آموزش مقادیرBoolean
مقدار  Booleanمقداری با دو انتخاب می باشد : trueیاyes ، falseیا 1 ، noیا . 0در جاوا نوعی متغیر برای مقادیر
Booleanوجود دارد:
;boolean user = true

بنابراین به جای تایپ کردن  intیا  doubleیا ، stringفقط کافیست  Booleanتایپ کنید( با  bکوچک ).پس از نام متغیر
خود می توانید یک مقدار  trueیا falseاختصاص دهید .دقت کنید که اپراتور مربوط به اختصاص دادن یک عالمت تساوی
( = ) می باشد .اگر می خواهید بررسی کنید که یک متغیر مقداری از چیزی را دارد بخ دو عالمت تساوی ( = =) احتیاج
دارید.
این کد ساده را امتحان کنید:
;boolean user = true
{ )if ( user == true
;)"System.out.println("it's true
}
{ else
;)"System.out.println("it's false
}

بنابراین اولیت عبارت  IFمتغیر یوزر را بررسی می کند ،اگر یک مقدار  trueداشته باشد .بخش دیگر  falseبودن آن را
بررسی می کند .نیازی به عبارت ")"else if ( user = = falseندارید .در انتها اگر اگر چیزی  trueنباشد پس falseمی
باشد .بنابراین می توانید از بخش دیگر استفاده کنید :تنها دو انتخاب با مقادیر  Booleanوجود دارد.
تنها اپراتور شرطی ما در لیست اپراتور  NOTمی باشد .شما می توانید از این اپراتور با مقادیر  Booleanاستفاده کنید.
نگاهی به کد زیر داشته باشید:
;boolean user = true
{ ) if ( !user
;)"System.out.println("it's flase
}
{ else
;)"System.out.println("it's true
}

این کد تقریبا مانند دیگر کدهای  Booleanمی باشد ،به جز خط زیر:
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{ ) if ( !user

این بار قبل از متغیر یوزر اپراتور  NOTرا داریم .اپراتور  NOTیک عالمت تعجب ( ! ) می باشد و قبل از متغیری قرار
می گیرد که سعی در امتحان کردن آن دارید .این اپراتور  negationرا امتحان می کند که به معنای امتحان کردن متضاد
مقدار حقیقی می باشد .از آنجایی که متغیر یوزر بر روی  trueتنظیم شده است!user ،مقادیر  falseرا امتحان خواهد کرد.
اگر یوزر بر روی  falseتنظیم شده بود!user ،مقادیر  trueرا امتحان می کرد .اینطور فکر کنید :اگر چیزی  trueنیست
پس چه می تواند باشد؟ یا اگر  falseنیست پس چیست؟
در بخش بعدی به بررسی  Java Switch Statementsخواهیم پرداخت.
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