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១.១  សេចក្ត ីស ដ្ ើម 

⬜Regular Expression  គឺជាលំដារ់ននតឿអ្ក្សរពិសេេ (special sequence 

of characters)ដែលជឿយអ្នក្ក្ន ុងការ៖ 

☞ ដេវ ងរក្តឿអ្ក្សរ ឬេំណំុននតឿអ្ក្សរ ។ 

☞ ផ្លា េ់រដ ើរតឿអ្ក្សរដែលរក្ស ើញស ោះសៅជាតឿអ្ក្សរមឿយស្សងសទៀតសៅក្ន ុង

្រសោគដតមឿយ  ។ 

⬜ពាក្យកាត់ររេ់ Regular Expression គឺជា regex  ។ 

⬜Java បាន ដ្ល់នូវ package មឿយគឺ  java.util.regex េំរារ់ជាគំរ ូ(Pattern) គ្ ើរ

គ្ងជាមឿយ   Regex ។ 



១.១  សេចក្ត ីស ដ្ ើម 

⬜ក្ន ុង java.util.regex package មាន៣ Class េំខាន់ៗ៖ 

 
Pattern Class 

Matcher Class 

PatternSyntaxE
xception 

Pattern object គឺជាតំណាងឲ្យតំ ក្់កាល compiled នន Regular 
Expression . The Pattern class គឺមិនបាន ដ្ល់នូវ public 
constructors សទ ។ សែើមបីរសងក ើតនូវ Pattern object បាន , ែំរូងអ្នក្

្តវួស វ្ ើការសៅនូវ public static compile methods មឿយ  សដាយស វ្ ើការ

សបាោះ Regular Expression ជា Argument ឲ្យ។ Class 

Matcher Object គឺជាមា៉ា េុីនដែលស វ្ ើការរក្ដ្រគំរ(ូPattern) ដែល 

pattern object បានរសងក ើតសំើង ជាមឿយនឹងអ្ក្សរ ឬសលខដែលបាន

រញ្ច ើលជា Argument សៅក្ន ុង Matcher object ។ Matcher Class 
ែូចសៅនឹង Pattern  class ដែរ គឺមិនមាន public constructors 

(សមើលសមសរៀន constructor)សទ។ Class 

PatternSyntaxException object គឺស្រើេំរារ់្តៀតពិនិតយសមើល
ថាសតើ Pattern ដែលសយើងេរសេរ្តវួលក្ខណដែរឬសទ ្រេិនសរើខុេវានឹង

រង្ហា ញ error សពលសយើងស វ្ ើការ compile ។ 



⬜សេទ ើរដត្គរ់ភាសា Programming ទងំអ្េ់ មានមា៉ា េុីនដាច់សដាយដំក្មឿយដែល

េំរារ់ស្រើសែើមបី្រតិរតដ ិ (execute) Regex ។ 

⬜Regex ស វ្ ើ្រតិរតដ ិ (execute) សលឿនជាង  index()  Methods និង

substring() Methods។ 

⬜ស វ្ ើឲ្យកូ្ែមានរសរៀរសរៀររយ កូ្ែេរសេរតិច និងខា ី ។  

១.២  សេតុអ្វ ីបានជាស្រើ Regex 



១.៣  ្រសេទររេ់ Regex 

⬜ វវ ធ្ ីស្រើ្បាេ់ Regex ្តួវបានយក្មក្ស្រើ្បាេ់សេទ ើរដតគ្មា នដែនក្ំណត់។ ភាសា

មូលដាា នេំរារ់ស្រើក្ន ុង Regex បានដរងដចក្ជា  ៣ ថាន ក្់(Class)គឺ៖ 

Character Class Quantifiers Meta-characters 



១.៣  ្រសេទររេ់ Regex 

Regular Expression និយម្ន័យ 

. 
េំរារ់សលខ,  តឿអ្ក្សរ,និមិតដេញ្ញា ស្សងៗ សេើយ

មឿយតឿ  

\d េំរារ់្គរ់សលខពីវ០ ែល់វ៩ 

\D េំរារ់មិនដមនជាសលខ 

\s េំរារ់អ្ក្សរដែលភាា រ់ជាមឿយការែក្ឃ្លា  

\S េំរារ់អ្ក្សរដែលមិនភាា រ់ជាមឿយការែក្ឃ្លា  

\w 
េំរារ់តឿអ្ក្សរពី a ែល់ z  

ពី A ែល់ Z និង ពីវ០ ែល់វ៩  

\W មិនេំរារ់ពាក្យតឿរអ្ក្សរ : [^\w] 

⬜ Character Class: 

⬜ ្តួវបានស្រើេំរារ់ក្ំនត់នូវអ្តថរទ(text) ថាជាលក្ខណៈអ្ក្សរ ឬសលខ ឬមិនដមន

អ្ក្សរ មិនដមនសលខននគំរ ូ (pattern) 



១.៣  ្រសេទររេ់ Regex 

្បងេទ និយម្ន័យ 

* ដេវ ងរក្េូនយែង ឬ ស្ចើនែង 

+ ដេវ ងរក្ ១ែង  ឬ ស្ចើនែង 

? ដេវ ងរក្  ១ែង ឬ  ស្ចើនែង 

{n} ដេវ ងរក្ចំនឿន n ែង 

{n,} ដេវ ងរក្ោ៉ា ងសោចណាេ់ n ែង 

{n,m} 
ដេវ ងរក្ោ៉ា ងសោចណាេ់ n ែង រ៉ាុដនដមិន

ស្ចើនជាង m ែង 

⬜ Quantifiers: 

⬜ Quantifiers អាចស្រើសែើមបីរញ្ញា ក្់ពីចំនឿនឬ្រដវងដែលជាដ ន្ក្មឿយនន  Pattern 

គឿរដត គ្ ើ្ គងឬស វ្ ើសំើងវ ធញ។ Pattern និងចងសៅជា្ក្មុក្សនោមខាងស វ្ងរ ទ រ់

ពីខល េនររេ់វា។ 



១.៣  ្រសេទររេ់ Regex 

Regular Expression និយម្ន័យ 

\ ចាក្សចញសៅកាន់  meta-character រ ទ រ ់

^ ដេវ ងរក្ពីចំនុចចារ់ស ដ្ើមននរ ទ ត់ 

. ដេវ ងរក្្គរ់្រសេទតឿអ្ក្សរសលើក្ដលងចូលសៅរ ទ ត់ថ្ាី 

$ 
ដេវ ងរក្ចុងស្កាយននរ ទ ត់ (ឬមុននឹងចារ់ស ត្ើម

រ ទ ត់ថ្ាី) 

| ស្ជើេសរ ើេណាមឿយក្៍្តវួ (សេា ើរនឺង or) 

() េំរារ់ដាក្់ជា្ក្មុ 

[] 
គ្ ើ្ គង្គរ់តឿអ្ក្សរ ឬសលខ ឬេញ្ញា ស្សងៗ ដែលមានសៅ

ក្ន ុង “[]” 

⬜ Meta-characters: 

⬜ Meta-character គឺ្តួវបានស្រើសែើមបីចងជា្ក្មុ ដចក្ជា្ក្មុ និងអ្នុវតត

្រតិរតដ ិការពិសេេក្ន ុងគំរ(ូPattern)។ 



១.៤  ការស្រើ្បាេ់ Backslashes 

⬜ សៅក្ន ុង Java ការស្រើ Regex ្តួវដាក់្ដថ្ម “\” ចំសពាោះ Regex ណាដែលមាន “\” 

សេើយ្សារ ់ស្ពាោះសៅក្ន ុង Java មាន “\” ្សារ់ ែូចសចនោះ Java  អាចនឹង្ចំំ សៅ

សពលស្រើ្បាេ់ Regex 

 

    ឧទេរណ៍៖ 

 

  \w          ->        \\w 

  \s           ->         \\s 

  \d           ->         \\d 
  \             ->          \\\\ 

 



១.៥  រសរៀរស្រើ្បាេ ់Regex  

⬜ការស្រើ្បាេ់ Regex មានវ២រសរៀរ៖ 

☞ រសរៀរទី១៖ ការស្រើ្បាេ់ Methods ជាមឿយនឹង String Class 

☞ រសរៀរទី២៖ ការស្រើ្បាេ់ Class ក្ន ុង java.util.regex package  



១.៥  រសរៀរស្រើ្បាេ ់Regex  

⬜ String  សៅក្ន ុង Java មាន Methods ្សារ ់ដែលេំរារ់ស្រើ្បាេ់ជាមឿយនឹង 

Regex គឺ៖ 

ចំណា:ំ  

 String.replace() មិនសាគ ល់ Regular Expression សំើយ 

Method ដណ ំ 

s.matches("regex") 
សបាោះតំនលជា True និង False សៅសពលដែលអ្ក្សរដែលបាន

គ្ ើ្ គងក្ន ុងអ្ញ្ញា ត s ទងំមូលអាច គ្ ើ្ គង្តវួ 

s.split("regex") 

រសងក ើត Array ននអ្ញ្ញា ត s រ ឿចកាត់ពាក្យ ឬ regex ដែល

សបាោះឲ្យស ោះសចាល។ ពាក្យ ឬ regex ដែលកាត់ស ោះមិន្តវួ

បានរង្ហា ញសៅក្ន ុងលទធ្លសទ 

s.replaceFirst("regex", 
"replacement“) 

ផ្លា េ់រត ើរនូវអ្ក្សរែំរូងដែលបានរក្ស ើញមុនសគ 

s.replaceAll("regex", "replacement") ផ្លា េ់រត ើរនូវអ្ក្សរទងំអ្េ់ដែលបានរក្ស ើញ 



១.៥  រសរៀរស្រើ្បាេ ់Regex  

• ្តវួ ៖ 

ក្ន ុង Matcher Class មាន២method េំរារ់

ស វ្ ើការ គ្ ើ្ គង៖ 

▪ Matcher.matches() វា្េសែៀងសៅ

នឹង Method s.matches()(slice 

ខាងសលើ) ដែលេំរារ់រញ្ច ើលនូវអ្ក្សរ 

ឬសលខ ឬេញ្ញា ដែលចង់ គ្ ើ្ គង 

▪ Matcher.find() ដេវ ងរក្អ្ក្សរ ឬ

សលខដែលមានសៅក្ន ុង 

Matcher.matches() 

៤ 

▪ ការរសងក ើត Pattern object ជាមឿយ

នឹង Pattern Class។ Pattern object 

អ្នុញ្ញា តឲ្យរសងក ើតនូវ Matcher 

object 

២ 

▪ ការរសងក ើត Matcher object 

ជាមឿយនឹង Matcher Class 
៣ 

១ 
▪ Import java.util.regex.Pattern 

▪ Import java.util.regex.Matcher  

▪ Import java.util.regex.* 
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