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Arrays, Strings e Números, Operadores e Estruturas de Decisão



PHP
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Arrays

 Um array armazena vários valores em uma única variável.

 Exemplo:

<?php
$carros = array(“Ford", “Fiat", “Chevrolet");
echo “Eu gusto de" . $ carros[0] . ", " . $
carros[1] . " and " . $ carros[2] . ".";
?>



Arrays

 Uma matriz é uma variável especial, que pode conter mais de um 
valor por vez.

 Se você tiver uma lista de itens (uma lista de nomes de carros,  por 
exemplo), o armazenamento dos carros em variáveis únicas pode 
ter a seguinte forma:

 $cars1 = "Volvo";

 $cars2 = "BMW";

 $cars3 = "Toyota";

 No entanto, e se você quiser percorrer os carros e encontrar um 
específico? E se você não tivesse 3 carros, mas 300? A solução é 
criar uma matriz!

 Uma matriz pode conter muitos valores com um único nome e 
você pode acessar os valores consultando um número de índice.



Arrays

 No PHP, a função array () é usada para criar um array: 
 array ();

 A função count () é usada para retornar o comprimento (o número 
de elementos) de uma matriz:

<?php
$frutas = array(“Mamão", “Uva", “Maçã");
echo count($frutas);
?>



Arrays

 Uma matriz multidimensional é uma matriz que contém uma ou 
mais matrizes.

 O PHP suporta matrizes multidimensionais com dois, três, quatro, 
cinco ou mais níveis de profundidade. 

 Exemplo:

 Podemos armazenar os dados da tabela acima em uma matriz 
bidimensional, assim:

Marca Em estoque Vendidos

Fiat 30 12

Ford 25 11

Renault 13 8

$cars = array
(
array(“Fiat",30,12),
array(“Ford",25,11),
array(“Renault",13,8)
);



Arrays

 Em PHP podemos usar as funções de ordenação:
 sort () - ordena matrizes em ordem crescente

 rsort () - classifica matrizes em ordem decrescente

 Exemplo:

<?php
$numeros = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numeros);
?>



Strings

 Uma string é definida como uma sequência de caracteres, como 
por exemplo "Olá, mundo!".

 Algumas funções comumente usadas para manipular sequências 
de caracteres são representadas pelas funções:

 strlen () - Retorna o comprimento de uma string

 str_word_count () - conta palavras em uma string

 strrev () - reverte uma string

 strpos () - procura um texto dentro de uma string

 str_replace () - Substituir texto dentro de uma string



Strings

<?php
echo strlen("Hello world!"); // saída 12
?>

<?php
echo str_word_count("Hello world!"); // saída 2
?>

<?php
echo strrev("Hello world!"); // saída !dlrow olleH
?>

<?php
echo strpos("Hello world!", "world"); // saída 6
?>

<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // 
saída Hello Dolly!
?>



Números

 Uma coisa a notar sobre o PHP é que ele fornece conversão 
automática de tipo de dados.

 Portanto, se você atribuir um valor inteiro a uma variável, o tipo 
dessa variável será automaticamente um número inteiro. Então, 
se você atribuir uma string à mesma variável, o tipo será alterado 
para uma string.

 Algumas funções para trabalhar com números são representadas:
 is_int()

 is_float()

 is_nan()

 is_numeric()



Operadores 
aritméticos

 Os operadores aritméticos do PHP são usados com valores 
numéricos para executar operações aritméticas comuns, como 
adição, subtração, multiplicação etc.

Operador Nome Exemplo

+ Adição $x + $y

- Subtração $x - $y

* Multiplicação $x * $y

/ Divisão $x / $y

% Módulo $x % $y

** Exponenciação $x ** $y



Operadores de 
comparação

 Os operadores de comparação do PHP são usados para comparar 
dois valores (número ou sequência):

Operador Nome Exemplo

== Igual $x == $y

!= Diferente $x != $y

> Maior $x > $y

< Menor $x < $y

>= Maior ou igual $x >= $y

<= Menor ou igual $x <= $y



Operadores de 
lógicos

 Os operadores lógicos do PHP são usados para combinar 
instruções condicionais.

Operador Nome Exemplo

&& E $x && $y

|| Ou $x || $y

! Negação !$x



Condicionais

 Muitas vezes, ao escrever código, você deseja executar ações 
diferentes para diferentes condições. Você pode usar instruções 
condicionais no seu código para fazer isso.

 No PHP, temos as seguintes instruções condicionais:

 declaração if - executa algum código se uma condição for 
verdadeira

 instrução if ... else - executa algum código se uma condição for 
verdadeira e outro código se essa condição for falsa

 Instrução if ... elseif ... else - executa códigos diferentes para mais 
de duas condições

 instrução switch - seleciona um dos muitos blocos de código a 
serem executados



Condicionais

 Exemplos:

<?php
$t = 20;

if ($t < 20) {
echo “Você não poderá realizer esta operação!”;

}
?>

<?php
$t = 20;

if ($t < 20) {
echo " Você não poderá realizer esta operação!”; 

} else {
echo “Informe suas credenciais";

}
?>



Condicionais

<?php
$t = 20;

if ($t < 10) {
echo “Você não pode realizer esta operação";

} elseif ($t < 20) {
echo “Informe suas credenciais!";

} else {
echo “Seu acesso está liberado!";

}
?>



Condicionais

 A instrução switch é usada para executar ações diferentes com 
base em condições diferentes. Usamos a instrução switch para 
selecionar um dos muitos blocos de código a serem executados.

<?php
$favcolor = “vermelho";

switch ($favcolor) {
case “vermelho":

echo “Sua cor favorita é vermelho!";
break;

case “azul":
echo "Sua cor favorita é azul!"; 
break;

case “verde":
echo "Sua cor favorita é verde!";
break;

default:
echo “Você não tem cor favorita";

}
?>



Próxima aula  Loops e funções


