
Wyrażenia regularne i dopasowywanie wzorców 

/ ^ [a-zA-Z] [\ w \. \ -] + [a-zA-Z0-9] @ ([a-zA-Z0-9] [a-zA-Z0-9 \ -] * \.) + [a-zA-Z] {2,4} $ / huh? 

Co to jest wyrażenie regularne? 

/^[a-zA-Z][\w\.\-]+[a-zA-Z0-9]@([a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9\-]* \.) + [a-zA-Z] {2,4} $ / nazywa się 

wyrażeniem regularnym i może wyglądać jak jibberish, ale zanim skończysz czytanie, zrozumiesz, co 

oznaczają te wszystkie symbole i jak ich używać im. Podzielimy wyrażenie na bardzo małe jednostki, a 

kiedy wszystkie części zostaną wyjaśnione, użyjemy go do walidacji formularza HTML. Zacznijmy od 

zdefiniowania wyrażenia regularnego i do czego ono służy. Gdy użytkownik wypełnia formularz, przed 

wysłaniem danych do bazy danych warto sprawdzić, czy format był poprawny. Na przykład, czy 

użytkownik wprowadził prawidłową datę urodzenia, adres e-mail lub numer karty kredytowej? To jest, 

gdy regularne wyrażenia pojawiają się na obrazku. Ich moc jest ogromna i są używane przez wiele 

innych języków programowania do obsługi tekstu, wykonywania wyrafinowanych wyszukiwań i 

zamian, przechwytywania wzorców podrzędnych w łańcuchach, testowania danych wejściowych dla 

określonych znaków i nie tylko. Czym więc jest wyrażenie regularne? Wyrażenie regularne to po prostu 

sekwencja lub wzorzec znaków dopasowywanych do ciągu tekstowego podczas wyszukiwania. 

Tworząc wyrażenie regularne, testujesz je na łańcuchu. Wyrażenie regularne jest ujęte w ukośniki. Na 

przykład wyrażenie regularne / zielony / może zostać dopasowane do ciągu „Zielona trawa rośnie”. 

Jeśli w ciągu znajduje się zielony, oznacza to pomyślne dopasowanie. Podobnie jak Perl, PHP zapewnia 

również dużą różnorodność metaznaków wyrażeń regularnych do kontrolowania sposobu znajdowania 

wzorca; na przykład wyrażenie regularne / ^ [Gg] reen / składa się z daszka i zestawu nawiasów 

kwadratowych. Te metaznaki sterują wyszukiwaniem, dzięki czemu wyrażenie regularne pasuje tylko 

do łańcuchów zaczynających się od dużej lub małej litery g. Istnieją nieskończone możliwości 

dopracowania wyszukiwania za pomocą wyrażeń regularnych i ich metaznaków. Wyrażenia regularne 

PHP są używane głównie do weryfikacji danych po stronie serwera. Gdy użytkownik wypełni formularz 

i naciśnie przycisk przesyłania, formularz jest wysyłany na serwer, a następnie do skryptu PHP w celu 

dalszego przetwarzania. Chociaż bardziej wydajne jest obsługiwanie walidacji formularzy po stronie 

klienta za pomocą programów takich jak JavaScript lub JScript, programy te mogą być wyłączone lub 

mogą nie być zaprogramowane do weryfikowania danych formularzy. Sprawdzanie formularza po 

stronie klienta pozwala na natychmiastową informację zwrotną i ogranicza podróżowanie między 

przeglądarką a serwerem, ale aby upewnić się, że dane zostały zweryfikowane, PHP może je ponownie 

sprawdzić. Po wypełnieniu przez użytkownika formularza i przesłaniu go, PHP może sprawdzić, czy 

wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie, a jeśli nie, użytkownik jest proszony o ponowne 

wprowadzenie danych przed przetworzeniem danych formularza. Z mocą zapewnianą przez wyrażenia 

regularne, możliwość sprawdzenia dowolnego typu danych wejściowych, takich jak adresy e-mail, 

hasła, numery ubezpieczenia społecznego, daty urodzenia itp. są znacznie uproszczone. Możesz także 

używać wyrażeń regularnych do wykonywania złożonych operacji wyszukiwania i zamiany w plikach 

tekstowych, procesów, które byłyby trudne, jeśli nie niemożliwe, w przypadku standardowych funkcji 

PHP do obsługi ciągów. PHP obsługuje dwa typy wyrażeń regularnych: wyrażenia regularne w stylu 

POSIX i Perl. Każdy typ ma zestaw funkcji do implementacji wyrażeń regularnych. Pierwszy zestaw 

funkcji (w stylu POSIX) to funkcje z prefiksem ereg_. Zachowują się podobnie jak tradycyjne polecenie 

egrep systemu UNIX. Zaletą funkcji ereg jest to, że są obsługiwane przez najstarsze wersje PHP. Wadą 

jest to, że są zwykle powolne, działają tylko z danymi tekstowymi i są mniej elastyczne niż styl Perla. 

Drugi zestaw funkcji wyrażeń regularnych (w stylu Perla) zaczyna się od preg_. Te funkcje naśladują 

wyrażenia regularne Perla i obsługują nowsze funkcje, takie jak odwołania wsteczne, przechwytywanie, 

lookahead i lookbehind, co omówiono w dalszej części tego rozdziału. Te funkcje są dostępne tylko 

wtedy, gdy Twoja wersja PHP została skompilowana z obsługą biblioteki PCRE (wyrażenia regularne 



zgodne z Perl), a biblioteka PCRE jest zainstalowana na serwerze sieci Web. Sprawdź wyjście phpinfo() 

z pierwszych skryptów testowych, aby zobaczyć, czy PCRE jest włączone. Dlaczego wyrażenia regularne 

w Perlu są stylizowane? Perl to popularny, potężny język skryptowy znany ze swojej zdolności do 

manipulowania tekstem i wyodrębniania go. Obsługuje wyrażenia regularne i metaznaki wyrażeń 

regularnych, aby dopasowywanie wzorców było stosunkowo łatwe i szybkie. PHP naśladowało Perla, 

udostępniając specjalne funkcje do obsługi dopasowywania wzorców i dołączając metaznaki Perla do 

dopasowywania wzorców. Omówimy każdą z funkcji dopasowywania wzorców przed zagłębieniem się 

w metaznaki wyrażeń regularnych. 

Funkcja: Co robi 

preg_grep () (PHP 4, PHP 5): Zwraca tablicę wzorców, które zostały dopasowane. 

preg_match (): wykonuje dopasowanie do wzorca wyrażenia regularnego. 

preg_match_all (): wykonuje globalne dopasowanie wyrażenia regularnego. 

preg_quote (): umieszcza ukośnik odwrotny przed znakami wyrażenia regularnego znalezionymi w 

ciągu. 

preg_replace (): wyszukuje wzorzec i zastępuje go innym. 

preg_replace_callback (): Podobnie jak preg_replace (), ale używa funkcji jako argumentu 

zastępującego. 

preg_split (): dzieli ciąg na podciągi za pomocą zwykłego wyrażenie jako separator. 

Funkcje dopasowania wzorców 

Poniżej mamy listę wbudowanych funkcji PHP, które będą używane do wykonywania wyszukiwań za 

pomocą wyrażeń regularnych, wykonywania wyszukiwań i zamian, dzielenia łańcuchów na podstawie 

separatora wyrażeń regularnych i tak dalej. Zarówno funkcje w stylu Perla, jak i funkcje w stylu POSIX 

są wymienione w poniższych dwóch tabelach, ale ten rozdział skupia się na funkcjach w stylu Perl. 

Funkcja: Co robi 

ereg(): dopasowuje wzorzec wyrażenia regularnego. 

eregi(): Wykonuje atch wzorca wyrażenia regularnego niewrażliwego na wielkość liter. 

ereg_replace(): wyszukuje wzorzec i zastępuje go innym. 

eregi_replace(): wyszukuje wzorzec i zastępuje go innym, bez uwzględniania wielkości liter. 

split(): dzieli ciąg na tablicę, używając wyrażenia regularnego jako separatora. 

spliti(): dzieli ciąg znaków na tablicę za pomocą wyrażenia regularnego i nie rozróżnia wielkości liter. 

Znajdowanie wzoru 

Funkcje preg_match() i preg_match_all() służą do znajdowania wzorca (wyrażenia regularnego) w 

ciągu tekstowym. Prawdziwa różnica między tymi dwiema funkcjami polega na tym, że preg_match() 

zatrzymuje wyszukiwanie po pierwszym dopasowaniu, podczas gdy preg_match_all() będzie 

kontynuować wyszukiwanie do końca ciągu, zapisując to, co znajdzie w tablicy. 

Funkcja preg_match() 



Funkcja preg_match() dopasowuje pierwszy wzorzec znaleziony w ciągu (zwany tematem). Ponieważ 

funkcja preg_match() zatrzymuje wyszukiwanie po znalezieniu pierwszego dopasowania, zwrócona 

wartość będzie wynosić 1, jeśli wzorzec został znaleziony, i 0, jeśli nie. Pierwszy argument to wzorzec 

wyszukiwania wyrażenia regularnego, drugi to łańcuch który jest przeszukiwany, a trzecim 

argumentem jest tablica. (Jedyną flagą, jaką można określić, jest PREG_OFFSET_CAPTURE, co 

powoduje, że tablica zwracana zawiera również listę przesunięcia w ciągu, w którym znaleziono 

wzorzec). Jeśli wartość przesunięcia jest określona jako argument, to preg_match() rozpocznie 

wyszukiwanie od tego umieścić w ciągu, a nie od początku. Pierwszy dopasowany wzorzec zostanie 

przypisany do pierwszego elementu tablicy, a jeśli przechwytywanie zostanie zakończone, następny 

element tablicy będzie zawierał pierwszy przechwycony wzorzec. 

Format 

int n = preg_match('/regular expression/', 'subject_for_search'[, array_of_matches[ flags [, offset]]]); 

Przykład 

<?php 

1 $string="My gloves are worse for wear."; 

// Returns 1 if true 

2 if( preg_match("/love/", $string, $matches)){ 

3 echo "Pattern /love/ was matched.<br />"; 

} 

else{ 

4 echo "Pattern was not matched.<br />"; 

} 

print_r($matches); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $string jest przypisana do „Moje rękawiczki gorzej się noszą”. 

2 Czy $string zawiera wzorzec / love /? Funkcja preg_match() wyszukuje pierwsze wystąpienie / love / 

w ciągu $ i zwraca 1, jeśli 

dopasowane i 0, jeśli nie. preg_match() tworzy również tablicę, trzeci argument, zwany $ pasuje, 

zawierający wzorzec znaleziony w ciągu wyszukiwania. 

3 Jeśli miłość znajduje się w rękawiczkach, wykonywany jest blok instrukcji występujący po if; w 

przeciwnym razie wykonywany jest blok else. 

4 Ten blok jest wykonywany, jeśli wzorzec nie został znaleziony w $string. 

Rozróżnianie wielkości liter 

Modyfikator i wyłącza rozróżnianie wielkości liter we wzorcu wyszukiwania, dzięki czemu można użyć 

dowolnej kombinacji wielkich i małych liter i nie ma to wpływu na wyszukiwanie. 



Przykład  

<?php 

$string="My lovely gloves are worse for wear, Love."; 

// Turn off case sensitivity 

1 if (preg_match("/LOVE/i", $string, $matches)){ 

echo "Pattern /LOVE/ was found.<br />"; 

} 

else{ 

echo "Match was not found.<br />"; 

} 

print_r($matches); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Modyfikator i wyłącza rozróżnianie wielkości liter we wzorze. Teraz, gdy preg_match () wyszukuje 

wzorzec / LOVE / w $ string, znajdzie miłość w cudownym, bez względu na wielkość liter. 

Przechwycone wzorce 

Jeśli wzorce w wyrażeniu regularnym są ujęte w nawiasy, funkcja preg_match () zapisuje te wzorce 

podrzędne jako tablicę, trzeci argument. Pierwszym elementem tablicy jest dopasowany wzorzec, a 

każdy kolejny element - wzorce podrzędne, w kolejności, w jakiej zostały znalezione. 

Przykład  

<html><head><title>preg_match</title></head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<?php 

1 $string="Looking for a fun and games"; 

2 $result=preg_match("/(fun) and (games)/", $string, $matches); 

if ( $result == 1){ 

echo "Pattern was matched.<br />"; 

3 print_r($matches); 

} 

else{ 

echo "Pattern was not matched.<br />"; 



} 

?> 

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

Wyjaśnienie 

1 To jest ciąg, który będzie przeszukiwany w linii 2. 

2 Wyrażenie regularne to / fun and games /. Podwzory fun i games są umieszczone w nawiasach. 

Funkcja preg_match() zapisuje każdy ze wzorców podrzędnych w $matches jako tablicę. Jeśli pierwszy 

argument tablicy, $matches [0], zawiera wzorzec, $matches [1] będzie zawierał pierwszy podwzór, fun, 

a $matches[2] będzie zawierać games,  drugi podwzór. 

3 Funkcja print_r() wypisuje zawartość $matches; pierwszy element to wzorzec lub wyrażenie 

regularne, a pozostałe elementy to sztuki wyrażenia regularnego ujęte w nawiasy, zwane wzorami 

podrzędnymi. 

Funkcja preg_match_all() 

Funkcja preg_match_all() jest podobna do funkcji preg_match(), ale tworzy tablicę wszystkich wzorców 

dopasowanych w ciągu, a nie tylko pierwszego, i zwraca liczbę dopasowań do wzorca. 

Format 

int number_found = preg_match_all(("/regular expression/", "string", $matches); 

Przykład 

<? php 

1 $ string = "Moje śliczne rękawiczki zaginęły w koniczynie, Kochanie."; 

2 $ wynik = preg_match_all ("/ love /", $ string, $ dopasowania); 

if ($ wynik == true) { 

print "Znaleziono $ wyników dopasowania"; 

} 

else {print "Nie znalazłem dopasowania";} 

3 print_r ($ dopasowania); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 String „Moje cudowne rękawiczki zaginęły w koniczynie, kochanie”. jest przypisany do $string. 

2 Funkcja preg_match_all wyszukuje wyrażenie regularne / love / w$ string i zwraca tablicę 

dopasowań. We wzorze kochanie rozróżniana jest wielkość liter. 

3 Funkcja PHP print_r wyświetla wszystkie elementy tablicy $matches. Były trzy doapsowania 

Przykład  

<?php 



1 $string="My lovely gloves are lost in the clover, Love."; 

2 if (preg_match_all("/love/i", $string, $matches, 

PREG_OFFSET_CAPTURE)){ 

echo "The pattern /love/ was matched $result times.<br 

/>"; 

} 

else{ 

echo "Match was not found.<br />"; 

} 

print "PREG_OFFSET_CAPTURE shows the offset position of 

each 

pattern found.<br />"; 

3 print_r($matches); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Łańcuch zawiera wzorzec love i Love, które preg_match() będzie szukać w następnej linii. 

2 Funkcja preg_match_all() wykonuje dopasowanie bez uwzględniania wielkości liter przy użyciu 

wyrażenia regularnego / love / i w $string i zwróci tablicę, $matches, ze wszystkich znalezionych 

dopasowań. Flaga PREG_OFFSET_CAPTURE wskazuje pozycję przesunięcia, w którym każdy wzorzec 

został znaleziony w ciągu. 

3 Wynik funkcji print_r() pokazuje, że wzorzec / love / został znaleziony cztery razy. 

Modyfikatory dopasowania do wzorca 

Modyfikator wzorca pozwala kontrolować sposób obsługi dopasowania wzorca. Na przykład, jeśli 

chcesz wyszukać wzorzec i wyłączyć rozróżnianie wielkości liter, możesz użyć modyfikatora i: / pattern 

/ i. Poniżej mamy listę możliwych modyfikatorów wzorców. 

Modyfikator: Co to robi 

O: Dopasowuje tylko do początku łańcucha, nawet jeśli są nowe linie osadzone i używane jest 

modyfikator m. 

D: Dopasowuje tylko na końcu ciągu. Bez tego modyfikatora znak dolara jest ignorowany, jeśli 

ustawiono modyfikator m. (Nie ma odpowiednika tego modyfikatora w Perlu). 

e: Podczas wykonywania zamiany za pomocą preg_replace(), strona zamiany jest oceniana jako 

wyrażenie. 

i: wyłącza rozróżnianie wielkości liter. 



m: Jeśli łańcuch ma osadzone znaki nowej linii, każda nowa linia w ciągu oznacza koniec tego ciągu. 

Metaznaki początku i końca wiersza (^ i $) odnoszą się do każdego z zagnieżdżonych łańcuchów, a nie 

do całego ciągu. 

S: Studiowanie wzorca, jeśli jest często używany do optymalizacji czasu wyszukiwania. 

s: Pozwala metaznakowi kropki dopasować się do każdej nowej linii w ciągu. Zwykle kropka nie pasuje 

do znaku nowej linii. 

X: Każdy lewy ukośnik we wzorcu, po którym następuje litera, która nie ma specjalnego znaczenia, 

powoduje błąd. 

x: ignoruje białe spacje we wzorcu, z wyjątkiem sytuacji, gdy są poprzedzone znakiem ukośnika 

odwrotnego lub w nawiasach; dobre do komentowania wyrażeń regularnych, aby ułatwić ich czytanie. 

U: Ten modyfikator wyłącza domyślną „zachłanność” kwantyfikatorów, ale zachłanność można 

tymczasowo włączyć, jeśli po U następuje znak zapytania. 

Wyszukiwanie i zastępowanie 

Funkcja preg_replace() 

Funkcja preg_replace() wyszukuje wzorzec w temacie, który jest łańcuchem lub tablicą i zastępuje 

temat czymś innym. Jeśli wyszukiwany temat jest ciągiem znaków i zostanie znalezione dopasowanie, 

zostanie zwrócony nowy ciąg tematu; w przeciwnym razie zwracany jest stary ciąg. Jeśli wyszukiwany 

podmiot jest tablicą, to wyszukiwanie i zamiana jest wykonywana na każdym wpisie tematu, a 

zwracana wartość jest tablicą. Pierwszy argument preg_replace() to wyrażenie regularne używane do 

wyszukiwania, drugi argument to wartość zastępcza, a trzeci argument to przeszukiwany temat i 

miejsce, w którym nastąpi zamiana. Można również przechwytywać wzorce podrzędne i zastępować 

je czymś innym. Użycie modyfikatora e powoduje, że preg_replace() ocenia wartość zastępczą jako 

prawidłowe wyrażenie PHP; na przykład 4 + 3 staje się 7. Modyfikator i wyłącza uwzględnianie wielkości 

liter we wzorcu wyszukiwania. 

Parametr: Opis 

count: liczba wykonanych wymian. 

limit: Limit zastąpień dla każdego wzorca w każdym ciągu tematu. Domyślnie –1 (bez limitu). 

pattern: wyrażenie regularne lub wzorzec wyszukiwania; to znaczy, czego szuka się w łańcuchu lub 

tablicy. 

replacement: ciąg lub tablica ciągów, która ma zastąpić to, co zostało znalezione w ciągu lub tablicy. 

subject: ciąg tematu, w którym jest wykonywane wyszukiwanie i zastępowanie. 

Format 

mixed preg_replace ( mixed pattern, mixed replacement, mixed subject [, int limit [, int &count]] ) 

Przykład  

<?php 

1 $old_string="I live in New Orleans."; 

print "Original string: <em>$old_string</em><br />"; 



2 $new_string=preg_replace("/New Orleans/", "Philadelphia", 

"$old_string"); 

print "New string: <em>$new_string</em><br />"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest ciąg, który będzie używany zarówno do wyszukiwania, jak i zastępowania.  

2 Funkcja preg_replace() przyjmuje wyrażenie regularne jako pierwszy argument. Zauważ, że 

wyrażenie regularne jest ujęte w cudzysłów. Drugi argument to łańcuch zastępczy. Ciąg tematyczny, 

ten, w którym nastąpi zamiana, jest oryginalnym ciągiem, $old_string. Jeśli w ciągu tematu zostanie 

znaleziony Nowy Orlean, zostanie zastąpiony przez Filadelfia. Nowy ciąg brzmi teraz „Mieszkam w 

Filadelfii”. 

Przykład  

<?php 

1 $subject="The flag was <em>red, white, </em>and 

<em>blue</em>."; 

2 $search=array('/red/','/white/','/blue/'); 

3 $replace=array('yellow','orange','green'); 

echo "Before replacement: $subject<br />"; 

4 $subject=preg_replace($search,$replace,$subject); 

echo "After replacement: $subject"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest tematyczny ciąg znaków, w którym będą wykonywane zamiany. 

2 Tablica $search zawiera tablicę trzech wyrażeń regularnych, które zostaną użyte podczas 

wyszukiwania. 

3 Tablica $replace zawiera tablicę ciągów, które zostaną zastąpione w ciągu tematu. Jeśli w 

wyszukiwaniu zostanie znaleziony wzór / czerwony /, zostanie on zastąpiony żółtym; jeśli zostanie 

znaleziony / biały /, zostanie zastąpiony kolorem pomarańczowym; a jeśli zostanie znaleziony / 

niebieski /, zostanie zastąpiony zielonym. Jeśli w ciągu wyszukiwania jest mniej elementów niż w ciągu 

zastępczym, nadmiarowe elementy są ignorowane. Z drugiej strony, jeśli w ciągu wyszukiwania jest 

więcej elementów niż w ciągu zastępczym, dodatkowe elementy zostaną zastąpione ciągiem pustym. 

4 Funkcja preg_replace() pobiera tablicę jako ciąg wyszukiwania i tablicę jako łańcuch zastępujący i 

wykonuje operacje na ciągu podmiotu. Uważaj, aby nie cytować ani zmiennych, ani $search ani 

$replace, w przeciwnym razie nie zostaną one zinterpretowane jako tablice. 

Ocena strony zamiennej za pomocą modyfikatora e 



Zwykle po dopasowaniu wzorca wartością zastępczą jest łańcuch. Ciąg wyszukiwania jest zastępowany 

ciągiem zastępczym. W przypadku modyfikatora e funkcja preg_replace() traktuje stronę zastępującą 

jako wyrażenie do obliczenia, takie jak funkcja, arytmetyka lub operacja na łańcuchach. 

Przykład 

<?php 

1 $subject_string="He ate 5 pies."; 

2 echo preg_replace("/5 pies/e", "(5*3) . 'cupcakes'", 

"$subject_string"); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest ciąg, w którym zostaną dokonane zamiany. 

2 Ciąg wyszukiwania zawiera wyrażenie regularne i modyfikator e. To mówi PHP, aby ocenił argument 

zastępczy jako wyrażenie i podstawił wynik tej oceny do ciągu podmiotu. Jeśli w ciągu tematu zostanie 

znaleziony wzór 5 ciast, zostanie on zastąpiony wynikiem oceny „(5 * 3). 'Cupcakes'”; to znaczy pomnóż 

5 przez 3 i połącz ciąg „babeczki” 

Funkcja preg_split() - dzielenie ciągów 

Funkcja preg_split() rozdziela ciąg za pomocą pewnego separatora, który oznacza separację między 

słowami w ciągu, na przykład spację, dwukropek lub kombinację takich znaków. Funkcja zwraca tablicę 

podciągów. Jeśli określono limit, zwracanych jest tylko tyle podciągów. Ta funkcja ma również szereg 

flag. (Uwaga: jeśli jako separatora używasz pojedynczego znaku lub prostego ciągu, funkcja explode() 

jest szybsza; zobacz „Funkcja explode()” na stronie 276. Funkcja preg_split() jest przydatna, gdy masz 

więcej niż jeden separator, który można wyrazić tylko jako wyrażenie regularne, na przykład ciąg 

oddzielony dwukropkiem, tabulatorem lub spacją. 

Format 

array preg_split ( string pattern, string subject [, int limit [, int flags]] ) 

Przykład. 

<?php 

1 $string="apples#oranges#peaches"; 

2 $array=preg_split("/#/", $string); // Split by # 

3 print_r($array); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Słowa w tym łańcuchu są rozdzielone znakiem #. 

2 Funkcja preg_split() podzieli ciąg przez separator # i zwróci tablicę podciągów. 

3 Tablica zwrócona przez funkcję preg_split() 



 

Flaga: Co robi 

PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE: Przechwycony wzorzec we wzorcu separatora zostanie również 

zapisany i zwrócony. 

PREG_SPLIT_NO_EMPTY: Zwraca tylko niepuste elementy. 

PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE: dla każdego występującego dopasowania zostanie zwrócone 

przesunięcie w miejscu, w którym dopasowanie wystąpiło w ciągu. 

Podział na wiele alternatywnych ograniczników 

Ponieważ separator jest wyrażeniem regularnym, możesz umieścić listę ograniczników w nawiasach 

kwadratowych, aby utworzyć zestaw znaków wyrażenia regularnego, co oznacza, że każdy znak w 

zestawie będzie uważany za prawidłowy separator w string.Example 

Przykład. 

<?php 

1 $colors="Primary:red,yellow,blue;Secondary:violet,orange, 

green"; 

2 $array=preg_split("/[:,;]/", $colors); 

echo "<h2>Splitting Colors</h2>"; 

3 print_r($array); 

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

if ($value == "Primary" || $value == "Secondary"){ 

print "$value<br />"; 

} 

else{ 

print "\t$key: $value<br />"; 

} 

} 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Ciąg tematu to $colors. Słowa w tym ciągu są oddzielone dwukropkami, przecinkami i średnikami. 

2 Funkcja preg_split() PHP używa wyrażenia regularnego, nawiasów kwadratowych, do zdefiniowania 

możliwych ograniczników używanych do dzielenia łańcucha. Nawiasy kwadratowe, zwane zestawem 

znaków, zawierają listę elementów możliwych ograniczników. Dowolny znak w zestawie jest 

ogranicznikiem, w tym przykładzie jest to dwukropek, przecinek i średnik. 

3 Funkcja print_r() wyświetla wynikową tablicę utworzoną przez podzielenie tematu ciągu. 



4 Pętla foreach służy do cyklicznego przechodzenia przez tablicę utworzoną przez funkcję preg_split() 

i wyświetlania par klucz-wartość w tablicy w czytelnym formacie, 

Przykład  

<?php 

1 $alpha="SAN FRANCISCO"; 

2 $array=preg_split("//", $alpha, -1, PREG_SPLIT_NO_EMPTY); 

echo "<h2>Splitting A Word into Letters</h2>"; 

3 print_r($array); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest ciąg, który zostanie podzielony. 

2 Używając pustego separatora, preg_split() podzieli łańcuch na poszczególne znaki. Flaga 

PREG_SPLIT_NO_EMPTY powoduje, że funkcja zwraca tablicę bez żadnych pustych elementów. 

3 Tablica liter utworzona przez rozdzielenie na pustym separatorze jest wyświetlana jako tablica przez 

funkcję print_r() 

Przykład  

<?php 

1 $alpha="PORT OF SAN FRANCISCO"; 

2 $array=preg_split("/\s/", $alpha, -1, 

PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE); 

echo "<h2>Splitting A Word into Letters</h2>"; 

print_r($array); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 To jest ciąg, który będziemy rozdzielać w linii 2. 

2 Funkcja preg_split() przyjmuje szereg argumentów. W tym przykładzie pierwszym argumentem jest 

ogranicznik. \ s reprezentuje biały znak. Drugim argumentem jest istniejący ciąg  split, $alpha. Trzecim 

argumentem (zwykle pomijanym) jest -1, co oznacza, że nie ma ograniczeń co do liczby elementów 

tablicy, które można utworzyć podczas dzielenia tego ciągu. Flaga PREG_SPLIT_OFFSET_CAPTURE 

mówi, że dla każdego utworzonego elementu tablicy zostanie również zwrócone przesunięcie miejsca, 

w którym wystąpił w ciągu. Możesz zobaczyć na wyjściu tego przykładu, że każdy podciąg jest 

elementem tablicy, a jego przesunięcie w ciągu to kolejna tablica składająca się z dwóch elementów, 

elementu tablicy (podłańcucha) i pozycji przesunięcia, w której ten podciąg został znaleziony w 

oryginale strunowy. 

Funkcja preg_grep() 



Podobnie jak w przypadku polecenia grep systemu UNIX, funkcja preg_grep() zwraca tablicę wartości 

pasujących do wzorca znajdującego się w tablicy zamiast do szukanego ciągu. Możesz także odwrócić 

wyszukiwanie i uzyskać tablicę wszystkich elementów, które nie zawierają szukanego wzorca (np. UNIX 

grep -v), używając flagi PREG_ 

Format 

array preg_grep ( string pattern, array input [, int flags] ) 

Przykład 

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

<body bgcolor="lavender"> 

<font face="verdana" > 

<b> 

<h2>The preg_grep() Function</h2> 

<font size="+1"> 

<pre> 

<?php 

1 $regex="/Pat/"; 

2 $search_array=array("Margaret","Patsy", "Patrick", 

"Patricia", "Jim"); 

sort($search_array); 

3 $newarray=preg_grep( $regex, $search_array ); 

4 print "Found ". count($newarray). " matches\n"; 

5 print_r($newarray); 

6 $newarray=preg_grep($regex,$search_array, 

PREG_GREP_INVERT); 

print "Found ". count($newarray). " that didn't match\n"; 

print_r($newarray); 

?> 

</b> 

</pre> 

</font> 

</body> 

</html> 



Wyjaśnienie 

1 Zmienna $regex ma przypisane wyrażenie regularne / Pat /, które będzie później używane przez 

preg_grep() jako wzorzec wyszukiwania. 

2 Ta tablica zostanie użyta jako temat wyszukiwania za pomocą funkcji preg_grep(). 

3 Po posortowaniu tablicy funkcja preg_grep() wyszuka wzorzec / Pat / w każdym elemencie tablicy 

oraz zwróci i przypisze dopasowane elementy tablicy do innej tablicy o nazwie $newarray. 

4 Funkcja count() zwraca liczbę elementów w nowej tablicy; to znaczy liczba elementów, w których 

znaleziono wzorzec / Pat /. 

5 Zostaną wyświetlone znalezione elementy. Zauważ, że wartości indeksu zostały zachowane. 

6 Jeśli określono flagę PREG_GREP_INVERT, funkcja preg_grep() dopasuje i zwróci wszystkie elementy, 

które nie zostały znalezione w oryginalnej tablicy 

Uzyskiwanie kontroli - metaznaki wyrażenia regularnego 

Metaznaki wyrażeń regularnych to znaki, które nie reprezentują siebie. Są wyposażone w specjalne 

uprawnienia, które pozwalają w jakiś sposób kontrolować wzorzec wyszukiwania (np. znajdowanie 

wzorca tylko na początku wiersza, na końcu wiersza lub jeśli zaczyna się od dużej lub małej litery ). 

Metaznaki stracą swoje specjalne znaczenie, jeśli będą poprzedzone odwrotnym ukośnikiem. Na 

przykład, metaznak kropki reprezentuje dowolny pojedynczy znak, ale poprzedzony odwrotnym 

ukośnikiem jest tylko kropką lub kropką. Jeśli widzisz ukośnik odwrotny poprzedzający metaznak, 

ukośnik odwrotny wyłącza znaczenie metaznaku, ale jeśli widzisz ukośnik odwrotny poprzedzający znak 

alfanumeryczny w wyrażeniu regularnym, to ukośnik odwrotny służy do tworzenia metasymbolu. 

Metasymbol zapewnia prostszą formę reprezentacji niektórych metaznaków wyrażeń regularnych. Na 

przykład [0-9] oznacza liczby z zakresu od 0 do 9, a \ d oznacza to samo. [0-9] używa klasy znaków w 

nawiasach kwadratowych, podczas gdy \ d jest metasymbolem 

Klasa znaku: Do czego pasuje: Metaznak 

Pojedyncze znaki i cyfry. :  

Dopasowuje dowolny znak z wyjątkiem nowej linii :  . 

Dopasowuje dowolny pojedynczy znak w zestawie.  : [a-z0-9] 

Dopasowuje dowolny pojedynczy znak spoza zestawu. : [^ a-z0-9] 

Pojedyncze znaki i cyfry –Metasymbols: 

Dopasowuje jedną cyfrę. : \ d  

Dopasowuje niecyfrę , tak samo jak [^ 0-9] : \D 

Dopasowuje znak alfanumeryczny (słowo). : \w 

Dopasowuje znak inny niż alfanumeryczny (inny niż słowo) :\W 

Białe znaki: 

Dopasowuje białe znaki, spacje, tabulatory i znaki nowej linii. : \ s 

Dopasowuje znak niebędący białą spacją. : \ S 



Dopasowuje nową linię. : \ n 

Pasuje do zwrotu. : \ r 

Dopasowuje kartę .: \ t 

Pasuje do kanału formularza. : \ f 

Dopasowuje znak null: \ 0 

Zakotwiczone znaki 

Dopasowuje granicę słowa. : \b 

Dopasowuje granicę bez słów. :\B 

Dopasowuje do początku wiersza. : ^ 

Dopasowuje do końca wiersza. : $ 

Dopasowuje tylko początek łańcucha. :\A 

Dopasowuje koniec ciągu lub linii. :\D 

Powtarzające się znaki 

Pasuje do 0 lub 1 wystąpień litery x: x? 

Pasuje do 0 lub więcej wystąpień litery x: x * 

Dopasowuje 1 lub więcej wystąpień litery x. : x + 

Zgrupowane znaki 

Dopasowuje co najmniej jeden wzorzec xyz (np. Xyxxyzxyz). : (xyz) + 

Dopasowuje co najmniej m wystąpień litery x i nie więcej niż n wystąpień litery x. : x {m, n} 

Alternatywne znaki 

Dopasowanie jednego z was, were, will: was| were | will 

Zapamiętane znaki 

Używany do odwołań wstecznych. : (string) 

Dopasowuje pierwszy zestaw nawiasów : \1 lub$1 

Dopasowuje drugi zestaw nawiasów. : \2 lub $2 

Pasuje do trzeciego zestawu nawias : \3 lub $3. 

Pozytywne patrzenie w przód i patrzenie w tył 

Dopasowuje x, ale nie pamięta dopasowania. Nazywa się to nawiasami nieprzechwyconymi. : (?:x) 

Dopasowuje x tylko wtedy, gdy po x następuje y. Na przykład / Jack (? = Sprat) / pasuje do Jacka tylko 

wtedy, gdy następuje po nim Sprat. / Jack (? = Sprat | Frost) / pasuje do Jacka tylko wtedy, gdy 

następuje po nim Sprat lub Frost. Ani Szprot, ani Frost nie są trzymane jako część tego, co zostało 

dopasowane : x (? = y) 



Dopasowuje x tylko wtedy, gdy po x nie następuje y. Na przykład /\d+(?!\.)/ dopasowuje jedną lub 

więcej liczb tylko wtedy, gdy nie występują po nich kropki dziesiętne : x (?: y) 

Poniższe wyrażenie regularne zawiera metaznaki: 

/^a...c/ 

Pierwszym metaznakiem jest daszek (^). Metaznak daszka pasuje do łańcucha tylko wtedy, gdy 

znajduje się na początku wiersza. Kropka (.) Służy do dopasowania dowolnego pojedynczego znaku, w 

tym spacji. To wyrażenie zawiera trzy kropki, które reprezentują dowolne trzy znaki. Aby znaleźć kropkę 

lub inny znak, który nie reprezentuje siebie, znak musi być poprzedzony ukośnikiem odwrotnym, aby 

zapobiec interpretacji. Wyrażenie brzmi: Wyszukaj na początku wiersza literę a, po której następują 

dowolne trzy pojedyncze znaki, a następnie litera c. Dopasuje na przykład abbbc, a123c, a c, aAx3c itd., 

Tylko jeśli te wzorce zostały znalezione na początku wiersza. 

W poniższych przykładach wykonujemy dopasowania do wzorca, wyszukiwania i zamiany na podstawie 

danych z pliku tekstowego o nazwie data.txt. W programie PHP plik zostanie otwarty i po krótkiej pętli 

odczytana zostanie każda linia. Funkcje omówione w poprzedniej sekcji zostaną użyte do znalezienia 

wzorców w każdej linii pliku. Wyrażenia regularne będą zawierały metaznaki opisane w tabeli 12.6. 

Zakotwiczanie metaznaków 

Często konieczne jest znalezienie wzorca tylko wtedy, gdy znajduje się on na początku lub na końcu 

wiersza, słowa lub ciągu. Metaznaki „zakotwiczenia” są oparte na pozycji tuż po lewej lub po prawej 

stronie dopasowywanego znaku. Kotwice są technicznie nazywane asercjami o zerowej szerokości, 

ponieważ odpowiadają pozycjom, a nie rzeczywistym znakom w ciągu; na przykład / ^ abc / oznacza 

znalezienie abc na początku wiersza, gdzie ^ oznacza pozycję, a nie rzeczywisty znak 

W poniższych przykładach wykonujemy dopasowania do wzorca, wyszukiwania i zamiany na podstawie 

danych z pliku tekstowego o nazwie data.txt. W programie PHP plik zostanie otwarty i po krótkiej pętli 

odczytana zostanie każda linia. Funkcje omówione w poprzedniej sekcji zostaną użyte do znalezienia 

wzorców w każdej linii pliku.  

Zakotwiczanie metaznaków  

Często konieczne jest znalezienie wzorca tylko wtedy, gdy znajduje się on na początku lub na końcu 

wiersza, słowa lub ciągu. Metaznaki „zakotwiczenia” (patrz Tabela 12.7) są oparte na pozycji tuż po 

lewej lub po prawej stronie dopasowywanego znaku. Kotwice są technicznie nazywane asercjami o 

zerowej szerokości, ponieważ odpowiadają pozycjom, a nie rzeczywistym znakom w ciągu; na przykład 

/ ^ abc / oznacza znalezienie abc na początku wiersza, gdzie ^ oznacza pozycję, a nie rzeczywisty znak. 

Metaznak: Co dopasowuje 

^: Dopasowuje do początku wiersza lub początku łańcucha. 

$: Dopasowuje do końca linii lub końca ciągu. 

\ A: Dopasowuje początek łańcucha. 

\ b: dopasowuje granicę słowa. 

\ B: dopasowuje granicę bez słów. 

\ D: Dopasowuje koniec łańcucha. 

Kotwica początku linii 



Metaznak ^ nazywany jest kotwicą początku wiersza. Jest to pierwszy znak w wyrażeniu regularnym i 

pasuje do wzorca znajdującego się na początku wiersza lub ciągu. 

Przykład  

(The file data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

3 $text = fgets($fh); 

4 if (preg_match("/^B/", $text)){ 

5 echo "$text"; 

} 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

Betty Boop 200 

BB Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu. 



4 Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli dopasowany zostanie wzorzec składający się z 

łańcucha rozpoczynającego się od litery B. 

5 Wydrukowane zostaną dopasowane wiersze. 

Kotwica na końcu linii 

Kotwica końca linii, znak dolara, służy do wskazania pozycji końcowej w wierszu. Znak dolara musi być 

ostatnim znakiem we wzorcu, tuż przed zamykającym ogranicznikiem ukośnika w wyrażeniu 

regularnym, w przeciwnym razie nie oznacza już „kotwicy końca wiersza”. 

W przypadku przenoszenia plików między systemami Windows i UNIX kotwica końca linii może nie 

działać. Możesz użyć programów, takich jak dos2unix, aby rozwiązać ten problem. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

3 $text = fgets($fh); 

4 if (preg_match("/0$/", $text)){ 

5 echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 



Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu. 

4 Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli dopasowany zostanie wzorzec składający się z linii 

kończącej się na 0. Metaznak $ wskazuje, że po 0 musi następować nowa linia. 

5 Wydrukowane zostaną dopasowane wiersze. 

Granice słów 

Granica słowa jest reprezentowana w wyrażeniu regularnym przez metasymbol \ b. Możesz wyszukać 

słowo, które zaczyna się wzorem, kończy wzorem lub zarówno zaczyna się, jak i kończy wzorem; na 

przykład / \ blove / dopasowuje słowo zaczynające się od wzorca miłość i będzie pasowało do 

kochanka, kochanego lub uroczego, ale nie znajdzie rękawicy. / love \ b / dopasowuje słowo kończące 

się wzorem love i pasuje do rękawiczki, goździka lub miłości, ale nie do koniczyny. / \ blove \ b 

dopasowuje wyraz zaczynający się i kończący wzorem love, a dopasowuje tylko słowo love. 

Przykład. 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Script) 

<?php 



$fh=fopen("data.txt", "r"); 

while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

1 if (preg_match("/\bbear\b/i", $text)){ 

2 echo "$text"; 

} 

} 

?> 

(The Output) 

Mama Bear 702 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli dopasowany zostanie wzorzec składający się ze 

słowa bear, a wielkość liter nie jest uwzględniana. Ponieważ wyrażenie regularne jest zakotwiczone na 

obu końcach słowa za pomocą metasymbolu granicy słowa, \ b, w $ test dopasowywany jest tylko 

niedźwiedź, a nie „nie do zniesienia”, „broda” czy „niedźwiedzie”. 

2 Wydrukowane zostaną dopasowane wiersze. 

Dopasowywanie pojedynczych znaków i cyfr 

Istnieją metaznaki pasujące do pojedynczych znaków lub cyfr oraz pojedynczych znaków niebędących 

znakami lub niebędącymi cyframi, niezależnie od tego, czy są w zestawie, czy nie. 

Metaznak kropki 

Metaznak kropki pasuje do każdego pojedynczego znaku z wyjątkiem znaku nowej linii. Na przykład 

wyrażenie regularne / ab / jest dopasowywane, jeśli ciąg zawiera literę a, po której następuje dowolny 

pojedynczy znak (z wyjątkiem \ n), po którym następuje litera b, natomiast wyrażenie /.../ pasuje do 

dowolnego ciągu zawierającego co najmniej trzy znaki. Aby dopasować dosłownie kropkę, metaznak 

kropki musi być poprzedzony ukośnikiem odwrotnym; na przykład /love\./ pasuje do love. nie 

kochanek. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 



Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

3 $text = fgets($fh); 

4 if( preg_match("/^... /", $text )){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Jon DeLoach 500 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu. 

4 Wyrażenie regularne / ^ ... / zawiera metaznak kropki. Wyrażenie regularne oznacza: przejdź na 

początek (^) wiersza i znajdź dowolne trzy znaki, po których następuje spacja. (Metaznak kropki nie 

pasuje do znaku nowej linii). Jedyna linia, która pasowała do wzorca, zaczyna się od Jon. Rozpoczyna 

się trzema znakami, po których następuje spacja. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 



Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 $newtext=preg_replace("/J../", "Daniel", $text); 

echo "$newtext"; 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Daniel DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_replace () jest wyrażenie regularne zawierające metaznak 

kropki. Jeśli wyrażenie regularne (duże J, po którym następują co najmniej dwa znaki) zostanie 

dopasowane w $ text, znaleziony wzorzec zostanie zastąpiony przez Daniel. 

Klasa postaci 

Klasa znaków reprezentuje jeden znak z zestawu znaków. Na przykład [abc] dopasowuje a, b lub c; [a-

z] dopasowuje jeden znak z zestawu znaków w zakresie od a do z; a [0-9] dopasowuje jeden znak z 

zakresu cyfr od 0 do 9. Jeśli klasa znaków zawiera początkowy daszek ^, to klasa reprezentuje dowolny 



znak spoza zestawu; na przykład [^ a-zA-Z] dopasowuje pojedynczy znak spoza zakresu od a do z lub 

od A do Z, a [^ 0-9] dopasowuje pojedynczą cyfrę spoza zakresu od 0 do 9 

Metaznak: Co dopasowuje 

[abc]: odpowiada a, b lub c. 

[a – z0–9_]: dopasowuje dowolny pojedynczy znak w zestawie. 

[^ a – z0–9_]: dopasowuje dowolny pojedynczy znak spoza zestawu. 

PHP udostępnia dodatkowe metasymboli reprezentujące klasę znaków. Symbole \ d i \ D reprezentują 

odpowiednio pojedynczą cyfrę i pojedynczą cyfrę (to samo co [0-9] i [^ 0-9]); \ w i \ W reprezentują 

odpowiednio pojedynczy znak słowa i pojedynczy znak niebędący słowem (to samo co [A-Za-z_0-9] i [^ 

A-Za-z_0-9]). Jeśli szukasz określonego znaku w wyrażeniu regularnym, możesz użyć metaznaku kropki 

do reprezentowania pojedynczego znaku lub klasy znaków, która pasuje do jednego znaku z zestawu 

znaków. Oprócz klasy kropek i znaków PHP obsługuje niektóre symbole z odwrotnym ukośnikiem 

(zwane metasymbolami) reprezentujące pojedyncze znaki. 

Dopasowywanie jednego znaku z zestawu 

Klasa znaków wyrażenia regularnego reprezentuje jeden znak z zestawu znaków, jak pokazano w 

przykładzie 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

3 $text = fgets($fh); 

4 if(preg_match("/^[BKI]/",$text)){ 

5 echo "$text"; 



} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu. 

4 Wyrażenie regularne / ^ [BKI] / zawiera klasę znaków pasującą do łańcucha, który zawiera jedną 

wielką literę z zestawu [BKI], co oznacza: a B lub K lub I. Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, 

jeśli wzorzec jest dopasowane. 

5 Te wiersze zaczynają się od jednego z trzech znaków B, K lub I. 

Dopasowywanie jednego znaku w zakresie 

Klasę znaku można również przedstawić jako zakres znaków, umieszczając myślnik między dwoma 

znakami, z których pierwszy oznacza początek zakresu, a drugi koniec zakresu; na przykład [0-9] 

oznacza jeden znak z zakresu od 0 do 9, a [A-Za-z0-9] reprezentuje jeden znak alfanumeryczny. Jeśli 

chcesz przedstawić zakres od 10 do 13, wyrażeniem regularnym będzie / 1 [0-3] /, a nie / [10-13] /, 

ponieważ w klasie znaków można dopasować tylko jeden znak. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 



---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

3 $text = fgets($fh); 

4 if(preg_match("/[E-M]/",$text)){ 

5 echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Mama Bear 702 

Igor Chevsky 300 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Dla każdej iteracji pętli funkcja fgets() czyta wiersz tekstu. 

4 Wyrażenie regularne / [E-M] / zawiera klasę znaków pasującą do łańcucha zawierającego pojedynczy 

znak z zakresu znaków między E a M. Funkcja preg_match() zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie 

dopasowany. 

5 Każdy z tych wierszy zawiera wielką literę z zakresu od E do M. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 



Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/[a-z] [0-5]/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match () jest wyrażenie regularne zawierające klasy znaków 

wykorzystujące zakres, [a-z] i [0-9]. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany 

w $ text; to znaczy jedna mała litera z zakresu od a do z, spacja i cyfra od 0 do 9 

Dopasowanie jednego znaku nie w zestawie 

Gdy zestaw znaków zawiera daszek bezpośrednio po otwierającym nawiasie kwadratowym, 

wyszukiwanie jest odwracane; to znaczy, że wyrażenie regularne reprezentuje jeden znak spoza 



zestawu lub zakresu. Na przykład [^ a-z] reprezentuje jeden znak, który nie należy do zakresu od a do 

z. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/^[^BKI]/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 



2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające klasy znaków 

wykorzystujące zakres [^ BKI]]. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w 

$text; to znaczy, wiersz zaczyna się od jednego znaku, który nie jest B, K ani I. Znak ^ oznacza „nie”, gdy 

jest ujęty w nawiasy kwadratowe jako część zestawu znaków. 

Metasymbole 

Metasymbol oferuje alternatywny sposób przedstawiania klasy znaków lub białych znaków. Na 

przykład, zamiast przedstawiać liczbę jako [0-9], można ją przedstawić jako \ d, a alternatywą dla 

reprezentacji innej niż liczba [^ 0-9] jest \ D. Metasymboli są łatwiejsze w użyciu i do pisania. 

Symbol: - Co dopasowuje: Klasa znaku 

\ d: Jedna cyfra: [0–9] 

\ D: Jedna niecyfra: [^ 0-9] 

\ w: Znak jednego słowa: [A-Za-z0-9_] 

\ W: jeden znak niebędący słowem: [^ A-Za-z0-9] 

\ s: Jeden biały znak (tabulator, spacja, nowa linia, powrót karetki, wysuw strony, tabulator pionowy) 

\ S Jeden znak inny niż spacja 

Metasymbole reprezentujące cyfry i spacje 

Klasa znaków [0-9] reprezentuje jedną cyfrę z zakresu od 0 do 9, podobnie jak metasymbol \ d. Aby 

utworzyć wyrażenie regularne pasujące do trzech cyfr, możesz napisać / [0-9] [0-9] [0-9] / lub po prostu 

/ \ d \ d \ d /. Aby przedstawić spację, możesz wstawić spację lub użyć metasymbolu \ s. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 



1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

while( ! feof($fh)){ 

2 $text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/h\s\d\d\d/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające metasymbol \ s 

reprezentujący spację, a \ d reprezentujący cyfrę. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie 

dopasowany w $text; to znaczy wiersz zawiera h, po którym następuje spacja i trzy cyfry. 

Metasymbole reprezentujące alfanumeryczne znaki słowne 

Metasymbol reprezentujący jeden znak alfanumeryczny to \ w, znacznie łatwiejszy do napisania niż [a-

zA-Z0-9_]. Aby nie reprezentować jednego znaku alfanumerycznego, wystarczy użyć metasymbolu \ 

W, który jest taki sam jak [^ a-zAZ0-9_]. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 



---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/^\w\w\w\W/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Jon DeLoach 500 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające trzy 

alfanumeryczne znaki słowne, \ w \ w \ w. 

\ W reprezentuje klasę znaków [A-Za-z0-9_]. Metasymbol \ W reprezentuje klasę znaków [^ A-Za-z0-

9_]. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $ text; to znaczy, że wiersz 

zaczyna się od trzech alfanumerycznych znaków słownych, po których następuje znak, który nie jest 

znakiem alfanumerycznym. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 



BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 $newtext=preg_replace("/\W\D/","XX",$text); 

echo "$newtext"; 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

MamaXXear 702  

SteveXXlenheim 100 

BettyXXoop 200 

IgorXXhevsky 300 

NormaXXord 400 

JonXXeLoach 500 

KarenXXvich 600 

BBXXingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_replace () jest szukana wartość, wyrażenie regularne 

zawierające jedno niealfanumeryczne \ W (to samo co [^ A-Za-z0- 9_]) i jedno niecyfra \ D (to samo co 

[^ 0-9_ ]). Drugi argument XX to wartość zastępcza. Funkcja zamieni $ text na XX, jeśli dopasowane 

wyrażenie regularne. 

Metaznaki do powtarzania dopasowań wzorców 

W poprzednich przykładach metaznak odpowiadał pojedynczemu znakowi. A jeśli chcesz dopasować 

więcej niż jedną postać? Na przykład, powiedzmy, że szukasz wszystkich wierszy zawierających imiona 

i nazwiska, a pierwsza litera musi być wielka, co można przedstawić jako [A-Z], ale kolejne litery są 

małe, a liczba liter w każdej nazwie jest różna. [a-z] pasuje do jednej małej litery. Jak możesz dopasować 



jedną lub więcej małych liter? Zero lub więcej małych liter? Aby to zrobić, możesz użyć tak zwanych 

kwantyfikatorów. Aby dopasować jedną lub więcej małych liter, wyrażenie regularne można zapisać: / 

[a-z] + / gdzie znak + oznacza „jeden lub więcej poprzednich znaków”, w tym przypadku jedną lub 

więcej małych liter. PHP udostępnia wiele kwantyfikatorów. 

Metaznak: Co dopasowuje 

x? : Dopasowuje 0 lub 1 wystąpień litery x. 

(xyz)? : Dopasowuje 0 lub 1 wzorzec xyz. 

x *: dopasowuje 0 lub więcej wystąpień litery x. 

(xyz) *: dopasowuje 0 lub więcej wzorców xyz. 

x +: dopasowuje 1 lub więcej wystąpień litery x. 

(xyz) +: dopasowuje jeden lub więcej wzorców xyz. 

x {m.}: Dopasowuje dokładnie m wystąpień litery x. 

x {m, n}: dopasowuje co najmniej m wystąpień litery x i nie więcej niż n wystąpień litery x. 

x {m,}: dopasowuje m lub więcej wystąpień litery x. 

Czynnik chciwości 

Zwykle kwantyfikatory są chciwe; to znaczy, dopasowują się do największego możliwego zestawu 

znaków, zaczynając od lewej strony ciągu i wyszukując w prawo, szukając ostatniego możliwego znaku, 

który spełniłby warunek. Na przykład, biorąc pod uwagę ciąg: 

var string = "ab123456783445554437AB" 

i wyrażenie regularne: 

/ ab [0–9] * / 

jeśli funkcja preg_replace () miałaby zastąpić to, co jest dopasowane przez „X”: 

$ new_string = preg_replace (/ ab [0-9] / *, "X", "ab12345678445554437AB"); 

wynikowy ciąg miałby postać: 

„XAB” 

Gwiazdka to chciwy metaznak. Dopasowuje zero lub więcej poprzedzających znaków. Innymi słowy, 

przywiązuje się do poprzedzającego go znaku; w poprzednim przykładzie gwiazdka jest dołączana do 

klasy znaków [0-9]. Dopasowywanie rozpoczyna się od lewej strony, wyszukując ab, po którym 

następuje zero lub więcej liczb z zakresu od 0 do 9. Nazywa się to chciwym, ponieważ dopasowywanie 

trwa do znalezienia ostatniej liczby, w tym przykładzie liczby 7. Wzorzec ab i wszystkie liczby z zakresu 

od 0 do 9 są zastępowane pojedynczym znakiem X. Zachłanność można wyłączyć, aby zamiast 

dopasowywać do maksymalnej liczby znaków, dopasowanie odbywa się na minimalnej liczbie 

znalezionych znaków. Odbywa się to poprzez dodanie znaku zapytania po chciwym metaznaku. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 



Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/e\s?[A-Z]/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

Steve Blenheim 100 

Jon DeLoach 500 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy 

metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text; to znaczy litera 

e, po której następuje spacja lub brak spacji i duża litera. 

Znak zapytania oznacza „zero lub jeden z poprzedzających znaków”. Zauważ, że litera e w DeLoach nie 

jest zakończona spacją (zero lub  więcej przestrzeni). 



Metaznak * i chciwość 

Metaznak * jest często błędnie rozumiany jako symbol wieloznaczny, który pasuje do wszystkiego, ale 

pasuje tylko do znaku, który go poprzedza. W wyrażeniu regularnym / ab * c / gwiazdka jest dołączona 

do litery b, co oznacza, że zostanie dopasowanych zero lub więcej wystąpień litery b. Wszystkie ciągi 

abc, abbbbbbc i ac byłyby dopasowane. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Program) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/B[a-z]*/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

Mama 

Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 



BB Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy 

metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text: to znaczy 

wzorzec, który zaczyna się od dużej litery B, po której następuje zero lub więcej małych liter. Jedynym 

znakiem wymaganym do dopasowania jest pierwsze B. Klasa znaków oznaczonych gwiazdką 

reprezentuje zero lub więcej liter od a do z, co oznacza, że może ich nie być w ogóle, jak pokazano w 

BB Kingson. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

----------------------------------------------------------------- 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/^[A-Z][a-z]*\s[A-Z][a-z]*\s/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 



(Output) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Karen Evich 600 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy 

metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany do $text: to znaczy 

wzorzec, który zaczyna się od dużej litery, po której następuje zero lub więcej małych liter, spacja, 

kolejna wielka litera, po której następuje zero lub więcej małych liter (tylko małe litery) i spacja. 

Ponieważ nazwisko DeLoach zawiera wielką literę D, po której występują zarówno duże, jak i małe 

litery, ta linia nie jest zgodna. Pierwsze imię w BB Kingson nie pasuje, ponieważ po pierwszej literze nie 

występuje mała litera ani spacja. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 



3 if(preg_match("/^[A-Z][a-z]*\s[A-Z][a-zAZ]*\ 

s/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy 

metaznak. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text: to znaczy 

wzorzec, który zaczyna się od dużej litery, po której następuje zero lub więcej małych liter, spacja, 

kolejna wielka litera, po których następuje zero lub więcej dużych i małych liter litery. W poprzednim 

przykładzie DeLoach nie pasował, ponieważ nazwisko zawierało kombinację wielkich i małych liter. Ten 

problem został rozwiązany w tym przykładzie, włączając [a-zA-Z] do wyrażenia, McDougal lub 

MacDonald również by się zgadzali, ale co z O’Reilley? 

Metaznak + i chciwość 

Metaznak + dołącza się do poprzedniego znaku i dopasowuje do co najmniej jednego z tych znaków. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 



Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/B[a-z]+/", $text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Pierwszym argumentem funkcji preg_match() jest wyrażenie regularne zawierające chciwy 

metaznak, znak +. Funkcja zwróci wartość TRUE, jeśli wzorzec zostanie dopasowany w $text; to jest 

wzór składający się z dużej litery B, po której następuje jedna lub więcej małych liter [a-z] +. 

Dopasowanie do powtarzających się znaków 

Aby dopasować znak, który jest powtarzany kilka razy, po znaku następuje zestaw nawiasów 

klamrowych zawierający liczbę oznaczającą, ile razy wzorzec powinien zostać powtórzony. Pojedyncza 

liczba w nawiasach klamrowych (np. {5}) oznacza dokładną liczbę wystąpień; dwie liczby oddzielone 

przecinkiem (np. {3,10}) oznaczają zakres łączny; a liczba, po której następuje przecinek (np. {4,}), 

reprezentuje liczbę znaków i dowolną wartość po niej. 

Powtarzające się znaki 



Metaznak: Co robi 

a {10}: Dopasowuje dokładnie 10 wystąpień litery a. 

a {3,5}: Dopasowuje od 3 do 5 wystąpień litery a. 

a {6,}: Dopasowuje 6 lub więcej wystąpień litery a. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/\s\d{3}$/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

----------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 



Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Wyrażenie regularne zawiera metaznaki {} nawiasu klamrowego, które reprezentują liczbę 

powtórzeń wyrażenia poprzedzającego. Wyrażenie dopasowuje spację, po której następują dokładnie 

3 powtarzające się cyfry, zakotwiczone na końcu wiersza ($). 

Metaznaki, które wyłączają chciwość 

Umieszczenie znaku zapytania po chciwym kwantyfikatorze powoduje wyłączenie chciwości, a 

wyszukiwanie kończy się po pierwszym dopasowaniu, a nie ostatnim. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 $newtext=preg_replace("/B.* /","John ",$text); 

echo "$newtext"; 



} 

echo "--------------------\n"; 

4 rewind($fh); 

5 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

6 $newtext=preg_replace("/B.*? /","John ",$text); 

echo "$newtext"; 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

----------------------Greed turned on 

Mama John 702 

Steve John 100 

John 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

John 803 

--------------------Greed turned off 

Mama John 702 

Steve John 100 

John John 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

John Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik tekstowy data.txt zostaje otwarty do odczytu. 



2 Dopóki plik nie zostanie osiągnięty, pętla while będzie kontynuowała zapętlenie, odczytując z pliku 

po jednym wierszu. 

3 Wyrażenie regularne zawiera B. *. . * Oznacza zero lub więcej dowolnego znaku. Kiedy litera B 

zostanie dopasowana, to i wszystkie znaki po niej, aż do ostatniej spacji, zostaną zużyte i zastąpione 

przez „John”. Niedźwiedź w linii Mama Niedźwiedź zostanie zastąpiony przez Johna; Blenheim w linii 

Steve Blenheim zostaje zastąpiona przez „John”; a Betty Boop również zostaje zastąpiona przez „John”. 

4 Funkcja rewind() przenosi wskaźnik pliku z powrotem na początek pliku ($ fh), abyśmy mogli 

ponownie przeglądać go w pętli. 

5 Pętla while zaczyna przechodzić przez plik, wiersz po wierszu, aż do osiągnięcia końca pliku. 

6 Umieszczając? po. * współczynnik chciwości gwiazdki jest wyłączony; to znaczy znajdź literę B, po 

której następuje zero lub więcej znaków aż do pierwszej spacji i zastąp ją „John”. 

Metaznaki dla Alternacji 

Alternacja umożliwia dopasowanie wyrażenia regularnego do alternatywnych wzorców; na przykład 

wyrażenie regularne / John | Karen | Steve / dopasuje wiersz zawierający John, Karen lub Steve. Jeśli 

Karen, John lub Steve są na różnych liniach, wszystkie wiersze są dopasowane. Każde z alternatywnych 

wyrażeń jest oddzielone pionową kreską (pionową kreską), a wyrażenia mogą składać się z dowolnej 

liczby znaków, w przeciwieństwie do klasy znaków, która pasuje tylko do jednego znaku; to znaczy / a 

| b | c / to to samo, co [abc], podczas gdy / ab | de / nie może być reprezentowane jako [abde]. Wzorzec 

/ ab | de / to ab lub de, podczas gdy klasa [abcd] reprezentuje tylko jeden znak w zestawie, a, b, c lub 

d. 

Przykład  

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 



3 if(preg_match("/Steve|Betty|Jon/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Jon DeLoach 500 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Symbol potoku, |, jest używany w wyrażeniu regularnym w celu dopasowania do zestawu 

alternatywnych wzorców łańcuchowych. Jeśli zostanie znaleziony którykolwiek ze stringów, Steve, 

Betty lub Jon, mecz kończy się sukcesem. Funkcja preg_match zwróci wartość true, jeśli wzorzec 

zawiera Steve, Betty lub Jon. 

Grupowanie lub klastrowanie 

Jeśli wzorzec wyrażenia regularnego jest ujęty w nawiasy, tworzony jest wzór podrzędny. Wtedy, na 

przykład, zamiast zachłannych metaznaków pasujących do zera, jednego lub więcej poprzedniego 

pojedynczego znaku, mogą one pasować do poprzedniego podwzorca. Alternacją można również 

sterować, jeśli wzory są umieszczone w nawiasach. Ten proces grupowania znaków jest również 

nazywany grupowaniem. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 



(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/(Steve|Alexander) Blenheim/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Steve Blenheim 100 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Wyrażenie regularne zawiera znak zmiany; alternatywnymi wzorami są Steve i Alexander? Po 

umieszczeniu tego wzorca w nawiasach jest on traktowany jako zgrupowana jednostka, dzięki czemu 

wyrażenie regularne pasuje do Steve'a Blenheima lub Alexandra Blenheima. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

---------------------------------------------------------------- 

(The PHP Script) 

<?php 



1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/(ma)+/",$text)){ 

echo "$text"; 

} 

} 

?> 

---------------------------------------------------------------- 

(Output) 

Mama Bear 702 

Norma Cord 400 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Jeśli zostanie znalezione jedno lub więcej wystąpień wzorca ma, funkcja preg_match () zwróci 

wartość TRUE. Metaznak + jest stosowany do grupy znaków w nawiasach; to jest, mama. 

Pamiętanie lub przechwytywanie 

Jeśli wzorzec wyrażenia regularnego jest ujęty w nawiasy, tworzony jest wzór podrzędny. Wzór 

podrzędny znajduje się w trzecim argumencie funkcji preg_match() jako tablica wzorców podrzędnych. 

Dzięki preg_replace() do wzorców w nawiasach można odwoływać się wstecz przy użyciu ukośnika 

odwrotnego i numeru wzorca; na przykład pierwszy wzorzec w nawiasach jest oznaczony jako \ 1, drugi 

jako \ 2, trzeci jako \ 3, aż do \ 9. W przypadku ujęć w cudzysłów odwołania wsteczne są określane jako 

\\ 1, \\ 2, \\ 3 i tak dalej. Nowsze wersje PHP używają 1 $, 2 $, 3 $ itd. Zamiast odwrotnych ukośników 

bez ograniczenia liczby przechwytywanych wzorców podrzędnych. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 



BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 if(preg_match("/(Steve)\s(Blenheim)/",$text, 

$matches)){ 

echo "$matches[0]\n"; 

echo "$matches[1]\n"; 

echo "$matches[2]\n"; 

} 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

Steve Blenheim 

Steve 

Blenheim 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Wyrażenie regularne zawiera dwa wzorce podrzędne, Steve i Blenheim, oba ujęte w nawiasach. Te 

wzorce są przechwytywane i zapisywane w trzecim argumencie do preg_match (), tablicy o nazwie 

$matches, która zawiera cały wzorzec w $matches[0], przechwyconym wzorcu Steve w $matches oraz 

przechwyconym wzorcu, Blenheim, w $matches. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 



Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 $new=preg_replace("/(Betty)\s(Boop)/",'$2, $1',$text); 

4 echo "$new"; 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Boop, Betty 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Funkcja preg_replace() przeszuka ciąg docelowy zawierający wyrażenie regularne z dwoma wzorami 

podrzędnymi w nawiasach. Pierwsza, (Betty), zostanie pobrana za 1 dolara, druga, (Boop), za 2 dolary. 

Drugim argumentem jest łańcuch zastępczy i zawiera przechwycone wzorce podrzędne. Powoduje 

powstanie podwzorów odwrócone w ciągu zastępującym. 



4 Wynik z pre_replace() zawiera nowy ciąg $new, po zamianie. 

Wyszukiwanie, przechwytywanie i zastępowanie 

Jeśli wzorzec wyszukiwania zawiera ciągi ujęte w nawiasy (przechwycone), do tych wzorców 

podrzędnych można odwoływać się po stronie zamiany za pomocą liczb z odwrotnym ukośnikiem, 

takich jak \ 1, \ 2, do \ 9, lub w preferowany sposób od PHP 4.0.4, z $ 1, 2 USD, do 99 USD. Liczba odnosi 

się do pozycji, w której wzór ujęty w nawiasy jest umieszczony we wzorcu wyszukiwania (od lewej do 

prawej); na przykład pierwszy przechwycony ciąg jest wymieniony w zastępczym ciągu jako $ 1, drugi 

jako $2 i tak dalej. $0 lub \ 0 odnosi się do tekstu, do którego pasuje cały wzorzec. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 $new_text=preg_replace("/(\w+)\s(\w+)\s(\w+)/",'$2, $1 

$3', 

$text); 

4 echo "$new_text"; 

} 

?> 

(Output) 

Bear, Mama 702 

Blenheim, Steve 100 



Boop, Betty 200 

Chevsky, Igor 300 

Cord, Norma 400 

DeLoach, Jon 500 

Evich, Karen 600 

Kingson, BB 803 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Funkcja preg_replace() przeszuka łańcuch docelowy zawierający wyrażenie regularne z trzema 

wzorami podrzędnymi w nawiasach. Pierwszy jeden (\ w +) zostanie przechwycony za 1 $, drugi (\ w +) 

za 2 $, a wszystko po ostatniej spacji zostanie przechwycone za 3 $. Drugi argument to łańcuch 

zastępujący i zawiera przechwycone wzorce podrzędne, które mają zostać wydrukowane w kolejności, 

w jakiej zostały umieszczone. 

4 Zmienna $new_text zawiera wynik zamiany; czyli odwrócenie imion i nazwisk oddzielonych 

przecinkiem. 

Przykład 

(The File data.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("data.txt", "r"); 

2 while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 list($fname, $lname, 



$number)=preg_split("/\s+/",$text); 

4 $new_number=preg_replace("/(\d{3})$/e",'$1 * 

1.1',$number); 

5 printf("%.2f\n", $new_number); 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 

772.20 

110.00 

220.00 

330.00 

440.00 

550.00 

660.00 

883.30 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while jest wykonywana. 

3 Funkcja preg_split() dzieli wiersz na jedną lub więcej spacji. Funkcja list () tworzy zmienne z każdego 

elementu zwróconego przez funkcję split(). 

4 Funkcja preg_replace() wyszuka dowolną końcówkę numeru w trzech cyfrach, przechwyć i zapisz te 

trzy cyfry w 1 $ i zastąp zapisaną liczbę tą liczbą, 1 $, pomnożoną przez 1,1; to znaczy zwiększyć liczbę 

o 10 procent. 

5 Funkcja printf() formatuje i wyświetla liczbę jako liczbę zmiennoprzecinkową z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku punkt. 

Pozytywne spojrzenie w przód 

Lookahead służy do doprecyzowania wyszukiwania, ale nie jest częścią wynikowego wzorca. 

Lookahead zagląda przed wzorzec w wyrażeniu regularnym, aby sprawdzić, czy tekst w lookahead 

istnieje. Tekst lookahead jest ujęty w nawiasy i poprzedzony znakiem? =. Tekst w lookahead nie jest 

przechwytywany, jak w poprzednich przykładach, ale jest używany tylko jako kryterium wyszukiwania. 

Na przykład wyrażenie regularne „/ Bob (? = Czarny | Jones) /” mówi, że szukaj Boba i spójrz w przód, 

aby zobaczyć, czy następny jest Czarny lub Jones, a jeśli tak, to jest dopasowanie. Nawiasy nie 

przechwytują i nie utworzą 1 $, a wartości Black i Jones nie zostaną zmienione w zamian. 

Przykład 



(The File moredata.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Mama Bird 234 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Mama Monkey 900 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP Script) 

<?php 

1 $fh=fopen("moredata.txt", "r"); 

2 while(! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 $newstring=preg_replace("/mama (monkey|bird)/i", 

"Papa $1",$text) ; 

print $newstring; 

} 

4 rewind($fh); 

# Forward lookahead 

print"-------lookahead---------\n"; 

while(! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

5 $newstring=preg_replace("/mama (?=monkey|bird)/i", 

"Papa ",$text) ; 

print $newstring; 

} 

?> 



(Output) 

Mama Bear 702 

Papa Bird 234 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Papa Monkey 900 

-------lookahead--------- 

Mama Bear 702 

Papa Bird 234 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Papa Monkey 900 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 W tym przykładzie nie zastosowano pozytywnego przewidywania. Zamiast tego używa 

przechwytywania. Funkcja preg_replace() wyszukuje mamę małpkę lub mamusię. Jeśli zostanie 

znaleziona małpa lub ptak, ich wartość zostanie przechwycona i umieszczona w 1 $. Oryginalny sznurek 

zostanie zastąpiony przez Papa Bird i / lub Papa Monkey. Jeśli w zastępczym sznurku nie zostanie użyty 

1 $, zarówno mama małpka, jak i mama ptaszka zostaną zastąpione po prostu Papa. 

4 Funkcja rewind() przenosi wewnętrzny wskaźnik pliku na początek pliku. 

5 Funkcja preg_replace() wyszukuje mamę małpkę lub mamę ptaka, ale używa tak zwanego lookahead, 

tekstu poprzedzonego znakiem? = 



i ujęty w nawiasy. Przechwytywanie nie jest wykonywane w przypadku użycia lookahead. Zauważ, że 

tekst lookahead nie jest zawarty w tringu zastępczym. Po prostu stwierdza, że małpa lub ptak muszą 

podążać za mamą, ale nie są uważani za część tego, co zostanie zastąpione. Tato zastępuje mamę. 

Reszta łańcucha pozostaje nienaruszona. 

Pozytywne Lookbehind 

Podobnie jak pozytywne spojrzenie w przód, pozytywne spojrzenie w tył służy do doprecyzowania 

wyszukiwania, ale nie jest częścią wynikowego wzorca. Sprawdza, czy tekst w lookbind poprzedza 

przeszukiwany lub zastępowany wzorzec. Tekst lookbehind jest ujęty w nawiasy i poprzedzony 

znakiem? <=. Tekst nie jest przechwytywany, jak w poprzednich przykładach, ale jest używany tylko 

jako kryterium wyszukiwania. 

Przykład 

(The File moredata.txt Contents) 

Mama Bear 702 

Mama Bird 234 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Cord 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Mama Monkey 900 

----------------------------------------------------------------- 

<?php  

1 $fh=fopen("moredata.txt", "r"); 

2 while(! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

3 $newstring=preg_replace("/(?<=ma )[MC][a-z]+/", 

"Goose",$text) ; 

print $newstring; 

} 

?> 

------------------------------------------------------------------ 

(Output) 



Mama Bear 702 

Mama Bird 234 

Steve Blenheim 100 

Betty Boop 200 

Igor Chevsky 300 

Norma Goose 400 

Jon DeLoach 500 

Karen Evich 600 

BB Kingson 803 

Mama Goose 900 

Wyjaśnienie 

1 Plik data.txt zostaje otwarty do odczytu. 

2 Dopóki nie zostanie osiągnięty koniec pliku, pętla while będzie nadal wykonywana. 

3 Lookbehind to (? <= Ma). Tekst z tyłu to ma. Jeśli ten wzorzec poprzedza wzorzec w wyrażeniu 

regularnym „[BM] [a-z] +”, ciąg zostanie zastąpiony przez Goose; to znaczy Mama Bear i Norma Cord 

zostaną zastąpione przez Mama Goose i Norma Goose. Komentowanie wyrażeń regularnych i 

modyfikator x 

Możesz dodać spacje i komentarze do wyrażenia regularnego, jeśli chcesz wyjaśnić, w jaki sposób 

wyrażenie regularne jest podzielone i co oznacza każdy symbol. Jest to bardzo pomocne w rozwikłaniu 

długiego wyrażenia regularnego, które mogłeś odziedziczyć z innego programu i nie jesteś pewien, co 

się dzieje. W tym celu separator zamykający jest dodawany z modyfikatorem x. 

Przykład 

<?php 

1 # /^([A-Z][a-z]+)\s([A-Z][a-zA-Z]+)\s(\d{3})/ 

2 $regex = 

"/ 

^ # At the beginning of the line 

( # start a new subpattern $1 

[A-Z] # Find an uppercase letter 

[A-Za-z] # find an upper or lowercase letter 

* # match it zero or more times 

) # close first subpattern 

\s # find a whitespace character 



( # start another subpattern $2 

[A-Z] # match an uppercase letter 

[a-zA-Z] # match an upper or lowercase letter 

+ # match for one or more of them 

) # close the subpattern 

\s # match a whitespace character 

( # start subpattern $3 

\d # match a digit 

{3} # match it three times 

) # close the subpattern 

$ # end of line 

3 /x"; 

$fh=fopen("data.txt", "r"); 

while( ! feof($fh)){ 

$text = fgets($fh); 

$new_text=preg_replace("$regex",'$2, $1 $3', $text); 

echo "$new_text"; 

} 

?> 

(Output) 

Bear, Mama 702 

Blenheim, Steve 100 

Boop, Betty 200 

Chevsky, Igor 300 

Cord, Norma 400 

DeLoach, Jon 500 

Evich, Karen 600 

Kingson, BB 803 

Wyjaśnienie 

1 To jest wyrażenie regularne, które zbadamy, od lewej do prawej. 



2 Zmiennej $regex jest przypisywane wyrażenie regularne z komentarzem, w którym opisany jest każdy 

metaznak wyrażenia regularnego. Rozbijając wyrażenie w ten sposób, możesz rozszyfrować, co 

próbuje zrobić. 

3 Modyfikator x i koniec wyrażenia pozwalają, aby wyrażenie regularne zawierało spacje i komentarze 

bez żadnego wpływu na analizę wyrażenia regularnego. 

Wyszukiwanie wzorców w plikach tekstowych 

Być może do przechowywania informacji używasz raczej plików tekstowych niż bazy danych. Możesz 

przeprowadzić dopasowanie wzorców za pomocą wyrażeń regularnych, aby znaleźć określone dane z 

pliku przy użyciu wbudowanych funkcji PHP, takich jak preg_match (), preg_replace () i tak dalej. W 

poniższym przykładzie podano formularz, dzięki któremu użytkownik może wybrać wszystkie nazwiska 

i numery telefonów w ramach określonego numeru kierunkowego znalezionego w pliku tekstowym. 

Przykład 

(The Form) 

<html><head><title>Searching for a Phone from a 

File</title><head> 

<body bgcolor="silver"> 

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

<form action="patterns.php" method="POST"> 

<p> 

Please enter the area code 

1 <input type="text" name="area_code" size=5> 

<p> 

<input type="submit"> 

<input type="reset"> 

</form> 

</body> 

</html> 

------------------------------------------------------------------ 

(The PHP File) 

<html><head><title>Finding Patterns</title></head> 

<body bgcolor="silver"> 

<font face=verdana"> 

<b> 

<?php 



2 $filename="$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]/../mydir/datebook"; 

3 $lines = file($filename); 

4 $area_code=trim($_POST['area_code']); 

echo "<H2>Names and Phones in $area_code area code</h2>"; 

5 foreach ($lines as $the_line) { 

6 $fields=explode(":",$the_line); 

$name=$fields[0]; 

7 $phone=$fields[1]; 

$address=$fields[2]; 

$birthday=$fields[3]; 

$salary=$fields[4]; 

8 if( preg_match("/^$area_code-/","$phone")){ 

9 echo "$name: $phone<br />"; 

10 $count++; 

} 

} 

11 if ($count == 0 ){ 

echo "The area code is not found.<br />"; 

} 

?> 

</b> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 W tym formularzu HTML użytkownik jest proszony o wpisanie numeru kierunkowego w polu 

tekstowym 

2 To jest ścieżka do pliku tekstowego, który zostanie otwarty do odczytu. 

3 Wbudowana funkcja file () PHP odczytuje cały plik i przypisuje go do tablicy. Każdy element tablicy to 

wiersz pliku. 

4 Dane wejściowe przychodzące z formularza metodą POST są przypisywane do zmiennej $ area_code. 

5 Pętla foreach służy do cyklicznego przechodzenia przez tablicę; to znaczy każda linia pliku. 



6 Każdy wiersz jest podzielony na dwa pola, w których dwukropek oznacza separator pól. 

7 Zmienna $ phone zawiera pole telefonu, które będzie używane w poszukiwaniu numeru 

kierunkowego. 

8 Funkcja preg_match() wyszukuje w zmiennej $phone numer kierunkowy, którego zażądał użytkownik 

w formularzu. Wyrażenie regularne brzmi: idź na początek pola $phone, znajdź numer kierunkowy 

(wartość $area_code), po którym następuje myślnik. Jeśli żądany numer kierunkowy zostanie 

znaleziony, funkcja preg_match() zwraca wartość true i wprowadzany jest blok rozpoczynający się w 

linii 9. 

9 Nazwa i numer telefonu są drukowane, jak pokazano na rysunku 12.16. 10 Dla każdego udanego 

dopasowania licznik $count jest zwiększany o 1. 

11 Jeśli wartość $count wynosi 0, nie znaleziono żadnych dopasowań, a program wyświetla następną 

linię. 

Walidacja formularza w PHP 

Jeśli zamierzasz używać PHP do sprawdzania poprawności danych w formularzu do wypełniania, 

możesz użyć wyrażeń regularnych do tworzenia wyszukanych wzorców wyszukiwania adresów e-mail, 

numerów telefonów, danych kart kredytowych i tak dalej. Zamiast samodzielnie tworzyć wzorzec, 

istnieje wiele witryn sieci Web, które mogą Ci pomóc. Tabela 12.12 zawiera wyrażenia regularne dla 

danych wejściowych, które mogą być rutynowo sprawdzane, a Przykład 12.44 pokazuje, jak utworzyć 

formularz i przeprowadzić walidację przy użyciu wyrażenia regularnego. 

Typ danych wejściowych: Wyrażenie regularne 

Numer ubezpieczenia społecznego: / ^ \ d {3} -? \ D \ d -? \ D {4} $ / 

Numer telefonu w USA: / ^ \ (? \ D {3} \)? -? \ S * \ d {3} \ s * -? \ D {4} $ / 

Kod pocztowy: / ^ \ d {5} ((- | \ s)? \ D {4})? $ / 

E -‐ mail: / ^ ([0-9a-zA-Z] ([-. \ W] * [0-9a-zA-Z]) * @ ([0-9a-zA-Z] [- \ w] * [0-9a-zAZ] \.) + [a-zA-Z] {2,9}) 

$ / 

Numer karty kredytowej: / ^ ((4 \ d {3}) | (5 [1-5] \ d {2}) | (6011)) -? \ D {4} -? \ D {4} - 

? \ d {4} | 3 [4,7] \ d {13} $ / 

URL: /^((http|https|ftp)://)?([\w-])+(\.)(\w){2,4}([\w/+=%&_.~? - 

] *) $ / 

Sprawdzanie prawidłowego adresu e-mail 

W poniższym przykładzie sprawdzamy poprawność adresu e-mail, a kiedy już to zrobimy, możesz 

zastosować dowolne z wyrażeń regularnych z tabeli 12.12, aby utworzyć podobne funkcje, które 

zostaną dodane do programu walidacyjnego. 

Sprawdzając adres e-mail, szukasz typowego formatu występującego w takich adresach. Mogą istnieć 

nazwy domen składające się z więcej niż czterech znaków, ale nie jest to typowe. Również fakt, że 

użytkownik wpisze coś, co wygląda na prawidłowy adres e-mail, nie oznacza, że tak jest; na przykład 

adres e-mail santa@northpole.org używa prawidłowej składni, ale nie sprawdza, czy mikołaj jest 

prawdziwym użytkownikiem. 



Adresy e-mail mają zazwyczaj następujący format: 

• Znak @ między nazwą użytkownika a adresem (lequig@aol.com). 

• Co najmniej jedna kropka między adresem a nazwą domeny (.com, .mil, .edu, .se). 

• Co najmniej sześć znaków (a@b.se). 

W chwili pisania tego tekstu nazwy domen mają co najmniej dwa znaki. Oto przykłady prawidłowych 

adresów e-mail: 

nazwaużytkownika@mailserver.com 

nazwauzytkownika@mailserver.info 

nazwauzytkownika@mailserver.org.se 

nazwauzytkownika.moretext@mailserver.mil 

nazwaużytkownika@mailserver.co.uk 

nazwa_użytkownika.moretext.sometext.mailserver.se 

Podział wyrażenia regularnego: 

 

1. Idź na początek wiersza. 

2. [a-zA-Z] Nazwa użytkownika musi zaczynać się od litery. 

3. [\ w \. \ -] + Nazwa użytkownika może składać się z jednego lub więcej znaków wyrazu, kropek, spacji, 

myślników; na przykład Joe.Shome_somebody. 

4. [a-zA-Z0-9] Ostatni znak w nazwie użytkownika musi być znakiem alfanumerycznym. 

5. @ W adresach e-mail wymagany jest symbol @. 

6. ([A-zA-Z0-9] [a-zA-Z0-9 \ -] * \.) + Nazwa serwera pocztowego przypomina nazwę użytkownika, grupę 

składającą się ze znaku słowa, po którym następuje zero lub więcej znaków słownych i myślnik, a 

następnie kropka. Ponieważ po nawiasach występuje znak +, grupę można powtórzyć raz lub więcej 

razy. 

7. [a-zA-Z] {2,4} Nazwa domeny następuje po nazwie serwera poczty. Nazwa domeny składa się z 

dwóch do czterech znaków alfabetu; na przykład savageman@IMEFDM.USMC.MIL lub 

patricia.person@sweden.sun.com 

8. $ To jest kotwica końca linii, w której kończy się wzór. 

Przykład 

<html><head><title>Validate an Email Address</title> 

<body bgcolor="#ccffcc"> 

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

<h1>Validating Email</h1> 



<?php 

1 $errors=array(); 

2 if(isset($_REQUEST['submit'])){ 

3 validate_input(); 

4 if(count($errors) != 0){ 

5 show_form(); 

} 

6 else{ echo "<b>OK! Go ahead and Process the form</b><br 

/>"; 

echo "<em><b>$_REQUEST[email]</em></b> is a valid 

email 

address.<br />"; 

} 

} 

else{ 

7 show_form(); 

} 

8 function validate_input(){9 global $errors ; 

$email=stripslashes(trim( $_POST['email'] )); 

10 if($email == ""){ // Did the user enter anything? 

$errors['email']="<b><font color='red'>***Email 

address?***</font><b>"; 

} 

else{ 

11 $ok=validate_email($email); 

if ( ! $ok ){ 

12 $errors['email']="<b><font color='red'>***Invalid 

email address***</font></b>"; 

} 

} 

} 



13 function validate_email($email) { 

14 $regex="/^[a-zA-Z][\w \.\-]+[a-zA-Z0-9]@([a-zA-Z0-9] 

[azA- 

Z0-9\-]*\.)+[a-zA-Z]{2,4}$/"; 

15 if ( preg_match($regex, $email)){ 

return true; 

} 

else{ 

return false; 

} 

} 

16 function show_form(){ 

global $errors; 

extract($_REQUEST); 

} 

?> 

17 <form method=POST action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF']?>"> 

<table cellspacing="0" cellpadding="2"> 

<tr> 

<b> Email address:</b> 

<td><input type="text" size=30 

name="email" 

18 value="<?php echo $email;?>"> 

<br /> 

19 <?php echo $errors['email'];?> 

</td> 

</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp</td> 

</tr> 



<tr> 

<td><input type="submit" 

name="submit" 

</tr> 

<br /> 

</table> 

</form> 

<?php 

} 

?> 

</b> 

</div> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Rozpoczyna się pusta tablica. 

2, 3 Jeśli formularz został już przesłany, to validate_input() 

 funkcja zostanie wywołana. 

4 Jeśli tablica $errors zawiera elementy, oznacza to, że wystąpiły problemy ze sposobem przesłania 

formularza. 

5 Jeżeli wystąpią błędy w sposobie wypełniania formularza przez użytkownika (użytkownik nie podał 

adresu e-mail lub to, co wprowadził jest nieprawidłowe), zostanie wywołana funkcja show_form() w 

celu ponownego wyświetlenia formularza z odpowiedni komunikat o błędzie. 

6 Jeśli w przesłanych danych wejściowych nie było błędów (tj. Użytkownik wprowadził prawidłowy 

adres e-mail), to czas na przetworzenie formularza. W tym momencie adres e-mail jest gotowy do 

wysłania do pliku, bazy danych, do wysłania eseju do użytkownika i tak dalej. 

7 Jeśli formularz nie został przesłany, zostanie wywołana funkcja show_form(), a formularz pojawi się 

w przeglądarce, jak pokazano na rysunku 12.17. 10 Jeśli użytkownik w ogóle nic nie wprowadził, do 

tablicy $errors ['email'] zostanie przypisany komunikat, który pojawi się na czerwono pod polem 

wprowadzania w przeglądarce. 

14 Wyrażeniu regularnemu jest przypisana zmienna $regex. Wyrażenie regularne brzmi: Rozpocznij od 

początku ciągu ^ (nazwa użytkownika), poszukaj początkowego znaku alfabetu, po którym następuje 

jeden lub więcej znaków alfanumerycznych, myślników lub kropek i zakończony jest znakiem 

alfanumerycznym. Oznacza to, że wzór można powtórzyć raz lub więcej razy; na przykład, 

abc.xyz.ya-dy.y_dy.yady. 



Następnie pojawia się literalny symbol @, wymagany we wszystkich adresach e -‐ mail. Nazwa serwera 

pocztowego znajduje się zaraz po znaku @. Podobnie jak nazwa użytkownika, jest reprezentowana 

przez jeden lub więcej znaków alfanumerycznych lub myślnika i kończy się pojedynczą kropką. Teraz 

mamy: Joe.Blow@aol. lub DanSav @ ucbc. Ten wzór, podobnie jak pierwszy wzór, można powtórzyć 

raz lub więcej razy. Następna jest część adresu zawierająca nazwę domeny; dosłowna kropka i co 

najmniej dwa i nie więcej niż cztery znaki alfabetu, [a-zA-Z] {2,4}; na przykład JoeBlow@Chico.com, 

danny @ .Stomford.edu, .se, .uk i tak dalej. Są też inne odmiany, które można by wziąć pod uwagę, 

takie jak jan @ localhost, ale dla większości adresów e -‐ mail wystarczą wyrażenie regularne użyte w 

tym przykładzie. 

17 Formularz HTML zaczyna się tutaj. Kiedy formularz zostanie przesłany, ten sam skrypt zostanie 

wywołany w celu jego przetworzenia, do którego odwołuje się $ _SERVER ['PHP_SELF']. 

18 Jeśli jest to pierwsze przesyłanie formularza, $ email nie będzie miał żadnej wartości. Jeśli formularz 

został już przesłany i wystąpiły błędy, oryginalna wartość wpisana przez użytkownika, przechowywana 

w $ email, zostanie zastąpiona w polu wprowadzania tekstu. PHP powtórzy jego wartość, a HTML 

przypisze ją do pola tekstowego. 

18 Komunikat o błędzie pojawi się teraz pod polem wprowadzania z typem błędu, informując 

użytkownika o tym, co zrobił źle. 

Pomoc w sieci 

W Internecie istnieje wiele walidatorów wyrażeń regularnych, które mogą pomóc w rozwikłaniu 

wyrażeń regularnych. Biblioteka wyrażeń regularnych pod adresem http://regexlib.com jest 

doskonałym źródłem informacji do znajdowania i testowania wyrażeń regularnych dla poczty e-mail, 

numerów telefonów, kart kredytowych, numerów ubezpieczenia społecznego i innych 


