آموزش متد جایگزینی ) (replaceدر جاوا
متود جایگزینی ) (replaceبرای جایگزین کردن همه ی وقایع مربوط به یک کاراکتر در یک رشته ی خاص استفاده می
شود .این جمله را در نظر بگیرید:
"?"Where are you books
ما قصد داریم که لغت " "yourرا جایگزین ""youکنیم .کد مربوط را در اینجا مشاهده می کنید:

روش های زیادی در استفاده از متود  replaceوجود دارد و آنها در آنچه بین پرانتزهای متود قرار می گیرد با یکدیگر
متفاوت هستند .ما یک ترتیبی از کاراکترها را با ترتیبی دیگر جایگزین می کنیم .کاما مانند کلمه ی  ، withاین دو را از
یکدیگر مجزا می کند.
همچنین می توانید یک کاراکتر مجزا را جایگزین کنید:

) '@' aString.replace( '£',

کد فوق "@  "Replace £ withرا می خواند.
(شما می توانید از چیزی به نام عبارت متداول ) (regular expressionدر متودهای جایگزینی خود استفاده کنید ،اما این
مسئله خارج از این آموزش می باشد).
Trim
شما فضاهای سفید را می توانید در رشته های خود مرتب کنید .فضای سفید مواردی مانند کاراکترها ،تب ها و کاراکترهای
newlineمی باشند – به عبارت دیگر کاراکترهایی که شما نمی توانید ببینید .استفاده از متود  trimآسان می باشد:
;" String amend = " white space
;) (amend = amend.trim
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و " "whiteبعد از رشته ای که می خواهید اصالح کنید ،قرار می گیرد .کاراکترهای خالی قبل از لغت  trimبنابراین متود
.در کد باال حذف خواهند شد " "spaceپس از
اکنون .روی رشته های وارد شده فکر بسیار خوبی می باشد  trimاگر از طرف یوزر ورودی دریافت می کنید ،استفاده از
.اجرای رشته را رها کرده و ادامه می دهیم .بخش بعد رشته های فرمت شده از متن می باشند
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