
Ciągi znaków 

Co to jest ciąg znaków? 

Ponieważ PHP jest preprocesorem hipertekstu, a większość danych tekstowych jest reprezentowana 

jako ciągi, ciągi są istotną częścią języka i prawdopodobnie są częściej używane niż jakikolwiek inny typ 

danych. Na przykład dane odczytane z pliku, bazy danych, wiadomości e-mail lub strony internetowej 

są reprezentowane jako dane ciągowe. Z definicji ciąg PHP jest kawałkiem tekstu, ciągiem znaków 

(zwanych bajtami) ujętych w cudzysłów. Ponieważ PHP stawia bez granic długości łańcucha, może 

składać się z jednego znaku, słowa lub całej powieści. Zobacz przykład  poniżej. Omawialiśmy łańcuchy 

jako podstawowy typ danych, jak tworzyć łańcuchy, cytować łańcuchy, przypisywać je do zmiennych i 

drukować. Omawialiśmy też operatory używane do łączenia łańcuchów, porównywania ich i 

testowania, czy łańcuchy są równe czy identyczne. PHP, oprócz podstawowych operatorów, zapewnia 

ogromny zbiór przydatnych funkcji ciągów, które pomagają w manipulowaniu działaniami, takimi jak 

porównywanie ciągów, wyszukiwanie ciągów, wyodrębnianie podciągów, kopiowanie ciągów, 

przycinanie ciągów i tłumaczenie znaków w ciągach na wielkie lub małe litery. W tym rozdziale 

przedstawiono niektóre z najbardziej użytecznych z tych wbudowanych funkcji. 

Przykład 1 

<?php 

// Two simple strings 

1 $name = 'John Doe'; 

2 print "$name is my mentor\n"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Pierwszy wiersz definiuje ciąg „John Doe” i zapisuje go w zmiennej o nazwie $ name. 

2 Drugi wiersz wypisuje wartość tej zmiennej - 

ciąg „John Doe” i następujący po nim tekst. 

Cudzysłowy 

Przedstawiono już łańcuchy jako typ danych oraz sposób użycia cudzysłowów do ograniczenia 

łańcucha. Zapewniamy recenzję tutaj, ponieważ ciągi znaków i cudzysłówy są ze sobą tak nieodłącznie 

związane. Istnieją dwa typy cudzysłówów, a zatem dwa typy ciągów: ciągi pojedynczo cytowane i ciągi 

podwójnie cytowane. Na przykład: 

‘Jestem string’ 

i 

„Jestem także string”. 

Pojedyncze cudzysłowy 

Wszystkie znaki zawarte w pojedynczych cudzysłowach są traktowane jako literały, więc otrzymujesz 

to, co widzisz, z wyjątkiem pojedynczego cudzysłowu osadzonego w zestawie pojedynczych 

cudzysłowów i znaku odwrotnego ukośnika. Cudzysłówy muszą być dopasowane, pojedynczy 



cudzysłów, aby rozpocząć ciąg, i pojedynczy cudzysłów, aby go zakończyć. Przykład2 pokazuje, jak 

używane są pojedyncze cudzysłowy.  

<?php 

1 print 'His salary is $50,000'; 

$salary=50000 * 1.1; 

2 print 'After his raise his salary is $salary\n'; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Znaki w ciągu pojedynczego cudzysłowu są traktowane jak one dosłownie. 

2 Ponieważ wszystkie znaki są traktowane dosłownie w pojedynczych cudzysłowach, znak dolara w 

pensji nie jest interpretowany jako zmienna. Symbol \n reprezentujący nowy wiersz jest również 

traktowany dosłownie. Gdy znaki te zostaną wstawione między podwójne cudzysłowy, zostaną 

zinterpretowane; to znaczy wartość zmiennej, $salary, zostanie wyodrębniona, a sekwencja 

odwrotnego ukośnika \ n zostanie przekonwertowana na nowy wiersz 

Błędy cudzysłowów 

Ponieważ cudzysłówy są dopasowywane od lewej do prawej, osadzenie pojedynczego cudzysłówu w 

ciągu, na przykład 'I don't care', spowodowałoby błąd, ponieważ PHP traktowałby ten cudzysłów jako 

pojedynczy cudzysłów kończący ciąg. Rozwiązaniem jest albo umieszczenie całego łańcucha w 

podwójnych cudzysłowach, albo poprzedzenie apostrofu odwrotnym ukośnikiem. Przykład 3 pokazuje 

ten problem.  

Przykład 3 

<?php 

1 $business = 'Joe's Pizza'; 

print $business; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Pierwszy pojedynczy cudzysłów otwiera ciąg i jest dopasowywany przez następny pojedynczy 

cudzysłów. Problem: PHP postrzega apostrof w Joe jako cudzysłów zamykający ciąg, ponieważ jest to 

następny cudzysłów, który napotyka po pierwszym pojedynczym cudzysłowie. Reszta ciągu jest 

niepoprawna pod względem składniowym, a PHP zgłasza błąd. 

Aby rozwiązać problem, cudzysłów wewnętrzny musi być poprzedzony znakiem odwrotnego ukośnika, 

jak pokazano tutaj: 

$ business = ‘Joe\’s Pizza’; 

Odwrotny ukośnik usuwa specjalne znaczenie wewnętrznego cudzysłowu. PHP potraktuje go jak każdy 

inny znak w ciągu i będzie nadal szukał zamykającego pojedynczego cudzysłowu, aby zakończyć ciąg. 

 



Podwójne cudzysłowy 

Innym sposobem na oznaczenie ciągu jest umieszczenie go w podwójnych cudzysłowach: 

$ business = „Joe's Pizza”; 

Kiedy PHP napotka pierwszy podwójny cudzysłów w ciągu „Joe's Pizza”, traktuje cały załączony tekst 

jako część łańcucha, dopóki nie dojdzie do końcowego podwójnego cudzysłówu. Cudzysłów 

wewnętrzny jest ignorowany i traktowany jako kolejny znak. Podwójne cudzysłowy są jak pojedyncze 

cudzysłowy, ale z trzema ważnymi wyjątkami: 

1. Interpretują sekwencje specjalne, które składają się z odwrotnego ukośnika, po którym następuje 

pojedynczy znak. Ukośnik odwrócony powoduje, że interpretacja następnego znaku „ucieka” od 

normalnego kodu ASCII i reprezentuje coś innego. Na przykład „\ t” jest interpretowany jako znak 

tabulacji, a „\ n” jako znak nowej linii. (Jeśli wyjście z PHP zostanie wyświetlone w przeglądarce, należy 

użyć znacznika HTML <pre> lub sekwencje specjalne nie będą interpretowane). Sekwencje specjalne 

nie będą wyświetlane w przeglądarce, chyba że użyjesz znacznika HTML <pre> .  

2. Pojedyncze cudzysłowy są ignorowane w podwójnych cudzysłowach, na przykład w „Joe's Pizza”. 

3. Zmienne są zastępowane ich wartościami, gdy są umieszczane między podwójnymi cudzysłowami. 

Operatory łańcuchowe 

Operatory, których można używać z łańcuchami, zostały omówione wcześniej. Ale tak jak 

przeglądaliśmy cudzysłowy w tym rozdziale, ponownie odwiedzamy operatory używane do 

manipulowania łańcuchami. Wydaje się, że pasuje tylko do rozdziału poświęconego ciągom znaków, 

odświeżenie pamięcitutaj, jak używać operatorów PHP z ciągami znaków. 

Konkatenacja 

Łączenie ciągów polega na łączeniu jednego lub więcej ciągów w jeden ciąg. Możesz sobie 

przypomnieć, że operator konkatenacji łańcucha jest kropką (.). Łączy lewy i prawy operand. Przykład 

4 pokazuje, jak używać operatora konkatenacji ciągu. 

Przykład 4. 

<html> 

<head><title>String Concatenation</title></head> 

<body bgcolor="silver"> 

<h3>String Concatenation</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $name = 'Ellie Quigley'; 

$street = '123 Main Street'; 

$city = 'San Francisco'; 

$state = 'CA'; 

$zip = '94107'; 



2 $address="Name: " . "$name\n" . "Address: " . "$street\n" . 

"Zip: ". $zip ."\n"; 

3 print $address; 

4 print "..............................\n"; 

?> 

</pre> 

</body> 

</html>, 

Wyjaśnienie 

1 Wartości ciągu są przypisane do zestawu zmiennych. 

2 W tym przykładzie używamy operatora kropki (.), aby „skleić” wiele ciągów w jeden długi ciąg. 

Operatora konkatenacji używa się do scalania dowolnych dwóch ciągów, niezależnie od tego, czy są 

one pojedynczymi, podwójnymi lub przypisanymi do zmiennych. 

3 Zmienna $address zawiera skonkatenowane wartości ciągu. 

4 Jeśli umieścisz kropkę w ciągu, będzie to dosłowna kropka bez specjalnego znaczenia. 

Równe i identyczne 

Za pomocą operatora równości == można sprawdzić, czy dwa łańcuchy są równe, a operatora === 

można sprawdzić, czy ciągi są identyczne. Jeśli używasz tych operatorów do porównywania ciągów, 

upewnij się, że oba operandy są ciągami, ponieważ jeśli porównujesz ciąg z liczbą, PHP najpierw rzuci 

ciąg na liczbę. Oznacza to, że wszystkie ciągi, które nie zaczynają się od wartości liczbowej, zostaną 

wyzerowane. Na przykład, jeśli („total”> 5) zostanie faktycznie porównane tak, jakby (0 > 5). Przykład 

5 pokazuje, jak korzystać z równych i identycznych operatorów.  

Przykład 5. 

<html><head><title>Equal and Identical Strings</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>The == and === Operator</h3> 

<?php 

1 $str1="hello"; 

$str2="hello"; 

$str3=0; 

2 if ( $str1 == $str2 ){ 

// They are equal 



print "\"$str1\" and \"$str2\" are equal.<br />"; 

} 

else{ 

print "\"$str1\" and \"$str2\" are not equal.<br />"; 

} 

3 if ( $str2 == $str3 ){ 

print "\"$str2\" and $str3 are equal.<br />"; 

} 

else{ 

print "\"$str2\" and $str3 are not equal.<br />"; 

} 

4 if ($str2 === $str3){ 

print "\"$str2\" and $str3 are identical.<br />"; 

} 

else{ 

print "\"$str2\" and $str3 are not identical.<br />"; 

} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zdefiniowano trzy zmienne. Pierwsze dwa mają przypisane wartości ciągu, a trzecia ma przypisany 

numer. 

2 Ponieważ oba ciągi zawierają tę samą wartość „hello”, są one uważane za równe; to znaczy wszystkie 

postacie są takie same. 

3 Tutaj ciąg „hello” jest porównywany z liczbą 0. PHP przekształci ciąg na 0 i porówna. Są to teraz równe 

wartości liczbowe. 

4 Tym razem operator tożsamości porównuje ciąg według typu danych i wartości. Jeden jest ciągiem, 

a drugi liczbą, więc nie są identyczne. 

Funkcje ciągów 

Czas porozmawiać o niektórych przydatnych wbudowanych funkcjach łańcuchowych zapewnianych 

przez PHP. Funkcje te pozwalają manipulować całym ciągiem lub jego częściami, takimi jak 

poszczególne znaki lub słowa w nim zawarte, a ponieważ spędzasz tyle czasu na pracy z tekstem w 



PHP, bardziej praktyczne jest używanie tych funkcji niż próba Napisz swoje własne. Poniższe funkcje są 

podzielone na kategorie, aby pomóc Ci znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. 

Formatowanie i drukowanie ciągów 

Istnieje wiele wbudowanych funkcji, które pozwalają wyprowadzić ciąg lub liczbę w określonym 

formacie. Lista funkcji opisanych w tej sekcji znajduje się poniżej 

Funkcja: Co robi 

printf(): wyświetla sformatowany ciąg 

sprintf(): Zapisuje sformatowany ciąg w zmiennej 

fprintf(): drukuje sformatowany ciąg do pliku 

number_format(): Formatuje liczby jako ciągi znaków 

Funkcja printf() 

Podobnie jak C / C++ i większość współczesnych języków, PHP obsługuje funkcję printf() do 

formatowania napisów. W przeciwieństwie do konstrukcji print lub echo, które po prostu wypisują ciąg 

znaków, funkcja printf() pozwala sformatować tekst, aby nadać mu pożądany wygląd; na przykład, 

możesz chcieć wyrównać wynik w kolumnach 30-spacji z wyrównaniem do lewej strony lub 

wydrukować liczby reprezentujące pieniądze z tylko dwoma miejscami po przecinku. Funkcja printf() 

ma wiele specyfikatorów formatu do kontrolowania wyglądu łańcuchów. 

Format 

int printf (format ciągu [, mieszane argumenty [, mieszane ...]]) 

Przykład: 

// prints "The number is 152.00\n" printf("The number is %.2f\n", 152); 

Pierwszy argument printf() nazywa się łańcuchem kontrolnym. Jest ujęty w cudzysłowy i składa się ze 

specyfikatorów konwersji tekstu i formatowania. Specyfikator konwersji formatowania zaczyna się od 

znaku procentu, po którym następuje znak reprezentujący typ danych, które chcesz sformatować; na 

przykład% s mówi, że łańcuch zostanie sformatowany, a% d mówi, że zostanie sformatowana cała 

liczba dziesiętna. W poprzednim przykładzie ciąg sterujący to „Liczba to% .2f \ n”. Specyfikatorem 

formatu jest% .2f, który reprezentuje liczbę zmiennoprzecinkową z dwiema cyframi znaczącymi po 

prawej stronie przecinka dziesiętnego. Każdy inny tekst w ciągu kontrolnym jest drukowany tak, jak 

jest. Istnieje wiele specyfikatorów formatu wymienionych w tabeli 6.2. Po łańcuchu kontrolnym 

następuje przecinek i lista argumentów, każdy argument również oddzielony przecinkiem. Dla każdego 

specyfikatora konwersji formatu w ciągu sterującym znajduje się  odpowiednia wartość na liście 

argumentów. W poniższym przykładzie% .2f określa, że wartość 152 zostanie wydrukowana jako 

152,00. 

printf („Liczba to% .2f \ n”, 152); 

Specyfikator: Format 

b: Liczba całkowita w formacie binarnym 

c: wartość znaku ASCII dla tej liczby całkowitej 



d: Podpisana liczba całkowita 

e: Notacja naukowa (% 1,5e + 1) 

f: Liczba zmiennoprzecinkowa 

o: Liczba całkowita prezentowana w postaci ósemkowej 

s: ciąg znaków 

u: Liczba całkowita bez znaku 

x: Liczba całkowita przedstawiona w postaci szesnastkowej małymi literami 

X: Liczba całkowita przedstawiona w postaci szesnastkowej dużymi literami 

Jeśli znak specyfikatora formatu jest poprzedzony liczbą, liczby można użyć do określenia szerokości 

pola; na przykład% 10s określa ciąg o szerokości 10 znaków,% 5d pole do przechowywania 5-cyfrowej 

liczby, a% 10.1f liczba zmiennoprzecinkowa składająca się z 10 cyfr, w tym przecinka dziesiętnego i 

jednej cyfry znaczącej. 

Przykład 6. 

<? php 

1 printf („Wartość Pi do 2 miejsc po przecinku to% .2f <br /> \ n”, M_PI); 

2 printf („Wartość Pi do 4 miejsc po przecinku to% .4f <br /> \ n”, M_PI); 

?> 

Wyjaśnienie 

1 W ciągu kontrolnym% .2f określa format, który zostanie użyty do przedstawienia pi. Wartość 

odpowiadająca% .2f jest pierwszym argumentem za ciągiem sterującym, M_PI, predefiniowaną stałą 

PHP. % .2f mówi, że pi zostanie wydrukowane jako liczba zmiennoprzecinkowa z dokładnością do 

dwóch cyfr. 

2 Łańcuch kontrolny printf() jest identyczny z pierwszym, z wyjątkiem tego, że dokładność liczby 

zmiennoprzecinkowej wynosi teraz 4 zamiast 2. Zauważ, jak to zmienia sposób wyświetlania liczby. 

W następnym przykładzie printf() sformatuje ciąg i liczbę. 

Przykład 7. 

<?php 

$product_name = "Black shoes"; 

$product_price= 249.95; 

1 printf( "Product %s will cost %6.2f dollars", 

$product_name, $product_price ); 

?> 

Wyjaśnienie 



1 Ciąg kontrolny zawiera dwa specyfikatory formatu,% si% 6.2d. Zmienna $product_name, pierwszy 

argument, zostanie wydrukowana zgodnie z pierwszym specyfikatorem formatu,% s, ciągiem znaków. 

Drugi argument, $product_price, zostanie wydrukowany zgodnie z drugim specyfikatorem formatu,% 

6.2f. W tym przypadku 6 oznacza całkowitą liczbę cyfr, które może zajmować ten numer i .2 określa 

dokładność 2 miejsca po prawej stronie przecinka dziesiętnego. Jeśli liczba jest większa niż 6, printf () 

nie skróci jej. To może po prostu nie wyglądać tak, jak to sobie wyobrażałeś. Specyfikator formatu 

można zmodyfikować, umieszczając precyzję, wyrównanie do lewej lub prawej strony, znaki 

dopełniające, i tak dalej, jak pokazano. 

Modyfikator: Przykład: Format 

. :% .2f: określa dokładność dwóch cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego w liczbie 

zmiennoprzecinkowej 

liczba całkowita:% 8d: Określa liczbę znaków dla tego argumentu jaki mogą być wyświetlane; np. 

szerokość pola 8 cyfr 

-; % -8.2f% -30s: Powoduje wyrównanie formatowania; np. liczba zmiennoprzecinkowa z 

wyrównaniem do lewej o szerokości pola 8 lub ciąg 30-spacji z wyrównaniem do lewej 

0:% 08d: uzupełnia liczbę zerami 

Istnieją inne funkcje formatowania podobne do funkcji printf, różniące się przede wszystkim sposobem 

wyświetlania danych wyjściowych. 

Funkcja sprintf() 

Ta funkcja jest identyczna z funkcją printf(), z tym wyjątkiem, że zamiast wyświetlania sformatowanego 

ciągu, sprintf() zwraca sformatowany ciąg, aby można go było przypisać do zmiennej. Zobacz przykład 

8. 

Format 

string sprintf ( string format [, mixed args [, mixed ...]] ) 

Przykład 8: 

<?php 

$product_name = "Purple Dress"; 

$product_price = 199.95; 

1 $output = sprintf( "Product <b>%s</b> will cost <u>$%6.2f</u> + 

tax", $product_name, $product_price ); 

?> 

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

<body bgcolor="#EBF4F3"> 

<h1>Shopping Cart Checkout</h1> 

<font face="Arial"> 

2 <?= $output ?> 



</font></body> 

Wyjaśnienie 

1 Pierwszym parametrem funkcji sprintf() jest łańcuch kontrolny określający sposób drukowania 

łańcucha. Dwa argumenty występujące po ciągu kontrolnym to rzeczywiste zmienne, $product_name 

i $product_price, które odpowiadają każdemu ze specyfikatorów konwersji formatu,% si% 6.2f, z kolei. 

Funkcja sprintf() sformatuje ciąg i przypisze go do zmiennej o nazwie $ zmienna wyjściowa. 

2 W tym miejscu używamy krótkiego formularza do wydrukowania wartości zmiennej $ output w 

przeglądarce HTML 

Funkcja fprintf() 

Podczas gdy funkcja printf() zapisuje dane wyjściowe do standardowego strumienia wyjściowego 

(przeglądarki), funkcja fprintf() wysyła dane wyjściowe do dowolnego określonego strumienia 

wyjściowego, zwykle do pliku. 

Format 

int fprintf ( resource handle, string format [, mixed args [, 

mixed ...]] ) 

Przykład: 

sprintf($filehandle, "%04d-%02d-%02d", $year, $month, $day); 

Formatowanie liczb i pieniędzy 

Wprowadzenie przecinków lub spacji lub wydrukowanie wartości pieniądza w dolarach powoduje, że 

liczba staje się ciągiem znaków i może być obsługiwana za pomocą printf (). PHP udostępnia również 

dwie funkcje specjalne, funkcję number_format() i funkcję money_format(). 

Funkcja number_format() 

PHP udostępnia funkcję number_format() do formatowania liczby zgrupowanymi tysiącami. Istnieją 

trzy sposoby korzystania z tej funkcji. Nie możesz podać żadnych argumentów, dwóch argumentów lub 

czterech argumentów, ale nie trzech argumentów. Jeśli podano tylko jedną liczbę, zwracana liczba 

będzie liczbą całkowitą. Będzie zawierać przecinki dla każdej grupy tysięcy, ale część ułamkowa 

zostanie obcięta  z kropką dziesiętną. Jeśli pierwsza liczba po przecinku wynosi 5 lub więcej, nowa liczba 

zostanie zaokrąglona w górę. Jeśli podano dwie liczby, druga liczba będzie wskazywać liczbę miejsc 

dziesiętnych do sformatowania, na przykład dwa miejsca po przecinku dla kwoty dolara i centów. 

Grupy tysięcy nadal będą oddzielone przecinkami. Trzecim sposobem korzystania z tej funkcji jest 

określenie liczby do sformatowania, liczby miejsc po przecinku, a także znaków, które mają być 

używane do oddzielania grup tysięcy, a także kropki dziesiętnej. Jest to przydatne w lokalizacjach, które 

używają formatów liczb innych niż formaty Ameryki Północnej. Przykład 6.9 ilustruje sposób 

korzystania z funkcji number_format(). 

Format 

string number_format ( float number [, int decimals [, 

string dec_point, string thousands_sep]] ) 

Przykład: 



$number=123456.5456 $new_string = number_format($number); // Returns: 123,457 

$new_string = number_format($number, 2); // Returns: 123,456.55 $num_francais = 

number_format($number, 2, ',', ' '); // Returns 1 234,56 

Przykład 9. 

<?php 

$number = 7634.887; 

// American format is the default: 7,643.89 

1 

$us_format = number_format($number, 2); 

print "$us_format<br />"; 

// French format: 7 634,89 

2 

$french_format = number_format($number, 2, ',', ' '); 

print "$french_format<br />"; 

// American format without thousands separator: 7634.89 

$us_format2 = number_format($number, 2, '.', ''); 

print "$us_format2<br />"; 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Jest to domyślny format dla numerów amerykańskich. Drugi parametr określa liczbę miejsc 

dziesiętnych, w tym przypadku dwa. W tym przypadku number_format() automatycznie zaokrągla do 

dwóch miejsc po przecinku. 

2 Ten wiersz pokazuje, jak używać funkcji number_format() z czterema argumentami. Pierwsze dwa 

argumenty są takie same jak w poprzednim wierszu: liczba do sformatowania i liczba miejsc 

dziesiętnych. Trzeci argument określa znak separatora, który ma być używany dla miejsc dziesiętnych. 

We Francji zamiast przecinka stosuje się przecinek. Czwarty argument to separator tysięcy i tutaj 

używamy pojedynczej spacji, a nie przecinka, tysięcy ,separator powszechnie stosowany w większości 

krajów europejskich. 

3 Ten przykład jest bardzo podobny do poprzedniego. Główną różnicą jest to, że czwarty argument jest 

pusty, nie określając znaku dla separatora tysięcy. 

Funkcja money_format() 

Funkcja money_format () formatuje liczbę jako ciąg znaków reprezentujący walutę. Ponieważ ta 

funkcja zależy od funkcji biblioteki C o nazwie strfmon(), nie można jej zaimplementować w systemie, 

jeśli używasz systemu Windows. Ta funkcja może formatować pieniądze dla dowolnej liczby ustawień 



regionalnych i jest wyposażona w szeroką gamę specyfikacji formatowania. Działa z liczbami ujemnymi, 

zajmuje się precyzją lewej i prawej strony, dopełnianiem itd., Podobnie jak funkcja printf().  

Format 

string money_format ( string format, float number ) 

Przykład: 

setlocale(LC_MONETARY, 'en_US'); echo money_format('%i', $number) . "\n"; // USD 

1,234.56 

Znalezienie długości łańcucha 

Funkcja strlen() 

Aby znaleźć długość ciągu (ile znaków jest w ciągu), PHP udostępnia funkcję strlen(). Zobacz przykład 

10. 

Format 

int strlen (ciąg znaków) 

Przykład: 

$ length = strlen („Witaj, świecie \ n”); 

Przykład 10. 

<html><head><title>Finding the Length of a String</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<font size="+1"> 

<?php 

1 $string="\t\tHello, world."; 

2 $length=strlen($string); 

print nl2br("There are $length characters in \"$string\""); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $string zawiera ciąg znaków, w tym znak tabulacji. 

2 Funkcja strlen() zwraca liczbę znaków w ciągu $. 

Znak tabulacji nie pojawia się w przeglądarce, ale przeglądając go kod źródłowy, możesz go zobaczyć, 

Znajdowanie liczby słów w ciągu znaków 



Funkcja str_word_count() 

Funkcja str_word_count() zwraca informacje o słowach, które składają się na ciąg. Słowo jest 

zdefiniowane jako zależny od regionu (Niemcy, USA itd.) Ciąg znaków zawierający znaki alfabetyczne, 

które mogą również zawierać, ale nie zaczynać się od „i - znaków. Domyślnie funkcja str_word_count() 

zlicza liczbę słów w ciągu. Na opcjonalny trzeci argument może być jedną z trzech wartości 

przedstawionych poniżej 

Argument : Co zwraca 

0: Zwraca liczbę znalezionych słów. 

1: Zwraca tablicę zawierającą wszystkie słowa znalezione wewnątrz 1 łańcucha. 

2 Zwraca tablicę asocjacyjną, w której kluczem jest pozycja numeryczna słowa wewnątrz łańcucha, a 

wartość jest samym słowem. 

Opcjonalny czwarty argument charlist pozwala dodawać znaki, które będą akceptowane jako część 

słowa, takie jak obce akcenty, elipsy, długie myślniki lub łączniki. 

Format 

mixed str_word_count (string string [, int format [, string charlist]]) 

Przykład: 

$ num_words = str_word_count („Szczęśliwego Nowego Roku dla ciebie!”); 

print_r (str_word_count ("Solstickan såljes till förmån för barn och 

gamla ”, 1,„ åÅö ”); 

Zmiana wielkości ciągu 

Jeśli sprawdzasz poprawność adresu e-mail lub skrótu dla stanu, takiego jak CA lub MD, przed 

przetwarzaniem możesz chcieć przekonwertować cały ciąg na małe litery lub przekształcić tylko 

pierwszy znak w ciągu, tak jak u Pani lub Dr PHP udostępnia funkcje zmiany wielkości liter w łańcuchu, 

jak pokazano tu 

Funkcja: Co Robi 

strtoupper(): Konwertuje ciąg na wielkie litery 

strtolower(): Konwertuje ciąg na małe litery 

ucfirst(): Konwertuje pierwszą literę ciągu na wielkie litery 

ucwords(): Konwertuje pierwszą literę w każdym słowie łańcucha na wielkie litery 

mb_convert_case(): Konwertuje wielkość ciągu na podstawie Unicode do właściwości postaci 

Funkcje strtoupper() i strtolower() 

Funkcje strtoupper() i strtolower() służą do konwertowania wielkości znaków w ciągu z wielkich na 

małe litery i odwrotnie. strtoupper () pobiera ciąg i zwraca nowy ciąg z każdą wielką literą. Funkcja 

strtolower () zwraca nowy ciąg znaków z każdym znakiem konwertowanym na małe litery. 

Format 



string strtoupper ( string ) string strtolower ( string ) 

Przykład: 

$newstring=strtoupper("merry christmas"); // returns "MERRY CHRISTMAS" 

$newstring=strtolower("HAPPY NEW YEAR"); // returns "happy new year" 

Przykład 11. 

<?php 

$text = "Marko@Marakana.Com"; 

1 print strtolower( $text . "<br />" ); //prints: 

marko@marakana.com 

2 print strtoupper( $text . "<br />" ); //prints: 

MARKO@MARAKANA.COM 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Ten wiersz wyświetli tekst przekonwertowany na małe litery. 

2 strtoupper() robi coś przeciwnego, konwertując tekst na wielkie litery. 

Funkcje ucfirst() i ucwords() 

Jeśli chcesz zmienić tylko pierwszy znak w ciągu na wielkie litery, PHP udostępnia funkcje ucfirst() i 

ucwords(). Funkcja ucfirst() konwertuje pierwszy znak ciągu na wielkie litery. Funkcja ucwords() 

zapisuje wielkie litery wszystkich słów w ciągu. 

Format 

string ucfirst ( string str ) string ucword( string str) 

// Returns "San jose, california" $newstring=ucfirst("san jose, california"); // 

Returns "San Jose, California" $newstring=ucwords("san jose, california"); 

Przykład 12. 

<?php 

$text = "it rains in spain"; 

1 print ucfirst( $text . "<br />" ); // prints: It rains in spain 

2 print ucwords( $text . "<br />" ); // prints: It Rains In Spain 

?> 

Wyjaśnienie 

1 Wyjście z tej linii Pada w Hiszpanii. Funkcja ucfirst() zwraca wartość ciąg z pierwszą literą wielkimi 

literami. 



2 Funkcja ucwords() zapisuje wielką literą pierwszą literę każdego słowa w ciągu znaków, na przykład 

tytuł książki. Wyjście będzie 

W Hiszpanii pada deszcz, 

Funkcja mb_convert_case() 

Funkcja mb_convert_case() jest podobna do strtolower() i strtoupper(), ale nie jest zależna od 

ustawień regionalnych; to znaczy, opiera swoją konwersję na znakach Unicode, a nie tylko ASCII, co 

oznacza, że litery zawierające niemiecki umlaut, szwedzki pierścień lub francuskie znaki akcentowane 

są składane (dołączane) do konwersji liter. Aby określić wielkość liter, funkcja ta udostępnia trzy tryby: 

MB_CASE_UPPER, MB_CASE_LOWER lub MB_CASE_TITLE. Możesz także określić obsługiwany zestaw 

znaków, aby ustalić sposób kodowania łańcucha. 

Charset: Aliasy: Opis 

ISO -‐ 8859-‐1: ISO8859-‐1: Zachodnioeuropejska, łacińska-1 

ISO -‐ 8859-15: ISO8859-15: Europa Zachodnia, Latin -‐ 9. Dodaje znak Euro, brak liter francuskich i 

fińskich w alfabecie łacińskim-1 (ISO -‐ 8859-1) 

UTF-8: ASCII: kompatybilny wielobajtowy 8-bitowy Unicode 

cp866: ibm866, 866: Cyrylicki zestaw znaków specyficzny dla DOS; obsługiwane w 4.3.2 

Format 

string mb_convert_case (string str, int mode [, string encoding]) 

Przykład: 

$string = "exit here!!"; echo mb_convert_case($string, MB_CASE_UPPER,"UTF-8"); 

// Returns: EXIT HERE!! $string = "förvaras oåtkomligt för barn"; echo 

mb_convert_case($string, MB_CASE_TITLE,"IS0-8859-15"); // Returns: Förvaras 

Oåtkomligt För Barn 

Porównywanie ciągów 

Czy hasło wprowadzone przez użytkownika jest zgodne z hasłem zapisanym w pliku? Czy odpowiedź 

użytkownika odpowiada oczekiwanej odpowiedzi? PHP zapewnia szereg funkcji, dzięki którym 

porównywanie ciągów jest stosunkowo łatwe. Aby mieć pewność, że zawsze porównujesz łańcuchy, 

powinieneś użyć funkcji porównywania łańcuchów zamiast operatorów porównania, ponieważ funkcje 

zawsze rzucają argumentami na łańcuchy przed ich porównywaniem. Podczas porównywania ciągów 

należy również pamiętać, że „ hello” to nie to samo, co na przykład „hello” lub „Hello”. PHP udostępnia 

kilka funkcji do porównywania dwóch ciągów . Możesz użyć funkcji trim(), aby usunąć niepożądane 

białe spacje.  

Wartość: Co  Oznacza 

0 (zero): dwie wartości są równe 

> 0 (większa od zera): Wartość druga jest większa niż wartość pierwsza 

<0 (mniej niż zero): Wartość pierwsza jest większa niż wartość druga 



Wszystkie porównania łańcuchów pobierają co najmniej dwa argumenty i zwracają wartość na 

podstawie porównania tych argumentów. Zwracana wartość jest zawsze liczbą całkowitą, którą można 

interpretować zgodnie z powyższym. Poniżej mamy listę funkcji porównywania ciągów oraz sposób, w 

jaki porównują dwa ciągi. 

Funkcja: Co robi 

strcmp(): Porównuje dwa ciągi (rozróżnia małe i wielkie litery) 

strcasecmp(): Porównuje dwa ciągi (bez rozróżniania wielkości liter)  

strnatcmp(str1, str2); : Porównuje dwa ciągi w kolejności ASCII, ale dowolne liczby są porównywane 

numerycznie 

strnatcasecmp (str1, str2); : Porównuje dwa ciągi w kolejności ASCII, wielkość liter nie ma znaczenia, 

liczby jako liczby 

strncasecomp(): Porównaj dwa ciągi (bez rozróżniania wielkości liter) i pozwala określić, ile znaków ma 

zostać porównanych 

strspn(): Porównuje ciąg znaków ze znakami reprezentowanymi przez maskę 

strcspn(): Porównuje ciąg znaków zawierający znaki spoza maski 

Funkcja strcmp() (rozróżnia małe i wielkie litery) 

Funkcja strcmp() jest najczęściej używana do porównywania dwóch ciągów. 

Format 

int strcmp ( string str1, string str2 ) 

Przykład: 

$number = strcmp( "apples", "oranges"); 

Funkcja strcmp() wykorzystuje algorytm porównania leksykograficznego do porównywania dwóch 

ciągów, co oznacza, że porównuje każdy znak w ciągu alfabetycznie na podstawie kolejności 

zestawiania w systemie. Ponieważ PHP używa sekwencji zestawiania ASCII, wielkie litery „A” są 

reprezentowane jako dziesiętne 65, a wielkie litery „B” jako dziesiętne 66 i tak dalej. Z drugiej strony 

mała litera „a” to 97, a mała litera „b” to 98 i tak dalej. Jeśli porównasz „A” do „a”, możesz powiedzieć, 

że „A” jest mniejsze niż „a” z powodu ich numerycznej reprezentacji w tabeli ASCII; to znaczy 65 jest 

mniejsze niż 97. Funkcja strcmp() zwraca liczbę mniejszą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest mniejszy niż drugi 

ciąg, liczbę większą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest większy niż drugi ciąg, i 0, jeśli są równe. W funkcji 

strcmp() rozróżniana jest wielkość liter, co oznacza, że „Dan” i „dan” to nie to samo. Jeśli chcesz 

zignorować wielkość liter, użyj funkcji strcasecmp () omówionej poniżej. Zobacz Przykład 13, aby 

zobaczyć, jak działa funkcja strcmp()  

Przykład 13. 

<html> 

<head><title>The strcmp() Function</title></head> 

<body bgcolor="lavendar"> 

<font face="verdana"> 



<pre> 

<h3>Comparing Strings</h3> 

<?php 

$string1 = "Dan"; 

$string2 = "Daniel"; 

1 print "strcmp( '$string1', '$string2' ) outputs " . strcmp( 

$string1, $string2 ); 

2 print "\nstrcmp( '$string2', '$string2' ) outputs " . 

strcmp( 

$string2,$string2 ); 

3 print "\nstrcmp( '$string2', '$string1' ) outputs " . 

strcmp( 

$string2, $string1 ); 

4 print "\nstrcmp( 'dan', 'Dan' ) outputs " . strcmp( 

'dan', 'Dan'); 

print "\nstrcmp( 'Dan', 'dan' ) outputs " . strcmp( 

'Dan', 'dan'); 

?> 

<pre> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Dan jest leksograficznie mniejszy od Daniela, co daje liczbę ujemną. 

2 Daniel i Daniel są identyczni, dlatego w wyniku porównania otrzymujemy zero. 

3 Daniel jest większy od Dana, co daje liczbę dodatnią. 

4 D in dan jest większy niż D w Dan, liczba dodatnia 

Funkcja strcasecmp() (bez rozróżniania wielkości liter) 

Funkcja strcasecmp () działa jak funkcja strcmp(), ale ignoruje wielkość liter w łańcuchach; to znaczy, 

że wielkie litery „A” i małe litery „a” są traktowane jako równe podczas porównywania znaków. Funkcja 

strcasecmp () zwraca liczbę mniejszą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest mniejszy niż drugi ciąg, liczbę większą 

niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest większy niż drugi ciąg, i 0, jeśli są one równe. Przykład 14 pokazuje, jak 

działa ta funkcja. 



Format 

int strcasecmp ( string str1, string str2 ) 

Przykład: 

$number=strcasecmp("apples", "APples"); // Case-insensitive comparison 

Przykład 14. 

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

<body bgcolor="lightblue"> 

<h3>Comparing Strings--Case-Insensitive</h3> 

<?php 

1 $str1 = "new york"; 

$str2 = "New York"; 

2 if (strcasecmp($str1, $str2) == 0) { 

print "<em>$str1</em> is equal to <em>$str2</em>.<br 

/>"; 

} 

?> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Dwie zmienne łańcuchowe są przypisane do tego samego łańcucha, różnią się tylko wielkością liter. 

2 Funkcja strcasecmp() ignoruje różnicę w wielkości liter i porównuje znaki. Ciągi znaków są równe. 

Pamiętaj, że jeśli zwrócona wartość == 0, łańcuchy są równe. 

Funkcja strncasecmp() (ogranicza długość znaków) 

Ta funkcja strncasecmp() jest podobna do strcasecmp (), ponieważ ignoruje także wielkość znaków 

podczas porównywania, ale dodatkowo pozwala określić (górną granicę) liczby znaków (długości) z 

każdego ciągu na być użyte w porównaniu. Funkcja strncasecmp () zwraca liczbę mniejszą niż 0, jeśli 

pierwszy ciąg jest mniejszy niż drugi ciąg, liczbę większą niż 0, jeśli pierwszy ciąg jest większy niż drugi 

ciąg, i 0, jeśli są one równe. Przykład 15 pokazuje, jak działa ta funkcja. 

Format 

int strncasecmp (string str1, string str2, int length) 

Przykład: 

// Compares first 4 characters in each string $number = strncasecmp("Homeland", 

"homeland", 4); 

Przykład 15. 



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

<body> 

<h3>Comparing Strings by Limit of Characters</h3> 

<?php 

1 $str1="chronometer"; 

$str2="Chronology"; 

2 if ( strncasecmp($str1,$str2, 5)==0){ 

print "The first 5 characters of <em>$str1</em> are the 

same as the first 5 characters in <em>$str2 </em><br 

/>"; 

} 

else{ 

print "They do not compare.<br />"; 

} 

?> 

</body> 

Wyjaśnienie 

1 Dwie zmienne łańcuchowe są przypisane do tego samego łańcucha, różniąc się tylko wielkością liter. 

2 Funkcja strncasecmp() ignoruje różnicę wielkości liter i porównuje tylko pierwsze 5 znaków. Trzeci 

argument, 5, określa ile znaków chcesz porównać, zaczynając od początku łańcucha. Ciągi znaków są 

równe. 

Funkcja strnatcmp() (porównanie naturalnych porządków) 

Jeśli porównasz ciągi liczbowe, wyrażenie „2”> „100” zostanie ocenione jako prawda, ponieważ na 

pierwszej pozycji 2 jest większe niż 1, gdy używana jest kolejność zestawiania ASCII. Pozycje innych 

postaci są nieistotne, ponieważ pierwszy ciąg ma tylko jeden znak. Funkcje porównywania ciągów, 

które widzieliśmy do tej pory, zawsze rzutują swoje argumenty na ciągi przed wykonaniem 

porównania. Funkcja strnatcmp() uwzględnia łańcuchy zawierające liczby. Ta funkcja porównuje znaki 

w dwóch ciągach znaków, używając kolejności zestawiania ASCII, ale jeśli takie istnieją liczby w ciągu 

są porównywane w porządku naturalnym; to znaczy jako liczby tak, jak myślimy o liczbach, gdzie 100 

jest większe od  2. Jest to prawdą, nawet jeśli liczby występują w środku ciągu. Zatem „2 stycznia” 

będzie miało wartość mniejszą niż „10 stycznia”, podczas gdy w normalnym porównaniu ciągów byłoby 

ono większe, ponieważ 2 jest większe niż 1. Funkcja strnatcasecmp () jest podobna do funkcji strnatcmp 

(), tyle że nie jest wielkość liter nie ma znaczenia przy porównywaniu ciągów. 

Format 

int strnatcmp (string str1, string str2) 



Przykład: 

// Returns 1 -- string 2 > string 1 echo strnatcmp('January 2, 2006', 'January 

10, 2006'); // Returns -1 -- string 1 > string 2 echo strcmp( 'January 2, 2006', 

'January 10, 2006' ); 

Funkcja strspn() (użycie maski do porównania) 

Funkcja strspn() porównuje dwa ciągi i zwraca liczbę znaków zawartych w początkowej części 

pierwszego ciągu, które pasują do zestawu znaków zawartych w drugim ciągu, zwanym maską. Na 

przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy hasło zawiera zarówno cyfry, jak i litery lub jeśli kod pocztowy 

składa się tylko z cyfr, można użyć tej funkcji do sprawdzenia, czy określone znaki są zawarte w ciągu. 

Dwa opcjonalne argumenty pozwalają określić, gdzie chcesz zacząć szukać znaków w ciągu i długość 

ciągu do porównania. Przykład 16 pokazuje, jak używać funkcji strspn (). 

Format 

int strspn (string str1, string str2 [, int start [, int length]]) 

Przykład: 

$year = "1953 was a very good year!"; $mask="0123456789" 

$count=strspn($year,$mask,0,4); // The string must start with 4 digits 

Przykład 16. 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Finding the Length of a String by a Mask</h3> 

<?php 

1 $mask = "0123456789"; 

2 $zip = "95926"; 

3 $count=strspn($zip,$mask); 

4 if ($count == strlen($zip)){ 

print "The zip code consists of $count numbers.<br />"; 

} 

?> 

</body> 

</html 

Wyjaśnienie 



1.$mask składa się z ciągu liczb, które będą służyć jako maska.  

2 Zmienna $zip zawiera liczby. 

3 Funkcja strspn() zwraca liczbę znaków w $zip, który dopasuj znaki w masce. Funkcja strspn () powinna 

zwrócić liczba 5, ponieważ w $ zip znajduje się 5 liczb i wszystkie znajdują się w zmiennej mask. 

4 Ten wiersz sprawdza, czy wartość $ count jest równa liczbie znaków w $ zip, długości łańcucha, a jeśli 

tak, wyświetla „Kod pocztowy składa się z 5 liczb. ” 

Funkcja strcspn () (porównanie niepasujące do maski) 

Funkcja strcspn() jest podobna do funkcji strspn(), ale znajduje długość początkowego segmentu 

niepasującą do maski; oznacza to, że zwraca długość początkowego segmentu pierwszego ciągu nie 

zawierającego żadnego ze znaków w drugim ciągu. Funkcja strcspn() akceptuje dwa opcjonalne 

parametry liczb całkowitych, których można użyć do zdefiniowania początku pozycji i długości 

porównywanego łańcucha. 

Format 

int strcspn ( string str1, string str2 [, int start [, int length]] ) 

Przykład: 

$filename = "test3"; $length=strcspn("$filename", "1234567890", 0, 4); // Zwraca 4; pierwsze 4 znaki 

nie powinny być cyframi 

6.2.7 Znajdowanie podobieństw w ciągach znaków   

Omówione wcześniej funkcje porównywania ciągów wykonują porównania ciągów alfanumerycznych, 

ale co zrobić, jeśli chcemy sprawdzić, czy jeden ciąg brzmi lub jest wymawiany jak inny, a także w jaki 

sposób i gdzie tekst różni się w dwóch ciągach? PHP zapewnia zestaw funkcji do wyszukiwania 

podobieństw lub różnic w łańcuchach. Funkcje te mogą być przydatne w programach, które sprawdzają 

pisownię, wykonują wyszukiwanie w bazie danych lub wszelkie zaawansowane przetwarzanie tekstu. 

Funkcje soundex () i metaphone () (podobieństwo foniczne) Podobieństwo foniczne opiera swoje 

porównanie na tym, czy dwie struny są homofonami, czyli brzmią podobnie. Słowa takie jak „geny” i 

„dżinsy” lub „poranek” i „żałoba” to homofony. Funkcje soundex() i metaphone() pobierają ciąg jako 

argument i zwracają klucz. Klucze Soundex to krótkie alfanumeryczne reprezentacje angielskiej 

wymowy słowa, których można użyć do porównania dźwięku w ciągach znaków. Jeśli klawisze są takie 

same, słowa brzmią tak samo w języku angielskim. Po przetestowaniu różnych słów zobaczysz, że te 

funkcje opierają swoje porównanie na wymowie amerykańskiego angielskiego, a nie brytyjskiego 

angielskiego. Na przykład „ojciec” i „dalej” nie brzmią tak samo w Ameryce, ani „źródło” i „sos”, ani 

„tuba” i „bulwa”. Jedyną oczywistą różnicą między tymi dwiema funkcjami jest to, że metaphone () 

dokładniej określa, które słowa mają tę samą wymowę. Przykład 17 pokazuje, jak używać funkcji 

soundex() i metaphone(). 

Formatuj ciąg soundex (string str) string metaphone (string str [, int telefony]) 

Przykład: 

$key1=soundex("bored"); $key2=soundex("board"); if ( $key1 == $key2 ){ echo "The 

strings sound alike<br />";} 

Przykład 17. 



<html><head><title>Words that Sound the Same</title> 

</head> 

<body bgcolor="silver"> 

<font size="+1"> 

<?php 

1 $sound1 = "bald"; 

$sound2 = "bawled"; 

2 $key1=soundex("$sound1"); 

$key2=soundex("$sound2"); 

3 if ($key1 == $key2){ 

print "The key values are: $key1 and $key2.\n<br />"; 

print "\"$sound1\" and \"$sound2\" are homophones.\n<br 

/>"; 

} 

4 $sound1 = "tuba"; 

$sound2 = "tuber"; 

5 if (metaphone($sound1) == metaphone($sound2)){ 

print "\"$sound1\" and \"$sound2\" are homonyms.\n"; 

} 

else{ 

print "\"$sound1\" and \"$sound2\" do not sound the 

same.\n"; 

} 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

1 Dwie zmienne, $string1 i $string2, mają przypisane ciągi, których wartości brzmią tak samo, zwane 

homofonami. 

2 Klawisze utworzone przez funkcję soundex () pokazano na rysunku 6.15. Są to cztery ciągi znaków, 

które można porównać. 

3 Jeśli klawisze są takie same, słowa są homofonami. 



4 Dwa kolejne homofony są przypisane do $sound1 i $sound2, odpowiednio. 

5 Klawisze zwracane z funkcji metaphone() są bardziej precyzyjne w postępowaniu z angielską 

wymową. 

Funkcje similar_text() i levenshtein() (podobieństwo tekstowe) 

PHP udostępnia dwie funkcje do testowania podobieństwa tekstu w dwóch ciągach. Są to funkcje 

similar_text() i funkcja levenshtein (). Funkcja similar_text() oblicza podobieństwo dwóch ciągów i 

zwraca liczbę takich samych znaków, umożliwiając dodawanie, odejmowanie i powtarzanie. Pobiera 

również opcjonalny trzeci parametr, zawierający wartość reprezentującą procent podobieństwa 

między łańcuchami. Przykład 6.18 pokazuje, jak używana jest funkcja similar_text(). 

Format 

int similar_text ( string first, string second [, float percent] ) 

Przykład: 

$number_same = similar_text($a, $b, $percent); 

Przykład 18. 

<html><head><title>Text that is Similar</title> 

</head><body bgcolor="silver"> 

<font size="+1"> 

<?php 

1 $string1 = "Once upon a time, there were three little 

pigs..."; 

2 $string2 = "Once upon a time, there were three bears..."; 

print "First string: $string1\n<br />"; 

print "Second string: $string2\n<br />"; 

3 $number=similar_text("$string1", "$string2", $percent); 

print "There are $number of the same characters in the two 

strings.\n"; 

4 echo "The strings are similar by " . 

number_format($percent, 

0). "%.<br />"; 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 



Wyjaśnienie 

1, Dwa podobne ciągi są przypisane do zmiennych. 

2) 

3, funkcja similar_text () zwraca liczbę znaków, które są takie same  a  

4. wartość wskazująca procent podobieństwa dwóch łańcuchów. 

Są w 87% podobne. 

Funkcja levenshtein() służy do znalezienia odległości Levenshtein (zwanej także odległością edycji) 

między dwoma ciągami (ciągi nie mogą być dłuższe niż 255 znaków). Co to jest? Załóżmy, że masz dwa 

ciągi i chcesz wiedzieć, jak możesz edytować jeden z ciągów, aby był podobny do drugiego. (Jeśli 

kiedykolwiek używałeś polecenia różnicowego UNIX, dostarczy ci tego rodzaju informacji.) Odległość 

Levenshteina jest definiowana jako najmniejsza liczba wstawień, podstawień i usunięć wymaganych 

do przekształcenia jednego łańcucha na inny. (Funkcja nie rozróżnia wielkości liter.) Im większa 

odległość Levenshteina, tym bardziej różne są struny. Jeśli odległość wynosi 0, łańcuchy są takie same. 

(Pełna dyskusja znajduje się na stronie http://www.merriampark.com/ld.htm.) Przykład 19 pokazuje, 

jak korzystać z funkcji levenshtein().  

Odległość Levenshteina pochodzi od nazwiska rosyjskiego naukowca Vladimira Levenshteina, który 

napisał algorytm w 1965 r. 

Format 

int levenshtein ( string str1, string str2 [, int cost_ins [, 

int cost_rep, int cost_del]] ) 

Przykład: 

$diff = levenshtein($string1, $string2); $diff = levenshtein($string1, $string2, 

100, 5, 1); 

Przykład 19. 

<html><head><title>Text that is Similar</title> 

</head> 

<body bgcolor="silver"> 

<font size="+1"> 

<?php 

1 $string1 = "I attended a funeral."; 

$string2 = "He attended a fun rally."; 

print "First string: $string1\n<br />"; 

print "Second string: $string2\n<br />"; 

2 $distance=levenshtein("$string1", "$string2"); 



print "It would take $distance changes to transform string1 

into string2.<br />"; 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Przypisane są dwa ciągi. Mają kilka wspólnych znaków. Czego potrzeba, aby przekształcić pierwszy 

ciąg w drugi? 

2 Funkcja levenshtein() obliczy liczbę minimalnych wstawień, usunięć lub podstawień potrzebnych do 

przekształcenia pierwszego ciągu do drugiego. W tym przykładzie pierwszą zmianą byłoby I. Potrzeba 

było dwóch podstawień, aby zmienić ją na He. Następną zmianą byłoby zastąpienie e na pogrzebie 

spacją (do tej pory trzy zmiany), a następnie dodanie ly w rajdzie, jeszcze dwie zmiany, co daje w sumie 

pięć. . 

Funkcja levenshtein() obejmuje pierwsze dwa ciągi i trzy dodatkowe parametry, które określają koszt 

operacji wstawiania, zastępowania i usuwania. Pozwala to określić, w jaki sposób wyniki mają być 

ważone wartościami liczbowymi. W przeciwnym razie wszystkie wyniki mają taką samą wagę. Waga 

lub koszt wskazują, jakie kroki należy podjąć, aby zbliżyć ciągi; to znaczy, czy należy wstawiać lub 

usuwać, aby przekształcić ciąg? 

Podział łańcucha 

PHP udostępnia szereg funkcji do dzielenia ciągów. Funkcje split() i spliti() dzielą ciąg i zwracają tablicę. 

Funkcja explode() dzieli ciąg znaków przez określony ogranicznik i zwraca tablicę. Funkcja implode() 

pobiera tablicę i łączy elementy razem, tworząc ciąg. Ponieważ funkcje te wymagają znajomości tablic 

PHP i wyrażeń regularnych, zostały one omówione później. Tabela zawiera nazwy tych funkcji, ich 

funkcje oraz informacje o tym, gdzie znaleźć pełną dyskusję i przykłady. 

Funkcja: Co robi 

split(): Dzieli ciąg na słowa przy użyciu wyrażenia regularnego 

spliti(): To samo co funkcja split (), ale regularna bez rozróżniania wielkości liter w wyrażeniu  

str_split(): Konwertuje ciąg znaków na tablicę, w której można określić rozmiar elementów 

preg_split(): Dzieli ciąg według wyrażenia regularnego zgodnego z Perl i zwraca tablicę rozszerzeń 

explode(): Dzieli ciąg na inny ciąg (nie wyrażenie regula r) i zwraca tablicę 

implode(): Łączy elementy tablicy razem za pomocą ciągu znaków i zwraca a ciąg znaków 

Funkcja strtok() 

Funkcja strtok () dzieli ciąg na mniejsze ciągi zwane tokenami. Tokeny są tworzone przez wybranie 

znaku (znaków), który będzie używany jako ogranicznik łańcucha. Większość tokenów to słowa 

rozdzielone spacjami, jak w każdym typowym zdaniu. Na przykład „kocham cię”. jest ciągiem 

rozdzielanym spacjami, składającym się z trzech tokenów. Przy pierwszym wywołaniu strtok () używasz 



dwóch argumentów: ciągu (argumentu str), który zostanie tokenizowany, oraz ograniczniki, których 

będziesz używać jako separatorów (argument tokena). Pierwszy tokenizowany ciąg zostanie zwrócony. 

Następnym razem, gdy wywołasz funkcję, nie użyjesz argumentu ciągu, ponieważ strtok () śledzi, gdzie 

jest w ciągu, od tokenu do tokena, aż do końca łańcucha. Jeśli chcesz ponownie rozpocząć tokenizację, 

użyjesz zarówno łańcucha, jak i jego ograniczników do zainicjowania procesu. Ta funkcja może zwracać 

wartość logiczną FALSE, ale może również zwracać wartość inną niż logiczna, której wynikiem jest 

FALSE, na przykład 0 lub „”. Przykład 20 pokazuje, jak używać funkcji strtok() do dzielenia łańcucha.  

Format 

string strtok ( string str, string token ) 

Przykład: 

$piece1 = strtok("/usr/local/bin", "/"); // Returns: usr $piece2 = strtok ("/"); 

// Returns: local $piece3 = strtok ("/"); // Returns: bin 

Przykład 20. 

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

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Splitting a String into Tokens</h3> 

<pre> 

<?php 

1 $string = "Joe Shome:3/15/56:Boston, MA."; 

2 $delimiters=":,/ "; 

3 $token = strtok($string,$delimiters); 

$n=1; 

4 while($token){ 

echo "Token $n: <b>$token</b><br />"; 

5 $token=strtok($delimiters); 

$n++; 

} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tworzony jest ciąg znaków zawierający niektóre znaki, które będą używane jako ograniczniki; to 

znaczy, gdzie podzielimy ciąg na słowa lub tokeny. 



2 Zmienna ma przypisany ciąg zawierający cztery znaki: dwukropek, przecinek, ukośnik i spacja. 

3 Funkcja strtok() rozdzieli ciąg na podstawie podanych ograniczników. Zwróci pierwsze znalezione 

słowo (token), w tym przypadku Joe.  

4 Ponieważ funkcja trtok () śledzi miejsce, w którym znajduje się w ciągu podczas analizowania i 

znajduje jedno słowo na raz, pętla while wywoła funkcję, dopóki w łańcuchu nie będzie więcej słów. 

5 Tym razem funkcja strtok () ma tylko jeden argument, listę ograniczników, których używa do 

oznaczania każdego słowa. Argument $string jest używany tylko przy pierwszym wywołaniu funkcji lub 

gdy chcesz zacząć od nowa. 

Powtarzanie ciągu 

Załóżmy, że chcesz oddzielić dwa bloki tekstu wierszem kresek. PHP udostępnia funkcję str_repeat() 

do powtarzania ciągu określoną liczbę razy. Pierwszy argument to ciąg, który będzie powtarzany, a 

drugi argument, zwany mnożnikiem, to liczba powtórzeń. Mnożnik musi być większy niż lub równy 

zero, a jeśli jest zerem , zostanie zwrócony pusty ciąg. 

Format 

string str_repeat( string input, int multiplier) 

Przykład: 

print str_repeat("-", 30); // prints 30 dashesw 

Przycinanie i wypełnianie ciągu znaków 

PHP zapewnia zestaw funkcji przycinających i piszących ciągi znaków. Przycinanie oznacza usuwanie 

nadmiaru lub przycinania, podobnie jak przycinanie włosów, żywopłotów lub budżetu. Możesz 

wyczyścić ciąg znaków, usuwając nadmiar białych znaków (lub innych znaków) od początku lub końca 

łańcucha. Wypełnienie sznurka jest przeciwieństwem przycinania go. Jeśli podepniesz portfel lub 

koszulę, dodasz do niego więcej. Padanie łańcucha oznacza dodawanie otaczających znaków do jednej 

lub obu stron łańcucha. 

Funkcje trim() -trim(), ltrim(), chop(), rtrim() 

Funkcja trim() usuwa białe znaki (lub inne znaki) od początku i końca łańcucha. Jeśli podany zostanie 

trzeci argument, zwany listą znaków (charlist), możesz określić zakres znaków, które chcesz usunąć z 

łańcucha. Możesz także użyć funkcji trim () do przycięcia wartości tablicy  

Funkcje ltrim() i rtrim() działają tak samo jak trim(), z wyjątkiem tego, że ltrim() przycina tylko lewą 

stronę łańcucha, a funkcja rtrim() przycina prawą stronę łańcucha. Alias rtrim() to chop(). Bez drugiego 

parametru funkcja trim() usunie białe znaki wymienione w tabeli  

Znak białych znaków: wartość ASCII (dziesiętna / szesnastkowa): znaczenie 

„”: 32 (0x20)): Zwykła spacja 

„\ t”: 9 (0x0): Zakładka 

"\ n": 10 (0x0A): nowa linia (przesunięcie wiersza) 

„\ r”: 13 (0x0D)): Powrót karetki 

„\ 0”: 0 (0x00)): bajt NULL 



„\ x0B”: 11 (0x0B)): Zakładka pionowa 

Przykład 21 pokazuje, jak korzystać z różnych funkcji trim(). 

Format 

string trim ( string str [, string charlist] ) string ltrim ( string str [, 

string charlist] ) string rtrim ( string str [, string charlist] ) 

Przykład: 

$ trimmed_string = trim ("\ t \ tHello \ n"); // Usuwa tabulatory i znak nowej linii 

$ trimmed_string = ltrim ("\ t \ tHello \ n"); // Usuwa dwie zakładki po lewej stronie 

$ trimmed_string = rtrim ("\ t \ tHello \ n"); // Usuwa znak nowej linii po prawej stronie 

Jeśli chcesz określić znaki inne niż białe znaki, możesz wymienić wszystkie znaki w drugim opcjonalnym 

argumencie, 

charlist. Za pomocą .. możesz określić zakres znaków. 

Przykład: 

// Usuwa wszystkie gwiazdki $ trimmed_string = trim („**** Hello *****”, „*”); // 

Usuwa gwiazdki z lewej strony $ trimmed_string = ltrim („**** Hello *****”, „*”); // 

Usuwa gwiazdki z prawej strony $ trimmed_string = rtrim („**** Hello *****”, „*”); 

Przykład 21. 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Trimming a String</h3> 

1 <pre> 

<b> 

<?php 

2 $text = "\x20\x0a\t\tCutting away the excess 

whitespace!\n\n"; 

echo "Original: $text<br />"; 

3 echo "Modified: ", trim($text), "<br />"; 

echo "<hr>"; 

4 $text = "Cutting away the excess dots!..."; 



echo "Original: $text<br />"; 

5 echo "Modified: ", rtrim($text, "."); 

?> 

</pre> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tag <pre> jest tutaj używany, aby znaki białych znaków były wystawiane. 

2 Ciąg jest tworzony z wiodącymi białymi spacjami reprezentowanymi przez znaki szesnastkowe dla 

spacji, nowego wiersza i dwóch tabulatorów. Kończy się  dwoma nowymi liniami. 

3 Białe znaki (tabulatory, nowe linie, spacje) są przycinane z obu końców ciągu o nazwie $text. 

4 Prawa część łańcucha zawiera wielokropek (trzy kropki). 

5 Funkcja rtrim() usuwa kropki z prawej strony łańcucha. 

Funkcja str_pad () 

Możesz wypełnić portfel lub komórkę. Podobnie, wypełnienie łańcucha oznacza przedłużenie go przez 

dodanie określonej liczby znaków do łańcucha. PHP udostępnia funkcję str_pad () do wypełniania 

ciągów; domyślnie jest to wypełnianie spacjami po prawej stronie łańcucha. Pierwszy argument to ciąg, 

który ma być uzupełniony, drugi argument, pad_length, to szerokość ciągu ze znakami wypełniającymi. 

Jeśli podano trzeci argument, możesz określić, czy dopełnienie będzie występować po lewej, po prawej 

czy po obu stronach łańcucha. Czwarty argument, pad_type, reprezentuje znak, który zostanie użyty 

do wypełnienia 

Funkcja: Co robi 

STR_PAD_RIGHT: Pad po prawej stronie, domyślnie. 

STR_PAD_LEFT: Pad w lewo. 

STR_PAD_BOTH: Pad oba końce łańcucha. 

Przykład 22 pokazuje, jak korzystać z funkcji str_pad (). 

Format 

string str_pad ( string input, int pad_length [, string pad_string [,int pad_type]] ) 

Przykład: 

$string = "Testing"; echo str_pad($string, 15); echo str_pad ($string, 15, 

STR_PAD_BOTH); echo str_pad($string, 15, STR_PAD_BOTH, "=_"); 

Przykład 22. 

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



</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Padding a String</h3> 

<b> 

<pre> 

<?php 

1 $name="Elvis Presley"; 

2 $prof="Singer"; 

3 echo str_pad("Name:",15).$name,"<br />" ; 

4 echo str_pad("Profession:",15). $prof,"<br />" ; 

echo "<br />"; 

$string="Table of Contents"; 

5 echo str_pad($string, 25, "-=",STR_PAD_BOTH), "<br />"; 

?> 

</b> 

</body> 

</html 

Wyjaśnienie 

1, wartości ciągu są przypisywane do $ name i $ prof. 

2) 

3, funkcja str_pad () domyślnie wstawia ciąg (pierwszy argument) 4 spacjami w prawo, tworząc pole 

15-spacji. W tym przykładzie $ name i $ prof są łączone z dopełnionymi łańcuchami, Name: i Profession 

:,  

Wyszukaj i zamień 

Wyszukiwanie i zamiana tekstu to funkcja powszechnie używana w edytorze tekstu. PHP zapewnia 

zestaw funkcji do wyszukiwania ciągu znaków i zastąpienia go nowym. Jeśli próbujesz dopracować swój 

wzorzec wyszukiwania (np. Wyszukać wszystkie ciągi zaczynające się od cyfry lub małej litery), możesz 

użyć wyrażeń regularnych, o których mowa w Rozdziale 12, „Wyrażenia regularne i dopasowywanie 

wzorców”. Omawianą tutaj funkcję str_replace () można podsumować jako „Wyszukaj ciąg w pewnym 

tekście i zastąp go innym.” 

Funkcje str_replace() i stri_replace() 

Funkcja str_replace() zastępuje wszystkie wystąpienia ciągu wyszukiwania ciągiem zastępującym. 

Zwraca ciąg (lub tablicę) z zamiennikami wszędzie tam, gdzie znaleziono szukany ciąg. Jeśli zostanie 



podany trzeci argument, str_replace zwróci liczbę razy, gdy znalazł szukany ciąg. Jedyna różnica między 

str_replace() a stri_replace() polega na tym, że w stri_replace() nie jest rozróżniana wielkość liter. 

Zobacz Rozdział 8, „Tablice”, aby zobaczyć, jak te funkcje działają z tablicami. Przykład 23 pokazuje, jak 

korzystać z funkcji str_replace().  

Format 

mixed str_replace( mixed search, mixed replace, mixed subject [, 

int &count] ) mixed str_ireplace ( mixed search, mixed replace, mixed subject [, 

int &count] ) 

Przykład: 

// Returns: "Better to have loved once..." $newstring=str_replace("hate", "love", "Better to have hated 

once..." $newstring=str_replace("no", "yes", "No, 

no, no, a million times no.", $howmany); 

$newstring=str_ireplace("no", "yes", "No, no, no, a million times 

no.", $howmany); 

Przykład 23. 

<html> 

<head><title>Search and Replace</title></head> 

<body> 

<?php 

$text = "Icecream is good for you. You should eat icecream 

daily."; 

1 $modified_text = str_replace( "icecream", "broccoli", $text 

); 

print "original: $text"; 

print "<br />"; 

2 print "modified: $modified_text"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja str_replace() zamienia pierwszy argument „icecream” na „broccoli” w ciągu $text. 

2 Pierwsze wystąpienie Icecream nie zostało zastąpione, ponieważ funkcja str_replace() rozróżnia małe 

i wielkie litery. Aby wykonać cas 



Funkcja str_ireplace() jest podobna do funkcji str_replace(), z tym wyjątkiem, że przy wyszukiwaniu 

łańcucha nie rozróżnia wielkości liter. Przykład 24 pokazuje, jak korzystać z funkcji str_ireplace().  

Przykład 24. 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Case Insensitive Search and Replace</h3> 

<?php 

$text = "Icecream is good for you. You should eat icecream 

daily."; 

1 $modified_text = str_ireplace( "icecream", "broccoli", 

$text ); 

2 print "original: $text<br />"; 

// Not exactly what we want 

3 print "modified: $modified_text<br />"; 

// Capitalize the first character 

4 print ucfirst($modified_text)."<br />"; 

?> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja str_ireplace() nie uwzględnia wielkości liter. Przeszukuje ciąg znaków przypisany do $text w 

poszukiwaniu lodów, lodów lub ICECReam itd. I zastępuje go broccoli. 

2 Wyświetlany jest oryginalny ciąg. 

3 W zmodyfikowanym ciągu widzimy, że zarówno Lody, jak i Lody staną się brokułami. Problem: 

pierwsza litera w pierwszym wystąpieniu broccoli powinno być dużą literą B. 

4 Aby rozwiązać ten problem, musimy użyć funkcji ucfirst() do wielkiej pierwszej litery w brokułach na 

początku łańcucha. 

Innym sposobem użycia str_replace() jest zamiana wielu ciągów jednocześnie. Od wersji 4.0.5 

wszystkie parametry str_replace() mogą być również ciągami znaków. Przykład 25 pokazuje, jak używać 

funkcji str_replace() z tablicami lub wieloma łańcuchami.  

Przykład 25. 

<html> 



<head><title>Search and Replace with Arrays</title></head> 

<body> 

<?php 

$text = "I love pizza and beer!"; 

1 $search = array( "love", "pizza", "beer" ); 

$replace = array( "hate", "fruits", "vegetables" ); 

2 $modified_text = str_ireplace( $search, $replace, $text ); 

print "original: $text"; 

print "<br />"; 

print "modified: $modified_text"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zinicjalizowane są dwie zmienne tablicowe. Zostaną one wykorzystane do wyszukiwania i zamiany. 

2 Funkcja str_replace () dopasowuje elementy tablicy $search i zastępuje je odpowiednimi elementami 

tablicy $replace. 

Znalezienie pozycji w łańcuchu 

Znalezienie pozycji znaku w ciągu jest często zadaniem pomocniczym. Na przykład, jeśli chcielibyśmy 

znaleźć nazwę użytkownika i nazwę domeny użytkownika na podstawie jego adresu e-mail, 

szukalibyśmy pozycji znaku @ w adresie e-mail. Po lewej stronie będzie nazwa użytkownika, a po 

prawej - nazwa domeny. 

Funkcja strpos() 

Funkcja strpos() zwraca pozycję pierwszego wystąpienia znaku lub podłańcucha w ciągu znaków z 

uwzględnieniem wielkości liter. Można to również nazwać pozycją indeksu podłańcucha zaczynając od 

przesunięcia 0, co oznacza, że zaczynasz zliczać znaki od lewej strony łańcucha, zaczynając od znaku 0, 

aż dojdziesz do początku znaku docelowego lub łańcucha. Jeśli nic nie zostanie znalezione, zwracana 

jest wartość logiczna false. Jeśli użyty zostanie trzeci, opcjonalny argument (liczba), funkcja strpos () 

rozpocznie wyszukiwanie od tej pozycji znaku, ale zlicza znaki od początku łańcucha. Przykład 26 

pokazuje, jak używać funkcji strpos (), aby znaleźć wystąpienie znaku lub podłańcucha w ciągu.  

Format 

int strpos ( string , substring [, int offset] ) 

Przykład: 

// $offset is 2 $offset = ("a needle in a haystack", "needle"); // start looking 

after character 1, returns 5 $offset=("big, bigger, biggest", "big", 1); 



Przykład 26. 

<html> 

<head><title>The strpos() Function</title></head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<h>Finding the Index Position of a Substring</h3> 

<font size="+1"> 

<?php 

1 $email = "joe@yahoo.com"; 

2 $position_of_at_symbol = strpos($email,'@'); 

print "The starting position of the '@' symbol in 

<em>$email</em>: $position_of_at_symbol"; 

3 $position_of_dot_symbol = strpos($email,'.com'); 

print "<br />The starting position of '.com' in 

<em>$email</em>: 

$position_of_dot_symbol"; 

?> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $ email ma przypisany ciąg. Będziemy szukać pozycji symbolu @ i podciągu .com. 

2 Funkcja strpos() zwraca pozycję indeksu @ sybmol w ciągu $e-mail. Pierwsza pozycja na początku 

łańcucha zaczyna się od indeksu 0. Licząc od 0, symbol @ znajduje się w pozycji  

3 Funkcja strpos () zwraca pozycję indeksu podłańcucha .com. Począwszy od pozycji 0 i licząc do 

początku substring (tj. do kropki w .com), pozycja przestrojona to 9. 

Funkcje strrpos() i strripos() 

Funkcja strrpos () zwraca pozycję ostatniego wystąpienia znaku w ciągu. Możesz pomyśleć o drugim 

„r” w nazwie funkcji, które oznacza pozycję „najbardziej na prawo”. Funkcja strripos () robi to samo, 

ale nie rozróżnia wielkości liter. „I” w nazwie funkcji oznacza „niewrażliwy” na wielkość liter. 

Format 

int strrpos ( string , character [, int offset] ) int strripos ( string , 

character [, int offset] )  



// finds the position of the last slash $offset=sttrpos( "/usr/local/bin", "/"); 

// finds the position of "beans" $offset=sttrpos( "Boston baked beans", 'B') 

Wydobywanie kawałków łańcucha - podciągi 

Podciąg jest częścią innego łańcucha; na przykład pie  jest podciągiem spiel, a arch jest podciągiem 

hierarchii i architekta. Jeśli użytkownik wprowadziłby adres e-mail, być może naprawdę chciałbyś znać 

tylko nazwę domeny, podciąg adresu e-mail; a może potrzebujesz tylko numeru kierunkowego dla 

wprowadzonego numeru telefonu. PHP zapewnia zestaw funkcji zaprojektowanych specjalnie do 

wydobywania mniejszych ciągów z większych ciągów.  

Funkcja: Co robi 

strchr (): Alias strstr (). Znajduje pierwsze wystąpienie znaku w ciągu i zwraca je wraz ze wszystkimi 

znakami na końcu ciągu. 

strichr (): forma strstr () bez rozróżniania wielkości liter. 

strrchr (): Znajduje ostatnie wystąpienie znaku w ciągu i zwraca je wraz ze wszystkimi znakami na końcu 

ciągu. 

substr (); Zwraca część ciągu określonego przez pozycję początkową i długość. 

substr_replace (): Zwraca ciąg, zastąpiony częścią innego ciągu. 

substr_count (): Zlicza, ile razy podciąg znajduje się w ciągu znaków. 

Funkcje strchr(), strrchr() i strichr() 

Funkcja strchr() wyszukuje znak zaczynający się po lewej stronie łańcucha i zwraca wszystkie znaki od 

tego znaku do końca łańcucha. Pierwszy argument to oryginalny ciąg znaków (zwany stogiem siana), a 

drugi argument (zwany igłą) jest początkowym znakiem podłańcucha w ciągu. Wszystkie znaki po igle, 

w tym igła, zostaną zwrócone. Jeśli igła nie zostanie znaleziona, funkcja zwraca FALSE. 

Format 

string strchr ( string haystack, string needle )  

Przykład: 

echo strchr("debbiejean@somewhere.edu, "."); // Returns: .edu 

Funkcja strrchr() wyszukuje znak znajdujący się w skrajnej prawej pozycji łańcucha i zwraca wszystkie 

znaki od tego znaku do końca łańcucha. Zwraca FAŁSZ, jeśli nie zostanie znaleziona postać docelowa. 

Funkcja strichr() jest taka sama jak strchr(), ale ignoruje wielkość liter przy wyszukiwaniu znaku. 

Przykład 6.27 pokazuje, jak używać funkcji strrchr(), aby znaleźć skrajnie prawy podciąg w ciągu. 

Format 

string strrchr ( string haystack, character neele) 

Przykład: 

$substring = ( "/usr/local/bin", "/"); // Returns "/bin"  

Przykład 27. 



<html><head><title>The strchr Function</title> 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Searching for a Character</h3> 

<?php 

$address="15 Sleepy Hollow Rd, Boston, Massachusetts"; 

print "$address<br />"; 

1 $state=strrchr($address, "M"); 

print "$state<br />"; 

$path="C:\\Documents and Settings\\Ellie Quigley\\My 

Documents"; 

print "$path<br />"; 

2 print strrchr($path, "\\"); 

?> 

</body></html> 

Wyjaśnienie 

1 Funkcja strrchr() szuka znaku M w adresie pod adresem skrajnej prawej pozycji, w której występuje 

w ciągu i zwraca wszystkie znaki od M do końca ciągu. Massachusetts jest wyświetlane. 

2 Funkcja strrchr() szuka \\ w łańcuchu w jego skrajnej prawej pozycji i drukuje wszystko na końcu 

łańcucha. W tym przykładzie znajduje podstawową nazwę ścieżki. (Stosowane są dwa odwrotne 

ukośniki, jeden w celu ochrony drugiego przed specjalną interpretacją 

Funkcja substr() 

Funkcja substr() zwraca część łańcucha, zwaną podciągiem. Zajmuje to do trzech arugmentów. 

Pierwszy argument to oryginalny ciąg, drugi argument to przesunięcie lub pozycja początkowa 

podłańcucha, a trzeci opcjonalny argument określa, ile znaków ma zostać wyodrębnionych. Jeśli drugi 

argument, pozycja początkowa, jest liczbą dodatnią, wyszukiwanie podłańcucha rozpoczyna się od 

początku ciągu, pozycja 0. Jeśli pozycja początkowa jest liczbą ujemną, wyszukiwanie rozpoczyna się 

na końcu ciągu w pozycji - 

1. 

Jeśli trzeci argument nie zostanie określony, podłańcuch będzie się składał ze wszystkich znalezionych 

znaków od miejsca, w którym się zaczął, aż do końca łańcucha. Jeśli podana długość jest ujemna, 

wówczas tyle znaków zostanie pominiętych na końcu łańcucha. Jeśli podana jest długość i jest ona 

dodatnia, zwracany ciąg będzie zawierał co najwyżej znaki zaczynające się od początku (w zależności 

od długości łańcucha). Jeśli ciąg znaków jest mniejszy lub równy początkowej długości znaków, 



zwracana jest wartość FALSE. Przykład 28 pokazuje, jak używać funkcji substr () do pobierania części 

ciągu 

Format 

string substr (string string, int start [, int length] 

Przykład: 

$newstring = substr("Happy New Year", 6); // Returns "New Year" $newstring = 

substr("Happy New Year", 6, 3) // Returns "New" $newstring = substr("Happy New 

Year", -4) // Returns "Year"  

Przykład 28. 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Extracting Substrings</h3> 

<?php 

print '<b>substr("Happy New Year", 6)</b> produces: <em>'; 

1 print substr("Happy New Year", 6) . "</em><br />"; 

print '<b>substr("Happy New Year", 6, 3)</b> produces: 

<em>'; 

2 print substr("Happy New Year", 6, 3) . "</em><br />"; 

print '<b>substr("Happy New Year", -4)</b> produces: <em>'; 

3 print substr("Happy New Year", -4) . "</em><br />"; 

print '<b>substr("Happy New Year", -4, -1)</b> produces: 

<em>'; 

4 print substr("Happy New Year", -4, -1) . "</em><br />"; 

print '<b>substr("Happy New Year", 6, -2)</b> produces: 

<em>'; 

5 print substr("Happy New Year", 6, -2) . "</em><br />"; 

?> 

</body> 

</html> 



Wyjaśnienie 

1 Począwszy od początku łańcucha, przy przesunięciu 0, substr() funkcja liczy ponad 6 znaków, co 

rozpoczyna podciąg .N w ciągu Szczęśliwego Nowego Roku. Reszta łańcucha jest drukowana. 

2 Począwszy od początku łańcucha, przy przesunięciu 0 funkcja substr () liczy ponad 6 znaków o 

długości 3, zwracając podciąg Nowy. Pierwszym argumentem jest pozycja początkowa i drugi argument 

określa długość podłańcucha. 

3 Począwszy od końca łańcucha, z przesunięciem -4, funkcja substr () zaczyna się na końcu ciągu i 

wykonuje kopię zapasową do Y w roku, a rozpoczęcie zaczyna się od znaków do końca ciągu. 

4 Począwszy od końca łańcucha, przy ustawieniu -4 jako przesunięcia, funkcja substr () rozpoczyna się 

na końcu łańcucha i wraca do Y w roku. Drugi argument -1 oznacza, że funkcja powinna przejść na 

koniec łańcucha i wykonać kopię zapasową o 1 znak. Podciąg to Tak. 

5 Począwszy od początku łańcucha, funkcja substr () zajmuje pierwsze 6 znaków, Nowy Rok. Drugi 

argument, -2, mówi funkcja tworzenia kopii zapasowej 2 znaków od końca podłańcucha, tworząc Nowe 

Ye. 

W przykładzie 29 użyto zarówno funkcji substr(), jak i strpos() do wyodrębnienia części łańcucha. 

Przykład 29. 

<html> 

<head><title>Extract Email</title></head> 

<body> 

<?php 

$email = "joe@yahoo.com"; 

1 $user_name = substr( $email, 0, strpos($email,'@') ); 

2 $domain = substr( $email, strpos($email,'@')+1 ); 

print "user name: $user_name"; 

print "<br />"; 

print "domain: $domain"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Aby wyodrębnić część nazwy użytkownika z adresu e-mail, zaczynamy od lokalizacji 0 (w PHP 

wszystkie znaki zaczynają się od 0 i osiągają maksimum –1). Koniec nazwy użytkownika to miejsce, w 

którym znajduje się symbol @. Używamy strpos, aby ustalić, pod jakim indeksem znajduje się ten 

symbol w tym ciągu. Tak my uzyskać nazwę użytkownika. 



2 Aby wyodrębnić nazwę domeny, musimy jedynie określić lokalizację początkową. W tym przypadku 

ta lokalizacja jest tylko lokalizacją symbolu @ plus 1 (dzieje się tak, ponieważ nie chcemy uwzględniać 

@ w zwracanym podciągu). 

Funkcja substr_replace() 

Funkcja substr_replace() jest podobna do funkcji substr(), ale zamiast zwracać część ciągu, zwraca 

kopię oryginalnego ciągu zastąpioną podciągiem. Część podciągu jest wstawiana do łańcucha przy 

danym przesunięciu i opcjonalnej wartości długości. (Jeśli pierwszym argumentem jest tablica, 

wówczas zwracana jest tablica.) Funkcja substr_replace() przyjmuje do czterech argumentów. Pierwszy 

argument to ciąg oryginalny, drugi argument to ciąg zastępujący, trzeci argument to przesunięcie lub 

pozycja początkowa miejsca, w którym zostanie wstawiony ciąg zastępujący, a czwarty, opcjonalny 

argument może być liczbą dodatnią lub ujemną. Jeśli trzeci argument, pozycja początkowa, jest liczbą 

dodatnią, wyszukiwanie podłańcucha rozpoczyna się od początku łańcuch, pozycja 0. Jeśli pozycja 

początkowa jest liczbą ujemną, wyszukiwanie rozpoczyna się na końcu łańcucha w pozycji –1. Jeśli 

czwarty argument o długości jest liczbą dodatnią, określa liczbę znaków do zastąpienia po wstawieniu 

podłańcucha do ciągu. Na przykład, jeśli pozycja początkowa wynosi 0, a długość wynosi 4, wówczas 

pierwsze cztery znaki zostaną zastąpione. Ujemna długość określa liczbę znaków, które należy 

wykluczyć podczas wstawiania nowego podłańcucha. Na przykład - 2 mówi, aby nie zamieniać dwóch 

ostatnich znaków w ciągu. Jeśli długość nie jest podana, domyślnie jest to długość (strlen) łańcucha. 

Domyślnie jest to strlen (ciąg); oznacza to, że zastąpi cały ciąg wartością drugiego argumentu, 

podłańcucha. Przykład 30 pokazuje, jak używać funkcji substr_replace () do wstawiania nowego ciągu 

do istniejącego ciągu w wyznaczonym miejscu. 

Format 

mixed substr_replace ( mixed string, string replacement, int start 

[, int length] ) 

// Returns: two jars of jam echo substr_replace("three jars of jam", "two", 0, 

5); // Returns: three jars of jelly echo substr_replace("three jars of jam", 

"jelly", -3); // Returns: I made three jars of jam echo 

substr_replace("three jars of jam", "I made ", 0,0); // Returns: three jars of plum jam echo 

substr_replace("three jars of jam", " plum", -4, -4); 

Przykład 30. 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Replace a Portion of a String</h3> 

<?php 

1 $text = "Tom used a teaspoon of sugar."; 

print "Original string: $text<br />"; 



// Find the starting position of the substring 

$start=strpos($text, "teaspoon"); 

2 $modified_text = substr_replace( "$text", "table", $start, 

3 ); 

print "1. Modified: $modified_text\n<br />"; 

$text = "Tom used a teaspoon of sugar."; 

3 $modified_text = substr_replace( "$text", "Peter", 0, 3 ); 

print "2. Modified: $modified_text\n<br />"; 

$text = "Tom used a teaspoon of sugar."; 

4 $modified_text = substr_replace( "$text", "Yesterday ", 0, 

0 ); 

print "3. Modified: $modified_text\n<br />"; 

$text = "Tom used a teaspoon of sugar."; 

5 $modified_text = substr_replace( "$text", "vanilla", -6, -1 

); 

print "4. Modified: $modified_text\n<br />"; 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 To jest oryginalny ciąg, który zostanie zmodyfikowany przez funkcję substr_replace().  

2 Podciąg jest łyżeczką rozpoczynającą się od pozycji $ start. Pierwsze 3 znaki  w łyżeczce zostaną 

zastąpione tabelą, tworząc nowy  substring łyżka stołowa. Mówiąc najprościej, łyżeczka do podciągania 

jest wymieniana w ciągu z łyżką stołową. 

3 Zaczynając od pozycji 0, czyli początku łańcucha, zamień pierwsze 3 postacie, Tom, z Peterem. 

4 Zaczynając od pozycji 0, wstaw na początku łańcucha, podciąg Wczoraj. 

5 Począwszy od 6 znaków od końca łańcucha, -6, zamień cukier na waniliowy, ale nie nadpisuj kropki. 

–1 wycofuje 1 znak. 

Funkcja substr_count() 

Funkcja substr_count() liczy i zwraca liczbę wystąpień podciągu w ciągu znaków. Rozróżniana jest 

wielkość liter. Pierwszy argument, zwany stogiem siana, określa ciąg zawierający podciągi. Drugi ciąg 

to szukany podciąg. Trzeci opcjonalny argument to przesunięcie, od którego zacząć liczenie, a ostatni, 



opcjonalny argument to maksymalna długość po określonym przesunięciu do wyszukiwania w 

podciągu. Przykład 6.31 pokazuje użycie funkcji substr_count(). 

Format 

int substr_count (string, substring [, int offset [, int length]]) 

Przykład: 

$count = ("\t\tCounting tabs\tis fun\t", "\t"); // Returns 4 

Przykład 31. 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Counting Substrings</h3> 

<?php 

1 $text = "One little, two little, three, little Indians..."; 

echo '$text= '. "$text<br />"; 

echo '<b>substr_count("$text,"little") </b>counts: ' ; 

2 echo substr_count("$text","little"); 

echo '<br /><b>substr_count("$text,"little", 5) </b>counts: 

' ; 

3 echo substr_count("$text","little", 5); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Ciąg ten będzie zawierał wyszukiwane podciągi. 

2 Funkcja substr_count () wykryje, ile razy podciąg niewiele pojawia się w ciągu Jeden mały, dwa małe, 

trzy, małe Indianie .... 

3 Trzeci argument funkcji substr_count () określa przesunięcie, miejsce, w którym funkcja zacznie 

zliczać podłańcuchy. Zamiast zaczynać liczenie na początku łańcucha, liczenie rozpocznie się od pozycji 

5, czyli znaku „i” w łańcuchu „mały”. Kolejne wystąpienie mało rozpocznie liczenie. Podciąg niewiele 

pojawia się dwa razy po pozycji 5. 

Znaki specjalne i ciągi znaków 



Poszczególne znaki i składnia nawiasów klamrowych. Aż do PHP 5, jeśli chcesz wyodrębnić znak z 

łańcucha, możesz traktować go jako tablicę i użyć nawiasów kwadratowych, aby wyodrębnić określony 

znak. Rozważ następujący przykład: 

<? php $ car = "Honda"; echo $ car [0]; // Drukuje literę „H” w „Honda” 

echo $ car [1]; // Drukuje „o” w „Honda” echo $ car [2]; // Drukuje „n” w „Honda”?> 

Problem z używaniem nawiasów kwadratowych polega na tym, że nie można stwierdzić, czy $car [0] 

odwołuje się do tablicy lub ciągu. Począwszy od PHP 5, użycie nawiasów kwadratowych do 

wyodrębnienia znaku zostało zastąpione składnią nawiasów klamrowych w następujący sposób: <? php 

$car = "Honda"; echo $ car {0}; // Drukuje „H” w „Honda” echo $ car {1}; // Drukuje „o” w „Honda” 

echo $ car {2}; // Drukuje „n” w „Honda”?> 

Podziały wiersza za pomocą funkcji nl2br() i wordwrap() 

Aby wstawić podział wiersza w przeglądarce, możesz użyć znacznika HTML <pre> z sekwencją zmiany 

znaczenia \ n, użyć znacznika HTML <br> w ciągach znaków PHP lub użyć wbudowanych funkcji nl2br() 

i wordwrap() . nl2br() to prosta funkcja PHP, która wstawia znacznik <BR> przed każdą nową linią w 

tekście. Możemy użyć tej funkcji do szybkiego sformatowania zwykłego tekstu w kodzie HTML. Przykład 

6.32 pokazuje, jak używać funkcji nl2br () do wstawiania podziałów linii HTML. 

Format 

new_string = nl2br (old_string); 

Przykład: 

print nl2br("Break this string here\n and  here                                                 and here"); 

Przykład 32. 

<html> 

<head><title>Breaking Lines</title></head> 

<body bgcolor="silver"> 

<h2>Breaking Lines</h2> 

<h3>Using Escape Sequences</h3> 

1 <pre> 

<?php 

// Backslash sequences within the <pre> tag 

2 print "Goofy Rufus\n"; 

print "123 Fantasia Street\n"; 

print "San Francisco, CA 94111\n"; 

?> 

3 </pre 

<h3>Using the HTML &lt;br&gt; Tag</h3> 



<?php 

4 print "Goofy Rufus\n<br />"; // The <br> tag within the 

strings 

print "123 Fantasia Street\n<br />"; 

print "San Francisco, CA 94111\n<br />"; 

?> 

<h3>Using the PHP <em>nl2br()</em> Function</h3> 

<?php 

$address="Goofy Rufus 

123 Fantasia Street 

San Francisco, CA 94111 

"; 

// the nl2br() function replaces newlines with <br /> 

5 print nl2br("$address"); 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Tagi HTML <pre> są często przydatne do debugowania i szybkiego układu strony. Podczas 

przeglądania źródła w przeglądarce wynik jest dokładnie taki sam, jak strona wyświetlana w 

przeglądarce. 

2 Każda linia jest zakończona \ n, aby reprezentować nową linię. Normalnie PHP wypisze nowy wiersz, 

ale HTML go zignoruje. \ N umieszczony w tagach <pre>, \ n utworzy nowy wiersz. 

3 Tag </pre> jest tutaj zamknięty. Jeśli w tym momencie \ n jest używane dla linii break, HTML go 

zignoruje. 

  4 Tag HTML <br> służy tutaj do tworzenia podziałów linii. Uwzględniliśmy także \ n. Chociaż \ n nie 

wpłynie na wynik wyświetlany w przeglądarce, dobrym pomysłem jest dołączenie go w przypadku, gdy 

chcesz wyświetlić źródło strony w przeglądarce, aby znaleźć błędy, lub jeśli wykonasz skrypt w wierszu 

poleceń. 

5 Funkcja nl2br () doda znacznik <br> przed każdym znakiem \ n   lub przerywanie wiersza, aby HTML 

mógł wyświetlać podziały wiersza w przeglądarce 

Funkcja wordwrap() zawija ciąg znaków do określonej liczby znaków przy użyciu znaku przerwania 

łańcucha, takiego jak <br> lub \ n. Bez podania żadnych argumentów wordwrap() wstawia \ n w 

kolumnie 75 (tj. 75 znak w ciągu rozpoczynającym się od początku ciągu). Jeśli podana zostanie 

szerokość, wówczas linia zostanie przerwana w tej kolumnie i nawet jeśli słowo jest zbyt duże, zostanie 



zachowane w tej linii przed przerwaniem. Domyślnie znakiem przerwania jest \ n, chyba że określone 

jako coś innego. Możesz użyć znaku HTML <br>, jeśli przeglądasz dane wyjściowe w przeglądarce. 

Przykłady 6.33 i 6.34 pokazują, jak używać funkcji wordwrap () do określania szerokości łańcucha. 

Format 

string wordwrap (string str [, int width [, string break [, 

bool cut]]]) 

Przykład: 

// Words are 5 or more characters; line break is "\n" $wrapped_string = 

wordwrap("Today is Christmas", 5); // Each character is on a line by itself; 

line break is "<br />" $wrapped_string = wordwrap("Today is Christmas",1,"<br 

/>",1); 

Przykład 33. 

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Word Wrap</h3> 

<?php 

1 $text = "The snow is falling in Stockholm on Christmas day 

and I am absolutely mesmerized by its beauty."; 

2 $new_text = wordwrap($text,9,"<br />"); 

?> 

Original text: <?=$text?> 

<br /> 

Wrapped text:<br /> 

<font color="red"> 

3 <?=$new_text?> 

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

Wyjaśnienie 

1 Oryginalny ciąg zostanie wyświetlony w przeglądarce jako pojedynczy ciąg i nie zostanie złamany, 

dopóki nie osiągnie skrajnej prawej krawędzi okna. 

2 Funkcja wordwrap () wstawi przerwę co dziewiąty znak. Słowa „absolutnie” i „zahipnotyzowany” 

nawet nie zostaną złamane chociaż mają więcej niż dziewięć znaków. 



3 Po wstawieniu podziałów linii łańcuch jest łamany tak blisko, jak to możliwe do dziewiątego znaku, 

nie psując słowa, dzieląc je gdzie indziej niż na spacje, tabulatory lub znaki nowej linii. 

Jeśli argument cięcia logicznego jest ustawiony na 1, ciąg jest zawsze zawijany na określoną szerokość. 

Jeśli więc słowo jest większe niż podana szerokość, jest ono dzielone na części, co nie zawsze jest tym, 

czego chcesz  

Przykład 34. 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Word Wrap</h3> 

<?php 

1 $text = "The snow is falling in Stockholm on Christmas day 

and 

I am absolutely mesmerized by its beauty."; 

2 $new_text = wordwrap( $text,9, "<br />\n", 1); 

?> 

Original text: <?=$text?><br /> 

Wrapped text:<br /> 

<font color="red"> 

<?=$new_text?> 

</font> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Oryginalny ciąg jest przypisany do $ text. 

2 Funkcja wordwrap () przerywa ciąg co dziewiąty znak, a ponieważ trzeci argument jest ustawiony na 

1, słowo zostanie złamane na dziewiątym znaku, nawet jeśli oznacza to wstawienie części słowa do 

następnej linii 

Wartości znaków ASCII i funkcja chr() 

Funkcja chr() pobiera numeryczną wartość ASCII znaku i zwraca znak. 

Format 

string chr (int ascii) 



Przykład: 

echo chr (66), „<br />”; // Zwraca: „B” 

Wartości znaków ASCII i funkcja ord () 

Funkcja ord () zwraca wartość liczbową ASCII dla znaku. 

Format 

int ord (ciąg znaków) 

Przykład: 

echo chr(66), "<br />"; // Returns: "B" 

Transponowanie znaków i funkcja strstr() 

Funkcja strstr () tłumaczy znaki w korespondencji jeden-do-jednego z jednego ciągu na drugi i zwraca 

ciąg z tłumaczeniami (podobnie jak polecenie tr UNIX). Jeśli od i do mają różne długości, dodatkowe 

znaki w dłuższym z nich są ignorowane. 

Format 

string strtr (string str, string from, string to) string strtr (string str, 

tablica replace_pairs) 

Przykład: 

echo strtr („aaacaa”, „a”, „b”) // Zwraca: bbbcbb 

Ukośniki i funkcje addlashes() i addcslashes() 

Po wstawieniu do bazy danych niektóre znaki muszą być poprzedzane znakiem odwrotnego ukośnika. 

Funkcje addcslashes() i addlashes() są używane do wykonania tego zadania, chyba że masz już 

włączoną dyrektywę PHP magic_quotes_gpc w pliku php.ini, który jest domyślny. Znakami ucieczki są 

pojedyncze i podwójne cudzysłowy, sam odwrotny ukośnik i bajt NULL. Dyrektywa PHP 

magic_quotes_gpc jest domyślnie włączona i uruchamia addlashes() na wszystkich danych GET, POST 

i COOKIE. Nie używaj funkcji addlashes() w ciągach znaków, które zostały już poprzedzone znakiem 

ucieczki za pomocą magic_quotes_gpc, ponieważ będziesz wtedy wykonywać podwójne znaki ucieczki. 

Możesz użyć funkcji get_magic_quotes_gpc(), aby sprawdzić, czy funkcja magic_quotes_gpc jest 

włączona. 

Przykład 35 pokazuje, jak sprawdzić dyrektywę et_magic_quotes_gpc() i jak addlashes() 

Funkcja : Co Zwraca 

addcslashes(): Zwaraca ciąg znaków z ukośnikami w stylu C  

addlashes ():Zwraca ciąg znaków, który został zabezpieczony przed niebezpiecznymi znakami, znakiem 

ucieczki 

Format 

string addslashes ( string str )  

Przykład: 



echo addslashes( "I can't help you.") // Returns: I can\'t help you. 

Przykład 35. 

<html><head><title>Adding Slashes to Characters</title> 

</head> 

<body bgcolor="lightgreen"> 

<h3>The addslashes() Function</h3> 

<font size="+1"> 

<?php 

1 $last_name=$_GET[last_name]; 

2 if (get_magic_quotes_gpc() == 1){ 

echo "get_magic_quotes_gpc() is on<br />"; 

3 $query=("SELECT first_name, last_name from Persons WHERE 

last_name='$last_name'"); 

4 echo $query; 

} 

else{ 

5 $query=addslashes("SELECT first_name, 

last_name from Persons WHERE last_name='$last_name'"); 

} 

?> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Formularz HTML korzysta z metody GET, aby pobrać dane z formularz. Jest przypisany do tablicy 

$_GET PHP. 

2 Funkcja get_magic_quotes_gpc () zwraca 1, jeśli dyrektywa magic_quotes_gpc jest włączona, a jeśli 

tak, to odwrotne ukośniki zostanie automatycznie dodany do znaku cudzysłówu. 

3 Ciąg zapytania SQL jest tworzony. Wszelkie znaki cudzysłowu powinny być odwrócone przed 

wykonaniem zapytania. 

4 Przeglądając wartość $ query, możesz zobaczyć, że pojedynczy cudzysłów w ciągu ciągu zapytania 

nazwiska, O \ 'Conner, jest poprzedzony znakiem ukośnik wsteczny. Jest to domyślne zachowanie, gdy 

magic_quotes_gpc jest ustawiony na „Wł.”. 



5 Jeśli dyrektywa magic_quotes_gpc nie została ustawiona, wiersz ten jest wykonywany, aby zapewnić 

dodanie odwrotnych ukośników przed pojedynczym cudzysłowem dla zapytania do bazy danych. Jeśli 

zwraca get_magic_quotes_gpc() prawdę, nie należy używać funkcji addlashes(), ponieważ jest ona już 

domyślna. Jeśli to zrobisz, ciąg zostanie pominięty dwukrotnie, co pokazano tutaj: 

SELECT first_name, last_name from Persons WHERE lastname=\'O\\\'Conner\' 

Ukośniki i funkcja stripslashes () 

Funkcja stripslashes () usuwa odwrotne ukośniki poprzedzające znaki cudzysłowu, a jeśli występują 

podwójne ukośniki \\, stają się one pojedynczymi ukośnikami \. Ta funkcja jest przydatna, jeśli 

wyświetlasz dane bezpośrednio z formularza zamiast wysyłać je do bazy danych, w której często 

wymagane są ukośniki odwrotne. 

Przykład 36 pokazuje, jak działa stripslashes(). 

Format 

string stripslashes (string str) 

Przykład: 

$string = "She said, \"Don\'t do that.\""; echo stripslashes($string); // 

Output: She said, "Don't do that."a 

Przykład 36. 

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

</head> 

<body> 

1 <form action="form.php" method="post"> 

<textarea rows=3 cols=30 name="story" </textarea> 

<br /> 

<input type=submit name="submit"> 

<input type=reset> 

</form> 

2 <?php 

3 if (isset($_POST['submit'])){ 

4 $input=$_POST["story"]; 

5 print stripslashes($input); 

} 

?> 

</body></html> 



1 Tutaj zaczyna się formularz HTML. Jego działanie wywołuje skrypt form.php. 

2 Tutaj rozpoczyna się skrypt PHP. Przetworzy formularz. 

3 Jeśli formularz został przesłany, wartość $ _POST [„prześlij”] będzie ustawiona . 

4 Tablica $ _POST zawiera tekst wpisany przez użytkownika w polu tekstowym o nazwie historia. Na 

razie $ input zawiera dane wejściowe wpisane przez użytkownika. 

5 Funkcja stripslashes() usuwa ukośniki dodane przez addlashes(), domyślne zachowanie po włączeniu 

dyrektywy magic_quotes_gpc w pliku php.ini 

Praca ze znakami specjalnymi HTML 

Podobnie jak wszystkie języki, HTML ma pewne znaki, które mają szczególne znaczenie, a te znaki są 

reprezentowane przez jednostki HTML, specjalne symbole zaczynające się od znaku handlowego i 

zakończone średnikiem; na przykład <i> symbole są zapisywane jako &lt; i &gt ;. Jeśli użytkownik 

wprowadzi tekst zawierający te znaki HTML wypełniając formularz, możesz użyć funkcji 

htmlspecialchars (), aby przekonwertować najpopularniejszą specjalną funkcję znakówi do 

odpowiednich encji HTML. Jeśli chcesz przetłumaczyć wszystkie encje znaków HTML, użyj 

htmlentities() pokazano w następnej sekcji. 

Funkcja: Co robi 

htmlspecialchars_decode(): Konwertuje specjalne encje HTML z powrotem na znaki 

htmlspecialchars(): Konwertuje znaki specjalne na jednostki HTML 

Funkcja htmlspecialchars() 

Funkcja htmlspecialchars () konwertuje znaki specjalne na encje HTML. 

&(ampersand) : &amp; 

"(podwójny cudzysłów) : &quot; keidy ENT_NOQUOTES nie jest ustawione 

' (pojdynczy cudzysłów) : &#039; tylko keidy ENT_QUOTES jest ustawione 

< (mniejsze niż) : &lt;  

> (większe niż) : &gt; 

Format 

string htmlspecialchars (string string [, int quote_style [, 

string charset]]) 

Przykład: 

$text = "Isn't the << symbol is used in here-docs?"; echo 

htmlspecialchars($text, ENT_QUOTES), "<br />"; 

Możesz zdefiniować sposób obsługi pojedynczych lub podwójnych cudzysłowów za pomocą 

opcjonalnego trzeciego argumentu quote_style i zdefiniować zestaw znaków dla ustawień narodowych 

za pomocą opcjonalnego czwartego argumentu, zwanego charset 

Stała nazwa : Opis 



ENT_COMPAT: Konwertuje podwójne cudzysłowy i pozostawia pojedyncze cudzysłowy w spokoju, tryb 

domyślny 

ENT_QUOTES: Konwertuje zarówno podwójne, jak i pojedyncze cudzysłowy 

ENT_NOQUOTES: Nie przekształca podwójnych i pojedynczych cudzysłowów 

Przykład 6.37 pokazuje, jak używać funkcji htmlspecialchars(). 

Przykład 37 

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

</head> 

<body bgcolor="lavender"> 

<font size="+1"> 

<h3>Creating HTML Entities</h3> 

<b> 

<?php 

1 $text = "<<Johnson&Son's Tobacco Store>>"; 

2 echo "Original: $text<br /><br />"; 

3 echo "Modified: ", htmlspecialchars($text), "<br />"; 

?> 

</b> 

</body> 

</html> 

Wyjaśnienie 

1 Zmienna $ text ma przypisany ciąg zawierający niektóre znaki uważane za specjalne, gdy są 

renderowane przez interpreter HTML;  są to znaki < i &. 

2 Kiedy ten ciąg jest wyświetlany w przeglądarce, interpreter HTML widzi <jako symbol otwierającego 

znacznika, po którym następuje nieistotny element HTML. Nic nie jest wyświetlane oprócz następnego 

otwarcia < i zamykania >. 

3 Funkcja htmlspecialchars() tworzy jednostki HTML z < i & tak, aby przeglądarka mogła wyświetlać 

tekst. Zauważ, że strona źródłowa (patrz Rysunek 6.39) dla strony internetowej pokazuje, że 

uprawnienia te są teraz częścią strony. 

Funkcja htmlentities() 

Funkcja htmlentities () konwertuje wszystkie odpowiednie znaki na ich odpowiedniki encji HTML. 

Format 

string htmlentities (string string [, int quote_style [, 



string charset]]) 

Przykład: 

$string = "5¢ won't get you much at the café Française!"; echo 

htmlentities($string, ENT_COMPAT); // Returns: 5&#162 won't get you much at the caf&egrave; 

Fran&ccedil;aise! 


