
 

 

 لرَحیمِابِسْمِ اهللِ الرَحْمنَ 

 Stringبر روی  Trimانجام عملیات  ←  ۷۴بخش  –شارپ آموزش سی

 (Jeff Mosawyسیدجعفر موسوی )نویسنده: 

 (GooyaIT.comتی )آیسایت گویاوبدر:  منتشر شده

 قدمهم 

کردیم. در این بخش  Stringدر بخش پیشین از آموزش، شروع به آموزش بخشی از عملیات قابل انجام بر روی نوع داده 

  آشنا خواهید شد. Stringنیز شما با با یکی دیگر از عملیات مهم بر روی 

  انجام عملیات 

هنگامی که بخش قبلی برای شما منتشر شد، دیدید که در توابع و متدهای فراوانی برای انجام عملیات مختلف بر روی 

String نید که سه متد متشابه در رابطه با بیوجود دارند. اگر نگاه دیگری به آن بیندازید، میTrim  کردن وجود دارند؛Trim ،

TrimEnd  وTrimStartتوانید کارکترها را . توسط این متدها، میTrim  کنید. اماTrim چیست؟ 

Trim کاربر  برد. فرض کنید که در یک فرم ازست که کارکترهای اضافی و بیخود اطراف یک متن را از بین میبدین معنی

خواهید که نام خود را وارد کند. اگر این کاربر نام خود را همراه با اضافه کردن فواصل بیخود وارد کند )یعنی قبل از اسم خود می

وارد کند( نتیجه چه می شود؟ خواهید دید که همه ی آن فواصل اضافه، همراه با اسم  spaceیا بعد از اسمش به تعداد زیادی 

 ه داده های شما شده و عمالً جستجوی رکوردها را برای شما سخت تر خواهد کرد.کاربر وارد پایگا

شما می توانید که این فواصل اضافی را حذف کنید و سپس آن ها را در پایگاه داده های خود ذخیره  Trimتوسط متد 

 کنید. اما هر یک از آن سه تابع چه کاری می کند؟

Trimضافی را در هر کجای متن شما را پاکسازی میکند.: توسط این متد هرگونه فاصله ی ا 

TrimEndحذف می کند. ی متن: این متد، فواصل اضافی را در انتها 

TrimStart.این متد، فواصل اضافی را در ابتدای متن حذف می کند : 



 

 

مربوط به  propertyتوانید که  جدید به فرم خود اضافه کنید. می Buttonبه پروژه ی قبلی خود مراجعه کنید و یک 

Text  هر یک ازButton  ها را تغییر دهید. برایbutton  اولText  را“Uppercase”  وارد کنید. برایbutton  ،جدید

text  را“Trim” .وارد کنید 

 رعایت فواصل وارد کنید:مربوط به آن را به شکل زیر همراه با  Textدیگری را اضافه کنید و  Text boxیک 

“   Trimming   “ 

 فرم خود را به شکل زیر درآورید:

 

اد کارکترهای توانیم که تعدما می کلیک کنید تا وارد بخش کد نویسی آن شوید. -جدید خود دابل buttonبر روی 

 محاسبه کنیم. کد زیر را وارد کنید: stringLengthرا توسط  stringموجود در یک 

 

ذخیره می کند. به خط دوم دقت  stringTrimر متغیری به نام ت کرده و دافرا دری text boxخط اول متن موجود در 

را در خود ذخیره  stringTrimتعریف شده و سپس تعداد کارکترهای موجود در متغیر  intکنید؛ در این خط متغیری از نوع 

 وجود به نمایش گذاشته می شود.ی م، تعداد کارکترهاMessage boxمی کند و در خط سوم، توسط یک 

کارکتر که مربوط به خود کلمه  ۸می باشد؛ یعنی عالوه بر  ۴۱ی خود را اجرا کنید، خواهید دید که جواب آن اگر برنامه

Trimming  ،کارکتر مربوط به فواصل موجود در ابتدا و انتهای کلمه است. ۶می باشد 

 ل زیر تغییر دهید:به کد خود بازگشته و کد خود را مطابق شک



 

 

 

، trimزهای موجود برای متد ، فواصل اضافی موجود را حذف کنید، در بین پرانتTrimاگر می خواهید که توسط متد 

 صدا بزنید و از آن استفاده کنید.چیزی قرار ندهید. در واقع، این متد را بدون آرگومان 

ل خط فاصله استفاده شده( را از بین ببرید، شبیه کد زیر اما اگر می خواهید که یک کارکتر خاصی )در اینجا برای مثا

 پاس دهید: Trimعمل کنید؛ آن را در یک آرایه ذخیره کرده و به متد 

  

 


