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 هب انم خدا
 فتهرپیش  ربانهم سازی

 xceptionE: 

می تواند توسط برنامه نویس  ،که در برنامه رخ می دهدخطاهایی 

توان از دستور  وا میکنترل گردد. برای رفع و رجوع خطاها در جا

try-catch .در جاوا استفاده کرد 
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Exception handling in Java consists of declaring exceptions, 

throwing exceptions, and catching and processing 

exceptions.  
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 finallyدستور  

Occasionally, you may want some code to be executed 

regardless of whether an exception occurs or is caught. 

Java has a finally clause that can be used to 

accomplish this objective. The syntax for the finally 

clause might look like this: 

 

  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 Wrapper Classes in Java 

 ,intمثل هایی هستند که دارای یک نوع اولیه داده کالس 

double, char, boolean  استفاده از این با  هستند.و غیره

این   کالس ها می توان یک داده نوع اولیه را به کالس تبدیل کرد.

 هستند. java.langکالس ها در پکیج 

 
 کیهم با داده نوع اولیه ساخت و هم با  wrapper objectیک توان می  :تذکر

 رشته ای که یک عدد را نشان می دهد.

Double d1=new Double (6.0); 

Double d2=new Double (“6.0”); 

 

 

 

https://www.geeksforgeeks.org/wrapper-classes-java/
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 valueOfبا استفاده از دستور  wrapperکالس از  ءشیبه تبدیل  

 

 :wrapper class از ءشی یک داده نوع اولیه به یکخودکارتبدیل  

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 .کالس ها استخراج کرداین  اشیا را از نوع اولیه داده توان مقادیرمی  

 "مثال

 

 را برمی گردانند. مقادیر 

 :مثال

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

استفاده  compareToمقایسه این کالس ها می توان از دستور برای  

 :کرد
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

  ی متدهاسایرWrapper class: 

 رشته های عددی در مبناهای مختلف به عدد تبدیل  

 

radix  رشته مبنایs دهد. را نشان می 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 :مثال

که نمایش داده  10در مبنای  ”11“است. بنابراین  2 ،”11“مثال اول مبنای در 

 است. 3می شود عدد 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

:formatمتد   ازبا استفاده  16به مبنای  10یک عدد مبنای تبدیل  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 ؟زیر چیست هایکدهای خروجی  :تمرین

 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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ی استفاده ای هزانداو اعشاری در هر  حصحی اددکالس برای نمایش اعاین 

ل متدهای کالس شام. این قرار دارد java.mathو در پکیج  می شود

 ،تفریق ،برای جمع 

 باشد. میاعداد بزرگ انده تقسیم و باقیمتقسیم  ،ضرب

 

 

 

اعشار بقیه  ترباالعدد و به  رقم دقت اعشار نمایش داده می شود 20تا خروجی 

 .گرد می شوند

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 divideمتد  

 

 دقت اعشار نمایش داده می شود. scaleمقدار  براساس

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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 :مثال

 
                                                                                                               x is 3:خروجی

y is 7 

z is 10 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 :مثال
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