آموزش متغیرهای  Shortو  Floatدر جاوا
دو نوع متغیر دیگری که می توانید استفاده کنید  shortو floatمی باشند .متغیر  shortبرای ذخیره ی اعداد کوچکتر
استفاده می شود و دامنه ی آن بین منفی  32768و مثبت  32767می باشد .به جای استفاده از  intدر کد خود مانند صفحات
قبل ،می توانستیم از متغیر  shortاستفاده کنیم .اگر مطمئن هستید که متغیری را که مخواهید ذخیره کنید ،بیشتر از 32767
و کمتر از -32768نیست ،باید فقط از متغیر  shortاستفاده کنید.
متغیر  doubleرا که استفاده کردیم ،می تواند اعداد ممیزی شناور واقعا بزرگ را ذخیره کند .به جای استفاهد از، double
متغیر  floatنیز می تواند استفاده شود .هنگام ذخیره ی یک مقدار در یک متغیر ، floatنیاز به حرف  fدر انتهای آن دارید.
مانند مورد زیر:
;float first_number, second_number, answer
;first_number = 10.5f
;second_number = 20.8f

بنابراین حرف  fبعد از عدد اما قبل از نقطه ویرگول در انتهای خط قرار می گیرد .برای مشاهده ی تفاوت بین  floatو
doubleمورد زیر را بررسی کنید.
حساب ساده ) ( Simple Arithmeticبا متغیرهایی که استفاده کرده اید ،می توانید از نمادهای زیر نیز برای انجام
محاسبت استفاده کنید( + :عالمت جمع) _ (عالمت منفی) *(عالمت ضرب که یک ستاره است( / ).عالمت تقسیم که یک
اسلش رو به جلو می باشد ).این تمرین را امتحان کنید :عالمت جمع را که برای اضافه کردن  first_numberو
second_numberاستفاده می شود ،حذف کنید .آن را با نمادهای باال جایگزین کنید ،ابتدا عالمت منفی ،سپس عالمت
ضرب و در نهایت عالمت تقسیم .پاسخ به مورد آخر ،تقسیم ،باید یک عدد واقعا بزرگ به شما ارائه دهد .عددی که باید
برای تقسیم ارائه دهید  0.5048076923076923می باشد .این به این دلیل است که شما از متغیر نوع  doubleاستفاده
کرده اید .به هرحال  doubleرا به  floatتغییر دهید .سپس حرف  fرا به انتهای اعداد اضافه کنید .بنابراین کد شما باید
مانند زیر باشد:
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وقتی که کد باال را اجرا می کنید ،اکنون پاسخ  0.5048077می باشد .جاوا  6عدد اول بعد از ممیز را گرفته و سپس بقیه را
گرد کرده است . ( doubleیک عدد  64بیتی است و  floatفقط  32بیتی می باشد).
در بخش بعد در مورد اهمیت  Operator Precedenceفرا خواهید گرفت.
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