
  

Zmienne i stałe w PHP



  

Zmienne

Zmienne to konstrukcje programistyczne, które pozwalają na 

przechowywanie danych. Każda zmienna posiada swoją nazwę 

oraz typ. 

Nazwa to jednoznaczny identyfikator, dzięki któremu istnieje 

możliwość odwoływania się do zmiennej w kodzie skryptu, 

natomiast typ określa, jakiego rodzaju dane zmienna może 

przechowywać. 



  

Zmienne

Aby powstała zmienna, należy napisać znak $, a po nim nazwę 

zmiennej. Schematycznie taka konstrukcja wygląda następująco:

$nazwa_zmiennej

Nazwa musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia i może 

zawierać jedynie litery, cyfry i znaki podkreślenia.



  

Tworzenie zmiennych

Aby skorzystać ze zmiennej w klasycznych językach programowania, 

należy ją najpierw zadeklarować. W PHP nie ma takiego wymogu, nie 

istnieje również konieczność określania typu zmiennej. Czynności te 

wykonywane są automatycznie. Zobaczmy na przykładzie, jak 

powstają zmienne. 



  

Przykład



  

Przykład



  

Jak wykryć typ zmiennej?

Ponieważ w trakcie działania skryptu rodzaj przechowywanych 

przez zmienną danych ulega niekiedy zmianom, może się zdarzyć, 

że trzeba będzie sprawdzić, jaki typ ma ona w danym momencie.

W tym celu można posłużyć się funkcją gettype.



  

Przykład



  

Przykład



  

Zmienne superglobalne

W PHP istnieje zestaw zmiennych nazywanych superglobalnymi, 

które są dostępne w każdej części skryptu. Większość z nich to 

tablice, które pozwalają one na uzyskanie najróżniejszych 

informacji konfiguracyjnych oraz związanych z bieżącym 

wywołaniem skryptu.



  

Zmienne superglobalne

$GLOBALS – jest to tablica zawierająca odniesienie do każdej 

zmiennej zdefiniowanej przez użytkownika, która ma zasięg 

globalny dla danego skryptu.

$_SERVER – jest to tablica zawierająca informacje ustawiane 

przez serwer WWW. Można z nie odczytać m.in. dane 

dotyczące połączenia, które wywołało dany skrypt, np. adres 

IP, port, wartości nagłówków HTTP itp.

$_GET – tablica zawiera dane przekazane do serwera WWW 

za pomocą metody GET.



  

Zmienne superglobalne

$_POST – tablica zawiera dane przekazane do serwera WWW 

za pomocą metody POST.

$_COOKIE – tablica zawiera cookies przekazane z serwera 

WWW.

$_FILES – tablica zawiera elementy przekazane do skryptu za 

pomocą metody POST podczas przesyłania plików z serwera.

$_ENV – tablica zawierająca wartości zmiennych 

środowiskowych przekazanych z systemu, na którym działa 

PHP.



  

Zmienne superglobalne

$_REQUEST – tablica asocjacyjna zawierająca dane z $_GET, 

$_POST i $_COOKIE.

$_SESSION – tablica asocjacyjna zawierająca dane związane 

z bieżącą sesją. 



  

Stałe

Stała (ang. constant) jest konstrukcją, która (jak też sama nazwa 

wskazuje) nie może zmieniać swojej wartości podczas działania 

skryptu. 

Jej nazwa, podobnie jak nazwy zmiennych, musi zaczynać się od 

znaku litery lub znaku podkreślenia i może zawierać jedynie litery, 

cyfry i znaki podkreślenia. Zwyczajowo przyjmuje się, że nazwy 

pisane są wielkimi literami, nie jest to jednak obowiązkowe. 



  

Stałe

Stałe definiowane są za pomocą funkcji define. Schematycznie taka 

konstrukcja ma następującą postać:

define('nazwa_stałej', wartość_stałej);

np.:

define('PI', 3.1415);

define('KOMUNIKAT', ”Przykładowy komunikat”);



  

Stałe

Począwszy od PHP 5.3.0, można również używać konstrukcji ze 

słowem const. Schematycznie możne ona wyglądać następująco:

const nazwa_stałej = wartość;



  

Przykład



  

Przykład



  

Stałe predefiniowane

W PHP istnieją liczne stałe predefiniowane nazywane stałymi 

magicznymi. Ich dostępność bardzo często zależy jednak od tego, 

jakie rozszerzenia zostały zainstalowane. Pełną ich listę można 

znaleźć w dokumentacji PHP.



  

Wybrane stałe predefiniowane w PHP
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