
 زبان جاوا یها پیتا تاید یمعرف ست؟یچ پیتا تاید -جلسه هفتم 

 
 اتیعمل دیبتوان دیو با دیهست ریبا اطالعات درگ شهیزبان جاوا، هم نطوریو هم یسیبرنامه نو یدر زبان ها

دسته  یدارا میکه قرار است با آنها کار کن ییتاهاید نی. خود ادیداده ها انجام بده نیا یمختلف را رو
 یدسته بند کیدر  چوقتیه cکاراکتر مانند  کیبا  ۲عدد مانند  کیهستند. مثل  یمتفاوت یها یبند

وجود  یسیدر برنامه نو Data Typeتحت عنوان  یداده ها، قسمت نیا یطبقه بند ی. برارندیگیقرار نم
 .دیهمراه باش یبرنامه چها با  پیتا تایبا د ییآشنا یدارد. برا

 در این مقاله سرفصل های زیر بررسی میشوند:
 Data Typeو  ریارتباط متغ

 Primitive ای هیاول یها پیتا تاید
byte )بایت( 

Short 
int 

long 
float 

double 
boolean 

char 
 )مرجع(  Referenceپیتا تاید

Literal های جاوا 
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 Data Typeو  ریارتباط متغ
به عبارت دیگر وقتی یک  متغیر ها چیزی به جز فضای رزرو شده در حافظه برای نگه داری مقدار نیستند.

 متغیر را در هنگام کدنویسی تعریف میکنید، یک مقدار فضا را در حافظه رزرو میکنید.

تایپ( متغیر، سیستم عامل مقدار مموری مورد نیاز را مشخص میکند و تصمیم بر اساس نوع داده )دیتا 
میگیرد که چه چیزهایی میتواند در این فضای مشخص شده، ذخیره شود. بنابراین با مشخص کردن 

( یا decimal(، عدد اعشاری )Integerدیتا تایپ های مختلف برای متغیر ها، میتوانید عدد صحیح )
 آنها ذخیره کنید. دو نوع دیتا تایپ در جاوا وجود دارد:( در Characterکاراکتر )

 ( دیتا تایپ های اولیهPrimitive) 
 ( دیتا تایپ های مرجع یا آبجکتReference/Object) 

 

 Primitiveدیتا تایپ های اولیه یا 
توسط  Primitiveدیتا تایپ های  پشتیبانی میشود. Primitiveدر زبان جاوا از هشت نوع دیتا تایپ 

( نامگذاری شده Keywordزبان برنامه نویسی از قبل تعریف شده اند و با استفاده از یک کلمه کلیدی )
 نوع دیتا تایپ بیاندازیم. 8به این  ا برنامه چی همراه باشید تا نگاه دقیقیاند. ب

 

byte )بایت( 
 بیت از فضای مموری میباشد. 8است که معادل  integerیک  byteدیتا تایپ 

 (-72است ) -128 کمترین مقدار آن 
  (72-1است ) 127بیشترین مقدار آن 
  است. 0مقدار پیشفرض آن 
 Byte  برای ذخیره سازی فضا در آرایه های بزرگ استفاده میشود. در اصل هم به جایinteger 

 است. integerبکار میرود. زیرا چهار برابر کوچکتر از یک 

 دیدن این مقاله در سایت

http://barnamechi.com/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/


 ثال: م

Byte a = 100, byte b = -50 

 

Short 
  دیتا تایپshort  بیتی میباشد. 16یک عدد صحیح عالمت دار 
  (.-152)است  -23768کمترین مقدار آن 
  (.152-1میباشد ) 32767بیشترین مقدار آن 
  دیتا تایپshort جویی در مموری، به عنوان دیتا تایپ  هنیز میتواند برای صرفbyte  استفاده

 کوچکتر است. integerدو برابر از یک  shortشود. یک 
  است. 0مقدار پیشفرض 

 ثال:م

Short s = 10000, short r = -20000 

 

int 
 Int  بیتی میباشد. 32یک عدد صحیح عالمتدار 
  (.-312است. ) -2,147,483,648کمترین مقدار آن 
  (.312-1میباشد. ) 2,147,483,647بیشترین مقدار آن 
 Int  به عنوان دیتا تایپ پیشفرض برای مقادیر عدد صحیح به کار میرود مگر اینکه در حافظه

 دستگاه محدودیت های زیادی وجود داشته باشد.
  است. 0مقدار پیشفرض 

 ثال:م

int a = 100000, ont b = -200000 

 

 



long 
  دیتا تایپlong  بیتی و عالمت دار است. 64یک عدد صحیح 
  (.-632است. ) -9,223,372,036,854,775,808کمترین مقدار آن 
  (.632-1میباشد. ) 9,223,372,036,854,775,807بیشترین مقدار آن هم 
  این دیتا تایپ زمانی استفاده میشود که به بازه ی بزرگتری ازint .نیاز است 
  0مقدار پیشفرض آنL .است 

 ثال:م

Long a = 100000L, long b = -200000L 

 

float 
  دیتا تایپfloat بیت حافظه را اشغال 32ره میکند و را ذخی اعداد اعشاری با دقت یک رقم اعشار 

 میکند.
 Float .عمدتا برای صرفه جویی مموری در آرایه های اعداد اعشاری استفاده میشود 
  0.0مقدار پیشفرض آنf .است 
 Float .هیچوقت برای مقادیر دقیق مانند قیمت ارز استفاده نمیشود 

 ثال:م

float f1 = 234.5f 

 

double 
  دیتا تایپdouble  بیت حافظه را  64مقادیر اعشاری با دقت دو رقم اعشار را ذخیره میکند و

 اشغال مینماید.
  میشود.این نوع داده به عنوان نوع پیشفرض برای مقادیر اعشاری دهدهی استفاده 
  دیتا تایپdouble .هیچوقت برای مقادیر دقیق مانند قیمت ارز استفاده نمیشود 
  0.0مقدار پیشفرض آنd .است 



 ثال:م

double d1 = 123.4d 

 

boolean 
  دیتا تایپBoolean .یک بیت از اطالعات را نیاز دارد 
  :فقط دو مقدار برای این نوع از داده وجود داردtrue  وflase .)درست و غلط( 
 .این نوع از داده ها برای شرایطی استفاده میشوند که فقط به دو مقدار درست یا غلط نیاز داریم 
  مقدار پیشفرض آنfalse .است 

 ثال:م

boolean one = true 

 

char 
 char بیت از حافظه را اشغال میکند. 16ه یک دیتا تایپ تکی است ک 
  کمترین مقدار آن‘\u0000’  ( است.0)یا 
  بیشترین مقدار آن‘\uffff’  ( است.65,535)یا 
  @ این نوع داده برای ذخیره کردن کاراکتر ها استفاده میشود. )مثال حروف و عالمت هایی مانند

 و # در میان کاراکتر ها قرار میگیرند(.

 ثالم

char letterA = ‘A’ 

 

 )مرجع( Referenceدیتا تایپ 
کالس ها های تعریف شده در  Constructorبا استفاده از  (Reference Variables) متغیر های مرجع

از این متغیر ها  تولید میشوند. )اگر با متد های سازنده آشنا نیستید، درس قبلی را مطالعه بفرمایید(.



نیم از یک نوع خاص تعریف میشوند که نمیتوااین متغیر ها  برای دسترسی به ابجکت ها استفاده میشود.
 و غیره. Employee ،Puppyبرای مثال  بعدا آنها را تغییر بدهیم.

  بسیاری از انواع آرایه ها در زیرمجموعه دیتا تایپ های آبجکت های کالس ها وReference  قرار
 میگیرند.

  ،مقدار پیشفرض برای همه این متغیر های مرجعnull .ین همان موردی است که در )ا میباشد
 میشود(. Null Pointer Exceptionاشاره کردیم باعث ایجاد خطای  درس قبلی

  یی که از انواع مختلف تعریف میشوند،میتواند برای همه انواع آبجکت هایک متغیر مرجع 
 استفاده بشود.

 ثال:م

Animal animal = new Animal(“cat”); 

یک متغیر مرجع است که درون آن  animalدر اینجا  را اینگونه در زبان جاوا تعریف میکنیم. objectیک 
 قرار میگیرد. Animalکه معنی نمونه میدهد(، از کالس  Instanceیک آبجکت )یا یک 

 برای توضیح کامل تر به عکس زیر توجه کنید:

 
 

 

 

 



Literal های جاوا 
میدهند. این مقادیر ثابت بدون کد است که یک مقدار ثابت را نشان تکه ای از سورس  literalیک 

 Primitiveها میتوانند به همه انواع  Literal هیچگونه محاسباتی، بصورت مستقیم در کد قرار میگیرند.
 برای مثال: ها اختصاص داده بشوند.

 
byte ،int ،long  وshort ( و 16(، هگزادسیمال )مبنای 10ر سیستم اعداد دسیمال )مبنای میتوانند د

 ( بکار بروند.8اکتال )مبنای 

برای هنگامی که از  0xبرای زمانی که از سیستم اعداد اکتال استفاده میکنید، و مقدار  0مقدار پیشفرض 
 برای مثال: سیستم اعداد هگزادسیمال استفاده میکنید، کاربرد دارند.

 
Literal ( های رشته ایstring ) بسیاری از زبان های برنامه نویسی دیگر، با کنار هم در زبان جاوا مانند

 تعریف میشوند. (Double Quotation) عالمت نقل قول دوتایی نقرار دادن تعدادی از کاراکتر ها درو
 :های رشته ای را در زیر مشاهده میکنید literalنمونه هایی از 

 
Literal  هایی که از جنسchar  یاstring  باشند، میتوانند همه کاراکتر هایUnicode  یک استاندارد(

 برای مثال: را درون خود قرار بدهند. جهانی برای کاراکتر ها(

 

byte a = 68; 
char a = 'A'; 

 

int decimal = 100; 
int octal = 0144; 
int hexa =  0x64; 

 

"Hello World" 
"two\nlines" 
"\"This is in quotes\"" 

 

char a = '\u0001'; 
String a = "\u0001"; 

 



در زیر جدول  پشتیبانی میکند. charو  stringهمچنین زبان جاوا از یک سری کاراکتر خاص برای کنترل 
 را مشاهده میکنید:. در زیر جدول آنها آنها را مشخص میکنیم

 کاراکتر اتیعمل

 n\ خط جدید

Carriage return \r 

Formfeed \f 

 b\ (Back Spaceپاک کردن یک کاراکتر )

 s\ فاصله تک

 t\ (Tabتب )

 ”\ )نقل قول( کوتیشن دابل

 ’\ تکی( تک کوتیشن )نقل قول

 \\ بک اسلش

 ddd\ در مبنای هشتاعداد 

 uxxxx\ هگزا دسیمال UNICODEیک 

 

 جلسه بعد چه چیزی یاد میگیریم؟
در این جلسه بصورت پایه ای با دیتا تایپ ها آشنا شدیم و در جلسه بعدی با انواع مختلف و کاربرد 

جلسه بعدی به شما فهم خوبی از اینکه چطور این موارد را در کالس ها، اینترفیس  های آنها آشنا میشویم.
 ها و غیره در برنامه نویسی جاوا استفاده کنیم، میدهد.

 
 جلسه بعد: انواع متغیرهای جاوا هدجلسه قبل: متد سازن
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