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 توابع و کالسھای حافظھ

  

بوده اند. در برنامھ ھای طوالنی و پیچیده، کھ شامل چندین  ()mainفقط شامل یک تابع اصلی بھ نام برنامھ ھایی کھ تا اکنون نوشتھ شده اند، 
بخش منطقی و مستقل از ھم ھستند، بھتر است برای ھرقسمت منطقی، برنامھ جدا گانھ ای نوشتھ شود. برنامھ ھایی را کھ برای ھر یک از 

  در واقع تابع، برنامھ ای است کھ برای حل بخشی ازمسئلھ نوشتھ می شود. .نام دارد، تابع بخشھا نوشتھ می شود

ارائھ می   Cمپایلرکااستفاده قرار می گیرند وکاربرد زیادی دارند، از قبل نوشتھ شده، بھ ھمراه کھ در اغلب برنامھ ھا مورد  ابع،وتعدادی از ت
کھ صفحھ نمایش را  ( ) clrscrار می روند و یا تابع کنوس و کسینوس زاویھ بھ کھ بھ ترتیب برای محاسبھ سی ( ) cosو ( )sinشود. مثل تابع 

 نیز، بر حسب ضرورت می تواند توابعی را بنویسد و در برنامھ مورد استفاده برنامھ نویسگوییم.  کتابخانھ ایابع وابع را توپاک می کند. این ت
  قرار دھد.

 

  چرا از توابع استفاده می کنیم؟

وابع در ھر زبان برنامھ نویسی موجب تقسیم شدن ھر مسئلھ بزرگ بھ بخش ھای منطقی کوچکتری می شود کھ در این صورت بھ استفاده از ت
جای حل یک مسئلھ بزرگ با مسائل کوچکتری سرو کار داشتھ و با حل راحت مسائل کوچک و در کنار ھم گذاشتن پاسخ انھا مسئلھ بزرگ 

  براحتی حل خواھد شد. 

  برنامھ بزرگ بھ توابع و حآلنھا دارای امتیازاتی است کھ بھ آنھا اشاره می شود:تقسیم یک 

یک برنامھ پیچیده بھ بخشھای کوچک تری تقسیم شده و ھر بخش توسط تابعی نوشتھ می شود کھ دستورات و داده ھای آن تابع  -١
 مستقل از بخشھای دیگر برنامھ است.

نوان یک تابع بھ یک برنامھ نویس محول کرد و توابع مختلف توسط افرا د مختلف می توان ایجاد ھر بخش از برنامھ را تحت ع -٢
 می شود. نوشتھ می شوند. در این مدل عالوه بر استفاده از تخصص ھای مختلف موجب ھمکاری بین افرا د

شکال زدایی تابعی کھ این اشکال زدایی برنامھ بسیار راحت تر است. اگردر برنامھ اشکال و خطایی وجود داشتھ باشد ، بررسی و ا -٣
 اشکال را بوجود آورده است راحت تر است.

موجب صرفھ جویی در وقت طراحی برنامھ ، کد و زمان برنامھ نویسی می شود. می توان بخشی از یک برنامھ را کھ در جاھای  -۴
 مختلف تکرار می شود تحت عنوان یک تابع نوشت و بارھا آنرا استفاده کرد.

کرده و سپس  تقسیم عمل کنندامھ بھ صورت تابعی ابتدا باید برنامھ را بھ بخشھای متفاوتی کھ می توانند بھ طور مستقل برای ایجاد یک برن
   ورودی و خروجی ھای ھر بخش را مشخص کرده و ھر بخش را بھ صورت مجزا طراحی کرد. 

  

 نوشتن توابع

  ی بھ عھده دارد، ورود یھای تابع چیست، و خروجیھای تابع کدامند.ص باشد. تابع چھ وظیفھ اتابع باید اھداف تابع مشخ برای نوشتن

مجموعھ ای از دستورات است کھ تعریف تابع، . جنبھ و جنبھ اعالن آن جنبھ است، جنبھ تعریف تابع و جنبھ فراخوانی سھھر تابع دارای 
تابع با نام آن انجام می شود. دستوری است کھ تابع را فراخوانی می کند. فراخوانی  فراخوانی تابع،عملکرد تابع را مشخص می کند و جنبھ 

  نوشت.  ( ) mainمگذاری برای تابع، از قانون نامگذاری برای متغیرھا تعبیت می کند. تابع را باید پس از نا

 (لیست پارامترھا)        نام تابع        <نوع تابع>

          }>               ١<دستور
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                         > ٢<دستور

                               ...      

          }   

 بخواھد مقداری را بھ تابع فرخواناگر تابع  .یا انواع دیگری است کھ توسط کاربر تعریف می شود Cیکی از انواع موجود در  < نوع تابع >
، سپس نام تابع نیز باید دارای نوع باشد. اگر تابع ھیچ مقداری را .ار می گیرد. چون ھر مقدار دارای نوع بر گرداند، آن مقدار در نام تابع قر

  منظور خواھدشد.   voidبھ بر نامھ فراخوان بر نگرداند، نوع آن 

دیگر، پارامترھا وسیلھ ای برای بھ عبارت  فراخوانی تابع، از برنامھ فراخوان بھ ان ارسال می شوند.پارامترھا اطالعاتی ھستند کھ ھنگام 
پارامترھا باید با کاما از ھم جدا شوند. در  بیش از یکی باشد،تبادل اطالعات بین تابع فراخوان و فراخوانی شونده ھستند اگر تعداد پارامترھا 

لیست پارامتر ھا، نوع ھر یک از پارامترھا نیز مشخص می شود . اطالعاتی کھ ھنگام فراخوانی تابع، در جلوی نام تابع (در داخل پرانتز) 
  تابع بام دارند. آرگومانظاھر می شوند، 

مشخص می کند کھ تابع الگوی تابع،  بھ کامپایلر اعالن کرد.  ( ) mainخارج ازتابع  الگوی آن را در برای بھ کارگیری تابع در برنامھ، باید
  چگونھ فراخوانی می شود. الگوی تابع نیز بھ صورت زیرمشخص می شود.

 (لیست پارامترھا)       نام تابع        <نوع تابع>  

  

  ، مورد زیر را بھ خاطرباشید: Cدر استفاده از توابع در 

 اعالن کنید.  ( ) mainتوابع را قبل از تابع  الگوی تمام .١
 نوع توابع را تعیین نمایید .٢
 برای اجرای توابع، آنھا را با نا مشان فراخوانی کنید. .٣
 . عنوان تابع اولین سطر ذر تعریف تابع است.ی تابع باید ھمانند عنوان تابع باشدوالگ .۴
 تابعی نمی تواند از متغیرھا ی توابع دیگر استفاده کند  متغیرھای مورد نیاز توابع را داخل توابع تعریف کنید. ھیچ .۵
  مگر اینکھ از طریق پارامترھا منتقل شوند. .۶
 نیست.تعریف تابع در داخل تابع دیگر امکان پذیر  .٧
 باشید کھ تعداد و نوع پارامترھا و آرگومانھا یکسان باشد. ھھنگام فراخوانی توابع، دقت داشت .٨
  بر گردانند بھ سھ دستھ تقسیم  می شوند. می توانند بھ توابع فراخوان توابع از نظر تعداد مقادیری کھ .٩

  توابعی کھ ھیچ مقداری را بر نمی گردانند (نوعvoid ( 
 توابعی کھ یک مقدار را برمی گردانند 
 .توابعی کھ چندین مقدار را بر می گردانند 
 ذکر نوع آنھا کفایت می کند بھ عنوان مثال، ھنگام اعالن الگوی توابع، نیاز بھ ذکر اسامی پارامترھا نیست. بلکھ  .١٠

void         sample     (int, int); 

 را قرار دھید.  voidاگر تابع فاقد آرگومان است، بھ جای لیست آرگومانھا، کلمھ  .١١

 نکاتی در مورد نوشتن توابع

  توابع انتظار دارید، مشخص کرده، برنامھ اصلی تیجھ ای را کھ از نابتدا بدون پرداختن بھ جزئیات پیاده سازی توابع، آرگومانھا و
جزئیات پیاده سازی تابع بپردازید. پس از نوشتن برنامھ اصلی، توابع را بنویسید. بھ عبارت دیگر، در قدم اول الزم نیست بھ 

 دیگری را بنویسید. 
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 ی داشتھ باشد و بقیھ قسمتھای برنامھ وسایر توابع را طوری طراحی و پیاده سازی کنید کھ ھر تابع فقط بھ آنچھ کھ نیاز دارد دسترس
 اطالعات، توسط توابع غیر مرتبط، قابل دستیابی نباشد.

 .برای ارتباط بین توابع،از آرگومانھا و پارامترھا استفاده کنید 

 

 چگونھ کار می کندتابع 

اجرای دستورات تابع،کنترل اجرای برنامھ بھ وقتی تابعی، توسط تابع دیگری فراخوانی می شود،دستورات ان تابع اجرا می شوند.پس از 
 اولین دستور بعد از فراخوانی تابع (در تابع فراخوان) اجرا می شود.برنامھ فراخوان بر می گردد. پس از برگشت از تابع فراخوانی شده،

  

  روشھای ارسال پارامترھا بھ توابع

  ارسال کرد کھ این دو روش عبارتند از:بھ دو طریق می توان پارامترھای یک تابع را بھ برنامھ اصلی 

  فراخوانی پارامترھا با مقدارCall by value 
  فراخوانی پارامترھا با ارجاعCall by reference 

  در روش فراخوانی با مقدار نیز توابع بھ دو دستھ تقسیم می شوند:

 .توابعی کھ ھیچ مقداری را بھ برنامھ اصلی بر نمی گردانند  
 مقدار را بھ برنامھ اصلی بر می گردانند. توابعی کھ فقط یک 

 الزم بھ تذکر است کھ در روش فراخوانی با ارجاع یک تابع می تواند چندین مقدار را بھ برنامھ اصلی برگرداند. دران روش آدرس آرگومانھا
داشتھ باشند این موضوع در بخش اشاره گرھا بھ دلیل اینکھ پارامترھا در این نوع باید قابلیت نگھداری آدرس را بھ پارامتر منتقل شده کھ 

 بررسی خواھد شد.

 توابعی کھ ھیچ مقداری را بر نمی گردانند

پس از فراخوانی،عملیات مورد نظر را انجام دھند و خروجیھای مورد  کھ ان تابعشود از توابعی استفاده  ممکن استدر برخی از برنام ھا 
  بھ مثال زیر توجھ کنید: . برنامھ اصلی برنگرداندری را بھ انتظار را تولید و چاپ نماید و ھیچ مقدا

  برنامھ ای کھ با استفاده از تابعی،زمانی را برحسب ساعت،دقیقھ و ثانیھ خوانده،زمان را برحسب ثانیھ چاپ می کند.: مثال

  

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void convert(void); 
int main() 
{ 
      convert() ; 
     cin. get() ; 
      return 0; 
} 
//************************** 
void convert(void) 
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{ 
int hours, minutes, second;  
int time;  
clrscr (); 
cout <<‘’enter time to be convert: hour, minutes, second:’’; 
cin >> hours >> minutes >>second; 
time=  (60 * hours + minutes) *60 +second; 
cout << “time is “ << time << “second”; 
cin.get ();  

} 
برنامھ ای کھ سھ مقدار صحیح را از ورودی خوانده، بھ تابعی ارسال می کند. تابع، بزگنرین مقدار را از بین سھ مقدار پیدا کرده، بھ : مثال

  خروجی می برد.

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
void findmax ( int, int, int); 
int main ( ) 
{ 

int x, y, m; 
clrscr (); 
cout <<‘’ Enter three integer numbers :’’; 
cin >> x >> y >> m; 
findmax (x, y, m, ); 
return 0; 

} 
//******************** 
void findmax (int p1, int p2, int p3) 
{ 

int maxp; 
maxp= (p1> p2) ? p1: p2; 
maxp= (p3 >maxp)? P3: maxp; 
cout <<‘’maximum= ’’ << maxp; 
cin.get () ; 

} 
 

 کامپایل جداگانھ تابع

این در برنامھ ھای بزرگ وپیچیده، اغلب از این شیوه استفاده می شود کھ تعریف توابع و بدنھ آن ھا در فایل ھای جداگانھ ای قرار می گیرد. 
 C ++ کتابخانھمی شوند. توابع ایل ھا بھ طور مستقل کامپایل می شوند و سپس بھ برنامھ اصلی کھ آن توابع را بھ کار می گیرد الصاق ف
  تاندارد بھ ھمین شکل پیاده سازی شده اندسا

  جداگانھ ای تعریف و کامپایل کنیداین کار چند مزیت دارد. اولین مزیت، ((مخفی سازی اطالعات)) است. یعنی این کھ توابع الزم را فایل 

پنھان سازی اطالعات، فھمیدن برنامھ اصلی را آسان می کند و پروژه ھای بزرگ با موفقیت اجرا می شوند. مزیت دیگر این تجربھ نشان داده 
  است کھ توابع مورد نیاز را می توان قبل اراین کھ برنامھ اصلی نوشتھ شود، جداگانھ آزمایش نمود.

  این است کھ تولید توابع مورد نیاز و تولید برنامھ اصلی، ھم زمان و مستقل از ھم پیش می رود بدون این کھ یکی منتظر دیگری بماند.نتیجھ 
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  .ض  کرد بدون این کھ الزم باشد برنامھ اصلی را تغییر یابدسومین مزیت این است کھ در ھر زمانی بھ راحتی می توان تعریف توابع را عو

پایل و ذخیره کنید و از آن پس در برنامھ ھای مختلفی ار ھمان تابع میت ھم این است کھ می توانید یک بار یک تابع را کھ کاچھارمین مز
  .استفاده ببرید

ع ابنحوه کامپایل کردن فایل ھا و الصاق آن ھا بھ یکدیگر بھ نوع سیستم عامل و نوع کامپایلر بستگی دارد. در سیستم عامل ویندوز معموال تو
را بھ دو طریق  DLLکامپایل و ذخیره می کنند و سپس این فایل را در برنامھ اصلی احضار می نمایند. فایل ھای  DLLرا در فایل ھایی از نوع 

  ایستا و پویا می توان مورد استفاده قرار داد.

 متغیرھای محلی و عمومی

  

ابع، در داخل آن تابع تعریف شده اند. متغیرھایی کھ در داخل تابعی تعریف در برنامھ ھای کھ تا کنون  نوشتھ شدف متغیرھای مورد نیاز ھر ت
اینگونھ متغیرھا  (scope)نامیده می شوند و فقط در ھمان تابع قابل استفاده اند. یعنی حوزه  (local variables)متغیرھای محلی می شوند، 

  فقط در ھمان تابعی است کھ درآن تعریف می شوند.

 متغیر ھای عمومیتعریف شوند، در تمام توابع موجود در برنامھ قابل استفاده اند و  ( ) mainخارج از تابع و در باالی تابع اگر متغیرھا در 
(globsl variable) .نام دارند 

  

 structuresساختمانھا 

  

مقدماتی  مشاھده کردیم کھ چگونھ یک متغیر، یک قلم از داده را در خود نگھداری می کند وھمچنین، دیدیم کھ چگونھ می  ++Cتا کنون در 
توان چند عنصر ھمنوع را در یک آرایھ ذخیره کرد. گاھی الزم است، چند عنصر غیر ھمنوع را تحت یک نام در حافظھ ذخیره نمود.  ولی 

د انجام این کار ممکن نیست. بھ عنوان مثال، اگر بخواھیم اطالعات مربوط بھ کارکنان موسسھ ای را کھ شامل با مطالبی کھ تا کنون گفتھ ش
نام کارمند (از نوع کارکتری)، شماره کارمندی (از نوع عددی صحیح)، حقوق (از نوع عددی صحیح)، و غیره است، تحت یک نام ذخیره 

از نوعی داده بھ نام ساختمان  Cابگوی نیاز ما نیستند. برای حل اینگونھ مسئلھ ھا در زبان کنیم، در این صورت متغیر معمولی و آریھ جو
(structure)   استفاده می شود. بنابراین می توان گفت کھ ساختمان، در زبانC  نامی برای مجموعھ ای از متغیرھا است کھ این متغیرھا می

 توانند ھمنوع نباشند.

  

  تعریف نوع ساختمان

  

وجود ندارد، بلکھ تمام عناصر ساختمان از انواع  موجود ایجاد می شوند. بنابرین، قبل ازاستفاده از ساختمان باید  Cبھ نام ساختمان در  نوعی
وجود  Cدر   intنوع ساختمانی را در برنامھ ایجاد و سپس متغیرھایی از آن نوع را تعریف کرد و از آنھا استفاده نمود. بھ عنوان مثال، نوع 

تعریف کرد و از آن متغیرھا استفاده نمود. برای تعریف  نوع ساختمان، از  intدارد و برای استفده از آن نوع، باید متغیرھایی را از نوع 
 بھ صورت زیر استفاده می شود:  structدستور 
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struct         <نام ساختمان>  

{ 

           عناصر ساختمان 

 } ;  

نامگذاری برای متغیرھا تبعیت می کند. عناصر ساختمان، متغیرھایی ھستند کھ قسمتی  از ساختمان می باشند و مانند نام ساختمان از قانون 
یک متغیر معمولی و یا آرایھ، باید اسم و نوع ھر کدام مشخص باشد. بھ یک ساختمان  نمونھ کھ برای نگھداری اسم، شماره کارمندی و حقوق 

  ھ نمایید.کارمندان نوشتھ شده است توج

  

struct  personel   

{ 

char   name   [31]; 

int      person   ; 

int     salary  ; 

}; 

  در تعریف نوع ساختمان باید موارد ذیل را در نظر داشت:

  کاراکتر } می تواند در ھمان خطی کھ دستورstruct .آمده است نباشد  
  دستورstruct  ختم می شود. ;بھ 

 

 اختمانتعریف متغیر نوع س

  

با مطالبی کھ تا کنون گفتھ شد، روش تعریف نوع ساختمان مشخص گردید؛ ولی تعریف برای استفاده از آن کافی نیست؛ بلکھ پس از تعریف 
 نوع ساختمان باید متغیرھایی از این نوع را تعریف کرده، سپس این متغیرھا را در برنامھ بھ کار گرفت. تعریف متغیرھایی از نوع ساختمان

  ھ دو روش امکانپذیر است:ب

تعریف می شوند. در این روش از شکل کلی زیر استفاده می    structمتغیرھایی از نوع ساختمان با دستور  :پس از تعریف نوع ساختمان
  شود.

 Struct   اسامی متغیرھای ساختمان  نوع ساختمان ;  
 اسمی است کھ قبال در دستور نوع ساختمان :struct  .ساختار آن مشخص شده است ،  
 متغیرھایی را مشخص می کند کھ باید از نوع ساختمانی کھ اسم آن در نوع ساختمان مشخص شده است، اسامی متغیرھای ساختمان :

  تعریف شوند. اگر تعداد این متغیرھا بیش از یکی باشد با کاما از یکدیگر جدا می شوند.

struct   personel  p1, p2 ; 
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بالفاصلھ پس از تعریف نوع اسامی متغیرھای ساختمان مشخص می گردند. در این روش از شکل کلی زیر  :تعریف نوع ساختمان در حین 
  استفاده می شود :

struct   اسم ساختمان   

{ 

 عناصرساختمان      

 ; اسامی متغیرھای ساختمان {

را تعریف می کند کھ ساختار آنھا توسط  p2و  p1در این روش، ذکر اسم ساختمان اجباری نیست. دستور زیر دو متغیر ساختمان بھ اسامی 
  مشخص شده است.  structدستور 

struct   

{ 

char name  [31] ; 

int  person ; 

int salary ; 

} p1, p2 ; 

 

 دسترسی بھ عناصر ساختمان 

  

  ھ ھر یک از عناصر آن، از روش کلی زیر استفاده می شود: برای دسترسی ب

 نام عنصر. اسم متغیر از نوع ساختمان 

  نیز می توان بھ ھمین طریق عمل کرد.  p1در مورد 

p1. name 

p1.person 

مثال، دستور زیر را در اگر عناصر ساختمان، از نوع آرایھ  باشند، ذکر اندیس آرایھ  جھت دسترسی بھ عناصر ان الزامی است. بھ عنوان 
  نظر می گیریم :

struct  student 

{ 

           char  name [31] ; 
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           int  cours [10]; 

                 int unit [10]; 

                 int grade [10];    

                 int person ;                

} st1, st2; 

 

بھ صورت ارایھ ای تعریف شده اند. دستورات زیر موجب دسترسی بھ عناصر متغیر  studentاز عناصر ساختمان   در این دستور، بعضی
  می شوند: st1ساختمان 

St1.  cours [1]            cours   اولین عنصر آرایھ 

St1.  cours [i]        cours مین عنصر ارایھ i 

St1.  name [i]             name ر آرایھ  مین عنص  i 

 

   :ھمانطور کھ مشاھده شد، اگر عناصر ساختمان رشتھ ای باشند می توان بھ تک تک عناصر آن نیز دسترسی پیدا کرد

st1. name[i]; 

متغیر ساختمانی باشد کھ قبال  st1برای مقدار دادن بھ عناصر ساختمان می توان ھمانند یک متغیر معمولی عمل کرد؛ لذا با فرض این کھ 
  تعریف شده است، دستورات زیر معتبرمی باشند.

st1.  person  = 1243               مقداردادن بھ عنصر ساختمان 

cout << st1.  person;             چاپ کردن عنصر ساختمان  

gets (st1. name) ;                  خواندن عنصر رشتھ ای ساختمان 

 

  مقدار دھی اولیھ بھ ساختمان

  

کاما از  می توان بھ متغیرھای از نوع ساختمان، ھمانند آرایھ ھا مقدار اولیھ داد. برای این منظور، مقادیر اولیھ در بین } و { قرار گرفتھ، با
تمان قرار می گیرند: اولین مقدار بھ یکدیگر جدا می شوند. مقادیری کھ بھ متغیر ساختمان نسبت داده می شوند بھ ترتیب در عناصر متغیر ساخ

امین عنصر نسبت داده می شود. اگر تعداد مقادیر، از تعداد عناصر ساختمان nامین مقدار بھ  nاولین عنصر، دومین مقدار بھ دومین عنصر و 
  اھد شد.(تھی) خو NULLکمتر باشد، مقدار بقیھ عناصر عددی برابر با صفر و مقدار بقیھ عناصر رشتھ ای برابر با 

   .را کھ در زیر آمده است در نظر بگیرید  studentنوع ساختمان

struct  student  



C++ پیشرفتھ ..... محمد عبدالھی 
 

١٠ 
 

{ 

         char name [21]; 

         char address [30]; 

         int grade [10]; 

         int stno; 

} s1, s2; 

 اکنون مجموعھ دستورات زیررا مالحظھ نمایید:

struct  student st1 = {''ali'',  ''mashhad'', {o} ,15}               (1) 

struct  student  st2 ={0};                                                         (2) 

struct  student st3 = {''ahmad'', '\o' ,{15, 20}, o};              (3) 

struct  student st4 =  {''reza''};                                               (4) 

 

  مقدار ١در دستور ،''ali''  در''mashhad'' ,name  درaddress  صفر در کلیھ عناصر آرایھ ،grade  در  ١۵وstno  از متغیر
st1 .قرار می گیرد 

  کلیھ عناصر عددی متغیر ٢در دستور ،st2 رند.، مقدار صفر و عناصر کاراکتری، مقدار تھی را می پذی 
 مقدار ٣در دستور ،''ahmad''  درname  رشتھ تھی در ،address  ،١۵بھ ترتیب در عناصر اول و دوم آرایھ  ٢٠وgrade   و

 قرار می گیرد. st3از متغیر  stnoصفر در 
 مقدار ۴در دستور ،''reza''  در عنصرname  از متغیرst4  قرار گرقتھ، بقیھ عناصر غددی این متغیر مقدار صفر و عناصر غیر

  عددی مقدار تھی را می پذیرند.

 

 انتساب ساختما نھا بھ یکدیگر

  

متغیرھایی از نوع ساختمان  st2و  st1انتساب متغیرھای ساختمان کھ از یک نوع باشند امکانپذیر است.بھ عنوان مثال، اگر  Cدر ++ 
student   باشند، دستور زیر تمام عناصرst1  را بھ عناصر متناظرش درst2 .قرار می دھد  

st2 =st1; 

 آرایھ ای از ساختمانھا 
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عنوان عناصری از آرایھ است. برای تعریف آرایھ ای از ساختمانھا، ابتدا نوع  یکی از بیشترین موارد کاربرد ساختمانھا، استفاده از آنھا بھ
ه، سپس ھمانند متغیرھای معمولی آرایھ ای از آن نوع را تعریف می کنیم. بھ عنوان مثال، دستورات زیر را در نظر ساختمان را تعریف کرد

  بگیرید:

struct    student  

{ 

             chsr name [21]; 

             int   stno; 

             float  ave; 

}; 

struct     student   st[100]; 

 .است studentطوری تعریف می شود کھ ھر یک از عناصر آن، نوع ساختمان  stعنصری  ١٠٠در این دستورات، آرایھ 

  

 ساختمان بیتی 

  

  بھ دال یل زیر مفید است:  C، بھ ھر بیت از یک بابت حافظھ می توان دسترسی پیدا کرد. این امر در زبان  Cدر زبان  

داشتھ باشد، می توان از یک بابت بھ عنوان چند متغیر منطقی استفاده نمود. برای این منظور  اگر محدودیتی در میزان حافظھ وجود -١
می توان ھر بیت را بھ عنوان یک متغیر منطقی در نظر گرفت کھ مقدار صفر بھ معنی ارزش درستی و مقدار یک بھ معنی ارزش 

  نادرستی و یا عکس باشند.
 
ی خارجی، بعضی از رابط ھا می توانند اطالعات موجود در یک بایت را کھ ھر بیت آن در حین ارتباط کامپیوتر با دستگا ھھا -٢

 انتقال دھند.  ممکن است معنی خاصی داشتھ باشد
 

بسیاری از زیر بر نامھ ھای سیستم کھ معموال از دید ما پنھان ھستند  نیاز بھ دسترسی بھ بیتھا دارند. گرچھ ھمھ این اعمال توسط  -٣
ابل انجامند، ولی ساختمانھای بیتی، روش مناسبتر و بھتری برای بر آوردن این اھداف ھستند. بھ طور کلی می عملگرھای بیتی ق

  مکانیزم ساختمانی جھت دسترسی بھ بیتھای یک بایت از حافظھ است.، ساختمان بیتیتوان گفت کھ 
  

  روش کلی تعریف ساختمان بیتی بھ صورت زیر است:

struct    نام ساختمان بیتی  

{ 

> ١>  <نوع فیلد١> :  < نام فیلد١طول فیلد            ; 

>          ٢>   < نوع فیلد ٢> :  < نام فیلد٢<طول فیلد                                                          

 ; اسامی متغیر ھای بیتی{      
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  unsigned ,intنام ساختمان بیتی، از قانون نامگذاری برای متغیرھا تبعیت می کند. ھر یک از فیلدھا در ساختمان بیتی می توانند از نوع 
انتخاب گردد؛ زیرا فیلد یک بیتی نمی تواند شامل عالمت ھم باشد.   unsignedباشد باید از نوع  ١باشند؛ فیلدی کھ طول آن   signedویا 

فیلدھا در ساختمان بیتی بھ بیت سنجیده می شود؛ یعنی طول فیلد مشخص می کند کھ فیلد مورد نظر چند بیتی است. بھ عنوان مثال ، طول 
  ساختمان بیتی زیر را در نظر بگیرید: 

struct device 

{ 

 unsigned active : 1; 

 unsigned ready : 1; 

 unsigned xerror : 1; 

} dcode; 

تعریف شده   deviceاز نوع ساختمان بیتی  dcodeفیلد را کھ طول ھر کدام یک بیت است تعریف می کند و متغیر  ٣،   deviceساختمان 
  است. 

  برای دسترسی بھ عناصر متغیر ساختمان بیتی، از عملگرنقطھ (.) استفاده می گردد.

  ر داشت عبارتند از:بعضی از نکاتی کھ در مورد متغیرھای از نوع ساختمان بیتی باید در نظ

  نمی توان بھ آدرس آنھا مراجعھ کرد. -١
 نمی توانند بھ صورت آرایھ تعریف شوند. -٢
بھ حد زیادی، وابستھ بھ ماشین ھستند، بھ عنوان مثال ممکن است در یک ماشین، بیتھا از چپ بھ راست قابل دسترسی باشند و در  -٣

 ماشین دیگر از راست بھ چپ.
 ساختمان معمولی، ممکن است. مانند مثال زیر:ترکیبی از ساختمان بیتی و  -۴

struct  emp 

{ 

 float pay; 

 unsigned lay_off : 1; 

 unsigned hourly : 1; 

}; 

 یونیونھا 

  

محلی از حافظھ است کھ توسط دو یا چند متغیر بھ طور اشتراکی مورد استفاده قرار می گیرد. این متغیرھا بھ   (union)، یونیون  Cدر زبان 
اصر طور ھمزمان نمی توانند از این محل استفاده کنند، بلکھ ھر متغیر می تواند در زمانھای متفاوتی این محل را مورد استفاده قرار دھد. عن

  شوند.یونیون از یک حافظھ شروع می 
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  نحوه تعریف یونیون ھمانند ساختمان است و شکل کلی آن بھ صورت زیر است: 

union  نام یونیون 

{ 

 عناصر یونیون 

 ; اسامی متغیرھا{

 

اسم یونیون از قانون نامگذاری برای متغیرھا تبعیت می کند. عناصر یونیون ھمانند عناصر ساختمان تعریف می شوند و چگونگی تعریف 
طول عناصر آن نیست. بلکھ بھ اندازه طول  یونیون نیز مثل تعریف متغیرھای ساختمان است . طول یک یونیون بھ اندازه مجموعمتغیرھای 

عنصری است کھ بیشترین طول را دارد، زیرا در واقع یونیون ساختمانی است کھ آدرس شروع کلید عناصر آن از یک نقطھ است. یونیون 
  زیر را در نظر بگیرید:

union utype 

{ 

 int I; 

 char ch; 

 float y; 

}; 

 intاز طول سایر اجزا بیشتر است ( طول  yتعریف شده اند. در این یونیون چون طول  yو  I  ،chعنصر بھ اسامی  ٣،   utypeدر تعریف 
یعنی چھار بایت در نظر  yبرابر با طول  utypeبرابر چھار بایت است)، طول  floatبرببر یک بایت و طول  charبایت، طول  ٢بربر 

 گرفتھ می شود.

  

    typedef تغییر نام انواع داده ھا با 

 

برای تعویض نام نوع موجود استفاده می شود؛ بدین معنی کھ با استفاده از این دستور می توان برای  انواع ابتدایی مثل    typedefدستور 
char, int  :و....و ھمچنین انواع تعریف شده در برنامھ، اسم دیگر انتخاب نمود. این دستور بھ دو دلیل اھمیت دارد  

قوت بیشتری پیدا کند. یعنی اگر برنامھ ای را در یک ماشین نوشتھ و بخواھیم آن  Cب می شود تا مسالھ قابل حمل بودن زبان موج -١
طوری عوض  typedefبقت نداشتھ باشند، کافی است دستور ماشین با یکدیگر مطا را در ماشین دیگری اجرا کنیم، چنانچھ این دو

 شود کھ این مشکل را حل نماید.
  
 موجب می شود تا برای انواع داده طوالنی، اسم ساده تری انتخاب گردد. -٢

 
  بھ صورت زیر بھ کار می رود:  typedefدستور 
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typedef      <اسم جدید >   < نوع موجود>  

 

است اسم جدید، نامی است کھ نوع موجود در برنامھ باید بھ این نام خوانده شود. دستور زیر را  Cود، یکی از انواع معتبر در زبان نوع موج
  در نظر بگیرید: 

unsigned       int           var1,     var2; 

 

، برای    typedefند. با استفاده از دستور از نوع  صحیح مثبت انتخاب شو var2و   var1ب می شود تا متغیرھای این دستور موج
unsigned  int   :بھ طریق زیر اسم جدیدی انتخاب  می کنیم  

typedef           unsigned         int            subint ; 

  ایید.استفاده کرد. دستور زیر را مالحظھ نم  subintاز   unsigned  intاین دستور موجب می شود تا بتوان بھ عبارت 

subint     var1,     var2; 

 

  است.  unsigned  intانتخاب می شوند، کھ ھمان    subintاز نوع   var2و    var1با این دستور، متغیرھای 

 

 

 انواع داده شمارشی 

  

نوع داده شمارشی، این امکان را فراھم می کند کھ بتوان عناصر یک مجموعھ متناھی را نامگذاری یا شماره گذاری کرده سپس متغیرھایی را 
ھ تعریف نمود تا مقادیر آن مجموعھ را بپذیرند. این مجموعھ با شناسھ ھایی معرفی می شود کھ بھ ثابتھای شمارشی معروفند. انواع شمارشی ب

 زیر تعریف می شوند: صورت 

enum  نام نوع شمارشی 

{ 

 عنصر اول 

 ... 

} ; 

   نوع شمارشی ھمانند یک متغیر معمولی نامگذاری می شود.

  دیگر جدا می شوند.کاما از یگشناسھ ھایی ھستند کھ عناصر آن مشخص کرده و با عناصر نوع شمارشی: 
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 نوع ساختمان، بھ دو روش انجام می شود: تعریف متغیر ھای از نوع شمارشی ھمانند تعریف متغیرھای 

 ھنگام تعریف نوع شمارشی.  -١
 پس از تعریف نوع شمارشی.  -٢

 
 مجموعھ دستورات زیر را در نظر بگیرید:

  روش اول:

enum color 

{ 

 Red; 

 Yellow; 

} col1, col2 

  روش دوم:

enum color 

{ 

 Red; 

 Yellow; 

}; 

enum col1, col2; 

از این نوع  col2و  col1، دو متغیر  colorضمن تعریف نوع شمارشی  ١معادل یکدیگرند؛ در مجموعھ دستورات  ٢و١مجموعھ دستورات 
از این  col2و   col1دو متغیر  enum، با استفاده از دستور  color، پس از تعریف نوع شمارشی ٢تعیین میشوند و در مجموعھ دستورات 

را بپذیرند؛ مجموعھ دستورات زیر در موارد این انواع   redو  yellowفقط می توانند مقادیر  col2و   col1نوع تعیین می شوند. متغیرھای 
  شمارشی معتبرند:

col1= red; 

col2= yellow; 

if (col1 == red) 

{ 

 … 

} 
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بھ ھر یک از عناصر نوع شمارشی یک مقدار عددی صحیح، نسبت داده  نکتھ ای کھ در مورد انواع شمارشی باید توجھ داشت این است کھ
نسبت داده می شود؛ مگر اینکھ برنامھ نویس  n-1امین عنصر، مقدار nمی شود: بھ اولین عنصر، مقدار صفر، دومین عنصر، مقدار یک و بھ 

 این مقادیر را تغییر دھد. بھ عنوان مثابل، دستور زیر را در نظر بگیرید:

enum s1{ a, b, c=4, r}; 

 نسبت داده می شود. dبھ  ٧و مقدار  Cبھ  ۶، مقدار bبھ ۵، مقدار  aدر این دستور، مقدار صفر بھ 

  

 صف 

  

ن ھر برنامھ متشکل از دو جزء است : الگوریتم و ساختمان داده. یک برنامھ خوب، برنامھ ای است کھ بتواند از یک الگوریتم بھینھ و ساختما
جھت ذخیره و بازیابی  اطالعات استفاده نماید. ساختمان داده ھایی کھ تا کنون مورد بررسی قرار گرفتھ اند عبارتند از: آرایھ ، داده مناسبی 

  ساختمان. صف ساختمان داده دیگری است کھ بھ بررسی آن می پردازیم.

ر صف نانوایی برای خرید نان منتظر مانده است. قانونی آشنایی داریم. شاید ھر فردی حداقل یک بار د (queue)تقریبا ھمھ ما با مفھوم صف 
کھ بر صف نانوایی (و یا ھر صف دیگر) حاکم است این است کھ: اولین فردی کھ برای خرید نان مراجعھ می کند در ابتدای صف منتظر 

ذا می توان گفت کھ ھر صف دارای یک دریافت نان می ماند و بقیھ افرادی کھ از راه می رسند در پشت سر این شخص قرار خواھند گرفت. ل
انتھا است کھ طول صف از انتھای آن افزایش و از ابتدای آن کاھش می یابد. اولین  داده ای کھ وارد صف می شود در ابتدای صف و داده 

مھ قابل دسترسی و استفاده ھای بعدی بھ دنبال آن قرار خواھند گرفت. پس از تشکیل صف، اولین داده، زودتر از ھمھ و آخرین داده آخر از ھ
این است کھ داده ای کھ زودتر وارد   FIFOگفتھ می شود. مفھوم   first ln first Out (FIFO)است بھ چنین روش دسترسی بھ داده ھا، روش 

  شود زودتر استفاده می شود. صف را می توان با استفاده از آرایھ  پیاده سازی کرد. 

برای تشخیص ابتدا و انتھا ی صف بھ دو متغیر نیاز است. یکی از این متغیرھا بھ اولین محل خالی صف (انتھای صف) اساره می کند؛ 
عنصر بعدی کھ وارد صف می شود در این محل قرار خواھد گرفت. متغیر دیگر بھ ابتدای صف اشاره می کند؛ عنصری کھ باید از صف 

و متغیری کھ ابتدای   sposاب می گردد. در حین بررسی صف، متغیری کھ انتھای صف را مشخص می کند خارج شود از این محل انتخ
  نامگذاری می شود. البتھ این نام گذاری اختیاری است و این دو نام در اینجا بھ طور مثال انتخاب شده است.  rposصف را مشخص می کند 

دلخواه s2 و برای خارج نمودن عنصری از ابتدای صف تابعی  دیگر بھ نام  s1نام دلخواه برای قرار دادن عنصری در انتھای صف، تابع بھ  
 pبھ عنصری کھ باید در صف قرار گیرد، اشاره می کند و  qطول صف را مشخص می کند و پارامتر  MAXمتغیر   s1باید نوشت. در تابع 

 بھ صورت زیر نوشتھ می شود:  s1برابر شود. تابع  MAXبا  sposصف است صف موقعی پر می شود کھ 

s1 (q) 

{ 

 if (spos == MAX) 

 { 

  cout << “List is Full”; 

  getch ( ); 

  return; 
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 } 

 p[spos]= q; 

 spos ++; 

} 

  می شود: نیز بھ صورت زیر نوشتھ s2تابع 

s2 ( ) 

{ 

 if (rpos == spos) 

 { 

  cout << “The list is empty”; 

  getch( ); 

  return NULL; 

 } 

 rpos ++; 

 return p[rpos – 1]; 

} 

 

صف خالی بوده و عنصری قابل برداشت نیست. در با یکدیگر مساوی باشند بھ این معنی است کھ  rposو  sposاگر دو متغیر  s2در تابع 
 بھ عنوان نتیجھ عمل برگردانده می شود. NULLاین صورت کاراکتر 

  

 صف دایره ای

  

بھ انتھای آریھ برسد،  posصفی کھ در قسمت قبلی مورد بررسی قرار گرفت ، توسط آرایھ پیاده سازی شده است. در این مورد، اگر متغیر    
نمی توان عناصر دیگری در صف قرار دارد. ھر چند کھ ممکن است تعداد زیادی از عناصر از صف خارج شده باشند و عناصر ابتدای 

پس از رسیدن بھ انتھای صف، بتواند بھ ابتدای صف برگردد صف جدیدی    sposر این امکان فراھم شود کھ متغیر آرایھ خالی باشند. اگ
معروف است؛ زیرا از حافظھ آرایھ بھ جای استفاده خطی، بھ صورت دایره ای استفاده می گردد. تابع  صف دایره ایحاصل می شود کھ بھ 

qstore()  نوشتھ می شود. ھمانطور کھ در تابع  در صف دایره ای بھ صورت زیرqstore()   می بینید، صف دایره ای وقتی پر خواھد بود
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در ابتدای صف قرار داشتھ   rposباشد) و  MAXبھ انتھای صف رسیده (برابر   sposیک واحد کمتر باشد و یا اینکھ   rposاز   sposکھ 
  باشد.

void qstore (q) 

{ 

if (spos + 1 ++ rpos || ( spos + 1 ++ max && !rpos)) 

{ 

  cout << “ Queue is full …”; 

  return; 

} 

p[spos]= q; 

spos ++; 

if ( spos ++ max) 

 spos = 0; 

} 

با یکدیگر برابر  باشند. ضمنا اگر  sposو  rposمشاھده می گردد، شرط خالی بودن صف این است کھ   ()pretrivrھمانطور کھ در تابع 
  شد) تبدیل بھ صفر می گردد تا بھ ابتدای صف اشاره نماید.   MAXبھ انتھای آرایھ رسید (برابر با  sposمتغیر 

مشخص شود، حداکثر تعداد عناصری کھ می توانند   MAX نکتھ ای کھ در مورد صف دایره ای باید توجھ داشت این است اگر طول صف با
ر این صورت نمی توان تشخیص داد کھ صف پر است یا خالی. برای اینکھ تشکیل است، زیر در غی MAX – 1در صف قرار گیرند برابر با 

باید یک واحد با یکدیگر  sposو  rposباشد ( MAXبرابر با  rposصف دایره ای با مشکل مواجھ نشود باید رد شروع کار مقدار متغیر 
  فاصلھ داشتھ باشند). 

  برخی از موارد کاربرد صف دایره ای عبارتند از:

 سیستم عامل و برای نگھداری اطالعاتی کھ باید بر روی ھارد نوشتھ شوند. در -١
 و برای اطالعات موجود در بافر کھ باید مورد پردازش قرار گیرند. (real time)در سیستم ھای بالدرنگ  -٢
 بسیاری از واژه پردازھا برای پاراگراف بندی یا تنظیم خطوط از صف دایره ای استفاده می کنند. -٣
اری از برنامھ ھا در حین اجرای یک عمل ممکن است کلیدھایی از صفحھ کلید فشرده شوند، این کلیدھا تا اینکھ برنامھ یا در بسی -۴

قسمتی از آن کھ فرایند نامیده میشوند بھ پایان نرسند در صفحھ نمایش ظاھر نمی شوند. فشردن ھر کلیدی در صفحھ کلید آن را د 
مانی کھ عمل در حال انجام تمام شود آن کاراکترھا بھ ترتیبی کھ فشرده شده اند از صف خارج یک صف دایره ای قرار می دھد و ز
 و در خروجی نمایش داده می شوند.  

 
  

 پشتھ

پشتھ بر عکس صف عمل می کند و لذا عنصری کھ دیرتر از ھمھ در لیست قرار گرفت زودتر از ھمھ از لیست خارج می شود. بھترین مثال 
ی ھای قرص بوده کھ انتھای آنان بستھ بوده و قرص از باال درون قوطی قرار گرفتھ و اولین قرص قابل دستیابی آخرین برای پشتھ قوط
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نامیده می شود. کم کم متوجھ خواھید شد Last In First Outیا  LIFOقرصی است کھ وارد شده است. این روش دسترسی بھ اطالعات روش 
سیستم ھا و ھمچنین در طبیعت برای ذخیره سازی اطالعات بھ کار می روند از نوع پشتھ ھستند و بدون  کھ بیشتر ساختمان داده ھایی کھ در

  آنھا عمال کار با این سیستم ھا امکان پذیر نیست.

 برای پیاده سازی پشتھ می توان از آرایھ یا تخصیص حافظھ پویا استفاده کرد. در ھر دو موردبھ متغیری نیاز است تا محل قرار گرفتن عنصر
نام گذاری می کنیم. مانند صف برای قرار دادن یک عنصر در پشتھ نیازمند تابعی ھستیم کھ آنرا  tosجدید را پشتھ مشخص کند.این متغیر را 

با آرایھ  pushتعریف می کنیم. تعریف پشتھ و تعریف تابع  popنامیده و برای برداشتن یک عنصر از پشتھ نیز تابعی بھ نام  pushینجا در ا
  بھ صورت زیر است:

# define max 100 

int stack [max]; 

int tos = 0; 

void push (int i) 

{ 

 if (tos > = max) 

 { 

cout << “Stack is full …”; 

  getch ( ); 

  return; 

 } 

stack [tos] = I; 

 toss ++; 

} 

برابر شد پشتھ پر شده است و عنصر جدید در آن قرار نمی  MAXبا  tosعنصری است کھ باید در پشتھ قرار گیرد. ھر گاه متغیر  iپارامتر 
  گیرد. 

  د:بھ صورت زیر پیاده سازی شده و یک مقدار را از درون پشتھ خارج می کن popتابع 

int pop ( ) 

{ 

 tos - -; 

 if (tos < 0) 
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 { 

  cout << “ Stack is empty …”; 

  return; 

 } 

 return stack [tos]; 

} 

 کمتر از صفر باشد بھ این معنی است کھ پشتھ خالی است و ھیچ عنصری از آن قابل برداشت نیست. tosوقتی کھ متغیر 

  

 لیست ھای پیوندی

  

  پشتھ دارای دو اشکال زیر ھستند:ساختمانھای داده صف و 

 .مانند آرایھ بھ محلھای حافظھ نیاز دارند  
  عناصر پشتھ فقط از باالی پشتھ و عناصر صف فقط از ابتدای آن قابل دستیابی ھستند. لذا برای دستیابی بھ سایر عناصر موجود در

 نان دسترسی داشت.این ساختمان داده ھا باید عناصر قبل از انھا را خارج کرد تا بتوان بھ آ

لیست پیوندی یک ساختمان داده پویا بوده و اشکاالت فوق را ندارد. در لیست پیوندی ھر عنصر توسط یک اشاره گر بھ عنصر بعدی متصل 
 نامیده می شود.  (node) گرهاست و این خاصیت موجب دسترسی سریع بھ عناصر لیست می شود. ھر عنصر لیست پیوندی را 

  

 ی یک لیست پیوندیمشخصات گره ھا

  

ھر گره لیست پیوندی از دو بخش داده و آدرس تشکیل شده است کھ بخش داده آن می تواند از چند قسمت تشکیل شده باشد. بخش آدرس ھر 
  گره آدرس عنصر بعدی را در خود نگھ می دارد.

ک پیوندی یک فیلد آدرس وجود دارد کھ بھ تقسیم می شوند. در لیست ھای ی دو پیوندیو  یک پیوندیلیست ھای پیوندی بھ دو صورت 
عنصر بعدی در لیست اشاره می کند ولی در لیست دو پیوندی ھر عنصر دارای دو فیلد آدرس بوده کھ یکی بھ عنصر بعدی و دیگری بھ 

  عنصر قبلی اشاره می کند. نمونھ عنصر یک لیست یک پیوندی و یک لیست دو پیوندی بھ صورت زیر است:

  داده  آدرس
  نود یک پیوندی                                                                     نود دو پیوندی

                                                  

NULL داده  آدرس    داده  آدرس    داده  

  آدرس چپ  داده  آدرس راست
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  لیست یک پیوندی

NULL  داده  آدرس    آدرس  داده  آدرس    آدرس  داده  NULL  
    لیست دو پیوندی  

لیست لیست ھای پیوندی در ھر دو صورت یک پیوندی و دو پیوندی می توانند حلقوی ھم باشند. بنابراین دو نوع لیست پیوندی دیگر بھ نام 
لیست اشاره می کند و بھ این آخر لیست بھ داده اول   NULLنیز داریم. در این لیستھا اشاره گر  لیست دو پیوندی حلقویحلقوی و  یک پیوندی

 ترتیب یک حلقھ بوجود می آورد. در لیست دو پیوندی نیز دو ارتباط یک از ابتدا بھ انتھا و دیگری از انتھا بھ ابتدا ایجاد می شود. 

  

 تعریف گره لیست پیوندی

  

ایجاد می کنیم. زیرا ھر لیست پیوندی یک ساختمان است. بھ عنوان مثال  structبرای تعریف گره لیست پیوندی یک ساختار با دستور 
  بوده کھ شامل شماره دانشجویی ، نام و فیلد آدرس آن می باشد: nodeساختار زیر تعریف یک لیست یک پیوندی بھ نام 

struct node 

{ 

 int stno; 

 char name [30]; 

 struct node *link; 

}; 

  بھ این صورت است: ساختار گره ایجاد شده

  name  stno 
  

 تعریف اشاره گر ھای خارجی

  

نام دارند. برای ایجاد لیست پیوندی نیاز بھ اشاره گرھای  اشاره گر داخلیاشاره گرھایی کھ بھ عنوان بخشی از ساختمان گره لیست م باشند 
داریم. اشاه گر خارجی از نوع گره لیست بوده و بھ گره ھا اشاره می کنند. دستور زیر دو اشاره گر  خارجی گرھای اشارهدیگری بھ نام 

start  وlast  از نوعnode :تعریف می کند  

struct node *start, *last; 

 ایجاد گره لیست پیوندی
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جھت در اختیار گرفتن بخشی از حافظھ بھ کار می رود. دستور  mallocاستفاده می شود. تابع  mallocبرای ایجاد گره لیست پیوندی از تابع 
  قرار می دھد: startزیر گره ای را ایجاد کرده و آدرس آن را در 

start = (struct node *) malloc ( sizeof ( struct node)); 

 

 

 پیوند دادن گره ھای لیست پیوندی

  

را لیجاد و مقدار  qو  pبرای ایجاد لیست پیوندی باید گره ھای لیست پیوندی را ایجاد و سپس آنھا را بھ ھم پیوند داد. دستورات زیر دو گره 
  دھی می کند:

struct node *p, *q; 

p= (struct node *) malloc (sizeof (struct node)); 

q= (struct node *) malloc ( sizeof (struct node)); 

p -> stno = 100; 

strcpy ( p -> name, “Ali”); 

q -> stno = 200; 

stcpy (q -> name, “Ahmad”); 

  قرار دھیم: p -> linkرا در  qباید آدرس گره  qو  pحال برای پیوند دادن دو گره 

p -> link = q; 

q -> link = NULL; 

 قرار داده است. NULLرا برابر  qداده و فیلد آدرس گره  قرار pرا در فیلد آدرس گره  qخط اول دستور آدرس گره 

  

 درج گره در لیست پیوندی

  

جدید را در ابتدا، انتھا و وسط یک لیست اضافھ کرد. درج یک گره در انتھای یک لیست مانند مثال قبل بوده اما درج گره می توان یک گره 
 در ابتدا و وسط یک لیست اندکی تفاوت دارد.
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 وسط لیستدرج گره در 

  

 dبھ  pقطع شده و  qو  pاشاره کند و پیوند بین  qبھ  dشود. برای این کار باید  درج qو  pبخواھد بین گره ھای  dفرض کنید گره ای بھ نام 
  اشاره کند. بھ دستورات زیر توجھ کنید:

d -> link = q; 

p -> link = d; 

 درج گره در ابتدای لیست

  

باید بھ ابتدای لیست اشاره کرده و سپس اشارھگری کھ قبال  startدر ابتدای لیست پیوندی درج شود فیلد آدرس  startبرای اینکھ گره ای مثل 
  بھ ابتدای لیست اشاره می کرد بھ گره جدید اشاره کند. دستورات زیر این عمل را انجام می دھند:

start -> link = p; 

p = start; 

 حذف گره از لیست پیوندی

  

 dبھ ان اشاره می کند باید پیوند گره قبل از  dاز لیست پیوندی از وسط یا ابتدای لیست با ھم متفاوت است. برای حذف گره ای کھ  حذف گره
را  dاشاره می کند دستورات زیر گره  dبھ گره قبل از  Rرا قطع نمود. با فرض اینکھ  qو  dوصل کرد و پیوند  qیعنی  dرا بھ گره بعد از 

  حذف می کند:

R -> link = d -> link; 

d -> link = NULL; 

free (d); 

  شده بود می شود. dموجب آزاد سازی فضای حافظھ ای کھ توسط گره  ( ) freeتابع 

ستورات زیر را بھ گره بعدی انتقال داد. د startبرای حذف گره از ابتدای لیست پیوندی، باید پس از حذف گره، اشاره گر ابتدای لیست، مثل 
  گره ابتدای لیست را حذف می کند:

start = start -> link; 

p -> link = NULL; 

free (p); 

 لیست ھای دو پیوندی
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مفھوم لیستھای دو پیوندی در قبل بیان گردید و گفتھ شد کھ عناصر لیستھای دو پیوندی دارای دو اشاره گر ھستند کھ یکی بھ عنصر قبلی و 
 اشاره می کند. از این رو این لیست ھا دارای دو فیلد اشاره گر می باشند. دیگری بھ عنصر بعدی

 

  

 تعریف گره لیست دو پیوندی

  

را برای لیست دو پیوندی تعریف  stاستفاده می شود. دستورات زیر گره ای بھ نام  structبرای تعریف گره لیست دو پیوندی نیز از دستور 
  می کنند:

struct st 

{ 

 struct st *llink; 

 int stno; 

 struct st *rlink; 

} 

 پیوند دادن گره ھای لیست دو پیوندی

  

  دو گره لیست دو پیوندی باشند، برای اتصال آنھا دستورات زیر بھ کار می رود: qو  pاگر 

 

p -> llink = NULL; 

p -> rlink = q; 

q -> rlink = NULL; 

q -> llink = p; 

 درج گره ای در لیست دو پیوندی

  



C++ پیشرفتھ ..... محمد عبدالھی 
 

٢٥ 
 

برای درج گره ای در لیست دو پیوندی نیز ھمانند لیست یک پیوندی سھ حالت داریم کھ عبارتند از درج در ابتدای لیست، درج در وسط لیست 
ال و درج در انتھای لیست. فقط تفاوت ان با لیست یک پیوندی در این است کھ ھر دو فیلد آدرس باید پیوند داده شوند. در اینجا بھ عنوان مث

  توضیح می دھیم: qو  pرا در وسط لیست و بین دو گره   Rگرهدرج 

R -> rlink = q; 

q -> llink = r; 

p -> rlink = r; 

R -> llink = p; 

 حذف گره از لیست دو پیوندی

  

ای در وسط برای حذف یک گره از ابتدای لیست پس از حذف گره باید اشاره گر ابتدای لیست را بھ گره بعدی منتقل کرد. برای حذف گره 
  بھ ان اشاره می کند بھ صورت زیر عمل می کنیم: Rلیست کھ اشاره گری مثل 

R -> llink -> rlink = r -> rlink; 

R -> rlink -> llink = r -> llink; 

R -> llink = NULL; 

R -> rlink = NULL; 

free (R); 

 

 

 

 درخت ھا

  

گره اصرشان با اشاره گر ھایی بھ ھم متصل ھستند. ھر یک از عناصر درخت را درخت ھا نوع دیگری از ساختمکان ھای داده ھستند کھ عن
(node) .نام دارد. گره ھایی کھ بالفاصلھ در زیر  ریشھھر درخت مجموعھ ای از یک یا چند گره است اولین گره در ھر درخت  می گویند

  ھای درخت ھستند.  برگره ھایی کھ فرزند ندارند آن گره ھستند. گره ھای پایانی یک درخت یا گ فرزندانیک گره قرار دارند 

ھر گره است. سطح گره ریشھ یک بوده و بقیھ گره ھای بعدی برابر با سطح  سطحمفھوم دیگری کھ در درخت مورد استفاده قرار می گیرد 
می گویند.  عمومیھ چنین درختی درخت پدرشان بعالوه یک است. ھر گره می تواند فرزند نداشتھ باشد و یا یک یا بیشتر فرزند داشتھ باشد. ب

  شکل زیر یک درخت را نمایش می دھد:
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 درخت دو دویی

  

آن حد اکثر دو فرزند داشتھ باشد بھ آن درخت دودویی می گویند. لذا درخت دودویی یا  تھی است یا مجموعھ ای محدود اگر درختی ھر گره 
  از گره ھاست.

  درختھا متفاوت است:درخت دودویی در موارد زیر با سایر 

 .درخت دودویی می تواند تھی باشد 
 .ترتیب فرزندان در درخت دودویی مھم است. یعنی در یک درخت دودویی فرزند چپ با فرزند راست تفاوت دارد 

 

 ساختار گره درخت دودویی

  

گره در درخت دودویی را مشاھده  ھر گره در درخت دودویی دارای سھ بخش است. دو بخش اشاره گر و یک بخش داده. نمونھ ای از یک
  می نمایید:

  اشاره گر چپ  داده  اشاره گر راست
  

اشاره گر سمت چپ بھ فرزند سمت چپ و اشاره گر سمت راست بھ فرزند سمت راست اشاره می کند. ھر گره برای گره ھای پایین تر از 
 خودش بھ عنوان ریشھ تلقی می شود.

   

 تعریف گره درخت

  

را  treeبرای تعریف گره درخت یک ساختار تعریف می کنیم. زیرا ھر گره درخت یک ساختمان است. تعریف زیر یک گره درخت بھ نام 
  تعریف می کند:

struct tree 

{ 

 struct tree *left; 
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 int stno; 

 struct tree *right; 

} 

و یک بخش داده  right، یک پیوند راست بھ نام  leftاین دستور ساختار گره درخت را طوری تعریف می کند کھ حاوی یک پیوند چپ بھ نام 
 است.  stnoبھ نام 

  

 ایجاد گره درخت

  

اختصاص داد. دستور  بھ آن ( ) mallocبرای ایجاد گره درخت باید اشاره  گری از گره درخت تعریف کرد و حافظھ ای را توسط دستور 
  زیر در نظر بگیرید:

struct tree *t1; 

t1 = (struct tree *) malloc (sizeof (struct tree)); 

 قرار می گیرد. t1تعریف شده، حافظھ ای اختصاص یافتھ و آدرس آن در  treeاز نوع  t1با این دستورات اشاره گر 

  

 ایجاد یک درخت جستجوی دودویی

  

  یی درخت جستجوی دودویی است. برای ایجاد درخت جستجوی دودویی از الگوریتم زیر استفاده می کنیم:نوعی از درخت دودو

 اولین اطالعات ورودی در ریشھ قرار می گیرد. -١
اطالعات ورودی دوم با ریشھ مقایسھ شده و چنانچھ کوچکتر از ریشھ باشد در سمت چپ وگرنھ در سمت راست ریشھ قرار می  -٢

 گیرد.
ی ھمانند اطالعات دومی با ریشھ مقایسھ شده اگر از ریشھ کوچکتر بود بھ سمت چپ وگرنھ بھ سمت راست می رودو اطالعات بعد -٣

 با گره بعدی درخت نیز مانند ریشھ برخورد می شود. این روند ادامھ می یابد تا جای مناسبی در درخت پیدا کند.

  ت جستجوی دودویی قرار دھید:را در یک درخ ١٩، ٢۶، ١٧، ٢٣، ١٨، ٢۵، ۵، ٢٠اعداد مثال: 

  



C++ پیشرفتھ ..... محمد عبدالھی 
 

٢٨ 
 

 پیمایش درخت

  

پیمایش درخت یکی از اعمال متداول در مورد درخت ھاست. منظور از پیمایش درخت دستیابی بھ ھر یک از گره ھای درخت است بھ 
  طوری کھ ھر گره فقط یک بار مالقات شود. 

 postorderو روش  preorder، روش  inorderسھ روش روش برای پیمایش درخت وجود دارد کھ عبارت است از: روش 

 

 درخت دودویی inorderپیمایش 

  

  درخت دودویی بھ این صئرت انجام می شود: inorderپیمایش 

حرکت بھ طرف پایین و سمت چپ انجام می شود و این عمل تا آخرین گره صورت می گیرد. این گره را بازیابی می کنیم و بھ سمت راست 
حرکت بھ سمت راست امکان پذیر نباشد یک یا چند گره بھ طرف باال حرکت می کنیم . در گره جدید مثل ریشھ عمل می  حرکت می کنیم. اگر

  را می توان بھ صورت زیر نوشت: inorderکنیم. لذا الگوریتم پیمایش 

 پیمایش زیر درخت چپ -١
 مالقات ریشھ -٢
 پیمایش زیر درخت راست -٣

ابتدا بھ ریشھ درخت اشاره می  sپیمایش می کند. در این تابع ارگومان  inorderو بھ صورت درخت را بھ طور بازگشتی   inorderتابع 
  کند:

inorder (struct tree *s) 

{ 

 if (s == NULL) 

  return; 

 inorder (s -> left); 

 cout << s -> id; 

 inorder (s -> right); 

} 

  درخت زیر یک نمونھ درخت دودویی محاسباتی است. 
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یک درخت محاسباتی شکل عبارت محاسباتی معمولی است کھ در ریاضی و برنامھ نویسی با آن سر و کار داریم. پیمایش  inorderپیمایش 
inorder :درخت باال خروجی زیر را دارد  

A / B * C * D + E 

 preorderپیمایش 

 

کرده و تمام گره ھا را مالقات می کنیم و این روند تا  در این روش از ریشھ شروع کرده آن را مالقات کرده، سپس بھ طرف چپ حرکت
رسیدن بھ گره ای کھ اشاره گر سمت چپ آن تھی باشد ادامھ می دھیم. در این گره بھ سمت راست حرکت کرده و با ان مانند ریشھ عمل می 

 کنیم . اگر حرکت بھ سمت راست امکان پذیر نبود بھ طرف باال می رویم.

  را می توان بھ صورت زیر نوشت: preorderروش پیمایش بنابراین الگوریتم 

 مالقات ریشھ -١
 پیمایش زیر درخت سمت چپ -٢
 پیمایش زیر درخت سمت راست -٣

ابتدا بھ ریشھ درخت اشاره  sپیمایش می کند.در این تابع اشاره گر  preorderدرخت را بھ طور بازگشتی و بھ صورت  ( ) preorderتابع 
  می کند:

preorder (struct tree *s) 

{ 

 if (s == NULL) 

  return; 

 cout << s -> id; 

 preorder (s -> left); 

 preorder (s -> right); 
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} 

یا معکوس لھستانی را می دھد کھ در درس  prefixیک درخت محاسباتی خروجی عبارات محاسباتی را بھ صورت  preorderپیمایش 
بھ صورت زیر است کھ در اینجا فقط نشان داده می  preorderساختمان داده ھا بررسی می شود. خروجی درخت محاسباتی باال بھ صورت 

  شود:

+ * * /  A B C D E 

 postorderپیمایش 

 

ریشھ مالقات می شود. آتقدر بھ سمت چپ حرکت می کنیم تا بھ گره ای در این پیمایش ابتدا زیر درخت چپ، سپس زیر درخت راست و بعد 
برسیم کھ امکان حرکت بھ چپ نباشد آن را مالقات می کنیم، سپس بھ سمت راست حرکت می کنیم، اگر حرکت بھ راست ممکن نباشد بھ 

  طرف باال حرکت می کنیم..در گره جدید مثل ریشھ عمل می کنیم.

  توان بھ صورت زیر نوشت: الگوریتم این روش را می

 پیمایش زیر درخت چپ -١
 پیمایش زیر درخت راست -٢
 مالقات ریشھ -٣

ابتدا بھ ریشھ درخت  sپیمایش می کند.در این تابع اشاره گر  postorderدرخت را بھ طور بازگشتی و بھ صورت  ( ) postorderتابع 
  اشاره می کند:

postorder (struct tree *s) 

{ 

 if (s == NULL) 

  return; 

 Postorder (s -> left); 

 postorder (s -> right); 

cout << s -. Id; 

} 

یا لھستانی را می دھد کھ در درس ساختمان  postfixیک درخت محاسباتی خروجی عبارات محاسباتی را بھ صورت  postorderپیمایش 
  صورت زیر است کھ در اینجا فقط نشان داده می شود: بھ postorderداده ھا بررسی می شود. خروجی درخت محاسباتی باال بھ صورت 

A B / C * D * E 

  

 


