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1. Po předchozích hodinách jsme již schopni pracovat se základními funkcemi v PhP.
Umíme pracovat s řetězci, proměnnými, cykly, poli atd. V dnešní hodině si ukážeme
příkazy, které nám pomáhají pracovat s řetězci, vytvářet pole z řetězce, zpět z pole
vytvořit řetězec a mnoho dalších.
a. Tabulka příkazů:
Příkaz

Syntax

Chop

Chop($promena);

Trim

Trim($promena);

Strlen

Strlen($promena);

Odstranění mezer na konci řetězce příklad;
„automobil “ = „automobil“
Odstranění prázdných znaků mezer, tabulátorů z řetězce.
Zjistí počet znaků v řetězci „autobus“ = 7, „ autobus
“=9. Počítá mezery jako znaky
Spočítá počet shodných znaků obou řetězců,

Similar_text

Similar_text

str_replace

Popis

($pro1, $pro2);
str_replace(„zaco“,
„co“,$promena);

„autobus“+„automatizace“=4
Nahradí hledanou část náhradou, „v pondělí bude
hezky“ co=“pondělí“ zaco=“uterý“ výstup „v úterý bude
hezky“.
Odstraní z řetězce tagy a script, toto je výhodné

strip_tags

strip_tags(řetězec);

v případě textového vstupu uživatele do stránek kde se
vyhneme hacku, nebo škůdcům.
Vrátí odpovídající hodnotu znaku v asci tabulce u d

Ord

Ord(„d“);

vrátí 100. Tímto můžeme určovat, jestli jména začíná
velkým písmenem.

Chr

Hodnotu čísla převede na odpovídající znak v ascii

Chr(„100“);

tabulce.
Vytvoří z textového řetězce pole, podle zadaných znaků.

explode

Explode(„znak“,$retezec);

Retezec=„Honza-Katka-Ruda“ znak=“-“ vytvoří pole tří
jmen pole=“Honza“,“Katka“,“Ruda“
Vytvoří z pole textový řetězec, podle zadaných znaků

implode

Implode(„znak“,$rezezec); pole=“Honza“,“Katka“,“Ruda“ znak=“-“ vytvoří
retezec=„Honza-Katka-Ruda“
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b. V předchozím bodě jsme si ukázaly některé příkazy pro práci s řetězcy a s poli,
existuje jich však mnohem výce a budete li mít zájem naleznete je na internetu.
Nyní si ukážeme příklady použití těchto příkazů.
i. Využití chop a trim – v případě vstupu uživatele do stránek si nemúžeme
být jisti jestli nevloží omilem nebo úmislně více mezer do textu. Chceme
li s tímto inputem dále pracovat je dobré se těchto mezer zbavit.

ii. Využití strlen pro kontrolu textového řetězce. Kontrolujem jestli se
v řetězcy nachází @.

iii. Užití explode a implode pro odstranění nežádoucích slov z řetězce.
Následující skript může být použit do knihy hostů, na odstranění
expresivních výrazů.
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a. Vytvořte program pro kontrolu příjmení.
b. Program bude mít za úkol zkontrolovat, jestli je první písmeno příjmení velké.
Pokud bude vše je ok pokud nebude přepíše ho na velké.
c. Je důležité brát v potaz že někdo vloží uživatelské jméno s mezerou před, nebo za
příjmením.
d. Program bude zjišťovat jestli je uživatelské příjmení muže nebo ženy. Vycházejte
z toho že poslední 3 znaky českých příjmení u žen končí na „ová“ kdežto mužská
ne.
e. Program provede pozdrav u mužů dobrý den pane, a u žen dobrá den paní/slečno.

Ukázka programu:
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