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1. Pole – Skupina proměnných, které jsou rozlišeny na základě klíče a obsahují stejné
datové typy.
a. Pole jsou v programování jedny z nejdůleřitějších proměnných. Když jsme se učili
práci s cykly říkaly jsme si že v budoucnu je budem používat pro práci s poly bez
polí mají cykly jen mynimální využití.
i. Struktura Pole

b. Nyní si ukážeme jakým způsobem se provádí zápis do pole, existuje více způsobů
i. Zápis na jeden řádek.

Čáslo pod zvířetem ukazuje hodnotu klíče. Pokud poli neřekneme
jinak začíná vždy od 0.
ii. Zápis na jeden řádek se změnou klíče.

Ať už z jakéhokoli důvodu potřebujeme začít pole jiným číslem
provedem to takto. Symbol „=>“ říká že pole začne číslem 5.
iii. Postupný zápis do pole.

U tohoto způsobu se klíče přímo udávají do hranatých závorek.
Tento spůsob je používanější jelikož pomocí něho můžeme kdykoliv
v průběhu programu přidat hodnotu do pole.
Pokud bychom u předchozích dvou chtěli přidat hodnotu do pole,
museli bychom pro její přidání užít tento způsob.
c. Důležitá poznámka, pole nemusí vždy mýt jen číselné klíče může mýt i klíče
znakové.
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d. Teď když již umíme vytvořit pole ukážeme si jakým způsobem ho můžeme
vypsat.
i. Manuální výpis – V některých případech když výme že daná hodnota se
nebude měnit a bude mýt v poly vždy stejný klíč můžeme provést výpys
této hodnoty takto.

ii. Když bychom u předchozího příkladu chtěli vypsat hodnoty všechny, tak
by to bylo zdlouhavé a nezábavné. Někdo si řekne že pro 8 hodnot to radši
udělá než se učit způsob jiný, ale představte si že hodnot bude 100 nebo
1000. Ukážeme si způsoby výpisu pole pomocí cyklů. Všechny tyto
příklady si vyzkoušejte.
1. For cyklus

2. While cyklus

3. Doowhile cyklus se při tvorbě polý nevyužívá, protože jak dobře
výme proběhne mynimálně 1x a když by pole nebylo naplněno
došlo by k chybě.
4. Foreach

Miroslav Polák Dis.

strana 3

březen 2013

e. Textový řetězec jako pole:
i. Nyní když umíme výpis a zápis do pole je nutné si říci něco víc o
textovém řetězcy. Textový řetězec není nic výc než pole jednotlyvých
charů příklad:

2. Příklady použití pole v PhP. Tyto příklady si vyzkoušejte.
a. Použití pole pro tvorbu číslovaného seznamu

b. Použití pole s znakovými klíči (dvojrozměrného pole).
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c. Použití globální proměnné SESSION jako pole.

3. Úkol:
a. Vytvořte pole, do kterého zapíšete 20 zvířat
b. Vytvořte tabulku 5x4 pomocí vnořených cyklů.
c. Do této tabulky proveďte zápis zvířat z pole.

Miroslav Polák Dis.

strana 5

březen 2013

