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  فصل اول

 الگوریتم و انواع دادهمقدمھ ای بر 

 

  ؟برنامھ نویسی چیست

  بھ نوشتن یک سری دستورات بھ دنبال ھم کھ با اجرای بھ ترتیب آنھا یک عمل انجام شود برنامھ می گوییم.

  سطوح برنامھ نویسی

 نوشتن برنامھ برای خودمان  
 دیگران نوشتن برنامھ برای  
 نوشتن برنامھ برای ماشین 

  تعریف الگوریتم

الگوریتم شاخھ ای از علوم ریاضی بوده کھ چگونگی حل یک مسئلھ را بررسی می کند. بھ طور خالصھ علم الگوریتم بھ چگونگی تقسیم یک 
اسخھا بھ ھم و حل مسئلھ بزرگ می مسئلھ بزرگ کھ حل آن در ابتدا مشکل بنظر می رسد بھ قطعات کوچکتر و قابل حل و سپس ترکیب این پ

  پردازد.

  د.دانش طراحی الگوریتم دانشی است کھ بھترین ، کوتاھترین ، سریعترین و بی ابھام ترین راه این تقسیم و حل مسئلھ بزرگ را پیشنھاد می کن

ین حلھای کوچک بھ ھم و حل مسئلھ بھ تنھایی و سپس پسباندن ا شکستن مسئلھ ھا بھ قطعات کوچک و حل ھر کدامکار اصلی علم الگوریتم 
  اصلی.

  یک مثال از الگوریتم

  بدست آورید ۴و طول  ٣مساحت یک مستطیل را با عرض. 

 حل مسئلھ الگوریتم 

 قرار بده ۴را برابر  طول -١
 قرار بده ٣را برابر  عرض -٢
 قرار بده مساحتطول را در عرض ضرب کن و در  -٣
 مساحت را چاپ کن -۴
 پایان -۵

  
  ان ریاضینوشتن الگوریتم بھ زب

1- Start 
2- Length = 4 
3- Width = 3 
4- Area = Length * width 
5- Print Area 
6- End 
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  متر مربع است. اگر بدانیم کھ طول این مستطیل دو برابر عرض آن است طول و عرض آن را  ١٨مساحت مستطیلی برابر
  بدست آورید.

  حل مسئلھ الگوریتم 

 شروع -١
 قرار بدهنسبت کل و در) با ھم جمع کن ١( نسبت عرض) را با ٢( نسبت طول -٢
 قرار بده مساحترا در  ١٨عدد  -٣
 را بدست آوری یک نسبتمساحت را تقسیم بر نسبت کل بکن تا اندازه  -۴
 قرار بده عرضاندازه نسبت بدست آورده را در  -۵
 قرار بده طولضرب کن و در  ٢عرض را در  -۶
 طول و عرض را چاپ کن -٧
 تمام - ٨
٩ -  

  نوشتن الگوریتم بھ زبان ریاضی

1- Start 
2- Total Rate = Length Rate + Width Rate 
3- Area = 18 
4- Rate = Area / Total Rate 
5- Width = Rate 
6- Length = Width * 2 
7- Print Width , Length 
8- End 
9-  

  زمینی داریم بھ شکل مستطیل کھ طول آن دو برابر عرض آن است. در داخل این زمین باغچھ ای مستطیل شکل بوده کھ طول آن
آن نصف طولش. دراین زمین استخری دایره ای شکل وجود دارد کھ قطر برابر عرض باغچھ و  نصف عرض زمین است و عرض

 متر مربع است. مساحت زمین چقدر است؟ ١٢.۵۶مساحت آن برابر

 

  انواع داده ھا

د داده نام داشتھ کھ انواع داده ھا از جنبھ ھای مھم ھر زبان برنامھ نویسی می باشند. ھر موجودیتی کھ قرار است در یک حافظھ ذخیره شو 
این داده ھا ممکن است از نظر شکل ، ماھیت و خواص تفاوتھای زیادی با ھم داشتھ باشند. بھ ھمین جھت شکل ذخیره سازی آنھا در حافظھ با 

  ھم فرق داشتھ کھ مجموعھ داده ای کھ دارای یک شکل ، خاصیت و ماھیت باشند یک نوع داده محسوب می شوند.

ی مشخص شدن تفاوت در نوع داده می توان داده چای و بیسکوییت را آورد کھ چای یک داده ای با ماھیت ، شکل و خاصیت بھترین مثال برا
متفاوتی با بیسکوییت است ، پس قطعا شکل ظرف ذخیره سازی آنھا با ھم متفاوت بوده و بھ این صورت کھ چای را نمی توان در یک ظرف 

 ای ذخیره و بازیابی بیسکویت یک ظرف مسطح است.مسطح قرار داد ولی بھترین ظرف بر

 

  انواع داده ھای قابل ذخیره سازی در کامپیوتر

  انواع داده ھایی را کھ در یک سیستم کامپیوتری می توان ذخیره کرد عبارتند از:
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 داده ھای عددی  
 داده ھای کاراکتری و رشتھ ای  
 تصاویر و فیلمھا  
 صدا  
 برنامھای کامپیوتری 

  کھ در این سطح برنامھ نویسی با آنھا سر و کار داریم داده ھای عددی و کاراکتری و رشتھ ای ھستند. اما داده ھایی

  داده ھای عددی خود دارای انواع مختلف ھستند و عبارتند از:

 اعداد صحیح مثبت  
 اعداد صحیح منفی  
 اعداد اعشاری  
 اعداد گویا  
 اعداد مختلط 

 اریم کھ اعداد صحیح مثبت و منفی و اعداد اعشاری را مورد استفاده قرار می دھند.ما در این بخش با برنامھ ھایی سر و کار د

 

  :تعریف متغیر 

 می باشد. نوعو  ناممتغیر محلی از حافظھ است کھ دارای 

  می گوییم. متغیرھر داده ای کھ قرار است در سیستم قرار بگیرد در فضایی از حافظھ قرار می گیرد کھ بھ این فضا 

نامھایی برای مکانھای در حافظھ ھستند. بھ عبارت ساده تر وقتی کھ می خواھیم یک داده را در حافظھ قرار دھیم بخشی از حافظھ متغیر ھا 
را در اختیار گرفتھ و بھ اصطالح رزرو می کنیم. این بخش رزرو شده متغیر نام داشتھ کھ می توان در آن مقداری را قرار داد. یک متغیر 

م باشد. دلیل این نامگذاری ھمان دلیل نامگذاری در دنیای واقعی می باشد کھ ھر زمان کھ نیاز بود بتوان توسط نام آن متغیر باید دارای یک نا
  بھ آن و مقدار درون آن دسترسی داشت.

 

  نوع یک متغیر

در این متغیر یک عدد صحیح قرار نوع داده ای کھ قرار است در آن قرار بگیرد می باشد. مثال اگر قرار است نوع یک متغیر مشخص کننده 
بگیرد باید نوع متغیری تعریف کنیم تا قابلیت ذخیره سازی عدد صحیح را داشتھ باشد. بھ ھمین صورت برای اعداد اعشاری نیز متغیر تعریف 

اده مربوط بھ خود را داشتھ شده باید قابلیت ذخیره سازی عدد اعشاری را داشتھ و متغیر نوع کاراکتری و رشتھ ای نیز قابلیت ذخیره سازی د
  باشند.

  

  اندازه یک متغیر

ن یکی از مھمترین خصیصھ متغیر تعریف شده اندازه آن می باشد. اندازه متغیر تعریف شده باید متناسب با اندازه داده ای کھ قرار است در آ
ر آن قرار گیر باشد در اکثر زبانھا خطای کامپایلری قرار بگیرد باشد. بھ طور مثال اگر متغیر تعریف شده کوچکتر از مقداری کھ قرار است د

  رخ خواھد داد.
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بھ ھمین صورت اگر اندازه متغیر تعریف شده بزرگتر از داده مورد نظر باشد اتالف حافظھ خواھیم داشت کھ در برنامھ ھای و دیتابیس ھای 
  بزرگ موجب اشغال مقدار زیادی از حافظھ بدون دلیل و بال استفاده می شود.

 

  نام یک متغیر

ھر بخشی از فضای حافظھ کھ قرار است یک مقداری در آن قرار گرفتھ و با آن بخش متغیر گفتھ می شود باید دارای یک نام باشد. دلیل این 
ن دسترسی نامگذاری ھمان دلیل نامگذاری در دنیای واقعی می باشد کھ ھر زمان کھ نیاز بود بتوان توسط نام آن متغیر بھ آن و مقدار درون آ

  داشت.

 

 شرایط نامگذاری متغیر ھا

  حتما متشکل از کاراکترھایa  تاz  ،A  تاZ  ،0  باشد. (_)و خط زیر  9تا  
 .حتما باید با حروف شروع شود  
  حرف است. ٣٢حداکثر تعداد کاراکترھای مجاز آن  
 .از اسامی رزرو شده زبان نباشد  
 ر باشدبھتر است نام انتخابی متناسب با نوع و کار متغی. 

 

  داده ھای عددی

این نوع داده ھا ھمانطور کھ از نامشان پیداست برای ذخیره سازی اعداد بھ کار می روند. ھمانطور کھ می دانیم اعداد ھم اشکال و انواع 
در کل اعداد مثبت و اعداد مختلفی دارند کھ از آن جملھ می توان بھ اعداد طبیعی ، اعداد حقیقی ، اعداد اعشاری ، اعداد گویا ، اعداد مختلط و 

  منفی اشاره کرد.

 ناگفتھ نماند کھ شکل ذخیره سازی انواع اعداد مختلف نیز در حافظھ ھا و کامپیوترھا با ھم تفاوت دارد. بھ طور مثال شکل ذخیره سازی یک
زی یک عدد اعشاری با نحوه ذخیره عدد مثبت با قرینھ منفی خود در یک حافظھ کامال با ھم متفاوت است. بھ ھمین صورت نحوه ذخیره سا

شازی یک عدد صحیح تفاوت بسیار زیادی دارد. اما داده ھای عددی بھ دو نوع کلی داده ھای عددی صحیح و داده ھای عددی اعشاری تقسیم 
  می شوند.

  

 انواع داده ھای عددی صحیح

char ٢۵۵: یک بایت حافظھ را می گیرد. اعداد بین صفر تا  

Int  مثبت ٣٢٧۶٧منفی تا  ٣٢٧۶٨را می گیرد. اعداد بین  فظھحا: دو بایت  

  انواع داده عددی صحیح دیگری نیز وجود دارند کھ در جای خود معرفی می شوند.

  

  انواع داده عددی اعشاری

درس بھ آنھا اشاره  چند نوع متغیری کھ در برنامھ ھای اولیھ با آنھا سر و کار داریم بھ شرح زیر می باشند. بقیھ انواع را بھ ترتیب در طی
  خواھد شد:
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float             بایت ۴، مقدار حافظھ اشغالی )٣٨بتوان مثبت  ١٠تا  ٣٨بتوان منفی  ١٠اعداد اعشاری تا ھفت رقم معنی دار(تقریبا از    

  

  نحوه تعریف متغیر ھا

  د:برای تعریف یک متغیر ابتدا نوع متغیر و سپس نام آن می آید. بھ مثالھای زیر توجھ کنی

int A;               int و از نوع A تعریف متغیر عددی صحیح بھ نام      
char B;         char و از نوع B  تعریف متغیر عددی صحیح بھ نام  
float F;        float و از نوع F  تعریف متغیر عددی اعشاری بھ نام  

  

در ھرجای برنامھ  Cیرھا در ابتدای برنامھ است. ولی در زبانھای زیر مجموعھ در بسیاری از زبانھای برنامھ نویسی محل تعریف متغنکتھ: 
  کھ نیاز بود می توان متغیر را تعریف کرد. فقط باید توجھ شود کھ تعریف متغیر باید قبل از بکار گیری آن باشد.

  

  مقدار دھی بھ متغیر ھا

  دھی یک متغیر بھ سھ طریق می توان عمل کرد: برای مقدار

 ام تعریف متغیر. مثال:                                          در ھنگint a = 12; 
         ابتدا تعریف متغیر و سپس مقدار دھی آن در خالل برنامھ          int A 

                                                A=12;                                    

 ربر از طریق دستگاه ھای ورودیبا دریافت توسط کا 
  

  

  مقدار دھی اولیھ بھ متغیرھا

عالمت = یک عملگر بوده کھ عمل انتساب را انجام می دھد. این عملگر مقدار صحیح ، مقدار محاسباتی یا مقدار یک متغیر را بھ یک متغیر 
بھ دستور زیر ت چپ نمی تواند بک ترکیب باشد. دیگر نسبت می دھد. این نسبت دھی ھمیشھ از راست بھ چپ انجام می شود و مقدار سم

 توجھ کنید:

X = 126 
نسبت می دھد. این مقدار می تواند یک متغیر یا ترکیبی از متغیر و عدد ثابت نیز باشد. دو دستور زیر  xرا بھ متغیر  ١٢۶این دستور مقدار عدد 

  صحیح می باشند:
Y = X +123 
St = X + Y 

  ، چون سمت چپ عملگر انتساب یک ترکیب می باشد و غلط است: اما دستور زیر غلط می باشد
Y + 1 = X + 123 
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 فصل دوم

 ++Cمقدمات زبان 

  

  را می آموزیم؟ ++Cچرا زبان برنامھ نویسی 

د توجھ قرار بھ دلیل اینکھ اھمیت زیادی در دنیای برنامھ نویسی و پیاده سازی سیستم ھای نرم افزاری دارد ھمیشھ مورCزبان برنامھ نویسی 
بیشترین سھم را در دنیای برنامھ نویسی دارند. از این رو یادگیری این زبان بھ عنوان یک زبان ++Cگرفتھ و ھنوز ھم زبان توربو سی و 

آموزشی در تمام دانشگاه ھای دنیا برای دانشجویان کامپیوتر و غیر کامپیوتر یک پیش فرض بوده است. نکتھ مھم دیگری کھ بر اھمیت 
و متلب می  PHPدگیری این زبان تاکید دارد شباھت بسیار زیاد قواعد و سین تکس این زبان با زبانھای دیگری مانند سی شارپ ، جاوا ، یا

  باشد کھ موجب می شود با این زبان بھ عنوان یک زبان پایھ برای یادگیری سایر زبانھا در نظر گرفتھ شود.

  

 C تاریخچھ زبان

ارتباط نزدیکی با سیتم عامل یونیکس داشتھ و می توان ادعا کرد کھ این زبان و این سیستم عامل بھ  Cنامھ نویسی از نظر تاریخی زبان بر
پایھ طور ھمزمان ایجاد شده و تکامل پیدا کردند. ابداع کنندگان سیستم عامل یونیکس آقایان کن تامپسون و دنیس ریچی بوده و این سیستم عامل 

ابتدا با زبان اسمبلی نوشتھ شد. بعدھا بخشھایی از  ١٩٧٠ینتاش نیز می باشد. سیستم عامل یونیکس در اوایل دھھ سیستم عامل لینوکس و مک
باز نویسی شده اما بھ دلیل محدودیتھایی کھ این زبان داشت ھنوز ھم بخشھای مھمی از سیستم عامل بھ زبان  Bاین سیستم عامل با زبان 

تقریبا این زبان بھ  ١٩٧٢کردند کھ در سال  Cت ھا تامپسون و ریچی شروع بھ ایجاد زبان دیگری بھ نام اسمبلی بود. بھ دلیل ھمین محدودی
 ١٩٧٣، یونیکس ھم تکامل پیداکرد و یک سری امکانات جدید بھ آن اضافھ شد و در سال  Cتکامل خودش رسید. بھ دلیل ھمین تکامل در 

را منتشر کردند کھ  Cآقای ریچی و کرنیگان یک کتابی را بھ نام زبان برنامھ نویسی  نوشتھ شد. بعدھا Cیونیکس بھ طور کامل بھ زبان 
می باشد. پس از انتشار این کتاب بھ دلیل تعریف شدن یک   K & R ترجمھ این کتاب بھ زبان فارسی نیز موجود می باشد و معروف بھ کتاب

. اما تا این زمان ھنوز این زبان یک محصول آزمایشگاھی بوده و استانداردی بیش از پیش تقویت شد Cسری توابع کتابخانھای پایھ ھای زبان 
این زبان را استاندارد کرده و نخستین نسخھ  (ANSI)موسسھ استاندارد سازی ملی آمریکا  ١٩٨٣برای آن تعریف نشده بود تا اینکھ در سال 

منتشر  C89نسخھ کامل تر آن یعنی  ١٩٨٩اندارد ھا کامل تر شده و در سال ایجاد شد. چند سال بعد این است ANSI Cاستاندارد این زبان بھ نام 
گردید. این نسخھ استاندارد توربو سی ھنوز وجود داشتھ و در بسیاری از جاھا مورد استفاده قرار می گیرد. یک سال بعد موسسھ ایزو 

مروزه اکثر کامپایلرھایی را کھ در توربوسی استفاده می کنیم نداشت. ا C89را ارائھ کرد کھ تفاوت زیادی با  C90یعنی  Cاستاندارد جدید 
ایجاد شد و  ١٩٩٠بوده کھ با تفاوت کم و اضافھ شدن امکاناتی در سال  C99است. پیشرفت ھای بعدی این زبان استاندارد  C89ھمان نسخھ  

کھ  C11این استاندارد کامل گردید و بھ استاندارد  ٢٠١١دوباره شروع بھ ایجاد استاندارد دیگری در این زبان شد کھ در سال  ٢٠٠٧در سال 
  جدیدترین استاندارد در این زبان می باشد معروف شد.

 (Strou Strap)آقای استرو استراب  ١٩٧٩این پیشرفت ھا در رویکردھای دیگری نیزھمچنان بھ صورت ھمزمان انجام می شد. در سال 
دانشمند دانمارکی االصل و استاد یکی از دانشگاه ھا آمریکا شروع بھ کار بر روی نسخھ  یکی از محقین بزرگ در زمینھ علوم کامپیوتر و

بھ نتیجھ نشست و حاصل آن ایجاد نسخھ شی گرای زبان  ١٩٨٣در سال  C with Classesشی گرای این زبان کرد. پروژه این دانشمند با نام 
C  یعنیC++ تھ و این دو نسخھ عمال یک زبان محسوب می شوند. تقریبا تمامی امکانات زبان بود.  این نسخھ شباھت زیادی با توربو سی داش

در ھمھ جا بھ ھمراه ھم  ++Cو  Cتوربو سی در این زبان وجود داشتھ و عالوه بر آن امکانات شی گرایی نیز بھ آن افزوده شده است. زبان 
رم افزار ھای کاربردی و ھمچنین ایجاد سایر زبانھای برنامھ نویسی بوده و بیشترین سھم را در توسعھ توسعھ نرم افزار ھای سیستمی ، ن

شد کھ امروز سھم بزرگی در تولید  #Cو  C++  ،Java  ،PHPموجب ایجاد زبانھایی مانند  Cداشتھ اند. بھ طور کلی می توان گفت کھ زبان 
     .نرم افزار دارند و ھر سالھ نسخھ ھای کاملتری از آنان ایجاد ومعرفی می شوند
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 ++Cویژگی ھای یک برنامھ در زبان 

 .در این زبان بین حروف بزرگ و کوچک اختالف وجود دارد 
  کاراکتر است.  ٢۵۵ھر خط شامل 
  گذاشتھ می شود. ;انتھای ھر خط 
  زبانC  کلمھ کلیدی است.   ٣٢دارای 

  

 ( ) mainتعریف تابع و تابع 

این است کھ تابع عبارت است یک بستھ نرم افزاری کھ ما بدون نیاز بھ دانستن محتویات بھترین تعریفی کھ میتوان برای تابع در نظر گرفت 
درونی آن ، بھ آن ورودی ھایی داده و خروجی دریافت می کنیم. یک مثال کاربردی برای تابع موتور یک اتومبیل بوده کھ بدون در نظر 

آن وارد کرده و خروجی گردش میل لنگ را از آن م کنترل گاز را بھ گرفتن جزئیات و عملیات درون آن ورودی ھای سوخت ، ھوا و سیست
  در یافت می کنیم.

  یک تابع می تواند صفر ، یک ، دو و یا بیشتر ورودی داشتھ باشد اما ھمیشھ یک خروجی دارد.

رخش میل لنگ را از موتور یک مثال کاربردی دیگر از تابع گیربکس خودرو را در نظر گرفتھ کھ یک ورودی کنترل دستی دنده و حرکت چ
گرفتھ و سرعت ھا و قدرت ھای مناسب را از سمت دیگر بھ عنوان خروجی بیرون بدھد. ھمانطور کھ مشاھده می شود ورودی ھای یک تابع 

  می تواند خروجی ھای یک تابع باشد.

خروجی می دھد؟ کل خودرو نیز یک تابع  حال آیا می شود کھ کل خودرو را نیز یک تابع در نظر گرفت کھ تعدادی ورودی دریافت و یک
مادر بوده و کھ درون آن تعدادی تابع دیگر وجود داشتھ کھ ورودی برخی از این توابع خروجی برخی توابع دیگر بوده کھ تابع اصلی یا تابع 

  می باشد.

شد. بھ ھمین جھت ھر برنامھ با عبارت یک تابع مادر بوده کھ می تواند درون آن توابع دیگری وجود داشتھ با ++Cھر برنامھ در زبان 
main()  شروع شده کھ مشخص کننده تابع اصلی می باشد. بھ شبھ دستورات زیر توجھ کنید ، این دستورات شبھ کد ھمان مسئلھ مساحت

  مستطیل در قالب تابع اصلی می باشد:

Main () 
{ 
 X = 4; 
 Y = 3; 
 S= X * Y; 
 Print S; 
} 

 
 (Header Files)فایل ھای سرآیند 

  

فایلھایی ھستند کھ توابع مورد نیاز در برنامھ نویسی در آنھا قرار دارند. یک تعمیر کار ھنگام تعمیر یک وسیلھ قبل از شروع  فایلھای سرآیند
کھ بدون ابزار بھ کار ابزار مورد نظر متناسب با آن تعمیری کھ قرار است انجام دھد از انبار برداشتھ و بھ سراغ تعمیر می رود. امکان این

ھ دست بکار بزند نیست و اینکھ کل ابزار ھای موجود در انبار را بھ ھمراه داشتھ باشد ھم بھ نوعی اتالف مکان می باشد. بھ ھمین دلیل جعب
ار می بریم. ابزاری حاوی آن مجموعھ ابزار ھای خاص را برداشتھ و بکار می پردازد. این گونھ جعبھ ابزار ھا را در برنامھ نویسی نیز بھ ک

یک ھدر فایل عبارت است فایلی کھ مجموعھ دستورات مربوط بھ یک سری اعمال در آن وجود دارد کھ در ھنگام نوشتن برنامھ در ابتدا باید 
  آن را احضار کنیم.

  برای فراخوانی و استفاده از یک فایل سآیند از دستور ریز پردازنده بھ صورت زیر استفاده می کنیم:
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# include <نام فایل سرآیند > 

بر روی سیستم شما حاوی تعدادی از این فایلھای سرآیند است کھ بھ مرور و در ھنگام نوشتن برنامھ ھا آنھا را بررسی  ++Cپوشھ زبان 
 خواھیم کرد.

  

  تعریف ثابت ھا

عریف کنیم کھ ثابت بوده و نتوان مقدار آنھا را با متغیر و تعریف آن در فصلھای قبل آشنا شدیم. اما گاھی نیاز داریم کھ مقادیری را در برنامھ ت
با تعریف یک ثابت در برنامھ می توان  را نام برد کھ دارای مقدار ثابتی است. piدر طول برنامھ تغییر داد. از جملھ این مقادیر می توان عدد 

یر مقدار آن در محل تعریف این تغییر را در کل برنامھ بارھا از آن در طی برنامھ استفاده کرد و اگر نیاز بھ تغییر مقدار آن بود فقط با تغی
  می گوییم. برای تعریف یک ثابت دو روش وجود دارد: (Constant)بھ اینگونھ مقادیر ثابت  اعمال کرد.

  

 constاستفاده از دستور  - ١
 define#استفاده از دستور  - ٢

 

  constتعریف ثابت با دستور 

غیر بوده ، یعنی در ھر جای برنامھ می توان آنرا تعریف کرده و از آن بھ بعد از آن استفاده کرد. مانند مت constتعریف یک ثابت با دستور 
  شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است:

Const  مقدار = نام ثابت   نوع داده ; 

  مثال:

Const int n = 15; 

Const int n = 15 , count = 40; 

با یک ویرگول فاصلھ ایجاد  constم می توان دو ثابت از یک نوع را در یک خط و با یک دستور ھمانطور کھ مشاھده می شود مانند مثال دو
  است. ١۵استفاده شود منظور ھمان عدد  nاز ھر جای برنامھ بعد از تعریف  nکرد. پس از تعریف ثابت 

  

 define#تعریف ثابت با دستور 

در این دستور ، این دستور از نوع دستورات پیش پردازنده بوده و باید  #اراکتر ھمانطور کھ از شکل دستور پیداست بھ دلیل استفاده از ک
با این دستور بھ  ١۵با مقدار  nابتدای برنامھ بوده و نیازی بھ سمی کالن ندارد. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر بوده و تعریف ثابت 

  شکل زیر است:

#define   مقدار   نام ثابت 

#define  n  15 
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 coutتور دس

  این دستور برای نمایش خروجی بر روی مانیتور بھ کار می رود. شکل کلی این دستور بھ شکل زیر است:

Cout << [عبارت / متغیر] 

ر چاپ شده و اگر یک متغیر قرار تویک عبارت درون عالمت دابل کوتیشن (" ") قرار دھیم عین عبارت در مانتی coutاگر در جلوی دستور 
  ی شود.متوی آن در خروجی چاپ داده شود مح

  استفاده کنیم. iostream.hبرای استفاده از این دستور باید از فایل سرآیند 

  برنامھ زیر را در نظر بگیرید:

#include <iostream.h> 
Main () 
{ 

Cout << “Enter the number:”; 
} 

تور چاپ شود. این برنامھ اولین برنامھ کاملی است کھ بر روی صفحھ مانی Enter the numberاین برنامھ موجب می شود کھ عبارت 
  توسط کامپیوتر بدون اشکال اجرا می شود.

  
  کاراکتر ھای کنترلی

  
بھ عنوان یک یا (بک اسلش)  ( \ )بر روی کاراکتر بعدی از آن تفسیری جدید انجام شود. کاراکتر کنترلی  کاراکترھای کنترلی موجب می شود

  تر بعدی را تغییر می دھد.تفسیر کننده معنی کاراک
  
  

  چند کاراکتر کنترلی
  
\n  : کاراکتر  اگر بعد از بک اسلشn  قرار گیرد بھ معنیNew Line  بر روی مکان نما در ھنگام چاپ یا خط بعدی بوده و موجب می شود

  مانیتور بھ خط بعد برود.
  
\t کترھا بوده (مانند : این کاراکتر کنترلی بھ معنی ایجاد یک تب و فاصلھ در بین کاراSpace  و تفاوت آن با (Space  این است کھ در اینجا

  ھشت فاصلھ ایجاذ می شود.
  
\a  صدای سیتم شنیده برنامھ ھا کھ نیاز است در ھنگام اجرای برنامھ : این کاراکتر کنترلی بوق سیستم را بھ صدا در می آورد. در بسیاری از

  فتادن یک خطا در برنامھ).شود بکار می رود (مانند ھنگام اتفاق ا
  

  یک فاصلھ ایجاد کرده و بوق سیستم را بھ صدا در آورده و مکان نما را بھ خط بعد ببرد.برنامھ ای بنویسید کھ نام و فامیلتان را با 
  

  
  :بودحال بھ برنامھ قبلی چاپ مساحت مستطیل رجوع می کنیم اگر برنامھ بھ این صورت نوشتھ شود کامل و قابل اجرا خواھد 

  
  ١( را محاسبھ و چاپ کند. ٣و عرض  ۴مساحت مستطیلی بھ طول  کھبرنامھ ای بنویسید( 

  
# include <iostream.h> 
main() 
{ 
 char a=4; 
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 char b=3; 
 int c=a*b; 
 cout << c ;  
} 

 ) .٢برنامھ ای بنویسید کھ نامتان را در مانیتور نمایش دھد( 
  
  

 cinدستور 
یک مقدار توسط صفحھ کلید و قرار دادن آن در یک متغیر بھ کار می رود. شکل کلی این دستور بھ صورت زیر  این دستور برای دریافت

  است:
Cin >> [نام متغیر ] 

  
با این دستور مکان نما بر روی مانیتور بھ صورت چشمک زن منتظر دریافت مقداری است کھ با ورود مقدار توسط صفحھ کلید آن را در 

  آمده است قرار می گیرد. cinن در جلوی دستور متغیری کھ نام آ
  

  ٣(  آنرا حساب کند.برنامھ ای بنویسید کھ طول و عرض یک مستطیل را از کاربر گرفتھ و مساحت(  
  ۴( رسانده و در خروجی نمایش دھد. ٢برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد را از ورودی دریافت کرده و آن را بھ توان( 
 متر مربع است. اگر بدانیم کھ طول این مستطیل دو برابر عرض آن است طول و عرض آن را بدست  ١٨مستطیلی برابر  حیطم

 )۵( آورید.
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  فصل سوم

 ساختارھای کنترلی

  

ر طبق نظریھ زبانھای برنامھ نویسی ثابت شده است کھ اگر سھ مولفھ را در یک زبان برنامھ نویسی داشتھ باشیم با کمک آنان می توانیم ھ
 الگوریتمی را پیاده سازی کنیم. 

 

 Sequential Executionتوالی در اجرای دستورھا  -١
 

اولین مولفھ از این سھ مولفھ مبحث توالی می باشد.بھ این صورت کھ دستوراتی کھ توسط برنامھ نویس در یک برنامھ نوشتھ می شوند بھ 
وند.البتھ این صورت اجرا بدیھی است, اما یک ویژگی مھمتر اینکھ بتوان صورت متوالی توسط کامپیوتر بھ صورت متوالی خوانده و اجرا ش

 ایت توالی توسط دستوراتی خاص بھ ھم زد و از یک مکان در برنامھ بھ مکانی دیگر رجوع کرد.

 Selectionانتخاب ، انشعاب یا تصمیم گیری  - ٢
  

ارزیابی کرده و بر اساس شرایطی کھ وجود دارد بھ یک یا چند  دومین مولفھ مبحث انشعاب یا شرط است. بھ این صورت کھ برنامھ بتواند 
 گزینھ ای کھ برای آن شرط وجود دارد عمل بکند. 

 Repetitionحلقھ ھا و تکرار  -٣
 

یک دستور یا یک سری از دستورات را بھ تعداد بارھای بھ این صورت کھ مولفھ سومی کھ مورد نظر می باشد حلقھ ھای تکرار میباشد. 
  ا نامشخص تکرار کرد. مشخص و ی

ی نامھ ھای مھم و پیچیده بدون استفاده از ساختارھای کنترلی قابل پیاده سازی نیستند. ساختارھای کنترلی ساختارھایی ھستند کھ روند اجرابر
  تقسیم می شوند. حلقھ ھای تکرار و  ساختارھای تصمیم برنامھ را تغییر می دھند. این ساختارھا بھ دو دستھ کلی 

  

 ختارھای تصمیمسا

بھ این  این ساختارھا مجموعھ ای از دستورالعمل ھا ھستند کھ تصمیم می گیرند برخی از دستورات تحت شرایط خاصی اجرا شوند یا خیر.
در  بھ طور مثال در برابر در یک اتاق تصمیم میگیریم کھ اگرصورت کھ در برابریک عمل تصمیم بگیریم کھ آیا این کار انجام بشود یا خیر. 

  باز بود وارد شویم و در غیر این صورت وارد نشویم. 

  

 ifساختار 

ساده ترین شکل ساختارھای تصمیم می باشد. این ساختار شرطی را تست می کند و در صورتی کھ آن شرط دارای ارزش درستی  ifساختار 
  شکل کلی این دستور بھ صورت زیر است:بود مجموعھ ای از دستورات را اجرا می کند. 

If (شرط) 
{ 
 دستورات 
} 
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درست بود دستورات درون آکوالدھا انجام می شوند و در غیر این صورت ادامھ برنامھ بھ بعد از  ifدر این ساختار اگر شرط جلوی دستور 
   آکوالد ھا منتقل می شود.

  

 if … elseساختارھای 

ورات دیگری انجام شوند در این صورت شکل کلی دستور بھ یک سری دست ifاما گاھی مایل ھستیم کھ در صورت درست نبودن شرط جلوی 
  این صورت تغییر می کند:

If (شرط) 
{ 
 دستورات 
} 
Else 
{ 
 دستورات 
} 

  :تشون ناوت یم زین ریز تروص ھب ار if … else روتسد

)طرش ؟ ندوب تسرد تروص رد تاروتسد : ندوب طلغ تروص رد تاروتسد(  

P = (x > y ? x : y); 

  : زیر توجھ کنید ھایبھ مثال

  
  برنامھ ای بنویسید کھ طول و عرض یک مستطیل را از کاربر گرفتھ ، اگرطول زوج بود مساحت مستطیل وگرنھ محیط آن را حساب

 )۶( .کند
  برنامھ ای بنویسید کھa  را از ورودی گرفتھ اگرa  ٣برساند و در غیر این صورت آنرا بھ توان  ٢بود آنرا بھ توان  ٢٠و  ١٠بین 

 )٧. (برساند
 یا است الساقین متساوي یا االضالع است، متساوي مثلث آن آیا کند مشخص و گرفتھ را مثلث یک ضلع سھ طول کھ بنویسید اي برنامھ 

 )٨االضالع. ( لفمخت
 کرده محاسبھ را آن محیط اال و آنرا، مساحت است الزاویھ قائم مثلث آن اگر گرفتھ، را مثلث یک ضلع سھ طول کھ بنویسید اي برنامھ 

 )٩( .دھد نمایش و
  

  

  انتقال ھای کنترل غیر شرطی

کنترل برنامھ را تغییر داده و دستورھایی را  یک شرط را بررسی کرده و در نتیجھ درست یا غلط بودن شرط  ifدستورات تصمیم مانند
بدون برقراری شرطی کنترل برنامھ را از نقطھ ای بھ نقطھ ای دیگر منتقل کنیم. اجرا می کنند. اما گاھی اوقاات نیاز است کھ در برنامھ 

  بھ دستورات ، دستورات انتقال کنترل غیر شرطی می گوییم.

  

 breakدستور 

دستورات شرطی ، حلقھ ھا و بالک ھا می شود. اگر چند بالک یا حلقھ تو در تو وجود داشت این دستور  این دستور موجب خروج از
  موجب خروج از داخلی ترین بالک شده و کنترل برنامھ بھ دستور بعد از بالک مربوطھ منتقل می شود.
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 continueدستور 

ی شود. اگر چند بالک یا حلقھ تو در تو وجود داشت این دستور این دستور موجب خروج از دستورات شرطی ، حلقھ ھا و بالک ھا م
  موجب خروج از داخلی ترین بالک شده اما کنترل برنامھ بھ دستور قبل از بالک مربوطھ منتقل می شود.

  

 switch … caseساختار 

مھ ای نیاز بھ تصمیم گیری ھای چند این ساختار یکی از مھمترین ساختارھای تصمیم در ھر زبان برنامھ نویسی است. ھر گاه در برنا
از این ساختار استفاده می کنیم. بھ طور کلی بھتر است در ساختارھای تصمیمی کھ بیش از سھ انتخاب وجود دارد بھتر  گانھ ای داشتیم

  است از این ساختار استفاده شود. شکل کلی این ساختار بھ صورت زیر می باشد:

Switch (عبارت ) 
{ 
 Case ولمقدار ا  : 
 { 
 دستورات اول  
  Break; 
 Case مقدار دوم : 
 { 
 دستورات دوم  
  Break; 
 } 
 ….. 
 Default : 
n ام   دستورات    
} 

بررسی شده و مقدار آن تعیین می گردد. حال اگر این مقدار برابر با مقدار مقابل با ھر کدام از  switchدر این ساختار ابتدا عبارت مقابل 
case رات مربوط بھ ھمان ھا بود دستوcase  اجرا می شوند. اگر حاصل مقابلswitch  برابر با ھیچکدام ازcase اتھا نبود دستور 
  اجرا خواھند شد.  defaultمقابل 

  نکات زیر وجود دارند: switchدر مورد ساختار 

  ساختارswitch  می تواند فاقد بخشdefault  باشد. در این صورت اگر عبارت مقابلswitch رابر با ھیچیک از عبارات ب
  ھا نبود ھیچ کدام از دستورات اجرا نخواھند شد.  caseمقابل 

  مقادیر مقابلcase .ھا نمی توانند با ھم مساوی باشند 
  اگر یک ثابت کاراکتری در ساختارswitch استفاده شود بھ مقدار عددی صحیح تبدیل می شود. 
  اگر در یکcase  از دستورbreak ود با مقدار استفاده نشcase  بعدیor .می شود 
  در شرط ساختارif  می توان عبارات منطقی یا مقایسھ ای را بکار برد ولی در ساختارswitch  فقط مساوی بودن مقادیر مورد

 بررسی قرار می گیرد.
  مانند ساختارif  می توان از ساختارھایswitch ز تو در تو نیز استفاده کرد. بھ این صورت کھ ھر یک اcase  ھا می توانند

  باشند. switchشامل یک ساختار 
  

برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد را از کاربر گرفتھ و روز ھفتھ متناظر با آن را بھ خروجی ببرد. اگر عدد مطابق با روزھای ھفتھ نبود مثال: 
  )٩.١بنویسید. ( switchبا پیغامی مناسب گزارش دھد. این برنامھ را با 
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  تکرارساختار ھای 

  با این دستورات می توانیم مشخص کنیم کھ دستورات مورد نظر ما چند بار تکرار شوند. بھ مثال و الگوریتم زیر توجھ کنید:

  
   ده عدد را از کاربر گرفتھ با ھم جمع کرده و جمع آنھا را نمایش دھد. برنامھ ای بنویسید کھمثال: 

  
  

 شروع 
   یک متغیر بھ نامi ر گرفتھ و مقدار صفر را در آن قرار بده.برای شمارنده در نظ 
  یک متغیر بھ نامsum .برای جمع اعداد در نظر گرفتھ و مقدار صفر را در آن قرار بده 
  یک متغیر بھ نامa  تعریف کن. اربرکبرای اعداد دریافتی از 
  عددی را از کاربر دریافت کرده و درa .قرار بده 
 a  را باsum  جمع کرده و حاصل را درsum .قرار بده 
 I  را با یک جمع کرده و درi .قرار بده 
  اگرi  ۵کمتر از ده است برو بھ خط 
 Sum .را چاپ کن 
 پایان 

 

باز گردد.  ۵موجب می شود کھ اگر یک شرطی برقرار نباشد کنترل برنامھ بھ خط  ٨حلقھ گفتھ می شود. دستور  ٨تا  ۵بھ محدوده دستورات 
  دیگری تغییر داد تا ساخت یافتھ باشد.اما می توان برنامھ را بھ شکل  ساخت نیافتھ ھستند. دستورات ، اما این گونھ دستورات

 

 forحلقھ 

  تبدیل الگوریتم باال بھ صورت ساخت یافتھ می باشد. بھ الگوریتم توجھ نمایید:این حلقھ برای 

 شروع 
  متغیری بھ نامi  وsum تعریف کرده و مقدار ھر دو را صفر قرار بده 
  بھi عمل زیر را انجام بده دو ک واحد یک واحد اضافھ کن و این عمل را ده بار تکرار کن و با ھر بار تکراری 
  یک مقدار را از کاربر دریافت کرده و درa قرار بده 
 A  را باsum  جمع کرده و درsum قرار بده   
 Sum را چاپکن 
 پایان 

  

  بھ این صورت است: ٣شبیھ سازی خط 

For (پایان حلقھ شرط ; شرط شروع  ( گام افزایش ; 
{ 
 دستورات 
} 

  شکل کد آن بھ صورت زیر است:

For (i = 0 ; i < 10 ; i= i + 1) 
{ 
 دستورات 
} 

  یک عملی را برای تعداد بارھای مشخص انجام دھیم از این حلقھ استفاده می کنیم.اگر بخواھیم 



 ++ مقدماتی ..... محمد عبدالھیCبرنامھ نویسی 
 

١٦ 
 

  ده و جمع آنھا را نمایش دھد. (با استفاده از حلقھ با ھم جمع کر گرفتھبرنامھ ای بنویسید کھ ده عدد را از کاربرfor ) (١٠(  
  ١١( .دھد نمایش ھم زیر را ده تا یک از صحیح اعداد تمام کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ١٢( .دھد نمایش ھم زیر را رقمی دو فرد اعداد تمام کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ١٣( .دھد  ھم نمایش زیر را نیستند بخشپذیر 3 بر اما شپذیرندبخ 7 بر کھ چھاررقمی اعداد تمام کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ١۴( .دھد نمایش را ھایش علیھ مقسوم ي ھمھ و گرفتھ را صحیحی عدد کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ١۵( .دھد نمایش را ھایش علیھ مقسوم تعداد و گرفتھ را صحیحی عدد کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ١۶( ھای متوالی عمل ضرب دو عدد را شبیھ سازی کند. برنامھ ای بنویسید کھ با عمل جمع( 
  با حلقھwhile  ١٧( دو عدد را شبیھ سازی کند. تقسیمھای متوالی عمل  تفریقبرنامھ ای بنویسید کھ با عمل( 
 ١٨( .ھم نمایش دھد زیر را بخش پذیرند ارقامشان مجموع بر کھ را دورقمی اعداد تمام کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ١٩نماید. ( چاپ و محاسبھ را آن مساحت و گرفتھ را مثلثی قائده و ارتفاع کھ بنویسید میالگوریت(  
 ٢٠( .نماید چاپ و محاسبھ را آن مساحت و محیط و گرفتھ ورودي از را اي دایره شعاع کھ بنویسید الگوریتمی( 
 کھ بنویسید الگوریتمی  n ٢١ید. (نما چاپ را ھا آن مطلق قدر و خوانده ورودي از را عدد( 
  برنامھ ای بنویسید کھ ضرایبa , b , c  از یک معادلھ درجھ دوم را گرفتھ و در مورد تعداد و مقادیر ریشھ ھایش اطالعات کاملی بھ

 )٢٢کاربر بدھد. (
  مد نظر می باشند.  ١٢٠تا  ۴١برنامھ ای بنویسید کھ جدول کدھای اسکی را در خروجی چاپ کند. در این برنامھ کدھای اسکی

)٢٢.١( 
  

  حلقھ ھای بینھایت

اگر در برنامھ ای حلقھ طوری ایجاد شود کھ ھیچگاه تمام نشود حلقھ بی نھایت ایجاد شده و سیستم در لوپ می افتد. برای جلوگیری از این 
یک عدد را از کاربر دریافت تا بینھایت ادامھ پیداکرده و میشھ عمل باید شرط درون حلقھ پایان پذیر باشد. بھ مثال زیر توجھ کنید ، این حلقھ 

  خواھد کرد:

For (i= 0 ; i > 0 ; i = i + 1) 
{ 
 Cin >> a; 
} 

  

. مثال اگر بخواھیم گاھی از حلقھ ھای تکرار خالی با تعدادتکرار باال برای ایجاد یک مکث در برنامھ استفاده می کنیم:  forھای حلقھ  نکتھ
برای نمایش بین ھر عدد یک مکث کوتاه دادشتھ باشیم می توانیم از حلقھ تکرار خالی استفاده را در صفحھ نمایش نشان داده و  ۵اعداد یک تا 

  کنیم. بھ قطعھ کد زیر دقت کنید:

For (i = 0 ; i < 5 ; i = i + 1) 
{ 
 Cout << i ; 
 For (j = 0 ; j < 1000000 ; j = j + 1); 
} 
 

 whileحلقھ 

  جام کارھای تکراری تا رسیدن شرط خاصی ادامھ پیدا می کند. بھ مثال زیر توجھ کنید:گاھی اوقات تعداد تکرارھا مشخص نیست و ان

  :شود ١٠٠بنویسید گھ تعدادی عدد را گرفتھ و آنھا را با ھم جمع کند تا زمانی کھ جمع آنھا حدود عدد الگوریتمی : مثال

 شروع 
  متغیرa  را برای اعداد دریافتی و متغیرsum ه و مقدار اولیھ را برای جمع تعریف کردsum .رابرابر صفر قرار بده 
  عددی را از کاربر گرفتھ و درa .قرار بده 
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 A  را باsum  جمع کرده و حاصل را درsum .قرار بده 
  تا زمانی کھ مقدارsum  را تکرار کن. ۴و  ٣کمتر است دو عمل  ١٠٠از 
 Sum  را چاپ کن 
 نپایا 

  

  استفاده می کنیم. شکل کلی این حلقھ بھ صورت زیر است: while رات این گونھ حلقھ ھا از دستوبرای پیاده سازی 

While (شرط) 
{ 
 دستورات 
} 

  کدC++  ٢٣بنویسید. ( راالگوریتم فوق( 
  برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد را بھ عنوان نقطھ شروع ، یک عدد را بھ عنوان قدر نسبت و یک عدد را بھ عنوان نقطھ پایان دریافت

 )٢٣.١کند. (کرده و جمع آنھا را نیز محاسبھ حسابی تا آن را حساب کرده و تساعد 

  تصاعد حسابی یک عدد بھ صورت زیر محاسبھ می شود:

A A + b A + 2b A + 3b … A + (n-1)b 

  قدر نسبت است. bنقطھ پایان و  nنقطھ شروع ،  Aدر این فرمول  

  

 do … whileحلقھ تکرار 

شکل کلی این حلقھ بھ صورت  استفاده کرد. do … whileبرای این کار از حلقھ در پایان قرار داد.  گاھی می شود شرط چک کردن حلقھ را
  زیر است:

Do 
{ 
 دستورات 
} 
While (شرط ) 
 

  شود. این عمل را با حلقھ  ١٠٠ھ تعدادی عدد را گرفتھ و آنھا را با ھم جمع کند تا زمانی کھ جمع آنھا حدود عدد کبرنامھ ای بنویسید
do … while ) .٢۴انجام دھید( 

 استفاده می کنیم. breakنکتھ: برای شکستن یک ساختار تکرار از دستور 
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  فصل چھارم

  ریاضی یاتلمع

  

در این زمینھ از قدرت  ++Cیکی از مھمترین قابلیت ھای ھر زبان برنامھ نویسی اعمال محاسباتی و منطقی بر روی داده ھا می باشد. زبان 
اعمال محاسباتی بر روی عبارات محاسباتی صورت می گیرند. یک عبارت محاسباتی شامل عملوند ھا ، عملگر  ر می باشد.باالیی برخوردا

  ھا ، دستور انتساب و نتیجھ می باشد. بھ مثال زیر توجھ کنید:

٢+  ٣  =۵  

 نتیجھ عبارت محاسباتی است.  ۵عملوند ، + عملگر ، = دستور انتساب و  ٢و  ٣در این مثال 

  ھا بھ دو دستھ کلی تقسیم می شوند: عملگر

 برای اعمال محاسبات بھ یک عملوند احتیاج دارند.عملگرھای یکتایی :  
 برای اعمال محاسبات بھ دو عملوند احتیاج دارند.عملگرھای دوتایی : 

  

  انواع عملگرھا

 عملگرھای محاسباتی  
 عملگرھای مقایسھ ای  
 عملگرھای منطقی  
 عملگرھای بیتی 

 

  محاسباتیعملگرھای 

این عملگرھا جھت انجام اعمال محاسباتی ریاضی بر روی عملوند ھا بھ کار می روند و بھ دو دستھ یکتایی و دو تایی تقسیم می شوند. جدول 
  نشان می دھد:را و نوع عملکرد آنان دوتایی  یزیر عملگرھای محاسبات

  

 نحوه استفاده عالمت نام عملگر
 A + B + جمع
 A - B - تفریق
 A * B * ضرب
 A / b / تقسیم

 A % B % باقیمانده
 

می توان بر روی یک عملوند ، عمل محاسباتی با عملگرھای یکتایی انجام داد. جدول زیر عملگرھای محاسباتی یکتایی و نوع عملکرد آنان 
  را نشان می دھد:
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 نوع عمل نحوه استفاده عالمت نام عملگر
  فی می کندرا من Aمقدار   A - -  عملگر منفی

  اضافھ می کند  A یک واحد بھ A ++ ++ افزایش یک واحدی چپ
 اضافھ می کند  A یک واحد بھ ++ A ++ افزایش یک واحدی راست

-  -  کاھش یک واحدی چپ  -- A  یک واحد از A  کم می کند 
-  -  کاھش یک واحدی راست  A -- یک واحد از A  کم می کند 

Casting عملگر    (cast) (float) a  مقدار موجود درa  را بھ
  اعشار تبدیل می کند

  

  یک عملوند محاسباتی چھ از نوع یکتایی باشد و چھ دوتایی، بینھایت ورودی را می تواند دریافت کند و بینھایت خروجی دارد.نکتھ: 

  را مشاھده کنید: Castingمثال زیر را انجام داده تا نتیجھ عملگر 

#include <iostream.h> 
main () 
{ 
 int a=10; 
 int b=4; 
 float c= (float)a/b; 
 cout << " a=" << a << endl; 
 cout << " c=" << c << endl; 
} 

  

  عملگرھای مقایسھ ای

این نوع عملگر برای مقایسھ دو مقدار یا عبارت محاسباتی بھ کار می رود. جدول زیر عملگرھای مقایسھ ای و نوع عملکرد آنان را نشان می 
  :دھد

 نحوه استفاده عالمت نام عملگر 
 A == B = = مساوی
A = !      نامساوی  ! = B 

 A > B < بزرگتر از
 A <  B > کوچکتر از

 A >= B = < بزرگتر مساوی از
 A <= B = > کوچکتر مساوی از

 

  بھ مثال زیر توجھ کنید:

X= ٣  >۴  
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مقایسھ درست بود خروجی صحیح و گرنھ خروجی غلط است. خروجی صحیح گر بزرگتر است یا نھ. ا ٣از  ۴این عبارت بررسی می کند کھ 
با یک و صفر  Cنشان داده می شوند. اما در زیر مجموعھ زبانھای  Fیا  Falseو خروجی غلط با  Tیا  Trueدر زبانھای برنامھ نویسی با 

  نشان داده می شوند.

  فقط دو خروجی صفر یا یک دارد.  اتھ باشد امیک عملگر مقایسھ ای می تواند بی نھایت ورودی داش نکتھ:

  مقایسھ ای ھمگی از نوع دوتایی ھستند و نوع یکتایی ندارند چون قرار است دو عملوند را مقایسھ کنند.عملگرھای نکتھ: 

  

  گر ھای منطقیعمل

  نجام می دھند. عملگرھای منطقی ھمانطور کھ از نامشان پیداست عملیات منطقی را بر روی عبارات منطقی و ریاضی ا

  

 andعملگر منطقی 

  بھ جمالت زیر توجھ کنید:

  بود بھ پیک نیک می رویم. آفتابی و گرماگر فردا ھوا 

یا در این جملھ کلمھ (و) یک عملگر منطقی و کلمات گرم و آفتابی دو عملوند می باشند. ھر کدام از این دو عملوند می توانند دو حالت درست 
  باشد ، گرم نباشد) و (آفتابی باشد ، آفتابی نباشد).(گرم غلط داشتھ باشند. 

عملگر (و) مشخص کننده این مطلب است کھ ھر دو عملوند در وضعیت صحیح باید باشند تا خروجی صحیح حاصل شود. عبارت باال بھ 
  چھار صورت ممکن است اتفاق بیفتد و در نتیجھ چھار شکل خروجی ان بھ این صورت است:

  (آفتابی باشد) = (پیک نیک ھست) اگر (گرم باشد) و

  اگر (گرم باشد) و (آفتابی نباشد) = (پیک نیک نیست)

  ست)شد) و (آفتابی باشد) = (پیک نیک نیباناگر (گرم 

  ست)نیباشد) = (پیک نیک نباشد) و (آفتابی ناگر (گرم 

سخ ناصحیح دارد. این عملگر در زبانھای ھمانطور کھ مالحظھ می شود عملگر منطقی (و) در یک حالت پاسخ صحیح و در سھ حالت پا
 xعبارت منطقی زیر دقت کنید. مقدار ذخیره شده در بھ نشان داده می شود.  &&بھ صورت  ++Cنام داشتھ و در زبان  andبرنامھ نویسی 

  چیست؟

X= (3 == 4) && (5 > 6)  

 orعملگر منطقی 

  بھ جمالت زیر توجھ کنید:

  بھ پیک نیک می رویم. بود آفتابی یا گرماگر فردا ھوا 

یا  در این جملھ کلمھ (یا) یک عملگر منطقی و کلمات گرم و آفتابی دو عملوند می باشند. ھر کدام از این دو عملوند می توانند دو حالت درست
  غلط داشتھ باشند. (گرم باشد ، گرم نباشد) و (آفتابی باشد ، آفتابی نباشد).
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کھ اگر یکی از دو عملوند در وضعیت صحیح باید باشند خروجی صحیح حاصل شود. عبارت باال  عملگر (یا) مشخص کننده این مطلب است
  بھ چھار صورت ممکن است اتفاق بیفتد و در نتیجھ چھار شکل خروجی ان بھ این صورت است:

  اگر (گرم باشد) یا (آفتابی باشد) = (پیک نیک ھست)

  ت)اگر (گرم باشد) یا (آفتابی نباشد) = (پیک نیک ھس

  اگر (گرم نباشد) یا (آفتابی باشد) = (پیک نیک ھست)

  اگر (گرم نباشد) یا (آفتابی نباشد) = (پیک نیک نیست)

ھمانطور کھ مالحظھ می شود عملگر منطقی (یا) در یک حالت پاسخ ناصحیح و در سھ حالت پاسخ صحیح دارد. این عملگر در زبانھای 
 xعبارت منطقی زیر دقت کنید. مقدار ذخیره شده در بھ می شود.  هنشان داد ||بھ صورت  ++Cنام داشتھ و در زبان  orبرنامھ نویسی 

  چیست؟

X= (3 == 4) || (5 > 6)  

 xorعملگر منطقی 

  بھ جمالت زیر توجھ کنید:

  ، بھ پیک نیک می رویم.ولی نھ ھر دو با ھمبود  آفتابی یا گرماگر فردا ھوا 

دو با ھم) یک عملگر منطقی و کلمات گرم و آفتابی دو عملوند می باشند. ھر کدام از این دو عملوند می در این جملھ کلمات (یا ، ولی نھ ھر 
  توانند دو حالت درست یا غلط داشتھ باشند. (گرم باشد ، گرم نباشد) و (آفتابی باشد ، آفتابی نباشد).

از دو عملوند در وضعیت صحیح باید باشند خروجی صحیح عملگر (یا ، ولی نھ ھر دو با ھم) مشخص کننده این مطلب است کھ اگر یکی 
حاصل شود. ولی اگر ھر دو درست یا غلط باشند خروجی صحیح نیست. عبارت باال بھ چھار صورت ممکن است اتفاق بیفتد و در نتیجھ 

  چھار شکل خروجی ان بھ این صورت است:

  اگر (گرم باشد) یا (آفتابی باشد) = (پیک نیک نیست)

  باشد) یا (آفتابی نباشد) = (پیک نیک ھست) اگر (گرم

  اگر (گرم نباشد) یا (آفتابی باشد) = (پیک نیک ھست)

  اگر (گرم نباشد) یا (آفتابی نباشد) = (پیک نیک نیست)

انند ھم ھمانطور کھ مالحظھ می شود این عملگر منطقی در حاالتی کھ دو عملوند مخالف ھم ھستند پاسخ صحیح و در حاالتی کھ دو عملوند م
 xعبارت منطقی زیر دقت کنید. مقدار ذخیره شده در بھ . ردنام دا xorصحیح دارد. این عملگر در زبانھای برنامھ نویسی ناحالت پاسخ  ھستند

  چیست؟

X= (3 == 4) xor (5 > 6)  

  از نوع دوتایی بوده و نیاز بھ دو عملوند دارند. and , or , xorسھ عملگر منطقی نکتھ: 

  

 notنطقی عملگر م

  بھ جمالت زیر توجھ کنید:
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  بود بھ پیک نیک می رویم. گرماگر فردا ھوا 

اگر گرم باشد خروجی صحیح و اگر گرم نباشد خروجی ناصحیح است. این عملگر در این عبارت دو حالت داریم (گرم باشد ، گرم نباشد). 
بھ صورت ! نشان داده می شود. بھ عبارت  ++Cام داشتھ و در زبان ن notنوع یکتایی عملگر ھای منطقی بوده و در زبانھای برنامھ نویسی 

  چیست؟ xمنطقی زیر دقت کنید. مقدار ذخیره شده در 

X= ! (5 > 6)  

 

  عملگر ھای بیتی:

ینری تبدیل این عملگرھا بر روی داده ھای باینری اعمال می شود. عملوندھایی کھ یک عملگر بیتی بر روی آنھا اعمال می شود ابتدا باید بھ با
  شده و سپس عملگر بر روی آنان اجرا شود.

 عملوندھای بیتی بھ شرح زیر می باشند:

 نحوه استفاده عالمت نام عملگر 
and & C = A & B 
or | C = A | B 
xor ^ C = A ^ B 
not ~ C = ~  B 
shl << C = A << B 
shr >> C = A >> B 

  

 andعملگر بیتی 

  بھ مثال زیر توجھ کنید:  بوده ولی فقط بر روی صفر و یک اعمال می شود. andر منطقی این عملگر مانند عملگ

Int a = 15;         15(10) = 1111(2) 

Int b = 13;         13(10) = 1101(2) 

Int c= a & b;     1111 & 1101 = 1101(2) = 13(10) 

 ORعملگر بیتی 

  بھ مثال زیر توجھ کنید:  فقط بر روی صفر و یک اعمال می شود.بوده ولی  ORاین عملگر مانند عملگر منطقی 

Int a = 15;         15(10) = 1111(2) 

Int b = 13;         13(10) = 1101(2) 

Int c= a | b;     1111 | 1101 = 1111(2) = 15(10) 

 XORعملگر بیتی 
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  بھ مثال زیر توجھ کنید:  اعمال می شود. بوده ولی فقط بر روی صفر و یک XORاین عملگر مانند عملگر منطقی 

Int a = 15;         15(10) = 1111(2) 

Int b = 13;         13(10) = 1101(2) 

Int c= a ^ b;     1111 ^ 1101 = 0010(2) = 2(10) 

 

 NOTعملگر بیتی 

  مثال زیر توجھ کنید:بھ   بوده ولی فقط بر روی صفر و یک اعمال می شود. NOTاین عملگر مانند عملگر منطقی 

Int b = 13;         13(10) = 1101(2) 

Int c= ~ b;         ~ 1101 = 0010(2) = 2(10) 

 SHRعملگر بیتی 

این عملگر موجب می شود کھ بیت ھای یک عدد باینری بھ تعداد مقدار شیفتی کھ درخواست شده است بھ سمت راست شیفت پیدا کند. الزم بھ 
  ع داده باید در نظر گرفتھ شده و بیت ھای اضافی صفر در نظر گرفتھ شوند. بھ مثال زیر توجھ کنید:یادآوری است کھ نو

Int a = 13;         13(10) = 0000000000001101(2) 

Int b = 2; 

Int c = a >> 2    0000000000000011(2) =3(10) 

  در ھر بار شیفت بھ راست عدد نصف می شود.

 

 SHLعملگر بیتی 

ملگر موجب می شود کھ بیت ھای یک عدد باینری بھ تعداد مقدار شیفتی کھ درخواست شده است بھ سمت چپ شیفت پیدا کند. الزم بھ این ع
  یادآوری است کھ نوع داده باید در نظر گرفتھ شده و بیت ھای اضافی صفر در نظر گرفتھ شوند. بھ مثال زیر توجھ کنید:

Int a = 13;         13(10) = 0000000000001101(2) 

Int b = 2; 

Int c = a << 2    0000000000110100(2) =52(10) 

  در ھر بار شیفت بھ چپ عدد دو برابر می شود.

  

  تقدم عملگر ھا:

  بھ صورت زیر می باشد: ++Cتقدم عملگرھا در زبان 
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 اولویت بیشتری دارد. ابتدا اولویت از چپ بھ راست شروع می شود. یعنی در شرایط مساوی عملگری کھ در چپ است -١
در صورت چند پرانتز اولویت با اولویت بعدی پرانتز است. پرانتز اولویت را تغییر داده و اولویت عملگر داخل پرانتز بیشتر است.  -٢

 داخلی ترین پرانتز و چپ ترین پرانتز است.
 اولویت بعدی عملگرھای یکانی است. -٣
 عملگرھای ضرب ، تقسیم ، توان و باقیمانده -۴
 رھای جمع و تفریقعملگ - ۵

 

 :حاصل عبارت زیر را محاسبھ کنید  
int a =5,d =8; 
float b = 2, c; 
c = (a-- + a) *(3 + a)/b +(d++ /a); 

  

ھمانطور کھ می دانید عملگر ھای یکانی از اولویت باالیی برخوردارند ، اما اولویت عملگر انتساب کھ قبال معرفی شده است باالتر است. 
  باشیم:یعنی اگر داشتھ 

A= 10; 
B= A++; 

  کپی شده و سپس یک واحد افزایش پیدا می کند. Bدر  Aدر این حالت ابتدا مقدار 

  چیست؟  bو  aبھ مثال زیر توجھ کنید ، پس از اجرای برنامھ مقدار موجود در

#include <iostream.h< 
main  ()  

 { 
 int a=10; 
 int b; 
 b=a ++; 
 cout << " a=" << a << endl; 
 cout << " b=" << b << endl; 
} 

 

  عملگرھای ترکیبی

را با ھم ترکیب کرده و عملگر ترکیبی ایجاد کرد. این نوع عملگرھا باعث خالصھ سازی در نوشتن و  می توان دو عملگر ++Cدر زبان 
  بکارگیری عملگرھا می شود. جدول زیر این عملگرھا را نشان می دھد:

ل عملگرمعاد نحوه استفاده عالمت عملگر  
+= A +=B A = A + B 
-= A -= B A = A - B 
*= A *= B A = A * B 
/= A /= B A = A / B 

 

  عملگر ھای ترکیبی را می توان در مورد عملگرھای بیتی نیز بکار برد. بھ جدول زیر توجھ کنید:
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 معادل عملگر نحوه استفاده عالمت عملگر
&= A &=B A = A & B 
|= A |= B A = A | B 
^= A ^= B A = A ^ B 

  

Comment :ھا  

برای نوشتن توضیحات درون یک برنامھ استفاده میشوند. این توضیحات در ھنگام کامپایل برنامھ ترجمھ نشده و فقط جھت خوانایی برنامھ بھ 
  کار می روند. دو روش برای ایجاد توضیحات در این زبان بھ کار می رود:

   ط.برای توضیحات کردن یک خ //از  )١
  در ابتدا و انتھای یک متن برای توضیحات کردن چند خط. */و  /*از  )٢
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  فصل پنجم

  آرایھ ھا
  

این گونھ متغیر ھای تعریف شده مکانی از  و غیره استفاده کردیم. char  ،Integerتا بھ حال برای ذخیره سازی داده ھا از متغیرھایی مانند 
ک مقدار و از نوع مشخص را در آن قرار می دادند. این مقدار ذخیره شده در آن مکان توسط نام آن قابل دستیابی حافظھ را در نظر گرفتھ و ی

و انجام اعمال خاص و نمایش بود. تعریف یک متغیر بھ این صورت مانند این مثال عینی بود کھ اگر بخواھیم در پارک حاشیھ ای یک خیابان 
ا کنیم با سرعت کم در حاشیھ خیابان حرکت کرده و بھ اولین فضای خالی کھ از نظر اندازه و نوع مطابق جایی را برای پارک اتوموبیل پید

خیر  اتوموبیل ما بود در آنجا پارک می کنیم. منظور از نظر اندازه این است کھ بررسی کنیم آیا آن فضای خالی گنجایش اتومبیل ما را دارد یا
پیدا شده از نظر نوع قابلیت پارک اتومبییل ما را داشتھ باشد. بھ طور مثال در مکانھایی کھ برای پارک و منظور از نوع این بوده کھ مکان 

اتومبیل سواری در نظر گرفتھ شده است نمی توان کامیون پارک کرد.پس از پارک خودرو یک نام برای محل پارک در نظر گرفتھ موقعیت 
بھ دنبال کارمان می رویم. در بازگشت با توجھ بھ نام و آدرس محل پارک می توانیم بھ آن  مکانی آن را برای بازیابی بعدی ذخیره کرده و

  دسترسی داشتھ باشیم.

 اما در برخی شرایظ چند خودرو با ھم در حرکت بوده و مایلیم با ھم در یک مکان و کنارھم پارک کنیم. در این مورد چند گزینھ زیر اجتناب
  ناپذیر است:

 تھ شده باید گنجایش تعداد اتومبیل را داشتھ باشد.مکان در نظر گرف  
 .نوع محل پارک با نوع خودروھا مطابقت داشتھ باشد  
 .کلیھ اتومبیلھای متقاضی پارک از یک نوع باشند  
  کل محل پارک تحت یک نام ذخیره شده و آدرس اولین اتومبیل پارک شده برای بازیابی ذخیره شده و بر اساس اندیس فاصلھ ھر

 یل با اتومبیل اول بھ ھر کدام از اتومبیل ھا دسترسی پیدا کرد.اتومب

کرده و سپس باالترین معدل کالس را نمایش دھید. ضمنان دانشجوی کالس را ذخیره کرده  ١٠معدل بھ عنوان مثال ممکن است کھ بخواھید 
شان داده تا دانشجو موقعیت خود را نسبت میانگین میانگین معدل کالس را بدست آورده و اختالف معدل ھر دانشجو را با میانگین کالس ن

باید معدلتمام دانشجویان ذخیره شده تا بتوان بر روی آنان عملیات انجام داد و برای ذخیره ھمھ از آرایھ استفاده می کالس بداند. برای این کار 
  کنیم. 

 

  تعریف آرایھ

از یک نوع را بھ دنبال ھم ذخیره کند. اگر تعدادی داده بھ دنبال ھم در یک آرایھ عبارت است نوع ساختمان داده ای کھ تعدادی مشخص داده 
  سطر ذخیره شوند بھ این نوع ساختمان داده آرایھ یک بعدی می گوییم.

بھ ھر یک از کمیت ھا در داخل یک  تعریف یک آرایھ مانند تعریف یک متغیر بوده کھ در آن باید تعداد خانھ ھای آن را نیز مشخص کرد.
  ایھ یک عنصر گفتھ و برای تعریف آرایھ بھ شکل زیر عمل می کنیم:آر

[تعداد عناصر آرایھ] < اسم آرایھ> <نوع آرایھ>   

  مثال:

Int a[5]; 

Char str[15]; 
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ثبت نامگذاری آرایھ از قوانین نام گداری سایر ساختمان داده ھا تبعیت کرده و تعداد عناصر آرایھ باید ثابت باشد و یا یک عدد صحیح م
  بزرگتر از صفر.

  char, double, float, intنوع آرایھ از انواع اصلی در زبان می باشد. مانند 

  مقدار حافظھ مصرفی یک آرایھ عبارت است از اندازه نوع آرایھ ضزب در تعداد عناصر آن.

  

  مقدار دھی اولیھ بھ آرایھ

  زیر توجھ کنید: ھایپس از تعریف آرایھ می توان بھ آن مقدار اولیھ داد. بھ مثال

Int x[4] = {1 , 2 , 2 , 4}; 

خانھ ھای بھ ترتیب درون  ۴و  ٢و  ٢و  ١از نوع عدد صحیح با چھار عضو تعریف شده و مقادیر  xاین تعریف موجب می شود کھ آرایھ 
  قرار داده می شود.

Int x[4]; 
X[0] = 1;  
X[1]=2; 
X[2]= 2; 
X[3]= 4; 

عضوی تعریف و سپس بھ ھر یک از اعضای آن با توجھ بھ اندیس ارایھ و بھ صورت جدا  ۴قبل یک آرایھ این دستورات نیز مانند مثال 
  مقدار دھی کرده است.

Int x[4] = {2 , 4}; 

قدار داده و خانھ ھای سوم و چھارم را مقدار دھی عضوی تعریف و سپس بھ خانھ اول و دوم م ۴این دستورات نیز مانند مثال قبل یک آرایھ 
  رده است. در این صورت این دو خانھ مقدار صفر می پذیرند.نک

Int x[] = {1 , 2 , 2 , 4}; 

  نشود ابعاد آن بھ تعداد داده ھای نسبت داده شده بھ ان در نظر گرفتھ می شود. اگر ابعاد آرایھ معین

  

   مقدار دھی بھ عناصر یک آرایھ توسط ورودی

ک آرایھ مقدار داد. برای این کار پس از تعریف آرایھ خانھ ای از آرایھ را کھ باید مقدار دھی می توان توسط دستورات ورودی بھ خامھ ھای ی
  شود توسط دستور ورودی مقدار دھی می کنیم. بھ قطعھ کد زیر دقت کنید:

Int a[5]; 

Cin a[0]; 

را در اولین خانھ آرایھ با اندیس صفر قرار می با پنج خانھ ، یک مقدار را توسط ورودی دریافت کرده و آن aاین دستور پس از تعریف آرایھ 
  دھد.

از حلقھ ھا استفاده کرد.  تمام خانھ ھای یک آرایھ یا باید بھ تک تک خانھ ھای آن توسط دستور ورودی مقدار داد و یا برای مقدار دھی بھ یک
  بر گرفتھ و در آرایھ قرار می دھد:مثال زیر یک آرایھ با ده عنصر از نوع عدد صحیح ایجاد کرده ، سپس ده عدد را از کار
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Int x[10]; 
For (i=0 ; i<10 ; i++) 
       Cin >> x[i]; 

    بھ مثالھای زیر توجھ کرده و برنامھ آنھا را بنویسید: 

  ٢۵عدد را گرفتھ و در آرایھ ای قرار دھد. ( ۵برنامھ ای بنویسید کھ( 
  ٢۶رار دھد و سپس آنھا را نمایش دھد. (عدد را گرفتھ و در آرایھ ای ق ۵برنامھ ای بنویسید کھ( 
  ٢٧تای اول را نمایش دھد. ( ٢عدد را گرفتھ و در آرایھ ای قرار داده و سپس  ۵برنامھ ای بنویسید کھ( 
  ٢٨عدد را گرفتھ و در آرایھ ای قرار داده و سپس دوتای آخر را نمایش دھد. ( ۵برنامھ ای بنویسید کھ( 
 ٢٩. (دھد نمایش ھم ورود زیر عکس ترتیب بھ اول بھ آخر از را آنھا و گرفتھ را عشاريا عدد 5 کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ٣٠( .کوچکترند شده وارد عدد آخرین از آنھا چندتاي کند مشخص و گرفتھ را اعشاري عدد 5 کھ بنویسید اي برنامھ( 
 را نمرات سپس .شود 20 نمره باالترین کھ کند ضافھا مساوي بطور چنان آنھا ي ھمھ بھ و بگیرد را نمره تا ۵ کھ بنویسید اي برنامھ 

 )٣١( .دھد نمایش تغییر این از بعد
  ٣٢م و محل قرار گرفتن آنرا چاپ کند. (عدد ا از کاربر گرفتھ و آنھا را درون آرایھ ای ریختھ و ماکزیم ٢٠برنامھ ای بنویسید کھ(  
 ٣٣( .اینری آن را چاپ کندده و معادل ببرنامھ ای بنویسد کھ یک عدد را از ورودی خوان( 
  .٣۴(برنامھ ای بنویسید کھ یک عدد را بر مبنای ده از کاربر دریافت کرده و سپس آنرا بھ مبنایی کھ کاربر می خواھد تبدیل نماید(  
  ٣۵( عدد صحیح را از ورودی دریافت کرده و ابتدا اعداد منفی و سپس اعداد مثبت را چاپ کند. ١٠برنامھ ای بنویسید کھ( 
 ٣۶. (دھد نمایش و یافتھ را میانگین بھ آنھا نزدیکترین درنھایت، و گرفتھ را اعشاري عدد کھ ده  بنویسید اي برنامھ( 
 ٣٧آورد. ( دست بھ را آنھا ي میانھ و گرفتھ را اعشاري عدد 11 کھ بنویسید اي برنامھ( 

 

  آرایھ ھای چند بعدی:

یھ ھای یک بعدی بودند. این گونھ آرایھ ھا داده ھای یک شکل ذخیره شده در یک ردیف را ارایھ ھایی کھ تاکنون مورد بحث قرار گرفتند آرا
بررسی قرار می دادند. اما اگر قرار باشد کھ داده ھا بھ صورت ماتریسی ذخیره شوند نوع آرایھ ھای دو بعدی تعریف می شود. ھمان مورد 

پارکینگ ذخیره شوند. در این صورت بھ صورت موزاییک وار درون یک  مثال پارک ماشین را در نظر بگیرید کھ ماشینھا در سطح یک
سطح پارک شده کھ عالوه بھ شماره خانھ پارک شده ماشین درون یک ردیف باید شماره ردیف را نیز در نظر گرفت. مثال دیگر آدرس یک 

بھ آن ھم شماره سطر و ھم شماره ستون را موزاییک در کف کالس بوده کھ اگر این موزاییک در وسط کالس باشد باید برای دسترسی 
  مشخص کرد.

بھ طور مثال اگر این پارکینگ اتوموبیل طبقاتی باشد عالوه بر مشخص کردن سطر و ستون  آرایھ ھا را می توان چند بعدی نیز تعریف کرد.
. در این حالت یک آرایھ سھ بعدی محل ذخیره سازی اتوموبیل ، بعد سومی یعنی طبقھ ای کھ در آن پارک شده است را نیز مشخص کرد

تعریف شده است. در عالم واقعیت تصور بیش از سھ بعد (طول ، عرض ، ارتفاع) مشکل است ولی در برنامھ نویسی می توان بیش از سھ 
  بعد نیز برای یک آرایھ تعریف کرد.

  برای تعریف ارایھ ھای دو بعدی و سھ بعدی بھ صورت ھای زیرعمل می کنیم:

  بعدی از نوع صحیح:    ٢آرایھ  تعریف یک

int a[2][5]; 

  بعدی از نوع صحیح:  ٣تعریف یک آرایھ 

int a[2][5][3]; 

  ٢*۵*٣*٢دی باال: میزان حافظھ مصرفی یک آرایھ چند بعدی عبارت است از ضرب اندازه نوع آرایھ در ضرب ابعاد آن. مثال آرایھ سھ بع

  است.
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  مقدار دھی بھ آرایھ ھای چند بعدی

  

  دار دھی اولیھ آرایھ دو بعدیمق

ه شده یک آرایھ دو بعدی را می توان مانند یک آرایھ یک بعدی مقدار اولیھ داد. بھ مثال زیر توجھ کنید ، پس از مقدار دھی اولیھ مقادیر ذخیر
  در آن آرایھ ماتریس زیر خواھد بود:

Int x[2] [3] = {{3 , 5 , 7} , {2 , 4 , 6}}; 

 

3 5 7 
2 4 6 

  

  تعداد مقادیر داده شده بھ ابعاد کمتر از تعداد خانھ ھا باشد بقیھ خانھ ھا با مقدار صفر پر خواھد شد: اگر

Int x[2] [3] = {{3 , 5} , {2}}; 

3 5 0 
2 0 0 

  

  می توان مقادیر یکآرایھ دو بعدی را در یک مجموعھ بھ صورت یک آرایھ یک بعدی نیز وارد کرد:

Int x[2] [3] = {3 , 5 , 7 , 2 , 4 , 6}; 

3 5 7 
2 4 6 

 

  ارایھ ھای بیش از دو بعد را نیز می توان بھ ھمین صورت مقدار دھی کرد.

  

  مقدار دھی بھ یک آرایھ توسط دستورات ورودی

سطر و از دو حلقھ تو در تو استفاده می کنیم. مثال زیر یک آرایھ دو بعدی با دوبرای مقدار دھی بھ یک آرایھ دو بعدی توسط ورودی از 
  ستون ایجاد کرده ، شش عدد را از کاربر دریافت و در آن قرار می دھد:

Int x[2] [3]; 
For (i=0 ; i<2 ; i++) 
       For (j=0 ; j<3 ; j++)  
              Cin >> x[i][j]; 

  

  ٣٨را تولید کند. ( ١٠در  ١٠برنامھ ای جدول ضرب(  
 چاپ نیز را عناصرش کل حاصل جمع ماتریس، آن منظم نمایش ضمن و گرفتھ را 4 در 3 ماتریس یک عناصر کھ بنویسید اي برنامھ 

  )٣٩کند.(
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 ۴٠.(دھد نمایش را آن ي ترانھاده گرفتھ را 4 در 3 ماتریس یک عناصر کھ بنویسید اي برنامھ( 
  ورت ثابت تعریف شود. این عدد مشخص بھ ص با آرایھ پیاده سازی کند.تا عددی مشخص برنامھ ای بنویسید کھ سری فیبوناجی را

)۴٠.١(  
  

 ++Cمحدودیت ھای آرایھ در 

  درC++  حدود آرایھ کنترل نمی شود. یعنی اگر بھ اندیسی خارج از حدود آرایھ مقداری نسبت داده شود خطا گرفتھ نشده و یک خانھ
  مثال زیر توجھ کنید:دیگر از حافظھ کھ ممکن است بھ داده ای دیگر در برنامھ ای دیگر باشد آسیب وارد می کند. بھ 

Int x[5]; 
Cin >> x[8]; 

آن قرار داده می  ١۶خانھ از نوع عدد صحیح تعریف شده اما توسط دستور ورودی عددی دریافت و در خانھ  ۵در قطعھ کد باال یک آرایھ با 
داده موجود در ھ آن خطا گرفتھ نشده اما شود. چون این خانھ خارج از محدوده آرایھ بوده پس متعلق بھ داده دیگری است و پس از مقدار دھی ب

  آن تغییر داده شده کھ بھ آن خطای منطقی می گوییم.
    

 :نمی توان توسط دستور انتصاب آرایھ ای را در آرایھ دیگر کپی کرد. دستور زیر غلط است 
Int x[5] , int y[5] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5}; 
Int x[5] = int y[5]; 

  م این عمل پیشنھاد می کنید؟چھ راه حلی را برای انجا

 نمی توان دو آرایھ را با عملگر ھای مقایسھ ای با ھم مقایسھ کرد. دستور زیر غلط است:  
Int x[5] > int y[5]; 

 
 

  روشھای جستجو:

یکی از اعمالی کھ در کامپیوتر بسیار مورد استفاده قرار می گیرد عمل جستجو است. بھ طورمثال جستجوی نام یک دانشجو در 
لیست دانشجویان دانشگاه یا جستجوی یک نام در دفترچھ تلفن. جستجو د آرایھ ھای نامرتب بھ صورت جستجوی ترتیبی و خطی بوده و در 

  آرایھ ھای مرتب بھ صورت دودویی انجام پذیر است.
 

  

  روش جستجوی خطی:

کھ عناصر لیست را از اولین عنصر بھ آخرین عنصر (و یا اگر در یک لیست نامرتب بخواھیم اطالعاتی را پیدا کنیم، تنھا راه حل این است 
بر عکس) با اطالعات مورد جستجو مقایسھ کنیم وھر گاه عنصری از لیست با عنصر مورد نظرما برابر باشد و یا بھ انتھای لیست رسیده 

  باشیم، غمل جستجو پایان می یابد.

  الگوریتم جستجوی خطی بھ صورت زیر است:

{ 
Int i, a[n]; 
For (i=0; i<n; i++) 
     If(key = = a[i]) 
          Cout << a[i]; 
} 

  عدد را از کاربر گرفتھ و درون آرایھ ای قرار دھد.سپس یک عدد را از ورودی دریافت کرده و با روش  ١٠برنامھ ای بنویسید کھ
  )٣۴جستجوی خطی محل قرار گیری آن را در ارایھ مشخص کند.(
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دھیم ابتدا باید داده ھای موجود در آن آرایھ را مرتب کنیم. برای مرتب  ستجوی دودویی را بر روی یک آرایھ انجامبرای اینکھ بخواھیم ج
   سازی آرایھ ھا از روشھای مرتب سازی استفاده می کنیم.

  

  مرتب سازی آرایھ ھا

نام و شماره تلفن  ١٠٠٠فترچھ تلفن کھ حاوی کھ در یک د می باشد. تصور کنیدعملیات مرتب سازی از مھمترین اعمال در برنامھ نویسی 
یک شماره تلفن چقدر مشکل می باشد. در این صورت باید جستجو بھ صورت است اگر نامھا بر اساس حروف الفبا مرتب نباشند پیدا کردن 

نام مورد نظر اولین نام بوده کھ خطی بوده و تک تک اسامی را از ابتدا بررسی کرده تا نام مورد نظر پیدا شود. در بھترین حالت ممکن است 
را داشتھ باشد کھ در حالت کلی می گوییم میانگین  ١٠٠٠زمان جستجوی صفر را داشتھ و ممکن است آخرین نام بوده کھ زمان جستجوی 

جستجو را بسیار است. حال اگر داده ھا و نام ھا مرتب باشند با روشھایی می توان این زمان  ۵٠٠زمان جستجو نصف داده ھای موجود یعنی 
  پایین آورد. 

  الگوریتمھا می باشد.ساده ترین یکی از الگوریتمھایی کھ این روش را پیاده سازی می کند الگوریتم مرتب سازی حبابی است کھ یکی از 

  

  مرتب سازی حبابی:

رتب باشند،جای آنھا عوض می شود در روش مرتب سازی حبابی،عناصرمتوالی یک لیست از ابتدای لیست با یکدیگر مقایسھ شده و چنانچھ م
مراحل بعدی نیز مثل مرحلھ اول انجام می شوند تا  ٠و بھ این ترتیب در اولین مرحلھ، بزگترین عنصر لیست بھ انتھای لیست منتقل  می گردد

کن است مقایسھ از گاھی مم .این کھ لیست بھ طور کامل مرتب می گردد (در ھر مرحلھ،بزگترین عنصربھ انتھای لیست منتقل می گردد)
  .انتھای لیست بھ طرف ابتدای آن انجام گیرد

 الگوریتم و پیاده سازی روش مرتب سازی حبابی بھ این صورت است:

{ 
Int i, j, item; 
For (i=0; i<n-1; i++) 
     For (j=0; j<n-I; j++) 
            If ( s[j]>s[j+1]) 
            { 
                  Item= s[j]; 
                  S[j]=s[j+1]; 
                  S[j+1]=item; 
            } 
} 
 
 

  ۴١عدد را از کاربر دریافت کرده و سپس بھ روش حبابی مرتب کرده و نتیجھ را بھ خروجی ببرد. ( ١٠برنامھ ای بنویسید کھ( 
 حبابی سازي مرتب( دھد؟ نمایش ھم زیر بزرگ بھ کوچک از ترتیب بھ را آنھا و گرفتھ را اعشاري عدد ١٠ کھ بنویسید اي برنامھ( .

)۴٢( 
  

 
  جستجوی دودویی:

در این روش، ابتدا عنصر وسط لیست  ٠درلیستھای مرتب،عالوه بر روش جستجوی ترتیبی می توان از روش جستجوی باینری استفاده نمود
 ٠عنصر وسط ھستند و نیمھ ای کھ بزگتر از عنصر وسط می با شند) پیدا می شود و لیست بھ دو نیمھ تقسیم می گردد (نیمھ ای کھ کمتر از

اگر اطالعات مورد جستجو برابر با عنصر وسط باشد عمل جستجو خاتمھ می یابد، اگر کوچکتر از عنصر وسط باشد، نیمھ پایینی وگرنھ نیمھ 
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نیمھ (بر حسب مورد) عنصر وسط بھ دست می آید و با  باالیی لیست ھمانند لیست کامل  مورد جستجو قرار خواھد گرفت. در یکی از این دو
این عنصر مانند عنصر وسط قبلی رفتار خواھد شد. این روند تا پیدا کردن اطالعات مورد نظر و یا بررسی ھمھ عناصر لیست ادامھ پیدا می 

  ٠کند

 الگوریتم و پیاده سازی روش جستجوی دودویی بھ این صورت است:

{ 
Int mid, low=0, high=n; 
While (low<=high) 
{ 

      Mid= (low + high)/2; 
       If (x < s[mid]) 
         High=mid-1; 
      Else 
          If (x>s[mid]) 
                Low=mid +1; 
          Else 
             Return mid; 

} 
} 

  ۴٣سپس بھ روش حبابی مرتب کرده و نتیجھ را بھ خروجی ببرد. (عدد را از کاربر دریافت کرده و  ١٠برنامھ ای بنویسید کھ( 
  عدد را از کاربر گرفتھ و درون آرایھ ای قرار دھد.سپس یک عدد را از ورودی دریافت کرده و با روش  ١٠برنامھ ای بنویسید کھ

 )۴۴جستجوی دودویی محل قرار گیری آن را در ارایھ مشخص کند.(
  

  

 stdم مفھوم فضای نام و فضای نا

دارای کالسھای زیادی است کھ استفاده از بسیاری از آنھا در برنامھ ھا ضروری است. برای جلوگیری از تداخل و  ++Cکتابخانھ استاندارد 
مشکالتی مانند ھم نام بودن برخی کالسھا و ھمچنین راحتی دسترسی بھ انھا آنھا را در فضاھای نام دستھ بندی می کنیم. امکانات دستورات 

  و بھ صورت زیر بکار می بریم: ()mainوجود دارد کھ این فضای نام را قبل از تابع  stdرودی و خروجی در فضای نام و

Using namespace std; 
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  ششمفصل 

 :++Cدر  ی کاراکتریاداده ھ

  
ود بھ نوعی درگیر با متن کاراکترھا و رشتھ ھا اساسی ترین نوع داده برای کار با متن ھا می باشند و ھر برنامھ در ھر زبانی کھ نوشتھ ش

ین نوع داده بوده و تقریبا ھر برنامھ ای حتی برنامھ ھایی کھ کار با اعداد ویا سایر الگوریتم ھا کار می کنند با این نوع داده سر و کار دارند. ا
  نوشتھ می شوند. ھا در برنامھ ھای ویرایشگر متنی بسیار پر کاربرد تر شده و تقریبا بیشتر بخشھای برنامھ با این توابع

کاراکترھا در واقع یک نوع داده عددی و از نوع صحیح بوده و ھرچند زمانی کھ نمایش داده می شوند بھ صورت یک شکل غیر عددی 
نمایش داده می شوند اما کامپیوتر آنھا را بھ شکل یک عدد دیده و پردازش می کند. رابطھ بین اعداد و این اشکال معموال در جدول 

ھای مربوط بھ ھر سیستم قرار داشتھ کھ در سیستم ھای ویندوز آنرا در جدول کدھای اسکی می توانیم ببینیم. برای مشاھده این جدول کاراکتر
را تایپ  charmap، دستور  runو انتخاب گزینھ  startو معادل عددی ھر یک از کاراکترھای اسکی در محیط ویندوز از طریق منوی 

   الت عددی ھر کاراکتر را بھ صورت مقدار عددی ھگزادسیمال در آن مشاھده نمایید.کرده و این جدول و معاد

  

  یرتکاراک عون ریغتم فیرعت

  بھ صورت زیر استفاده می کنیم: charبرای تعریف یک متغیر از نوع کاراکتری از نوع داده 

char a = ‘A’; 

قرار گرفتھ است. داده ھای نوع  Aاکتر از نوع کاراکتری تعریف شده و درون آن کار aھمانطور کھ مشاھده می شود در این خط کد متغیر 
کاراکتری برای اینکھ درون متغیر نوع کاراکتری قرار بگیرند حتما باید دورن سینگل کوتیشن قرار گرفتھ باشند. در غیر این صورت سیستم 

  خطای کامپایلری را اعالم می دارد. 

  

  خواندن داده ھای کاراکتری از صفحھ کلید

  :درک هدافتسا ناوت یم ریز عباوت زا دیلک ھحفص طسوت رتکاراک عون زا هداد کی تفایرد یارب

  

 ()getchar عبات

  :دینک ھجوت ریز لاثم ھب .درک تفایرد دیلک ھحفص زا ار رتکاراک کی ناوت یم عبات نیا طسوت

char s; 
s= getchar ( );  

  نیز برای گرفتن یک کاراکتر از صفحھ کلید بکار می رود. مثال: ()cin.getدستور 

char s; 
s= cin.get( );  

  

 



 ++ مقدماتی ..... محمد عبدالھیCبرنامھ نویسی 
 

٣٤ 
 

 یرتکاراک یاھ هداد ھب طوبرم دنیآرس یاھلیاف

  :بوطھ را در ابتدای برنامھ فراخوانی کنیم. این ھدر فایلھا عبارتند ازبرای استفاده از توابع کتابخانھ ای کاراکتری باید ھدرفایل ھای مر

<ctype.h>    

  .این ھدرفایل حاوی کتابخانھ ای می باشد کھ مختص کار با کاراکترھا می باشد 

<stdlib.h>  

در تبدیل رشتھ ھا بھ اعداد کاربرد دارند در این ھدر فایل توابعی مربوط بھ کاراکتر ھا و ھمچنین رشتھ ھا نیز وجود دارد. مثال توابعی کھ   
  .در این ھدر فایل قرار دارند

<stdio.h> 

ع با این ھدرفایل قبال نیز آشنا شده کھ توابع مربوط بھ دریافت داده توسط ورودی و ارسال داده بھ خروجی در آن قرار دارند. ھمچنین تواب
  .ھدر فایل قرار دارند دریافت و ارسال کاراکترھا بھ ورودی و خروجی نیز در این

<string.h> 

 .مھمترین ھدر فایل مربوط بھ توابع کاراکتری و رشتھ ای می باشد کھ با توابع درون آن در بخش رشتھ ھا بیشتر آشنا خواھیم شد

  

 <ctype.h>توابع موجود در ھدر فایل 

را دریافت می  end of lineیا  EOFدی دیگری بھ نام بر روی کاراکترھا اعمال شده و یا یک ورو منحصراتوابع موجود در این ھدر فایل 
کاراکتر خاصی است کھ پایان یک فایل را مشخص می کند کھ در مبحث برنامھ نویسی پیشرفتھ بررسی می شود و از بحث فعلی  EOFکنند. 

باشند. در بساری از برنامھ ھا و  وجود دارند توابع مربوط بھ تشخیص نوع کاراکتر می ctypeما خارج می باشد. از جملھ توابعی کھ در 
 عملیات تشخیص نوع کاراکتر برای ما اھمیت داشتھ و از این توابع استفاده می کنیم. مھمترین توابع از این نوع عبارتند از:

  

 ()isdigitتابع 

 کلی آن بھ صورت زیر است: این تابع مشخص می کند کھ کاراکتر دریافتی عدد است یا نھ. خروجی این تابع یک مقدار بولین بوده و شکل

A= isdigit (‘a’); 
 

   یک عدد نیست. aقرار می گیرد ، چون کاراکتر  Aاین دستور مقدار صفر در  اجرایبا 

 
  ()isalphaتابع 

 
بع این تابع نیز مشخص می کند کھ کاراکتر دریافتی غیر عدد است یا نھ. خروجی این تابع یک مقدار بولین بوده و شکل کلی آن مانند تا

isdigit  است. در ضمن برای این تابع حروف بزرگ و کوچک تفاوتی نداشتھ و در صورت ھر نوع حروف بزرگ و کوچک مقدار بازگشتی
  آن یک است.
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 ()isalnumتابع 
 

نند پرانتز ، ابع ترکیبی از دو تابع باال بوده و در صورت وجود عدد یا حرف مدار یک را باز گردانیده و در صورت کاراکترھای غیر ماتاین 
  .عالمت سوال ، ... مقدار صفر را بر میگرداند

  
 

  ()isxdigitتابع 
 

  این تابع نیز برای تشخیص عدد بکار رفتھ ولی مشحص می کند کھ عدد مربوطھ عدد ھگزادسیمال می باشد.
  

 
  ()islowerتابع 

 
  مشخص می کند کھ کاراکتر دریافتی حرف کوچک است یا نھ.

  
 

  ()isupperتابع 
 

  کند کھ کاراکتر دریافتی حرف بزرگ است یا نھ.مشخص می 
 

  
  ()isspaceتابع 

 
  این تابع مشخص می کند کھ آیا کاراکتر مورد نظر یکی از کاراکترھای فاصلھ است یا نھ. کاراکترھای فاصلھ ای عبارتند از:

  
 کلمھ کھ ھمان  افاصلھ بین دو کاراکتر یspace .می باشد  
  کاراکتر خط جدید یاnewline  این کاراکتر برای رفتن بھ خط بعد در برنامھ ھا زیاد استاده کرده ایم و در برنامھ ھا آنرا با . از\n 

  نشان می دھیم.
  کاراکترcarriage return  کھ از آن ھم برای رفتن بھ خط جدید استفاده می کنیم. در برنامھ ھا این کاراکتر را با\r  نشان می

 وجود دارد. n\در این است کھ در پایان ھر خط کاراکتر  n\ دھیم. تفاوت این کاراکتر با کاراکتر
  

متنی را تایپ می کنید پس از رسیدن متن بھ انتھای خطاین کاراکتر بھ صورت خودکار در انتھای خط  wordمثال در زمانی کھ در نرم افزار 
دید بوده و بھ ابتدای خط بعد و با مفھوم پاراگراف جدید بیشتر بھ معنی ایجاد پاراگراف ج r\گذاشتھ شده و مکان نما بھ خط بعد می رود. اما 

  است.

  کاراکترtab  کھ عبارت است از چندspace  و این تعداد در نرم افزار ھای متنی متفاوت ممکن است با ھم فرق داشتھ باشد. در
  نشان می دادیم. t\این تعداد ھشت کاراکتر است . در برنامھ ھا آنرا با  ++Cبرنامھ ھای 

 اکتر تب عمودی یا کارvertical tab  کھ موجب ایجاد یک تب بھ صورت عمودی می شود و با\v .نشان داده می شود  
 

 ()iscntrlتابع 

پیشرفتھ و توربو سی مورد  ++Cاین است کھ کاراکتر مربوطھ کارکتر کنترلی می باشد. کاراکترھای کنترلی را در مباحث  کنندهمشخص 
 , n , \t\بحث این دوره خارج است. اما چند نمونھ از آنھا را در بخشھای قبلی داشتھ ایم. از این نوع می توان بھ بررسی قرار می دھند کھ از 

\r  می باشند. ٣٢و غیره اشاره کرد. این کاراکترھا معموال دارای کد اسکی کمتر از  
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 ()ispunctتابع 

اکترھای نقطھ گذاری می توان بھ عالمت سوال ،  نقطھ ، ویرگول و ... این تابع مشخص کننده کاراکترھای نقطھ گذاری می باشد. از کار
  اشاره کرد.

  

 ()isprintتابع 

مشخص می کند کھ کاراکتر دریافتی قابل نمایش و قابل چاپ شدن می باشد. کاراکترھای قابل نمایش کاراکترھای عددی ، حروف ، کاراکتر 
ر حالت عادی قابل نمایش و چاپ نیست اما زمانی کھ بین دو کاراکتر دیگر قرا بگیرد ار نظر ھای عالئم و فاصلھ می باشند.  کاراکتر فاصلھ د

 iscntrlگرافیکی کامال قابل مشاھده است. الزم بھ ذکر است کھ ھر کاراکتری کھ توسط این تابع مقدار بازگشتی صفر را داشتھ باشد در تابع 
  س یکدیگرند. مقدار بازگشتی یک دارد. بھ نوعی این دو تابع عک

 

 ()isgraphتابع 

بوده با این تفاوت کھ کاراکتر فاصلھ در آن وجود ندارد. بھ این مفھوم کھ کاراکترھایی کھ دارای شکل گرافیکی  isprintاین تابع مانند تابع 
  دارند را شامل می شود و گاراکتر اصلھ دارای شکل گرافیکی نمی باشد. 

  

 <stdlib.h>توابع موجود در ھدر فایل 

ھ برای تبدیل رشتھ ھا بھ اعداد بکار می روند. بھ این عمل در برنامھ نویسی در این بخش توابعی از این ھدر فایل را معرفی می کنیم ک
  پیشرفتھ پارسینگ گفتھ می شود. بھ دستور زیر دقت کنید:

Char s[] = “1.27”; 

ھ ای می قرار دارد. بھ این شکل تعریف تعریف رشت {7 , 2 , . , 1}این خط کد یک آرایھ کاراکتری تعریف می کند کھ در آن کاراکترھای 
  گوییم کھ در فصل بعد با آنھا بیشتر آشنا خواھیم شد. این تعریف معادل تعریف زیر است:

Char s[] = { ‘1’ , ‘.’ , ‘2’ , ‘7’ , ‘\0’}; 

اما این آرایھ بھ صورت کاراکتری وارد شده و بر روی آن محاسبات عددی انجام نمی شود. اگر در بخشی از برنامھ مقداری بھ این صورت 
  شتیم و نیازمند بودیم کھ آنرا تبدیل بھ عدد کرده و محاسبات عددی را بر روی آن انجام دھیم از توابع زیر استفاده می کنیم.دا

  

 ()atofتابع 

را بھ  s این تابع یک رشتھ یا آرایھ کاراکتری را گرفتھ و تبدیل بھ عدد اشاری می کند. بھ قطعھ کد زیر نگاه کنید. این قطعھ کد آرایھ کاراکتری
  تبدیل می کند: pعدد اعشاری 

Double p = atof(s); 

 ()atoiتابع 

  است.  intاین تابع نیز مانند تابع قبل یک آرایھ کاراکتری را دریافت کرده اما خروجی آن یک عدد صحیح از نوع 
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 ()atolتابع 

  است.  long intک عدد صحیح از نوع این تابع نیز مانند تابع قبل یک آرایھ کاراکتری را دریافت کرده اما خروجی آن ی

  ۴۵ش چاپ کند. (اراکتری را از صفحھ کلید خوانده و آن را در صفحھ نمایکھ کبنویسید برنامھ ای(  
 ۴۶( .گیر می قرار زیر دستھ کدام در کند مشخص و گرفتھ را کاراکتري کھ بنویسید اي برنامھ( 

  کاراکترھا سایر ، رقمھا، صدادار  حروف،  صدا بی حروف

  تری را از کاربر گرفتھ و با توابع کھ کاراک بنویسیدبرنامھ ایisdigit , isalpha , islower .آنرا چک کرده و پیغام مناسبی بدھد 
)۴۶.١(  
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  ھفتمفصل 

  :++Cدر  رشتھ ھا
  

رشتھ ھا   Cتوربوروند. در زبان  ھ برای نگھداری اسامی و متن ھا بکار میکدر زبانھای برنامھ سازی مختلف رشتھ ھا نوع داده ای ھستند 
از  NULLارزش عددی صفر می باشند ختم می شوند. برای نمایش کھ دارای  NULLنوع داده نیستند بلکھ آرایھ ای از کاراکترھا ھستند کھ بھ 

  استفاده می کنیم. در این زبان عباراتی کھ بین گیومھ (" ") قرار بگیرند رشتھ محسوب می شوند. ’0\‘کاراکتر 

در فایل سرآیند  ++Cای در  باید متغیر ھای نوع رشتھ ای تعریف کرد. متغیرھا و توابع رشتھ ++Cبرای استفاده از رشتھ ھا در برنامھ ھای 
string.h :قرار داشتھ کھ در صورت نیاز بھ استفاده از آنھا باید این دستور در ابتدای برنامھ اضافھ شود  

#include <string.h> 
string :نوع داده رشتھ ای است کھ می توان نوع متغیری از آن تعریف کرد. بھ مثالھای زیر توجھ کنید  

String strn; 
  تعریف می کند. strnتور متغیری از نوع رشتھ ای بھ نام این دس

String text (“This is a book”); 
نیز .می توان این دستور را بھ صورت زیر تعریف می کند This is a bookو با مقدار اولیھ  textاین دستور متغیری از نوع رشتھ ای بھ نام 

  تعریف کرد:

String text = “This is a book”; 
 است. Bکاراکتر  ١٠ایجاد کرده کھ محتویات آن  textدستور متغیری از نوع رشتھ ای بھ نام  این

String text (10 , ‘B’) 
 

  

  دستیابی بھ کاراکترھای یک رشتھ

ی آن می توان از اندیس ارایھ اھمانطور کھ قبال ذکر شد یک رشتھ آرایھ ای از کاراکترھا است. برای دستیابی بھ کاراکترھای یک رشتھ 
  استفاده کرد. بھ مثالھای زیر توجھ کنید:

String text = “This is a book”; 
Text[0] -------- T 
Text[1] --------- h  

  اندیس کاراکترھای ھر رشتھ از صفر تا یکی کمتر از طول رشتھ می باشد.

  

  پردازش رشتھ ھا

  د می پردازیم:در اینجا بھ بررسی چند تابع کھ جھت پردازش رشتھ ھا بکار می رو
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 ()sizeو  ()lengthتوابع 

  این دو تابع طول یک رشتھ را بر می گردانند. بھ دستورات زیر توجھ کنید:

S1 = text1 . length(); 
S2 = text1 . size(); 

 ۴٧دھد. ( نمایش را اسم ترین طوالنی و گرفتھ را نفر 5 اسمھاي کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ۴٨(دھد.  نمایش ھم زیر الفبا حروف ترتیب بھ را آنھا و گرفتھ را نفر 5 اياسمھ کھ بنویسید اي برنامھ( 
 ۴٩( .کند چاپ معکوس بطور آنرا و گرفتھ را اي رشتھ کھ بنویسید اي برنامھ( 

  

 ++Cظرفیت و حداکثر اندازه یک رشتھ در 

تھی برابر صفر است اما با افوزدن یک کاراکتر  ظرفیت یک رشتھ تعداد کاراکترھایی است کھ یک رشتھ می تواند بپذیرد. ظرفیت یک رشتھ
باشد ظرفیت  ٣١و کمتر از  ١۵خواھد شد. اگر تعداد کاراکنرھای یک رشتھ بیش از  ١۵بھ آن طول رشتھ برابر یک شده اما ظرفیت آن برابر 

. دلیل کم بودن یک واحد از مضرب واحد بھ ظرفیت رشتھ افزوده می شود ١۶پر شدن ظرفیت فعلی رشتھ بوده و با ھر بار  ٣١رشتھ برابر 
  است. Nullبرای ظرفیت یک رشتھ وجود ھمان کاراکتر  ١۶

  

  انتساب رشتھ ھا

  بھ رشتھ دیگر کپی کرد:رشتھ را توسط عملگر =  یکمی توان 

String s1=”book”; 
String s2; 
S= s1; 
Cout << s2 --------- s2=book 

  شتھ را بھ ھم انجام داد:عمل انتساب دو ر assignمی توان توسط تابع 

S2.assign (s1); 
  

  کپی کرد. شکل کلی این تابع بھ صورت زیر است: s2 و از موقعیتی مشخص در رشتھ  s1می توان بھ تعدادی مشخص کاراکتر از رشتھ 

S2.assign (s1, start, num) 
  کپی شود:  s2 در رشتھ s1از رشتھ  ٣مکانی  کاراکتر از موقعیت ۵بھ مثال زیر توجھ کنید ، این مثال موجب می شود بھ تعداد 

String s1 (“This is a book”) , s2; 
S2= s1.assign (s1, 3, 4);     ------ s is 

   

  الحاق رشتھ ھا

  می توان توسط عملگرھای + و =+ دو رشتھ را بھ ھم ملحق کرد:

String s1=”book”; 
String s2= “This is “; 
S3= s2 + s1; 
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Cout << s3 --------- This is book 
  
  

 ( )atتابع 

حدود آرایھ چک نمی  ++Cھمانطور کھ در قبل ذکر شد می توان توسط اندیس یک آرایھ بھ محتویات آن دسترسی پیدا کرد. اما چون در زبان 
می شود. برای حل  شود با درخواست محتویات اندیسی در خارج از حدود آرایھ خطای منطقی صورت گرفتھ و پاسخ غلط بھ خروجی ارسال

استفاده می شود. استفاده از این تابع موجب می شود کھ اگر درخواستی در خارج از حدود آرایھ صورت  ()atاین مشکل در رشتھ ھا از تابع 
ھ مثال حدود یک رشتھ را کنترل کرد. ب یک برنامھدر گرفت خطای گرفتھ شده و کاربر متوجھ شود. می توان با استفاده از دستورات شرطی 

  زیر توجھ کنید:

String text = “book”; 
S1=text.at(1); 
Cout << s1; ------ o 

  برنامھ ای بنویسید کھ یک رشتھ را با استفاده از تابعassign() ) .۵٠در یک رشتھ دیگر کپی کند(  
 :۵١(برنامھ ای بنویسید کھ یک رشتھ را در یک رشتھ دیگر با عملگر انتساب کپی کند( 
 ۵٢( .دھد نمایش را است ھم مثل آخرشان و اول حرف کھ را اسمھایی نھایت در و گرفتھ را نفر 5 اسمھاي کھ بنویسید اي برنامھ(  
 ۵٣فاده از عملگر + بھ ھم الحاق کند. (برنامھ ای بنویسید کھ دو رشتھ را با است(  
 ۵۴عمودی چاپ کند. ( برنامھ ای بنویسید کھ یک رشتھ را بھ صورت(  

 
  

  ھامقایسھ رشتھ 
  

یکی از مھمترین اعمال در رشتھ ھا مقیسھ دو رشتھ است. دو رشتھ را می توان توسط عملگر ھای رابطھ ای با ھم مقایسھ کرد. بھ قطعھ کد 
  زیر توجھ کنید:

String s1(“Ali”); 
String s2(“Abass”); 
Bool a=s1 == s2; 
Cout << a; ------ a=0 

  
می شود ، یکی از نظر تعداد و یکی ھم از نظر کد اسکی  بودن دو رشتھ از دو جنبھ بررسی بزرگتر ، کوچکتر یا مساوی ++Cدر زبان 
  قوانین زیر در مقایسھ دو رشتھ در نظر گرفتھ می شوند: کاراکتر.

  
 تھ دارای اگر دو رشتھ از نظر تعداد با ھم برابر بودند کاراکتر بھ کاراکتر با ھم مقایسھ می شوند و بھ اولین کاراکتری کھ در یک رش

 داده شده و در نتیجھ آن رشتھ بزرگتر است. ١کد اسکی بزرگتری بود امتیاز 
S1= “book”; 
S2= “baak”; 

  است. aبزرگتر از  oاست چون کد اسکی  s2بزرگتر از  s1در این مثال 

 در  ھ با طول بیشتر بزرگتر است.اگر دو رشتھ دارای تعداد کاراکترھای نامساوی بودند ولی کاراکترھا نظیر بھ نظیر برابر بودند رشت
 است. s2بزرگتر از  s1مثال زیر 

String s1(“Ali”); 
String s2(“Ali1”); 

  ھر دو مورد در نظر گرفتھ می شود ولی کد اسکی اگر دو رشتھ در تعداد کاراکتر ھا و در کد اسکی کاراکترھا با ھم تفاوت داشتند
 ست.ا s2بزرگتر از  s1در مثال زیر  اولویت دارد.

String s1(“Ali”); 
String s2(“Abass”); 
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  در صورت برابر بودن یک و در صورت عدم مساوی بودن صفر است. ++Cخروجی مقایسھ دو رشتھ در زبان 

  

 ()compareتابع 

ملگرھای رابطھ ای این تابع برای مقایسھ دو رشتھ بھ کار می رود. قوانین و خروجی این تابع مانند قوانین و خروجی مقایسھ دو رشتھ با ع
  بوده و شکل کلی آن بھ این صورت است:

A= s1. Compare (s2); 
  

  این تابع توانایی مقایسھ بخشی از یک رشتھ را با بخشی از یک رشتھ دیگر نیز دارد. بھ مثال زیر توجھ کنید:
  

String s1(“Alireza”); 
String s2(“Abassali”); 
Bool a=s1.compare(0, 2, s2, 4, 2);  

 
  

 
مقایسھ شده و  S2تا دو کاراکتر در رشتھ  ۴با کاراکتر ھای از جایگاه  S1در این قطعھ کد از کاراکتر با جایگاه صفر تا دو کاراکتر از رشتھ 

  گذاشتھ می شود. aنتیجھ در 

  

 substringsزیر رشتھ ھا 

  انجام می شود. قطعھ کد زیر را در نظر بگیرید: ()substrمی توان بخشی از یک رشتھ را استخراج کرد. این عمل توسط تابع  ++Cدر زبان 

String s1(“Alireza”); 
String s2; 
S2= s1.substr(2, 3); -------s2=ire 

 
  قرار گیرد. s2کاراکتر در رشتھ  ٣بھ اندازه  s1در رشتھ  ٢این دستور موجب می شود از جایگاه 

  
  

  تعویض رشتھ ھا
  

با ھم عوض  s2و  s1می رود. بھ قطعھ کد زیر توجھ کنید. توسط این دستورات محتویات دو رشتھ  برای تعویض دو رشتھ بکار swapتابع 
  :می شوند

String s1(“Alireza”); 
String s2(“Abassali”); 
S1.swap(s2); 

  یافتن زیر رشتھ ای در یک رشتھ
  
  

 ()findتابع 
 

  د اندیس شروع آن زیر رشتھ را در رشتھ اصلی برمی گرداند. مثال:این تابع زیر رشتھ ای را در یک رشتھ جستجو کرده و در صورت وجو
  

String s1(“Alireza”); 
Int a= s1.find(“re”); 
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Cout << a;   --------a=3 
 

 ()rfindتابع 
 

  بوده اما عمل جستجو را از راست شروع می کند. مثال: ()findعمل این تابع مانند تابع 
String s1(“Alireza”); 
Int a= s1.rfind(“re”); 
Cout << a;   --------a=3 

 ()find_first_ofتابع 
 

  شتھ را با ھم مقایسھ کرده و مکان وقوع اولین کاراکتر مشابھ در رشتھ ای را در رشتھ دیگر مشخص می کند. مثال:راین تابھ دو 
string s1("ali"); 
string s2("Abass"); 
int a=s2.find_first_of(s1); 
cout << a;                        ------- a=2 

 
 ()find_last_ofتابع 

 
  این تابھ دو رشتھ را با ھم مقایسھ کرده و مکان وقوع آخرین کاراکتر مشابھ در رشتھ ای را در رشتھ دیگر مشخص می کند. مثال:

string s1("ali"); 
string s2("Abasis"); 
int a=s2.find_last_of(s1); 
cout << a;                        ------- a=5 

 

 ()find_last_not_ofتابع 
 

  مشابھ در رشتھ ای را در رشتھ دیگر مشخص می کند. مثال:غیر این تابھ دو رشتھ را با ھم مقایسھ کرده و مکان وقوع آخرین کاراکتر 
string s1("ali"); 
string s2("Abasis"); 
int a=s2.find_last_not_of(s1); 
cout << a;                        

 ()find_first_not_ofتابع 
 

  این تابھ دو رشتھ را با ھم مقایسھ کرده و مکان وقوع اولین کاراکتر غیر مشابھ در رشتھ ای را در رشتھ دیگر مشخص می کند. مثال:
string s1("ali"); 
string s2("Abasis"); 
int a=s2.find_first_not_of(s1); 
cout << a; 

  اکتر از رشتھ ھاکار حذف
  

را از جایگاه  s2می کنیم. بھ مثال زیر توجھ کنید ، این دستور کاراکترھای رشتھ  استفاده ()eraseبرای حذف کاراکترھایی از یک رشتھ از تابع 
  دوم تا آخر رشتھ پاک می کند:

string s2("Abasis"); 
s2.erase(2); 
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  جایگزینی کاراکتر در یک رشتھ

 رای جایگزینی کاراکترھایی از یک رشتھ با کاراکترھایی از رشتھ دیگر بکار می رود. مثال:ب ()replaceتابع 

String s1(“The book”); 
S1.replace(4, 4, “best”); 
Cout s1;  -----------------------s1= The best 

 

 پارامتر نیز بکار برد. بھ مثال زیر توجھ کنید: ۵تابع را می توان با  این

String s1(“The book”); 
S1.replace(4, 4, “best”, 2, 2); 
Cout s1;  -----------------------s1= The st 

  

  ت دو کاراکتر از مکان دوم بھ بعد رشتھ دوم را در مکان چھارم رشتھ اول قرار می دھد. این حال

  

  درج کاراکترھا در یک رشتھ

  استفاده می شود. مثال: ()insertبرای درج یک سری کاراکتر درون یک رشتھ از تابع 

String s1(“The book”); 
S1.insert(4, “good”); 
Cout s1;  -----------------------s1= The good book 
 

  ھار پارامتر نیز بکار برد. مثال:را با چ بعمی توان این تا
  

String s1(“The book”); 
S1.insert(4, “good lock” , 0 , 4); 
Cout s1;  -----------------------s1= The good book 

  

  کاراکتر را در مکان مورد نظر درج شود. ۴در این حالت مشخص می کند کھ از مکان صفر و بھ اندازه 

  

  آرایھ ای از رشتھ ھا

ایجاد یک آرایھ . جھت نفر را ذخیره کنید ١٠می توان آرایھ ای از رشتھ ھا ایجاد کرد. این نیاز زمانی اتفاق می افتد کھ مثال می خواھید نام 
  بھ صورت زیر عمل می کنیم: ۵رشتھ ای بھ طول 

String s1[5]; 

دازه اندازه ھر خانھ از یک آرایھ رشتھ ای می تواند متفاوت باشد. می توان از توابع قبل در این گونھ موارد نیز استفاده کرد. دستور زیر ان
  ذخیره می کند: iخانھ سوم آرایھ رشتھ ای را در 

Int I = s1[2].length(); 
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  )١٨( نمایش دھد. ھم زیر الفبا حروف ترتیب بھ را آنھا و گرفتھ را نفر 5 اسمھاي کھ بنویسید اي برنامھمثال: 

  )٢٠. (دھد نمایش را است ھم مثل آخرشان و اول حرف کھ را اسمھایی نھایت در و گرفتھ را نفر 5 اسمھاي کھ بنویسید اي برنامھمثال: 

  )٢٣( .کند چاپ معکوس بطور آنرا و گرفتھ را اي رشتھ کھ بنویسید اي برنامھمثال: 

 )٣۵( :کند مشخص را زیر موارد درپایان و گرفتھ را نفر 5 اسمھاي کھ بنویسید اي برنامھمثال: 

  است؟ ali  اسمشان نفر الف) چند

 دارند؟ حرفی شش اسم نفر چند ب)

   شوند؟ می شروع kج) چند نفر اسمشان با 

 )٣۶( دھد. نمایش را اسم ترین طوالنی و گرفتھ را نفر 5 اسمھاي کھ بنویسید اي نامھبرمثال: 
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  متشھفصل 

  یضایر ای توابع کتابخانھ

  

اد توابع جھت انجام اعمال ریاضی، کاراکتری، مقایسھ، تبدیل انواع وغیره مورد استفاده قرار می گیرند. در اعمال ریاضی می توان تولید اعد
فی، محاسبھ قدرمطلق اعداد ولگاریتم را نام برد و در اعمال کاراکتری می توان خواندن و نوشتن کارااکترھا و مورد اعمال رشتھ ای می تصاد

 .توان کپی رشتھ ای دررشتھ دیگر،مقایسھ رشتھ ھا و غیره را نام برد

  را در ابتدای برنامھ فراخوانی کنیم. math.hیاضی ھدر فایل برخی از توابع پر کاربرد ریاضی در زیر آمده است. برای استفاده از توابع ر

  

  ( )fabsتوابع 

   ٠این تابع برای محاسبھ قدر مطلق اعداد صحیح مورد استفاده قرار می گیرد

Int fabs (float num)  

 ( )acosتابع 

   ٠برای محاسبھ آرک کسینوس یک عدد مورد استفاده قرار می گیرد ( )acosتابع 

float acos (arg) 

  است و نتیجھ حاصل بھ صورت رادیان می باشند. ١تا – ١در بازه  مقادیری را کھ آرگومان این تابع می پذیرد

  

 ( )asinتابع 

   ٠برای محاسبھ آرک سینوس یک عدد مورد استفاده قرار می گیرد ( )acosتابع 

float asin (arg) 

  است و نتیجھ حاصل بھ صورت رادیان می باشند. ١تا – ١در بازه  مقادیری را کھ آرگومان این تابع می پذیرد

 

 ( )atanتابع 

   ٠برای محاسبھ آرک تانژانت یک عدد مورد استفاده قرار می گیرد ( )atanتابع 

float atan (arg) 

  است و نتیجھ حاصل بھ صورت رادیان می باشند. Ħ 2/تا –2Ħ/در بازه  مقادیری را کھ آرگومان این تابع می پذیرد
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 ( )atan2بع تا

دو آرگومان را دریافت کرده و اولین آرگومان را بر دومی تقسیم و آرک تانژانت حاصل را محاسبھ می کند. الگوی تابع بھ  ( )atan2تابع 
   ٠صورت زیر است:برای محاسبھ آرک تانژانت یک عدد مورد استفاده قرار می گیرد

float atan2 (x , y) 

 ( )ceilتابع 

چکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی با یک عدد را کھ بھ عنوان آرگومان آن می باشد محاسبھ می کند والگوی آن بھ صورت کو ( )ceilتابع 
  ٠زیر است

int b = ceil (num) 

 ( )cosتابع  

 برای محاسبھ کسینوس یک زاویھ بر حسب رادیان بھ کار  می رود و الگوی آن بھ صورت ریر است:  ( )cosتابع 

float cos (arg) 

 ( )expتابع 

   مورد استفاده قرار گرفتھ و الگوی آن بھ صورت زیر است:  (پایھ لگاریتم طبیعی ) eبرای محاسبھ توانی از  ( )expتابع 

float b=exp (a); 

 ( )floorتابع 

اسبھ می کند و الگوی آن بھ بزگترین مقدار صحیح کوچکتر یا مساوی یک عدد را کھ بھ صورت صحیح نمایش داده می شود مح ( )floorتابع 
  صورت زیر است: 

Int b= floor (num); 

 ()roundتابع 

بود بھ سمت باال و اگر  ٠.۵این تابع یک عدد را گرد می کند. شکل گرد کردن این تابع بھ این صورت است کھ اگر اعشار بیشتر و یا مساوی 
  ھ این صورت است:بود بھ سمت پایین گرد می شود. الگوی این تابع ب ٠.۵کمتر از 

B= round(a); 

 ()truncتابع 

  عمل می کند. شکل کلی آن بھ صورت زیر است: ()ceilو برای اعداد منفی مانند  ()floorاین تابع برای اعداد مثبت مانند 

B= trunc(a); 

 ()sinhتابع 

  سینوس ھایپربولیک یک زاویھ بر حسب رادیان بکار می رود.برای محاسبھ 



 ++ مقدماتی ..... محمد عبدالھیCبرنامھ نویسی 
 

٤٧ 
 

 ()coshتابع 

  سینوس ھایپربولیک یک زاویھ بر حسب رادیان بکار می رود.کای محاسبھ بر

  

 ( )fmodتابع 

 ٠دو آرگومان دارد کھ باقیمانده تقسیم اولین آرگومان را بر آرگومان دوم محاسبھ می کند و بھ عنوان نتیجھ عمل بر می گرداند fmodتابع 
  زیر است : الگوی تابع بھ صورت

int a = fmod (x , y) 

 ( )logبع تا

است) الگوی این تابع بھ صورت   e=٢.٧١٨٢٠٠٠لگاریتم طبیعی یک عدد مثبت را محاسبھ می کند (پایھ لگاریتم طبیعی عدد  ( )logتابع 
 زیر است:

float log (num) 

  ( )log10تابع 

 اعدادمثبت را محاسبھ می نماید). e ریتم مبنای کھ لگا ( )logاعداد مثبت را محاسبھ می کند (بر خالف تابع  ١٠لگاریتم مبنای  ( )log10تابع 
  الگوی این تابع بھ صورت زیر است: 

float log10 (num) 

 ( )sinتابع 

  برای محاسبھ سینوس یک زاویھ بر حسب رادیان بھ کار می رود و دارای آرگومان زیر است:  ( )sinتابع 

float sin (arg) 

 sqrt(x)تابع 

  بت را محاسبھ می کند والگوی آن بھ صورت زیر است: جذر یک عدد مث ( )sqrtتابع 

Float b= sqrt (x) 

 ( )tanتابع  

  برای محاسبھ تانژانت یک زاویھ کھ بر حسب رادیان می با شد بھ کار می رود والگوی آن بھ صورت زیر است: ( )tanتابع 

float tan (arg) 

  
 ()powتابع 

  رساند و الگوی آن بھ صورت زیر است: این تابع یک عدد را بھ توان یک عدد دیگر می

Float a= pow (a , b); 
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  نمونھ سواالت تستی
 
 

  چگونھ نوشتھ می شود؟ Cبودآنگاه...."در زبان  ۴برابر xعبات "اگر -١
                 

1) If x = 4 then  
2) If (x ==4)… 
3) If x == 4then 
4) if x=4… 

 است؟ Cعالمت پیش پردازنده در زبان  -٢
 

              ٣)#                           ٢                        )$١                             * (۴& (  

 

 کدام گزینھ برای معرفی ھدرفایل درست است؟  -٣
 

1)# include “stdio.h”,                                2) #INCLUDE <stdio.h> 

3) incluce “stdio.h”                                    4) # include <stdio.h>  

 

 کدام نام برای متغیر مجاراست؟ -۴
 

    Ali2                      S! z                         -sum                     M$K  
 

  برای تعریف سھ متغیر اعشاری کدام گزینھ درست است؟  -۵
 

Float x;y;z;                                       float x,y,z;  

X,y,z; float;                                      float x y z;  

 

 چھ می شود؟ – 6%20و   20/6-حاصل  -۶
 

-2 , -3                   2 , 3                   -2 ,3                    2, -3  

 
 کدامیک  از انواع داده زیر حافظھ بیشتری را اشغال می کند؟ -٧

 

 Long Integerد)             floatج)                       intب)                    charف) ال

 

 در کدام فایل سرآیند قرار دارد؟ cinدستور  -٨
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 string.hد)              conio.hج)                 stdio.hب)              iostream.hالف) 

 

 رار دارد؟در کدام فایل سرآیند ق coutدستور   -٩
 

 string.hد)              conio.hج)                stdio.hب)              iostream.hالف) 

 

 

  کدام خط از قطعھ برنامھ زیردارای اشکال است؟  -١٠
main( ) 
{ 
     int a; 
     cin >> a; 
     if (a>=10 && a<=20) 
           cout << a*a 
     else; 
         cout << a*a*a; 
} 

   ٧و  ۶خط  –الف 
        ٨و  ٩خط  -ب
          ٣و  ١خط -ج
  تمام خطوط درست است - د

 

 پس از اجرای برنامھ روبرو چھ مقادیری بھ ترتیب از چپ بھ راست در خروجی چاپ می شود؟ -١١
  

main () 
{ 

int x = 10; 
float y; 
x++; 
y=9; 
x = 20; 
x ++; 
y --; 
cout << x << y; 

} 
 

  نامھ با خطا مواجھ می شود بر –الف 
   ١١       ٩ -ب
          ٢١        ٨ -ج

١٢        ١٠ -د             

 

 خروجی قطعھ برنامھ روبرو چیست؟ -١٢
i=0; 
j=10; 
while (i<j) 
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{ 
 i++; 
 if (i>3) continue; 
 j --; 
} 
cout << i + j  
 

  ١۶-د                   ١٢ -ج           ١٠ - ب        ١۴-الف 
 

  را چاپ می کند؟ ٣برنامھ زیر چند بار عدد  -١٣
for (i=0; i<5; i++) 
      cout<< 3; 

           ١۵د)                    ١ج)                      ۵ب)                    ٢۵الف)       
 

 

  را چاپ می کند؟ ٣برنامھ زیر چند بار عدد   -١۴
for (i=0; i<5; i++) 
     for (j=0; j<5; j++) 
          cout<< 3; 

  ١۵د)                    ١ج)                      ۵ب)                    ٢۵الف)       

 

  را چاپ می کند؟ ٣برنامھ زیر چند بار عدد   -١۵
 

for (i=0; i<5; i++); 
     for (j=0; j<5; j++) 
          cout<< 3; 

  ١۵د)                    ١ج)                      ۵ ب)                   ٢۵الف)       

 

  را چاپ می کند؟ ٣برنامھ زیر چند بار عدد   -١۶
for (i=0; i<5; i++) 
     for (j=0; j<5; j++); 
          cout<< 3; 

  ١۵د)                    ١ج)                      ۵ب)                    ٢۵الف)       

 

  را چاپ می کند؟ ٣یر چند بار عدد برنامھ ز  -١٧
for (i=0; i<5; i++); 
     for (j=0; j<5; j++); 
          cout<< 3; 

  ١۵د)                    ١ج)                      ۵ب)                    ٢۵الف)       

 

  را چاپ می کند؟ ٣برنامھ زیر چند بار عدد   -١٨
for (i=0; i<5; i++); 
     for (j=i; j<5; j++); 
          cout<< 3; 
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  ١۵د)                    ١ج)                      ۵ب)                    ٢۵الف)       

 

  را چاپ می کند؟ ٣برنامھ زیر چند بار عدد   -١٩
for (i=0; i<5; i++); 
     for (j=0; j< i; j++); 
          cout<< 3; 

  ١۵د)                    ١ج)                      ۵ب)                    ٢۵الف)       

 

 

 خروجی برنامھ زیر چیست؟ -٢٠
int x =127,y= 120; 
cout << x xor y; 

 

 چھ عددی قرار می گیرد ؟ bدرانتھا در متغییر   -٢١
int B = 53 
B=B^B; 

  53                      0             پیام خطا صادر می شود                         53-              
 

 

 چھ عددی قرار می گیرد ؟ bدرانتھا در متغییر  -٢٢
int B = 53 
B=B&B; 

      53                      0             پیام خطا صادر می شود                          53-              
  

 

 خروجی دستورروبرو چیست؟ -٢٣
Cout  << ~62 & 127; 

  

  برنامھ زیر چیست؟ خروجی  -٢۴
int i=5, j; 
while (i<8) 
{ 
     j=2; 
     j * = i++; 
     cout<< j; 
} 

  ٢١۴١۶١ - د      ۶١۴١٢١ -ج     ١٢١۴١۶ -ب   ١۶١۴١٢ - الف      

 

  خروجی برنامھ زیر چیست؟ -٢۵
int x=4; 
int y= 10; 
y *=y % x; 
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cout << y; 
 

 ١۴ -د          ۴ -ج       ١٠ -ب       ٢٠ -الف       

 

 خروجی این برنامھ چیست؟   -٢۶
int A=10; 
A / =4; 
Cout << A; 

 د) خطا       ٢.۵٠٠٠ج)            ٢.۵ب)             ٢الف)       

 
  

 خروجی دستورات زیر چھ می شود؟   -٢٧
  

Cout << ~62 | 127; 
 
 
 

  آرایھ زیر چند با یت فضا اشغال می کند؟ -٢٨
float x [7]; 

  ٢٨د)                 ٢ج)                  ۴ب)                ٧الف) 
  

  خروجی برنامھ زیر چیست؟  -٢٩
int A= 16; 
A shl 3; 
A shr 2; 
cout << A; 

 

       ۴ -د         ٨ -ج         ٣٢ - ب        ١۶ -الف
 

 خروجی دستورات زیر چھ می شود؟   -٣٠
  

Cout << (53  shr 4);  
 

 خروجی قطعھ برنامھ روبرو چیست؟   -٣١
n=7;  
m=25; 
if ((n=10) || (m=11)) 
      m+=5; 
m=m + n;  
cout <<m; 

  

   ٢۶ -د                 ۴٠ -ج               ١٢ - ب                  ٣٢-الف          

 
 خروجی قطعھ برنامھ روبرو چیست؟  -٣٢

i=0; 
j=4; 
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while (i<j) 
{ 
       i++; 
       if (i>3) break; 
              j --; 
} 
cout << I + j  

  
  

   ١۶-د                   ١١ -ج           ۴ - ب        ١۴-الف 
 

 چھ می شود ؟  bو aدرانتھای برنامھ زیر مقدار  -٣٣
  

int a , b; 
a=5; 
b=++a; 

 a=5  ،b=6د)             a=6  ،b=6ج)         a=5  ،b=5ب)            a=6  ،b=5الف) 
     

 ابل کدام یک از گزینھ ھای زیر است؟خروجی قطعھ کد مق  -٣۴
 
int a =5,d =8; 
float b = 2, c; 
c = (a-- + a) *(3 + a)/b +(d++ /a); 
cout << c; 

 

 ۵/٣۴ )نتیجھ غیر منتظره است                 د )ج       ٨/٢۵ )ب            ٨/٣٧الف)       

  
  ھ می کند؟ستون باشد بر نامھ زیر چ ۶سطر و  ۵ما تریسی با  Aاگر   -٣۵

 

for (i=0; i<5; i ++) 
 for (j=0; j<6; ++j)     
        a[i][j] =0; 

  ٠عناصر باالی قطر ما تریس را صفر می کندالف)        

   ٠عناصر پائین قطر ما تریس را صفر می کندب)       

   ٠عناصر قطر ما تریس را صفر می کندج)       

  ٠ی کندتمام عناصر ماتریس را صفر م د)       

  خروجی این برنامھ چیست؟   -٣۶
 

int a; 
for (a=1; a<=10; a ++) 
{  
       for (a=1;a<=30; a++)      
       cout <<  a; 
} 

  را چاپ می کند. aبار  ٣٠٠را چاپ می کند.                      ب)  aبار  ٣٠الف)        

  را چاپ می کند. ١٠تا  ١با اعداد  ٣٠د)      را چاپ می کند.       ٣٠تا  ١ج) ده بار اعداد        



 ++ مقدماتی ..... محمد عبدالھیCبرنامھ نویسی 
 

٥٤ 
 

  آرایھ زیر چند با یت فضا اشغال می کند؟  -٣٧
 float x [7][4]; 

 ١١٢د)               ۵۶ج)              ٢٨ب)               ٢٢۴الف)        

 کد زیر معادل کدام است؟  -٣٨
P = (x > y ? x : y); 

 
            ;if (x > y) p = x ; else p = yالف) 

 ;if (x >= y) p = y ; else p = x           ب)
 ;if (y > x) p = y; else p = x               ج)
  ;if (y > = x) p = x else p = y             د)

         
 

  خروجی این برنامھ چیست؟  -٣٩
char x[10 ]=’’ALIREZA’’ 
x [4]=0; 
puts (x ); 

 
           ALIRد)                  ALI REZAج)                   ALI) بَ                  پیام خطاالف)           

  

  خروجی این برنامھ چیست؟  -۴٠
char s1[ ] =’’AMIR’’; 
char s2[ ]=’’AZI; 
cout<< strcmp(s1, s2); 

  ١۵د)      -١ج)     ب) صفر                  ١الف)           

  خروجی این برنامھ چیست؟  -۴١
char s[ ]=’’HAMID’’; 
int i; 
for (i=0; s[i]; i++) 
s[i]++; 
puts(s); 

 

                                          IBNJE ) د               HAMID ) ج                   DIMAH ب(                    hamid ) الف  

  چھ عملی انجام می دھد؟  sقطعھ برنامھ زیر بر روی رشتھ    -۴٢
for (i= 0; s[i]; i++); 
cout << i; 

 

  برنامھ خطا دارد  )برشتھ را معکوس می کند                              )الف        

 حرف آخر رشتھ را چاپ می کند. )دطول رشتھ را چاپ می کند.                            )ج        

  تابع زیر چھ عملی را انجام می دھد؟  -۴٣
int i=0; 
while (s[i]) 
{ 
      if (s[i]>=65 && s[i]<=90) 
           s[i]+=32; 
      i++; 
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} 
  حروف کوچک یک رشتھ را بھ بزرگ تبدیل می کند. )الف       

  حروف بزرگ یک رشتھ را بھ کوچک تبدیل می کند. )ب        

  یک رشتھ را درون رشتھ دیگر کپی می کند.) ج       

 ھ دیگر گپی می کند.یک رشتھ را بھ انتھای رشت) د       

  تابع زیر چھ عملی را انجام می دھد؟  -۴۴
{ 
i=strlen(s1); 
A=strlen(s2); 
for (j=0; j<=A; j++) 
        s1[i+j]=st[j]; 
} 

  حروف کوچک یک رشتھ را بھ بزرگ تبدیل می کند. )الف        

  حروف بزرگ یک رشتھ را بھ کوچک تبدیل می کند. )ب         

  رشتھ را درون رشتھ دیگر کپی می کند.یک  )ج         

  یک رشتھ را بھ انتھای رشتھ دیگر گپی می کند. )د         


