
Składnia i konstrukcje PHP 

 

Znacznik : Skrypt PHP jest umieszczony między znacznikiem otwierającym <? php a znacznikiem 

zamykającym ?>. Kod między tymi dwoma znacznikami jest tym, co moduł PHP przetwarza. 

<?php 

print "Hello, world"; 

?> 

Komentarz : Istnieją trzy style komentarzy PHP: C, C ++ i Shell (zobacz  „Zostań PeHaPowcem (II)). 

<?php 

print "Hello, world"; // To jest styl C ++ komentarz 

/ * To jest komentarz w stylu C. Może się rozciągać na 

wiele linii * / 

# A to jest komentarz typu  Shell 

?> 

Wyświetlanie : echo i print to konstrukcje językowe używane do wyświetlania danych wyjściowych. 

Technicznie, print i echo nie są funkcjami i nie wymagają nawiasów wokół danych przekazywanych jako 

argumenty. Polecenie print wyświetla ciąg znaków i zwraca wartość całkowitą. Nawiasy nie są 

wymagane wokół łańcucha. echo wyświetla ciągi rozdzielone przecinkami i nic nie zwraca. Jeśli echo 

otrzyma więcej niż jeden ciąg, nawiasy nie mogą być użyte, chyba że każdy ciąg jest zawarty w zestawie 

nawiasów. Jeśli musisz sformatować dane wyjściowe, dostępne są funkcje printf (), sprintf () i fprintf () 

echo string [ , string[ , string] ... ]; 

int print (string); 

int printf ( string format [, mixed args [, mixed ...]] 

); 

<?php 

echo "Hello ", "world", "<br />"; // Nie używamy nawiasów 

echo ("To taki doskonały dzień!<br /><br />"); // Nawiasy OK 

print "Hello world ponownie!<br />" ; // Nie potrzeba nawiasów 



print ("To taki doskonały dzień!<br />") ; //Nawiasy OK 

printf("Meet %s%:Age 5d%:Salary \$10.2f\n", "John", 

40, 55000); 

?> 

Typy danych: PHP obsługuje cztery podstawowe typy danych i kolejne cztery typy specjalne: 

• Podstawowe: liczba całkowita, liczba zmiennoprzecinkowa, łańcuch znaków i wartość logiczna. 

• Specjalne: null, tablica, obiekt i zasób. 

Zmienne: Nazwy zmiennych zaczynają się od znaku dolara ($), po którym następuje litera i dowolna 

liczba znaków alfanumerycznych, w tym podkreślenie. 

<?php 

$first_name = "Ellie"; 

$last_name = "Quigley"; 

$salary = 125000.00; 

echo $first_name, $last_name, $salary; 

?> 

Predefiniowane zmienne: PHP udostępnia dużą liczbę predefiniowanych zmiennych, zwanych 

superglobalami, co oznacza, że są one dostępne w dowolnym miejscu skryptu. Poniżej znajduje się lista 

najczęściej predefiniowanych zmiennych: 

$_GLOBALS  

$_FILES 

$_SERVER  

$_ENV 

$_GET  

$_REQUEST 

$_POST  

$_SESSION 

$_COOKIE 

Stałe: Po ustaleniu stałej wartości nie można modyfikować. Przykładem stałej jest liczba pi lub liczba 

metrów na kilometr. To się nie zmienia. Stałe są definiowane za pomocą funkcji define(). One mają  

zasięg globalny. 

define("PI", 3.141592); 

PI=6; // Nie można zmodyfikować PI; tworzy się błąd 



Liczby : PHP obsługuje zarówno liczby całkowite (dziesiętne, ósemkowe, szesnastkowe), jak i liczby 

zmiennoprzecinkowe, notacje naukowe, logiczne i null. 

<?php 

$year = 2006; // liczba całkowita 

$product_price = 29.95; // liczba zmiennoprzecinkowa o podstawie  10 

$favorite_color = 0x33CC99; // liczba całkowita o podstawie 16 (heksadecymalnie) 

$distance_to_moon=3.844e+5; // liczba zmiennoprzecinkowa w notacji naukowej 

?> 

Ciągi i cudzysłowy : Ciąg jest ciągiem bajtów (znaków) ujętych w cudzysłowy. Chociaż ciąg znaków 

składa się z zwykłego tekstu, PHP pozwala również na umieszczanie w nim danych binarnych. Podczas 

cytowania ciągów upewnij się, że cytaty są dopasowane; na przykład „ciąg” lub ‘ciąg’. Zmienne ($x, 

$nazwa itp.) I sekwencje odwrotnego ukośnika (\ n, \ t, \ "itd.) Są interpretowane w ramach 

podwójnych cudzysłowów; odwrotny ukośnik uniknie znaku cudzysłowu, pojedynczy cudzysłów może 

zostać osadzony w zestawie z podwójnym cudzysłowem i podwójny cudzysłów może być osadzony w 

zestawie pojedynczych cudzysłowów. Dokument tu (tu-doc) to blok tekstu osadzony między 

znacznikami zdefiniowanymi przez użytkownika, pierwszy znacznik poprzedzony <<<. Poniżej 

przedstawiono trzy sposoby cytowania łańcucha: 

1. Pojedyncze cytaty:  ‘Pada w Hiszpanii’ 

2. Podwójne cytaty: „Pada w Hiszpanii” 

3.  Metoda tu dokument: 

<<< KONIEC Pada w Hiszpanii KONIEC; 

<?php 

$question = 'He asked her if she wouldn\'t mind going toSpain'; // Pojedynczy cudzysłów 

$answer = 'She said: "No, but it rains in Spain."'; // Pojedynczy cudzysłów 

$question = "\tHe said he wouldn't take her to Spain\n"; 

$temperature = "28"; 

print "It is currently $temperature degrees"; /* 

Wyświetla : „To wynosi obecnie 28 stopni” .Zmienne są 

interpretowane kiedy 

ujęte w podwójne cudzysłowy, ale nie pojedyncze 

cytaty */ 

?> 

Wartości logiczne : Wartość logiczna to dokładnie jeden bit z dwiema możliwymi wartościami: prawda 

lub fałsz. 

<?php 



$answer = 1; 

if ( $answer == true){ 

print "Tak, to prawd.<br />"; 

} 

$answer = 0; 

if ( $answer == FALSE){ // Wartości logiczne nie są wrażliwe na wielkość liter 

print "Ta odpowiedź jest fałszywa.<br />"; 

} 

?> 

Null : Wartość NULL oznacza, że nie przypisano żadnej wartości, że przypisano wartość NULL lub 

wartość została rozbrojona za pomocą funkcji unset(). Null oznacza „nic” - nie puste miejsce, nie pusty 

ciąg i nie zero. 

<? php 

$string = Null; // Zero 

$string = ""; // Nie jest zerem 

$n = 0; // Nie jest zerem 

unset($n); // Teraz $n ma wartość Null 

?> 

Operatory: PHP oferuje wiele typów operatorów, ale w większości są takie same jak operatory C, C ++, 

Java lub Perl. Rodzaje operatorów to: 

Przypisanie: = + = - = * =% = ^ = & = | =. = 

Równość: == != 

Identyczne: = = = != = = 

Relacyjny: >> =  <<= 

Logiczne: && (AND) || (LUB)! (XOR) 

Automatyczne zwiększanie / automatyczne zmniejszanie: ++ - 

Bitowe: ~ & | ^ <<  >> 

Łączenie ciągów:. 

Arytmetyka: * / - + % 

Rzutowanie: (int), (float), (string), (bool), (array), (object) 

<pre> 

<?php 



print "\nOperatory Arytmetyczne\n"; 

print (3+2) * (5-3)/2; 

print "\nOperatory String\n"; //Konkatenacja 

print "\tMarko" . ' ' . "Gargenta"; 

print "\nOperatory Porównania\n"; 

print 5>=3. "\n"; 

print 47==23. "\n"; 

print "\nOperatory Logiczne\n"; 

print ( (5<3) && (47>23) || 'hello' != "HELLO"); 

print "\nRzutowanie Typów\n"; 

print (int) 23.87; 

print "\nPołączone Operatory Przypisania\n"; 

$a = 47; 

$a += 3; // short for $a = $a + 3 

$a++; // autoinkrementacja 

print $a; 

?> 

</pre> 

Tablice: Tablica to zindeksowana kolekcja danych. PHP obsługuje dwa typy tablic: tradycyjne i 

asocjacyjne. Tradycyjne tablice są indeksowane liczbami całkowitymi rozpoczynającymi się od 0; 

tablice asocjacyjne są indeksowane przez ciągi. 

<? php 

// Tradycyjna tablica 

$ names = array („Jessica”, „Michelle”, „Linda” 

); 

print „$ names[0] i $ names[2]”; // Wyświetla „Jessica” 

// i „Linda” 

$ names[3] = "Nicole"; // Przypisz nową wartość do czwartego elementu 

> 

<php 

// Tablica asocjacyjna 

$ adres_book = array ( 



„Jessica” => ”(415) 555-2946”, 

„Michelle” => „(925) 555-1274”, 

„Linda” => „(707) 555–3349” 

); 

print $address_book [„Jessica”]; // wyświetla (415) 555–2946 

$address_book ["Jody"] = "(530) 343-6555"; 

var_dump ($ address_book); // wyświetla całą tablicę 

?> 

Instrukcje warunkowe:  Konstrukcja instrukcji if: 

if (wyrażenie) {instrukcje; } 

Podstawowa konstrukcja if ocenia wyrażenie zawarte w nawiasach, a jeśli warunek jest spełniony, 

następuje wykonanie bloku wyrażenie 

<?php 

if ( $a === $b ){ print "$a jest identyczne z $b"; } 

?> 

Konstrukcja instrukcji if / else: 

if (wyrażenie) { 

instrukcja; 

} 

else{ 

instrukcje; 

} 

Blok if / else jest decyzją dwukierunkową. Jeśli wyrażenie po warunku if jest prawdziwe, blok instrukcji 

jest wykonywany; jeśli false, wykonywany jest blok instrukcji else. 

<?php 

$coin_toss = rand( 1, 2 ); // Generuje liczbę losową  

// między 1 a  2 

if( $coin_toss == 1 ) { 

echo "Wyrzuciłeś ORŁA"; 

} 

else{ 

echo "Wyrzuciłeś RESZKĘ"; 



} 

?> 

Konstrukcja instrukcji if / elseif: 

if (wyrażenie) { 

instrukcje; 

} 

elseif (wyrażenie) { 

instrukcje; 

} 

elseif (wyrażenie) { 

instrukcje; 

else{ 

instrukcje; 

} 

If / else if / else oferuje gałąź wielostronną; jeśli wyrażenie następujące po if nie jest prawdziwe, każde 

z wyrażeń elseif jest oceniane, aż jedno z nich będzie prawdziwe; w przeciwnym razie wykonywane są 

opcjonalne instrukcje else. 

<?php 

// Powiedzmy, że 1 to poniedziałek, 7 niedziela 

$day_of_week = rand( 1, 7 ); 

echo "Dzisiaj jest : $day_of_week<br />"; 

if ( $day_of_week >=1 && $day_of_week <=4 ){ 

echo Godziny pracy są od 9 rano do 9 wieczorem; 

} 

elseif ( $day_of_week == 5){ 

echo " Godziny pracy są od 9:00 do 18:00"; 

} 

else { 

echo "W weekend zamknięte"; 

endif 

} ?> 

Konstrukcja instrukcji switch: 



switch ( $nazwa_zmiennej ) { 

case valueA: 

instrukcje; 

break; // opcjonalnie 

case valueB: 

instrukcje; 

break; // opcjonalnie 

default: 

instrukcje; 

} 

Konstrukcja przełącznika jest alternatywą dla if / else if / else. Wyrażenie po słowie kluczowym switch 

jest oceniane i dopasowywane do szeregu wartości wielkości liter, aż do dopasowania; jeśli występuje 

pasująca wielkość liter, wówczas wykonywany jest blok instrukcji po dwukropku; w przeciwnym razie, 

jeśli nie ma prawidłowego przypadku, wykonywane są instrukcje po domyślnym. Przerwa jest 

opcjonalna, ale służy do wyjścia z konstrukcji przełącznika. 

<?php 

// Powiedzmy ,że 1  Monday, 7 Sunday 

$day_of_week = rand( 1, 7 ); 

echo "Dzisiaj jest : $day_of_week<br />"; 

switch( $day_of_week ) { 

case 1: 

case 2: 

case 3: 

case 4: 

echo " Godziny pracy są od 9 rano do 9 wieczorem "; 

break; 

case 5: 

echo " Godziny pracy są od 9 rano do 18 wieczorem "; 

break; 

default: 

echo "W weekend zamknięte"; 

break; 



} 

?> 

Operator warunkowy: Podobnie jak C, C ++, PHP oferuje również krótką formę składni if / else, która 

wykorzystuje trzy operandy i dwa operatory (zwane również operatorem trójskładnikowym). Po znaku 

zapytania następuje instrukcja, która jest wykonywana, jeśli testowany warunek jest spełniony, a po 

dwukropku następuje instrukcja, która jest wykonywana, jeśli warunek jest fałszywy: 

(warunek) ? Instrukcja_if_true : instrukcja_if_false; 

<?php 

$coin_toss = rand( 1, 2 ); 

echo ($coin_toss == 1 ? "Wyrzuciłeś ORŁA HEAD" : "Wyrzuciłeś RESZKĘ"); 

?> 

Pętle: Pętla jest sposobem na określenie fragmentu kodu, który powtarza się wiele razy. PHP obsługuje 

kilka rodzajów pętli: pętla while, pętla do-while, pętla for i foreach. Konstrukcja pętli while: 

while (wyrażenie warunkowe) {blok kodu A} 

Po chwili następuje wyrażenie ujęte w nawiasy i blok instrukcji. Dopóki test wyrażenia jest prawdziwy, 

pętla kontynuuje iterację. 

<?php 

$count=0; // Wartość początkowa 

while ($count < 10 ){ // Test 

echo $n; 

$count++; // Wartość przyrostu 

} 

?> Konstrukcja pętli do-while: 

do { 

blok kodu A 

} while (wyrażenie); 

Pętla do-while jest podobna do pętli while, ale sprawdza jej wyrażenie na końcu bloku, a nie na końcu 

początek, gwarantujący, że blok pętli zostanie wykonany co najmniej raz. 

<? php 

$count = 0; // Wartość początkowa 

zrobić { 

echo $ n; 

$count ++; // Wartość przyrostu 



while ($count <10); // Test 

} 

?> 

Konstrukcja pętli for: 

for (inicjalizacja; wyrażenie warunkowe; przyrost / spadek) { 

blok kodu 

} 

Pętla for ma trzy wyrażenia do oceny, każde oddzielone średnikiem. Pierwsze inicjuje zmienną i jest 

oceniane tylko raz; drugie sprawdza, czy wartość jest prawdą, a jeśli to prawda, blok jest wprowadzany; 

jeśli nie, pętla kończy się. Po wykonaniu bloku instrukcji kontrola powraca do trzeciego wyrażenia, 

które zmienia wartość testowanej zmiennej. Drugie wyrażenie jest testowane ponownie i tak dalej. 

<?php 

for( $count = 0; $count < 10; $count = $count + 1 ) { 

echo "$count"; #Wyświetla wartości 0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

} 

?> 

Istnieją dwie konstrukcje do używania pętli foreach: 

foreach ($nazwa_tablicy jako $wartość) { 

blok kodu 

} 

foreach ($nazwa_tablicy jako $nazwa => $wartość) { 

blok kodu 

} 

Pętla foreach służy tylko do iteracji przez tablicę i powoduje błąd, jeśli spróbujesz użyć jej w innym 

typie danych lub niezainicjowanej zmiennej 

<?php 

//Zainicjuj tablicę 

$dessert= array ( "ice cream", "cake", "pudding", "fruit"); 

foreach ($dessert as $value){ // Iteruje przez tablicę elementy 

echo "Dessert choice is: $value<br />"; 

} 



?> 

<?php 

// Zainicjuj tablicę 

$address_book = array ( 

"Jessica" => "(415) 555-2946", 

"Michelle" => "(925) 555-1274", 

"Linda" => "(707) 555-3349" ); 

foreach( $address_book as $name=>$phone ){ 

echo "$name, $phone<br />"; //Iteruje przez każde z nich kluczowa wartość 

// para w tablicy 

} 

?> 

Kontrola pętli: Instrukcja break służy do wyrwania się z pętli z bloku pętli. Instrukcja continue służy do 

pominięcia pozostałych instrukcji w bloku pętli i rozpoczęcia od początku na górze pętli. 

<?php 

$n=0; 

while( $n < 10 ){ 

print $n; 

if ($n == 3){ 

break; // Wyjdź z pętli 

} 

$n++; 

} 

print "Z pętli.<br />"; 

?> 

<?php 

for($n=0; $n<10; $n++){ 

if ($n == 3){ 

continue; // Zacznij od początku pętli; pomiń pozostałe 

// instrukcje w bloku 

} 



echo "\$n = $n<br />"; 

} 

print "Z pętli.<br />"; 

?> 

Funkcje: Konstrukcja function to: 

function nazwa_funkcji (argument1, argument2, argument3, ...) { 

blok kodu} 

Funkcja to blok kodu, który wykonuje zadanie i można go wywołać z innej części programu. Dane mogą 

być przekazywane do funkcji za pomocą argumentów. Funkcja może, ale nie musi, zwracać wartość. 

Każdy poprawny kod PHP może stanowić blok definicji funkcji. Zmienne poza funkcją nie są dostępne 

wewnątrz funkcji. Polecenie global udostępni określone zmienne. 

<?php 

function greetings() { 

print "Witamy w PHP!<br />"; // Definicja funkcji 

} 

greetings; // Wywołanie funkcji 

?> 

<?php 

$my_year = 2000; 

if (is_leap_year( $my_year )) { // Wywołanie funkcji z argumentem 

print "$my_year is a leap year"; 

} 

else { 

print "$my_year is not a leap year"; 

} 

function is_leap_year( $year ){ // Definicja funkcji  

return((($year % 4 == 0) && ($year % 100 != 

0)) || 

($year % 400 == 0)) ? 1 : 0; // Powrót z funkcji 

} 

?> 



Klasy i obiekty: PHP obsługuje obiekty, specjalny typ zmienna. Klasa to zbiór zmiennych i funkcji, 

zwanych właściwościami i metodami. Właściwości (zwane także atrybutami) to zmienne używane do 

opisu obiektu. Właściwości można zdefiniować jako publiczne, prywatne lub chronione. Obiekty i 

metody to funkcje, które umożliwiają tworzenie i manipulowanie obiektem. Obiekty są tworzone za 

pomocą nowego operatora $this to specjalna pseudo-zmienna, która odwołuje się do bieżącego 

obiektu 

Tworzenie klasy: 

<? php 

class Pet 

{ 

public $pet_name; 

function set_name ($ string_of_text) {// Metody akcesora 

$this-> name = $ string_of_text; 

} 

fuction get_name() { 

return  $ this-> name 

} 

} 

Tworzenie wystąpienia klasy: 

$cat = new Pet; // Utwórz obiekt za pomocą metoda konstruktora 

$cat->set_name("Sneaky"); //  Dostęp do obiektu za pomocą metody instancji 

echo "Your cat is rightly named ",$cat->get_name(), 

".<br"; 

?> 

PHP obsługuje również dziedziczenie. Nową klasę można utworzyć z istniejącej klasy, relacji rodzic-

dziecko, gdzie klasa potomna dziedziczy właściwości i metody klasy nadrzędnej oraz rozszerza lub 

definiuje funkcjonalność jej klasy nadrzędnej. PHP ma również specjalne metody konstruktora i 

destruktor do tworzenia i niszczenia obiektów, a także specjalne metody ustawiające i pobierające 

(zwane także metodami dostępu lub instancji) do przypisywania i pobierania właściwości obiektu. Tutaj 

pokazano przykład, który tworzy nową klasę Laptop z klasy Computer. 

<?php 

class computer { 

private $password; // Widoczne tylko w tej klasie 

protected $userId; //Widoczne w tym klasa i podklasa 

public $printer; // Widoczny w dowolnym miejscu w skrypcie 



function __construct() { // Konstruktor Rodzica 

print "In the parent constructor.\n<br />"; 

$this->userId = "willie"; // protected 

$this->password = "urAok5"; // private 

} 

function setUserId($userId){ 

$this->userId=$userId; 

} 

function getUserId() { 

return $this->userId; 

} 

private function setPassword($password){ // metoda private  

$this->password=$password; 

} 

private function getPassword(){ 

return $this->password; 

} 

} 

class Laptop extends Computer{ // 

Child/derived/subclass 

public $brand; 

public $weight; 

private $password="LetMeIn2"; 

function __construct($brand,$weight){ // Konstruktir Subklasy 

parent::__construct(); // Wywołaj konstruktora rodzicielskiego 

echo "Child constructor just called.\n<br />"; 

$this->brand=$brand; // nowe właściwości dla dziecka 

$this->weight=$weight; 

} 

} 

function __destruct(){ 



echo "$this being destroyed\n"; 

} 

function setPassword($password){ 

$this->password=$password; 

} 

function getPassword(){ 

return $this->password; 

} 

} 

// Class user 

$pc=new Computer(); // Tworzymy dwa nowe obiekty 

$portable = new Laptop(); 

$portable->setPassword("letmein2"); 

..... 

Pliki: PHP zawiera zestaw wbudowanych funkcji, które pozwalają na pracę z plikami. Możesz dołączyć 

pliki zewnętrzne z instrukcjami wymaganymi i dołączonymi. Dołączone pliki mogą składać się z PHP, 

HTML, XML, tekstu i tak dalej. Żądana zawartość pliku zastępuje wiersz zawierający słowo wymagaj lub 

dołącz. 

Aby dołączyć plik: 

// zastępuje instancje require zawartością pliku 

require("copyright.inc"); 

// zastępuje instancje require zawartością pliku 

require_once("header.inc"); 

// to samo co replace, ale dzieje się to tylko podczas wykonywania programu 

include("disclaimer.inc"); 

// dzieje się tylko raz podczas wykonywania programu  

include_once("title.inc"); 

Aby otworzyć plik do odczytu, zapisu, dołączania itd., Nazwę pliku należy przypisać do uchwytu pliku. 

Poniżej znajduje się lista niektórych podstawowych funkcji otwierania, zamykania, czytania i 

zapisywania do pliku. 

Aby otworzyć plik: 

// Otwiera „nazwę pliku” do odczytu 

$filehandle = fopen („nazwa pliku”, „r”); 



// Otwiera „nazwę pliku” do pisania 

$filehandle = fopen („nazwa pliku”, „w”); 

//Otwiera „nazwę pliku” do zapisu binarnego 

$filehandle = fopen („nazwa pliku”, „wb”); 

Aby zamknąć plik: 

fclose (uchwyt pliku $); 

Aby odczytać z pliku: 

// Czyta wiersz z pliku dołączonego do $ filehandle 

$string = fgets ($ uchwyt pliku); 

//Odczytuje znak z pliku dołączonego do $ filehandle 

$char = fgetc ($ uchwyt pliku); 

// Czyta fragment bajtów z pliku dołączonego do 

$filehandle 

$text = fread ($ uchwyt pliku, $ bajty); 

// Odczytuje całą zawartość z „filename” 

$text = file_get_contents („nazwa pliku”); 

Aby zapisać do pliku: 

// Zapisuje $string do $ filehandle 

fwrite ($ uchwyt pliku, $ ciąg); 

// Zapisuje $ string do „filename” 

file_put_contents („nazwa pliku”, $ string);: 

Wyrażenia regularne: PHP obsługuje dopasowanie wzorca z wyrażeniami regularnymi i metaznakami 

wyrażeń regularnych. Funkcje pcre (styl Perla) służą do testowania, czy ciąg tekstowy pasuje do wzorca. 

// $result is 1, $matches contains needle 

$result = preg_match("/needle/", "looking for a 

needle in a 

haystack", $matches); 

// Regular expression metacharacters 

if ( preg_match("/^[Nn]..dle/", "Needle in a haystack" 

)){ 

echo "Found match.\n"; 



} 

// $new_array contains: normal, mama, man 

$new_array = preg_grep("/ma/", array("normal", "mama", 

"man","plan")); 

// $new_array contains: plan 

$new_array = 

preg_grep("/ma/",array("normal","mama","man", 

"plan"),PREG_GREP_INVERT); 

// $new_string: "I am feeling upbeat, upbeat, upbeat." 

$new_string = preg_replace("/blue/", "upbeat", "I am 

feeling 

blue, blue, blue."); 

// $new_string: "I am feeling upbeat, blue, blue" 

$new_string = preg_replace("/blue/", "upbeat", "I am 

feeling 

blue, blue, blue.",1); 

// $new_string: "I am feeling upbeat, upbeat. 

$new_string = preg_replace("/blue/i", "upbeat", "I am 

feeling 

BLue, BLUE."); 

// $new_string: "War and Peace" 

$new_string = preg_replace("/(Peace) and (War)/i", "$2 

and $1", 

"Peace and War"); 

// $new_string: "He gave me 42 dollars." 

$new_string = preg_replace("/5/e", "6*7", "He gave me 5 

dollars.")e; 

Metaznak  : Co  robi 

^ : Dopasowania na początku linii 

$ : Dopasowanie  na końcu linii 

a.c : Dopasowuje a, dowolny pojedynczy znak i c 



[abc] Dopasowuje a lub b lub c 

[^ abc] Pasuje do znaku, który nie jest a, b, lub c 

[0–9] Dopasowuje jedną cyfrę od 0 do 9 

ab * c Dopasowuje a, po którym następuje zero lub więcej liter b oraz a 

ab + c Dopasowuje a, a następnie jedną lub więcej liter b oraz c 

ab? c Dopasowuje a, po którym następuje zero lub jeden b oraz a 


