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Poznaj i wykorzystaj mo¿liwoœci regexpów w codziennej pracy!
• Jak wyra¿enia regularne mog¹ przyœpieszyæ Twoj¹ pracê?
• Jak sprawdziæ poprawnoœæ danych?
• Jak wykorzystaæ wyra¿enia regularne w pracy z plikami XML?
Wyra¿enie regularne (ang. regexp) to inaczej wzorzec, który okreœla zbiór
dopasowanych ³añcuchów znaków. Brzmi to prosto. Jednak przy pierwszym spotkaniu
z wyra¿eniami wcale tak nie jest. Zbiór znaków i symboli sk³adaj¹cy siê na wyra¿enie
regularne w niczym nie przypomina rzeczy, któr¹ chcia³byœ siê zaj¹æ. Wyra¿enia regularne
zawsze kojarz¹ siê pocz¹tkuj¹cemu u¿ytkownikowi co najmniej z wiedz¹ tajemn¹,
a czêsto wrêcz z magi¹. Warto im siê jednak przyjrzeæ, poznaæ je i polubiæ, a nastêpnie
wykorzystaæ mo¿liwoœci, jakie w nich drzemi¹.
Jedno jest pewne – te mo¿liwoœci s¹ spore. Autorzy b³yskawicznie zaprzyjaŸni¹ Ciê
z wyra¿eniami regularnymi – ksi¹¿ka nale¿y bowiem do znanej serii Receptury,
cechuj¹cej siê tym, ¿e proces nauki jest oparty na analizie rozwi¹zañ prawdziwych
problemów. Na samym pocz¹tku zdobêdziesz elementarn¹ wiedzê dotycz¹c¹ ró¿nych
typów dopasowania oraz dowiesz siê, jak unikaæ najczêstszych problemów.
Na kolejnych stronach nauczysz siê stosowaæ wyra¿enia regularne w ró¿nych jêzykach
programowania oraz wykorzystywaæ je do kontroli poprawnoœci danych i formatowania
ci¹gów znaków. Ponadto dowiesz siê, jak operowaæ na s³owach, wierszach, znakach
specjalnych oraz liczbach. Osobny rozdzia³ zosta³ poœwiêcony operacjom na adresach
URL oraz œcie¿kach dostêpu. Dziêki tej ksi¹¿ce szybko zg³êbisz tajniki wyra¿eñ
regularnych. Kolejny krok to wykorzystanie tej wiedzy w codziennej pracy!
• Dopasowanie sta³ego tekstu
• Dopasowanie znaków niedrukowanych
• Dopasowania na pocz¹tku i koñcu wiersza
• Wyra¿enia regularne dla ca³ych wyrazów
• Wykorzystanie alternatywnych wyra¿eñ
• Grupowanie dopasowañ
• Eliminowanie nawrotów
• Sposoby komentowania wyra¿eñ
• Wyra¿enia regularne w jêzykach programowania
• Weryfikacja i formatowanie danych z wykorzystaniem wyra¿eñ regularnych
• Dopasowanie kompletnego wiersza
• Praca z liczbami
• Operacje na adresach URL, œcie¿kach i adresach internetowych
• Wykorzystanie wyra¿eñ regularnych w pracy z plikami XML
SprawdŸ, jak wyra¿enia regularne mog¹ przyœpieszyæ Twoj¹ pracê!
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ROZDZIA 3.

Programowanie
z wykorzystaniem wyrae regularnych

Jzyki programowania i odmiany wyrae regularnych
W tym rozdziale wyjanimy, jak implementowa wyraenia regularne w wybranym przez Ciebie
jzyku programowania. W recepturach skadajcych si na ten rozdzia zakadamy, e dysponujesz ju prawidowymi wyraeniami regularnymi (w ich konstruowaniu powinny Ci pomóc
poprzednie rozdziay). Koncentrujemy si wic tylko na zadaniu umieszczania wyrae regularnych w kodzie ródowym i wykorzystywaniu ich do waciwego dziaania.
W tym rozdziale robimy, co w naszej mocy, aby moliwie precyzyjnie wyjani , jak i dlaczego
poszczególne fragmenty kodu dziaaj w ten czy inny sposób. Wanie z uwagi na wysoki
poziom szczegóowoci czytanie tego rozdziau od pocztku do koca moe by do nuce.
Jeli czytasz t ksik po raz pierwszy, zachcamy tylko do przejrzenia tego rozdziau, aby
dysponowa ogóln wiedz o tym, co jest moliwe, a co jest konieczne. W przyszoci, kiedy
bdziesz implementowa wyraenia regularne proponowane w kolejnych rozdziaach, bdziesz
móg wróci do tego materiau, aby dokadnie dowiedzie si, jak integrowa te wyraenia
z wybranym jzykiem programowania.
W rozdziaach 4. – 8. bdziemy wykorzystywali wyraenia regularne do rozwizywania rzeczywistych problemów programistycznych. W tych piciu rozdziaach bdziemy koncentrowali
si na samych wyraeniach regularnych, a wiele receptur w ogóle nie bdzie zawierao kodu
ródowego. Aby wyraenia prezentowane w tych rozdziaach mogy by stosowane w praktyce,
naley je przenie do fragmentów kodu ródowego z niniejszego rozdziau.
Poniewa w pozostaych rozdziaach koncentrujemy si na wyraeniach regularnych, prezentujemy rozwizania dla konkretnych odmian wyrae regularnych zamiast dla poszczególnych jzyków programowania. Odmiany wyrae regularnych nie s zwizane relacj jeden
do jednego z odpowiednimi jzykami programowania. Jzyki skryptowe zwykle oferuj wasne, wbudowane odmiany wyrae regularnych, a pozostae jzyki programowania najczciej korzystaj z odpowiednich bibliotek. Niektóre z tych bibliotek s dostpne w wersjach
dla wielu jzyków programowania, a cz jzyków oferuje swoim programistom wicej ni
jedn bibliotek.
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W punkcie „Róne odmiany wyrae regularnych” w rozdziale 1. opisano wszystkie odmiany
wyrae regularnych prezentowanych w tej ksice. W punkcie „Zastpowanie tekstu w rónych odmianach” take w rozdziale 1. wymieniono odmiany zastpowania tekstu stosowane
podczas operacji przeszukiwania i zastpowania danych z wykorzystaniem wyrae regularnych. Wszystkie jzyki programowania omawiane w tym rozdziale korzystaj z jednej z tych
odmian.

Jzyki programowania omawiane w tym rozdziale
W tym rozdziale omówimy siedem jzyków programowania. Kada receptura zawiera odrbne
rozwizania dla wszystkich omiu jzyków programowania, a w wielu recepturach sporzdzono nawet osobne analizy rozwiza pod ktem poszczególnych jzyków. Jeli jaka technika ma zastosowanie w wicej ni jednym jzyku, wspominamy o niej w analizie dla kadego
z tych jzyków. Zdecydowalimy si na takie rozwizanie, aby móg bezpiecznie pomija jzyki
programowania, którymi nie jeste zainteresowany.
C#
Jzyk programowania C# korzysta z frameworku Microsoft .NET. Klasy przestrzeni nazw
System.Text.RegularExpressions stosuj wic odmian wyrae regularnych i zastpowania tekstu, które w tej ksice nazywamy odmianami platformy .NET. W tej ksice
omówimy jzyk C# w wersjach od 1.0 do 3.5 (stosowane odpowiednio w rodowiskach
Visual Studio od wersji 2002 do wersji 2008).
VB.NET
W tej ksice bdziemy uywali terminów VB.NET i Visual Basic.NET w kontekcie jzyka
programowania Visual Basic 2002 i nowszych, aby unikn mylenia tych wersji z jzykiem
Visual Basic 6 i starszymi. Wspóczesne wersje Visual Basica korzystaj z frameworku
Microsoft .NET. Wspomniana ju przestrze nazw System.Text.RegularExpressions
implementuje odmian wyrae regularnych i zastpowania tekstu, które w tej ksice
nazywamy odmianami platformy .NET. W tej ksice ograniczymy si do prezentacji jzyka
Visual Basic w wersjach 2002 – 2008.
Java
Java 4 jest pierwszym wydaniem oferujcym wbudowan obsug wyrae regularnych
w formie pakietu java.util.regex. Wanie pakiet java.util.regex implementuje
odmian wyrae regularnych i zastpowanego tekstu, które w tej ksice nazywamy
odmian Javy. W tej ksice omawiamy Jav 4, 5 i 6.
JavaScript
T odmian wyrae regularnych stosuje si w jzyku programowania powszechnie znanym jako JavaScript. Wspomniany jzyk jest implementowany przez wszystkie wspóczesne przegldarki internetowe: Internet Explorer (przynajmniej w wersji 5.5), Firefox,
Opera, Safari oraz Chrome. Take wiele innych aplikacji wykorzystuje JavaScript w roli
jzyka skryptowego.
Precyzyjnie mówic, w tej ksice bdziemy uywali terminu JavaScript w kontekcie jzyka
programowania zdefiniowanego w trzeciej wersji standardu ECMA-262. Wspomniany standard definiuje jzyk programowania ECMAScript znany lepiej dziki implementacjom
nazwanym JavaScript i JScript, oferowanym w rozmaitych przegldarkach internetowych.
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Standard ECMA-262v3 definiuje te stosowane w JavaScripcie odmiany wyrae regularnych i zastpowanego tekstu. W tej ksice bdziemy okrelali te odmiany mianem odmian
JavaScriptu.
PHP
PHP oferuje trzy zbiory funkcji operujcych na wyraeniach regularnych. Poniewa sami
jestemy zwolennikami korzystania z rodziny funkcji preg, w tej ksice bdziemy koncentrowali si wanie na nich (dostpnych poczwszy od wydania PHP 4.2.0). W tej ksice
omówimy jzyk PHP 4 i 5. Funkcje z rodziny preg s w istocie opakowaniami funkcji biblioteki PCRE. Odmian wyrae regularnych implementowan przez t bibliotek bdziemy
nazywali odmian PCRE. Poniewa jednak biblioteka PCRE nie oferuje funkcji przeszukiwania i zastpowania, twórcy jzyka PHP opracowali wasn skadni zastpowanego
tekstu na potrzeby funkcji preg_replace. Sam odmian zastpowanego tekstu nazywamy
w tej ksice odmian PHP.
Funkcje z rodziny mb_ereg wchodz w skad zbioru tzw. funkcji wielobajtowych jzyka PHP,
które zaprojektowano z myl o jzykach tradycyjnie kodowanych za pomoc wielobajtowych zbiorów znaków, na przykad o jzykach japoskim i chiskim. W PHP 5 funkcje
mb_ereg korzystaj z biblioteki wyrae regularnych Oniguruma, któr pocztkowo tworzono dla jzyka programowania Ruby. Odmian wyrae regularnych zaimplementowan w bibliotece Oniguruma bdziemy nazywali odmian jzyka Ruby 1.9. Stosowanie
funkcji z rodziny mb_ereg zaleca si tylko tym programistom, którzy musz operowa na
wielobajtowych stronach kodowych i którzy opanowali ju techniki korzystania z funkcji mb_.
Grupa funkcji ereg to najstarszy zbiór funkcji PHP stworzonych z myl o przetwarzaniu
wyrae regularnych. Funkcje z tego zbioru oficjalnie uznano za przestarzae i niezalecane
wraz z wydaniem PHP 5.3.0. Funkcje ereg nie korzystaj z adnych bibliotek zewntrznych i implementuj odmian POSIX ERE. Wspomniana odmiana oferuje jednak do
ograniczony zakres funkcji i jako taka nie jest omawiana w tej ksice. Funkcje odmiany
POSIX ERE stanowi podzbiór funkcji oferowanych przez odmiany jzyka Ruby 1.9 i biblioteki PCRE. Kade wyraenie regularne obsugiwane przez funkcje ereg jest obsugiwane
take przez funkcje z rodziny mb_ereg lub preg. Funkcje preg wymagaj jednak stosowania separatorów Perla (patrz receptura 3.1).
Perl
Wbudowana obsuga wyrae regularnych Perla to jeden z gównych powodów obserwowanej obecnie popularnoci tych wyrae. Odmiany wyrae regularnych i zastpowanego tekstu wykorzystywane przez operatory m// i s/// jzyka Perl nazywamy w tej ksice
odmianami Perla. Skoncentrujemy si na wersjach 5.6, 5.8 i 5.10.
Python
W jzyku Python obsug wyrae regularnych zaimplementowano w module re. W tej
ksice odmiany wyrae regularnych i zastpowanego tekstu nazywamy odmianami
Pythona. W ksice omawiamy jzyk Python w wersjach 2.4 i 2.5.
Ruby
Jzyk Ruby oferuje wbudowan obsug wyrae regularnych. W tej ksice omówimy
wersje 1.8 i 1.9 tego jzyka. Wymienione wersje jzyka Ruby domylnie stosuj róne
moduy wyrae regularnych. Jzyk Ruby 1.9 korzysta z moduu Oniguruma, który oferuje nieporównanie wicej funkcji ni klasyczny silnik stosowany w domylnej kompilacji
jzyka 1.8. Szczegóowych informacji na ten temat naley szuka w punkcie „Odmiany wyrae regularnych prezentowane w tej ksice” w rozdziale 1.
Jzyki programowania i odmiany wyrae regularnych
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W tym rozdziale nie bdziemy powica zbyt wiele uwagi rónicom dzielcym moduy
wyrae regularnych wersji 1.8 i 1.9. Wyraenia prezentowane w tym rozdziale bd na
tyle proste, e nie bd potrzebne nowe funkcje zaimplementowane w jzyku Ruby 1.9.
Poniewa mechanizmy odpowiedzialne za obsug wyrae regularnych s wczane do
samego jzyka Ruby na etapie kompilacji, kod wykorzystywany do implementowania wyrae regularnych jest taki sam niezalenie od wybranego moduu (klasycznego lub biblioteki
Oniguruma). Oznacza to, e istnieje moliwo ponownej kompilacji jzyka Ruby 1.8, aby
korzysta z biblioteki Oniguruma (jeli na przykad potrzebujemy rozszerzonych funkcji
tej biblioteki).

Inne jzyki programowania
Jzyki programowania wymienione na poniszej licie nie bd omawiane w tej ksice, mimo
e korzystaj z prezentowanych przez nas odmian wyrae regularnych. Jeli pracujesz w którym z tych jzyków, moesz pomin ten rozdzia i jednoczenie z powodzeniem korzysta
z materiau zawartego w pozostaych rozdziaach.
ActionScript
ActionScript jest implementacj standardu ECMA-262 opracowan przez firm Adobe.
W wersji 3.0 jzyk ActionScript zawiera pen obsug wyrae regularnych zdefiniowanych w standardzie ECMA-262v3. W tej ksice bdziemy nazywali t odmian odmian
JavaScriptu. Jzyk ActionScript jest bardzo podobny do jzyka JavaScript, zatem przeniesienie fragmentów kodu JavaScriptu do jzyka ActionScript nie powinno Ci sprawi najmniejszego problemu.
C
Programici jzyka C maj do dyspozycji wiele rónych bibliotek wyrae regularnych.
Biblioteka PCRE typu open source jest bodaj najlepszym rozwizaniem tego typu sporód wszystkich odmian omówionych w tej ksice. Kompletny kod ródowy tej biblioteki (w jzyku C) mona pobra z witryny internetowej http://www.pcre.org. Kod napisano
w taki sposób, aby umoliwi jego kompilacj z wykorzystaniem rozmaitych kompilatorów
dla wielu rónych platform.
C++
Take programici jzyka C++ maj do wyboru wiele rónych bibliotek wyrae regularnych. Biblioteka PCRE typu open source jest bodaj najlepszym rozwizaniem tego typu
sporód wszystkich odmian omówionych w tej ksice. Istnieje moliwo korzystania
albo bezporednio z interfejsu API jzyka C, albo z opakowa w formie klas jzyka C++
dostpnych wraz z sam bibliotek PCRE (patrz witryna internetowa http://www.pcre.org).
W systemie Windows mona dodatkowo zaimportowa obiekt COM nazwany VBScript 5.5
RegExp (patrz materia powicony jzykowi Visual Basic 6). Takie rozwizanie jest
korzystne, jeli chcemy zachowa spójno wewntrznych mechanizmów zaimplementowanych w C++ i elementów interfejsu zaimplementowanych w JavaScripcie.
Delphi dla platformy Win32
W czasie, kiedy pisano t ksik, wersja jzyka Delphi dla platformy Win32 nie oferowaa adnych wbudowanych mechanizmów obsugi wyrae regularnych. Istnieje jednak
wiele komponentów VCL implementujcych obsug wyrae regularnych. Sami polecamy
wybór komponentu stworzonego na bazie biblioteki PCRE. Delphi oferuje moliwo
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doczania do budowanych aplikacji plików wynikowych jzyka C — wikszo opakowa biblioteki PCRE w formie komponentów VCL ma posta wanie takich plików wynikowych. Takie rozwizanie umoliwia umieszczanie aplikacji w pojedynczych plikach .exe.
Komponent nazwany TPerlRegEx (mojego autorstwa) mona pobra ze strony internetowej http://www.regexp.info/delphi.html. TPerlRegEx ma posta komponentu VCL instalowanego automatycznie w palecie komponentów, zatem jego przeciganie na formularz nie
stanowi adnego problemu. Innym popularnym opakowaniem biblioteki PCRE dla Delphi
jest klasa TJclRegEx wchodzca w skad biblioteki JCL (dostpnej pod adresem http://www.
delphi-jedi.org). Poniewa jednak TJclRegEx jest klas potomn klasy TObject, nie jest moliwe jej przenoszenie na formularz.
Obie biblioteki maj charakter oprogramowania open source i s oferowane na zasadach
licencji Mozilla Public License.
Delphi Prism
W Delphi Prism mona wykorzysta mechanizm obsugi wyrae regularnych zaimplementowany w ramach frameworku .NET. Wystarczy do klauzuli uses doda przestrze
nazw System.Text.RegularExpressions, aby dana jednostka jzyka Delphi Prism moga
korzysta ze wspomnianej implementacji wyrae regularnych.
Po wykonaniu tego kroku mona z powodzeniem stosowa te same techniki, które w tym
rozdziale proponujemy dla jzyków C# i VB.NET.
Groovy
Podobnie jak w Javie, w jzyku Groovy do obsugi wyrae regularnych mona wykorzysta pakiet java.util.regex. W praktyce wszystkie prezentowane w tym rozdziale
rozwizania dla Javy powinny dziaa prawidowo take w jzyku Groovy. Skadnia wyrae regularnych tego jzyka róni si tylko dodatkowymi skrótami notacji. Stae wyraenie
regularne otoczone prawymi ukonikami jest traktowane jako obiekt klasy java.lang.
´String, a operator =~ tworzy obiekt klasy java.util.regex.Matcher. Moemy swobodnie miesza skadni jzyka Groovy ze standardow skadni Javy, poniewa w obu
przypadkach korzystamy z tych samych klas i obiektów.
PowerShell
PowerShell jest jzykiem skryptowym firmy Microsoft zaprojektowanym na bazie frameworku .NET. Wbudowane operatory -match i -replace tego jzyka korzystaj z odmian
wyrae regularnych i zastpowanego tekstu platformy .NET, czyli z odmian prezentowanych w tej ksice.
R
W projekcie R zaimplementowano obsug wyrae regularnych za porednictwem
funkcji grep, sub i regexpr pakietu base. Wszystkie te funkcje otrzymuj na wejciu argument oznaczony etykiet perl, który — w razie pominicia — ma przypisywan warto
FALSE. Jeli za porednictwem tego argumentu przekaemy warto TRUE, wymusimy
uycie opisanej w tej ksice odmiany wyrae regularnych biblioteki PCRE. Wyraenia
regularne tworzone z myl o bibliotece PCRE 7 mog by z powodzeniem stosowane
w jzyku R, poczwszy od wersji 2.5.0. W starszych wersjach tego jzyka naley stosowa
wyraenia regularne, które w tej ksice opisujemy jako tworzone z myl o bibliotece
PCRE 4 lub nowszych. Obsugiwane w jzyku R odmiany „podstawowa” i „rozszerzona”,
które s starsze i mocno ograniczone, nie bd omawiane w tej ksice.
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REALbasic
Jzyk REALbasic oferuje wbudowan klas RegEx. Wspomniana klasa wewntrznie wykorzystuje bibliotek PCRE w wersji przystosowanej do pracy z formatem UTF-8. Oznacza to,
e istnieje moliwo korzystania z biblioteki PCRE w wersji z obsug standardu Unicode,
jednak konwersja znaków spoza zbioru ASCII na znaki UTF-8 (przed przekazaniem do
klasy RegEx) wymaga uycia klasy TextConverter jzyka REALbasic.
Wszystkie prezentowane w tej ksice wyraenia regularne dla biblioteki PCRE 6 mona
z powodzeniem stosowa take w jzyku REALbasic. Warto jednak pamita , e w tym
jzyku opcje ignorowania wielkoci liter i dopasowywania znaków podziau wiersza do
karety i dolara (tzw. tryb wielowierszowy) s domylnie wczone. Oznacza to, e jeli
chcesz uywa w jzyku REALbasic wyrae regularnych, które nie wymagaj wczenia
tych trybów dopasowywania, powiniene je wprost wyczy .
Scala
Jzyk Scala oferuje wbudowan obsug wyrae regularnych w formie pakietu scala.
´util.matching. Pakiet ten zaprojektowano na podstawie moduu wyrae regularnych
stosowanego w Javie (czyli pakietu java.util.regex). Odmiany wyrae regularnych
i zastpowanego tekstu obowizujce w jzykach Java i Scala nazywamy w tej ksice po
prostu odmianami Javy.
Visual Basic 6
Visual Basic 6 by ostatni wersj tego jzyka, która nie wymagaa frameworku .NET. Oznacza to, e programici korzystajcy z tej wersji nie dysponuj doskonaymi mechanizmami
obsugi wyrae regularnych tego frameworku. Przykadów kodu jzyka VB.NET prezentowanych w tym rozdziale nie mona wic przenosi do jzyka VB 6.
Z drugiej strony Visual Basic 6 znacznie uatwia korzystanie z funkcji implementowanych
przez biblioteki ActiveX i COM. Jednym z takich rozwiza jest biblioteka skryptowa
VBScript firmy Microsoft. Poczwszy od wersji 5.5, w bibliotece VBScript implementowano uproszczon obsug wyrae regularnych. Wspomniana biblioteka skryptowa implementuje t sam odmian wyrae regularnych, która jest stosowana w JavaScripcie (zgodn
ze standardem ECMA-262v3). Biblioteka VBScript jest czci przegldarki Internet Explorer 5.5 i nowszych, zatem jest dostpna na wszystkich komputerach z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista (oraz starszymi systemami operacyjnymi, jeli
tylko ich uytkownicy zaktualizowali przegldark do wersji 5.5 lub nowszej). Oznacza
to, e biblioteka VBScript jest dostpna na praktycznie wszystkich komputerach z systemem
Windows wykorzystywanych do czenia si z internetem.
Aby uy tej biblioteki w aplikacji tworzonej w Visual Basicu, z menu Project zintegrowanego rodowiska programowania (IDE) naley wybra opcj References. Na wywietlonej
licie powiniene odnale pozycj Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5 (dostpn
bezporednio pod pozycj Microsoft VBScript Regular Expressions 1.0). Upewnij si, e na
licie jest zaznaczona wersja 5.5, nie wersja 1.0. Wersja 1.0 ma na celu wycznie zapewnienie zgodnoci wstecz, a jej moliwoci s dalekie od satysfakcjonujcych.
Po dodaniu tej referencji uzyskujesz dostp do wykazu klas i skadowych klas wchodzcych w skad wybranej biblioteki. Warto teraz wybra z menu View opcj Object Browser.
Z listy rozwijanej w lewym górnym rogu okna Object Browser wybierz z bibliotek VBScript_
RegExp_55.
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3.1. Stae wyraenia regularne w kodzie ródowym
Problem
Otrzymae wyraenie regularne <[$"'\n\d/\\]> jako rozwizanie pewnego problemu. Wyraenie to skada si z pojedynczej klasy znaków pasujcej do znaku dolara, cudzysowu, apostrofu, znaku nowego wiersza, dowolnej cyfry (0 – 9) oraz prawego i lewego ukonika. Twoim
zadaniem jest trwae zapisanie tego wyraenia regularnego w kodzie ródowym (w formie
staej acuchowej lub operatora wyraenia regularnego).

Rozwizanie
C#
W formie zwykego acucha:
"[$\"'\n\\d/\\\\]"

W formie acucha dosownego:
@"[$""'\n\d/\\]"

VB.NET
"[$""'\n\d/\\]"

Java
"[$\"'\n\\d/\\\\]"

JavaScript
/[$"'\n\d\/\\]/

PHP
'%[$"\'\n\d/\\\\]%'

Perl
Operator dopasowywania wzorców:
/[\$"'\n\d\/\\]/
m![\$"'\n\d/\\]!

Operator podstawiania:
s![\$"'\n\d/\\]!!

Python
Standardowy (surowy) acuch otoczony potrójnymi cudzysowami:
r"""[$"'\n\d/\\]"""
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Zwyky acuch:
"[$\"'\n\\d/\\\\]"

Ruby
Stae wyraenie regularne otoczone prawymi ukonikami:
/[$"'\n\d\/\\]/

Stae wyraenie regularne otoczone wybranymi znakami interpunkcyjnymi:
%r![$"'\n\d/\\]!

Analiza
Kiedy w tej ksice proponujemy Ci samo wyraenie regularne (czyli wyraenie niebdce
czci wikszego fragmentu kodu ródowego), zawsze formatujemy je w standardowy
sposób. Ta receptura jest jedynym wyjtkiem od tej reguy. Jeli korzystasz z testera wyrae
regularnych, jak RegexBuddy czy RegexPal, powiniene wpisywa swoje wyraenia wanie
w ten sposób. Jeli Twoja aplikacja operuje na wyraeniach regularnych wpisywanych przez
uytkownika, take uytkownik powinien wpisywa swoje wyraenia w ten sposób.
Jeli jednak chcesz zapisywa stae wyraenia regularne w swoim kodzie ródowym, musisz
si liczy z dodatkowymi zadaniami. Bezmylne, nieostrone kopiowanie i wklejanie wyrae
regularnych z testera do kodu ródowego (i w przeciwnym kierunku) czsto prowadzioby
do bdów, a Ciebie zmuszaoby do gruntownych analiz obserwowanych zjawisk. Musiaby
powici sporo czasu na odkrywanie, dlaczego to samo wyraenie regularne dziaa w testerze,
ale nie dziaa w kodzie ródowym, lub nie dziaa w testerze, mimo e zostao skopiowane
z prawidowego kodu ródowego. Wszystkie jzyki programowania omawiane w tej ksice
wymagaj otaczania staych wyrae regularnych okrelonymi separatorami — cz jzyków korzysta ze skadni acuchów, inne wprowadzaj specjaln skadni staych wyrae
regularnych. Jeli Twoje wyraenie regularne zawiera separatory danego jzyka programowania lub inne znaki, które maj w tym jzyku jakie specjalne znaczenie, musisz zastosowa
sekwencje ucieczki.
Najczciej stosowanym symbolem ucieczki jest lewy ukonik (\). Wanie dlatego wikszo
rozwiza zaproponowanych dla tego problemu zawiera duo wicej lewych ukoników ni
cztery ukoniki z oryginalnego wyraenia regularnego (w punkcie „Problem”).

C#
W jzyku C# wyraenia regularne mona przekazywa na wejciu konstruktora Regex() i rozmaitych funkcji skadowych klasy Regex. Parametry reprezentujce wyraenia regularne zawsze
s deklarowane jako acuchy.
C# obsuguje dwa rodzaje staych acuchowych. Najbardziej popularnym rodzajem takich
staych s acuchy otoczone cudzysowami, czyli konstrukcje doskonale znane z takich jzyków programowania, jak C++ czy Java. W ramach acuchów otoczonych cudzysowami inne
cudzysowy i lewe ukoniki musz by poprzedzane lewymi ukonikami. W acuchach mona
te stosowa sekwencje ucieczki ze znakami niedrukowanymi, na przykad <\n>. Jeli wczono tryb swobodnego stosowania znaków biaych (patrz receptura 2.18) za porednictwem
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RegexOptions.IgnorePatternWhitespace, konstrukcje "\n" i "\\n" s traktowane w odmienny
sposób (patrz receptura 3.4). O ile konstrukcja "\n" jest traktowana jako staa acuchowa
z podziaem wiersza, która nie pasuje do znaków biaych, o tyle "\\n" jest acuchem z tokenem wyraenia regularnego <\n>, który pasuje do nowego wiersza.

Tzw. acuchy dosowne (ang. verbatim strings) rozpoczynaj si od znaku @ i cudzysowu,
a kocz si samym cudzysowem. Umieszczenie cudzysowu w acuchu dosownym wymaga
uycia dwóch nastpujcych po sobie cudzysowów. W ramach tego rodzaju acuchów nie
trzeba jednak stosowa sekwencji ucieczki dla lewych ukoników, co znacznie poprawia czytelno wyrae regularnych. Konstrukcja @"\n" zawsze reprezentuje token wyraenia regularnego <\n>, który pasuje do znaku nowego wiersza (take w trybie swobodnego stosowania znaków biaych). acuchy dosowne co prawda nie obsuguj tokenu <\n> na poziomie
samych acuchów, ale mog obejmowa wiele wierszy. Konstrukcje acuchów dosownych
wprost idealnie nadaj si wic do zapisywania wyrae regularnych.
Wybór jest do prosty — najlepszym sposobem zapisywania wyrae regularnych w kodzie
ródowym jzyka C# jest stosowanie acuchów dosownych.

VB.NET
W jzyku VB.NET istnieje moliwo przekazywania staych wyrae na wejciu konstruktora
Regex() oraz rozmaitych funkcji skadowych klasy Regex. Parametr reprezentujcy wyraenie
regularne zawsze jest deklarowany jako acuch.
W Visual Basicu stosuje si acuchy otoczone cudzysowami. Cudzysowy w ramach tych
acuchów naley zapisywa podwójnie. adne inne znaki nie wymagaj stosowania sekwencji
ucieczki.

Java
W Javie stae wyraenia regularne mona przekazywa na wejciu fabryki (wytwórni) klas
Pattern.compile() oraz rozmaitych funkcji klasy String. Parametry reprezentujce wyraenia regularne zawsze deklaruje si jako acuchy.
W Javie acuchy otacza si cudzysowami. Ewentualne cudzysowy i lewe ukoniki w ramach
tych acuchów naley poprzedza symbolem ucieczki, czyli lewym ukonikiem. W acuchach mona te umieszcza znaki niedrukowane (na przykad <\n>) oraz sekwencje ucieczki
standardu Unicode (na przykad <\uFFFF>).
Jeli wczono tryb swobodnego stosowania znaków biaych (patrz receptura 2.18) za porednictwem Pattern.COMMENTS, konstrukcje "\n" i "\\n" s traktowane w odmienny sposób
(patrz receptura 3.4). O ile konstrukcja "\n" jest interpretowana jako staa acuchowa z podziaem wiersza, która nie pasuje do znaków biaych, o tyle "\\n" jest acuchem z tokenem wyraenia regularnego <\n>, który pasuje do nowego wiersza.

JavaScript
W JavaScripcie najlepszym sposobem tworzenia wyrae regularnych jest korzystanie ze skadni
zaprojektowanej specjalnie z myl o deklarowaniu staych wyrae regularnych. Wystarczy
umieci wyraenie regularne pomidzy dwoma prawymi ukonikami. Jeli samo wyraenie
zawiera prawe ukoniki, naley kady z nich poprzedzi lewym ukonikiem.

3.1. Stae wyraenia regularne w kodzie ródowym
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Mimo e istnieje moliwo tworzenia obiektów klasy RegExp na podstawie acuchów, stosowanie notacji acuchowej dla staych wyrae regularnych definiowanych w kodzie ródowym nie miaoby wikszego sensu, poniewa wymagaoby stosowania sekwencji ucieczki
dla cudzysowów i lewych ukoników (co zwykle prowadzi do powstania prawdziwego
gszczu lewych ukoników).

PHP
Stae wyraenia regularne na potrzeby funkcji preg jzyka PHP s przykadem do nietypowego rozwizania. Inaczej ni Java czy Perl, PHP nie definiuje rdzennego typu wyrae
regularnych. Podobnie jak acuchy, wyraenia regularne zawsze musz by otoczone apostrofami. Dotyczy to take funkcji ze zbiorów ereg i mb_ereg. Okazuje si jednak, e w swoich
deniach do powielenia rozwiza znanych z Perla twórcy funkcji-opakowa biblioteki PCRE
dla jzyka PHP wprowadzili pewne dodatkowe wymaganie.
Wyraenie regularne umieszczone w acuchu musi by dodatkowo otoczone separatorami
stosowanymi dla staych wyrae regularnych Perla. Oznacza to, e wyraenie regularne, które
w Perlu miaoby posta /wyraenie/, w jzyku PHP (stosowane na wejciu funkcji preg)
musiaoby mie posta '/wyraenie/'. Podobnie jak w Perlu, istnieje moliwo wykorzystywania w roli separatorów par dowolnych znaków interpunkcyjnych. Jeli jednak separator
danego wyraenia regularnego wystpuje w ramach tego wyraenia, kade takie wystpienie
naley poprzedzi lewym ukonikiem. Mona unikn tej koniecznoci, stosujc w roli separatora znak, który nie wystpuje w samym wyraeniu regularnym. Na potrzeby tej receptury
uyto znak procenta, poniewa — w przeciwiestwie do prawego ukonika — nie wystpuje
w wyraeniu regularnym. Gdyby nasze wyraenie nie zawierao prawego ukonika, powinnimy otoczy je wanie tym znakiem, poniewa to on jest najczciej stosowanym separatorem
w Perlu oraz wymaganym separatorem w jzykach JavaScript i Ruby.
PHP obsuguje zarówno acuchy otoczone apostrofami, jak i acuchy otoczone cudzysowami. Kady apostrof, cudzysów i lewy ukonik wystpujcy wewntrz wyraenia regularnego wymaga zastosowania sekwencji ucieczki (poprzedzenia lewym ukonikiem). W acuchach otoczonych cudzysowami sekwencj ucieczki naley dodatkowo stosowa dla znaku
dolara. Jeli nie planujesz wczania zmiennych do swoich wyrae regularnych, powiniene
konsekwentnie zapisywa je w formie acuchów otoczonych apostrofami.

Perl
W Perlu stae wyraenia regularne wykorzystuje si cznie z operatorem dopasowywania wzorców oraz operatorem podstawiania. Operator dopasowywania wzorców skada si z dwóch
prawych ukoników oraz znajdujcego si pomidzy nimi wyraenia regularnego. Prawe ukoniki w ramach tego wyraenia wymagaj zastosowania sekwencji ucieczki poprzez poprzedzenie kadego z nich lewym ukonikiem. aden inny znak nie wymaga stosowania podobnej
sekwencji (moe z wyjtkiem znaków $ i @, o czym napisano na kocu tego podpunktu).
Alternatywna notacja operatora dopasowywania wzorców polega na umieszczaniu wyraenia regularnego pomidzy par znaków interpunkcyjnych poprzedzon liter m. Jeli w roli
separatora uywasz dowolnego rodzaju otwierajcych lub zamykajcych znaków interpunkcyjnych (nawiasów okrgych, kwadratowych lub klamrowych), za wyraeniem regularnym
naley umieci prawy odpowiednik znaku otwierajcego, na przykad m{regex}. W przypadku pozostaych znaków interpunkcyjnych wystarczy dwukrotnie uy tego samego sym-
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bolu. W rozwizaniu dla tej receptury wykorzystano dwa wykrzykniki. W ten sposób uniknlimy koniecznoci stosowania sekwencji ucieczki dla prawego ukonika uytego w ramach
wyraenia regularnego. Jeli zastosowano inne separatory otwierajce i zamykajce, symbol
ucieczki (lewy ukonik) jest niezbdny tylko w przypadku separatora zamykajcego (jeli ten
separator wystpuje w wyraeniu regularnym).
Operator podstawiania pod wieloma wzgldami przypomina operator dopasowywania wzorców. Operator podstawiania rozpoczyna si od litery s (zamiast m), po której nastpuje tekst
docelowy operacji wyszukiwania i zastpowania. Jeli w roli separatorów korzystasz z nawiasów kwadratowych lub podobnych znaków interpunkcyjnych, bdziesz potrzebowa dwóch
par: s[wyraenie][docelowy]. Wszystkich pozostaych znaków interpunkcyjnych naley uy
trzykrotnie: s/wyraenie/docelowy/.
Perl traktuje operatory dopasowywania wzorców i podstawiania tak jak acuchy otoczone
cudzysowami. Jeli wic skonstruujemy wyraenie m/Mam na imi $name/ i jeli $name reprezentuje "Jan", otrzymamy wyraenie regularne <MamnaimiJan>. Take $" jest w jzyku
Perl traktowane jak zmienna, std konieczno poprzedzenia znaku dolara (dopasowywanego
dosownie) w klasie znaków symbolem ucieczki.
Sekwencji ucieczki nigdy nie naley stosowa dla znaku dolara, który ma peni funkcj kotwicy
(patrz receptura 2.5). Znak dolara poprzedzony symbolem ucieczki zawsze jest dopasowywany dosownie. Perl dysponuje mechanizmami niezbdnymi do prawidowego rozróniania znaków dolara wystpujcych w roli kotwic oraz znaków dolara reprezentujcych zmienne
(w pierwszym przypadku znaki dolara mog wystpowa tylko na kocu grupy lub caego
wyraenia regularnego bd przed znakiem nowego wiersza). Oznacza to, e jeli chcemy
sprawdzi , czy wyraenie w ramach konstrukcji <m/^wyraenie$/> pasuje do caego przetwarzanego tekstu, nie powinnimy stosowa sekwencji ucieczki dla znaku dolara.
Znak @ stosowany w wyraeniach regularnych nie ma co prawda adnego specjalnego znaczenia, jednak jest wykorzystywany podczas przetwarzania zmiennych. Oznacza to, e kade
jego wystpienie w staym wyraeniu regularnym Perla naley poprzedzi symbolem ucieczki
(podobnie jak w przypadku acuchów otoczonych cudzysowami).

Python
Funkcje moduu re jzyka Python otrzymuj na wejciu wyraenia regularne w formie acuchów. Oznacza to, e dla wyrae regularnych definiowanych na potrzeby tych funkcji maj
zastosowanie rozmaite sposoby definiowania acuchów Pythona. W zalenoci od znaków
wystpujcych w Twoim wyraeniu regularnym wybór waciwego sposobu definiowania acuchów moe znacznie ogranicza zakres znaków wymagajcych stosowania sekwencji ucieczki
(poprzedzania lewymi ukonikami).
Ogólnie najlepszym rozwizaniem jest stosowanie standardowych (surowych) acuchów.
Standardowe acuchy Pythona nie wymagaj stosowania sekwencji ucieczki dla adnych
znaków. Oznacza to, e jeli zdecydujesz si na t form definiowania wyrae regularnych,
nie bdziesz musia podwaja lewych ukoników. Konstrukcja r"\d+" jest bardziej czytelna od
konstrukcji "\\d+", szczególnie jeli cae wyraenie regularne jest znacznie dusze.
Jedyny przypadek, w którym standardowe acuchy nie s najlepszym rozwizaniem, ma miejsce
wtedy, gdy wyraenie regularne zawiera zarówno apostrofy, jak i cudzysowy. Standardowy
acuch nie moe wówczas by otoczony apostrofami ani cudzysowami, poniewa nie ma
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moliwoci zastosowania sekwencji ucieczki dla tych znaków wewntrz wyraenia regularnego. W takim przypadku naley otoczy standardowy acuch trzema cudzysowami — jak
w rozwizaniu tej receptury dla jzyka Python (dla porównania pokazano te zwyky acuch).
Gdybymy chcieli korzysta w naszych wyraeniach regularnych Pythona z moliwoci, jakie
daje nam standard Unicode (patrz receptura 2.7), powinnimy zastosowa acuchy tego
standardu. Standardowy acuch mona przeksztaci w acuch Unicode, poprzedzajc go
przedrostkiem u.
Standardowe acuchy nie obsuguj znaków niedrukowanych poprzedzanych znakami
ucieczki, na przykad konstrukcji \n. Standardowe acuchy interpretuj tego rodzaju sekwencje dosownie. Okazuje si jednak, e wspomniana cecha standardowych acuchów nie stanowi problemu w przypadku moduu re, który obsuguje tego rodzaju sekwencje w ramach
skadni wyrae regularnych oraz skadni docelowego tekstu operacji przeszukiwania i zastpowania. Oznacza to, e konstrukcja \n bdzie interpretowana jako znak nowego wiersza
w wyraeniu regularnym lub tekcie docelowym, nawet jeli zdefiniujemy go w formie standardowego acucha.
Jeli wczono tryb swobodnego stosowania znaków biaych (patrz receptura 2.18) za porednictwem re.VERBOSE, acuch "\n" jest traktowany inaczej ni acuch "\\n" i surowy acuch r"\n" (patrz receptura 3.4). O ile konstrukcja "\n" jest interpretowana jako staa acuchowa
z podziaem wiersza, która nie pasuje do znaków biaych, o tyle konstrukcje "\\n" i r"\n" to
acuchy z tokenem wyraenia regularnego <\n>, który pasuje do nowego wiersza.
W trybie swobodnego stosowania znaków biaych najlepszym rozwizaniem jest definiowanie standardowych acuchów otoczonych trzema cudzysowami (na przykad r"""\n"""),
poniewa acuchy w tej formie mog si skada z wielu wierszy. Poniewa konstrukcja <\n>
nie jest interpretowana na poziomie acucha, moe by interpretowana na poziomie wyraenia regularnego, gdzie reprezentuje token pasujcy do podziau wiersza.

Ruby
W Ruby najlepszym sposobem tworzenia wyrae regularnych jest korzystanie ze skadni
stworzonej specjalnie z myl o staych wyraeniach tego typu. Wystarczy umieci wyraenie
regularne pomidzy dwoma prawymi ukonikami. Jeli samo wyraenie zawiera jaki prawy
ukonik, naley ten znak poprzedzi lewym ukonikiem.
Jeli nie chcesz stosowa sekwencji ucieczki dla prawych ukoników, moesz poprzedzi swoje
wyraenie regularne przedrostkiem %r, po czym uy w roli separatora dowolnego wybranego
przez siebie znaku interpunkcyjnego.
Mimo e istnieje moliwo tworzenia obiektów klasy Regexp na podstawie acuchów, stosowanie notacji acuchowej dla staych wyrae regularnych definiowanych w kodzie ródowym nie miaoby wikszego sensu, poniewa wymagaoby stosowania sekwencji ucieczki
dla cudzysowów i lewych ukoników (co zwykle prowadzi do powstania prawdziwego gszczu
lewych ukoników).
Pod tym wzgldem jzyk Ruby bardzo przypomina jzyk JavaScript, z t rónic, e
w jzyku Ruby odpowiednia klasa nosi nazw Regexp, a w JavaScripcie nazwano j
RegExp.
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Patrz take
W recepturze 2.3 wyjaniono sposób dziaania klas znaków. Opisano te, dlaczego w wyraeniu regularnym naley uywa podwójnych lewych ukoników dla kadego lewego ukonika
wchodzcego w skad klasy znaków.
W recepturze 3.4 wyjanimy, jak ustawia opcje wyrae regularnych, co w niektórych jzykach
programowania jest moliwe w ramach staych wyrae regularnych.

3.2. Importowanie biblioteki wyrae regularnych
Problem
Aby korzysta z wyrae regularnych w tworzonych aplikacjach, naley najpierw zaimportowa do kodu ródowego bibliotek lub przestrze nazw wyrae regularnych.
W pozostaych fragmentach kodu ródowego w tej ksice (poczwszy od nastpnej
receptury) bdziemy zakadali, e w razie koniecznoci zaimportowae ju niezbdne
biblioteki lub przestrzenie nazw.

Rozwizanie
C#
using System.Text.RegularExpressions;

VB.NET
Imports System.Text.RegularExpressions

Java
import java.util.regex.*;

Python
import re

Analiza
Niektóre jzyki programowania oferuj wbudowan obsug wyrae regularnych. Korzystanie z wyrae regularnych w tych jzykach nie wymaga adnych dodatkowych kroków.
Pozostae jzyki programowania udostpniaj obsug wyrae regularnych za porednictwem
bibliotek, które naley zaimportowa przy uyciu odpowiednich wyrae w kodzie ródowym.
Co wicej, niektóre jzyki w ogóle nie oferuj obsugi wyrae regularnych — w ich przypadku
konieczne jest samodzielne skompilowanie i czenie moduu implementujcego obsug wyrae regularnych.
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C#
Jeli umiecisz przytoczone wyraenie using na pocztku swojego pliku ródowego jzyka
C#, bdziesz móg bezporednio korzysta z mechanizmów obsugi wyrae regularnych
(bez koniecznoci kadorazowego kwalifikowania stosowanych wywoa). Bdziesz móg na
przykad uy wywoania Regex() zamiast wywoania System.Text.RegularExpressions.
´Regex().

VB.NET
Jeli umiecisz przytoczone wyraenie Imports na pocztku swojego pliku ródowego jzyka
VB.NET, bdziesz móg bezporednio korzysta z mechanizmów obsugi wyrae regularnych
(bez koniecznoci kadorazowego kwalifikowania stosowanych wywoa). Bdziesz móg na
przykad uy wywoania Regex() zamiast wywoania System.Text.RegularExpressions.
´Regex().

Java
Korzystanie z wbudowanej biblioteki wyrae regularnych Javy wymaga uprzedniego zaimportowania pakietu java.util.regex do budowanej aplikacji.

JavaScript
W jzyku JavaScript mechanizmy obsugi wyrae regularnych s wbudowane i zawsze dostpne.

PHP
Funkcje z rodziny preg s wbudowane i zawsze dostpne w jzyku PHP, poczwszy od wersji 4.2.0.

Perl
Mechanizmy obsugujce wyraenia regularne s wbudowanymi i zawsze dostpnymi elementami jzyka Perl.

Python
Warunkiem korzystania z funkcji obsugujcych wyraenia regularne w jzyku Python jest
uprzednie zaimportowanie moduu re do tworzonego skryptu.

Ruby
Mechanizmy obsugujce wyraenia regularne s wbudowanymi i zawsze dostpnymi elementami jzyka Ruby.

130

_

Rozdzia 3. Programowanie z wykorzystaniem wyrae regularnych

3.3. Tworzenie obiektów wyrae regularnych
Problem
Chcesz skonkretyzowa obiekt wyraenia regularnego lub tak skompilowa swoje wyraenie,
aby umoliwi efektywne uywanie tego wyraenia w caej swojej aplikacji.

Rozwizanie
C#
Jeli wiesz, e Twoje wyraenie regularne jest prawidowe:
Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyraenia regularnego");

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego (gdzie UserInput jest
zmienn acuchow):
try {
Regex regexObj = new Regex(UserInput);
} catch (ArgumentException ex) {
// Bd skadniowy we wpisanym wyraeniu regularnym.
}

VB.NET
Jeli wiesz, e Twoje wyraenie regularne jest prawidowe:
Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyraenia regularnego")

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego (gdzie UserInput
jest zmienn acuchow):
Try
Dim RegexObj As New Regex(UserInput)
Catch ex As ArgumentException
'Bd skadniowy we wpisanym wyraeniu regularnym.
End Try

Java
Jeli wiesz, e Twoje wyraenie regularne jest prawidowe:
Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyraenia regularnego");

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego (gdzie userInput
jest zmienn acuchow):
try {
Pattern regex = Pattern.compile(userInput);
} catch (PatternSyntaxException ex) {
// Bd skadniowy we wpisanym wyraeniu regularnym.
}

Aby dopasowa to wyraenie regularne dla acucha, naley utworzy obiekt klasy Matcher:
Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
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Dopasowanie tego wyraenia regularnego do innego acucha wymaga albo utworzenia nowego
obiektu klasy Matcher (jak w powyszym wyraeniu), albo ponownego uycia obiektu ju
istniejcego:
regexMatcher.reset(anotherSubjectString);

JavaScript
Stae wyraenie regularne w Twoim kodzie moe mie nastpujc posta :
var myregexp = /wzorzec wyraenia regularnego/;

Wyraenie regularne wpisane przez uytkownika ma posta acucha reprezentowanego przez
zmienn userinput:
var myregexp = new RegExp(userinput);

Perl
$myregex = qr/wzorzec wyraenia regularnego/

W tym przypadku wyraenie regularne wpisane przez uytkownika jest reprezentowane przez
zmienn $userinput:
$myregex = qr/$userinput/

Python
reobj = re.compile("wzorzec wyraenia regularnego")

Wyraenie regularne wpisane przez uytkownika ma posta acucha reprezentowanego przez
zmienn userinput:
reobj = re.compile(userinput)

Ruby
Stae wyraenie regularne w Twoim kodzie moe mie nastpujc posta :
myregexp = /wzorzec wyraenia regularnego/;

Wyraenie regularne wpisane przez uytkownika ma posta acucha reprezentowanego przez
zmienn userinput:
myregexp = Regexp.new(userinput);

Analiza
Zanim modu wyrae regularnych moe dopasowa jakie wyraenie do acucha, naley to
wyraenie skompilowa . Kompilacja wyraenia regularnego ma miejsce dopiero w czasie dziaania naszej aplikacji. Konstruktor wyraenia regularnego lub odpowiednia funkcja kompilatora poddaje acuch zawierajcy nasze wyraenie analizie skadniowej i konwertuje go na
struktur drzewa lub maszyn stanów. Funkcja odpowiedzialna za waciwe dopasowywanie
wzorców przeszukuje to drzewo lub maszyn stanów w trakcie przetwarzania tego acucha.
Jzyki programowania, które obsuguj stae wyraenia regularne, kompiluj te wyraenia
w momencie osignicia operatora wyraenia regularnego.
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.NET
W jzykach C# i VB.NET klasa System.Text.RegularExpressions.Regex frameworku .NET
reprezentuje jedno skompilowane wyraenie regularne. Najprostsza wersja konstruktora tej klasy
otrzymuje na wejciu tylko jeden parametr — acuch zawierajcy nasze wyraenie regularne.
W razie wystpowania jakiego bdu skadniowego w przekazanym wyraeniu regularnym
konstruktor Regex() generuje wyjtek ArgumentException. Komunikat doczony do tego
wyjtku precyzyjnie okrela rodzaj napotkanego bdu. Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika naszej aplikacji, niezwykle wane jest przechwycenie ewentualnego
wyjtku. W razie jego wystpienia naley wywietli stosowny komunikat i poprosi uytkownika o poprawienie wpisanego wyraenia. Jeli wyraenie regularne trwale zakodowano
w formie staej acuchowej, moemy zrezygnowa z przechwytywania wyjtku (warto jednak uy narzdzia badajcego pokrycie kodu, aby upewni si, e odpowiedni wiersz nie
powoduje wyjtków). Trudno sobie wyobrazi , by wskutek zmian stanu lub trybu to samo
stae wyraenie regularne w jednej sytuacji byo kompilowane prawidowo, a w innej odrzucane przez kompilator. Warto przy tym pamita , e w razie bdu skadniowego w staym
wyraeniu regularnym odpowiedni wyjtek bdzie generowany dopiero w czasie wykonywania aplikacji (nie na etapie jej kompilacji).
Obiekt klasy Regex naley skonstruowa w sytuacji, gdy dane wyraenie regularne ma by
wykorzystywane w ptli lub wielokrotnie w rónych czciach kodu aplikacji. Konstruowanie obiektu wyraenia regularnego nie wie si z adnymi dodatkowymi kosztami. Okazuje
si bowiem, e take statyczne skadowe klasy Regex, które otrzymuj wyraenia regularne
za porednictwem parametrów acuchowych, wewntrznie konstruuj obiekty tej klasy (na
wasne potrzeby). Oznacza to, e równie dobrze mona to zrobi samodzielnie w kodzie ródowym i zyska moliwo swobodnego dysponowania odwoaniem do tego obiektu.
Jeli planujemy uy danego wyraenia regularnego zaledwie raz lub kilka razy, moemy uy
statycznych skadowych klasy Regex i — tym samym — oszczdzi sobie koniecznoci wpisywania dodatkowego wiersza kodu. Statyczne skadowe tej klasy co prawda nie zwracaj
wewntrznie konstruowanego obiektu wyraenia regularnego, ale przechowuj w wewntrznej
pamici podrcznej pitnacie ostatnio uytych wyrae regularnych. Rozmiar tej pamici
mona zmieni za porednictwem waciwoci Regex.CacheSize. Przeszukiwanie wewntrznej
pamici podrcznej klasy Regex polega na odnajdywaniu acucha z odpowiednim wyraeniem regularnym. Nie naley jednak przecia tej pamici — jeli czsto odwoujesz si do
wielu rónych obiektów wyrae regularnych, stwórz wasn pami podrczn, któr bdziesz
móg przeszukiwa nieporównanie szybciej ni w modelu odnajdywania acuchów.

Java
W Javie klasa Pattern reprezentuje pojedyncze, skompilowane wyraenie regularne. Obiekty
tej klasy mona tworzy za porednictwem fabryki (wytwórni) klas w formie metody Pattern.
´compile(), która otrzymuje na wejciu tylko jeden parametr — nasze wyraenie regularne.
W razie wystpowania bdu skadniowego w przekazanym wyraeniu regularnym fabryka
Pattern.compile() generuje wyjtek PatternSyntaxException. Komunikat doczony do
tego wyjtku precyzyjnie okrela rodzaj napotkanego bdu. Jeli wyraenie regularne zostao
wpisane przez uytkownika naszej aplikacji, niezwykle wane jest przechwycenie ewentualnego
wyjtku. W razie jego wystpienia naley wywietli stosowny komunikat i poprosi uytkownika o poprawienie wpisanego wyraenia. Jeli wyraenie regularne trwale zakodowano
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w formie staej acuchowej, moemy zrezygnowa z przechwytywania wyjtku (warto jednak uy narzdzia badajcego pokrycie kodu, aby upewni si, e odpowiedni wiersz nie
powoduje wyjtków). Trudno sobie wyobrazi , by wskutek zmian stanu lub trybu to samo
stae wyraenie regularne w jednej sytuacji byo kompilowane prawidowo, a w innej odrzucane przez kompilator. Warto przy tym pamita , e w razie bdu skadniowego w staym
wyraeniu regularnym odpowiedni wyjtek bdzie generowany dopiero w czasie wykonywania aplikacji (nie na etapie jej kompilacji).
Jeli nie planujesz uy swojego wyraenia regularnego zaledwie raz, powiniene skonstruowa
obiekt klasy Pattern, zamiast korzysta ze statycznych skadowych klasy String. Skonstruowanie tego obiektu wymaga co prawda kilku dodatkowych wierszy kodu, jednak kod w tej
formie bdzie wykonywany szybciej. Nie do , e wywoania statyczne kadorazowo kompiluj Twoje wyraenie regularne, to jeszcze Java oferuje wywoania statyczne dla zaledwie
kilku najprostszych zada zwizanych z przetwarzaniem wyrae regularnych.
Obiekt klasy Pattern ogranicza si do przechowywania skompilowanego wyraenia regularnego — nie wykonuje waciwych zada zwizanych z dopasowywaniem tego wyraenia.
Za dopasowywanie wyrae regularnych odpowiada klasa Matcher. Utworzenie obiektu tej
klasy wymaga wywoania metody matcher() dla skompilowanego wyraenia regularnego.
Za porednictwem jedynego argumentu metody matcher() naley przekaza acuch, do
którego ma by dopasowane dane wyraenie.
Metod matcher() mona wywoa dowoln liczb razy dla tego samego wyraenia regularnego i wielu acuchów do przetworzenia. Co wicej, istnieje moliwo jednoczesnego korzystania z wielu metod dopasowujcych to samo wyraenie regularne, ale pod warunkiem realizacji wszystkich tych zada w ramach pojedynczego wtku. Klasy Pattern i Matcher nie
gwarantuj bezpieczestwa przetwarzania wielowtkowego. Jeli wic chcemy korzysta z tego
samego wyraenia w wielu wtkach, powinnimy w kadym z tych wtków uy osobnego
wywoania metody Pattern.compile().
Kiedy ju zakoczymy stosowanie naszego wyraenia regularnego dla jednego acucha i postanowimy zastosowa to samo wyraenie dla innego acucha, bdziemy mogli ponownie uy
istniejcego obiektu klasy Matcher, wywoujc metod skadow reset(). Za porednictwem
jedynego argumentu tej metody naley przekaza kolejny acuch do przetworzenia. Takie rozwizanie jest bardziej efektywne ni kadorazowe tworzenie nowego obiektu klasy Matcher.
Metoda reset() zwraca bowiem ten sam obiekt klasy Matcher, dla którego zostaa wywoana.
Oznacza to, e mona bez trudu przywróci pierwotny stan i ponownie uy obiektu dopasowujcego w jednym wierszu kodu, na przykad stosujc konstrukcj regexMatcher.reset
´(nextString).find().

JavaScript
Notacja dla staych wyrae regularnych, któr pokazano w recepturze 3.2, tworzy nowy obiekt
wyraenia regularnego. Jedynym warunkiem ponownego uycia tego samego obiektu jest przypisanie go jakiej zmiennej.
Jeli dysponujemy wyraeniem regularnym reprezentowanym przez zmienn acuchow (na
przykad wyraeniem wpisanym przez uytkownika aplikacji), moemy uy konstruktora
RegExp() do jego skompilowania. Warto pamita , e wyraenie regularne przechowywane
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w formie acucha nie jest otoczone prawymi ukonikami. Prawe ukoniki s czci notacji
JavaScriptu stosowanej dla staych obiektów klasy RegExp i jako takie nie wchodz w skad
samego wyraenia regularnego.
Poniewa przypisywanie staych wyrae regularnych zmiennym jest dziecinnie
proste, wikszo prezentowanych w tym rozdziale rozwiza dla JavaScriptu nie
bdzie zawieraa tego wiersza kodu — bdziemy raczej bezporednio korzystali ze
staego wyraenia regularnego. Jeli w swoim kodzie korzystasz z tego samego wyraenia regularnego wicej ni raz, powiniene przypisa to wyraenie jakiej zmiennej
i w kolejnych odwoaniach uywa wanie tej zmiennej (zamiast kadorazowo kopiowa i wkleja to samo stae wyraenie regularne). Takie rozwizanie nie tylko poprawia
wydajno tworzonych aplikacji, ale te zwiksza czytelno kodu.

PHP
Jzyk PHP nie oferuje mechanizmu przechowywania skompilowanych wyrae regularnych
w zmiennych. Jeli chcesz wykona jak operacj na wyraeniu regularnym, musisz to wyraenie przekaza w formie acucha na wejciu odpowiedniej funkcji preg.
Funkcje z rodziny preg przechowuj w wewntrznej pamici podrcznej maksymalnie 4096
skompilowanych wyrae regularnych. Chocia przeszukiwanie pamici podrcznej z wykorzystaniem skrótów nie jest tak efektywne jak odwoania do konkretnych zmiennych, koszty
w wymiarze wydajnoci s nieporównanie mniejsze ni w przypadku kadorazowego kompilowania tego samego wyraenia regularnego. W momencie zapenienia pamici podrcznej
automatycznie jest z niej usuwane wyraenie regularne skompilowane najwczeniej.

Perl
Do skompilowania wyraenia regularnego i przypisania go zmiennej moemy uy operatora
qr (od ang. quote regex). Skadnia tego operatora jest identyczna jak w przypadku operatora
dopasowywania (patrz receptura 3.1), z t rónic, e zamiast litery m naley uy liter qr.
Ogólnie Perl do efektywnie radzi sobie z problemem wielokrotnego wykorzystywania skompilowanych wczeniej wyrae regularnych. Wanie dlatego w przykadach kodu prezentowanych w tym rozdziale nie korzystamy z konstrukcji qr// (do pokazania zastosowa tej konstrukcji ograniczymy si w recepturze 3.5).
Operator qr// jest szczególnie przydatny podczas interpretowania zmiennych uytych w wyraeniu regularnym lub w sytuacji, gdy cae wyraenie regularne jest reprezentowane przez
acuch (na przykad po wpisaniu przez uytkownika). Konstrukcja qr/$acuchWyraenia/
daje nam kontrol nad czasem ponownej kompilacji danego wyraenia regularnego z uwzgldnieniem nowej zawartoci acucha $acuchWyraenia. Gdybymy uyli operatora m/$acuch
´Wyraenia/, nasze wyraenie byoby kadorazowo kompilowane, a w przypadku uycia
operatora m/$acuchWyraenia/o wyraenie regularne nigdy nie byoby ponownie kompilowane. Znaczenie opcji /o wyjanimy w recepturze 3.4.

Python
Funkcja compile() moduu re jzyka Python otrzymuje na wejciu acuch z naszym wyraeniem regularnym i zwraca obiekt reprezentujcy skompilowane wyraenie regularne.
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Funkcj compile() powiniene wywoa wprost, jeli planujesz wielokrotne uycie tego samego
wyraenia regularnego. Wszystkie inne funkcje moduu re rozpoczynaj dziaanie wanie
od wywoania funkcji compile() — dopiero potem wywouj waciwe funkcje operujce na
obiekcie skompilowanego wyraenia regularnego.
Funkcja compile() utrzymuje odwoania do ostatnich stu skompilowanych przez siebie wyrae regularnych. Takie rozwizanie skraca czas ponownej kompilacji tych wyrae regularnych
do czasu potrzebnego do przeszukania sownika. Zawarto tej wewntrznej pamici podrcznej jest w caoci usuwana w momencie osignicia limitu stu skompilowanych wyrae.
Jeli wydajno tworzonych rozwiza nie jest najwaniejsza, stosunkowo wysoka efektywno
opisanego mechanizmu pamici podrcznej powinna nam umoliwi bezporednie wywoywanie funkcji moduu re. Jeli jednak zaley nam na najwyszej wydajnoci, warto rozway
wywoanie funkcji compile().

Ruby
Notacja staych wyrae regularnych pokazana w recepturze 3.2 automatycznie tworzy nowy
obiekt wyraenia regularnego. Aby wielokrotnie uy tego samego obiektu, wystarczy przypisa go jakiej zmiennej.
Jeli dysponujesz wyraeniem regularnym przechowywanym w zmiennej acuchowej (na przykad po wpisaniu tego wyraenia przez uytkownika aplikacji), moesz skompilowa to wyraenie za pomoc fabryki Regexp.new() (lub jej synonimu Regexp.compile()). Warto przy tym
pamita , e wyraenie regularne w ramach acucha nie jest otoczone prawymi ukonikami.
Prawe ukoniki s czci notacji jzyka Ruby dla staych obiektów klasy Regexp, a nie notacji
samych wyrae regularnych.
Poniewa przypisywanie staych wyrae regularnych zmiennym jest dziecinnie
proste, wikszo prezentowanych w tym rozdziale rozwiza dla jzyka Ruby nie
bdzie zawieraa tego wiersza kodu — bdziemy bezporednio uywali staych wyrae regularnych. Jeli w swoim kodzie korzystasz z tego samego wyraenia regularnego wicej ni raz, powiniene przypisa to wyraenie jakiej zmiennej i w kolejnych
odwoaniach uywa wanie tej zmiennej (zamiast kadorazowo kopiowa i wkleja
to samo stae wyraenie regularne). Takie rozwizanie nie tylko poprawia wydajno
tworzonych aplikacji, ale te zwiksza czytelno kodu.

Kompilowanie wyrae regularnych
do wspólnego jzyka poredniego (CIL)
C#
Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyraenia regularnego", RegexOptions.Compiled);

VB.NET
Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyraenia regularnego", RegexOptions.Compiled)
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Analiza
Podczas konstruowania obiektu klasy Regex we frameworku .NET bez dodatkowych opcji
wskazane wyraenie regularne jest kompilowane w sposób opisany w punkcie „Analiza” na
pocztku tej receptury. Jeli za porednictwem drugiego parametru konstruktora Regex()
przekaemy opcj RegexOptions.Compiled, dziaanie tej klasy bdzie nieco inne — wyraenie regularne zostanie skompilowane do tzw. wspólnego jzyka poredniego (ang. Common
Intermediate Language — CIL). CIL to niskopoziomowy jzyk programowania bliszy asemblerowi ni takim jzykom, jak C# czy Visual Basic. Kod wspólnego jzyka poredniego jest
generowany przez wszystkie kompilatory frameworku .NET. Podczas pierwszego uruchamiania aplikacji framework .NET kompiluje kod jzyka CIL do postaci kodu maszynowego
waciwego danemu komputerowi.
Zalet kompilowania wyrae regularnych z opcj RegexOptions.Compiled jest blisko dziesiciokrotnie szybsze dziaanie ni w przypadku wyrae regularnych kompilowanych bez tej opcji.
Wad tego rozwizania jest czas trwania samej kompilacji — o dwa rzdy wielkoci duszy
od zwykej analizy skadniowej acucha z wyraeniem regularnym (do postaci odpowiedniej
struktury drzewa). Kod jzyka CIL staje si trwaym skadnikiem naszej aplikacji do czasu
zakoczenia dziaania i jako taki nie podlega procedurom odzyskiwania pamici.
Opcji RegexOptions.Compiled powiniene uywa tylko wtedy, gdy Twoje wyraenie regularne jest albo na tyle zoone, albo musi przetwarza na tyle duo tekstu, e operacje z jego
wykorzystaniem zajmuj zauwaalnie duo czasu. Z drugiej strony nie ma sensu traci czasu
na wielokrotnie dusz kompilacj, jeli Twoje wyraenia regularne s dopasowywane do
przetwarzanego tekstu w uamku sekundy.

Patrz take
Receptury 3.1, 3.2 i 3.4.

3.4. Ustawianie opcji wyrae regularnych
Problem
Chcesz skompilowa wyraenie regularne ze wszystkimi dostpnymi trybami dopasowywania — swobodnego stosowania znaków biaych, ignorowania wielkoci liter, dopasowywania
znaków podziau wiersza do kropek oraz dopasowywania znaków podziau wiersza do karet
i znaków dolara.

Rozwizanie
C#
Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyraenia regularnego",
RegexOptions.IgnorePatternWhitespace | RegexOptions.IgnoreCase |
RegexOptions.Singleline | RegexOptions.Multiline);
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VB.NET
Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyraenia regularnego",
RegexOptions.IgnorePatternWhitespace Or RegexOptions.IgnoreCase Or
RegexOptions.Singleline Or RegexOptions.Multiline)

Java
Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyraenia regularnego",
Pattern.COMMENTS | Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.UNICODE_CASE |
Pattern.DOTALL | Pattern.MULTILINE);

JavaScript
Stae wyraenie regularne w Twoim kodzie ródowym:
var myregexp = /wzorzec wyraenia regularnego/im;

Wyraenie regularne wpisane przez uytkownika i reprezentowane w formie acucha:
var myregexp = new RegExp(userinput, "im");

PHP
regexstring = '/wzorzec wyraenia regularnego/simx';

Perl
m/regex pattern/simx;

Python
reobj = re.compile("wzorzec wyraenia regularnego",
re.VERBOSE | re.IGNORECASE |
re.DOTALL | re.MULTILINE)

Ruby
Stae wyraenie regularne w Twoim kodzie ródowym:
myregexp = /wzorzec wyraenia regularnego/mix;

Wyraenie regularne wpisane przez uytkownika i reprezentowane w formie acucha:
myregexp = Regexp.new(userinput,
Regexp::EXTENDED or Regexp::IGNORECASE or
Regexp::MULTILINE);

Analiza
Wiele wyrae regularnych prezentowanych w tej ksice (ale te znaczna cz wyrae
proponowanych w innych publikacjach) jest zapisywanych z myl o dopasowywaniu w okrelonych trybach. Istniej cztery podstawowe tryby obsugiwane przez niemal wszystkie wspóczesne odmiany wyrae regularnych. Okazuje si jednak, e twórcy niektórych odmian
przyjli niespójne i mylce nazewnictwo opcji implementujcych te tryby. Wykorzystanie niewaciwego trybu zwykle uniemoliwia prawidowe dopasowanie wyraenia regularnego.
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Wszystkie rozwizania zaproponowane na pocztku tej receptury wykorzystuj flagi lub opcje
udostpniane przez jzyki programowania lub klasy wyrae regularnych i umoliwiajce
ustawianie waciwych trybów. Alternatywnym sposobem ustawiania trybów jest korzystanie
z tzw. modyfikatorów trybów w ramach samych wyrae regularnych. Modyfikatory trybów
zawsze maj wyszy priorytet ni opcje i (lub) flagi ustawione poza wyraeniem regularnym.

.NET
Na wejciu konstruktora Regex() mona przekaza opcjonalny drugi parametr reprezentujcy
opcje dopasowywania danego wyraenia regularnego. Dostpne opcje zdefiniowano w ramach
typu wyliczeniowego RegexOptions.
Swobodne stosowanie znaków biaych: RegexOptions.IgnorePatternWhitespace
Ignorowanie wielkoci liter: RegexOptions.IgnoreCase
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: RegexOptions.Singleline
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: RegexOptions.Multiline

Java
Na wejciu fabryki klas Pattern.compile() mona przekaza opcjonalny drugi parametr reprezentujcy opcje dopasowywania danego wyraenia regularnego. Klasa Pattern definiuje wiele
staych ustawiajcych rozmaite opcje. Istnieje moliwo ustawienia wielu opcji jednoczenie —
wystarczy poczy te opcje bitowym operatorem alternatywy niewykluczajcej (|).
Swobodne stosowanie znaków biaych: Pattern.COMMENTS
Ignorowanie wielkoci liter: Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.UNICODE_CASE
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: Pattern.DOTALL
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: Pattern.MULTILINE

W rzeczywistoci istniej dwie opcje dla trybu ignorowania wielkoci liter; wczenie penego
trybu ignorowania wielkoci liter wymaga ustawienia obu tych opcji. Gdybymy uyli samej
opcji Pattern.CASE_INSENSITIVE, tylko angielskie litery od A do Z byyby dopasowywane
bez wzgldu na wielko . Po ustawieniu obu opcji wszystkie znaki ze wszystkich alfabetów
bd dopasowywane w trybie ignorowania wielkoci liter. Jedynym powodem, dla którego
mona by rozway rezygnacj z opcji Pattern.UNICODE_CASE, jest wydajno (oczywicie
jeli mamy pewno , e przetwarzany tekst nie bdzie zawiera znaków spoza zbioru ASCII).
W ramach wyrae regularnych mona te opcje zastpi modyfikatorem trybu <(?i)> wymuszajcym ignorowanie wielkoci liter ze zbioru ASCII oraz modyfikatorem trybu <(?iu)>
wymuszajcym ignorowanie wielkoci liter ze wszystkich alfabetów.

JavaScript
W JavaScripcie mona ustawia opcje wyrae regularnych, dopisujc jedn lub wiele jednoliterowych flag do staej typu RegExp (bezporednio za prawym ukonikiem koczcym dane wyraenie regularne). Kiedy mówimy o tych flagach, zwykle zapisujemy je w formie /i bd /m, mimo
e sama flaga skada si z zaledwie jednej litery (prawy ukonik nie wchodzi w skad flagi). Stosowanie flag dla wyrae regularnych nie wymaga dopisywania adnych prawych ukoników.
Jeli kompilujesz acuch do postaci wyraenia regularnego za pomoc konstruktora RegExp(),
moesz przekaza flagi dodatkowych opcji za pomoc drugiego, opcjonalnego parametru tego
konstruktora. Drugi parametr powinien mie posta acucha zoonego z liter reprezentujcych
ustawiane opcje (nie naley umieszcza w tym acuchu adnych ukoników).
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Swobodne stosowanie znaków biaych: Tryb nieobsugiwany w JavaScripcie
Ignorowanie wielkoci liter: /i
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: Tryb nieobsugiwany w JavaScripcie
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: /m

PHP
Jak ju wspomnielimy w recepturze 3.1, funkcje preg jzyka PHP wymagaj otaczania staych wyrae regularnych dwoma znakami interpunkcyjnymi (zwykle prawymi ukonikami)
i powinny by formatowane tak jak stae acuchowe. Opcje wyraenia regularnego mona
okreli , dopisujc do odpowiedniego acucha jeden lub wiele jednoliterowych modyfikatorów. Oznacza to, e modyfikatory trybów naley umieci za separatorem koczcym wyraenie regularne, ale w ramach acucha (przed zamykajcym apostrofem lub cudzysowem).
Kiedy mówimy o tych modyfikatorach, zwykle zapisujemy je na przykad jako /x, mimo e
flaga skada si z samej litery, a separatorem oddzielajcym wyraenie regularne od modyfikatorów nie musi by prawy ukonik.
Swobodne stosowanie znaków biaych: /x
Ignorowanie wielkoci liter: /i
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: /s
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: /m

Perl
W Perlu opcje przetwarzania wyrae regularnych mona okrela , dopisujc jeden lub wiele
jednoliterowych modyfikatorów trybów do operatora dopasowywania wzorców lub podstawiania. Kiedy mówimy o tych modyfikatorach, zwykle zapisujemy je na przykad jako /x,
mimo e flaga skada si z samej litery, a separatorem oddzielajcym wyraenie regularne od
modyfikatorów nie musi by prawy ukonik.
Swobodne stosowanie znaków biaych: /x
Ignorowanie wielkoci liter: /i
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: /s
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: /m

Python
Na wejciu funkcji compile(), której dziaanie wyjaniono w poprzedniej recepturze, mona
przekaza opcjonalny, drugi parametr reprezentujcy opcje przetwarzania danego wyraenia
regularnego. Mona skonstruowa ten parametr, korzystajc z operatora |, który umoliwia
czenie rónych staych zdefiniowanych w module re. Take wiele innych funkcji moduu re,
które otrzymuj na wejciu stae wyraenia regularne, dodatkowo akceptuje opcje przetwarzania tych wyrae przekazywane za porednictwem ostatniego, opcjonalnego parametru.
Stae reprezentujce opcje wyrae regularnych wystpuj w parach. Kada opcja jest reprezentowana zarówno przez sta z pen nazw, jak i przez jednoliterowy skrót. Znaczenie obu
form jest identyczne. Jedyn rónic jest wiksza czytelno penych nazw (szczególnie z perspektywy programistów, którzy nie zdyli w dostatecznym stopniu opanowa jednoliterowych
skrótów reprezentujcych opcje przetwarzania wyrae regularnych). Podstawowe jednoliterowe opcje opisane w tym punkcie s takie same jak w Perlu.
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Swobodne stosowanie znaków biaych: re.VERBOSE lub re.X
Ignorowanie wielkoci liter: re.IGNORECASE lub re.I
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: re.DOTALL lub re.S
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: re.MULTILINE lub re.M

Ruby
W jzyku Ruby opcje przetwarzania wyrae regularnych mona okrela , dopisujc jedn
lub wiele jednoliterowych flag do staej typu Regexp, za prawym ukonikiem koczcym
waciwe wyraenie regularne. Kiedy mówimy o tych flagach w tej ksice, zwykle zapisujemy
je na przykad jako /i lub /m, mimo e sama flaga skada si tylko z litery. Dla flag okrelajcych
tryb przetwarzania wyrae regularnych nie s wymagane adne dodatkowe prawe ukoniki.
Na wejciu fabryki Regexp.new() kompilujcej acuch do postaci wyraenia regularnego
moemy przekaza opcjonalny, drugi parametr reprezentujcy flagi opcji. Drugi parametr moe
mie albo warto nil (wówczas wycza wszystkie opcje), albo zawiera kombinacj staych
skadowych klasy Regexp poczonych za pomoc operatora or.
Swobodne stosowanie znaków biaych: /r lub Regexp::EXTENDED
Ignorowanie wielkoci liter: /i lub Regexp::IGNORECASE
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: /m lub Regexp::MULTILINE. W jzyku Ruby
uyto dla tego trybu litery m (od ang. multiline), natomiast wszystkie pozostae odmiany
wyrae regularnych stosuj lister s (od ang. singleline).
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: W jzyku Ruby znaki podziau
wiersza domylnie s dopasowywane do znaków karety (^) i dolara ($). Co wicej,

nie mona tej opcji wyczy . Dopasowywanie wyraenia do pocztku lub koca
przetwarzanego tekstu wymaga odpowiednio stosowania konstrukcji <\A> i <\Z>.

Dodatkowe opcje
waciwe poszczególnym jzykom programowania
.NET
Opcja RegexOptions.ExplicitCapture powoduje, e adna grupa (z wyjtkiem grup
nazwanych) nie ma charakteru grupy przechwytujcej. Uycie tej opcji sprawia, e konstrukcja
<(grupa)> ma takie samo znaczenie jak konstrukcja <(?:grupa)>. Jeli zawsze nazywasz
swoje grupy przechwytujce, powiniene wczy t opcj, aby podnie efektywno przetwarzania swoich wyrae regularnych bez koniecznoci stosowania skadni <(?:grupa)>.
Zamiast korzysta z opcji RegexOptions.ExplicitCapture, mona wczy ten sposób interpretowania grup, umieszczajc na pocztku wyraenia regularnego konstrukcj <(?n)>. Szczegóowe omówienie techniki grupowania mona znale w recepturze 2.9; w recepturze 2.11
wyjanilimy dziaanie grup nazwanych.
Jeli korzystasz z tego samego wyraenia regularnego w swoim kodzie frameworku .NET
oraz w kodzie JavaScriptu i jeli chcesz mie pewno , e w obu jzykach Twoje wyraenie
bdzie interpretowane w ten sam sposób, uyj opcji RegexOptions.ECMAScript. Takie rozwizanie jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy pracujemy nad aplikacj internetow, której
cz kliencka jest implementowana w JavaScripcie, a cz dziaajca po stronie serwera jest
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implementowana w technologii ASP.NET. Najwaniejszym skutkiem opisanej opcji jest ograniczenie zakresu znaków pasujcych do tokenów \w i \d do znaków ASCII (a wic do zbioru
pasujcego do tych tokenów w JavaScripcie).

Java
Opcja Pattern.CANON_EQ jest unikatowym rozwizaniem dostpnym tylko w Javie i reprezentuje tryb tzw. kanonicznej równowanoci (ang. canonical equivalence). Jak wyjaniono w podpunkcie „Grafem standardu Unicode” w rozdziale 2., standard Unicode oferuje róne sposoby
reprezentowania znaków diakrytycznych. Po wczeniu tej opcji Twoje wyraenie regularne
bdzie pasowao do znaków nawet wtedy, gdy zakodujesz je inaczej, ni zakodowano przetwarzany acuch. Na przykad wyraenie <\u00E0> zostanie dopasowane zarówno do znaku
"\u00E0", jak i do sekwencji "\u0061\u0300", poniewa obie formy s kanonicznie równowane. Obie formy reprezentuj znak wywietlany na ekranie jako à, zatem z perspektywy
uytkownika s nie do odrónienia. Gdybymy nie wczyli trybu kanonicznej równowanoci,
wyraenie <\u00E0> nie zostaoby dopasowane do acucha "\u0061\u0300" (tak te dziaaj wszystkie pozostae odmiany wyrae regularnych prezentowane w tej ksice).
I wreszcie opcja Pattern.UNIX_LINES wymusza na Javie interpretowanie jako znaku podziau
wiersza wycznie konstrukcji <\n> (dopasowywanej do kropki, karety i dolara). Domylnie za
znak podziau wiersza uwaa si wszystkie znaki podziau standardu Unicode.

JavaScript
Jeli chcesz wielokrotnie stosowa to samo wyraenie regularne dla tego samego acucha (na
przykad po to, by iteracyjnie przeszuka wszystkie dopasowania lub odnale i zastpi wszystkie pasujce podacuchy zamiast pierwszego), powiniene uy flagi /g (tzw. trybu globalnego).

PHP
Opcja /u wymusza na bibliotece PCRE interpretowanie zarówno samego wyraenia regularnego,
jak i przetwarzanego acucha jako acuchów w formacie UTF-8. Wspomniany modyfikator
dodatkowo umoliwia stosowanie takich tokenów standardu Unicode, jak <\p{FFFF}> czy
<\p{L}>. Znaczenie tych tokenów wyjaniono w recepturze 2.7. Bez tego modyfikatora biblioteka PCRE traktuje kady bajt jako odrbny znak, a tokeny wyrae regularnych standardu
Unicode powoduj bdy.
Modyfikator /U odwraca dziaanie zachannych i leniwych kwantyfikatorów definiowanych
z wykorzystaniem znaku zapytania. W normalnych okolicznociach <.*> jest zachannym,
a <.*?> jest leniwym kwantyfikatorem. Opcja /U powoduje, e to <.*> jest leniwym kwantyfikatorem, a <.*?> jest zachannym kwantyfikatorem. Stanowczo odradzamy stosowanie tej
flagi, poniewa opisane dziaanie moe by mylce dla programistów czytajcych Twój kod,
którzy z natury rzeczy mog nie dostrzec tego modyfikatora (wystpujcego tylko w jzyku
PHP). Jeli bdziesz mia okazj czyta kod innego programisty, w adnym razie nie powiniene myli modyfikatora /U z modyfikatorem /u (wielko liter w modyfikatorach trybów
wyrae regularnych ma znaczenie).
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Perl
Jeli chcesz wielokrotnie zastosowa to samo wyraenie regularne dla tego samego acucha
(na przykad po to, by iteracyjnie przeszuka wszystkie dopasowania lub odnale i zastpi
wszystkie pasujce podacuchy zamiast pierwszego), powiniene uy flagi /g (tzw. trybu
globalnego).
Jeli w swoim wyraeniu regularnym interpretujesz jak zmienn (na przykad w wyraeniu m/Mam na imi $name/), Perl bdzie ponownie kompilowa to wyraenie przed kadym
uyciem, poniewa zawarto zmiennej $name moe by zmieniana. Moesz temu zapobiec,
stosujc modyfikator trybu /o. Wyraenie m/Mam na imi $name/o zostanie skompilowane
w momencie, w którym Perl po raz pierwszy bdzie musia go uy (we wszystkich kolejnych przypadkach bdzie ponownie wykorzystywa ju skompilowane wyraenie). Jeli wic
zawarto zmiennej $name ulegnie zmianie, skompilowane wczeniej wyraenie regularne
z opcj /o nie bdzie uwzgldniao tej zmiany. Techniki sterowania procesem kompilacji wyrae regularnych omówiono w recepturze 3.3.

Python
Python oferuje dwie dodatkowe opcje zmieniajce znaczenie granic wyrazów (patrz receptura 2.6) oraz skróconych form klas znaków <\w>, <\d> i <\s> (a take ich zanegowanych
odpowiedników — patrz receptura 2.3). Wymienione tokeny domylnie operuj wycznie na
literach, cyfrach i znakach biaych ze zbioru ASCII.
Opcja re.LOCALE (lub re.L) uzalenia interpretacj tych tokenów od biecych ustawie regionalnych. Wanie ustawienia regionalne decyduj o tym, który znak jest traktowany jako litera,
który jako cyfra, a który jako znak biay. Z tej opcji naley korzysta zawsze wtedy, gdy
przetwarzany acuch nie jest acuchem standardu Unicode i zawiera na przykad litery ze
znakami diakrytycznymi (które chcemy waciwie interpretowa ).
Opcja re.UNICODE (lub re.U) powoduje, e w procesie dopasowywania wymienionych tokenów
uwzgldnia si specyfik standardu Unicode. Wszystkie znaki zdefiniowane w tym standardzie jako litery, cyfry i znaki biae s odpowiednio interpretowane przez te tokeny. Z tej opcji
naley korzysta zawsze wtedy, gdy acuch, dla którego stosujemy dane wyraenie regularne, reprezentuje tekst w formacie Unicode.

Ruby
Na wejciu fabryki Regexp.new() mona przekaza opcjonalny, trzeci parametr okrelajcy
schemat kodowania, który ma by obsugiwany przez tworzone wyraenie regularne. Jeli nie
okrelimy adnego schematu kodowania, zostanie uyty ten sam schemat, w którym zapisano
dany plik z kodem ródowym. W wikszoci przypadków takie rozwizanie jest naturalne
i w peni prawidowe.
Aby bezporednio wskaza konkretny schemat kodowania za pomoc tego parametru, naley
przekaza pojedyncz liter. Wielko uytej litery nie ma znaczenia. Obsugiwane wartoci
wymieniono i krótko opisano poniej:
n

Litera n oznacza brak kodowania (od ang. none). Kady bajt przetwarzanego acucha bdzie
wic traktowany jako pojedynczy znak. Naley stosowa t opcj dla tekstu w formacie ASCII.
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e

Wcza kodowanie EUC dla jzyków dalekowschodnich.
s

Wcza kodowanie Shift-JIS dla jzyka japoskiego.
u

Wcza kodowanie UTF-8, w którym kady znak jest reprezentowany przez cztery bajty
i który obsuguje wszystkie jzyki standardu Unicode (w tym wszystkie, nawet do rzadko
spotykane ywe jzyki).
Dla staego wyraenia regularnego mona okreli schemat kodowania za pomoc modyfikatora trybu /n, /e, /s lub /u. Dla pojedynczego wyraenia regularnego mona uy tylko jednego z wymienionych modyfikatorów. Mona jednak czy te modyfikatory z dowolnym
lub wszystkimi modyfikatorami ze zbioru /x, /i i /m.
Modyfikatora /s stosowanego w jzyku Ruby nie naley myli z odpowiednim modyfikatorem obowizujcym w odmianach jzyków Perl i Java oraz frameworku .NET.
W jzyku Ruby modyfikator /s wymusza stosowanie schematu kodowania Shift-JIS.
W Perlu i wikszoci innych odmian wyrae regularnych wspomniany modyfikator
wcza tryb dopasowywania znaków podziau wiersza do kropki. W jzyku Ruby
mona ten tryb wczy za pomoc modyfikatora /m.

Patrz take
Skutki stosowania poszczególnych trybów dopasowywania wyrae regularnych szczegóowo
omówiono w rozdziale 2. Mona tam znale take wyjanienie technik stosowania modyfikatorów trybów w samych wyraeniach regularnych.
Swobodne stosowanie znaków biaych: Receptura 2.18
Ignorowanie wielkoci liter: Podpunkt „Dopasowywanie bez wzgldu na wielko liter”

w recepturze 2.1
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do kropek: Receptura 2.4
Dopasowywanie znaków podziau wiersza do karet i znaków dolara: Receptura 2.5

W recepturach 3.1 i 3.3 wyjaniono, jak korzysta ze staych wyrae regularnych w kodzie
ródowym poszczególnych jzyków programowania i jak tworzy obiekty wyrae regularnych. Opcje przetwarzania wyraenia regularnego mona ustawi na etapie konstruowania
odpowiedniego obiektu.

3.5. Sprawdzanie moliwoci odnalezienia
dopasowania w przetwarzanym acuchu
Problem
Chcemy sprawdzi , czy istnieje moliwo znalezienia dopasowania okrelonego wyraenia
regularnego w okrelonym acuchu. W zupenoci wystarczy dopasowanie czciowe. Na przykad wyraenie regularne <wzorzecwyraeniaregularnego> czciowo pasuje do tekstu Ten
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wzorzec wyraenia regularnego mona dopasowa . Nie interesuj nas adne szczegóy tego dopasowania — chcemy tylko wiedzie , czy nasze wyraenie pasuje do danego acucha.

Rozwizanie
C#
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mona uy nastpujcego wywoania statycznego:
bool foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, "wzorzec wyraenia regularnego");

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego aplikacji, naley uy
tego wywoania statycznego z pen obsug wyjtków:
bool foundMatch = false;
try {
foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, UserInput);
} catch (ArgumentNullException ex) {
// Wyraenie regularne ani acuch do przetworzenia nie mog mie wartoci null.
} catch (ArgumentException ex) {
// W przekazanym wyraeniu regularnym wystpi bd skadniowy.
}

Aby wielokrotnie uywa tego samego wyraenia regularnego, naley skonstruowa obiekt
klasy Regex:
Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyraenia regularnego");
bool foundMatch = regexObj.IsMatch(subjectString);

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego aplikacji, take obiekt
klasy Regex powinnimy stosowa z pen obsug wyjtków:
bool foundMatch = false;
try {
Regex regexObj = new Regex(UserInput);
try {
foundMatch = regexObj.IsMatch(subjectString);
} catch (ArgumentNullException ex) {
// Wyraenie regularne ani acuch do przetworzenia nie mog mie wartoci null.
}
} catch (ArgumentException ex) {
// W przekazanym wyraeniu regularnym wystpi bd skadniowy.
}

VB.NET
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mona uy nastpujcego wywoania statycznego:
Dim FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString, "wzorzec wyraenia regularnego")

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego aplikacji, naley uy
tego wywoania statycznego z pen obsug wyjtków:
Dim FoundMatch As Boolean
Try
FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString, UserInput)
Catch ex As ArgumentNullException
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'Wyraenie regularne ani acuch do przetworzenia nie mog mie wartoci Nothing.
Catch ex As ArgumentException
'W przekazanym wyraeniu regularnym wystpi bd skadniowy.
End Try

Aby wielokrotnie uywa tego samego wyraenia regularnego, naley skonstruowa obiekt
klasy Regex:
Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyraenia regularnego")
Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)

W tym przypadku zmienna SubjectString powinna by jedynym parametrem przekazanym
na wejciu metody IsMatch(), a metod IsMatch() naley wywoa dla obiektu RegexObj klasy
Regex, a nie dla samej klasy Regex:
Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego aplikacji, take obiekt
klasy Regex powinnimy stosowa z pen obsug wyjtków:
Dim FoundMatch As Boolean
Try
Dim RegexObj As New Regex(UserInput)
Try
FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString)
Catch ex As ArgumentNullException
'Wyraenie regularne ani acuch do przetworzenia nie mog mie wartoci Nothing.
End Try
Catch ex As ArgumentException
'W przekazanym wyraeniu regularnym wystpi bd skadniowy.
End Try

Java
Jedynym sposobem sprawdzenia, czy czciowe dopasowanie jest moliwe, jest skonstruowanie obiektu klasy Matcher:
Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyraenia regularnego");
Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
boolean foundMatch = regexMatcher.find();

Jeli wyraenie regularne zostao wpisane przez uytkownika kocowego aplikacji, naley zastosowa mechanizm obsugi wyjtków:
boolean foundMatch = false;
try {
Pattern regex = Pattern.compile(UserInput);
Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
foundMatch = regexMatcher.find();
} catch (PatternSyntaxException ex) {
// W przekazanym wyraeniu regularnym wystpi bd skadniowy.
}

JavaScript
if (/wzorzec wyraenia regularnego/.test(subject)) {
// Udane dopasowanie.
} else {
// Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
}
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PHP
if (preg_match('/wzorzec wyraenia regularnego/', $subject)) {
# Udane dopasowanie.
} else {
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
}

Perl
Jeli przetwarzany acuch jest przechowywany w specjalnej zmiennej $_, mona uy nastpujcej konstrukcji:
if (m/wzorzec wyraenia regularnego/) {
# Udane dopasowanie.
} else {
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
}

Jeli przetwarzany acuch jest przechowywany w zmiennej $subject, mona uy konstrukcji:
if ($subject =~ m/wzorzec wyraenia regularnego/) {
# Udane dopasowanie.
} else {
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
}

Mona te uy skompilowanego wczeniej wyraenia regularnego:
$regex = qr/wzorzec wyraenia regularnego/;
if ($subject =~ $regex) {
# Udane dopasowanie.
} else {
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
}

Python
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mona uy funkcji globalnej:
if re.search("wzorzec wyraenia regularnego", subject):
# Udane dopasowanie.
else:
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.

Aby wielokrotnie uy tego samego wyraenia regularnego, naley posuy si skompilowanym obiektem:
reobj = re.compile("wzorzec wyraenia regularnego")
if reobj.search(subject):
# Udane dopasowanie.
else:
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.

Ruby
if subject =~ /wzorzec wyraenia regularnego/
# Udane dopasowanie.
else
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
end
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Poniszy kod dziaa dokadnie tak samo:
if /wzorzec wyraenia regularnego/ =~ subject
# Udane dopasowanie.
else
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
end

Analiza
Najprostszym zadaniem zwizanym z przetwarzaniem wyraenia regularnego jest sprawdzenie, czy dane wyraenie pasuje do jakiego acucha. W wikszoci jzyków programowania
czciowe dopasowanie wystarczy, by odpowiednia funkcja zwrócia pozytywny wynik.
Funkcja dopasowujca analizuje cay przetwarzany acuch pod ktem moliwoci dopasowania danego wyraenia regularnego do czci tego acucha. Funkcja dopasowujca zwraca
pozytywny wynik zaraz po znalezieniu tego dopasowania. Ewentualna warto negatywna
zwracana jest dopiero w momencie osignicia koca przetwarzanego acucha bez znalezienia dopasowania.
Przykadowe fragmenty kodu zaproponowane w tej recepturze s szczególnie przydatne podczas sprawdzania, czy przetwarzany acuch zawiera okrelone dane. Gdybymy chcieli sprawdzi , czy dany acuch w caoci pasuje do okrelonego wzorca (na przykad celem weryfikacji
danych wejciowych), powinnimy uy rozwizania z nastpnej receptury.

C# i VB.NET
Klasa Regex udostpnia cztery przecione wersje metody IsMatch(), z których dwie maj
posta skadowych statycznych. Oznacza to, e metod IsMatch() mona wywoywa z rónymi parametrami. Pierwszym parametrem zawsze jest acuch do przetworzenia, czyli acuch,
w którym próbujemy znale dopasowanie do danego wyraenia regularnego. Za porednictwem tego parametru nie mona przekaza wartoci null (w przeciwnym razie metoda
IsMatch() wygeneruje wyjtek ArgumentNullException).
Moliwo dopasowania naszego wyraenia moemy sprawdzi za pomoc zaledwie jednego
wiersza — wystarczy wywoa metod Regex.IsMatch() bez koniecznoci konstruowania
obiektu klasy Regex. Za porednictwem drugiego parametru tej metody naley przekaza
wyraenie regularne, a za porednictwem opcjonalnego, trzeciego parametru mona przekaza ewentualne opcje przetwarzania tego wyraenia. Jeli nasze wyraenie zawiera jaki bd
skadniowy, metoda IsMatch() wygeneruje wyjtek ArgumentException. Jeli przekazane
wyraenie jest prawidowe, w razie znalezienia czciowego dopasowania zostanie zwrócona
warto true; w razie braku takiego dopasowania zostanie zwrócona warto false.
Gdybymy chcieli uy tego samego wyraenia regularnego dla wielu acuchów, moglibymy
podnie efektywno tego kodu, konstruujc najpierw obiekt klasy Regex i wywoujc metod
IsMatch() dla tego obiektu. W takim przypadku pierwszym i jedynym wymaganym parametrem metody IsMatch() byby acuch do przetworzenia. Mona by te uy drugiego, opcjonalnego parametru, który wskazywaby indeks znaku, od którego metoda IsMatch() miaaby
rozpocz dopasowywanie danego wyraenia regularnego. W praktyce przekazana warto
reprezentuje liczb pocztkowych znaków przetwarzanego acucha, które maj by ignorowane przez dane wyraenie regularne. Taka moliwo jest cenna w sytuacji, gdy przetworzylimy ju jak cz acucha (do pewnego punktu) i planujemy podda dalszej analizie
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pozostae znaki. Jeli zdecydujemy si uy tego parametru, powinnimy przekaza warto
wiksz lub równ zero oraz mniejsz lub równ dugoci przetwarzanego acucha (w przeciwnym razie metoda IsMatch() wygeneruje wyjtek ArgumentOutOfRangeException).
Statyczne, przecione wersje tej metody nie obsuguj parametru wskazujcego pocztek podacucha dopasowywanego do wyraenia regularnego. Nie istnieje te wersja metody IsMatch(),
która umoliwiaaby przerywanie dopasowywania przed osigniciem koca acucha. Mona
ten cel osign , wywoujc metod Regex.Match("subject", start, stop) i sprawdzajc
waciwo Success zwróconego obiektu klasy Match. Wicej informacji na ten temat znajdziesz w recepturze 3.8.

Java
Aby sprawdzi , czy dane wyraenie regularne pasuje do caoci lub czci jakiego acucha,
naley skonstruowa obiekt klasy Matcher (patrz receptura 3.3). Powinnimy nastpnie wywoa
metod find() dla nowo utworzonego lub wanie wyzerowanego obiektu dopasowujcego.
Podczas realizacji tego zadania nie naley korzysta z metod String.matches(), Pattern.
´matches() ani Matcher.matches(). Wszystkie te metody dopasowuj wyraenie regularne
do caego acucha.

JavaScript
Aby sprawdzi , czy dane wyraenie regularne mona dopasowa do fragmentu jakiego acucha, naley wywoa metod test() dla obiektu tego wyraenia. Za porednictwem jedynego parametru tej metody powinnimy przekaza acuch do przetworzenia.
Metoda regexp.test() zwraca warto true, jeli dane wyraenie regularne pasuje do czci
lub caoci przetwarzanego acucha; w przeciwnym razie metoda regexp.test() zwraca
warto false.

PHP
Funkcj preg_match() mona z powodzeniem wykorzystywa do wielu rónych celów. Najprostszym sposobem jej wywoania jest przekazanie tylko dwóch wymaganych parametrów —
acucha z wyraeniem regularnym oraz acucha z tekstem do przetworzenia (dopasowania
do danego wyraenia). W razie odnalezienia dopasowania funkcja preg_match() zwraca warto 1; w przeciwnym razie funkcja regexp.test() zwraca warto 0.
W dalszej czci tego rozdziau wyjanimy znaczenie opcjonalnych parametrów funkcji
preg_match().

Perl
W Perlu konstrukcja m// peni funkcj operatora wyrae regularnych (nie — jak mona by
przypuszcza — kontenera wyrae regularnych). Jeli uyjemy samego operatora m//, w roli
róda tekstu do przetworzenia zostanie wykorzystana zmienna $_.
Gdybymy chcieli uy operatora dopasowania dla zawartoci innej zmiennej, powinnimy
uy operatora wizania =~, aby skojarzy operator wyraenia regularnego z odpowiedni
zmienn. Zastosowanie operatora wicego wyraenie regularne z acuchem powoduje
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natychmiastowe przetworzenie tego wyraenia. Operator dopasowywania wzorców zwraca
warto true, jeli dane wyraenie pasuje do czci lub caoci danego acucha; w przeciwnym
razie (w przypadku braku dopasowania) operator zwraca warto false.
Gdybymy chcieli sprawdzi , czy dane wyraenie regularne nie pasuje do acucha, powinnimy
uy operatora !~, czyli zanegowanej wersji operatora =~.

Python
Funkcja search() moduu re przeszukuje wskazany acuch pod ktem moliwoci dopasowania danego wyraenia regularnego do jego czci. Za porednictwem pierwszego parametru
tej funkcji naley przekaza wyraenie regularne; za porednictwem drugiego parametru
powinnimy przekaza acuch do przetworzenia. Opcjonalny, trzeci parametr suy do przekazywania ewentualnych opcji wyraenia regularnego.
Funkcja re.search() wywouje funkcj re.compile(), po czym wywouje metod search() ju
dla obiektu reprezentujcego skompilowane wyraenie regularne. Sama metoda search()
otrzymuje na wejciu tylko jeden parametr — acuch do przetworzenia.
Jeli dopasowanie zostanie znalezione, metoda search() zwróci obiekt klasy MatchObject.
W przeciwnym razie metoda search() zwróci None. Jeli analizujemy zwrócon warto
w wyraeniu warunkowym if, obiekt klasy MatchObject jest traktowany jako True, natomiast
None jest traktowane jako False. Sposoby korzystania z informacji reprezentowanych przez
obiekt MatchObject omówimy w dalszej czci tego rozdziau.
Nie naley myli funkcji search() i match(). Funkcji match() nie mona uy do odnajdywania dopasowania w rodku przetwarzanego acucha. Funkcj match() wykorzystamy w nastpnej recepturze.

Ruby
W jzyku Ruby =~ peni funkcj operatora dopasowywania wzorców. Aby znale pierwsze
dopasowanie wyraenia regularnego do przetwarzanego tekstu, naley umieci ten operator
pomidzy interesujcym nas wyraeniem a odpowiednim acuchem. Operator =~ zwraca
liczb cakowit reprezentujc pocztkow pozycj dopasowania znalezionego w danym acuchu. Jeli nie uda si znale dopasowania, operator =~ zwróci warto nil.
Operator =~ zaimplementowano zarówno w klasie Regexp, jak i w klasie String. W jzyku
Ruby 1.8 nie ma znaczenia, któr klas umiecimy na lewo, a któr na prawo od tego operatora.
W jzyku Ruby 1.9 kolejno operandów ma istotny wpyw na sposób przetwarzania nazwanych
grup przechwytujcych (wyjanimy ten mechanizm w recepturze 3.9).
We wszystkich pozostaych fragmentach kodu jzyka Ruby prezentowanych w tej
ksice bdziemy umieszczali acuch z przetwarzanym tekstem na lewo, a wyraenie
regularne na prawo od operatora =~. W ten sposób zachowamy spójno z Perlem,
z którego zaczerpnito koncepcj operatora =~, i jednoczenie unikniemy niespodzianek zwizanych z obsug nazwanych grup przechwytujcych w jzyku Ruby 1.9,
które czsto prowadz do powanych utrudnie.

150

_

Rozdzia 3. Programowanie z wykorzystaniem wyrae regularnych

Patrz take
Receptury 3.6 i 3.7.

3.6. Sprawdzanie, czy dane wyraenie regularne
pasuje do caego przetwarzanego acucha
Problem
Chcemy sprawdzi , czy dany acuch w caoci pasuje do pewnego wyraenia regularnego.
Oznacza to, e chcemy sprawdzi , czy wyraenie regularne reprezentujce pewien wzorzec
pasuje do danego acucha od jego pocztku do koca. Gdybymy na przykad dysponowali
wyraeniem <wzorzecwyraeniaregularnego>, nasze rozwizanie powinno go dopasowa
do tekstu wzorzec wyraenia regularnego, ale nie do tekstu Ten wzorzec wyraenia regularnego
mona dopasowa .

Rozwizanie
C#
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mona uy nastpujcego wywoania statycznego:
bool foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, @"\Awzorzec wyraenia regularnego\Z");

Aby wielokrotnie uywa tego samego wyraenia regularnego, naley skonstruowa obiekt
klasy Regex:
Regex regexObj = new Regex(@"\Awzorzec wyraenia regularnego\Z");
bool foundMatch = regexObj.IsMatch(subjectString);

VB.NET
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mona uy nastpujcego wywoania statycznego:
Dim FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString, "\Awzorzec wyraenia regularnego\Z")

Aby wielokrotnie uywa tego samego wyraenia regularnego, naley skonstruowa obiekt
klasy Regex:
Dim RegexObj As New Regex("\Awzorzec wyraenia regularnego\Z")
Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)

Za porednictwem jedynego parametru metody IsMatch() naley przekaza SubjectString,
a samo wywoanie naley wykona dla obiektu RegexObj klasy Regex, nie dla samej klasy
Regex:
Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)
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Java
Gdybymy chcieli sprawdzi tylko jeden acuch, moglibymy uy nastpujcego wywoania statycznego:
boolean foundMatch = subjectString.matches("wzorzec wyraenia regularnego");

Gdybymy chcieli zastosowa to samo wyraenie regularne dla wielu acuchów, powinnimy
skompilowa to wyraenie i utworzy obiekt dopasowujcy (klasy Matcher):
Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyraenia regularnego");
Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
boolean foundMatch = regexMatcher.matches(subjectString);

JavaScript
if (/^wzorzec wyraenia regularnego$/.test(subject)) {
# Udane dopasowanie.
} else {
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
}

PHP
if (preg_match('/\Awzorzec wyraenia regularnego\Z/', $subject)) {
# Successful match
} else {
# Match attempt failed
}

Perl
if ($subject =~ m/\Awzorzec wyraenia regularnego\Z/) {
# Udane dopasowanie.
} else {
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
}

Python
Do przeprowadzenia jednorazowego testu mona uy funkcji globalnej:
if re.match(r"wzorzec wyraenia regularnego\Z", subject):
# Udane dopasowanie.
else:
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.

Aby wielokrotnie uy tego samego wyraenia regularnego, naley wykorzysta skompilowany
obiekt:
reobj = re.compile(r"wzorzec wyraenia regularnego\Z")
if reobj.match(subject):
# Udane dopasowanie.
else:
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.

Ruby
if subject =~ /\Awzorzec wyraenia regularnego\Z/
# Udane dopasowanie.
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else
# Próba dopasowania zakoczona niepowodzeniem.
end

Analiza
W normalnych okolicznociach udane dopasowanie oznacza dla programisty tylko tyle, e
wskazany wzorzec wystpuje gdzie w przetwarzanym tekcie. W wielu sytuacjach chcemy
mie dodatkowo pewno , e nasz wzorzec pasuje do caego tekstu, tj. e przetwarzany tekst
nie zawiera adnych innych, niepasujcych fragmentów. Bodaj najczstszym zastosowaniem
operacji kompletnych dopasowa jest weryfikacja poprawnoci danych wejciowych. Jeli na
przykad uytkownik wpisuje numer telefonu lub adres IP z dodatkowymi, nieprawidowymi
znakami, próba zapisania tych danych powinna zosta odrzucona.
Rozwizanie polegajce na uyciu kotwic <$> i <\Z> mona by z powodzeniem zastosowa
podczas przetwarzania kolejnych wierszy pliku (patrz receptura 3.21), a mechanizm wykorzystywany do uzyskiwania wierszy pomija znaki podziau z koca tych wierszy. Jak wspomniano
w recepturze 2.5, wymienione kotwice s dopasowywane take do tekstu sprzed ostatniego
podziau wiersza, zatem umoliwiaj ignorowanie tego znaku podziau.
W kolejnych podpunktach szczegóowo wyjanimy rozwizania dla poszczególnych jzyków
programowania.

C# i VB.NET
Klasa Regex frameworku .NET nie udostpnia funkcji sprawdzajcej, czy dane wyraenie regularne pasuje do caego przetwarzanego acucha. Waciwym rozwizaniem jest wic umieszczenie kotwicy pocztku acucha (<\A>) na pocztku wyraenia regularnego oraz kotwicy
koca acucha (<\Z>) na kocu wyraenia regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopasowanie wyraenia regularnego do caego przetwarzanego acucha, albo brak dopasowania.
Jeli nasze wyraenie zawiera podwyraenia alternatywne, na przykad <jeden|dwa|trzy>,
koniecznie powinnimy pogrupowa te podwyraenia i otoczy kotwicami ca grup:
<\A(?:jeden|dwa|trzy)\Z>.
Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek do wyraenia regularnego moemy uy tej samej
metody IsMatch(), któr posugiwalimy si w poprzedniej recepturze.

Java
Programici Javy maj do dyspozycji trzy metody nazwane matches(). Wszystkie te metody
sprawdzaj, czy dane wyraenie regularne mona w caoci dopasowa do pewnego acucha.
Metody matches() umoliwiaj byskawiczn weryfikacj danych wejciowych (bez koniecznoci umieszczania wyraenia regularnego pomidzy kotwicami pocztku i koca acucha).
Klasa String definiuje metod matches(), która otrzymuje za porednictwem jedynego parametru wyraenie regularne. W zalenoci od tego, czy dopasowanie tego wyraenia do caego
acucha jest moliwe, czy nie, metoda matches() zwraca odpowiednio warto true lub false.
Klasa Pattern definiuje statyczn metod matches(), która otrzymuje na wejciu dwa acuchy — pierwszy reprezentuje wyraenie regularne, drugi zawiera tekst do przetworzenia.
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W praktyce na wejciu metody Pattern.matches() (w roli drugiego parametru) mona przekaza dowolny obiekt klasy CharSequence. Moliwo przekazywania obiektów tego typu to
jedyny powód, dla którego warto korzysta z metody Pattern.matches() (zamiast metody
String.matches()).
Zarówno metoda String.matches(), jak i metoda Pattern.matches() kadorazowo kompiluje
otrzymane wyraenie regularne, wywoujc metod Pattern.compile("regex").matcher
´(subjectString).matches(). W tej sytuacji powinnimy korzysta z tych metod tylko
wtedy, gdy dane wyraenie regularne ma by uyte tylko raz (na przykad na potrzeby weryfikacji zawartoci pojedynczego pola formularza wejciowego) lub gdy efektywno naszego
kodu jest nieistotna. Wymienione metody nie zapewniaj moliwoci definiowania opcji dopasowywania poza samymi wyraeniami regularnymi. W razie wystpowania bdu skadniowego
w przekazanym wyraeniu regularnym opisane metody generuj wyjtek PatternSyntax
´Exception.
Gdybymy chcieli efektywnie uy tego samego wyraenia regularnego do sprawdzenia wielu
acuchów, powinnimy skompilowa to wyraenie, po czym skonstruowa i wielokrotnie
wykorzysta obiekt klasy Matcher (patrz receptury 3.3). Moemy nastpnie wywoywa metod
matches() dla tego obiektu. Metoda matches() nie otrzymuje na wejciu adnych parametrów,
poniewa acuch do przetworzenia jest przekazywany ju na etapie tworzenia lub zerowania obiektu dopasowujcego.

JavaScript
JavaScript nie oferuje funkcji umoliwiajcej sprawdzanie, czy wyraenie regularne pasuje do
caego przetwarzanego acucha. Waciwym rozwizaniem jest wic umieszczenie kotwicy
pocztku acucha (<^>) na pocztku wyraenia regularnego oraz kotwicy koca acucha
(<$>) na kocu wyraenia regularnego. Powinnimy si przy tym upewni , e dla naszego
wyraenia nie ustawilimy flagi /m, poniewa brak tej flagi jest warunkiem dopasowywania
symboli karety i dolara wycznie do pocztku i koca przetwarzanego acucha. Flaga /m
powoduje, e oba symbole s dopasowywane take do znaków podziau wiersza w rodku
acucha.
Po dodaniu kotwic do wyraenia regularnego mona uy metody regexp.test() zgodnie
z procedur opisan w poprzedniej recepturze.

PHP
PHP nie oferuje funkcji umoliwiajcej sprawdzanie, czy wyraenie regularne pasuje do caego
przetwarzanego acucha. Waciwym rozwizaniem jest wic umieszczenie kotwicy pocztku
acucha (<\A>) na pocztku wyraenia regularnego oraz kotwicy koca acucha (<\Z>) na
kocu wyraenia regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopasowanie wyraenia regularnego do caego przetwarzanego acucha, albo brak dopasowania. Jeli nasze wyraenie
zawiera podwyraenia alternatywne, na przykad <jeden|dwa|trzy>, koniecznie powinnimy
pogrupowa te podwyraenia i otoczy kotwicami ca grup: <\A(?:jeden|dwa|trzy)\Z>.
Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek do wyraenia regularnego moemy uy tej samej
metody preg_match(), któr posugiwalimy si w poprzedniej recepturze.
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Perl
Perl udostpnia tylko jeden operator dopasowywania wzorców, który zadowala si czciowymi dopasowaniami. Jeli wic chcemy sprawdzi , czy nasze wyraenie regularne pasuje do
caego przetwarzanego acucha, powinnimy umieci kotwic pocztku acucha (<\A>) na
pocztku wyraenia regularnego oraz kotwic koca acucha (<\Z>) na kocu wyraenia
regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopasowanie wyraenia regularnego do caego
przetwarzanego acucha, albo brak dopasowania. Jeli nasze wyraenie zawiera podwyraenia alternatywne, na przykad <jeden|dwa|trzy>, koniecznie powinnimy pogrupowa te
podwyraenia i otoczy kotwicami ca grup: <\A(?:jeden|dwa|trzy)\Z>.
Po wprowadzeniu niezbdnych zmian w naszym wyraeniu regularnym moemy posuy si
rozwizaniem opisanym w poprzedniej recepturze.

Python
Funkcja match() pod wieloma wzgldami przypomina opisan w poprzedniej recepturze
funkcj search(). Najwaniejsza rónica dzielca obie funkcje polega na tym, e funkcja match()
dopasowuje dane wyraenie regularne tylko do pocztku przetwarzanego acucha. Jeli to
wyraenie nie pasuje do pocztku acucha, funkcja match() zwraca warto None. Nieco inaczej
dziaa funkcja search(), która próbuje dopasowa wyraenie regularne do fragmentu acucha
na dowolnej pozycji i albo odnajduje dopasowanie, albo osiga koniec tego acucha.
Funkcja match() nie wymaga, by wyraenie regularne pasowao do caego acucha — dopasowanie czciowe jest akceptowane, pod warunkiem e rozpoczyna si na pocztku przetwarzanego acucha. Jeli wic chcemy sprawdzi , czy nasze wyraenie regularne mona dopasowa
do caego acucha, powinnimy dopisa do tego wyraenia kotwic koca acucha (<\Z>).

Ruby
Klasa Regexp jzyka Ruby nie udostpnia funkcji sprawdzajcej, czy dane wyraenie regularne
pasuje do caego przetwarzanego acucha. Waciwym rozwizaniem jest wic umieszczenie
kotwicy pocztku acucha (<\A>) na pocztku wyraenia regularnego oraz kotwicy koca
acucha (<\Z>) na kocu wyraenia regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopasowanie
wyraenia regularnego do caego przetwarzanego acucha, albo brak dopasowania. Jeli nasze
wyraenie zawiera podwyraenia alternatywne, na przykad <jeden|dwa|trzy>, koniecznie
powinnimy pogrupowa te podwyraenia i otoczy kotwicami ca grup: <\A(?:jeden|
´dwa|trzy)\Z>.
Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek do wyraenia regularnego moemy uy tego
samego operatora =~, którym posugiwalimy si w poprzedniej recepturze.

Patrz take
W recepturze 2.5 szczegóowo wyjaniono dziaanie kotwic.
W recepturach 2.8 i 2.9 wyjaniono zagadnienia zwizane z wyraeniami alternatywnymi
i grupowaniem. Jeli Twoje wyraenie obejmuje wyraenia alternatywne, które nie wchodz
w skad adnych grup, przed dodaniem kotwic musisz je pogrupowa . Jeli Twoje wyraenie
nie zawiera podwyrae alternatywnych lub jeli wszystkie alternatywy wchodz w skad
grup, adne dodatkowe grupowanie nie jest potrzebne do prawidowego dziaania kotwic.
3.6. Sprawdzanie, czy dane wyraenie regularne pasuje do caego przetwarzanego acucha
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