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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 wyra�e� regularnych

J�zyki programowania i odmiany wyra�e� regularnych
W tym rozdziale wyja�nimy, jak implementowa	 wyra�enia regularne w wybranym przez Ciebie
j�zyku programowania. W recepturach sk�adaj�cych si� na ten rozdzia� zak�adamy, �e dyspo-
nujesz ju� prawid�owymi wyra�eniami regularnymi (w ich konstruowaniu powinny Ci pomóc
poprzednie rozdzia�y). Koncentrujemy si� wi�c tylko na zadaniu umieszczania wyra�e� regu-
larnych w kodzie �ród�owym i wykorzystywaniu ich do w�a�ciwego dzia�ania.

W tym rozdziale robimy, co w naszej mocy, aby mo�liwie precyzyjnie wyja�ni	, jak i dlaczego
poszczególne fragmenty kodu dzia�aj� w ten czy inny sposób. W�a�nie z uwagi na wysoki
poziom szczegó�owo�ci czytanie tego rozdzia�u od pocz�tku do ko�ca mo�e by	 do�	 nu��ce.
Je�li czytasz t� ksi��k� po raz pierwszy, zach�camy tylko do przejrzenia tego rozdzia�u, aby
dysponowa	 ogóln� wiedz� o tym, co jest mo�liwe, a co jest konieczne. W przysz�o�ci, kiedy
b�dziesz implementowa� wyra�enia regularne proponowane w kolejnych rozdzia�ach, b�dziesz
móg� wróci	 do tego materia�u, aby dok�adnie dowiedzie	 si�, jak integrowa	 te wyra�enia
z wybranym j�zykiem programowania.

W rozdzia�ach 4. – 8. b�dziemy wykorzystywali wyra�enia regularne do rozwi�zywania rzeczy-
wistych problemów programistycznych. W tych pi�ciu rozdzia�ach b�dziemy koncentrowali
si� na samych wyra�eniach regularnych, a wiele receptur w ogóle nie b�dzie zawiera�o kodu
�ród�owego. Aby wyra�enia prezentowane w tych rozdzia�ach mog�y by	 stosowane w praktyce,
nale�y je przenie�	 do fragmentów kodu �ród�owego z niniejszego rozdzia�u.

Poniewa� w pozosta�ych rozdzia�ach koncentrujemy si� na wyra�eniach regularnych, prezen-
tujemy rozwi�zania dla konkretnych odmian wyra�e� regularnych zamiast dla poszczegól-
nych j�zyków programowania. Odmiany wyra�e� regularnych nie s� zwi�zane relacj� jeden
do jednego z odpowiednimi j�zykami programowania. J�zyki skryptowe zwykle oferuj� w�a-
sne, wbudowane odmiany wyra�e� regularnych, a pozosta�e j�zyki programowania najcz�-
�ciej korzystaj� z odpowiednich bibliotek. Niektóre z tych bibliotek s� dost�pne w wersjach
dla wielu j�zyków programowania, a cz��	 j�zyków oferuje swoim programistom wi�cej ni�
jedn� bibliotek�.
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W punkcie „Ró�ne odmiany wyra�e� regularnych” w rozdziale 1. opisano wszystkie odmiany
wyra�e� regularnych prezentowanych w tej ksi��ce. W punkcie „Zast�powanie tekstu w ró�-
nych odmianach” tak�e w rozdziale 1. wymieniono odmiany zast�powania tekstu stosowane
podczas operacji przeszukiwania i zast�powania danych z wykorzystaniem wyra�e� regular-
nych. Wszystkie j�zyki programowania omawiane w tym rozdziale korzystaj� z jednej z tych
odmian.

J�zyki programowania omawiane w tym rozdziale
W tym rozdziale omówimy siedem j�zyków programowania. Ka�da receptura zawiera odr�bne
rozwi�zania dla wszystkich o�miu j�zyków programowania, a w wielu recepturach sporz�-
dzono nawet osobne analizy rozwi�za� pod k�tem poszczególnych j�zyków. Je�li jaka� tech-
nika ma zastosowanie w wi�cej ni� jednym j�zyku, wspominamy o niej w analizie dla ka�dego
z tych j�zyków. Zdecydowali�my si� na takie rozwi�zanie, aby� móg� bezpiecznie pomija	 j�zyki
programowania, którymi nie jeste� zainteresowany.

C#
J�zyk programowania C# korzysta z frameworku Microsoft .NET. Klasy przestrzeni nazw
System.Text.RegularExpressions stosuj� wi�c odmian� wyra�e� regularnych i zast�-
powania tekstu, które w tej ksi��ce nazywamy odmianami platformy .NET. W tej ksi��ce
omówimy j�zyk 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 ksi��ce b�dziemy u�ywali terminów VB.NET i Visual Basic.NET w kontek�cie j�zyka
programowania Visual Basic 2002 i nowszych, aby unikn�	 mylenia tych wersji z j�zykiem
Visual Basic 6 i starszymi. Wspó�czesne wersje Visual Basica korzystaj� z frameworku
Microsoft .NET. Wspomniana ju� przestrze� nazw System.Text.RegularExpressions
implementuje odmian� wyra�e� regularnych i zast�powania tekstu, które w tej ksi��ce
nazywamy odmianami platformy .NET. W tej ksi��ce ograniczymy si� do prezentacji j�zyka
Visual Basic w wersjach 2002 – 2008.

Java
Java 4 jest pierwszym wydaniem oferuj�cym wbudowan� obs�ug� wyra�e� regularnych
w formie pakietu java.util.regex. W�a�nie pakiet java.util.regex implementuje
odmian� wyra�e� regularnych i zast�powanego tekstu, które w tej ksi��ce nazywamy
odmian� Javy. W tej ksi��ce omawiamy Jav� 4, 5 i 6.

JavaScript
T� odmian� wyra�e� regularnych stosuje si� w j�zyku programowania powszechnie zna-
nym jako JavaScript. Wspomniany j�zyk jest implementowany przez wszystkie wspó�-
czesne przegl�darki internetowe: Internet Explorer (przynajmniej w wersji 5.5), Firefox,
Opera, Safari oraz Chrome. Tak�e wiele innych aplikacji wykorzystuje JavaScript w roli
j�zyka skryptowego.

Precyzyjnie mówi�c, w tej ksi��ce b�dziemy u�ywali terminu JavaScript w kontek�cie j�zyka
programowania zdefiniowanego w trzeciej wersji standardu ECMA-262. Wspomniany stan-
dard definiuje j�zyk programowania ECMAScript znany lepiej dzi�ki implementacjom
nazwanym JavaScript i JScript, oferowanym w rozmaitych przegl�darkach internetowych.
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Standard ECMA-262v3 definiuje te� stosowane w JavaScripcie odmiany wyra�e� regular-
nych i zast�powanego tekstu. W tej ksi��ce b�dziemy okre�lali te odmiany mianem odmian
JavaScriptu.

PHP
PHP oferuje trzy zbiory funkcji operuj�cych na wyra�eniach regularnych. Poniewa� sami
jeste�my zwolennikami korzystania z rodziny funkcji preg, w tej ksi��ce b�dziemy koncen-
trowali si� w�a�nie na nich (dost�pnych pocz�wszy od wydania PHP 4.2.0). W tej ksi��ce
omówimy j�zyk PHP 4 i 5. Funkcje z rodziny preg s� w istocie opakowaniami funkcji biblio-
teki PCRE. Odmian� wyra�e� regularnych implementowan� przez t� bibliotek� b�dziemy
nazywali odmian� PCRE. Poniewa� jednak biblioteka PCRE nie oferuje funkcji przeszu-
kiwania i zast�powania, twórcy j�zyka PHP opracowali w�asn� sk�adni� zast�powanego
tekstu na potrzeby funkcji preg_replace. Sam� odmian� zast�powanego tekstu nazywamy
w tej ksi��ce odmian� PHP.

Funkcje z rodziny mb_ereg wchodz� w sk�ad zbioru tzw. funkcji wielobajtowych j�zyka PHP,
które zaprojektowano z my�l� o j�zykach tradycyjnie kodowanych za pomoc� wielobaj-
towych zbiorów znaków, na przyk�ad o j�zykach japo�skim i chi�skim. W PHP 5 funkcje
mb_ereg korzystaj� z biblioteki wyra�e� regularnych Oniguruma, któr� pocz�tkowo two-
rzono dla j�zyka programowania Ruby. Odmian� wyra�e� regularnych zaimplemento-
wan� w bibliotece Oniguruma b�dziemy nazywali odmian� j�zyka 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 my�l� o przetwarzaniu
wyra�e� regularnych. Funkcje z tego zbioru oficjalnie uznano za przestarza�e i niezalecane
wraz z wydaniem PHP 5.3.0. Funkcje ereg nie korzystaj� z �adnych bibliotek zewn�trz-
nych i implementuj� odmian� POSIX ERE. Wspomniana odmiana oferuje jednak do�	
ograniczony zakres funkcji i jako taka nie jest omawiana w tej ksi��ce. Funkcje odmiany
POSIX ERE stanowi� podzbiór funkcji oferowanych przez odmiany j�zyka Ruby 1.9 i biblio-
teki PCRE. Ka�de wyra�enie regularne obs�ugiwane przez funkcje ereg jest obs�ugiwane
tak�e przez funkcje z rodziny mb_ereg lub preg. Funkcje preg wymagaj� jednak stosowa-
nia separatorów Perla (patrz receptura 3.1).

Perl
Wbudowana obs�uga wyra�e� regularnych Perla to jeden z g�ównych powodów obser-
wowanej obecnie popularno�ci tych wyra�e�. Odmiany wyra�e� regularnych i zast�powa-
nego tekstu wykorzystywane przez operatory m// i s/// j�zyka Perl nazywamy w tej ksi��ce
odmianami Perla. Skoncentrujemy si� na wersjach 5.6, 5.8 i 5.10.

Python
W j�zyku Python obs�ug� wyra�e� regularnych zaimplementowano w module re. W tej
ksi��ce odmiany wyra�e� regularnych i zast�powanego tekstu nazywamy odmianami
Pythona. W ksi��ce omawiamy j�zyk Python w wersjach 2.4 i 2.5.

Ruby
J�zyk Ruby oferuje wbudowan� obs�ug� wyra�e� regularnych. W tej ksi��ce omówimy
wersje 1.8 i 1.9 tego j�zyka. Wymienione wersje j�zyka Ruby domy�lnie stosuj� ró�ne
modu�y wyra�e� regularnych. J�zyk Ruby 1.9 korzysta z modu�u Oniguruma, który ofe-
ruje nieporównanie wi�cej funkcji ni� klasyczny silnik stosowany w domy�lnej kompilacji
j�zyka 1.8. Szczegó�owych informacji na ten temat nale�y szuka	 w punkcie „Odmiany wyra-
�e� regularnych prezentowane w tej ksi��ce” w rozdziale 1.
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W tym rozdziale nie b�dziemy po�wi�ca	 zbyt wiele uwagi ró�nicom dziel�cym modu�y
wyra�e� regularnych wersji 1.8 i 1.9. Wyra�enia prezentowane w tym rozdziale b�d� na
tyle proste, �e nie b�d� potrzebne nowe funkcje zaimplementowane w j�zyku Ruby 1.9.
Poniewa� mechanizmy odpowiedzialne za obs�ug� wyra�e� regularnych s� w��czane do
samego j�zyka Ruby na etapie kompilacji, kod wykorzystywany do implementowania wyra-
�e� regularnych jest taki sam niezale�nie od wybranego modu�u (klasycznego lub biblioteki
Oniguruma). Oznacza to, �e istnieje mo�liwo�	 ponownej kompilacji j�zyka Ruby 1.8, aby
korzysta� z biblioteki Oniguruma (je�li na przyk�ad potrzebujemy rozszerzonych funkcji
tej biblioteki).

Inne j�zyki programowania
J�zyki programowania wymienione na poni�szej li�cie nie b�d� omawiane w tej ksi��ce, mimo
�e korzystaj� z prezentowanych przez nas odmian wyra�e� regularnych. Je�li pracujesz w któ-
rym� z tych j�zyków, mo�esz pomin�	 ten rozdzia� i jednocze�nie z powodzeniem korzysta	
z materia�u zawartego w pozosta�ych rozdzia�ach.

ActionScript
ActionScript jest implementacj� standardu ECMA-262 opracowan� przez firm� Adobe.
W wersji 3.0 j�zyk ActionScript zawiera pe�n� obs�ug� wyra�e� regularnych zdefiniowa-
nych w standardzie ECMA-262v3. W tej ksi��ce b�dziemy nazywali t� odmian� odmian�
JavaScriptu. J�zyk ActionScript jest bardzo podobny do j�zyka JavaScript, zatem przenie-
sienie fragmentów kodu JavaScriptu do j�zyka ActionScript nie powinno Ci sprawi	 naj-
mniejszego problemu.

C
Programi�ci j�zyka C maj� do dyspozycji wiele ró�nych bibliotek wyra�e� regularnych.
Biblioteka PCRE typu open source jest bodaj najlepszym rozwi�zaniem tego typu spo-
�ród wszystkich odmian omówionych w tej ksi��ce. Kompletny kod �ród�owy tej biblio-
teki (w j�zyku C) mo�na pobra	 z witryny internetowej http://www.pcre.org. Kod napisano
w taki sposób, aby umo�liwi	 jego kompilacj� z wykorzystaniem rozmaitych kompilatorów
dla wielu ró�nych platform.

C++
Tak�e programi�ci j�zyka C++ maj� do wyboru wiele ró�nych bibliotek wyra�e� regu-
larnych. Biblioteka PCRE typu open source jest bodaj najlepszym rozwi�zaniem tego typu
spo�ród wszystkich odmian omówionych w tej ksi��ce. Istnieje mo�liwo�	 korzystania
albo bezpo�rednio z interfejsu API j�zyka C, albo z opakowa� w formie klas j�zyka C++
dost�pnych wraz z sam� bibliotek� PCRE (patrz witryna internetowa http://www.pcre.org).

W systemie Windows mo�na dodatkowo zaimportowa	 obiekt COM nazwany VBScript 5.5
RegExp (patrz materia� po�wi�cony j�zykowi Visual Basic 6). Takie rozwi�zanie jest
korzystne, je�li chcemy zachowa	 spójno�	 wewn�trznych mechanizmów zaimplemento-
wanych w C++ i elementów interfejsu zaimplementowanych w JavaScripcie.

Delphi dla platformy Win32
W czasie, kiedy pisano t� ksi��k�, wersja j�zyka Delphi dla platformy Win32 nie ofero-
wa�a �adnych wbudowanych mechanizmów obs�ugi wyra�e� regularnych. Istnieje jednak
wiele komponentów VCL implementuj�cych obs�ug� wyra�e� regularnych. Sami polecamy
wybór komponentu stworzonego na bazie biblioteki PCRE. Delphi oferuje mo�liwo�	
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do��czania do budowanych aplikacji plików wynikowych j�zyka C — wi�kszo�	 opako-
wa� biblioteki PCRE w formie komponentów VCL ma posta	 w�a�nie takich plików wyni-
kowych. Takie rozwi�zanie umo�liwia umieszczanie aplikacji w pojedynczych plikach .exe.

Komponent nazwany TPerlRegEx (mojego autorstwa) mo�na pobra	 ze strony interne-
towej http://www.regexp.info/delphi.html. TPerlRegEx ma posta	 komponentu VCL instalo-
wanego automatycznie w palecie komponentów, zatem jego przeci�ganie na formularz nie
stanowi �adnego problemu. Innym popularnym opakowaniem biblioteki PCRE dla Delphi
jest klasa TJclRegEx wchodz�ca w sk�ad biblioteki JCL (dost�pnej pod adresem http://www.
delphi-jedi.org). Poniewa� jednak TJclRegEx jest klas� potomn� klasy TObject, nie jest mo�-
liwe 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 mo�na wykorzysta	 mechanizm obs�ugi wyra�e� regularnych zaimple-
mentowany w ramach frameworku .NET. Wystarczy do klauzuli uses doda	 przestrze�
nazw System.Text.RegularExpressions, aby dana jednostka j�zyka Delphi Prism mog�a
korzysta	 ze wspomnianej implementacji wyra�e� regularnych.

Po wykonaniu tego kroku mo�na z powodzeniem stosowa	 te same techniki, które w tym
rozdziale proponujemy dla j�zyków C# i VB.NET.

Groovy
Podobnie jak w Javie, w j�zyku Groovy do obs�ugi wyra�e� regularnych mo�na wyko-
rzysta	 pakiet java.util.regex. W praktyce wszystkie prezentowane w tym rozdziale
rozwi�zania dla Javy powinny dzia�a	 prawid�owo tak�e w j�zyku Groovy. Sk�adnia wyra-
�e� regularnych tego j�zyka ró�ni si� tylko dodatkowymi skrótami notacji. Sta�e wyra�enie
regularne otoczone prawymi uko�nikami jest traktowane jako obiekt klasy java.lang.
�String, a operator =~ tworzy obiekt klasy java.util.regex.Matcher. Mo�emy swo-
bodnie miesza	 sk�adni� j�zyka Groovy ze standardow� sk�adni� Javy, poniewa� w obu
przypadkach korzystamy z tych samych klas i obiektów.

PowerShell
PowerShell jest j�zykiem skryptowym firmy Microsoft zaprojektowanym na bazie frame-
worku .NET. Wbudowane operatory -match i -replace tego j�zyka korzystaj� z odmian
wyra�e� regularnych i zast�powanego tekstu platformy .NET, czyli z odmian prezentowa-
nych w tej ksi��ce.

R
W projekcie R zaimplementowano obs�ug� wyra�e� regularnych za po�rednictwem
funkcji grep, sub i regexpr pakietu base. Wszystkie te funkcje otrzymuj� na wej�ciu argu-
ment oznaczony etykiet� perl, który — w razie pomini�cia — ma przypisywan� warto�	
FALSE. Je�li za po�rednictwem tego argumentu przeka�emy warto�	 TRUE, wymusimy
u�ycie opisanej w tej ksi��ce odmiany wyra�e� regularnych biblioteki PCRE. Wyra�enia
regularne tworzone z my�l� o bibliotece PCRE 7 mog� by	 z powodzeniem stosowane
w j�zyku R, pocz�wszy od wersji 2.5.0. W starszych wersjach tego j�zyka nale�y stosowa	
wyra�enia regularne, które w tej ksi��ce opisujemy jako tworzone z my�l� o bibliotece
PCRE 4 lub nowszych. Obs�ugiwane w j�zyku R odmiany „podstawowa” i „rozszerzona”,
które s� starsze i mocno ograniczone, nie b�d� omawiane w tej ksi��ce.
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REALbasic
J�zyk REALbasic oferuje wbudowan� klas� RegEx. Wspomniana klasa wewn�trznie wyko-
rzystuje bibliotek� PCRE w wersji przystosowanej do pracy z formatem UTF-8. Oznacza to,
�e istnieje mo�liwo�	 korzystania z biblioteki PCRE w wersji z obs�ug� standardu Unicode,
jednak konwersja znaków spoza zbioru ASCII na znaki UTF-8 (przed przekazaniem do
klasy RegEx) wymaga u�ycia klasy TextConverter j�zyka REALbasic.

Wszystkie prezentowane w tej ksi��ce wyra�enia regularne dla biblioteki PCRE 6 mo�na
z powodzeniem stosowa	 tak�e w j�zyku REALbasic. Warto jednak pami�ta	, �e w tym
j�zyku opcje ignorowania wielko�ci liter i dopasowywania znaków podzia�u wiersza do
karety i dolara (tzw. tryb wielowierszowy) s� domy�lnie w��czone. Oznacza to, �e je�li
chcesz u�ywa	 w j�zyku REALbasic wyra�e� regularnych, które nie wymagaj� w��czenia
tych trybów dopasowywania, powiniene� je wprost wy��czy	.

Scala
J�zyk Scala oferuje wbudowan� obs�ug� wyra�e� regularnych w formie pakietu scala.
�util.matching. Pakiet ten zaprojektowano na podstawie modu�u wyra�e� regularnych
stosowanego w Javie (czyli pakietu java.util.regex). Odmiany wyra�e� regularnych
i zast�powanego tekstu obowi�zuj�ce w j�zykach Java i Scala nazywamy w tej ksi��ce po
prostu odmianami Javy.

Visual Basic 6
Visual Basic 6 by� ostatni� wersj� tego j�zyka, która nie wymaga�a frameworku .NET. Ozna-
cza to, �e programi�ci korzystaj�cy z tej wersji nie dysponuj� doskona�ymi mechanizmami
obs�ugi wyra�e� regularnych tego frameworku. Przyk�adów kodu j�zyka VB.NET prezen-
towanych w tym rozdziale nie mo�na wi�c przenosi	 do j�zyka VB 6.

Z drugiej strony Visual Basic 6 znacznie u�atwia korzystanie z funkcji implementowanych
przez biblioteki ActiveX i COM. Jednym z takich rozwi�za� jest biblioteka skryptowa
VBScript firmy Microsoft. Pocz�wszy od wersji 5.5, w bibliotece VBScript implemento-
wano uproszczon� obs�ug� wyra�e� regularnych. Wspomniana biblioteka skryptowa imple-
mentuje t� sam� odmian� wyra�e� regularnych, która jest stosowana w JavaScripcie (zgodn�
ze standardem ECMA-262v3). Biblioteka VBScript jest cz��ci� przegl�darki Internet Explo-
rer 5.5 i nowszych, zatem jest dost�pna na wszystkich komputerach z systemem opera-
cyjnym Windows XP lub Windows Vista (oraz starszymi systemami operacyjnymi, je�li
tylko ich u�ytkownicy zaktualizowali przegl�dark� do wersji 5.5 lub nowszej). Oznacza
to, �e biblioteka VBScript jest dost�pna na praktycznie wszystkich komputerach z systemem
Windows wykorzystywanych do ��czenia si� z internetem.

Aby u�y	 tej biblioteki w aplikacji tworzonej w Visual Basicu, z menu Project zintegrowa-
nego �rodowiska programowania (IDE) nale�y wybra	 opcj� References. Na wy�wietlonej
li�cie powiniene� odnale�	 pozycj� Microsoft VBScript Regular Expressions 5.5 (dost�pn�
bezpo�rednio pod pozycj� Microsoft VBScript Regular Expressions 1.0). Upewnij si�, �e na
li�cie jest zaznaczona wersja 5.5, nie wersja 1.0. Wersja 1.0 ma na celu wy��cznie zapewnie-
nie zgodno�ci wstecz, a jej mo�liwo�ci s� dalekie od satysfakcjonuj�cych.

Po dodaniu tej referencji uzyskujesz dost�p do wykazu klas i sk�adowych klas wchodz�-
cych w sk�ad 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. Sta�e wyra�enia regularne w kodzie 
ród�owym

Problem
Otrzyma�e� wyra�enie regularne <[$"'\n\d/\\]> jako rozwi�zanie pewnego problemu. Wyra-
�enie to sk�ada si� z pojedynczej klasy znaków pasuj�cej do znaku dolara, cudzys�owu, apo-
strofu, znaku nowego wiersza, dowolnej cyfry (0 – 9) oraz prawego i lewego uko�nika. Twoim
zadaniem jest trwa�e zapisanie tego wyra�enia regularnego w kodzie �ród�owym (w formie
sta�ej �a�cuchowej lub operatora wyra�enia regularnego).

Rozwi�zanie

C#
W formie zwyk�ego �a�cucha:

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

W formie �a�cucha dos�ownego:

@"[$""'\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) �a�cuch otoczony potrójnymi cudzys�owami:

r"""[$"'\n\d/\\]"""
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Zwyk�y �a�cuch:

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

Ruby
Sta�e wyra�enie regularne otoczone prawymi uko�nikami:

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

Sta�e wyra�enie regularne otoczone wybranymi znakami interpunkcyjnymi:

%r![$"'\n\d/\\]!

Analiza
Kiedy w tej ksi��ce proponujemy Ci samo wyra�enie regularne (czyli wyra�enie nieb�d�ce
cz��ci� wi�kszego fragmentu kodu �ród�owego), zawsze formatujemy je w standardowy
sposób. Ta receptura jest jedynym wyj�tkiem od tej regu�y. Je�li korzystasz z testera wyra�e�
regularnych, jak RegexBuddy czy RegexPal, powiniene� wpisywa	 swoje wyra�enia w�a�nie
w ten sposób. Je�li Twoja aplikacja operuje na wyra�eniach regularnych wpisywanych przez
u�ytkownika, tak�e u�ytkownik powinien wpisywa	 swoje wyra�enia w ten sposób.

Je�li jednak chcesz zapisywa	 sta�e wyra�enia regularne w swoim kodzie �ród�owym, musisz
si� liczy	 z dodatkowymi zadaniami. Bezmy�lne, nieostro�ne kopiowanie i wklejanie wyra�e�
regularnych z testera do kodu �ród�owego (i w przeciwnym kierunku) cz�sto prowadzi�oby
do b��dów, a Ciebie zmusza�oby do gruntownych analiz obserwowanych zjawisk. Musia�by�
po�wi�ci	 sporo czasu na odkrywanie, dlaczego to samo wyra�enie regularne dzia�a w testerze,
ale nie dzia�a w kodzie �ród�owym, lub nie dzia�a w testerze, mimo �e zosta�o skopiowane
z prawid�owego kodu �ród�owego. Wszystkie j�zyki programowania omawiane w tej ksi��ce
wymagaj� otaczania sta�ych wyra�e� regularnych okre�lonymi separatorami — cz��	 j�zy-
ków korzysta ze sk�adni �a�cuchów, inne wprowadzaj� specjaln� sk�adni� sta�ych wyra�e�
regularnych. Je�li Twoje wyra�enie regularne zawiera separatory danego j�zyka programo-
wania lub inne znaki, które maj� w tym j�zyku jakie� specjalne znaczenie, musisz zastosowa	
sekwencje ucieczki.

Najcz��ciej stosowanym symbolem ucieczki jest lewy uko�nik (\). W�a�nie dlatego wi�kszo�	
rozwi�za� zaproponowanych dla tego problemu zawiera du�o wi�cej lewych uko�ników ni�
cztery uko�niki z oryginalnego wyra�enia regularnego (w punkcie „Problem”).

C#
W j�zyku C# wyra�enia regularne mo�na przekazywa	 na wej�ciu konstruktora Regex() i roz-
maitych funkcji sk�adowych klasy Regex. Parametry reprezentuj�ce wyra�enia regularne zawsze
s� deklarowane jako �a�cuchy.

C# obs�uguje dwa rodzaje sta�ych �a�cuchowych. Najbardziej popularnym rodzajem takich
sta�ych s� �a�cuchy otoczone cudzys�owami, czyli konstrukcje doskonale znane z takich j�zy-
ków programowania, jak C++ czy Java. W ramach �a�cuchów otoczonych cudzys�owami inne
cudzys�owy i lewe uko�niki musz� by	 poprzedzane lewymi uko�nikami. W �a�cuchach mo�na
te� stosowa	 sekwencje ucieczki ze znakami niedrukowanymi, na przyk�ad <\n>. Je�li w��-
czono tryb swobodnego stosowania znaków bia�ych (patrz receptura 2.18) za po�rednictwem
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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 sta�a �a�cuchowa
z podzia�em wiersza, która nie pasuje do znaków bia�ych, o tyle "\\n" jest �a�cuchem z toke-
nem wyra�enia regularnego <\n>, który pasuje do nowego wiersza.

Tzw. �a�cuchy dos�owne (ang. verbatim strings) rozpoczynaj� si� od znaku @ i cudzys�owu,
a ko�cz� si� samym cudzys�owem. Umieszczenie cudzys�owu w �a�cuchu dos�ownym wymaga
u�ycia dwóch nast�puj�cych po sobie cudzys�owów. W ramach tego rodzaju �a�cuchów nie
trzeba jednak stosowa	 sekwencji ucieczki dla lewych uko�ników, co znacznie poprawia czy-
telno�	 wyra�e� regularnych. Konstrukcja @"\n" zawsze reprezentuje token wyra�enia regu-
larnego <\n>, który pasuje do znaku nowego wiersza (tak�e w trybie swobodnego stosowa-
nia znaków bia�ych). �a�cuchy dos�owne co prawda nie obs�uguj� tokenu <\n> na poziomie
samych �a�cuchów, ale mog� obejmowa	 wiele wierszy. Konstrukcje �a�cuchów dos�ownych
wprost idealnie nadaj� si� wi�c do zapisywania wyra�e� regularnych.

Wybór jest do�	 prosty — najlepszym sposobem zapisywania wyra�e� regularnych w kodzie
�ród�owym j�zyka C# jest stosowanie �a�cuchów dos�ownych.

VB.NET
W j�zyku VB.NET istnieje mo�liwo�	 przekazywania sta�ych wyra�e� na wej�ciu konstruktora
Regex() oraz rozmaitych funkcji sk�adowych klasy Regex. Parametr reprezentuj�cy wyra�enie
regularne zawsze jest deklarowany jako �a�cuch.

W Visual Basicu stosuje si� �a�cuchy otoczone cudzys�owami. Cudzys�owy w ramach tych
�a�cuchów nale�y zapisywa	 podwójnie. 
adne inne znaki nie wymagaj� stosowania sekwencji
ucieczki.

Java
W Javie sta�e wyra�enia regularne mo�na przekazywa	 na wej�ciu fabryki (wytwórni) klas
Pattern.compile() oraz rozmaitych funkcji klasy String. Parametry reprezentuj�ce wyra�e-
nia regularne zawsze deklaruje si� jako �a�cuchy.

W Javie �a�cuchy otacza si� cudzys�owami. Ewentualne cudzys�owy i lewe uko�niki w ramach
tych �a�cuchów nale�y poprzedza	 symbolem ucieczki, czyli lewym uko�nikiem. W �a�cu-
chach mo�na te� umieszcza	 znaki niedrukowane (na przyk�ad <\n>) oraz sekwencje ucieczki
standardu Unicode (na przyk�ad <\uFFFF>).

Je�li w��czono tryb swobodnego stosowania znaków bia�ych (patrz receptura 2.18) za po�red-
nictwem Pattern.COMMENTS, konstrukcje "\n" i "\\n" s� traktowane w odmienny sposób
(patrz receptura 3.4). O ile konstrukcja "\n" jest interpretowana jako sta�a �a�cuchowa z podzia-
�em wiersza, która nie pasuje do znaków bia�ych, o tyle "\\n" jest �a�cuchem z tokenem wyra-
�enia regularnego <\n>, który pasuje do nowego wiersza.

JavaScript
W JavaScripcie najlepszym sposobem tworzenia wyra�e� regularnych jest korzystanie ze sk�adni
zaprojektowanej specjalnie z my�l� o deklarowaniu sta�ych wyra�e� regularnych. Wystarczy
umie�ci	 wyra�enie regularne pomi�dzy dwoma prawymi uko�nikami. Je�li samo wyra�enie
zawiera prawe uko�niki, nale�y ka�dy z nich poprzedzi	 lewym uko�nikiem.
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Mimo �e istnieje mo�liwo�	 tworzenia obiektów klasy RegExp na podstawie �a�cuchów, sto-
sowanie notacji �a�cuchowej dla sta�ych wyra�e� regularnych definiowanych w kodzie �ró-
d�owym nie mia�oby wi�kszego sensu, poniewa� wymaga�oby stosowania sekwencji ucieczki
dla cudzys�owów i lewych uko�ników (co zwykle prowadzi do powstania prawdziwego
g�szczu lewych uko�ników).

PHP
Sta�e wyra�enia regularne na potrzeby funkcji preg j�zyka PHP s� przyk�adem do�	 niety-
powego rozwi�zania. Inaczej ni� Java czy Perl, PHP nie definiuje rdzennego typu wyra�e�
regularnych. Podobnie jak �a�cuchy, wyra�enia regularne zawsze musz� by	 otoczone apo-
strofami. Dotyczy to tak�e funkcji ze zbiorów ereg i mb_ereg. Okazuje si� jednak, �e w swoich
d��eniach do powielenia rozwi�za� znanych z Perla twórcy funkcji-opakowa� biblioteki PCRE
dla j�zyka PHP wprowadzili pewne dodatkowe wymaganie.

Wyra�enie regularne umieszczone w �a�cuchu musi by	 dodatkowo otoczone separatorami
stosowanymi dla sta�ych wyra�e� regularnych Perla. Oznacza to, �e wyra�enie regularne, które
w Perlu mia�oby posta	 /wyra�enie/, w j�zyku PHP (stosowane na wej�ciu funkcji preg)
musia�oby mie	 posta	 '/wyra�enie/'. Podobnie jak w Perlu, istnieje mo�liwo�	 wykorzy-
stywania w roli separatorów par dowolnych znaków interpunkcyjnych. Je�li jednak separator
danego wyra�enia regularnego wyst�puje w ramach tego wyra�enia, ka�de takie wyst�pienie
nale�y poprzedzi	 lewym uko�nikiem. Mo�na unikn�	 tej konieczno�ci, stosuj�c w roli sepa-
ratora znak, który nie wyst�puje w samym wyra�eniu regularnym. Na potrzeby tej receptury
u�yto znak procenta, poniewa� — w przeciwie�stwie do prawego uko�nika — nie wyst�puje
w wyra�eniu regularnym. Gdyby nasze wyra�enie nie zawiera�o prawego uko�nika, powinni-
�my otoczy	 je w�a�nie tym znakiem, poniewa� to on jest najcz��ciej stosowanym separatorem
w Perlu oraz wymaganym separatorem w j�zykach JavaScript i Ruby.

PHP obs�uguje zarówno �a�cuchy otoczone apostrofami, jak i �a�cuchy otoczone cudzys�o-
wami. Ka�dy apostrof, cudzys�ów i lewy uko�nik wyst�puj�cy wewn�trz wyra�enia regular-
nego wymaga zastosowania sekwencji ucieczki (poprzedzenia lewym uko�nikiem). W �a�cu-
chach otoczonych cudzys�owami sekwencj� ucieczki nale�y dodatkowo stosowa	 dla znaku
dolara. Je�li nie planujesz w��czania zmiennych do swoich wyra�e� regularnych, powiniene�
konsekwentnie zapisywa	 je w formie �a�cuchów otoczonych apostrofami.

Perl
W Perlu sta�e wyra�enia regularne wykorzystuje si� ��cznie z operatorem dopasowywania wzor-
ców oraz operatorem podstawiania. Operator dopasowywania wzorców sk�ada si� z dwóch
prawych uko�ników oraz znajduj�cego si� pomi�dzy nimi wyra�enia regularnego. Prawe uko-
�niki w ramach tego wyra�enia wymagaj� zastosowania sekwencji ucieczki poprzez poprze-
dzenie ka�dego z nich lewym uko�nikiem. 
aden inny znak nie wymaga stosowania podobnej
sekwencji (mo�e z wyj�tkiem znaków $ i @, o czym napisano na ko�cu tego podpunktu).

Alternatywna notacja operatora dopasowywania wzorców polega na umieszczaniu wyra�e-
nia regularnego pomi�dzy par� znaków interpunkcyjnych poprzedzon� liter� m. Je�li w roli
separatora u�ywasz dowolnego rodzaju otwieraj�cych lub zamykaj�cych znaków interpunk-
cyjnych (nawiasów okr�g�ych, kwadratowych lub klamrowych), za wyra�eniem regularnym
nale�y umie�ci	 prawy odpowiednik znaku otwieraj�cego, na przyk�ad m{regex}. W przy-
padku pozosta�ych znaków interpunkcyjnych wystarczy dwukrotnie u�y	 tego samego sym-
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bolu. W rozwi�zaniu dla tej receptury wykorzystano dwa wykrzykniki. W ten sposób unikn�li-
�my konieczno�ci stosowania sekwencji ucieczki dla prawego uko�nika u�ytego w ramach
wyra�enia regularnego. Je�li zastosowano inne separatory otwieraj�ce i zamykaj�ce, symbol
ucieczki (lewy uko�nik) jest niezb�dny tylko w przypadku separatora zamykaj�cego (je�li ten
separator wyst�puje w wyra�eniu regularnym).

Operator podstawiania pod wieloma wzgl�dami przypomina operator dopasowywania wzor-
ców. Operator podstawiania rozpoczyna si� od litery s (zamiast m), po której nast�puje tekst
docelowy operacji wyszukiwania i zast�powania. Je�li w roli separatorów korzystasz z nawia-
sów kwadratowych lub podobnych znaków interpunkcyjnych, b�dziesz potrzebowa� dwóch
par: s[wyra�enie][docelowy]. Wszystkich pozosta�ych znaków interpunkcyjnych nale�y u�y	
trzykrotnie: s/wyra�enie/docelowy/.

Perl traktuje operatory dopasowywania wzorców i podstawiania tak jak �a�cuchy otoczone
cudzys�owami. Je�li wi�c skonstruujemy wyra�enie m/Mam na imi� $name/ i je�li $name repre-
zentuje "Jan", otrzymamy wyra�enie regularne <Mam�na�imi��Jan>. Tak�e $" jest w j�zyku
Perl traktowane jak zmienna, st�d konieczno�	 poprzedzenia znaku dolara (dopasowywanego
dos�ownie) w klasie znaków symbolem ucieczki.

Sekwencji ucieczki nigdy nie nale�y stosowa	 dla znaku dolara, który ma pe�ni	 funkcj� kotwicy
(patrz receptura 2.5). Znak dolara poprzedzony symbolem ucieczki zawsze jest dopasowy-
wany dos�ownie. Perl dysponuje mechanizmami niezb�dnymi do prawid�owego rozró�nia-
nia znaków dolara wyst�puj�cych w roli kotwic oraz znaków dolara reprezentuj�cych zmienne
(w pierwszym przypadku znaki dolara mog� wyst�powa	 tylko na ko�cu grupy lub ca�ego
wyra�enia regularnego b�d� przed znakiem nowego wiersza). Oznacza to, �e je�li chcemy
sprawdzi	, czy wyra�enie w ramach konstrukcji <m/^wyra�enie$/> pasuje do ca�ego przetwa-
rzanego tekstu, nie powinni�my stosowa	 sekwencji ucieczki dla znaku dolara.

Znak @ stosowany w wyra�eniach regularnych nie ma co prawda �adnego specjalnego zna-
czenia, jednak jest wykorzystywany podczas przetwarzania zmiennych. Oznacza to, �e ka�de
jego wyst�pienie w sta�ym wyra�eniu regularnym Perla nale�y poprzedzi	 symbolem ucieczki
(podobnie jak w przypadku �a�cuchów otoczonych cudzys�owami).

Python
Funkcje modu�u re j�zyka Python otrzymuj� na wej�ciu wyra�enia regularne w formie �a�-
cuchów. Oznacza to, �e dla wyra�e� regularnych definiowanych na potrzeby tych funkcji maj�
zastosowanie rozmaite sposoby definiowania �a�cuchów Pythona. W zale�no�ci od znaków
wyst�puj�cych w Twoim wyra�eniu regularnym wybór w�a�ciwego sposobu definiowania �a�-
cuchów mo�e znacznie ogranicza	 zakres znaków wymagaj�cych stosowania sekwencji ucieczki
(poprzedzania lewymi uko�nikami).

Ogólnie najlepszym rozwi�zaniem jest stosowanie standardowych (surowych) �a�cuchów.
Standardowe �a�cuchy Pythona nie wymagaj� stosowania sekwencji ucieczki dla �adnych
znaków. Oznacza to, �e je�li zdecydujesz si� na t� form� definiowania wyra�e� regularnych,
nie b�dziesz musia� podwaja	 lewych uko�ników. Konstrukcja r"\d+" jest bardziej czytelna od
konstrukcji "\\d+", szczególnie je�li ca�e wyra�enie regularne jest znacznie d�u�sze.

Jedyny przypadek, w którym standardowe �a�cuchy nie s� najlepszym rozwi�zaniem, ma miejsce
wtedy, gdy wyra�enie regularne zawiera zarówno apostrofy, jak i cudzys�owy. Standardowy
�a�cuch nie mo�e wówczas by	 otoczony apostrofami ani cudzys�owami, poniewa� nie ma
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mo�liwo�ci zastosowania sekwencji ucieczki dla tych znaków wewn�trz wyra�enia regular-
nego. W takim przypadku nale�y otoczy	 standardowy �a�cuch trzema cudzys�owami — jak
w rozwi�zaniu tej receptury dla j�zyka Python (dla porównania pokazano te� zwyk�y �a�cuch).

Gdyby�my chcieli korzysta	 w naszych wyra�eniach regularnych Pythona z mo�liwo�ci, jakie
daje nam standard Unicode (patrz receptura 2.7), powinni�my zastosowa	 �a�cuchy tego
standardu. Standardowy �a�cuch mo�na przekszta�ci	 w �a�cuch Unicode, poprzedzaj�c go
przedrostkiem u.

Standardowe �a�cuchy nie obs�uguj� znaków niedrukowanych poprzedzanych znakami
ucieczki, na przyk�ad konstrukcji \n. Standardowe �a�cuchy interpretuj� tego rodzaju sekwen-
cje dos�ownie. Okazuje si� jednak, �e wspomniana cecha standardowych �a�cuchów nie sta-
nowi problemu w przypadku modu�u re, który obs�uguje tego rodzaju sekwencje w ramach
sk�adni wyra�e� regularnych oraz sk�adni docelowego tekstu operacji przeszukiwania i zast�-
powania. Oznacza to, �e konstrukcja \n b�dzie interpretowana jako znak nowego wiersza
w wyra�eniu regularnym lub tek�cie docelowym, nawet je�li zdefiniujemy go w formie stan-
dardowego �a�cucha.

Je�li w��czono tryb swobodnego stosowania znaków bia�ych (patrz receptura 2.18) za po�red-
nictwem re.VERBOSE, �a�cuch "\n" jest traktowany inaczej ni� �a�cuch "\\n" i surowy �a�-
cuch r"\n" (patrz receptura 3.4). O ile konstrukcja "\n" jest interpretowana jako sta�a �a�cuchowa
z podzia�em wiersza, która nie pasuje do znaków bia�ych, o tyle konstrukcje "\\n" i r"\n" to
�a�cuchy z tokenem wyra�enia regularnego <\n>, który pasuje do nowego wiersza.

W trybie swobodnego stosowania znaków bia�ych najlepszym rozwi�zaniem jest definiowa-
nie standardowych �a�cuchów otoczonych trzema cudzys�owami (na przyk�ad r"""\n"""),
poniewa� �a�cuchy w tej formie mog� si� sk�ada	 z wielu wierszy. Poniewa� konstrukcja <\n>
nie jest interpretowana na poziomie �a�cucha, mo�e by	 interpretowana na poziomie wyra-
�enia regularnego, gdzie reprezentuje token pasuj�cy do podzia�u wiersza.

Ruby
W Ruby najlepszym sposobem tworzenia wyra�e� regularnych jest korzystanie ze sk�adni
stworzonej specjalnie z my�l� o sta�ych wyra�eniach tego typu. Wystarczy umie�ci	 wyra�enie
regularne pomi�dzy dwoma prawymi uko�nikami. Je�li samo wyra�enie zawiera jaki� prawy
uko�nik, nale�y ten znak poprzedzi	 lewym uko�nikiem.

Je�li nie chcesz stosowa	 sekwencji ucieczki dla prawych uko�ników, mo�esz poprzedzi	 swoje
wyra�enie regularne przedrostkiem %r, po czym u�y	 w roli separatora dowolnego wybranego
przez siebie znaku interpunkcyjnego.

Mimo �e istnieje mo�liwo�	 tworzenia obiektów klasy Regexp na podstawie �a�cuchów, sto-
sowanie notacji �a�cuchowej dla sta�ych wyra�e� regularnych definiowanych w kodzie �ró-
d�owym nie mia�oby wi�kszego sensu, poniewa� wymaga�oby stosowania sekwencji ucieczki
dla cudzys�owów i lewych uko�ników (co zwykle prowadzi do powstania prawdziwego g�szczu
lewych uko�ników).

Pod tym wzgl�dem j�zyk Ruby bardzo przypomina j�zyk JavaScript, z t� ró�nic�, �e
w j�zyku Ruby odpowiednia klasa nosi nazw� Regexp, a w JavaScripcie nazwano j�
RegExp.
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Patrz tak�e
W recepturze 2.3 wyja�niono sposób dzia�ania klas znaków. Opisano te�, dlaczego w wyra�e-
niu regularnym nale�y u�ywa	 podwójnych lewych uko�ników dla ka�dego lewego uko�nika
wchodz�cego w sk�ad klasy znaków.

W recepturze 3.4 wyja�nimy, jak ustawia	 opcje wyra�e� regularnych, co w niektórych j�zykach
programowania jest mo�liwe w ramach sta�ych wyra�e� regularnych.

3.2. Importowanie biblioteki wyra�e� regularnych

Problem
Aby korzysta	 z wyra�e� regularnych w tworzonych aplikacjach, nale�y najpierw zaimporto-
wa	 do kodu �ród�owego bibliotek� lub przestrze� nazw wyra�e� regularnych.

W pozosta�ych fragmentach kodu �ród�owego w tej ksi��ce (pocz�wszy od nast�pnej
receptury) b�dziemy zak�adali, �e w razie konieczno�ci zaimportowa�e� ju� niezb�dne
biblioteki lub przestrzenie nazw.

Rozwi�zanie

C#
using System.Text.RegularExpressions;

VB.NET
Imports System.Text.RegularExpressions

Java
import java.util.regex.*;

Python
import re

Analiza
Niektóre j�zyki programowania oferuj� wbudowan� obs�ug� wyra�e� regularnych. Korzy-
stanie z wyra�e� regularnych w tych j�zykach nie wymaga �adnych dodatkowych kroków.
Pozosta�e j�zyki programowania udost�pniaj� obs�ug� wyra�e� regularnych za po�rednictwem
bibliotek, które nale�y zaimportowa	 przy u�yciu odpowiednich wyra�e� w kodzie �ród�owym.
Co wi�cej, niektóre j�zyki w ogóle nie oferuj� obs�ugi wyra�e� regularnych — w ich przypadku
konieczne jest samodzielne skompilowanie i ��czenie modu�u implementuj�cego obs�ug� wyra-
�e� regularnych.
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C#
Je�li umie�cisz przytoczone wyra�enie using na pocz�tku swojego pliku �ród�owego j�zyka
C#, b�dziesz móg� bezpo�rednio korzysta	 z mechanizmów obs�ugi wyra�e� regularnych
(bez konieczno�ci ka�dorazowego kwalifikowania stosowanych wywo�a�). B�dziesz móg� na
przyk�ad u�y	 wywo�ania Regex() zamiast wywo�ania System.Text.RegularExpressions.
�Regex().

VB.NET
Je�li umie�cisz przytoczone wyra�enie Imports na pocz�tku swojego pliku �ród�owego j�zyka
VB.NET, b�dziesz móg� bezpo�rednio korzysta	 z mechanizmów obs�ugi wyra�e� regularnych
(bez konieczno�ci ka�dorazowego kwalifikowania stosowanych wywo�a�). B�dziesz móg� na
przyk�ad u�y	 wywo�ania Regex() zamiast wywo�ania System.Text.RegularExpressions.
�Regex().

Java
Korzystanie z wbudowanej biblioteki wyra�e� regularnych Javy wymaga uprzedniego zaim-
portowania pakietu java.util.regex do budowanej aplikacji.

JavaScript
W j�zyku JavaScript mechanizmy obs�ugi wyra�e� regularnych s� wbudowane i zawsze dost�pne.

PHP
Funkcje z rodziny preg s� wbudowane i zawsze dost�pne w j�zyku PHP, pocz�wszy od wer-
sji 4.2.0.

Perl
Mechanizmy obs�uguj�ce wyra�enia regularne s� wbudowanymi i zawsze dost�pnymi elemen-
tami j�zyka Perl.

Python
Warunkiem korzystania z funkcji obs�uguj�cych wyra�enia regularne w j�zyku Python jest
uprzednie zaimportowanie modu�u re do tworzonego skryptu.

Ruby
Mechanizmy obs�uguj�ce wyra�enia regularne s� wbudowanymi i zawsze dost�pnymi elemen-
tami j�zyka Ruby.
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3.3. Tworzenie obiektów wyra�e� regularnych

Problem
Chcesz skonkretyzowa	 obiekt wyra�enia regularnego lub tak skompilowa	 swoje wyra�enie,
aby umo�liwi	 efektywne u�ywanie tego wyra�enia w ca�ej swojej aplikacji.

Rozwi�zanie

C#
Je�li wiesz, �e Twoje wyra�enie regularne jest prawid�owe:

Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyra�enia regularnego");

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego (gdzie UserInput jest
zmienn� �a�cuchow�):

try {
    Regex regexObj = new Regex(UserInput);
} catch (ArgumentException ex) {
    // B��d sk�adniowy we wpisanym wyra�eniu regularnym.
}

VB.NET
Je�li wiesz, �e Twoje wyra�enie regularne jest prawid�owe:

Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyra�enia regularnego")

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego (gdzie UserInput
jest zmienn� �a�cuchow�):

Try
    Dim RegexObj As New Regex(UserInput)
Catch ex As ArgumentException
    'B��d sk�adniowy we wpisanym wyra�eniu regularnym.
End Try

Java
Je�li wiesz, �e Twoje wyra�enie regularne jest prawid�owe:

Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyra�enia regularnego");

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego (gdzie userInput
jest zmienn� �a�cuchow�):

try {
    Pattern regex = Pattern.compile(userInput);
} catch (PatternSyntaxException ex) {
    // B��d sk�adniowy we wpisanym wyra�eniu regularnym.
}

Aby dopasowa	 to wyra�enie regularne dla �a�cucha, nale�y utworzy	 obiekt klasy Matcher:

Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
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Dopasowanie tego wyra�enia regularnego do innego �a�cucha wymaga albo utworzenia nowego
obiektu klasy Matcher (jak w powy�szym wyra�eniu), albo ponownego u�ycia obiektu ju�
istniej�cego:

regexMatcher.reset(anotherSubjectString);

JavaScript
Sta�e wyra�enie regularne w Twoim kodzie mo�e mie	 nast�puj�c� posta	:

var myregexp = /wzorzec wyra�enia regularnego/;

Wyra�enie regularne wpisane przez u�ytkownika ma posta	 �a�cucha reprezentowanego przez
zmienn� userinput:

var myregexp = new RegExp(userinput);

Perl
$myregex = qr/wzorzec wyra�enia regularnego/

W tym przypadku wyra�enie regularne wpisane przez u�ytkownika jest reprezentowane przez
zmienn� $userinput:

$myregex = qr/$userinput/

Python
reobj = re.compile("wzorzec wyra�enia regularnego")

Wyra�enie regularne wpisane przez u�ytkownika ma posta	 �a�cucha reprezentowanego przez
zmienn� userinput:

reobj = re.compile(userinput)

Ruby
Sta�e wyra�enie regularne w Twoim kodzie mo�e mie	 nast�puj�c� posta	:

myregexp = /wzorzec wyra�enia regularnego/;

Wyra�enie regularne wpisane przez u�ytkownika ma posta	 �a�cucha reprezentowanego przez
zmienn� userinput:

myregexp = Regexp.new(userinput);

Analiza
Zanim modu� wyra�e� regularnych mo�e dopasowa	 jakie� wyra�enie do �a�cucha, nale�y to
wyra�enie skompilowa	. Kompilacja wyra�enia regularnego ma miejsce dopiero w czasie dzia-
�ania naszej aplikacji. Konstruktor wyra�enia regularnego lub odpowiednia funkcja kompi-
latora poddaje �a�cuch zawieraj�cy nasze wyra�enie analizie sk�adniowej i konwertuje go na
struktur� drzewa lub maszyn� stanów. Funkcja odpowiedzialna za w�a�ciwe dopasowywanie
wzorców przeszukuje to drzewo lub maszyn� stanów w trakcie przetwarzania tego �a�cucha.
J�zyki programowania, które obs�uguj� sta�e wyra�enia regularne, kompiluj� te wyra�enia
w momencie osi�gni�cia operatora wyra�enia regularnego.
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.NET
W j�zykach C# i VB.NET klasa System.Text.RegularExpressions.Regex frameworku .NET
reprezentuje jedno skompilowane wyra�enie regularne. Najprostsza wersja konstruktora tej klasy
otrzymuje na wej�ciu tylko jeden parametr — �a�cuch zawieraj�cy nasze wyra�enie regularne.

W razie wyst�powania jakiego� b��du sk�adniowego w przekazanym wyra�eniu regularnym
konstruktor Regex() generuje wyj�tek ArgumentException. Komunikat do��czony do tego
wyj�tku precyzyjnie okre�la rodzaj napotkanego b��du. Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpi-
sane przez u�ytkownika naszej aplikacji, niezwykle wa�ne jest przechwycenie ewentualnego
wyj�tku. W razie jego wyst�pienia nale�y wy�wietli	 stosowny komunikat i poprosi	 u�yt-
kownika o poprawienie wpisanego wyra�enia. Je�li wyra�enie regularne trwale zakodowano
w formie sta�ej �a�cuchowej, mo�emy zrezygnowa	 z przechwytywania wyj�tku (warto jed-
nak u�y	 narz�dzia badaj�cego pokrycie kodu, aby upewni	 si�, �e odpowiedni wiersz nie
powoduje wyj�tków). Trudno sobie wyobrazi	, by wskutek zmian stanu lub trybu to samo
sta�e wyra�enie regularne w jednej sytuacji by�o kompilowane prawid�owo, a w innej odrzu-
cane przez kompilator. Warto przy tym pami�ta	, �e w razie b��du sk�adniowego w sta�ym
wyra�eniu regularnym odpowiedni wyj�tek b�dzie generowany dopiero w czasie wykonywa-
nia aplikacji (nie na etapie jej kompilacji).

Obiekt klasy Regex nale�y skonstruowa	 w sytuacji, gdy dane wyra�enie regularne ma by	
wykorzystywane w p�tli lub wielokrotnie w ró�nych cz��ciach kodu aplikacji. Konstruowa-
nie obiektu wyra�enia regularnego nie wi��e si� z �adnymi dodatkowymi kosztami. Okazuje
si� bowiem, �e tak�e statyczne sk�adowe klasy Regex, które otrzymuj� wyra�enia regularne
za po�rednictwem parametrów �a�cuchowych, wewn�trznie konstruuj� obiekty tej klasy (na
w�asne potrzeby). Oznacza to, �e równie dobrze mo�na to zrobi	 samodzielnie w kodzie �ró-
d�owym i zyska	 mo�liwo�	 swobodnego dysponowania odwo�aniem do tego obiektu.

Je�li planujemy u�y	 danego wyra�enia regularnego zaledwie raz lub kilka razy, mo�emy u�y	
statycznych sk�adowych klasy Regex i — tym samym — oszcz�dzi	 sobie konieczno�ci wpi-
sywania dodatkowego wiersza kodu. Statyczne sk�adowe tej klasy co prawda nie zwracaj�
wewn�trznie konstruowanego obiektu wyra�enia regularnego, ale przechowuj� w wewn�trznej
pami�ci podr�cznej pi�tna�cie ostatnio u�ytych wyra�e� regularnych. Rozmiar tej pami�ci
mo�na zmieni	 za po�rednictwem w�a�ciwo�ci Regex.CacheSize. Przeszukiwanie wewn�trznej
pami�ci podr�cznej klasy Regex polega na odnajdywaniu �a�cucha z odpowiednim wyra�e-
niem regularnym. Nie nale�y jednak przeci��a	 tej pami�ci — je�li cz�sto odwo�ujesz si� do
wielu ró�nych obiektów wyra�e� regularnych, stwórz w�asn� pami�	 podr�czn�, któr� b�dziesz
móg� przeszukiwa	 nieporównanie szybciej ni� w modelu odnajdywania �a�cuchów.

Java
W Javie klasa Pattern reprezentuje pojedyncze, skompilowane wyra�enie regularne. Obiekty
tej klasy mo�na tworzy	 za po�rednictwem fabryki (wytwórni) klas w formie metody Pattern.
�compile(), która otrzymuje na wej�ciu tylko jeden parametr — nasze wyra�enie regularne.

W razie wyst�powania b��du sk�adniowego w przekazanym wyra�eniu regularnym fabryka
Pattern.compile() generuje wyj�tek PatternSyntaxException. Komunikat do��czony do
tego wyj�tku precyzyjnie okre�la rodzaj napotkanego b��du. Je�li wyra�enie regularne zosta�o
wpisane przez u�ytkownika naszej aplikacji, niezwykle wa�ne jest przechwycenie ewentualnego
wyj�tku. W razie jego wyst�pienia nale�y wy�wietli	 stosowny komunikat i poprosi	 u�yt-
kownika o poprawienie wpisanego wyra�enia. Je�li wyra�enie regularne trwale zakodowano
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w formie sta�ej �a�cuchowej, mo�emy zrezygnowa	 z przechwytywania wyj�tku (warto jed-
nak u�y	 narz�dzia badaj�cego pokrycie kodu, aby upewni	 si�, �e odpowiedni wiersz nie
powoduje wyj�tków). Trudno sobie wyobrazi	, by wskutek zmian stanu lub trybu to samo
sta�e wyra�enie regularne w jednej sytuacji by�o kompilowane prawid�owo, a w innej odrzu-
cane przez kompilator. Warto przy tym pami�ta	, �e w razie b��du sk�adniowego w sta�ym
wyra�eniu regularnym odpowiedni wyj�tek b�dzie generowany dopiero w czasie wykonywa-
nia aplikacji (nie na etapie jej kompilacji).

Je�li nie planujesz u�y	 swojego wyra�enia regularnego zaledwie raz, powiniene� skonstruowa	
obiekt klasy Pattern, zamiast korzysta	 ze statycznych sk�adowych klasy String. Skonstru-
owanie tego obiektu wymaga co prawda kilku dodatkowych wierszy kodu, jednak kod w tej
formie b�dzie wykonywany szybciej. Nie do�	, �e wywo�ania statyczne ka�dorazowo kom-
piluj� Twoje wyra�enie regularne, to jeszcze Java oferuje wywo�ania statyczne dla zaledwie
kilku najprostszych zada� zwi�zanych z przetwarzaniem wyra�e� regularnych.

Obiekt klasy Pattern ogranicza si� do przechowywania skompilowanego wyra�enia regu-
larnego — nie wykonuje w�a�ciwych zada� zwi�zanych z dopasowywaniem tego wyra�enia.
Za dopasowywanie wyra�e� regularnych odpowiada klasa Matcher. Utworzenie obiektu tej
klasy wymaga wywo�ania metody matcher() dla skompilowanego wyra�enia regularnego.
Za po�rednictwem jedynego argumentu metody matcher() nale�y przekaza	 �a�cuch, do
którego ma by	 dopasowane dane wyra�enie.

Metod� matcher() mo�na wywo�a	 dowoln� liczb� razy dla tego samego wyra�enia regular-
nego i wielu �a�cuchów do przetworzenia. Co wi�cej, istnieje mo�liwo�	 jednoczesnego korzy-
stania z wielu metod dopasowuj�cych to samo wyra�enie regularne, ale pod warunkiem reali-
zacji wszystkich tych zada� w ramach pojedynczego w�tku. Klasy Pattern i Matcher nie
gwarantuj� bezpiecze�stwa przetwarzania wielow�tkowego. Je�li wi�c chcemy korzysta	 z tego
samego wyra�enia w wielu w�tkach, powinni�my w ka�dym z tych w�tków u�y	 osobnego
wywo�ania metody Pattern.compile().

Kiedy ju� zako�czymy stosowanie naszego wyra�enia regularnego dla jednego �a�cucha i posta-
nowimy zastosowa	 to samo wyra�enie dla innego �a�cucha, b�dziemy mogli ponownie u�y	
istniej�cego obiektu klasy Matcher, wywo�uj�c metod� sk�adow� reset(). Za po�rednictwem
jedynego argumentu tej metody nale�y przekaza	 kolejny �a�cuch do przetworzenia. Takie roz-
wi�zanie jest bardziej efektywne ni� ka�dorazowe tworzenie nowego obiektu klasy Matcher.
Metoda reset() zwraca bowiem ten sam obiekt klasy Matcher, dla którego zosta�a wywo�ana.
Oznacza to, �e mo�na bez trudu przywróci	 pierwotny stan i ponownie u�y	 obiektu dopaso-
wuj�cego w jednym wierszu kodu, na przyk�ad stosuj�c konstrukcj� regexMatcher.reset
�(nextString).find().

JavaScript
Notacja dla sta�ych wyra�e� regularnych, któr� pokazano w recepturze 3.2, tworzy nowy obiekt
wyra�enia regularnego. Jedynym warunkiem ponownego u�ycia tego samego obiektu jest przy-
pisanie go jakiej� zmiennej.

Je�li dysponujemy wyra�eniem regularnym reprezentowanym przez zmienn� �a�cuchow� (na
przyk�ad wyra�eniem wpisanym przez u�ytkownika aplikacji), mo�emy u�y	 konstruktora
RegExp() do jego skompilowania. Warto pami�ta	, �e wyra�enie regularne przechowywane
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w formie �a�cucha nie jest otoczone prawymi uko�nikami. Prawe uko�niki s� cz��ci� notacji
JavaScriptu stosowanej dla sta�ych obiektów klasy RegExp i jako takie nie wchodz� w sk�ad
samego wyra�enia regularnego.

Poniewa� przypisywanie sta�ych wyra�e� regularnych zmiennym jest dziecinnie
proste, wi�kszo�	 prezentowanych w tym rozdziale rozwi�za� dla JavaScriptu nie
b�dzie zawiera�a tego wiersza kodu — b�dziemy raczej bezpo�rednio korzystali ze
sta�ego wyra�enia regularnego. Je�li w swoim kodzie korzystasz z tego samego wyra-
�enia regularnego wi�cej ni� raz, powiniene� przypisa	 to wyra�enie jakiej� zmiennej
i w kolejnych odwo�aniach u�ywa	 w�a�nie tej zmiennej (zamiast ka�dorazowo kopio-
wa	 i wkleja	 to samo sta�e wyra�enie regularne). Takie rozwi�zanie nie tylko poprawia
wydajno�	 tworzonych aplikacji, ale te� zwi�ksza czytelno�	 kodu.

PHP
J�zyk PHP nie oferuje mechanizmu przechowywania skompilowanych wyra�e� regularnych
w zmiennych. Je�li chcesz wykona	 jak�� operacj� na wyra�eniu regularnym, musisz to wyra-
�enie przekaza	 w formie �a�cucha na wej�ciu odpowiedniej funkcji preg.

Funkcje z rodziny preg przechowuj� w wewn�trznej pami�ci podr�cznej maksymalnie 4096
skompilowanych wyra�e� regularnych. Chocia� przeszukiwanie pami�ci podr�cznej z wyko-
rzystaniem skrótów nie jest tak efektywne jak odwo�ania do konkretnych zmiennych, koszty
w wymiarze wydajno�ci s� nieporównanie mniejsze ni� w przypadku ka�dorazowego kom-
pilowania tego samego wyra�enia regularnego. W momencie zape�nienia pami�ci podr�cznej
automatycznie jest z niej usuwane wyra�enie regularne skompilowane najwcze�niej.

Perl
Do skompilowania wyra�enia regularnego i przypisania go zmiennej mo�emy u�y	 operatora
qr (od ang. quote regex). Sk�adnia tego operatora jest identyczna jak w przypadku operatora
dopasowywania (patrz receptura 3.1), z t� ró�nic�, �e zamiast litery m nale�y u�y	 liter qr.

Ogólnie Perl do�	 efektywnie radzi sobie z problemem wielokrotnego wykorzystywania skom-
pilowanych wcze�niej wyra�e� regularnych. W�a�nie dlatego w przyk�adach kodu prezento-
wanych w tym rozdziale nie korzystamy z konstrukcji qr// (do pokazania zastosowa� tej kon-
strukcji ograniczymy si� w recepturze 3.5).

Operator qr// jest szczególnie przydatny podczas interpretowania zmiennych u�ytych w wyra-
�eniu regularnym lub w sytuacji, gdy ca�e wyra�enie regularne jest reprezentowane przez
�a�cuch (na przyk�ad po wpisaniu przez u�ytkownika). Konstrukcja qr/$�a�cuchWyra�enia/
daje nam kontrol� nad czasem ponownej kompilacji danego wyra�enia regularnego z uwzgl�d-
nieniem nowej zawarto�ci �a�cucha $�a�cuchWyra�enia. Gdyby�my u�yli operatora m/$�a�cuch
�Wyra�enia/, nasze wyra�enie by�oby ka�dorazowo kompilowane, a w przypadku u�ycia
operatora m/$�a�cuchWyra�enia/o wyra�enie regularne nigdy nie by�oby ponownie kompi-
lowane. Znaczenie opcji /o wyja�nimy w recepturze 3.4.

Python
Funkcja compile() modu�u re j�zyka Python otrzymuje na wej�ciu �a�cuch z naszym wyra�e-
niem regularnym i zwraca obiekt reprezentuj�cy skompilowane wyra�enie regularne.
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Funkcj� compile() powiniene� wywo�a	 wprost, je�li planujesz wielokrotne u�ycie tego samego
wyra�enia regularnego. Wszystkie inne funkcje modu�u re rozpoczynaj� dzia�anie w�a�nie
od wywo�ania funkcji compile() — dopiero potem wywo�uj� w�a�ciwe funkcje operuj�ce na
obiekcie skompilowanego wyra�enia regularnego.

Funkcja compile() utrzymuje odwo�ania do ostatnich stu skompilowanych przez siebie wyra-
�e� regularnych. Takie rozwi�zanie skraca czas ponownej kompilacji tych wyra�e� regularnych
do czasu potrzebnego do przeszukania s�ownika. Zawarto�	 tej wewn�trznej pami�ci pod-
r�cznej jest w ca�o�ci usuwana w momencie osi�gni�cia limitu stu skompilowanych wyra�e�.

Je�li wydajno�	 tworzonych rozwi�za� nie jest najwa�niejsza, stosunkowo wysoka efektywno�	
opisanego mechanizmu pami�ci podr�cznej powinna nam umo�liwi	 bezpo�rednie wywo�y-
wanie funkcji modu�u re. Je�li jednak zale�y nam na najwy�szej wydajno�ci, warto rozwa�y	
wywo�anie funkcji compile().

Ruby
Notacja sta�ych wyra�e� regularnych pokazana w recepturze 3.2 automatycznie tworzy nowy
obiekt wyra�enia regularnego. Aby wielokrotnie u�y	 tego samego obiektu, wystarczy przypi-
sa	 go jakiej� zmiennej.

Je�li dysponujesz wyra�eniem regularnym przechowywanym w zmiennej �a�cuchowej (na przy-
k�ad po wpisaniu tego wyra�enia przez u�ytkownika aplikacji), mo�esz skompilowa	 to wyra-
�enie za pomoc� fabryki Regexp.new() (lub jej synonimu Regexp.compile()). Warto przy tym
pami�ta	, �e wyra�enie regularne w ramach �a�cucha nie jest otoczone prawymi uko�nikami.
Prawe uko�niki s� cz��ci� notacji j�zyka Ruby dla sta�ych obiektów klasy Regexp, a nie notacji
samych wyra�e� regularnych.

Poniewa� przypisywanie sta�ych wyra�e� regularnych zmiennym jest dziecinnie
proste, wi�kszo�	 prezentowanych w tym rozdziale rozwi�za� dla j�zyka Ruby nie
b�dzie zawiera�a tego wiersza kodu — b�dziemy bezpo�rednio u�ywali sta�ych wyra-
�e� regularnych. Je�li w swoim kodzie korzystasz z tego samego wyra�enia regular-
nego wi�cej ni� raz, powiniene� przypisa	 to wyra�enie jakiej� zmiennej i w kolejnych
odwo�aniach u�ywa	 w�a�nie tej zmiennej (zamiast ka�dorazowo kopiowa	 i wkleja	
to samo sta�e wyra�enie regularne). Takie rozwi�zanie nie tylko poprawia wydajno�	
tworzonych aplikacji, ale te� zwi�ksza czytelno�	 kodu.

Kompilowanie wyra�e� regularnych
do wspólnego j�zyka po�redniego (CIL)

C#
Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyra�enia regularnego", RegexOptions.Compiled);

VB.NET
Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyra�enia regularnego", RegexOptions.Compiled)
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Analiza
Podczas konstruowania obiektu klasy Regex we frameworku .NET bez dodatkowych opcji
wskazane wyra�enie regularne jest kompilowane w sposób opisany w punkcie „Analiza” na
pocz�tku tej receptury. Je�li za po�rednictwem drugiego parametru konstruktora Regex()
przeka�emy opcj� RegexOptions.Compiled, dzia�anie tej klasy b�dzie nieco inne — wyra�e-
nie regularne zostanie skompilowane do tzw. wspólnego j�zyka po�redniego (ang. Common
Intermediate Language — CIL). CIL to niskopoziomowy j�zyk programowania bli�szy asem-
blerowi ni� takim j�zykom, jak C# czy Visual Basic. Kod wspólnego j�zyka po�redniego jest
generowany przez wszystkie kompilatory frameworku .NET. Podczas pierwszego urucha-
miania aplikacji framework .NET kompiluje kod j�zyka CIL do postaci kodu maszynowego
w�a�ciwego danemu komputerowi.

Zalet� kompilowania wyra�e� regularnych z opcj� RegexOptions.Compiled jest blisko dziesi�-
ciokrotnie szybsze dzia�anie ni� w przypadku wyra�e� regularnych kompilowanych bez tej opcji.

Wad� tego rozwi�zania jest czas trwania samej kompilacji — o dwa rz�dy wielko�ci d�u�szy
od zwyk�ej analizy sk�adniowej �a�cucha z wyra�eniem regularnym (do postaci odpowiedniej
struktury drzewa). Kod j�zyka CIL staje si� trwa�ym sk�adnikiem naszej aplikacji do czasu
zako�czenia dzia�ania i jako taki nie podlega procedurom odzyskiwania pami�ci.

Opcji RegexOptions.Compiled powiniene� u�ywa	 tylko wtedy, gdy Twoje wyra�enie regu-
larne jest albo na tyle z�o�one, albo musi przetwarza	 na tyle du�o tekstu, �e operacje z jego
wykorzystaniem zajmuj� zauwa�alnie du�o czasu. Z drugiej strony nie ma sensu traci	 czasu
na wielokrotnie d�u�sz� kompilacj�, je�li Twoje wyra�enia regularne s� dopasowywane do
przetwarzanego tekstu w u�amku sekundy.

Patrz tak�e
Receptury 3.1, 3.2 i 3.4.

3.4. Ustawianie opcji wyra�e� regularnych

Problem
Chcesz skompilowa	 wyra�enie regularne ze wszystkimi dost�pnymi trybami dopasowywa-
nia — swobodnego stosowania znaków bia�ych, ignorowania wielko�ci liter, dopasowywania
znaków podzia�u wiersza do kropek oraz dopasowywania znaków podzia�u wiersza do karet
i znaków dolara.

Rozwi�zanie

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

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

JavaScript
Sta�e wyra�enie regularne w Twoim kodzie �ród�owym:

var myregexp = /wzorzec wyra�enia regularnego/im;

Wyra�enie regularne wpisane przez u�ytkownika i reprezentowane w formie �a�cucha:

var myregexp = new RegExp(userinput, "im");

PHP
regexstring = '/wzorzec wyra�enia regularnego/simx';

Perl
m/regex pattern/simx;

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

Ruby
Sta�e wyra�enie regularne w Twoim kodzie �ród�owym:

myregexp = /wzorzec wyra�enia regularnego/mix;

Wyra�enie regularne wpisane przez u�ytkownika i reprezentowane w formie �a�cucha:

myregexp = Regexp.new(userinput,
    Regexp::EXTENDED or Regexp::IGNORECASE or
    Regexp::MULTILINE);

Analiza
Wiele wyra�e� regularnych prezentowanych w tej ksi��ce (ale te� znaczna cz��	 wyra�e�
proponowanych w innych publikacjach) jest zapisywanych z my�l� o dopasowywaniu w okre-
�lonych trybach. Istniej� cztery podstawowe tryby obs�ugiwane przez niemal wszystkie wspó�-
czesne odmiany wyra�e� regularnych. Okazuje si� jednak, �e twórcy niektórych odmian
przyj�li niespójne i myl�ce nazewnictwo opcji implementuj�cych te tryby. Wykorzystanie nie-
w�a�ciwego trybu zwykle uniemo�liwia prawid�owe dopasowanie wyra�enia regularnego.
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Wszystkie rozwi�zania zaproponowane na pocz�tku tej receptury wykorzystuj� flagi lub opcje
udost�pniane przez j�zyki programowania lub klasy wyra�e� regularnych i umo�liwiaj�ce
ustawianie w�a�ciwych trybów. Alternatywnym sposobem ustawiania trybów jest korzystanie
z tzw. modyfikatorów trybów w ramach samych wyra�e� regularnych. Modyfikatory trybów
zawsze maj� wy�szy priorytet ni� opcje i (lub) flagi ustawione poza wyra�eniem regularnym.

.NET
Na wej�ciu konstruktora Regex() mo�na przekaza	 opcjonalny drugi parametr reprezentuj�cy
opcje dopasowywania danego wyra�enia regularnego. Dost�pne opcje zdefiniowano w ramach
typu wyliczeniowego RegexOptions.

Swobodne stosowanie znaków bia�ych: RegexOptions.IgnorePatternWhitespace
Ignorowanie wielko�ci liter: RegexOptions.IgnoreCase
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: RegexOptions.Singleline
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: RegexOptions.Multiline

Java
Na wej�ciu fabryki klas Pattern.compile() mo�na przekaza	 opcjonalny drugi parametr repre-
zentuj�cy opcje dopasowywania danego wyra�enia regularnego. Klasa Pattern definiuje wiele
sta�ych ustawiaj�cych rozmaite opcje. Istnieje mo�liwo�	 ustawienia wielu opcji jednocze�nie —
wystarczy po��czy	 te opcje bitowym operatorem alternatywy niewykluczaj�cej (|).

Swobodne stosowanie znaków bia�ych: Pattern.COMMENTS
Ignorowanie wielko�ci liter: Pattern.CASE_INSENSITIVE | Pattern.UNICODE_CASE
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: Pattern.DOTALL
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: Pattern.MULTILINE

W rzeczywisto�ci istniej� dwie opcje dla trybu ignorowania wielko�ci liter; w��czenie pe�nego
trybu ignorowania wielko�ci liter wymaga ustawienia obu tych opcji. Gdyby�my u�yli samej
opcji Pattern.CASE_INSENSITIVE, tylko angielskie litery od A do Z by�yby dopasowywane
bez wzgl�du na wielko�	. Po ustawieniu obu opcji wszystkie znaki ze wszystkich alfabetów
b�d� dopasowywane w trybie ignorowania wielko�ci liter. Jedynym powodem, dla którego
mo�na by rozwa�y	 rezygnacj� z opcji Pattern.UNICODE_CASE, jest wydajno�	 (oczywi�cie
je�li mamy pewno�	, �e przetwarzany tekst nie b�dzie zawiera� znaków spoza zbioru ASCII).
W ramach wyra�e� regularnych mo�na te opcje zast�pi	 modyfikatorem trybu <(?i)> wymu-
szaj�cym ignorowanie wielko�ci liter ze zbioru ASCII oraz modyfikatorem trybu <(?iu)>
wymuszaj�cym ignorowanie wielko�ci liter ze wszystkich alfabetów.

JavaScript
W JavaScripcie mo�na ustawia	 opcje wyra�e� regularnych, dopisuj�c jedn� lub wiele jednolitero-
wych flag do sta�ej typu RegExp (bezpo�rednio za prawym uko�nikiem ko�cz�cym dane wyra�e-
nie regularne). Kiedy mówimy o tych flagach, zwykle zapisujemy je w formie /i b�d� /m, mimo
�e sama flaga sk�ada si� z zaledwie jednej litery (prawy uko�nik nie wchodzi w sk�ad flagi). Stoso-
wanie flag dla wyra�e� regularnych nie wymaga dopisywania �adnych prawych uko�ników.

Je�li kompilujesz �a�cuch do postaci wyra�enia regularnego za pomoc� konstruktora RegExp(),
mo�esz przekaza	 flagi dodatkowych opcji za pomoc� drugiego, opcjonalnego parametru tego
konstruktora. Drugi parametr powinien mie	 posta	 �a�cucha z�o�onego z liter reprezentuj�cych
ustawiane opcje (nie nale�y umieszcza	 w tym �a�cuchu �adnych uko�ników).
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Swobodne stosowanie znaków bia�ych: Tryb nieobs�ugiwany w JavaScripcie
Ignorowanie wielko�ci liter: /i
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: Tryb nieobs�ugiwany w JavaScripcie
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: /m

PHP
Jak ju� wspomnieli�my w recepturze 3.1, funkcje preg j�zyka PHP wymagaj� otaczania sta-
�ych wyra�e� regularnych dwoma znakami interpunkcyjnymi (zwykle prawymi uko�nikami)
i powinny by	 formatowane tak jak sta�e �a�cuchowe. Opcje wyra�enia regularnego mo�na
okre�li	, dopisuj�c do odpowiedniego �a�cucha jeden lub wiele jednoliterowych modyfikato-
rów. Oznacza to, �e modyfikatory trybów nale�y umie�ci	 za separatorem ko�cz�cym wyra-
�enie regularne, ale w ramach �a�cucha (przed zamykaj�cym apostrofem lub cudzys�owem).
Kiedy mówimy o tych modyfikatorach, zwykle zapisujemy je na przyk�ad jako /x, mimo �e
flaga sk�ada si� z samej litery, a separatorem oddzielaj�cym wyra�enie regularne od modyfi-
katorów nie musi by	 prawy uko�nik.

Swobodne stosowanie znaków bia�ych: /x
Ignorowanie wielko�ci liter: /i
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: /s
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: /m

Perl
W Perlu opcje przetwarzania wyra�e� regularnych mo�na okre�la	, dopisuj�c jeden lub wiele
jednoliterowych modyfikatorów trybów do operatora dopasowywania wzorców lub podsta-
wiania. Kiedy mówimy o tych modyfikatorach, zwykle zapisujemy je na przyk�ad jako /x,
mimo �e flaga sk�ada si� z samej litery, a separatorem oddzielaj�cym wyra�enie regularne od
modyfikatorów nie musi by	 prawy uko�nik.

Swobodne stosowanie znaków bia�ych: /x
Ignorowanie wielko�ci liter: /i
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: /s
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: /m

Python
Na wej�ciu funkcji compile(), której dzia�anie wyja�niono w poprzedniej recepturze, mo�na
przekaza	 opcjonalny, drugi parametr reprezentuj�cy opcje przetwarzania danego wyra�enia
regularnego. Mo�na skonstruowa	 ten parametr, korzystaj�c z operatora |, który umo�liwia
��czenie ró�nych sta�ych zdefiniowanych w module re. Tak�e wiele innych funkcji modu�u re,
które otrzymuj� na wej�ciu sta�e wyra�enia regularne, dodatkowo akceptuje opcje przetwa-
rzania tych wyra�e� przekazywane za po�rednictwem ostatniego, opcjonalnego parametru.

Sta�e reprezentuj�ce opcje wyra�e� regularnych wyst�puj� w parach. Ka�da opcja jest repre-
zentowana zarówno przez sta�� z pe�n� nazw�, jak i przez jednoliterowy skrót. Znaczenie obu
form jest identyczne. Jedyn� ró�nic� jest wi�ksza czytelno�	 pe�nych nazw (szczególnie z per-
spektywy programistów, którzy nie zd��yli w dostatecznym stopniu opanowa	 jednoliterowych
skrótów reprezentuj�cych opcje przetwarzania wyra�e� regularnych). Podstawowe jednolite-
rowe opcje opisane w tym punkcie s� takie same jak w Perlu.
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Swobodne stosowanie znaków bia�ych: re.VERBOSE lub re.X
Ignorowanie wielko�ci liter: re.IGNORECASE lub re.I
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: re.DOTALL lub re.S
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: re.MULTILINE lub re.M

Ruby
W j�zyku Ruby opcje przetwarzania wyra�e� regularnych mo�na okre�la	, dopisuj�c jedn�
lub wiele jednoliterowych flag do sta�ej typu Regexp, za prawym uko�nikiem ko�cz�cym
w�a�ciwe wyra�enie regularne. Kiedy mówimy o tych flagach w tej ksi��ce, zwykle zapisujemy
je na przyk�ad jako /i lub /m, mimo �e sama flaga sk�ada si� tylko z litery. Dla flag okre�laj�cych
tryb przetwarzania wyra�e� regularnych nie s� wymagane �adne dodatkowe prawe uko�niki.

Na wej�ciu fabryki Regexp.new() kompiluj�cej �a�cuch do postaci wyra�enia regularnego
mo�emy przekaza	 opcjonalny, drugi parametr reprezentuj�cy flagi opcji. Drugi parametr mo�e
mie	 albo warto�	 nil (wówczas wy��cza wszystkie opcje), albo zawiera	 kombinacj� sta�ych
sk�adowych klasy Regexp po��czonych za pomoc� operatora or.

Swobodne stosowanie znaków bia�ych: /r lub Regexp::EXTENDED
Ignorowanie wielko�ci liter: /i lub Regexp::IGNORECASE
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: /m lub Regexp::MULTILINE. W j�zyku Ruby
u�yto dla tego trybu litery m (od ang. multiline), natomiast wszystkie pozosta�e odmiany
wyra�e� regularnych stosuj� lister� s (od ang. singleline).
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: W j�zyku Ruby znaki podzia�u
wiersza domy�lnie s� dopasowywane do znaków karety (^) i dolara ($). Co wi�cej,
nie mo�na tej opcji wy��czy	. Dopasowywanie wyra�enia do pocz�tku lub ko�ca
przetwarzanego tekstu wymaga odpowiednio stosowania konstrukcji <\A> i <\Z>.

Dodatkowe opcje
w�a�ciwe poszczególnym j�zykom programowania

.NET
Opcja RegexOptions.ExplicitCapture powoduje, �e �adna grupa (z wyj�tkiem grup
nazwanych) nie ma charakteru grupy przechwytuj�cej. U�ycie tej opcji sprawia, �e konstrukcja
<(grupa)> ma takie samo znaczenie jak konstrukcja <(?:grupa)>. Je�li zawsze nazywasz
swoje grupy przechwytuj�ce, powiniene� w��czy	 t� opcj�, aby podnie�	 efektywno�	 prze-
twarzania swoich wyra�e� regularnych bez konieczno�ci stosowania sk�adni <(?:grupa)>.
Zamiast korzysta	 z opcji RegexOptions.ExplicitCapture, mo�na w��czy	 ten sposób inter-
pretowania grup, umieszczaj�c na pocz�tku wyra�enia regularnego konstrukcj� <(?n)>. Szcze-
gó�owe omówienie techniki grupowania mo�na znale�	 w recepturze 2.9; w recepturze 2.11
wyja�nili�my dzia�anie grup nazwanych.

Je�li korzystasz z tego samego wyra�enia regularnego w swoim kodzie frameworku .NET
oraz w kodzie JavaScriptu i je�li chcesz mie	 pewno�	, �e w obu j�zykach Twoje wyra�enie
b�dzie interpretowane w ten sam sposób, u�yj opcji RegexOptions.ECMAScript. Takie rozwi�-
zanie jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy pracujemy nad aplikacj� internetow�, której
cz��	 kliencka jest implementowana w JavaScripcie, a cz��	 dzia�aj�ca po stronie serwera jest
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implementowana w technologii ASP.NET. Najwa�niejszym skutkiem opisanej opcji jest ograni-
czenie zakresu znaków pasuj�cych do tokenów \w i \d do znaków ASCII (a wi�c do zbioru
pasuj�cego do tych tokenów w JavaScripcie).

Java
Opcja Pattern.CANON_EQ jest unikatowym rozwi�zaniem dost�pnym tylko w Javie i reprezen-
tuje tryb tzw. kanonicznej równowa�no�ci (ang. canonical equivalence). Jak wyja�niono w pod-
punkcie „Grafem standardu Unicode” w rozdziale 2., standard Unicode oferuje ró�ne sposoby
reprezentowania znaków diakrytycznych. Po w��czeniu tej opcji Twoje wyra�enie regularne
b�dzie pasowa�o do znaków nawet wtedy, gdy zakodujesz je inaczej, ni� zakodowano prze-
twarzany �a�cuch. Na przyk�ad wyra�enie <\u00E0> zostanie dopasowane zarówno do znaku
"\u00E0", jak i do sekwencji "\u0061\u0300", poniewa� obie formy s� kanonicznie równo-
wa�ne. Obie formy reprezentuj� znak wy�wietlany na ekranie jako à, zatem z perspektywy
u�ytkownika s� nie do odró�nienia. Gdyby�my nie w��czyli trybu kanonicznej równowa�no�ci,
wyra�enie <\u00E0> nie zosta�oby dopasowane do �a�cucha "\u0061\u0300" (tak te� dzia-
�aj� wszystkie pozosta�e odmiany wyra�e� regularnych prezentowane w tej ksi��ce).

I wreszcie opcja Pattern.UNIX_LINES wymusza na Javie interpretowanie jako znaku podzia�u
wiersza wy��cznie konstrukcji <\n> (dopasowywanej do kropki, karety i dolara). Domy�lnie za
znak podzia�u wiersza uwa�a si� wszystkie znaki podzia�u standardu Unicode.

JavaScript
Je�li chcesz wielokrotnie stosowa	 to samo wyra�enie regularne dla tego samego �a�cucha (na
przyk�ad po to, by iteracyjnie przeszuka	 wszystkie dopasowania lub odnale�	 i zast�pi	 wszyst-
kie pasuj�ce pod�a�cuchy zamiast pierwszego), powiniene� u�y	 flagi /g (tzw. trybu globalnego).

PHP
Opcja /u wymusza na bibliotece PCRE interpretowanie zarówno samego wyra�enia regularnego,
jak i przetwarzanego �a�cucha jako �a�cuchów w formacie UTF-8. Wspomniany modyfikator
dodatkowo umo�liwia stosowanie takich tokenów standardu Unicode, jak <\p{FFFF}> czy
<\p{L}>. Znaczenie tych tokenów wyja�niono w recepturze 2.7. Bez tego modyfikatora biblio-
teka PCRE traktuje ka�dy bajt jako odr�bny znak, a tokeny wyra�e� regularnych standardu
Unicode powoduj� b��dy.

Modyfikator /U odwraca dzia�anie zach�annych i leniwych kwantyfikatorów definiowanych
z wykorzystaniem znaku zapytania. W normalnych okoliczno�ciach <.*> jest zach�annym,
a <.*?> jest leniwym kwantyfikatorem. Opcja /U powoduje, �e to <.*> jest leniwym kwanty-
fikatorem, a <.*?> jest zach�annym kwantyfikatorem. Stanowczo odradzamy stosowanie tej
flagi, poniewa� opisane dzia�anie mo�e by	 myl�ce dla programistów czytaj�cych Twój kod,
którzy z natury rzeczy mog� nie dostrzec tego modyfikatora (wyst�puj�cego tylko w j�zyku
PHP). Je�li b�dziesz mia� okazj� czyta	 kod innego programisty, w �adnym razie nie powi-
niene� myli	 modyfikatora /U z modyfikatorem /u (wielko�	 liter w modyfikatorach trybów
wyra�e� regularnych ma znaczenie).
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Perl
Je�li chcesz wielokrotnie zastosowa	 to samo wyra�enie regularne dla tego samego �a�cucha
(na przyk�ad po to, by iteracyjnie przeszuka	 wszystkie dopasowania lub odnale�	 i zast�pi	
wszystkie pasuj�ce pod�a�cuchy zamiast pierwszego), powiniene� u�y	 flagi /g (tzw. trybu
globalnego).

Je�li w swoim wyra�eniu regularnym interpretujesz jak�� zmienn� (na przyk�ad w wyra�e-
niu m/Mam na imi� $name/), Perl b�dzie ponownie kompilowa� to wyra�enie przed ka�dym
u�yciem, poniewa� zawarto�	 zmiennej $name mo�e by	 zmieniana. Mo�esz temu zapobiec,
stosuj�c modyfikator trybu /o. Wyra�enie m/Mam na imi� $name/o zostanie skompilowane
w momencie, w którym Perl po raz pierwszy b�dzie musia� go u�y	 (we wszystkich kolej-
nych przypadkach b�dzie ponownie wykorzystywa� ju� skompilowane wyra�enie). Je�li wi�c
zawarto�	 zmiennej $name ulegnie zmianie, skompilowane wcze�niej wyra�enie regularne
z opcj� /o nie b�dzie uwzgl�dnia�o tej zmiany. Techniki sterowania procesem kompilacji wyra-
�e� regularnych omówiono w recepturze 3.3.

Python
Python oferuje dwie dodatkowe opcje zmieniaj�ce znaczenie granic wyrazów (patrz recep-
tura 2.6) oraz skróconych form klas znaków <\w>, <\d> i <\s> (a tak�e ich zanegowanych
odpowiedników — patrz receptura 2.3). Wymienione tokeny domy�lnie operuj� wy��cznie na
literach, cyfrach i znakach bia�ych ze zbioru ASCII.

Opcja re.LOCALE (lub re.L) uzale�nia interpretacj� tych tokenów od bie��cych ustawie� regio-
nalnych. W�a�nie ustawienia regionalne decyduj� o tym, który znak jest traktowany jako litera,
który jako cyfra, a który jako znak bia�y. Z tej opcji nale�y korzysta	 zawsze wtedy, gdy
przetwarzany �a�cuch nie jest �a�cuchem standardu Unicode i zawiera na przyk�ad litery ze
znakami diakrytycznymi (które chcemy w�a�ciwie interpretowa	).

Opcja re.UNICODE (lub re.U) powoduje, �e w procesie dopasowywania wymienionych tokenów
uwzgl�dnia si� specyfik� standardu Unicode. Wszystkie znaki zdefiniowane w tym standar-
dzie jako litery, cyfry i znaki bia�e s� odpowiednio interpretowane przez te tokeny. Z tej opcji
nale�y korzysta	 zawsze wtedy, gdy �a�cuch, dla którego stosujemy dane wyra�enie regu-
larne, reprezentuje tekst w formacie Unicode.

Ruby
Na wej�ciu fabryki Regexp.new() mo�na przekaza	 opcjonalny, trzeci parametr okre�laj�cy
schemat kodowania, który ma by	 obs�ugiwany przez tworzone wyra�enie regularne. Je�li nie
okre�limy �adnego schematu kodowania, zostanie u�yty ten sam schemat, w którym zapisano
dany plik z kodem �ród�owym. W wi�kszo�ci przypadków takie rozwi�zanie jest naturalne
i w pe�ni prawid�owe.

Aby bezpo�rednio wskaza	 konkretny schemat kodowania za pomoc� tego parametru, nale�y
przekaza	 pojedyncz� liter�. Wielko�	 u�ytej litery nie ma znaczenia. Obs�ugiwane warto�ci
wymieniono i krótko opisano poni�ej:

n
Litera n oznacza brak kodowania (od ang. none). Ka�dy bajt przetwarzanego �a�cucha b�dzie
wi�c traktowany jako pojedynczy znak. Nale�y stosowa	 t� opcj� dla tekstu w formacie ASCII.
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e
W��cza kodowanie EUC dla j�zyków dalekowschodnich.

s
W��cza kodowanie Shift-JIS dla j�zyka japo�skiego.

u
W��cza kodowanie UTF-8, w którym ka�dy znak jest reprezentowany przez cztery bajty
i który obs�uguje wszystkie j�zyki standardu Unicode (w tym wszystkie, nawet do�	 rzadko
spotykane �ywe j�zyki).

Dla sta�ego wyra�enia regularnego mo�na okre�li	 schemat kodowania za pomoc� modyfika-
tora trybu /n, /e, /s lub /u. Dla pojedynczego wyra�enia regularnego mo�na u�y	 tylko jed-
nego z wymienionych modyfikatorów. Mo�na jednak ��czy	 te modyfikatory z dowolnym
lub wszystkimi modyfikatorami ze zbioru /x, /i i /m.

Modyfikatora /s stosowanego w j�zyku Ruby nie nale�y myli	 z odpowiednim mody-
fikatorem obowi�zuj�cym w odmianach j�zyków Perl i Java oraz frameworku .NET.
W j�zyku Ruby modyfikator /s wymusza stosowanie schematu kodowania Shift-JIS.
W Perlu i wi�kszo�ci innych odmian wyra�e� regularnych wspomniany modyfikator
w��cza tryb dopasowywania znaków podzia�u wiersza do kropki. W j�zyku Ruby
mo�na ten tryb w��czy	 za pomoc� modyfikatora /m.

Patrz tak�e
Skutki stosowania poszczególnych trybów dopasowywania wyra�e� regularnych szczegó�owo
omówiono w rozdziale 2. Mo�na tam znale�	 tak�e wyja�nienie technik stosowania modyfi-
katorów trybów w samych wyra�eniach regularnych.

Swobodne stosowanie znaków bia�ych: Receptura 2.18
Ignorowanie wielko�ci liter: Podpunkt „Dopasowywanie bez wzgl�du na wielko�	 liter”
w recepturze 2.1
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do kropek: Receptura 2.4
Dopasowywanie znaków podzia�u wiersza do karet i znaków dolara: Receptura 2.5

W recepturach 3.1 i 3.3 wyja�niono, jak korzysta	 ze sta�ych wyra�e� regularnych w kodzie
�ród�owym poszczególnych j�zyków programowania i jak tworzy	 obiekty wyra�e� regular-
nych. Opcje przetwarzania wyra�enia regularnego mo�na ustawi	 na etapie konstruowania
odpowiedniego obiektu.

3.5. Sprawdzanie mo�liwo�ci odnalezienia
dopasowania w przetwarzanym �a�cuchu

Problem
Chcemy sprawdzi	, czy istnieje mo�liwo�	 znalezienia dopasowania okre�lonego wyra�enia
regularnego w okre�lonym �a�cuchu. W zupe�no�ci wystarczy dopasowanie cz��ciowe. Na przy-
k�ad wyra�enie regularne <wzorzec�wyra�enia�regularnego> cz��ciowo pasuje do tekstu Ten
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wzorzec wyra�enia regularnego mo�na dopasowa	. Nie interesuj� nas �adne szczegó�y tego dopa-
sowania — chcemy tylko wiedzie	, czy nasze wyra�enie pasuje do danego �a�cucha.

Rozwi�zanie

C#
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mo�na u�y	 nast�puj�cego wywo�a-
nia statycznego:

bool foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, "wzorzec wyra�enia regularnego");

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego aplikacji, nale�y u�y	
tego wywo�ania statycznego z pe�n� obs�ug� wyj�tków:

bool foundMatch = false;
try {
    foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, UserInput);
} catch (ArgumentNullException ex) {
    // Wyra�enie regularne ani �a�cuch do przetworzenia nie mog� mie	 warto�ci null.
} catch (ArgumentException ex) {
    // W przekazanym wyra�eniu regularnym wyst�pi� b��d sk�adniowy.
}

Aby wielokrotnie u�ywa	 tego samego wyra�enia regularnego, nale�y skonstruowa	 obiekt
klasy Regex:

Regex regexObj = new Regex("wzorzec wyra�enia regularnego");
bool foundMatch = regexObj.IsMatch(subjectString);

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego aplikacji, tak�e obiekt
klasy Regex powinni�my stosowa	 z pe�n� obs�ug� wyj�tków:

bool foundMatch = false;
try {
    Regex regexObj = new Regex(UserInput);
    try {
        foundMatch = regexObj.IsMatch(subjectString);
    } catch (ArgumentNullException ex) {
        // Wyra�enie regularne ani �a�cuch do przetworzenia nie mog� mie	 warto�ci null.
    }
} catch (ArgumentException ex) {
    // W przekazanym wyra�eniu regularnym wyst�pi� b��d sk�adniowy.
}

VB.NET
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mo�na u�y	 nast�puj�cego wywo�a-
nia statycznego:

Dim FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString, "wzorzec wyra�enia regularnego")

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego aplikacji, nale�y u�y	
tego wywo�ania statycznego z pe�n� obs�ug� wyj�tków:

Dim FoundMatch As Boolean
Try
    FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString, UserInput)
Catch ex As ArgumentNullException
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    'Wyra�enie regularne ani �a�cuch do przetworzenia nie mog� mie	 warto�ci Nothing.
Catch ex As ArgumentException
    'W przekazanym wyra�eniu regularnym wyst�pi� b��d sk�adniowy.
End Try

Aby wielokrotnie u�ywa	 tego samego wyra�enia regularnego, nale�y skonstruowa	 obiekt
klasy Regex:

Dim RegexObj As New Regex("wzorzec wyra�enia regularnego")
Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)

W tym przypadku zmienna SubjectString powinna by	 jedynym parametrem przekazanym
na wej�ciu metody IsMatch(), a metod� IsMatch() nale�y wywo�a	 dla obiektu RegexObj klasy
Regex, a nie dla samej klasy Regex:

Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego aplikacji, tak�e obiekt
klasy Regex powinni�my stosowa	 z pe�n� obs�ug� wyj�tków:

Dim FoundMatch As Boolean
Try
    Dim RegexObj As New Regex(UserInput)
    Try
        FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString)
    Catch ex As ArgumentNullException
        'Wyra�enie regularne ani �a�cuch do przetworzenia nie mog� mie	 warto�ci Nothing.
    End Try
Catch ex As ArgumentException
    'W przekazanym wyra�eniu regularnym wyst�pi� b��d sk�adniowy.
End Try

Java
Jedynym sposobem sprawdzenia, czy cz��ciowe dopasowanie jest mo�liwe, jest skonstruowa-
nie obiektu klasy Matcher:

Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyra�enia regularnego");
Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
boolean foundMatch = regexMatcher.find();

Je�li wyra�enie regularne zosta�o wpisane przez u�ytkownika ko�cowego aplikacji, nale�y zasto-
sowa	 mechanizm obs�ugi wyj�tków:

boolean foundMatch = false;
try {
    Pattern regex = Pattern.compile(UserInput);
    Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
    foundMatch = regexMatcher.find();
} catch (PatternSyntaxException ex) {
    // W przekazanym wyra�eniu regularnym wyst�pi� b��d sk�adniowy.
}

JavaScript
if (/wzorzec wyra�enia regularnego/.test(subject)) {
    // Udane dopasowanie.
} else {
    // Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
}
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PHP
if (preg_match('/wzorzec wyra�enia regularnego/', $subject)) {
    # Udane dopasowanie.
} else {
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
}

Perl
Je�li przetwarzany �a�cuch jest przechowywany w specjalnej zmiennej $_, mo�na u�y	 nast�-
puj�cej konstrukcji:

if (m/wzorzec wyra�enia regularnego/) {
    # Udane dopasowanie.
} else {
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
}

Je�li przetwarzany �a�cuch jest przechowywany w zmiennej $subject, mo�na u�y	 konstrukcji:

if ($subject =~ m/wzorzec wyra�enia regularnego/) {
    # Udane dopasowanie.
} else {
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
}

Mo�na te� u�y	 skompilowanego wcze�niej wyra�enia regularnego:

$regex = qr/wzorzec wyra�enia regularnego/;
if ($subject =~ $regex) {
    # Udane dopasowanie.
} else {
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
}

Python
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mo�na u�y	 funkcji globalnej:

if re.search("wzorzec wyra�enia regularnego", subject):
    # Udane dopasowanie.
else:
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.

Aby wielokrotnie u�y	 tego samego wyra�enia regularnego, nale�y pos�u�y	 si� skompilowa-
nym obiektem:

reobj = re.compile("wzorzec wyra�enia regularnego")
if reobj.search(subject):
    # Udane dopasowanie.
else:
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.

Ruby
if subject =~ /wzorzec wyra�enia regularnego/
    # Udane dopasowanie.
else
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
end
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Poni�szy kod dzia�a dok�adnie tak samo:

if /wzorzec wyra�enia regularnego/ =~ subject
    # Udane dopasowanie.
else
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
end

Analiza
Najprostszym zadaniem zwi�zanym z przetwarzaniem wyra�enia regularnego jest sprawdze-
nie, czy dane wyra�enie pasuje do jakiego� �a�cucha. W wi�kszo�ci j�zyków programowania
cz��ciowe dopasowanie wystarczy, by odpowiednia funkcja zwróci�a pozytywny wynik.
Funkcja dopasowuj�ca analizuje ca�y przetwarzany �a�cuch pod k�tem mo�liwo�ci dopaso-
wania danego wyra�enia regularnego do cz��ci tego �a�cucha. Funkcja dopasowuj�ca zwraca
pozytywny wynik zaraz po znalezieniu tego dopasowania. Ewentualna warto�	 negatywna
zwracana jest dopiero w momencie osi�gni�cia ko�ca przetwarzanego �a�cucha bez znale-
zienia dopasowania.

Przyk�adowe fragmenty kodu zaproponowane w tej recepturze s� szczególnie przydatne pod-
czas sprawdzania, czy przetwarzany �a�cuch zawiera okre�lone dane. Gdyby�my chcieli spraw-
dzi	, czy dany �a�cuch w ca�o�ci pasuje do okre�lonego wzorca (na przyk�ad celem weryfikacji
danych wej�ciowych), powinni�my u�y	 rozwi�zania z nast�pnej receptury.

C# i VB.NET
Klasa Regex udost�pnia cztery przeci��one wersje metody IsMatch(), z których dwie maj�
posta	 sk�adowych statycznych. Oznacza to, �e metod� IsMatch() mo�na wywo�ywa	 z ró�-
nymi parametrami. Pierwszym parametrem zawsze jest �a�cuch do przetworzenia, czyli �a�cuch,
w którym próbujemy znale�	 dopasowanie do danego wyra�enia regularnego. Za po�red-
nictwem tego parametru nie mo�na przekaza	 warto�ci null (w przeciwnym razie metoda
IsMatch() wygeneruje wyj�tek ArgumentNullException).

Mo�liwo�	 dopasowania naszego wyra�enia mo�emy sprawdzi	 za pomoc� zaledwie jednego
wiersza — wystarczy wywo�a	 metod� Regex.IsMatch() bez konieczno�ci konstruowania
obiektu klasy Regex. Za po�rednictwem drugiego parametru tej metody nale�y przekaza	
wyra�enie regularne, a za po�rednictwem opcjonalnego, trzeciego parametru mo�na przeka-
za	 ewentualne opcje przetwarzania tego wyra�enia. Je�li nasze wyra�enie zawiera jaki� b��d
sk�adniowy, metoda IsMatch() wygeneruje wyj�tek ArgumentException. Je�li przekazane
wyra�enie jest prawid�owe, w razie znalezienia cz��ciowego dopasowania zostanie zwrócona
warto�	 true; w razie braku takiego dopasowania zostanie zwrócona warto�	 false.

Gdyby�my chcieli u�y	 tego samego wyra�enia regularnego dla wielu �a�cuchów, mogliby�my
podnie�	 efektywno�	 tego kodu, konstruuj�c najpierw obiekt klasy Regex i wywo�uj�c metod�
IsMatch() dla tego obiektu. W takim przypadku pierwszym i jedynym wymaganym parame-
trem metody IsMatch() by�by �a�cuch do przetworzenia. Mo�na by te� u�y	 drugiego, opcjo-
nalnego parametru, który wskazywa�by indeks znaku, od którego metoda IsMatch() mia�aby
rozpocz�	 dopasowywanie danego wyra�enia regularnego. W praktyce przekazana warto�	
reprezentuje liczb� pocz�tkowych znaków przetwarzanego �a�cucha, które maj� by	 ignoro-
wane przez dane wyra�enie regularne. Taka mo�liwo�	 jest cenna w sytuacji, gdy przetwo-
rzyli�my ju� jak�� cz��	 �a�cucha (do pewnego punktu) i planujemy podda	 dalszej analizie
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pozosta�e znaki. Je�li zdecydujemy si� u�y	 tego parametru, powinni�my przekaza	 warto�	
wi�ksz� lub równ� zero oraz mniejsz� lub równ� d�ugo�ci przetwarzanego �a�cucha (w prze-
ciwnym razie metoda IsMatch() wygeneruje wyj�tek ArgumentOutOfRangeException).

Statyczne, przeci��one wersje tej metody nie obs�uguj� parametru wskazuj�cego pocz�tek pod-
�a�cucha dopasowywanego do wyra�enia regularnego. Nie istnieje te� wersja metody IsMatch(),
która umo�liwia�aby przerywanie dopasowywania przed osi�gni�ciem ko�ca �a�cucha. Mo�na
ten cel osi�gn�	, wywo�uj�c metod� Regex.Match("subject", start, stop) i sprawdzaj�c
w�a�ciwo�	 Success zwróconego obiektu klasy Match. Wi�cej informacji na ten temat znaj-
dziesz w recepturze 3.8.

Java
Aby sprawdzi	, czy dane wyra�enie regularne pasuje do ca�o�ci lub cz��ci jakiego� �a�cucha,
nale�y skonstruowa	 obiekt klasy Matcher (patrz receptura 3.3). Powinni�my nast�pnie wywo�a	
metod� find() dla nowo utworzonego lub w�a�nie wyzerowanego obiektu dopasowuj�cego.

Podczas realizacji tego zadania nie nale�y korzysta	 z metod String.matches(), Pattern.
�matches() ani Matcher.matches(). Wszystkie te metody dopasowuj� wyra�enie regularne
do ca�ego �a�cucha.

JavaScript
Aby sprawdzi	, czy dane wyra�enie regularne mo�na dopasowa	 do fragmentu jakiego� �a�-
cucha, nale�y wywo�a	 metod� test() dla obiektu tego wyra�enia. Za po�rednictwem jedy-
nego parametru tej metody powinni�my przekaza	 �a�cuch do przetworzenia.

Metoda regexp.test() zwraca warto�	 true, je�li dane wyra�enie regularne pasuje do cz��ci
lub ca�o�ci przetwarzanego �a�cucha; w przeciwnym razie metoda regexp.test() zwraca
warto�	 false.

PHP
Funkcj� preg_match() mo�na z powodzeniem wykorzystywa	 do wielu ró�nych celów. Naj-
prostszym sposobem jej wywo�ania jest przekazanie tylko dwóch wymaganych parametrów —
�a�cucha z wyra�eniem regularnym oraz �a�cucha z tekstem do przetworzenia (dopasowania
do danego wyra�enia). W razie odnalezienia dopasowania funkcja preg_match() zwraca war-
to�	 1; w przeciwnym razie funkcja regexp.test() zwraca warto�	 0.

W dalszej cz��ci tego rozdzia�u wyja�nimy znaczenie opcjonalnych parametrów funkcji
preg_match().

Perl
W Perlu konstrukcja m// pe�ni funkcj� operatora wyra�e� regularnych (nie — jak mo�na by
przypuszcza	 — kontenera wyra�e� regularnych). Je�li u�yjemy samego operatora m//, w roli
�ród�a tekstu do przetworzenia zostanie wykorzystana zmienna $_.

Gdyby�my chcieli u�y	 operatora dopasowania dla zawarto�ci innej zmiennej, powinni�my
u�y	 operatora wi�zania =~, aby skojarzy	 operator wyra�enia regularnego z odpowiedni�
zmienn�. Zastosowanie operatora wi���cego wyra�enie regularne z �a�cuchem powoduje
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natychmiastowe przetworzenie tego wyra�enia. Operator dopasowywania wzorców zwraca
warto�	 true, je�li dane wyra�enie pasuje do cz��ci lub ca�o�ci danego �a�cucha; w przeciwnym
razie (w przypadku braku dopasowania) operator zwraca warto�	 false.

Gdyby�my chcieli sprawdzi	, czy dane wyra�enie regularne nie pasuje do �a�cucha, powinni�my
u�y	 operatora !~, czyli zanegowanej wersji operatora =~.

Python
Funkcja search() modu�u re przeszukuje wskazany �a�cuch pod k�tem mo�liwo�ci dopaso-
wania danego wyra�enia regularnego do jego cz��ci. Za po�rednictwem pierwszego parametru
tej funkcji nale�y przekaza	 wyra�enie regularne; za po�rednictwem drugiego parametru
powinni�my przekaza	 �a�cuch do przetworzenia. Opcjonalny, trzeci parametr s�u�y do prze-
kazywania ewentualnych opcji wyra�enia regularnego.

Funkcja re.search() wywo�uje funkcj� re.compile(), po czym wywo�uje metod� search() ju�
dla obiektu reprezentuj�cego skompilowane wyra�enie regularne. Sama metoda search()
otrzymuje na wej�ciu tylko jeden parametr — �a�cuch do przetworzenia.

Je�li dopasowanie zostanie znalezione, metoda search() zwróci obiekt klasy MatchObject.
W przeciwnym razie metoda search() zwróci None. Je�li analizujemy zwrócon� warto�	
w wyra�eniu 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 cz��ci tego rozdzia�u.

Nie nale�y myli	 funkcji search() i match(). Funkcji match() nie mo�na u�y	 do odnaj-
dywania dopasowania w �rodku przetwarzanego �a�cucha. Funkcj� match() wykorzy-
stamy w nast�pnej recepturze.

Ruby
W j�zyku Ruby =~ pe�ni funkcj� operatora dopasowywania wzorców. Aby znale�	 pierwsze
dopasowanie wyra�enia regularnego do przetwarzanego tekstu, nale�y umie�ci	 ten operator
pomi�dzy interesuj�cym nas wyra�eniem a odpowiednim �a�cuchem. Operator =~ zwraca
liczb� ca�kowit� reprezentuj�c� pocz�tkow� pozycj� dopasowania znalezionego w danym �a�-
cuchu. Je�li nie uda si� znale�	 dopasowania, operator =~ zwróci warto�	 nil.

Operator =~ zaimplementowano zarówno w klasie Regexp, jak i w klasie String. W j�zyku
Ruby 1.8 nie ma znaczenia, któr� klas� umie�cimy na lewo, a któr� na prawo od tego operatora.
W j�zyku Ruby 1.9 kolejno�	 operandów ma istotny wp�yw na sposób przetwarzania nazwanych
grup przechwytuj�cych (wyja�nimy ten mechanizm w recepturze 3.9).

We wszystkich pozosta�ych fragmentach kodu j�zyka Ruby prezentowanych w tej
ksi��ce b�dziemy umieszczali �a�cuch z przetwarzanym tekstem na lewo, a wyra�enie
regularne na prawo od operatora =~. W ten sposób zachowamy spójno�	 z Perlem,
z którego zaczerpni�to koncepcj� operatora =~, i jednocze�nie unikniemy niespo-
dzianek zwi�zanych z obs�ug� nazwanych grup przechwytuj�cych w j�zyku Ruby 1.9,
które cz�sto prowadz� do powa�nych utrudnie�.
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Patrz tak�e
Receptury 3.6 i 3.7.

3.6. Sprawdzanie, czy dane wyra�enie regularne
pasuje do ca�ego przetwarzanego �a�cucha

Problem
Chcemy sprawdzi	, czy dany �a�cuch w ca�o�ci pasuje do pewnego wyra�enia regularnego.
Oznacza to, �e chcemy sprawdzi	, czy wyra�enie regularne reprezentuj�ce pewien wzorzec
pasuje do danego �a�cucha od jego pocz�tku do ko�ca. Gdyby�my na przyk�ad dysponowali
wyra�eniem <wzorzec�wyra�enia�regularnego>, nasze rozwi�zanie powinno go dopasowa	
do tekstu wzorzec wyra�enia regularnego, ale nie do tekstu Ten wzorzec wyra�enia regularnego
mo�na dopasowa	.

Rozwi�zanie

C#
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mo�na u�y	 nast�puj�cego wywo�a-
nia statycznego:

bool foundMatch = Regex.IsMatch(subjectString, @"\Awzorzec wyra�enia regularnego\Z");

Aby wielokrotnie u�ywa	 tego samego wyra�enia regularnego, nale�y skonstruowa	 obiekt
klasy Regex:

Regex regexObj = new Regex(@"\Awzorzec wyra�enia regularnego\Z");
bool foundMatch = regexObj.IsMatch(subjectString);

VB.NET
Do jednorazowego przeprowadzenia tego prostego testu mo�na u�y	 nast�puj�cego wywo�a-
nia statycznego:

Dim FoundMatch = Regex.IsMatch(SubjectString, "\Awzorzec wyra�enia regularnego\Z")

Aby wielokrotnie u�ywa	 tego samego wyra�enia regularnego, nale�y skonstruowa	 obiekt
klasy Regex:

Dim RegexObj As New Regex("\Awzorzec wyra�enia regularnego\Z")
Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)

Za po�rednictwem jedynego parametru metody IsMatch() nale�y przekaza	 SubjectString,
a samo wywo�anie nale�y wykona	 dla obiektu RegexObj klasy Regex, nie dla samej klasy
Regex:

Dim FoundMatch = RegexObj.IsMatch(SubjectString)
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Java
Gdyby�my chcieli sprawdzi	 tylko jeden �a�cuch, mogliby�my u�y	 nast�puj�cego wywo�a-
nia statycznego:

boolean foundMatch = subjectString.matches("wzorzec wyra�enia regularnego");

Gdyby�my chcieli zastosowa	 to samo wyra�enie regularne dla wielu �a�cuchów, powinni�my
skompilowa	 to wyra�enie i utworzy	 obiekt dopasowuj�cy (klasy Matcher):

Pattern regex = Pattern.compile("wzorzec wyra�enia regularnego");
Matcher regexMatcher = regex.matcher(subjectString);
boolean foundMatch = regexMatcher.matches(subjectString);

JavaScript
if (/^wzorzec wyra�enia regularnego$/.test(subject)) {
    # Udane dopasowanie.
} else {
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
}

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

Perl
if ($subject =~ m/\Awzorzec wyra�enia regularnego\Z/) {
    # Udane dopasowanie.
} else {
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
}

Python
Do przeprowadzenia jednorazowego testu mo�na u�y	 funkcji globalnej:

if re.match(r"wzorzec wyra�enia regularnego\Z", subject):
    # Udane dopasowanie.
else:
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.

Aby wielokrotnie u�y	 tego samego wyra�enia regularnego, nale�y wykorzysta	 skompilowany
obiekt:

reobj = re.compile(r"wzorzec wyra�enia regularnego\Z")
if reobj.match(subject):
    # Udane dopasowanie.
else:
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.

Ruby
if subject =~ /\Awzorzec wyra�enia regularnego\Z/
    # Udane dopasowanie.
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else
    # Próba dopasowania zako�czona niepowodzeniem.
end

Analiza
W normalnych okoliczno�ciach udane dopasowanie oznacza dla programisty tylko tyle, �e
wskazany wzorzec wyst�puje gdzie� w przetwarzanym tek�cie. W wielu sytuacjach chcemy
mie	 dodatkowo pewno�	, �e nasz wzorzec pasuje do ca�ego tekstu, tj. �e przetwarzany tekst
nie zawiera �adnych innych, niepasuj�cych fragmentów. Bodaj najcz�stszym zastosowaniem
operacji kompletnych dopasowa� jest weryfikacja poprawno�ci danych wej�ciowych. Je�li na
przyk�ad u�ytkownik wpisuje numer telefonu lub adres IP z dodatkowymi, nieprawid�owymi
znakami, próba zapisania tych danych powinna zosta	 odrzucona.

Rozwi�zanie polegaj�ce na u�yciu kotwic <$> i <\Z> mo�na by z powodzeniem zastosowa	
podczas przetwarzania kolejnych wierszy pliku (patrz receptura 3.21), a mechanizm wykorzy-
stywany do uzyskiwania wierszy pomija znaki podzia�u z ko�ca tych wierszy. Jak wspomniano
w recepturze 2.5, wymienione kotwice s� dopasowywane tak�e do tekstu sprzed ostatniego
podzia�u wiersza, zatem umo�liwiaj� ignorowanie tego znaku podzia�u.

W kolejnych podpunktach szczegó�owo wyja�nimy rozwi�zania dla poszczególnych j�zyków
programowania.

C# i VB.NET
Klasa Regex frameworku .NET nie udost�pnia funkcji sprawdzaj�cej, czy dane wyra�enie regu-
larne pasuje do ca�ego przetwarzanego �a�cucha. W�a�ciwym rozwi�zaniem jest wi�c umiesz-
czenie kotwicy pocz�tku �a�cucha (<\A>) na pocz�tku wyra�enia regularnego oraz kotwicy
ko�ca �a�cucha (<\Z>) na ko�cu wyra�enia regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopa-
sowanie wyra�enia regularnego do ca�ego przetwarzanego �a�cucha, albo brak dopasowania.
Je�li nasze wyra�enie zawiera podwyra�enia alternatywne, na przyk�ad <jeden|dwa|trzy>,
koniecznie powinni�my pogrupowa	 te podwyra�enia i otoczy	 kotwicami ca�� grup�:
<\A(?:jeden|dwa|trzy)\Z>.

Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek do wyra�enia regularnego mo�emy u�y	 tej samej
metody IsMatch(), któr� pos�ugiwali�my si� w poprzedniej recepturze.

Java
Programi�ci Javy maj� do dyspozycji trzy metody nazwane matches(). Wszystkie te metody
sprawdzaj�, czy dane wyra�enie regularne mo�na w ca�o�ci dopasowa	 do pewnego �a�cucha.
Metody matches() umo�liwiaj� b�yskawiczn� weryfikacj� danych wej�ciowych (bez koniecz-
no�ci umieszczania wyra�enia regularnego pomi�dzy kotwicami pocz�tku i ko�ca �a�cucha).

Klasa String definiuje metod� matches(), która otrzymuje za po�rednictwem jedynego para-
metru wyra�enie regularne. W zale�no�ci od tego, czy dopasowanie tego wyra�enia do ca�ego
�a�cucha jest mo�liwe, czy nie, metoda matches() zwraca odpowiednio warto�	 true lub false.
Klasa Pattern definiuje statyczn� metod� matches(), która otrzymuje na wej�ciu dwa �a�cu-
chy — pierwszy reprezentuje wyra�enie regularne, drugi zawiera tekst do przetworzenia.
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W praktyce na wej�ciu metody Pattern.matches() (w roli drugiego parametru) mo�na prze-
kaza	 dowolny obiekt klasy CharSequence. Mo�liwo�	 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() ka�dorazowo kompiluje
otrzymane wyra�enie regularne, wywo�uj�c metod� Pattern.compile("regex").matcher
�(subjectString).matches(). W tej sytuacji powinni�my korzysta	 z tych metod tylko
wtedy, gdy dane wyra�enie regularne ma by	 u�yte tylko raz (na przyk�ad na potrzeby wery-
fikacji zawarto�ci pojedynczego pola formularza wej�ciowego) lub gdy efektywno�	 naszego
kodu jest nieistotna. Wymienione metody nie zapewniaj� mo�liwo�ci definiowania opcji dopa-
sowywania poza samymi wyra�eniami regularnymi. W razie wyst�powania b��du sk�adniowego
w przekazanym wyra�eniu regularnym opisane metody generuj� wyj�tek PatternSyntax
�Exception.

Gdyby�my chcieli efektywnie u�y	 tego samego wyra�enia regularnego do sprawdzenia wielu
�a�cuchów, powinni�my skompilowa	 to wyra�enie, po czym skonstruowa	 i wielokrotnie
wykorzysta	 obiekt klasy Matcher (patrz receptury 3.3). Mo�emy nast�pnie wywo�ywa	 metod�
matches() dla tego obiektu. Metoda matches() nie otrzymuje na wej�ciu �adnych parametrów,
poniewa� �a�cuch do przetworzenia jest przekazywany ju� na etapie tworzenia lub zerowa-
nia obiektu dopasowuj�cego.

JavaScript
JavaScript nie oferuje funkcji umo�liwiaj�cej sprawdzanie, czy wyra�enie regularne pasuje do
ca�ego przetwarzanego �a�cucha. W�a�ciwym rozwi�zaniem jest wi�c umieszczenie kotwicy
pocz�tku �a�cucha (<^>) na pocz�tku wyra�enia regularnego oraz kotwicy ko�ca �a�cucha
(<$>) na ko�cu wyra�enia regularnego. Powinni�my si� przy tym upewni	, �e dla naszego
wyra�enia nie ustawili�my flagi /m, poniewa� brak tej flagi jest warunkiem dopasowywania
symboli karety i dolara wy��cznie do pocz�tku i ko�ca przetwarzanego �a�cucha. Flaga /m
powoduje, �e oba symbole s� dopasowywane tak�e do znaków podzia�u wiersza w �rodku
�a�cucha.

Po dodaniu kotwic do wyra�enia regularnego mo�na u�y	 metody regexp.test() zgodnie
z procedur� opisan� w poprzedniej recepturze.

PHP
PHP nie oferuje funkcji umo�liwiaj�cej sprawdzanie, czy wyra�enie regularne pasuje do ca�ego
przetwarzanego �a�cucha. W�a�ciwym rozwi�zaniem jest wi�c umieszczenie kotwicy pocz�tku
�a�cucha (<\A>) na pocz�tku wyra�enia regularnego oraz kotwicy ko�ca �a�cucha (<\Z>) na
ko�cu wyra�enia regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopasowanie wyra�enia regu-
larnego do ca�ego przetwarzanego �a�cucha, albo brak dopasowania. Je�li nasze wyra�enie
zawiera podwyra�enia alternatywne, na przyk�ad <jeden|dwa|trzy>, koniecznie powinni�my
pogrupowa	 te podwyra�enia i otoczy	 kotwicami ca�� grup�: <\A(?:jeden|dwa|trzy)\Z>.

Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek do wyra�enia regularnego mo�emy u�y	 tej samej
metody preg_match(), któr� pos�ugiwali�my si� w poprzedniej recepturze.
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Perl
Perl udost�pnia tylko jeden operator dopasowywania wzorców, który zadowala si� cz��cio-
wymi dopasowaniami. Je�li wi�c chcemy sprawdzi	, czy nasze wyra�enie regularne pasuje do
ca�ego przetwarzanego �a�cucha, powinni�my umie�ci	 kotwic� pocz�tku �a�cucha (<\A>) na
pocz�tku wyra�enia regularnego oraz kotwic� ko�ca �a�cucha (<\Z>) na ko�cu wyra�enia
regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopasowanie wyra�enia regularnego do ca�ego
przetwarzanego �a�cucha, albo brak dopasowania. Je�li nasze wyra�enie zawiera podwyra�e-
nia alternatywne, na przyk�ad <jeden|dwa|trzy>, koniecznie powinni�my pogrupowa	 te
podwyra�enia i otoczy	 kotwicami ca�� grup�: <\A(?:jeden|dwa|trzy)\Z>.

Po wprowadzeniu niezb�dnych zmian w naszym wyra�eniu regularnym mo�emy pos�u�y	 si�
rozwi�zaniem opisanym w poprzedniej recepturze.

Python
Funkcja match() pod wieloma wzgl�dami przypomina opisan� w poprzedniej recepturze
funkcj� search(). Najwa�niejsza ró�nica dziel�ca obie funkcje polega na tym, �e funkcja match()
dopasowuje dane wyra�enie regularne tylko do pocz�tku przetwarzanego �a�cucha. Je�li to
wyra�enie nie pasuje do pocz�tku �a�cucha, funkcja match() zwraca warto�	 None. Nieco inaczej
dzia�a funkcja search(), która próbuje dopasowa	 wyra�enie regularne do fragmentu �a�cucha
na dowolnej pozycji i albo odnajduje dopasowanie, albo osi�ga koniec tego �a�cucha.

Funkcja match() nie wymaga, by wyra�enie regularne pasowa�o do ca�ego �a�cucha — dopaso-
wanie cz��ciowe jest akceptowane, pod warunkiem �e rozpoczyna si� na pocz�tku przetwarza-
nego �a�cucha. Je�li wi�c chcemy sprawdzi	, czy nasze wyra�enie regularne mo�na dopasowa	
do ca�ego �a�cucha, powinni�my dopisa	 do tego wyra�enia kotwic� ko�ca �a�cucha (<\Z>).

Ruby
Klasa Regexp j�zyka Ruby nie udost�pnia funkcji sprawdzaj�cej, czy dane wyra�enie regularne
pasuje do ca�ego przetwarzanego �a�cucha. W�a�ciwym rozwi�zaniem jest wi�c umieszczenie
kotwicy pocz�tku �a�cucha (<\A>) na pocz�tku wyra�enia regularnego oraz kotwicy ko�ca
�a�cucha (<\Z>) na ko�cu wyra�enia regularnego. W ten sposób wymuszamy albo dopasowanie
wyra�enia regularnego do ca�ego przetwarzanego �a�cucha, albo brak dopasowania. Je�li nasze
wyra�enie zawiera podwyra�enia alternatywne, na przyk�ad <jeden|dwa|trzy>, koniecznie
powinni�my pogrupowa	 te podwyra�enia i otoczy	 kotwicami ca�� grup�: <\A(?:jeden|
�dwa|trzy)\Z>.

Po wprowadzeniu odpowiednich poprawek do wyra�enia regularnego mo�emy u�y	 tego
samego operatora =~, którym pos�ugiwali�my si� w poprzedniej recepturze.

Patrz tak�e
W recepturze 2.5 szczegó�owo wyja�niono dzia�anie kotwic.

W recepturach 2.8 i 2.9 wyja�niono zagadnienia zwi�zane z wyra�eniami alternatywnymi
i grupowaniem. Je�li Twoje wyra�enie obejmuje wyra�enia alternatywne, które nie wchodz�
w sk�ad �adnych grup, przed dodaniem kotwic musisz je pogrupowa	. Je�li Twoje wyra�enie
nie zawiera podwyra�e� alternatywnych lub je�li wszystkie alternatywy wchodz� w sk�ad
grup, �adne dodatkowe grupowanie nie jest potrzebne do prawid�owego dzia�ania kotwic.




