_start();

Gdy	 sesja	 wykorzystuje	 cookies,	 funkcja	 ta	 musi	 być	 wywołana,
zanim	jakiekolwiek	dane	zostaną	wysłane	do	przeglądarki.	Zwracaną
wartością	w	wersjach	wcześniejszych	niż	5.3.0	jest	zawsze	true.	Od
wersji	 5.3.0	 wartość	 true	 jest	 zwracana,	 jeśli	 sesję	 udało	 się
utworzyć,	natomiast	w	przeciwnym	przypadku	zwracana	jest	wartość
false.	 w	 jednym	 skrypcie	 session_start	 należy	wywoływać	 tylko
raz.	 Ponowne	 wywołanie	 zostanie	 zignorowane	 i	 wyświetli	 się
stosowny	 komunikat	 (o	 ile	 w	 pliku	 php.ini	 zostało	 włączone
wyświetlanie	błędów	—	poziom	błędu	E_NOTICE).

Istnieje	 również	 możliwość	 automatycznego	 rozpoczynania	 sesji
podczas	wywoływania	każdego	 skryptu.	w	 tym	celu	w	pliku	php.ini
należy	 ustawić	 zmienną	 konfiguracyjną	 session.auto_start	 na	 1.
Wartością	domyślną	jest	0,	czyli	domyślnie	opcja	ta	jest	wyłączona.



Kończenie	sesji
W	celu	zakończenia	sesji	należy	wywołać	funkcję	session_destroy,
np.:

session_destroy();

Usuwa	 ona	 zasoby	 powiązane	 z	 sesją,	 nie	 usuwa	 jednak
zarejestrowanych	 zmiennych	 ani	 cookie	 zapisanego	 na	 komputerze
użytkownika.

Zmienne	sesji
Tworzenie	zmiennych
Zmienne	sesji	są	zapisywane	w	globalnej	tablicy	O	nazwie	$_SESSION
(w	wersjach	poniżej	4.1.0	O	nazwie	$HTTP_SESSION_VARS).

Aby	 zapisać	 (zarejestrować)	 zmienną	 w	 sesji,	 należy	 skorzystać
z	konstrukcji:

$_SESSION['nazwa_zmiennej']	=	wartość;

Aby	 odczytać	 wartość	 zmiennej,	 trzeba	 odwołać	 się	 do	 indeksu
wskazującego	jej	nazwę:

$zmienna	=	$_SESSION['nazwa_zmiennej'];

Gdy	 trzeba	 sprawdzić,	 czy	 istnieje	 dana	 zmienna	 sesji,	 stosuje	 się
typową	funkcję	isset	w	postaci:

isset($_SESSION['nazwa_zmiennej'])

Jeśli	 zwróconą	wartością	będzie	true,	 oznacza	 to,	 że	 zmienna	 jest
zarejestrowana,	a	jeśli	false,	że	nie	jest.

Usuwanie	zmiennych
Zmienne,	 które	 zostały	 zarejestrowane	 w	 sesji,	 należy	 przed	 jej
zakończeniem	 wyrejestrować.	 w	 przypadku	 stosowania	 tablicy
$_SESSION	korzysta	się	z	funkcji	unset	w	schematycznej	postaci:



unset($_SESSION['nazwa_zmiennej'])

Nastąpi	wtedy	wyrejestrowanie	z	sesji	oraz	usunięcie	zmiennej.

Opcje	konfiguracyjne	sesji
W	 pliku	 php.ini	 znajduje	 się	 zestaw	 opcji	 konfiguracyjnych,	 które
pozwalają	 wpływać	 na	 zachowanie	 sesji.	 Lista	 tych	 opcji	 wraz
z	opisami	została	przedstawiona	w	tabeli	8.1.

Tabela	8.1.	Opcje	konfiguracyjne	związane	z	sesjami

Nazwa	opcji Znaczenie

session.auto_	start

Określa,	czy	sesja	ma	się
rozpoczynać	automatycznie
przy	wywoływaniu	skryptu.
Wartość	1	oznacza	tak,	wartość
0	—	nie.

0

session.cache_expire

Ustala,	jak	długo	dane	sesji
mają	być	przechowywane
w	pamięci	cache.	Wartość	ta
jest	podawana	w	minutach.

180

session.cache_limiter

Ustala,	czy	i	w	jaki	sposób	dane
sesji	mają	być	przechowywane
w	pamięci	cache.	Dopuszczalne
wartości	to:	none,	nocache,
private,	private_no_expire,
public.

nocache

session.cookie_domain Określa	domenę	dla	cookie
sesji. ""

Zaznacza,	że	cookie	sesji
powinno	być	dostępne



session.cookie_httponly wyłącznie	poprzez	protokół
http.	Opcja	dostępna	od	PHP
5.2.0.

""

session.cookie_lifetime

Określa,	jak	długo	cookie
przechowujące	identyfikator
sesji	będzie	przechowywane
przez	przeglądarkę
użytkownika.

0

session.cookie_path Określa	ścieżkę	dostępu
przechowywaną	w	cookie	sesji. /

session.cookie_secure

Określa,	czy	cookie	sesji	ma
być	przesyłane	wyłącznie	przez
bezpieczny	protokół	https
(domyślnie	—	nie).

""

session.	entropy_file

Ścieżka	dostępu	do	pliku
zawierającego	dodatkowe,
losowe	dane	wykorzystywane
w	procesie	tworzenia
identyfikatora	sesji.

""

session.	entropy_length
Określa,	ile	bajtów	ma	być
pobranych	z	pliku
wskazywanego	przez
session.entropy_file.

0

session.gc_	divisor

W	połączeniu
z	session.gc_probability
określa	prawdopodobieństwo
tego,	że	podczas	inicjalizacji
sesji	zostanie	uruchomiony
proces	odśmiecacza	(z	ang.
garbage	collector).	Wartość
wyliczana	jest	ze	wzoru

1



session.gc_probability	/
session.gc_divisor.

session.gc_	maxlifetime
Określa	w	sekundach	czas,	po
jakim	dane	zostaną	poddane
procesowi	odśmiecania.

1440

session.gc_	probability

W	połączeniu
z	session.gc_divisor	określa
prawdopodobieństwo	tego,	że
podczas	inicjalizacji	sesji
zostanie	uruchomiony	proces
odśmiecacza.	Wartość
wyliczana	jest	ze	wzoru
session.gc_probability	/
session.gc_divisor.

100

session.hash_	bits_per_
character

Określa,	ile	bitów	będzie
przypisanych	poszczególnym
znakom	podczas	konwersji
identyfikatora	sesji	na	możliwy
do	odczytu	ciąg.	Dopuszczalne
wartości	to:	4	(wykorzystane
zostaną	znaki	0	–	9	i	a	–	f),	5
(wykorzystane	zostaną	znaki	0
–	9	i	a	–	v)	i	6	(wykorzystane
zostaną	znaki	0	–	9,	a	–	z,	A	–	Z,
-	i	,).

4

session.hash_	function

Określa,	jaki	algorytm	zostanie
wykorzystany	do
wygenerowania	identyfikatora
sesji.	Wartość	0	oznacza
algorytm	MD5,	wartość	1	—
algorytm	SHA-1.	Od	PHP	5.3.0
możliwe	jest	także	użycie
dowolnego	zarejestrowanego
algorytmu	haszującego.

0



session.name

Określa	nazwę	sesji
wykorzystywaną	w	cookie.
Nazwa	powinna	zawierać
jedynie	znaki	alfanumeryczne.

PHPSESSID

session.referer_check

Określa	ciąg	znaków,	który
musi	być	zawarty	w	nagłówku
HTTP_REFERER	wysłanym	przez
przeglądarkę.	Jeśli
przeglądarka	wysłała
nagłówek,	który	nie	zawiera
ciągu	wskazywanego	przez
session.referer_check,
identyfikator	sesji	zostanie
unieważniony.

""

session.save_	handler

Określa,	jaka	procedura	obsługi
będzie	wykorzystywana	do
zapisu	i	odczytu	danych	sesji.
Domyślnie	dane
przechowywane	są	w	plikach.
Więcej	informacji	można
znaleźć	w	dokumentacji	PHP
w	opisie	funkcji
session_set_save_handler().

files

session.save_	path

Określa	argument,	który
zostanie	przekazany
procedurze	obsługi
zdefiniowanej	w	opcji	session.
save_handler.	Domyślnie	jest
to	ścieżka	dostępu	do	katalogu,
w	którym	tworzone	będą	pliki
z	danymi.

/temp

Nazwa	procedury	obsługi



session.	serialize_
handler

wykorzystywanej	do	serializacji
i	deserializacji	danych.
Obsługiwane	formaty	to
wewnętrzny	format	PHP	oraz
format	wddx.

php

session.use_	cookies

Określa,	czy	identyfikator	sesji
ma	być	przechowywany
w	cookies.	Wartość	1	oznacza
tak,	wartość	0	—	nie.

1

session.use_
only_cookies

Określa,	czy	do
przechowywania	identyfikatora
sesji	mają	być	wykorzystywane
wyłącznie	cookies.	Wartość	1
oznacza	—	tak,	wartość	0	—
nie.

0

session.use_	trans_sid

Określa,	czy	identyfikator	sesji
ma	być	przekazywany	w	sposób
transparentny.	Wartość	1
oznacza	—	tak,	wartość	0	—
nie.

0



Rozdział	9.
Programowanie	obiektowe
Definiowanie	klasy
Klasa	 jest	definiowana	za	pomocą	słowa	kluczowego	class.	Ogólna
postać	takiej	konstrukcji	jest	następująca:

class	nazwa_klasy
{
		//definicja	klasy
}

Klasa	może	zawierać	nieograniczoną	liczbę	zmiennych	(nazywanych
polami,	z	ang.	fields,	 lub	właściwościami,	z	ang.	properties)	oraz
funkcji	 (nazywanych	metodami,	 z	 ang.	 methods)	 —	 elementy	 te
nazywa	się	składowymi	klasy	(z	ang.	class	members).	Nazwa	klasy
może	 zawierać	 dowolną	 kombinację	 liter	 (również	 znaków
narodowych),	 cyfr	 i	 znaków	 pokreślenia,	 nie	 może	 się	 jednak
zaczynać	od	cyfry.	Nie	wolno	również	 jako	nazwy	klasy	użyć	słowa
kluczowego	 PHP	 (zarezerwowanego),	 np.	 if,	 while,	 array	 itp.
Najprostsza	klasa	będzie	miała	postać:

class	klasa
{
}

Składowe	klasy
Definicja	pola	klasy	ma	następującą	postać:

class	nazwa_klasy
{
		specyfikator_dostępu	$nazwa_pola;
}

np.:



class	Osoba
{
		public	$imię;
}

Metody	 klasy	 tworzy	 się	 podobnie	 jak	 zwykłe	 funkcje,	 używając
słowa	 kluczowego	 function.	 Typowa	 definicja	 będzie	 miała
następującą	postać:

class	nazwa_klasy
{
		[specyfikator_dostępu]	
function	nazwa_metody([argumenty])
		{
				//wnętrze	metody
		}
}

np.:

class	Osoba
{
		public	$imię;
		public	function	pobierzImię()
		{
				return	$this->imię;
		}
}

Należy	zwrócić	uwagę	na	sposób	odwołania	do	pola	klasy	w	metodzie
pobierzImię.	 Konieczne	 jest	 użycie	 wskazania	 $this,	 które
informuje,	że	jest	to	odwołanie	do	pola	zdefiniowanego	w	klasie,	a	nie
do	zmiennej	O	takiej	samej	nazwie,	która	mogłaby	być	zdefiniowana
w	tej	metodzie.

Specyfikatory	dostępu
Składowe	 klasy	 muszą	 mieć	 określony	 sposób	 dostępu,	 który
definiuje	się	przy	użyciu	tzw.	specyfikatorów	dostępu	nazywanych
również	 modyfikatorami	 dostępu	 (oba	 terminy	 są	 poprawne,



z	ang.	access	modifiers).	Są	to:
·	public	—	dostęp	publiczny	(dostęp	do	składowych	publicznych
jest	nieograniczony,	co	oznacza,	że	można	się	do	nich	dowolnie
odwoływać),

·	protected	—	dostęp	chroniony	(dostęp	do	składowych
chronionych	jest	ograniczony	do	klasy,	w	której	są
zdefiniowane,	oraz	do	klas	bazowych	i	pochodnych),

·	private	—	dostęp	prywatny	(dostęp	do	składowych	prywatnych
jest	ograniczony	tylko	do	klasy,	w	której	są	zdefiniowane).

Modyfikator	musi	wystąpić	przed	nazwą	pola,	przed	nazwą	metody
—	nie,	jest	ona	wtedy	traktowana	tak,	jakby	znajdowało	się	przed	nią
słowo	public.

Tworzenie	obiektów
Do	 tworzenia	 obiektów	 służy	 słowo	 kluczowe	 new.	 Ogólnie
konstrukcja	taka	wygląda	następująco:

new	nazwa_klasy();

Aby	 z	 tak	 utworzonego	 obiektu	 można	 było	 skorzystać,	 należy
przypisać	go	zmiennej:

$nazwa_zmiennej	=	new	nazwa_klasy();

Po	takim	przypisaniu	$nazwa_zmiennej	pozwala	na	odwoływanie	się
do	 nowego	 obiektu	 typu	 nazwa_klasy.	 Przykładowo	 utworzenie
obiektu	 klasy	 Osoba	 i	 przypisanie	 go	 zmiennej	 $osoba	 można
przeprowadzić	za	pomocą	instrukcji:

$osoba	=	new	Osoba();

Odwołania	do	składowych
Aby	odwołać	się	do	dowolnej	składowej	klasy,	należy	użyć	operatora
->.	a	zatem	takie	odwołanie	dla	pól	będzie	miało	postać:

$nazwa_obiektu->nazwa_pola;



A	dla	metod:

$nazwa_obiektu->nazwa_metody([argumenty_metody]);

W	 przypadku	 pól	 w	 ten	 sposób	 można	 zarówno	 odczytywać,	 jak
i	 zapisywać	 ich	 wartości.	 Jeśli	 przykładowo	 zmienna	 O	 nazwie
$osoba	 zawiera	 obiekt	 klasy	 Osoba,	 to	 aby	 odczytać	 wartość	 pola
imię	i	przypisać	ją	zmiennej	$imię1,	należy	wykonać	instrukcję:

$imię1	=	$osoba->imię;

Aby	 natomiast	 polu	 imię	 tego	 obiektu	 przypisać	 wartość	 Anna,
trzeba	skorzystać	z	instrukcji:

$osoba->imię	=	'Anna';

Konstruktory	i	destruktory
Tworzenie	konstruktorów
Definicja	 konstruktora	 polega	 na	 umieszczeniu	 w	 kodzie	 klasy
metody	O	nazwie	__construct,	schematycznie:

class	nazwa_klasy
{
		function	__construct()
		{
				//treść	konstruktora
		}
		//pozostałe	składowe	klasy
}

Konstruktor	 jest	 wykonywany	 zawsze	 podczas	 tworzenia	 obiektów
danej	klasy.	Oto	przykład	klasy	Osoba	z	konstruktorem	ustawiającym
wartość	pola	imię	na	ciąg	nieznane:

class	Osoba
{
		public	$imię;
		function	__construct()
		{



				$this->imię	=	'nieznane';
		}
}

Argumenty	konstruktorów
Konstruktory	 mogą	 przyjmować	 argumenty	 dokładnie	 w	 taki	 sam
sposób	 jak	 zwykłe	 metody.	 Argumenty	 należy	 wtedy	 podać
w	wywołaniu	konstruktora	przy	tworzeniu	obiektu,	schematycznie:

$zmienna	=	
new	nazwa_klasy(argument1,	argument2,...,	argumentN);

Oto	 przykład	 klasy	 z	 konstruktorem	 przyjmującym	 jeden	 argument
(używany	 do	 zainicjalizowania	 pola	 tej	 klasy)	 oraz	 utworzenia
obiektu	tej	klasy:

<?php
class	Osoba
{
		public	$imię;
		function	__construct($arg)
		{
				$this->imię	=	$arg;
		}
}
$osoba	=	new	Osoba(‘Anna');
?>

Tworzenie	destruktorów
Destruktory	są	wykonywane,	kiedy	obiekt	jest	usuwany	z	pamięci.	Są
przydatne	np.	wtedy,	gdy	klasa	używa	zasobów	systemowych,	które
muszą	 być	 zwolnione	 przed	 usunięciem	 obiektu.	 Aby	 umieścić
destruktor	 w	 klasie,	 należy	 zawrzeć	 w	 niej	 metodę	 O	 nazwie
__destruct,	schematycznie:

class	nazwa_klasy
{
		function	__destruct()



		{
				//treść	destruktora
		}
		//pozostałe	składowe	klasy
}

Przeciążanie	metod
Znaczenie	 terminu	 przeciążanie	 (z	 ang.	 overloading)	 metod
(ogólniej:	 składowych)	 w	 PHP	 jest	 inne	 niż	 w	 typowych	 językach
programowania.	 Oznacza	 bowiem	 możliwość	 wywoływania
niezadeklarowanych	metod	(odwoływania	się	do	niezadeklarowanych
składowych).	Odbywa	się	to	przy	użyciu	"metod	magicznych"	(z	ang.
magic	 methods):	 __call	 i	 __callStatic.	 Wywołanie	 __call
(metoda	 ta	 będzie	 wykonywana	 przy	 próbie	 wywołania
niezdefiniowanej	metody	klasy)	ma	ogólną	postać:

mixed	__call(string	$nazwa,	array	$argumenty)

gdzie	nazwa	to	nazwa	wywoływanej	metody,	a	argumenty	to	tablica,
w	 której	 kolejnych	 komórkach	 zostały	 zawarte	 argumenty
wywołania.	Oto	przykład:

<?php
class	Test
{
		function	__call($nazwa,	$argumenty)
		{
				echo	"Została	wywołana	metoda:	$nazwa.	";
				if(count($argumenty)	>	0){
						echo	"Zostały	jej	przekazane	argumenty:	";
						foreach($argumenty	as	$arg){
								echo	$arg	.	'	';
						}
						echo	"\n";
				}
				else{
						echo	"Nie	zostały	jej	przekazane	argumenty.\n";
				}



		}
}
$test	=	new	Test();
$test->Metoda1();
$test->Metoda2(1,	'abc',	3.14);
?>

Wywołanie	 __callStatic	 (metoda	 ta	 jest	 dostępna	 od	 PHP	 5.3.0
i	 będzie	 wykonywana	 przy	 próbie	 statycznego	 wywołania
niezdefiniowanej	metody	klasy)	ma	ogólną	postać:

mixed	__callStatic(string	$nazwa,	array	$argumenty)

gdzie	nazwa	to	nazwa	wywoływanej	metody,	a	argumenty	to	tablica,
w	 której	 kolejnych	 komórkach	 zostały	 zawarte	 argumenty
wywołania.	Oto	przykład:

<?php
class	Test
{
		function	__callStatic($nazwa,	$argumenty)
		{
				echo	"Została	wywołana	metoda:	$nazwa.	\n";
				echo	"Zostały	jej	przekazane	argumenty:	";
				foreach($argumenty	as	$arg){
						echo	$arg	.	'	';
				}
				echo	"\n";
		}
}
Test::Metoda1();
Test::Metoda2(1,	'abc',	3.14);
?>

Dziedziczenie
Dziedziczenie	 jest	 realizowane,	 podobnie	 jak	 w	 niektórych	 innych
językach	programowania,	za	pomocą	słowa	extends.	Schematycznie
taka	konstrukcja	ma	następującą	postać:



class	klasa_potomna	extends	klasa_bazowa
{
		//kod	klasy
}

Zapis	taki	oznacza,	że	klasa	potomna	dziedziczy	po	bazowej,	np.:

class	Punkt
{
		var	$wspX;
		var	$wspY;
}
class	KolorowyPunkt	extends	Punkt
{
		var	$kolor;
}

W	 klasach	 potomnych	 nie	 są	 automatycznie	 wywoływane
konstruktory	 ani	 destruktory	 klas	 bazowych.	 Jeśli	 takie	 wywołanie
jest	konieczne,	należy	użyć	składni	ze	słowem	parent,	schematycznie
dla	konstruktora:

parent::__construct();

A	dla	destruktora:

parent::__destruct();

Przesłanianie	składowych
Jeśli	w	klasach	bazowej	 i	 pochodnej	występuje	metoda	O	 tej	 samej
nazwie,	ta	z	klasy	bazowej	jest	przesłaniana,	czyli	w	obiektach	klasy
bazowej	 będzie	 obowiązywała	 metoda	 z	 klasy	 bazowej,	 a	 w
obiektach	 klasy	 pochodnej	 ta	 z	 klasy	 pochodnej.	 Jeżeli	 w	 klasie
pochodnej	konieczne	jest	odwołanie	się	do	przesłoniętej	metody	klasy
bazowej,	 należy	 użyć	 odwołania	 parent	 i	 operatora	 zakresu	 ::,
schematycznie:

parent::nazwa_metody(argumenty);

np.:



<?php
class	Bazowa
{
		public	function	f()
		{
				echo	"Jestem	funkcją	f	Z	klasy	Bazowa.";
		}
}
class	Potomna	extends	Bazowa
{
		public	function	f()
		{
				parent::f();
				echo	"Jestem	funkcją	f	Z	klasy	Potomna.";
		}
}
?>

Metody	finalne
Metody	 finalne	nie	mogą	być	przeciążane,	czyli	 zabroniona	 jest	 ich
redefinicja	w	klasach	potomnych.	Do	ich	tworzenia	używa	się	słowa
kluczowego	final,	schematycznie:

class	nazwa_klasy
{
		final	specyfikator_dostępu	function	nazwa_metody
		{
				//kod	metody
		}
		//definicje	pozostałych	składowych
}

np.:

<?php
class	Test
{
		public	final	function	show($arg){



				echo	$arg;
		}
}
class	NewTest	extends	Test
{
		//Błąd,	nie	można	przesłonić	metody	show
		public	function	show(){
				echo	'abc';
		}
}
?>

Klasy	finalne
Klasa	 finalna	 to	 taka,	 z	 której	 nie	 może	 być	 wyprowadzona	 klasa
potomna.	 Klasy	 finalne	 oznacza	 się	 słowem	 kluczowym	 final,
schematycznie:

final	class	nazwa_klasy
{
		//treść	klasy
}

np.:

<?php
final	class	Test
{
}
//poniższa	definicja	jest	nieprawidłowa
//nie	można	dziedziczyć	Z	klasy	Test	
class	NewTest	extends	Test
{
}
?>

Składowe	statyczne
Składowe	statyczne	to	takie,	które	istnieją	nawet	wtedy,	kiedy	nie	ma



żadnego	obiektu	danej	klasy.	Są	one	deklarowane	za	pomocą	słowa
kluczowego	 static,	 które	 należy	 umieścić	 po	 specyfikatorze
dostępu.	 w	 przypadku	 pól	 taka	 deklaracja	 będzie	 miała
schematyczną	postać:

specyfikator_dostepu	static	$nazwa_pola;

A	W	przypadku	metod:

specyfikator_dostepu	static	
function	nazwa_metody(argumenty);

Aby	 dostać	 się	 do	 składowej	 statycznej,	 należy	 dla	 pól	 użyć
konstrukcji	w	postaci:

nazwa_klasy::nazwa_pola

oraz	dla	metod:

nazwa_klasy::nazwa_metody(argumenty)

Oto	przykład:

<?php
class	Test
{
		public	static	$liczba;
		public	static	function	f()
		{
				echo	'funkcja	f';
		}
}
Test::$liczba	=	100;
Test::f();
?>

Składowe	statyczne	są	współdzielone	przez	wszystkie	obiekty	danej
klasy.



Rozdział	10.
Wyjątki
Zgłaszanie	wyjątków
Do	 zgłaszania	 wyjątków	 służy	 instrukcja	 throw,	 po	 której	 należy
umieścić	 obiekt	 wyjątku.	 Obiekt	 ten	 powinien	 być	 typu	 (klasy)
Exception	lub	dowolnego	typu	pochodnego	od	Exception	i	może	być
tworzony	bezpośrednio	w	instrukcji,	np.:

throw	new	Exception();

jak	i	poza	nią,	np.:

$wyjątek	=	new	Exception();
throw	$wyjątek;

Klasa	Exception
Klasa	 Exception	 oferuje	 jeden	 konstruktor	 O	 następującej
deklaracji:

public	__construct([string	message	=	""[,	int	code	=	0[,	
	Exception	previous	=	NULL]]])

Wszystkie	 argumenty	 są	 opcjonalne:	 message	 określa	 komunikat
O	 błędzie,	 code	 —	 kod	 błędu,	 a	 previous	 —	 obiekt	 poprzedniego
wyjątku	 przy	 kaskadowej	 obsłudze	 wyjątków.	 Aby	 utworzyć	 nowy
obiekt	 wyjątku	 np.	 z	 komunikatem	 "Nieprawidłowy	 argument"
i	 kodem	 123	 oraz	 przypisać	 go	 zmiennej	 $wyjatek,	 należy	 użyć
konstrukcji:

$wyjątek	=	new	Exception("Nieprawidłowy	argument",	123);

W	klasie	Exception	dostępne	są	także	publiczne	metody:
·	getMessage	—	zwraca	komunikat	powiązany	z	danym	wyjątkiem
(dostępna	od	PHP	5.1.0).

·	getPrevious	—	zwraca	obiekt	poprzedniego	wyjątku	(dostępna



od	PHP	5.3.0).
·	getCode	—	zwraca	kod	powiązany	z	danym	wyjątkiem	(dostępna
od	PHP	5.1.0).

·	getFile	—	zwraca	nazwę	w	pliku,	w	którym	wystąpił	dany
wyjątek	(dostępna	od	PHP	5.1.0).

·	getLine	—	zwraca	numer	linii	kodu,	w	której	wystąpił	dany
wyjątek	(dostępna	od	PHP	5.1.0).

·	getTrace	—	zwraca	tablicę	z	informacjami	O	wyjątku	i	miejscu
jego	wystąpienia	(tzw.	stack	trace;	dostępna	od	PHP	5.1.0).

·	getTraceAsString	—	zwraca	informacje	O	wyjątku	i	miejscu
jego	wystąpienia	(tzw.	stack	trace)	w	postaci	ciągu	znaków
(dostępna	od	PHP	5.1.0).

Wszystkie	 wymienione	 metody	 są	 finalne,	 czyli	 nie	 mogą	 być
przesłaniane	w	klasach	pochodnych.

Sekcja	try…catch
Wyjątki	 mogą	 być	 przechwytywane	 dzięki	 instrukcji	 try…catch.
Schemat	jej	zastosowania	jest	następujący:

try{
		//instrukcje	mogące	spowodować	wyjątek
}
catch	(typWyjątku	obiektWyjątku){
		//kod	obsługi	błędu
}

Przykład	wygenerowania	wyjątku	typu	Exception,	przechwycenia	go
oraz	wyświetlenia	udostępnianych	przez	niego	informacji:

<?php
try{
		throw	new	Exception("Przykładowy	wyjątek	ogólny",	1);
}
catch(Exception	$e){
		echo	'Komuniakt:	'	.	$e->getMessage()		.	"\n";
		echo	'Kod:	'	.	$e->getCode()	.	"\n";
		echo	'Plik:	'	.	$e->getFile()	.	"\n";
		echo	'Linia:	'	.	$e->getLine()	.	"\n";



}
?>

Istnieje	 możliwość	 przechwytywania	 różnych	 typów	 wyjątków
w	jednej	instrukcji	try…catch.	Wtedy	ma	ona	schematyczną	postać:

try{
		//instrukcje	mogące	spowodować	wyjątek
}
catch(KlasaWyjątku1	identyfikatorWyjątku1){
		//obsługa	wyjątku	1
}
catch(KlasaWyjątku2	identyfikatorWyjątku2){
		//obsługa	wyjątku	2
}
/*
...	dalsze	bloki	catch	...
*/
catch(KlasaWyjątkuN	identyfikatorWyjątkuN){
		//obsługa	wyjątku	N
}

Oznacza	 to,	 że	 jeśli	 typem	wyjątku	 będzie	 KlasaWyjątku1,	 zostaną
wykonane	instrukcje	z	pierwszego	bloku	catch,	 jeżeli	 jednak	typem
wyjątku	 będzie	 KlasaWyjątku2,	 zostaną	 wykonane	 instrukcje
z	drugiego	bloku	catch	itd.

Wyjątki	predefiniowane
W	PHP	istnieje	zestaw	predefiniowanych	klas	wyjątków	pochodnych
bezpośrednio	 lub	 pośrednio	 od	 klasy	 Exception.	 Ich	 hierarchia
została	przedstawiona	na	rysunku	10.1.



Rysunek	10.1.	Predefiniowane	klasy	wyjątków

Tworzenie	wyjątków
Własne	klasy	wyjątków	można	tworzyć,	wyprowadzając	je	jako	klasy
pochodne	 od	 Exception	 lub	 jednej	 z	 klas	 pochodnych,
schematycznie:

class	MójWyjątek	extends	Exception
{
		//treść	klasy
}

Treść	 klasy	 może	 być	 pusta.	 Należy	 też	 pamiętać,	 aby	 nie
redefiniować	metod	zdefiniowanych	w	Exception	jako	finalne.



Rozdział	11.
Obsługa	systemu	plików
Odczyt	zawartości	katalogu
Pierwszą	 metodą	 odczytu	 zawartości	 katalogu	 jest	 użycie
standardowych	funkcji:
·	opendir	—	otwiera	katalog,
·	readdir	—	odczytuje	dane,
·	closedir	—	zamyka	katalog.

Funkcji	opendir	 (deklaracja:	resource	opendir(string	katalog)
należy	 przekazać	 nazwę	 otwieranego	 katalogu,	 zwraca	 ona
natomiast	 jego	 deskryptor	 (identyfikator),	 którego	 trzeba	 używać
w	 wywołaniach	 kolejnych	 funkcji.	 Funkcja	 readdir	 (deklaracja:
string	 readdir([	 resource	 deskryptor]))	 przyjmuje	 jako
argument	 deskryptor	 katalogu	 otwartego	 za	 pomocą	 opendir
i	 zwraca	 nazwę	 kolejnego	 elementu	 zawartego	 w	 katalogu	 lub
wartość	false,	jeśli	w	katalogu	nie	ma	już	więcej	elementów.	Jeżeli
deskryptor	 nie	 zostanie	 przekazany,	 będzie	 użyty	 deskryptor
z	 ostatniego	 wywołania	 opendir.	 Funkcja	 closedir	 (deklaracja:
void	closedir([resource	deskryptor]))	zamyka	katalog	otwarty
przez	opendir.

Oto	 przykład	 odczytu	 zawartości	 katalogu	 i	 wyświetlenia	 jej	 na
ekranie:

<?php
$dir	=	"./";
if(!($fd	=	opendir($dir)))
		exit("Nie	mogę	otworzyć	katalogu	$dir!");
while	(($file	=	readdir($fd))	!==	false)
		echo	"$file\n";
closedir($fd);
?>

Drugim	 sposobem	 jest	 użycie	 funkcji	 scandir,	 która	 za	 jednym
wywołaniem	 pobiera	 zawartość	 całego	 katalogu	 i	 zwraca	 ją



w	 postaci	 tablicy.	 Uzyskane	 nazwy	 plików	 i	 katalogów	 są
automatycznie	sortowane.	Schematycznie	wywołanie	funkcji	scandir
ma	postać:

scandir('nazwa_katalogu'[,	sortowanie])

Parametr	nazwa_katalogu	określa	katalog,	z	którego	będą	pobierane
dane,	 natomiast	 sortowanie	 —	 sposób	 sortowania.	 Ustawienie
drugiego	 parametru	 na	 0	 powoduje,	 że	 nazwy	 plików	 i	 katalogów
będą	sortowane	alfabetycznie	w	porządku	rosnącym,	a	ustawienie	na
1	lub	inną	wartość	całkowitą	niezerową	—	że	nazwy	będą	sortowane
w	 porządku	 malejącym.	 Jeśli	 parametr	 sortowanie	 zostanie
pominięty,	funkcja	będzie	się	zachowywała	tak,	jakby	miał	on	wartość
0.

Oto	przykład	skryptu	wykorzystującego	funkcję	scandir	do	odczytu
zwartości	katalogu	i	wyświetlenia	jej	na	ekranie:

<?php
$dir	=	"./";
$arr	=	scandir("$dir");
foreach($arr	as	$file){
		echo	"$file\n";
}
?>

Tworzenie	i	usuwanie	katalogów
Do	 tworzenia	 katalogów	 służy	 funkcja	 mkdir,	 której	 schematyczne
wywołanie	ma	postać:

mkdir('nazwa'[,	tryb[,	zagnieżdżone]])

Parametr	 nazwa	 określa	 nazwę	 katalogu,	 natomiast	 tryb	—	 prawa
dostępu.	Parametr	tryb	przyjmuje	wartość	domyślną	777	 (oktalnie).
Ma	 znaczenie	 jedynie	 w	 systemach	 z	 rodziny	 Uniksa	 —	 jest
ignorowany	w	systemach	z	rodziny	Windows.	Argument	nazwa	może
określać	 zarówno	 względną,	 jak	 i	 bezwzględną	 ścieżkę	 dostępu.
Jeżeli	 nie	 ma	 określenia	 ścieżki,	 nowy	 katalog	 zostanie	 utworzony
w	katalogu	bieżącym.	Trzeci	parametr	ustawiony	na	true	umożliwia
utworzenie	zagnieżdżonej	struktury	katalogów	(domyślną	wartością



jest	false).	Oto	przykłady	wywołań	mkdir:

mkdir("/var/www/images");
mkdir("/var/www/images",	0777,	true);

Aby	 usunąć	 katalog,	 należy	 użyć	 funkcji	 rmdir	 i	 przekazać	 nazwę
katalogu	w	postaci	argumentu.	Schematyczne	wywołanie	ma	postać:

rmdir('nazwa')

Zwracaną	wartością	 jest	true,	 jeżeli	 procedura	 usuwania	 katalogu
zakończyła	 się	 sukcesem,	 lub	 false	 w	 przeciwnym	 przypadku.
Usuwany	 katalog	 musi	 być	 pusty,	 tzn.	 nie	 może	 zawierać	 żadnych
elementów.	Oto	przykład	wywołania	rmdir:

rmdir("/var/www/images");

Tworzenie	i	usuwanie	plików
Plik	 może	 być	 utworzony	 za	 pomocą	 funkcji	 fopen,	 która	 została
opisana	w	podrozdziale	"Otwieranie	i	zamykanie	plików".

Do	usuwania	plików	służy	funkcja	unlink,	która	w	postaci	argumentu
przyjmuje	nazwę	usuwanego	pliku.	 Jej	wywołanie	ma	schematyczną
postać:

unlink('nazwa_pliku')

Zwracaną	wartością	jest	true,	O	ile	plik	udało	się	usunąć,	lub	false
w	 przeciwnym	 przypadku.	 Nazwa	 pliku	 do	 usunięcia	 może	 być
podawana	wraz	ze	względną	lub	bezwzględną	ścieżką	dostępu.	Oto
przykładowe	wywołanie	unlink:

unlink('/var/www/images/image2.jpg');

Otwieranie	i	zamykanie	plików
Do	otwierania	oraz	tworzenia	plików	służy	funkcja	fopen.	Wywołanie
ma	schematyczną	postać:

fopen('nazwa_pliku',	'tryb_otwarcia'[,	
użyj_include_path])



Argument	nazwa_pliku	to	ciąg	znaków	wskazujący	nazwę	pliku,	który
należy	 otworzyć.	 Może	 on	 zawierać	 zarówno	 względną,	 jak
i	 bezwzględną	 ścieżkę	 dostępu.	 Jeśli	 ścieżka	 dostępu	 nie	 zostanie
podana,	plik	będzie	poszukiwany	w	katalogu	bieżącym,	a	jeżeli	został
użyty	 trzeci	 argument	 O	 wartości	 true	 (wartością	 domyślną	 jest
false),	 również	w	katalogach	wymienionych	w	opcji	include_path
w	pliku	php.ini.

Parametr	 tryb_otwarcia	 określa	 tryb	 otwarcia	 pliku	 i	 może
przyjmować	wartości	przedstawione	w	tabeli	11.1.

Tabela	11.1.	Tryby	otwarcia	pliku	dla	funkcji	fopen

Tryb Opis

r

Plik	zostanie	otwarty	w	trybie	tylko	do	odczytu.	Wskaźnik
pozycji	w	pliku	zostanie	ustawiony	na	jego	początku.	Plik	musi
istnieć	we	wskazanej	lokalizacji,	inaczej	zostanie	zgłoszony
błąd.

r+

Plik	zostanie	otwarty	w	trybie	do	odczytu	i	zapisu.	Wskaźnik
pozycji	w	pliku	zostanie	ustawiony	na	jego	początku.	Plik	musi
istnieć	we	wskazanej	lokalizacji,	inaczej	zostanie	zgłoszony
błąd.

w

Plik	zostanie	otwarty	w	trybie	tylko	do	zapisu,	jego	długość
zostanie	obcięta	do	zera,	znajdujące	się	w	nim	dane	zostaną
tym	samym	skasowane.	Jeżeli	pliku	O	podanej	nazwie	nie
będzie	na	dysku,	zostanie	podjęta	próba	jego	utworzenia.

w+

Plik	zostanie	otwarty	w	trybie	do	zapisu	i	odczytu,	jego
długość	zostanie	obcięta	do	zera,	znajdujące	się	w	nim	dane
zostaną	tym	samym	skasowane.	Jeżeli	pliku	O	podanej	nazwie
nie	będzie	na	dysku,	zostanie	podjęta	próba	jego	utworzenia.

a

Plik	zostanie	otwarty	w	trybie	tylko	do	zapisu.	Wskaźnik
pozycji	w	pliku	zostanie	przesunięty	na	jego	koniec,
znajdujące	się	w	nim	dane	nie	zostaną	skasowane.	Jeżeli	pliku



O	podanej	nazwie	nie	będzie	na	dysku,	zostanie	podjęta	próba
jego	utworzenia.

a+

Plik	zostanie	otwarty	w	trybie	do	zapisu	i	odczytu.	Wskaźnik
pozycji	w	pliku	zostanie	przesunięty	na	jego	koniec,
znajdujące	się	w	nim	dane	nie	zostaną	skanowane.	Jeżeli	pliku
O	podanej	nazwie	nie	będzie	na	dysku,	zostanie	podjęta	próba
jego	utworzenia.

x
Zostanie	utworzony	i	otwarty	plik	w	trybie	tylko	do	zapisu.
Jeżeli	plik	istnieje,	funkcja	wygeneruje	błąd	i	zwróci	wartość
false.

x+
Zostanie	utworzony	i	otwarty	plik	w	trybie	do	zapisu
i	odczytu.	Jeżeli	plik	istnieje,	funkcja	wygeneruje	błąd	i	zwróci
wartość	false.

c

Otwiera	plik	w	trybie	tylko	do	zapisu.	Jeżeli	plik	nie	istnieje,
zostanie	utworzony,	jeśli	istnieje,	wskaźnik	pozycji	zostanie
umieszczony	na	początku	—	zawartość	pliku	nie	jest	tracona.
Opcja	dostępna	od	PHP	5.2.6.

c+

Otwiera	plik	w	trybie	do	zapisu	i	odczytu.	Jeżeli	plik	nie
istnieje,	zostanie	utworzony,	jeśli	istnieje,	wskaźnik	pozycji
zostanie	umieszczony	na	początku	—	zawartość	pliku	nie	jest
tracona.	Opcja	dostępna	od	PHP	5.2.6.

Parametr	 tryb_otwarcia	 może	 również	 zawierać	 określenie	 typu
pliku:	b	—	dla	plików	binarnych	bądź	t	—	dla	plików	tekstowych,	np.
rb,	 at,	 x+t.	 Określenie	 to	 ma	 znaczenie	 jedynie	 w	 systemach
operacyjnych,	które	dokonują	rozróżnienia	między	trybem	binarnym
i	 tekstowym	 (jak	 np.	 systemy	 Windows).	 w	 przypadku	 otwarcia
w	trybie	binarnym	dane	są	odczytywane	i	zapisywane	w	plikach	bez
żadnych	modyfikacji.	Po	otwarciu	w	trybie	tekstowym	przetwarzane
są	 znaki	 końca	 linii.	 Dzieje	 się	 tak	 dlatego,	 że	 różne	 systemy
w	 odmienny	 sposób	 określają	 koniec	 linii	 tekstu,	 np.	 przypadku
Windows	jest	to	sekwencja	\r\n,	w	Uniksie	sekwencja	\n,	A	W	MacOS



sekwencja	 \r[5].	 Domyślnym	 trybem	 otwarcia	 pliku	 jest	 tryb
binarny,	 nie	 ma	 zatem	 formalnej	 konieczności	 stosowania	 znaku	 b
w	 parametrze	 tryb_otwarcia.	 Jest	 to	 również	 zalecany	 sposób
otwierania	plików.

Plik	 może	 zostać	 zamknięty	 za	 pomocą	 funkcji	 fclose,	 której
schematyczne	wywołanie	ma	postać:

fclose(deskryptor);

Argument	deskryptor	to	deskryptor	pliku	zwrócony	przez	wywołanie
funkcji	 fopen.	 Jeśli	 nie	 zostanie	 wywołana	 funkcja	 fclose,	 plik
zostanie	automatycznie	zamknięty,	gdy	skrypt	zakończy	działanie.

Odczyt	plików
Odczyt	danych	z	pliku	może	być	przeprowadzony	za	pomocą	 jednej
z	poniższych	funkcji.

Funkcja	fgetc	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	fgetc(resource	deskryptor)

Pobiera	 znak	 z	 pliku	 (zasobu)	 wskazanego	 przez	 argument
deskryptor.

Funkcja	fgets	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	string	fgets(resource	deskryptor[,	int	ile])

Pobiera	 z	 pliku	 (zasobu)	 wskazanego	 przez	 argument	 deskryptor
jeden	 wiersz.	 Jeśli	 zostanie	 użyty	 opcjonalny	 argument	 ile,
maksymalnie	odczytywane	będzie	ile	–	1	bajtów.

Funkcja	fgetss	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 string	 fgetss(resource	 deskryptor[,	 int	 ile[,
string	allowable_tags]])

Działanie	 podobne	 do	 fgets,	 z	 tym	 że	 z	 odczytanego	 ciągu	 są
usuwane	 znaczniki	HTML	 i	 PHP	oraz	bajty	 zerowe.	w	argumencie



allowable_tags	 można	 zawrzeć	 znaczniki,	 które	 mają	 pozostać
w	ciągu.

Funkcja	file_get_contents	(dostępna	od	PHP	4.3.0)

Deklaracja:	 string	 file_get_contents(string	 nazwa[,	 bool
użyj_include_path	=	false[,	resource	context[,	int	offset
=	-1[,	int	maxlen]]]])

Odczytuje	całą	zawartość	pliku	(o	nazwie	określonej	przez	argument
nazwa)	 i	 zwraca	 ją	w	 postaci	 ciągu	 typu	 string.	 Argument	 nazwa
może	 zawierać	 zarówno	 względną,	 jak	 i	 bezwzględną	 ścieżkę
dostępu.	 Jeśli	 ścieżka	 dostępu	 nie	 zostanie	 podana,	 plik	 będzie
poszukiwany	 w	 katalogu	 bieżącym,	 a	 jeżeli	 został	 użyty	 trzeci
argument	O	wartości	true	(wartością	domyślną	jest	false),	również
w	katalogach	wymienionych	w	opcji	include_path	w	 pliku	php.ini.
Argument	context	pozwala	na	określenie	dodatkowych	parametrów
strumienia	danych,	offset	oznacza	pozycję	w	pliku,	od	której	ma	się
rozpocząć	odczyt,	a	maxlen	—	maksymalną	liczbę	bajtów	do	odczytu.

Funkcja	file	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 array	 file(string	 nazwa[,	 int	 flags	 =	 0[,
resource	context]])

Zwraca	tablicę	zawierającą	w	kolejnych	komórkach	następujące	po
sobie	 wiersze	 pliku	 wskazywanego	 przez	 argument	 nazwa.
Opcjonalny	 argument	 flags	 może	 przyjmować	 wymienione	 niżej
wartości.
·	FILE_USE_INCLUDE_PATH	—	jeśli	pliku	O	wskazanej	nazwie	nie
będzie	w	bieżącym	katalogu,	zostaną	przeszukane	foldery
wymienione	w	opcji	konfiguracyjnej	include_path.

·	FILE_IGNORE_NEW_LINES	—	zostaną	zignorowane	znaki	końca
linii.

·	FILE_SKIP_EMPTY_LINES	—	zostaną	zignorowane	puste	linie.

Funkcja	fpassthru	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	fpassthru(resource	deskryptor)

Odczytuje	plik	wskazywany	przez	deskryptor	przekazany	w	postaci



argumentu	 i	 wysyła	 zawartość	 do	 standardowego	 wyjścia.	 Zwraca
liczbę	 odczytanych	 znaków	 lub	wartość	 false,	 jeśli	 odczyt	 nie	 był
możliwy.

Funkcja	fscanf	(dostępna	od	PHP	4.0.1)

Deklaracja:	 mixed	 fscanf(resource	 deskryptor,	 string
format[,	mixed	&...])

Działa	 analogicznie	 do	 sscanf,	 operuje	 jednak	 na	 danych	 z	 pliku
wskazywanego	przez	deskryptor.

Funkcja	readfile	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 int	 readfile(string	 nazwa[,	 bool
użyj_include_path	=	false[,	resource	context]])

Odczytuje	 plik	 wskazywany	 przez	 argument	 nazwa	 i	 wysyła
zawartość	 do	 standardowego	 wyjścia.	 Znaczenie	 pozostałych
argumentów	 jest	 takie	 samo	 jak	 w	 przypadku	 funkcji
file_get_contents.

Zapis	danych	w	plikach
Zapisanie	 danych	 w	 plikach	może	 być	 przeprowadzone	 za	 pomocą
jednej	z	poniższych	funkcji.

Funkcja	file_put_contents	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 int	 file_put_contents(string	 nazwa,	 mixed
data[,	int	flagi	=	0[,	resource	$context]])

Zapisuje	 dane	 data	 w	 pliku	 wskazywanym	 przez	 argument	 nazwa.
Argument	flagi	może	być	kombinacją	poniższych	wartości.
·	FILE_USE_INCLUDE_PATH	—	obecność	pliku	będzie	sprawdzana
w	lokalizacjach	wskazanych	przez	zmienną	konfiguracyjną
include_path.

·	FILE_APPEND	—	dane	będą	dopisywane	na	końcu	pliku.
·	LOCK_EX	—	plik	zostanie	zablokowany	na	czas	zapisu.



Funkcja	fputs	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	fputs(resource	deskryptor,	string	str[,	int
ile])

Takie	samo	znaczenie	jak	fwrite.

Funkcja	fwrite	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	 int	 fwrite(resource	 deskryptor,	 string	 str[,
int	ile])

Zapisuje	 ciąg	 str	 w	 pliku	 wskazywanym	 przez	 deskryptor.
Opcjonalny	 argument	 ile	 pozwala	 określić	 maksymalną	 liczbę
bajtów	ciągu,	które	zostaną	zapisane.

Funkcje	operujące	na	systemie
plików
Poniżej	zostały	przedstawione	wybrane	pozostałe	funkcje	operujące
na	systemie	plików.

Funkcja	disk_free_space	(dostępna	od	PHP	4.1.0)

Deklaracja:	float	disk_free_space(string	katalog)

Zwraca	 ilość	wolnego	miejsca	 (w	bajtach)	 na	 dysku	 logicznym	 (lub
partycji),	na	którym	znajduje	się	katalog	wskazany	przez	argument.

Funkcja	disk_total_space	(dostępna	od	PHP	4.1.0)

Deklaracja:	float	disk_total_space(string	katalog)

Zwraca	całkowitą	ilość	miejsca	(w	bajtach)	na	dysku	logicznym	(lub
partycji),	na	którym	znajduje	się	katalog	wskazany	przez	argument.

Funkcja	feof	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	feof(resource	deskryptor)

Zwraca	true,	jeśli	wskaźnik	pozycji	pliku	znajduje	się	na	jego	końcu



(testuje	osiągnięcie	końca	pliku).

Funkcja	file_exists	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	bool	file_exists(string	nazwa)

Zwraca	true,	jeśli	istnieje	plik	wskazany	przez	argument	nazwa.

Funkcja	fileatime	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	fileatime(string	nazwa)

Zwraca	znacznik	czasu	Uniksa	określający	czas	ostatniego	dostępu
do	 pliku.	 Należy	 pamiętać,	 że	 niektóre	 systemy	 pozwalają	 na
wyłączenie	 aktualizacji	 tego	 parametru	 w	 celu	 zwiększenia
wydajności.	w	 takich	przypadkach	wartość	 zwracana	przez	 funkcję
nie	będzie	użyteczna.

Funkcja	filectime	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	filectime(string	nazwa)

Zwraca	 znacznik	 czasu	 Uniksa	 określający	 czas	 ostatniej	 zmiany
metadanych	pliku	 (zmiana	praw	dostępu,	właściciela,	modyfikacja	 i-
węzła	itp.).

Funkcja	filemtime	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	filemtime(string	nazwa)

Zwraca	znacznik	czasu	Uniksa	określający	czas	ostatniej	modyfikacji
danych	w	pliku.

Funkcja	filesize	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	filesize(string	nazwa)

Zwraca	wartość	typu	integer	określającą	wielkość	pliku	w	bajtach.
Należy	zwrócić	uwagę,	że	pozwala	to	na	prawidłowy	odczyt	jedynie
plików	O	wielkości	do	2	GB	lub,	po	zastosowaniu	formatowania,	do	4
GB	(np.	printf("%u",	filesize("./plik.temp"))).



Funkcja	fseek	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	fseek(resource	deskryptor,	int	offset[,	int
whence	=	SEEK_SET])

Zmienia	 aktualną	 pozycję	 w	 pliku	 wskazywanym	 przez	 deskryptor
O	liczbę	bajtów	określoną	za	pomocą	argumentu	offset.	Opcjonalny
argument	whence	może	przyjmować	następujące	wartości:
·	SEEK_SET	—	oznacza	przesunięcie	względem	początku	pliku
(wartość	domyślna),

·	SEEK_CUR	—	oznacza	przesunięcie	względem	pozycji	bieżącej,
·	SEEK_END	—	oznacza	przesunięcie	względem	końca	pliku.

Funkcja	ftell	(dostępna	od	PHP	3)

Deklaracja:	int	ftell(resource	deskryptor)

Zwraca	aktualną	pozycję	w	pliku	jako	wartość	typu	int.

(Footnotes)

1	w	praktyce	może	być	zwrócona	również	pełna	nazwa	strefy
czasowej.

2	w	praktyce	zwrócony	może	zostać	również	ten	sam	wynik,	co	przy
znaczniku	%z.

[5]	Gdzie	\n	oznacza	znak	O	kodzie	10,	natomiast	\r	znak	O	kodzie
13.
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