
  :تعريف متغير 

در آن بخش در مورد تعريف متغيرها توضـيحي داده نـشد            . گفتيمDelphiدر مورد بدنه اصلي برنامه      

  .حال به اين مساله و مساله تعريف ثوابت مي پردازيم

  :شكل جزيي زير را دارد varبخش
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var name : data type ;

name : data type ;
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><در مورد نام متغير در بخشهاي قبل صحبت كرديم و همان قواعـد در انتخـاب                  name     هـا الزم و 

 typeه اي اسـت كـه يـا شـما در بخـش      يا نوع داده هم در واقع اسامي انواع دادtypedataبخش  . كافيند

عدد صحيح " اسم نوع داده  Intergerبه عنوان مثال  .  استاندارد است  Delphiتعريف كرده ايد و يا در خود        

 در فصل پنجم به تفصيل مـورد  typeش نحوه ايجاد انواع داده در بخ .  وجود دارد  Delphiاست كه در خود     " 

  .بحث قرارخواهد گرفت

  در حال حاضر به انواع داده موجود مي پردازيم

 4 عدد حسابي    Integer: بايتي   4و عدد صحيح   longInt=Integer,SmallInt: ي   بايت 2عدد صحيح   

و عدد byte:  بايتي 1و عدد حسابي  Real: عدد حقيقي  shortInt:  بايتي 1و عدد صحيح Cardinal: بايتي 

  Extended: و عدد حقيقي توسعه يافته charو حرف string: رشته حروف word:  بايتي 2حسابي 

لذا خالي . نكه قبالً چند بار ذكر شده داده ها يا همان متغيرها بخشهايي از حافظه اندچنا: اعداد صحيح  

  !از لطف نيست كه چگونگي برخورد بصورت عدد صحيح با حافظه را بررسي كنيم

در اين حالت به سادگي با در نظر . ساده ترين روش برخورد با حافظه برخورد بصورت عدد حسابي است

Bit گرفتن هر بيت حافظه    Binary Digit
∆
بصورت رقم مبناي دوي يك عدد بخش حافظه        )  رقم دودويي    =



ح

حح

 حافظه

 حافظه ظهحاف

  : حافظه است درمثالً وقتي ترتيبي از صفر و يكها بصورت زير. را عدد حسابي گرفت

                                                            ( )01101001 105
∆
=  

  .مه اعداد مثبت و يا صفرند لذا مجموعه حسابي بدستي مي آيددر اين روش برخورد ه

براي آنكه عدد هاي منفي را نيز داشته باشيم بايد بخشي از فضاي متغير عدد را به مثبت يا منفي بودن  

يك روش ساده در نظر گرفتن بيت عالمت است مثالً آخـرين بيـت سـمت چـپ را عالمـت                . آن نسبت دهيم  

  .بگيريم

                    عدد        عالمت                                                                             

( )01101001 105 11101001 105, ( )= + = −  

  

  :حال براي آنكه خود را هم آزموده باشيد بدون خواندن پاراگراف بعدي به سئوال پاسخ دهيد

چگونه استفاده ناصـحيح از حافظـه   : راهنمايي ( دي است اينگونه در نظر گرفتن منفي و مثبت چه ايرا     

  ؟)مي كند

و اين خود ) 00000000(و يكي ) 10000000(و نماد پيدا مي كند يكي ددر اين نوع برخورد عدد صفر 

ه عنـوان سـاده تـرين              . عدم استفاده صحيح از حافظه است      اما مساله بعدي جمع و تفريق، دو عدد صحيح ـب

در جمع اعداد حسابي مشكلي وجود ندارد  مانند جمع كردن انـسانها رقـم بـه رقـم     . اعمال روي اعداد است   

 1 بـر  10 ها كه مشابه 1 بر 2به اين  ( هاي الزم را هم در نظر مي گيريم 1 بر   2عددها را با هم جمع مي كنيم و         

راي ذخيـره         تنها اشكال ممكن عدم و    . ) مي گويند Carryدر جمع مبناي ده است رقم        جود فـضاي كـافي ـب

  مثالً . نتيجه جمع است

  !يا سرريز مي گويند زيرا رقم دودويي از ظرف حافظه سرريز كرده استOverflowبه اين حالت 

  



10010000  

10100100  

+  

00110100  1  

  براي رقم حافظه نداريم                                                                                                                    

  

ذا روش      ! حال براي جمع دو عدد صحيح چه كنيم؟        مكمـل  " با روش باال اين كار بسيار مشكل اسـت ـل

ابتدا به پايـه تئـوري ايـن روش مـي     .  براي نمايش اعداد صحيح استفاده مي شود)"two's complement(دو

اسـت، در ايـن     ) بيت  ∆(  Byte1كه حافظه ذخيره هر عدد محدود است مثالً فرض كنيد           پردازيم، گفته شد    

  : دو عدد باشندβ وα نهم را در نظر مي گيريم كه تاثيري در مقدار حافظه ندارد لذا اگر فرضيحالت بيت 

                                            ( )8 8
2 2α β α β α β α β+ − ≅ − → − ≅ + −  

لذا ) چرا؟ (  بيتي است يعني بيت نهم آن صفر است       8بيتي باشد حتماً     8عدد  βاگر  β−82از طرفي   

را در حافظـه  −βاين انگيزه باعث مـي شـود كـه    . تفريق استمعادل ي يك عدد " با مكمل دو  " عمل جمع   

ه          β−82سئوال پيش بيايد محاسبه     است  ممكن  .  ذخيره كنيم  β−82بصورت    چگونه اسـت؟ ايـن كـار ـب

  صورت مي پذيرد مثالً 1 منطقي كردن عدد و جمع آن با notسهولت و با 

                                                                                          not  

( ) ( ) ( )8
2 2 22 01010011 10101100 1 10101101− = + =  

  .ارد عمل تفريق هم به سهولت ممكن مي شوددبا اين روش عالوه بر آنكه هر عدد حتي نمايش يكتا 

  :قيقياعداد ح

 براي ذخيره اعداد حقيقي چه روشي را پيشنهاد مي كنيد؟ باز هم از ساده تـرين روش شـروع كنـيم،     

مي توان چهار بيت آن را بعد مميز و چهار          ! ) چنين نوع داده اي وجود ندارد     (  بايتي حقيقي داريم     1يك عدد   



  .بيت آن را قبل مميز در نظر گرفت

  

7601100111 21010100100          يا  ≅. .≅    

qÃµ¶ ®L¤ qÃµ¶ k•M

  

  .باز هم براي آزمودن خود محدوديت هاي روش را بررسي كنيد

 456/232در اين روش چه مي كرديد؟ مثالً بـراي نمـايش          . راه ديگر استفاده از روش نماد علمي است       

22روش نمايش بصورت  32456 10/   .پايه عدد را ذخيره كردبا اين ايده مي توان توان ده و مقدار . است×

¾ÄIQ ·H¼U
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720
01100111 1.2 10≅ ×              4

20 4
10100100 2.0 10≅ ×         

  

ه روش اول     . با اين روش بازه وسيعتري از اعداد حقيقي قابـل نمايـشند             و روش دوم  intpofixedـب

point floating      روش اول براي محاسبات جمع و      . ت هاي خاص خود را دارد      گويند هر روش مزايا و محدودي

  .تفريق و روش دوم براي ضرب و تقسيم بهترند

 RealExtended  است و لذا هر دو نوع pointfloating روش استاندارد كار با اعداد حقيقي روش 

 را در كار با اعـداد بررسـي كنيـد البتـه در      point floatingبراي تمرين مشكالت روش     . براين مبنا هستند  

 باشد 10و0روش نمايش اندكي با نماد علمي فرق دارد و عدد پايه بجاي آنكه بين point floating استاندارد

3232 است يعني 1و0بين  456 0 232456 10/ /= ×  



  :رشته ها و حروف 

 0از كد .  عدد بود256تعداد حروف Dosدر دنياي قديمي .  اعداد هستند حروف در دنياي رايانه همان

 بايت، لذا در نمايش حروف كه هر حرف را قرار مي داديم و شكل آن نمايش داده مي شد              1 يعني   255الي كد   

' حرف 65مثالً شكل كد     'A     حـرف    48و شكل كـد ' 'θ در نـسخه هـاي قـديمي        . بـودWindows   يعنـي 

) هم روش تقريباً بر همين منوال است اما در نسخه هاي بعدي           98و95و1/3 )NTXP  2هر حرف كـد  2000,,

 مـي  Unicodeكـدهاي  XPو به كـدهاي حـروف در     ASCIIكدهاي  Dosبايتي دارد به كدهاي حروف در       

  . تعداد بسيار بيشتري حرف و نماد وجود داردUnicodeمسلماً در روش . گويند

 بايتي است و لذا كامالً بـا  1يك كد Delphiپس از اين توضيح بايد بگوييم كه روش ذخيره حروف در          

) است در مورد حروف      ASCIIروش   )characters     طول يك . مساله ديگري وجود ندارد اما در مورد رشته ها

رشته حرفي چقدر است؟ يعني يك رشته حرفي تا كجاي حافظه ادامه دارد؟ براي معين كردن اين مساله بايد          

ASCIIZ روش ،يك روش. به نحوه ذخيره سازي رشته ها پرداخت    
∆

=+ ZeroASCII يعنـي انتهـاي   . اسـت

 است ذخيره طول و مشخصات رشته حرفـي در      Delphiروش ديگر كه روش       .  است )0(يك رشته حرفي كد   

 ' 'هر جا درونيعني ابتدا در حافظه طول رشته را مي نويسيم و سپس خود رشته را . ابتداي رشته حرفي است

  . را نوشته ايمد قرار دارد ك\ده نماد حرف و هر جا بو

  

‘z’ ‘a’ ‘m’ ‘a’ ‘n’ ‘i’

‘z’ ‘a’ ‘m’ ‘a’ ‘n’ ‘i’\6

Asciiz

Delphi’s approach 

  

><>=<از دستور براي نسبت دادن مقادير به متغيرها      valuename  nameاستفاده مي شود بجاي :

  .مقدار آنرا قرار دهيدvalueاسم متغير و بجاي 



  . مثال
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var

X : Integer ;

Y : Re al ;

N : String ;

C : Char ;

begin

X : ;

Y : . ;

C : ' B'

N : " Zamani";

end .
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  .است كه در فصل پنجم مورد بررسي قرار مي گيرد) اشاره گر (  Pointerسه نوع ديگر كه نام نبرديم 

  . كه براي ذخيره نتايج منطقي عبارات استفاده مي شود)منطقي ( Booleanهمچنين نوع داده 



 


