آموزش تغییر به حروف بزرگ و کوچک در جاوا
تبدیل رشته های خود به حروف بزرگ و کوچک کار آسانی می باشد :تنها از متودهای داخلی  toUpperCaseو
toLowerCaseاستفاده کنید.
برای این کار یک پروژه ی جدید را شروع کرده و کد زیر را به آن اضافه کنید:

دو خط اول از کد یک متغیر  Stringبرای حفظ متن " "text to changeتنظیم می کنند و سپس آن را چاپ می کنیم .خط
سوم یک متغیر دوم  Stringبه نام نتیجه را تنظیم می کند .و خط چهارم می باشد که در آن تبدیل را انجام می دهیم:
;) (result = changeCase.toUpperCase

برای استفاده از یک متود  stringابتدا رشته ی مورد نظر را تایپ کنید .برای ما این رشته در متغیر  changeCaseنامیده
می شود .پس از نام متغیر یک نقطه تایپ کنید ،سپس لیستی از متودهای موجود را مشاهده می کنید که می توانید در رشته
ی خود از آنها استفاده کنید . toUpperCaseرا انتخاب کنید ( .متود پس از آن نیاز به پرانتز دارد).
پس از اینکه جاوا لغت را به حروف بزرگ تغییر داده است ،ما رشته ی جدید را به متغیر نتیجه ی خود مرتب می کنیم.
وقتی برنامه اجرا می شود ،پنجره ی  Outputنتیجه ی زیر را نمایش خواهد داد:
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اما شما مجبور نیستید که لغت تغییر یافته را در یک متغیر جدید ذخیره کنید .این کار نیز انجام می شود:
;) System.out.println( "Whole list=" + listTest

در اینجا جاوا تنها با تغییر رشته و بدون نیاز به اختصاص دادن نتیجه به یک متغیر جدید ،به کار خود ادامه خواهد داد.
در عوض اگر می خواهید فقط به حروف کوچک تغییر دهید ،از متود  toLowerCaseاستفاده کنید .این متود درست به
روش متود  toUpperCaseاستفاده می شود.
در بخش بعدی چگونگی مقایسه ی رشته ها را در جاوا مشاهده خواهید کرد.
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