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 هب انم خدا
 مبانی کامپیورت و ربانهم سازی

 انهم هب زاا  ااوایک رب

 
****************************************** 
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 :Identifiers شناسه ها

 :هستند Identifierشناسه یا  زیر در برنامه فوق کلمات

 

شناسه نام یک متغیر، ثابت، نام متد، نام کالس و غیره می باشد. 

 نامگذاری شناسه ها باید قوانین زیر رعایت گردد:در 

یک شناسه می تواند دنباله ای از کاراکترها شامل حروف  -1

 ، و عالمت $ باشد. ( _ ) Underscoreالفبا، اعداد، 

، و عالمت ( _ ) Underscoreیک شناسه با حروف الفبا،  -2

غلط   3x$ می تواند شروع شود ولی با عدد نمی تواند. مثال" 

 صحیح است. x3 ،$2 ،_a1است اما 

 ,ifیک شناسه نمی تواند از کلمات رزرو شده زبان مثل  -3

else, while .و غیره باشد 

 نامگذاری گردد. true, false, nullیک شناسه نمی تواند  -4

 یک شناسه می تواند هر طولی داشته باشد. -5

با   a2جاوا به حروف بزرگ و کوچک حساس است بنابراین تذکر: 

A2 .متفاوت است 
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ه در طول اجرای برنامه کشناسه ای است : (Variable) متغیر

 مقدارش تغییر می کند.

شود و  ای است که در ابتدا تعریف می شناسه: (Constant)ثابت 

ها با حروف بزرگ در  کند. معموال" ثابت مقدار آن تغییر نمی

استفاده  finalشوند. برای تعریف ثابت از کلمه  برنامه تعریف می

 شود. می

****************************************** 

 ها انواع داده

 های عددی داده -ا

2 توان نشان داد. با یک بیت دو عدد صفر و یا یک را میمثال:
1
=2  

0 

 

1 

2با هشت بیت 
8
 است. 255تا  0عدد که از  256=

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

255 1 1 1 1 1 1 1 1 
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و  0اگر یک بیت برای عالمت در نظر گرفته شود، عالمت مثبت با 

  ، در این صورت خواهیم داشت:1عالمت منفی با 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         

127 1 1 1 1 1 1 1 0 

: 2
7
عدد( و در حوزه  128) 127تا  0در حوزه مثبت از  128=

 عدد(. 128) 128-تا  1-منفی از 

 

****************************************** 

 تذکر: اعداد اعشاری به صورت تقریبی ذخیره می شوند.
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 مثال: 

 تعریف ثابت در برنامه 

final double PI=3.14159; 

final int MAX_IT=100; 

 

 و مقدار دهی تعریف متغیر در برنامه 

double x1; 

int i=1; 

x1=19; 

****************************************** 
 

 خواندن داده های عددی 

برای خواندن داده های عددی بایستی از متدهایی که در کالس 

Scanner  .این کالس در پکیج است، استفاده کرد java.util 

برای این کار طبق قوانین کالس ها در جاوا، برای قرار دارد. 

در صورت قابلیت دسترسی به آن  استفاده از متدهای یک کالس

 متدها، باید شی از کالس تعریف کنیم به صورت زیر:

Scanner input = new Scanner (System.in); 
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 مثال:

 

****************************************** 
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 عملگرها  

 عملگرهای عددی 

 

 

 

توجه شود که در مورد تقسیم، نتیجه تقسیم صحیح خواهد بود 

هر دو عملوند صحیح باشند و اعشاری خواهد بود اگر یک  اگر

 عملوند اعشاری باشد:

 
****************************************** 

  



8 
 

  انتساب عددیعملگرهای 

 

 

 مثال: 

 

 

****************************************** 

  افزایش و کاهش یک واحدعملگرهای 
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مثال: 

 

 
****************************************** 

 


