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៤.១  េវ ីងៅជា Operators?  

⬜ Operators  ្ឺជានិេិត្តសញ្ញា ពិមសស   ដែលអ្នុវត្តកា ្ណនា វាង អ្ងគទីេួយ ,

អ្ងគទីពី  ឬ អ្ងគទីរី   និង ផ្តល់នូវលទធផ្លផ្ងដែ  ។ 

 

⬜ Java  បានផ្តល់  Operators  ជាមគរើនសគារ់ម វ្ ើកា   ្ណនាត្នេៃមលើ 

Variables ។  Operator ទាំងមនាឹះានមគរើនគរមេទែូរជា : 

☞ Assignment Operator 

☞ Arithmetic Operator 

☞ Unary Operator 

☞ Equality Operator និង Relational Operator 

☞ Conditional Operator 

☞ Bitwise and Bit Shift Operators 



៤.២ ្បងេទ  Operators  នីមួ្យៗ 

☞ Assignment Operator: 

 ជា  Operator  សាេញ្ា េួយ    ដែលម្និយេមគរើគបាស់      មៅក្ន ុងកា មផ្េ 

ត្នេៃ   ពីអ្ងគខាងសាត ាំ  មៅអ្ងគខាងមវវង មដ្ឋយសញ្ញា   “ = “  ។ 

 

 ឧទហ ណ៍៖  

   int a = 5;  

   String ch = “hello”; 



 Operator បំណ្ក្សាយ 

+ ្ណនាត្នេៃរូក្(Operator មនឹះក្៏អារម វ្ ើកា ត្ភ្ជា រS់tringបានដែ ) 

- ្ណនាត្នេៃែក្ 

* ្ណនាត្នេៃ្ុណ 

/ ្ណនាត្នេៃដរក្ 

% ម វ្ ើកា ដរក្មលខ មែើេបី ក្សាំណល ់

☞ Arithmetic Operator:   

  Arithmetic Operator  ្ឺជា  Operator   ដែលមគរើសគារ់្ណនា

ត្នេៃមលខែូរជា រូក្ ែក្ ្ុណ និងដរក្ ឬ  ក្សាំណល់ ។ 
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☞Unary Operator: 

✍ Unary Operator ្ឺជា   Operator  ដែលអារម វ្ ើមអាយត្នេៃនន 

Variable មក្ើន ឬ ថយ តាេ រាំនួនដែលបានក្ាំនត្់ ។ 

✍ អារក្ាំនត្់ត្នេៃជាវជិ្ាាន ឬ អ្វជិ្ាាន  ។ 

✍ អារគត្លរ់ត្នេៃ Variable ដែលជាគរមេទ boolean បាន។ 

Operator បំណ្ក្សាយ 

+ រង្ហា ញថាមលខដែលមៅជារ់ខាងមគកាយ ” + ”   ជារាំនួនវជិ្ាាន 

- រង្ហា ញថាមលខដែលមៅជារ់ខាងមគកាយ ” - ”   ជារាំនួនអ្វជិ្ាាន 

++ រមងក ើនត្នេៃរាំនួន ១ 

-- រនថយត្នេៃរាំនួន ១ 

! រញ្រ្ញ្ញា សត្នេៃនន boolean 
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☞ គរាណវ ិ្ ីមគរៀរម្ៀរ (The Equality and Relational Operators) :     

គរាណវ ិ្ ីមគរៀរម្ៀរ    មគរើសគារ់ម វ្ ើកា មគរៀរម្ៀរគរសិន Operand  (អ្ងគ

ននធាត្ុ)េួយណា ្ាំជាង, តូ្រជាង,  មសម ើ    ឬក្៏េិនមសម ើមៅនរង   Operand មផ្េង

មទៀត្  ។ ្បមាណ្វធីិ បំណ្ក្សាយ 

==  មសម ើ 

!= េិនមសម ើ 

>  ្ាំជាង 

>= ្ាំជាងឬមសម ើ 

<  តូ្រជាង 

<= តូ្រជាងឬមសម ើ 

Instanceof សាជ្ិក្ រស់Class 

? : ែូរមៅនរង if-then-else 
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☞ គរាណវ ិ្ ីក្ាំនត្់លក្ខខណឌ   (Conditional Operators): 

✍ គរាណវ ិ្  ី&& (ឈ្នា រ់និង) ឬ || (ឈ្នា រ់ឬ) សគារ់សិក្ាលក្ខខណឌ  មលើ

Variable ជាគរមេទ Boolean ។ 

✍ គរាណវ ិ្  ី !  (ផ្ទ ុយ) សគារ់សិក្ាលក្ខខណឌ  ផ្ទ ុយនរងត្នេៃ រស់ Variable 

ដែលម្សិក្ាមលើ ។ 

្បមាណ្វធិ ី បំណ្ក្សាយ 

&& ឈ្នា រ់នរង 

|| ឈ្នា រ់ឬ 

! ផ្ទ ុយពី 
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☞Bitwise Operators: Bitwise Operators មគរើសគារ់ម វ្ ើកា សិក្ា  មលើគរមេទ

ទិនាន័យជាមលខ  (long, int, short, char) និង Byte ។  Operators មនឹះម វ្ ើកា មលើ

ត្នេៃជា bit(1010 1100)  ។ 

្បមាណ្វធិី ងោលបំណ្រ 

& ឈ្នា រ់នរង 

| ឈ្នា រ់ឬ 

^ XOR Operator 

~ ឈ្នា រ់េិន 

>>   ំក្ិលBit មៅសាត ាំ 

<<   ំក្ិលBit មៅមវវង 
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