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 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

 اه رد جاوا دادهانواع 
 داده های عددی 

 های صحیح داده 

 byte 

 short 

 int 

 long 

 های نوع اعشاری داده 

 float 

 double 

 کاراکترینوع های  داده 

 منطقی یا نوع های  دادهBoolean 

 ای یا  های رشته دادهString 

########################################## 
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 های کاراکتری: داده

 باشند.  کاراکترها شامل حروف، اعداد و عالئم می

 :تعریف کاراکترها 

char  ch1=’a’; 

char  ch2=’3’; 

char  ch3=’$’; 

های نوع کاراکتری به صورت توالی از صفر  دادهدر جاوا، : 1تذکر

شوند.  ذخیره می(Unicode) ها در حافظه در دو بایت  و یک

2بنابراین 
16

توان نمایش داد. قبال" از یک  کاراکتر را می 65636=

، شد ای ذخیره کاراکترها استفاده میبر (ASCII code)بایت 

2بنابراین 
8
کاراکتر قابل نمایش و ذخیره بود که این تعداد  256=

ها مثل زبان چینی که تعداد حروف آن زیاد  بانز برای برخی از

 .بودبود، مشکل ساز 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange  (  
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ASCII code / Unicode:  

 

 :نمایش کاراکترها در حافظه 
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خواندن کاراکترها در جاوا وجود ندارد. برای متدی برای : 2تذکر

ها به  توان از متدهای کار با رشته خواندن یک کاراکتر در جاوا می

 صورت زیر استفاده کرد:

توان برای خواندن  میهاست  که برای خواندن رشته ()nextLineدستور  از

 .کرداستفاده کاراکترها 

 

 

عملیات محاسباتی انجام توان  های کاراکتری می روی داده :3تذکر

 داد:

char  ch = ’a’ + 2;   //ch=’c’ 
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########################################## 

 در نوشتن یک برنامه کاراکترهای زیر کاربرد خاصی دارند:تذکر: 

 

########################################## 
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 (Castingتبدیل نوع )عملگر  

های  ها را به نوع توان داده می عملگرهای تبدیل نوع،با استفاده از 

 مختلف تبدیل کرد.

 

 
########################################## 

 :booleanمنطقی یا  های داده

از ورودی خوانده  .هستند falseیا  trueدارای ارزش ها  این داده

 به صورت زیر تعریف می گردند:و  نمی شوند

boolean flag=true; 

boolean state=false; 
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 عملگرهای منطقی 

 

 جداول درستی 
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  ای رابطهعملگرهای 

 

########################################## 
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 اولویت عملگرها 

چنانچه عباراتی به صورت زیر نوشته شوند، چگونه محاسبه 

 گردد؟ می

a = c + d – e * s / t + ( m – k);  

n += p –q % 10; 

پرانتز باالترین اولویت را دارد. در صورتی که پرانتز نباشد 

 لویت عملگرها در جاوا مطابق جدول زیر است:وا
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 مثال:

 

 

########################################## 

 :Stringرشته ها یا 

 به توالی از کاراکترها رشته گفته می شود.

توان از آنها  اند و می در قالب کالس تعریف شده رشته ها در جاوا،

 یا یک متن استفاده کرد. و برای خواندن یک کلمه، یک جمله

 

 گردد و مقداردهی اولیه می رشته به صورت های زیر تعریف:  

 

String s1; 

String  s2 = "Hello"; 

s1= "Hello"; 

 :عمل می کنیم برای تعریف رشته تهی )رشته ایی به طول صفر( به صورت زیر

 
String str = ""; 

 خواندن یک رشته از ورودی 

 استفاده می کنیم. ()next() , nextLine اتاز دستور
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 :()nextدستور  خروجی

 در این دستور انتهای یک رشته را رسیدن به کارکتر سفید مشخص می کند.

 

 :()nextLineدستور  خروجی

 مشخص می کند. Enterبا زدن کلید در این دستور انتهای یک رشته 
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رشته ها را می توان با استفاده از + و یا =+ به هم چسباند تذکر: 

 و رشته های جدیدی تولید کرد.

 

########################################## 

 دستورات چاپ و نمایش داده ها و نتایج

 System.out.print(…) 

 System.out.println(…) 

 System.out.printf(…) 
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  دستورprint  وprintln: 

int a=14, b=13; 

System.out. print(“a=” +a +“\nb=”+b); 

 a=14     چاپ

     b=13 

 

 کاراکترهای خاص 
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 :1 مثال

 

 :2 مثال

 

 دستور:printf دستور چاپ با فرمت 

 

 

 :کاراکترهای فرمت 

 



15 
 

 مثال:

 

  معادل دستورprint :دستور فوق 

System.out.print ("count is”+ count +”  and  amount is “+ amount); 

 

 توان طول میدان را تغییر داد: می 

 

 

System.out.printf("%5.2f", 16.7683);      :مثال       

 16.77   چاپ

 

 

 توان سمت چپ یا سمت راست میدان چاپ کرد: می 
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########################################## 

 


