
Curso de PHPCurso de PHP

FATEC FATEC -- JundiaJundiaíí

substrsubstr() () 

A funA funçção ão substrsubstr() () éé utilizada para procurar uma utilizada para procurar uma substringsubstring (parte ou peda(parte ou pedaçço de o de 
uma string). Quando o script chama essa funuma string). Quando o script chama essa funçção ela retorna parte de uma string. ão ela retorna parte de uma string. 
Essa funEssa funçção recebe três argumentos (sendo que dois são obrigatão recebe três argumentos (sendo que dois são obrigatóórios e um rios e um éé
opcional). O primeiro argumento opcional). O primeiro argumento éé a string que sera string que seráá analisada, o segundo analisada, o segundo 
argumento argumento éé a posia posiçção de onde comeão de onde começçar a retornar a string e o terceiro ar a retornar a string e o terceiro 
argumento opcional argumento opcional éé o no núúmero de caracteres que a funmero de caracteres que a funçção deve retornar. ão deve retornar. 
LembreLembre--se que a posise que a posiçção do primeiro caractere de uma string ão do primeiro caractere de uma string éé sempre 0. sempre 0. 

Obs.: se utilizarmos no segundo argumento um nObs.: se utilizarmos no segundo argumento um núúmero negativo, ele irmero negativo, ele iráá comecomeççar ar 
a contar a partir do final da string.a contar a partir do final da string.

Observe alguns exemplos abaixo:Observe alguns exemplos abaixo:

<?php<?php
echo (echo (substrsubstr("("FatecFatec", 2)); // Esse exemplo ir", 2)); // Esse exemplo iráá imprimir "imprimir "tectec".".
echo (echo (substrsubstr("("FatecFatec", 1, 3)); // Imprimir", 1, 3)); // Imprimiráá "ate""ate"
echo (echo (substrsubstr("("FatecFatec", ", --2, 1)); // Imprimir2, 1)); // Imprimiráá "e""e"

?>?>
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chrchr() () 

A funA funçção ão chrchr() () éé usada para transformar o cusada para transformar o cóódigo ASCII no caractere digo ASCII no caractere 
correspondente. Observe o exemplo abaixo: correspondente. Observe o exemplo abaixo: 

<?php<?php
echo (echo (chrchr(34)); // Esse exemplo imprimir(34)); // Esse exemplo imprimiráá aspas ".aspas ".

?>?>

ordord() () 

A funA funçção ão ordord() faz o trabalho inverso da fun() faz o trabalho inverso da funçção ão chrchr(), ou seja, você insere o (), ou seja, você insere o 
caractere e ele retorna o valor ASCII correspondente.caractere e ele retorna o valor ASCII correspondente.

<?php<?php
echo (echo (ordord((““CC””)); // Esse exemplo imprimir)); // Esse exemplo imprimiráá 67.67.

?>?>

Verifique a tabela ASCII Verifique a tabela ASCII --> > http://www.asciitable.com/http://www.asciitable.com/
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trimtrim() () 

A funA funçção ão trimtrim() () éé usada para remover os espausada para remover os espaçços em branco no comeos em branco no começço e no final o e no final 
de uma string. Esse recurso de uma string. Esse recurso éé importante quando você deseja fazer a limpeza de importante quando você deseja fazer a limpeza de 
uma string inserida por um usuuma string inserida por um usuáário em um formulrio em um formuláário, por exemplo. Observe rio, por exemplo. Observe 
abaixo um exemplo dessa funabaixo um exemplo dessa funçção: ão: 

<?php<?php
echo (echo (trimtrim("   ("   FatecFatec "); // Esse exemplo imprimir"); // Esse exemplo imprimiráá ""FatecFatec".".

?>?>

strlenstrlen() () 

A funA funçção ão strlenstrlen() retorna o n() retorna o núúmero de caracteres de uma string. Observe o mero de caracteres de uma string. Observe o 
exemplo abaixo: exemplo abaixo: 

<?php<?php
echo (echo (strlenstrlen("("FatecFatec")); // Esse exemplo imprimir")); // Esse exemplo imprimiráá "5"."5".

?>?>
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printfprintf() () 

A funA funçção ão printfprintf() () éé utiliza para exibir sautiliza para exibir saíída formatada. Com essa funda formatada. Com essa funçção você pode ão você pode 
mesclar mesclar stringsstrings com ncom núúmeros inteiros e de ponto flutuante e pode atmeros inteiros e de ponto flutuante e pode atéé formatar formatar 
esses nesses núúmeros. Observe o exemplo abaixo: meros. Observe o exemplo abaixo: 

<?php<?php
$idade = 18; $idade = 18; 
printfprintf("Eu tenho %d anos de idade.", $idade);("Eu tenho %d anos de idade.", $idade);

// Imprimir// Imprimiráá: "Eu tenho 18 anos de idade." : "Eu tenho 18 anos de idade." 
?>?>

No exemplo acima você observou que a funNo exemplo acima você observou que a funçção substituiu %d pelo valor da ão substituiu %d pelo valor da 
varivariáável $idade. Quando você usa %d significa que você quer imprimir vel $idade. Quando você usa %d significa que você quer imprimir um um 
nnúúmero inteiro. No prmero inteiro. No próóximo slide podemos observar uma lista desses ximo slide podemos observar uma lista desses 
especificadores de tipo.especificadores de tipo.
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printfprintf() continua() continuaçção....ão....
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StringStringss

Ponto flutuante em notaPonto flutuante em notaçção cientão cientííficaficaee

Ponto flutuantePonto flutuanteff

Caractere representado pelo valor ASCIICaractere representado pelo valor ASCIICC

Inteiro hexadecimal (com caracteres maiInteiro hexadecimal (com caracteres maiúúsculos)sculos)XX

Inteiro hexadecimal (com caracteres minInteiro hexadecimal (com caracteres minúúsculos)sculos)xx

Inteiro Inteiro octaloctaloo

Inteiro binInteiro bináárioriobb

Inteiro decimalInteiro decimaldd

A funA funçção ão printfprintf() permite que você use v() permite que você use váários especificadores de tipo.rios especificadores de tipo.

// Esse exemplo imprimir// Esse exemplo imprimiráá: "Eu tenho 18 anos e peso 70.5 quilos.": "Eu tenho 18 anos e peso 70.5 quilos."
<?php<?php

$idade = 18;$idade = 18;
$massa = 70.5;$massa = 70.5;
printfprintf("Eu tenho %d anos e peso %f quilos.", $idade, $massa);("Eu tenho %d anos e peso %f quilos.", $idade, $massa);

?>?>
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Termino da aulaTermino da aula


