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 ++cای بر زبان برنامه نویسی  مقدمه

++C بر مبنای زبان برنامه نويسیC  کليه ويژگی های زبان و   استC  .را داراست 

ند، افتهياگرا منظم و ساختی شیهابرنامهشی گرائی را پشتيبانی می کند.  Cاست که ++ اين ++c,cتفاوت بين 

لبته پيشرفت ا . يابند و قابليت اطمينان و پايداری بيشتری دارنداند، به سهولت تغيير و بهبود میقابل روزآمد کردن

 های ديگری هم دارد برای مثال کار با رشته ها و سروکارداشتن با خطاها در آن قوی تر است.

لزوما  Cل می شود اما عکس آن صادق نيست و کد ++کامپاي Cدر کامپايلر ++ Cتوجه داشته باشيد که کد  نکته: 

 کامپايل نمی شود. Cدر کامپايلر 

 را به کار برد ولی عکس آن نه. cمی توان اکثر دستورات زبان  ++cنکته: در 

 را نشان می دهد: ++cو  cشکل زير رابطه بين زبان 
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 تعریف برنامه

د توسط يک رايانه اجرا شود. برای نوشتن و اجرای هر برنامه توانهای متوالی است که میدستورالعمل« برنامه»يک 

 .احتياج داريم« کامپايلر»و يک « گر متنويرايش»به يک 

و کد نويسی، ويرايش کد، خطايابی  آشنا می شويم و از آن برای ++devcدر اينجا ما با محيط توسعه يکپارچه  

 وجی استفاده می کنيم.کامپايل و اجرای دستورات به منظور توليد نتيجه و خر

 Cساختار ساده یک برنامه ++

 را روی صفحه نمايش بدهد.“hello user” مثال: برنامه ای بنويسيد که پيغام

#include <iostream>  

# include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

   //print hello word on the screen 

   cout << "Hello user!\n"; 

getch(); 

   return 0; 

}  

الزامی است در غير اين صورت کاربر قادر به مشاهده خروجی  ;return 0قبل  از   ;()getchوجود   نکته:

 قرار دارد لذا بايد در ابتدای کد نويسی ضميمه شود.  conioدر فايل هدر  ;()getchتابع  نخواهد بود.

                                        (                            mainتابع اصلی )

توابع بالک های مستقلی از کد هستند که کار  تشکيل می شود. (functionبرنامه از يک سری تابع ) Cدر زبان 

خاصی را انجام می دهند. هنگامی که برنامه نياز به انجام آن کار دارد تابع را صدا می زند. تابع باعث باالرفتن کارائی 

 ها و آسانتر شدن برنامه نويسی می شود.  برنامه
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 دارد که برنامه از آن شروع به اجرا می کند. mainهر برنامه الزاما يک تابع اصلی به نام 

  . داشته باشد ()mainهر برنامه فقط بايد يک تابع نکته: 

 نوع بازگشتی تابع اصلی

 می شود. که برای تابع اصلی معموال نوع صحيح يا نوع برگشتی تابع در خط اعالن تابع و قبل از نام تابع تعيين 

int  درنظر گرفته می شود. البته در بعضی موارد تابع اصلی را می توان به صورتvoid main()   .هم تعريف کرد

 مشخص می کند تابع چيزی بر نمی گرداند.  voidکلمه 

  د. اگر تابعی مقداری برنگرداند و از نوع نوشته می شو  returnمقداری که تابع بر می گرداند در مقابل دستور 

void  تعريف شده باشد نيازی به استفاده از دستورreturn  .در تابع نيست 

  بدنه توابع و بلوک های کد مابين دو کروشه باز و بسته } { قرار می گيرند:

int main() 

{ 

return 0; 

} 

 

  فایل های ضمیمه

فايل های هدر فايل هائی شامل تعاريف   ضميمه کردن فايل های هدر است.  ++Cمعموال اولين عمل در هر برنامه 

توابع يا کالس ها هستند. اگر توابع يا متغيرهائی وجود دارند که در برنامه های مختلف مورد استفاده قرار می گيرند 

 .شود ضميمه شود بهتر است در يک فايل هدر قرار داده شوند، سپس فايل هدر در هرجائی که از آن استفاده می

 .ذکر می شود < >و نام فايل ضميمه در داخل   includeسپس  #برای ضميمه کردن يک فايل به برنامه عالمت 

 :  iostream.hمثال: ضميمه کردن فايل هدر 

#include <iostream.h> 
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ی برنامه ضميمه شود توابعی برای عمليات ورودی و خروجی دارد. اگر اين فايل در ابتدا ،( iostream) اين فايل

  .کليه کالس ها و توابع تعريف شده در آن قابل دسترسی هستند

 فضای اسمی

 .اجازه گروه بندی مجموعه ای از توابع يا اشيای سراسری را تحت يک نام می دهد (namespaceفضای اسمی )

می توان با استفاده  می گيرد.قرار   stdوقتی يک فايل هدر اضافه می شود محتويات آن در فضای اسمی استاندارد  

تنها با صدازدن نامشان   std فضای اسمی مورد استفاده را در برنامه تعيين کرد و به عناصر درون   usingاز عبارت

  دسترسی پيدا کرد:

using namespace std;  

 coutتابع 

 iostreamوابع در فايل هدر برای نمايش داده ها و پيغام ها روی صفحه نمايش بکار می رود. اين ت coutتابع 

  :قرار دارد که بايد به برنامه ضميمه شده باشد

 

 را در خروجی چاپ می کند: Hello userمثال: دستور زير عبارت 

cout << "Hello user!\n"; 

  .محصور شود " "يک رشته کاراکتری بايد بين دو عالمت  Cدر زبان ++

\ n روع کند.به کامپايلر می گويد از يک خط جديد ش  

عملگر خروجی، مقادير موجود در سمت راستش را به .نام دارد  ++Cدر ( عملگر درج )عملگر خروجی  >>عالمت 

  .فرستدخروجی سمت چپش می

 

 مثال: دستورات زير نحوه درج عدد در خروجی را نشان ميدهد: 

#include <iostream>  

# include <conio.h> 
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using namespace std; 

int main() 

{ // prints "Today is Feb 5 2016": 

cout << "Today is Feb " << 5 << ' ' << 2016 << endl; 

getch(); 

return 0; 

} 

روی صفحه نمايش چاپ می شود.  Today is Feb 5 2016وقتی مثال باال را اجرا می کنيم، خروجی به شکل 

گنجانده ايم تا اين دو عدد با فاصله از يکديگر چاپ  6102و  5بين  ‘  ‘دقت کنيد که يک کاراکتر جای خالی 

 شوند.

 توضیحات

تاثيری در اجرای برنامه ندارد. شود و توضيح، متنی است که به منظور راهنمايی و درک بهتر به برنامه اضافه می

رنامۀ اد کد بشود که ساير افراستفاده از توضيح سبب می کند.کامپايلر توضيحات برنامه را قبل از اجرا حذف می

 تر درک کنند. شما را راحت

 :توضيحات اضافه کنيم ++Cهای توانيم به برنامهبه دو صورت می

با استفاده از دو عالمت اسلش // : هر متنی که بعد از دو عالمت اسلش بيايد تا پايان همان سطر يک توضيح  – 0

 .شود تلقی می

 شود. المت /* شروع شود و با عالمت */ پايان يابد يک توضيح تلقی می: هر متنی که با ع Cبا استفاده از حالت  – 6

 مثال:

//print hello user on the screen 
/* This is my first program in C++ */ 

  ++cبرخی ویژگی های مورد توجه در کد نویسی 
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 C++  کوچکی و بزرگی حروف حساس است يعنی نسبت بهA  وa اگر تابع  داند. مثالرا يکی نمیmain 

 .بنويسيم برنامه با خطا روبه رو خواهد شد Mainرا به صورت 

  در انتهای هر خط بر نامه به جز بعد از آکوالد ها و دستورات   ;نياز به قرار دادن عالمتinclude  و بعد

  ()mainاز 

 ++C  ( زبان قابل حملیportable ) ++ است يعنی برنامه ای که به زبانC   شود با حداقل نوشته می

  تغييرات روی هر سيستمی اجرا شود.

 

 متغیرها و ثوابت

 برنامه های کامپيوتری که با انواع مختلف مقادير داده کار می کنند به راهی برای ذخيره آنها در حافظه نياز دارند. 

 دو روش ذخيره سازی برای مقادير وجود دارد:

  ( variablesمتغيرها ) 

  (constantsثابت ها ) 

متغير محل ذخيره داده است که حاوی مقداری است که در طی اجرای برنامه می توانند تغيير کند. در مقابل، 

 ثابت مقدار ثابتی دارد که نمی تواند تغيير کند.

  چهار مشخصه دارد: نام، نوع، مقدار، آدرس« متغير»

س به شود، سپاز حافظه در نظر گرفته می کنيم، ابتدا با توجه به نوع متغير، آدرسیوقتی متغيری را تعريف می

 نوع متغير بيان می کند که در آن آدرس چه نوع داده ای می تواند ذخيره شود.  گيرد.آن آدرس يک نام تعلق می

 مقدار متغير نيز بيانگر اين است که در آن محل از حافظه چه مقداری ذخيره شده است.

  ه داده ذخيره شده در اين محل رجوع ميکنيد.شما در برنامه با استفاده از نام متغير ب

 هاثابت
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کنيم که فقط يک بار الزم است آن را مقداردهی کنيم و سپس مقدار ها از متغيری استفاده میدر بعضی از برنامه

ف تعري PIماند. مثال در يک برنامۀ محاسبات رياضی، متغيری به نام آن متغير در سراسر برنامه بدون تغيير باقی می

 . کنيماستفاده می« هاثابت»در چنين حاالتی از .کنيممقداردهی می 3.14کنيم و آن را با می

شود و سپس تغيير دادن مقدار آن در ادامۀ برنامه يک ثابت، يک نوع متغير است که فقط يک بار مقداردهی می

  ممکن نيست.

 شود. به ابتدای تعريف اضافه می constکليدی ها مانند تعريف متغيرهاست با اين تفاوت که کلمه تعريف ثابت

 مثال:

const int MAXINT=2147483647; 

 ثابت ها را بايد به هنگام تعريف، مقدار دهی اوليه کرد. 

 مثال:  تعريف ثابت ها: 

int main() 
{ // defines constants; has no output: 
const char BEEP ='\b'; 
const int MAXINT=2147483647; 
const float DEGREE=23.53; 
const double PI=3.14159265358979323846 
return 0; 
} 

 اين برنامه خروجی ندارد.
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 انواع متغیرها

  : چهار نوع داده اصلی وجود دارد که عبارتند از ++cدر 

Int : .مارنده حلقه، تعداد از اين نوع متغير در مواردی مثل تعريف متغير شاين نوع داده از نوع عددی صحيح است

  دانش آموزان استفاده می شود.

Char :ک بينيد يکليد خود می)هر کليدی که روی صفحه اين نوع داده برای ذخيره ی کاراکتر استفاده می شود

 بايت اشغال می کند.  0. ( و دهدکاراکتر را نشان می

 تعريف کرد. charع ( بايد متغيری از نو…,a,b,cمثال: برای ذخيره کردن حروف الفبا )

کنيم. يک کاراکتر بايد درون دو عالمت استفاده می charبرای تعريف متغيری از نوع کاراکتر از کلمه کليدی 

يک کاراکتر نيست  8يک کاراکتر است اما  '8'همچنينيک کاراکتر است؛  'A'( محصور شده باشد. پس 'آپستروف )

  ;'char  c ='A                 مثال:              بلکه يک عدد صحيح است .

Float :جهت ذخيره سازی اعداد اعشاری مميز شناور تا هفت رقم اعشار دقت به کار می رود  . 

 

 10×41.234567 ==   12345.67مثال : 

مميز عدد نيز جابجا می شود به همين دليل به آنها اعشاری مميز شناور می  01با کم و زياد کردن توان عدد 

 گويند.

 

Double : اين نوع داده برای استفاده در اعداد اعشاری است که مقدار بيش تری فضا بايد اشغال کنند. اين نوع

  رقم معنی دار می توانند ذخيره شوند. 05در اين نوع متغير، اعداد اعشاری تا   بايت اشغال می کند. 8داده نيز 
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از چهار بايت برای نگهداری  floatنوع کند و ستفاده میاز هشت بايت برای نگهداری عدد ا doubleنوع  نکته:  

  .کندعدد استفاده می

 شان در جدول زير مشاهده می شود:فيتساير متغيرها و ظر

 

Variable Type  Keyword  
Bytes 

 Required  

Character  char  1  

Integer  int  2  

Short integer  short  2  

Long integer  long  4  

Unsigned character  unsigned char  1  

Unsigned integer  unsigned int  2  

Unsigned short integer  unsigned short  2  

Unsigned long integer  unsigned long  4  

Single-precision floating-point  float  4  

Double-precision floating-point  double  8  

 

C++ ش نوع متغير صحيح دارد که تفاوت آنها مربوط به ميزان حافظه مورد استفاده و محدوده مقاديری است ش

 می توانند داشته باشند. اين شش نوع عبارتند از : که هر کدام 

Short ,int , long , unsigned short , unsigned int , unsigned long 
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 اعالن یک متغیر

 زير است به صورت نحو اعالن يک متغير نماييم.  متغيری استفاده کنيم، بايد آن را اعالنقبل از اين که بتوانيم از 

: 

type name initializer  

تواند دهد که اين متغير چه مقاديری میکند. نوع متغير به کامپايلر اطالع مینوع متغير را مشخص می typeعبارت 

 initializerعبارت دهد.نام متغير را نشان می nameعبارت داد. توان روی آن انجام داشته باشد و چه اعمالی می

برای  ای در متغير مورد نظر قرار داد.توان مقدار اوليهنام دارد. با استفاده از اين عبارت می« مقداردهی اوليه»عبارت 

 استفاده می کنيم. "=   "اينکه مقداری را در يک متغير قرار دهيم از عملگر انتساب 

  دهد:دستور زير تعريف يک متغير صحيح را نشان می مثال: 

int n = 50;  

int y ; 

 

 

 مثال: استفاده از متغيرهای نوع صحيح

#include <iostream>  

# include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 
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{ // prints "m = 45 and n = 55": 

int m = 45; 

int n = 55; 

cout << "m = " << m << " and n = " << n << endl; 

getch(); 

return 0; 

} 

 

 

 مثال: تعريف متغير بدون مقدار دهی اوليه:

#include <iostream>  

# include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ // prints "m = 45 and n = 55": 

int m; 
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int n; 

m = 45; // assigns the value 45 to m 

n = m + 10; // assigns the value 55 to n 

cout << "m = " << m << " and n = " << n << endl; 

getch(); 

return 0; 

} 

 

 

 

 اصول نام گذاری متغیرها
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 اسامی متغير ها بايد از قوانين زير پيروی کند:  ++Cمتغير دارای يک نام است. در زبان هر 

 ( باشد. _کتر زيرخط ) اسم می تواند شامل حروف، ارقام و کارا -

اولين حرف اسم متغير بايد يک حرف باشد. زير خط هم می تواند در ابتدای اسم متغير بکار برود ولی توصيه  -

 نبايد با عدد شروع شود نمی شود و 

به دو متغير جداگانه اشاره دارند.  CounTو  countبزرگ و کوچک بودن حروف مهم است، بنابراين اسامی  -

نويسان اغلب از حروف کوچک برای متغير ها استفاده می کنند و اسامی با حروف بزرگ معموال برا ثابت ها برنامه 

 بکار می رود.

)کلمه کليدی کلمه ای است که برای کارهای  .کلمات کليدی نمی توانند به عنوان نام متغير استفاده شود -

 خاصی منظور شده است.(

 اراکتر باشد.ک 10تواند اين نام حداکثر می - 

 نبايد عالئم رياضی داشته باشد.  -

 

 مجاز هستند: xyzو    y2x5__fg7hمثال: اسامی 

 مثال: اسامی زير غير مجاز هستند:

  savings#account    به دليل# 

 doubleپس نمی تواند به عنوان نام متغير استفاده شود.   جزو کلمات کليدی است 

 تبدیل نوع

 اتیک(: تبدیل نوع ضمنی )اتوم •

در متغير  intکامپايلر به طور خودکار يک نوع داده را درصورت نياز به ديگری تبديل می کند. مثال اگر يک عدد 

float  ذخيره شود کامپايلر مقدار را بهfloat  .)تبديل می کند.) هميشه نوع کوچکتر به نوع بزرگتر تبديل می شود

 برخورد می شود.  doubleبه عنوان  جمع شود با هردو doubleبا  floatاگر يک عدد 

اگر سعی کنيد مقدار بزرگتری را در متغير کوچکتر ذخيره کنيد بخشی از داده ممکن است از دست برود و احتماال 

 .با يک پيغام هشدار مواجه خواهد شد
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 تبدیل نوع صریح: •

ده می کند. برای اين کار نوع داده استفا castingاگر برنامه نويس بخواهد صريحا عمل تبديل نوع را انجام دهد از 

  .مورد نظر را درون پرانتز سمت چپ مقدار قرار دهيد

 مثال:

 int b = 200; 
unsigned long  a = (unsigned long int) b;  

 ++devcآشنایی با محیط برنامه نویسی 

استفاده  ++cان به منظور ايجاد، ويرايشگر، خطايابی، کامپايل و اجرای کدهای زب ++devcاز برنامه 

مشاهده می و نمونه ای از کد نويسی در آن از محيط کاری اين برنامه  در زير قسمتیخواهد شد. 

 شود:

 

 ++devcمراحل کد نویسی در محیط 
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 : ++devcنصب برنامه  -0

 :startباز کردن برنامه نصب شده از منوی  -6

کنيم که بعد از نصب آن، آيکون آبی رنگ آن در ليست  استفاده می ++devcبرنامه   2.9.9.6ما در اينجا از نسخه 

 برنامه ها قابل مشاهده خواهد بود.

  ctrl+Nباز کردن پروژه جديد از طريق کليدهای ترکيبی  -1

 نوشتن کد در قسمت ويرايشگر باز شده -2

 م پروژه.و سپس تعيين مسير ذخيره سازی و نا save asو گزينه  fileذخيره سازی کد از طريق منوی  -5

 جهت کامپايل و اجرای پروژه.  F9فشردن کليد  -2

 مشاهده خروجی و نتيجه کد )در صفحه سياه( -7

مثال: نمونه ای از محيط برنامه را در زير می بينيد که يک کد در آن نوشته شده است و بعد از اتمام کد نويسی از 

 مايش داده شده است:صفحه مشکی حاوی نتيجه کد اجرا شده، ن ،F9طريق فشردن کليد 

 

 عملگر خروجی

 صفحه خروجی
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عملگر خروجی، مقادير موجود در سمت راستش را به خروجی سمت  .نام دارد ++Cعملگر خروجی در  >>عالمت 

  فرستد.می چپش

نمايش اشاره دارد. در  معموال به صفحه coutفرستد که را به خروجی می 66مقدار  ; cout<< 66 مثال: دستور

 شود.روی صفحه نمايش درج می 66نتيجه مقدار 

cout  مخففconsole output است. 

 می دهد: نمايش روی مانيتور  !Hello Worldمتن کد زيرمثال.

#include <iostream> 
 
int main() 
{ 
   //print hello word on the screen 
   cout << "Hello World! "; 
   return 0; 
}  

روجی )صفحه نمايش مشکی( نشان داده شود بايد آن عبارت داخل دو عالمت دابل برای اينکه عبارتی در خ توضيح:

 ( نوشته شود. "عبارت مورد نظر  "کوتيشن )

 عملگر ورودی

 کنيم. استفاده می <<برای اين که بتوانيم هنگام اجرای برنامه مقاديری را وارد کنيم از عملگر ورودی 

  استفاده از دستور ورودی به شکل زير است:

cin >> variable;  

variable تنام يک متغير اس. 

  .چند مقدار را به صورت پشت سر هم دريافت کنيم <<توانيم با استفاده از چند عملگر در عملگر ورودی می

شوند. به ترتيب از ورودی دريافت می zو  yو  xسه مقدار   ;cin >> x >> y >> z   با استفاده از دستورمثال: 

ها، و پس از تايپ کردن همۀ ورودی د( بگذارspaceبين هر ورودی يک فضای خالی )در صفحه خروجی،  کاربر بايد

 د.را بفشار enterکليد 
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  .دهدبرنامۀ زير يک عدد از کاربر گرفته و همان عدد را دوباره در خروجی نمايش می  مثال:

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

int main() 

{  // reads an integer from input: 

   int m; 

   cout << "Enter a number: "; 

   cin >> m; 

   cout << "your number is: " << m << endl; 

   getch(); 

   return 0; 

} 

 توضيح: هدف از مثال مذکور، آشنايی با نحوه کار با عملگر ورودی می باشد. 

  .معدل آنها را محاسبه کند عدد را از ورودی گرفته و3بنويسيد که  مثال: برنامه ای

از هم جدا می شوند استفاده می کند. بعد از وارد کردن مقادير بايد  spaceنکته: برای خواندن سه عدد که با 

  .را فشار داد enterکليد 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() { 

  int x,y,z; 

  float ave; 
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   cout <<"enter three number for computing average of them:\n"; 

  cout <<" x="; 

  cin >>x; 

  cout <<"\n y="; 

  cin >>y; 

  cout <<"\n z="; 

  cin >>z; 

  ave=(x+y+z)/3; 

  cout << "average of 3 numbers is:"<<ave; 

   getch(); 

  return 0;  

 } 

ويرايشگر  ctrl+Nرا باز کرده و بعد با زدن دگمه ترکيبی  ++devcياد آوری می شود که ابتدا محيط برنامه  توضيح:

برنامه را اجرا کنيد تا  F9جديد را باز کنيد سپس کد باال را در آن نوشته و بعد از ذخيره سازی آن، از طريق کليد 

 صفه خروجی مشاهده شود.

 شاهده می کنيد:نمونه ای از خروجی را در زير م

 

نيز برای نگهداری مقدار  aveنگه داری می شوند. متغير  x,y,zسه عدد وارد شده )ورودی ها( در متغيرهای 

 ميانگين محاسبه شده به کار می رود.
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 ifساختار تصمیم گیری 

  و دارای دو شکل کلی است:  شود برنامه به شکل شرطی اجرا شودموجب می ifدستور 

  If (condition) statement;  1-   

Condition  شود و شرط ناميده میstatement تواند هر فرمان قابل اجرا باشد. میStatement  وقتی اجرا

  مقدار غير صفر داشته باشد. دقت کنيد که شرط بايد درون پرانتز قرار داده شود. conditionخواهد شد که 

2-   if (condition) statement1;  

      else statement2;  

شود بسته به اين که شرط درست باشد يا خير، يکی از دو دستورالعمل موجب می if..elseدستور 

 . اجرا گردد ( statement2يا  statement1)فرعی

برنامه ای بنويسيد که از کاربر رمز ورود به برنامه را می خواهد و در صورتی که رمز به طور صحيح وارد شود، مثال: 

 :م خوش آمد دريافت می کندپيغا

#include <iostream.h>  

#include <conio.h>   

int main() 

{   

 const int password=456; 

int ans; 

cout<<"please enter your password to login:"; 

cin>> ans; 

if (ans==password) 

{ 

cout<<"welcom"; 

} 
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else  

cout <<"your password is wrong"; 

getch(); 

return 0; 

 } 

 توضيح کد :

تعريف شده است که  passwordتوجه کنيد. در اينجا ثابتی به نام    ;const int password=456به کد   

 جهت نگهداری مقدار پسورد صحيح کاربر به کار می رود. اين مقدار با مقدار ورودی بايد مقايسه شود.

 ر پسورد وارد شده توسط کاربر، تعريف شده است.جهت نگهداری مقدا ansمتغير  ;int ansدر خط 

 مقايسه شود. ansو  passwordجهت بررسی صحت پسورد ورودی با پسورد حقيقی، بايد مقدار 

 نمونه خروجی کد به صورت زير است:

 

if تودرتو 

 .استفاده شودديگر  ifتواند درون دستور می ifيک دستور 

اينصورت  و درغير  zeroاگر صفر باشد عبارت چاپ شود و   positiveرت مثبت باشد عبا  Numمقدار مثال:  اگر 

 . نمايش داده می شود  negativeاگر منفی باشد عبارت 

 

 

if (Num > 0) 
   cout << " is positive" << endl << endl; 
else  
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      if (Num == 0) 
   cout << " is zero" << endl << endl; 
else 
   cout << " is negative" << endl << endl; 

 switchساختار 

برای يک يا دو حالت انتخاب مناسب هستند اما برای انتخاب های بيشتر به جای يک   if-elseو   ifدستورات  

بر اساس مقدار يک متغير يا عبارت صحيح   switchانتخاب ديگری هم وجود دارد. دستور  های تودرتو ifسری از 

 :واهيد سوئيچ می کند. شکل کلی آن به صورت زير استروی کدی که می خ

switch(selector) 
{ 
   case integral-value1 : statement; break; 
   case integral-value2 : statement; break; 
   case integral-value3 : statement; break; 
   case integral-value4 : statement; break; 
   (...) 
   default: statement; 
} 

selector   بايد يک متغيرصحيح يا عبارتی باشد که يک عدد صحيح توليد می کند. اين مقدار با مقادير صحيح

ها مقايسه می شود اگر برابر با يکی از آنها بود دستور مربوط به آن اجرا می شود. اگر برابر با هيچکدام  caseبعد از 

قرار بگيرد. بدون اين  break دستور caseدر انتهای هر  اجرا می شود.  defaultاز مقادير نبود دستور بعد از 

 .شودخارج نمی switchمربوطه را اجرا کرد از دستور  caseدستور، اجرای برنامه پس از اين که 

  دستورات تکرار)حلقه(

وانيم تبا استفاده از تکرار می ها در يک برنامه است.تکرار، اجرای پی در پی يک دستور يا بلوکی از دستورالعمل

  ها را دوباره اجرا نمايد.کنترل برنامه را مجبور کنيم تا به خطوط قبلی برگردد و آن

C++  :دارای سه دستور تکرار است 

  دستورwhile  
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  دستورdo_while  

  دستورfor  

 .شوندنيز ناميده می حلقه، مانندشان های تکرار به علت طبيعت چرخهدستور 

 whileدستور 

 :به شکل زير است while دستور ساختار

while (condition) }statement{;  

 گيرد. دستوری که بايد تکرار شود قرار می statement گيرد و به جایيک شرط قرار می ،condition به جای

 اولين دستور بعد از شود و برنامه بهناديده گرفته می  statementاگر مقدار شرط، صفر)يعنی نادرست( باشد، 

while درست( باشد،  کند. اگر مقدار شرط ناصفر)يعنیپرش میstatement   شده و دوباره مقدار شرط اجرا

 .يابد تا اين که مقدار شرط صفر شودشود. اين تکرار آن قدر ادامه میبررسی می

اين برنامه  بنويسد.while حلقۀ ده از استفابا را  حاصل جمع اعداد صحيح متوالی مثال: برنامه ای بنويسيد که 

  :کندمحاسبه می nرا برای عدد ورودی  n + … + 3 + 2 + 1مقدار 

int n, i=1; 

cout << "Enter a positive integer: "; 

cin >> n; 

int sum=0; 

while (i <= n) { 

      sum += i; 

      i++; 

      } 

   cout << "The sum of  " << n << " integers is " << sum ;  

  نوشته می شود.  mainنکته: کدهای مذکور داخل تابع 
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شود، محاسبه و چاپ برنامۀ زير، همۀ اعداد فيبوناچی را تا يک محدودۀ مشخص که از ورودی دريافت میمثال: 

  کند:می

 int bound,i=1; 

   cout << "Enter a positive integer: "; 

   cin >> bound; 

   cout << "Fibonacci numbers < " << bound <<"\n  0,1" ; 

   int f0=0, f1=1; 

   while (i<=bound) 

      {                                         

      int f2 = f0 + f1; 

      i++ ;  

      cout << "," <<f2; 

      f0 = f1; 

      f1 = f2; 

      } 

 :به صورت زير است bound=5محدوده مشخص  نمونه خروجی برای

 

 do-while دستور

 روش ديگری برای ساختن حلقه است.  do..whileساختار 

  :نحو آن به صورت زير است
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do  

{ 

statement  

} 

while (condition);  

قرار است گيرد که دستور يا بلوکی قرار می statementگيرد و به جای يک شرط قرار می conditionبه جای 

 تکرار شود. 

کند. اگر شرط درست بود را بررسی می conditionکند و سپس شرط را اجرا می statementاين دستور ابتدا 

  يابد.شود وگرنه حلقه پايان میحلقه دوباره تکرار می

ه در ابتدای است. با اين فرق که شرط کنترل حلقه به جای اين ک whileمانند دستور  do..while دستورنکته: 

 . شودحلقه ارزيابی گردد، در انتهای حلقه ارزيابی می

 while - doمتوالی با حلقۀ محاسبۀ حاصل جمع اعداد صحيح مثال: 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

int n, i=0; 

cout << "Enter a positive integer: "; 

cin >> n; 

int sum=0; 

do 

sum += i++; 
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while (i < n); 

cout << "The sum of the first " << n << " integers is " << sum; 

getch(); 

return 0; 

} 

 :برنامه ای بنويسيد که فاکتوريل هر عدد صحيحی که کاربر وارد می کند را محاسبه کندمثال: 

int main() 

{ 

int bound; 

   cout << "Enter a positive integer: "; 

   cin >> bound; 

   cout << "Factorial numbers < " << bound << ":\n"; 

   int f=1, i=1; 

   do 

   {                                                

      f *= i; 

      i++; 

      } 

   while (i <= bound); 

   cout << f; 

} 

 محاسبه شود. در اين صورت خروجی زير توليد می شود: 5ريل عدد به عنوان مثال فرض کنيد می خواهيم فاکتو
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 forحلقه 

 بکار برده می شود.   forتکرار شود حلقه تعداد معينی وقتی بخشی از کد به 

برای شمارش تعداد دفعات اجرای حلقه استفاده می شود. در دستور بايد شمارنده حلقه يک عدد صحيح به عنوان 

 پيدا کند. چقدر افزيش يا کاهش شود و کی متوقف کند، ز کجا شروع اتعيين شود شمارنده 

 به صورت زير است:  forفرم کلی حلقه   ++Cدر 

For (initial; condition; update) 
   { 
   loop_body 
   } 

 Loop_body همگی توسط عالمت سميکولن از هم جدا می شوند. updateو  initial ،conditionقسمت های 

حلقه( دستورات داخل حلقه است که بايد تکرار شود. اگر بدنه حلقه فقط شامل يک دستور باشد نيازی به  ) بدنه

 آکوالد نيست. اما اگر بيشتر از يکی باشد بايد درون آکوالد محصور شود تا به عنوان بالکی از کد ديده شود. 

 را چاپ کند: 11تا0برنامه ای بنويسيد که اعداد  forمثال: با استفاده از حلقه 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

    int count; 

   for (count = 1; count <= 30; count++) 

    cout << count << endl; 

   getch(); 
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   return 0; 

} 

ه که متغيير شمارند معموال شمارنده حلقه به صورت صعودی افزايش پيدا می کند ولی می توان حلقه هائی داشت

 آن به صورت های ديگری تغيير می کند. 

 .در حلقه زير شمارنده حلقه هر بار يک واحد کم می شود :مثال

for (count = 100; count > 0; count--) 

 واحد زياد می شود. 5مثال. در حلقه زير شمارنده حلقه هر بار 

for (count = 0; count < 1000; count += 5) 

 هر کدام می توانند حذف شوند.   updateو   initial ،conditionنکته. قسمت های 

 نکته. اگر قسمت شرط حذف شود هميشه درست فرض می شود. 

 

 تو در تو forحلقه 

می تواند درون دستور ديگری قرار بگيرد. در اين حالت حلقه داخلی به تعداد تکرار شمارنده خود  forيک دستور 

  نده حلقه بيرونی تکرار می شود.ضرب در شمار

 مثال: 

for (int i = 1 ; i < 3 ; i++ ) 

{ 

for(int j= 1 ; j < 5 ; j++ ) 

{ 

cout << "This is inner loop " << j ; 

cout << " of outer loop " << i << endl; 

} 
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}  

  بار تکرار می شود. 8=2*6درون حلقه داخلی   coutدستور 

  کند:جدول ضرب چاپ می برنامۀ زير يکمثال: 

#include <conio.h>     

#include <iostream.h>    

int main() 

{   

for (int x=1; x <= 10; x++) 

   {  

        for (int y=1; y <= 10; y++) 

         cout << x*y << "\t"; 

        cout << endl;                                    

   } 

   getch(); 

   return 0; 

} 

 

 

 خروجی کد مذکور به صورت زير است:
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 توابع

ندی بهايی بخشها را به زيربرنامهنويسان اين برنامههای بزرگ قابل مديريت باشند، برنامهبرای اين که برنامه

 آزمايش نمود و در توان به طور جداگانه کامپايل وشوند. توابع را میناميده می« تابع»ها کنند. اين زيربرنامهمی

تابع اساس برنامه نويسی ساختيافته است که باعث باالرفتن کارائی ها استفاده کرد.های مختلف دوباره از آنبرنامه

 برنامه ها و آسانتر شدن برنامه نويسی می شود. 

ندی می شود. تحت يک نام گروه ب وکه کار خاصی را انجام می دهند  ( بالکی ازکد استfunctionتابع )در واقع 

 functionبا استفاده از نامش اجرا شود. اين عمل فراخوانی تابع ) به هنگام نيازبدين ترتيب بالک کد می تواند 

call ناميده می شود. وقتی تابعی فراخوانی می شود دستورات درون تابع اجرا می شود. در انتهای تابع اجرا به )

گردد. ممکن است پارامترهايی به تابع ارسال شود. معموال تابع مقداری  همان محلی که تابع فراخوانی شده بود برمی

 را به برنامه فراخوان برمی گرداند. 

 مت است: اعالن و بدنه.ستعريف تابع شامل دو ق

 ند. را مشخص می ک آرگومان های تابعو  نوع مقدار برگشتی، اسم تابعاولين خط تعريف تابع اعالن يا هدر است که 

ر بدنه تابع قرار می گيرد. بدنه تابع بالکی از دستورات است که درون يک جفت آکوالد محصور می شود بعد از هد

 و هر زمان که تابع فراخوانی می شود اجرا می شود.

 فرم کلی تعريف تابع به صورت زير است:
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return_type       function_name    ( arg-type   name-1,...,arg-type    name-n) 
{ 
   /* statements; */ 
} 

 را محاسبه می کند. يک عدد مربعزير تابع مثال: 

double  square (double n)         
{ 
   return n * n;                     
} 

 تابع مذکور دارای يک آرگومان است.

 .ام خطا صادر می شوددر انتهای اعالن تابع عالمت سميکولن وجود ندارد واگر گذاشته شود کامپايلر پيغنکته: 

  نوع برگشتی تابع نوع مقداری است که توسط تابع محاسبه و به برنامه فراخوان برگردانده می شود. نوع

 voidبرگشنی می تواند از هر نوع استانداردی باشد. اگر تابع مقداری را بر نمی گرداند نوع برگشتی آن 

 بايد تعريف می شود.

 تغيرها تبعيت می کند. بهتر است نام تابع بيان کننده کاری که تابع انجام نام تابع از قوانين نامگذاری م

 number_squareمی دهد باشد. مثال اگر تابع برای محاسبه مربع يک عدد است نام هايی مثل 

 .مناسب است

 تابع می تواند هيچ، يک يا چند پارامتر داشته باشد. اگر تابعی پارامتر بگيرد به اين معنی است که به 

مقاديری نياز دارد تا روی آنها کار کند. در مثال تابع مربع، عددی که می خواهيد مربع کنيد بايد به تابع 

داده شود. اين عدد پارامتر تابع است. پارامترها از هر نوع داده ای می تواند باشد.. اگر تابع بيش از يک 

هر پارامتر بايد جداگانه مشخص شود. برای  پارامتر بگيرد پارامترها توسط کاما جدا می شوند و نوع و نام

 اعالن تابعی بدون پارامتر پرانتز بايد خالی بماند.

  

 تفاوت آرگومان و پارامتر
( يک محلی در هدر تابع است که parameterگاهی بين پارامتر و آرگومان اشتباه پيش می آيد. يک پارامتر )

ای تابع ثابت هستند و در طی اجرای برنامه تغيير نمی کنند. برای ذخيره مقدار آرگومان عمل می کند. پارامتره

عی ارسال شده به تابع توسط دستور فراخوانی است. هر زمان که تابعی فراخوانی می شود قيک آرگومان مقدار و
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آرگومان های مختلف می تواند به آن ارسال شود. درون تابع به آرگومان ها توسط نام پارامترهای متناظر دسترسی 

 .می شوند

 

 برای محاسبه مربع عدد صحيح توسط تابع اصلی فراخوانی می شود. squareمثال. در برنامه زير تابع 

1. #include <iostream.h> 
2. #include <conio.h> 
3. double square(double n) { 
4. return n * n; 
5. } 
6. int main()  
7. { 
8. double num; 
9. cout << "What do you want to know the square ";  
10. cin >> num; 
11. cout << "The square of " << num << " is " << square(num) << ".\n"; 
12. getch(); 
13. } 

 

 تعريف تابع صورت گرفته است.  5و  2و1در خط  توضيح:

 square(num)تابع فراخوانی شده است:  00در خط  

 يش دهد.دو عدد را از ورودی گرفته عدد بزرگتر را نمامثال: برنامه ای بنويسيد که 

1. #include <iostream.h> 
2. #include <conio.h> 
3. int larger_of( int , int ); 
4. int larger_of( int a, int b) { 
5. if (a > b) return a; 
6. else return b; 
7. } 
8. int main() { 
9. int x, y, z; 
10. cout <<"Enter two different integer values: "; 
11. cin >> x >> y; 



 

33 
 

12. z = larger_of(x,y); 
13. cout << "\n The larger value is " << z; 
14. getch(); 
15. return 0; 
16. } 

 

فراخوانی می  06به تعريف و بدنه اصلی تابع اشاره دارد. اين تابع در خط  7تا  1توضيح: خطوط 

 نگهداری می شود. zشود و مقدار بازگشتی آن )مقدار حاصل از اجرای تابع ايجاد شده( در متغير 

د که عددی را از ورودی خوانده و به تابعی تحويل می دهد. تابع تشخيص مثال: برنامه ای بنويسي

 می دهد که عدد مورد نظر اول است يا خير. 

1. #include <iostream.h> 
2. #include <conio.h> 

 
3. bool prime(int num){ 
4. bool temp=1; 
5. for (int i=2; (i<=num/2) && temp; i++)   
6. if (num % 2 ==0) 
7. temp=false; 
8. return temp; 
9. } 

 
10. int main() { 
11. int num; 
12. cout<< "enter a number:"; 
13. cin>>num; 
14. if (prime (num)) 
15.     cout<<num <<"is prime"; 
16. else 
17.     cout<<num <<"is not prime"; 
18. getch(); 
19. return 0; 
20. } 
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ازد. پردببه بررسی اول بودن يا نبودن عدد  تارا ايجاد می کند  primeتابع  9تا  1توضيح: خطوط 

و باقی مانده تقسيم کرده  "تا نصف عدد مورد نظر 6 "بدين ترتيب که عدد مورد نظر را بر  اعداد

بررسی کرده تا اگر باقی مانده صفر شد )نشانه اول نبودن( مقدار  ifرا در شرط (num % 2تقسيم )

temp  راfalse  قرار می دهد. در نهايت مقدارtemp .برگشت داده می شود 

  (tempفراخوانی می شود خروجی تابع بررسی می شود تا اگر مقدار آن ) primeه تابع ک02در خط 
 يک بود در خروجی بنويسد: عدد مورد نظر اول است در غير اين صورت اول نيست.

 توابع ریاضی کتابخانه ای

ه ناماز پيش تعريف شده و ساير عناصر بر ای است که شامل توابعاستاندارد مجموعه ++Cکتابخانۀ 

گروهی از اين توابع پيش ساخته شامل  اند.قابل دستيابی« هدر». اين توابع و عناصر از طريق است

 قرار دارند.  math.hاين توابع در فايل  توابعی هستند که در  انجام عمليات رياضی به کار می روند.

يد. هر يسی پيدا کنع برنامه نوبرای استفاده از يک تابع کتابخانه ای ابتدا تابع و شرح آنرا را از مراج

يد به برنامه ضميمه شود. با #includeکتابخانه ای دارای يک هدر فايل است که و توسط دستور  تابع

تابع را طبق گرامر آن فراخوانی کنيد. اگر در فراخوانی تابع اشتباهی وجود داشته باشد کامپايلر پيغام 

 ر آنها در جدول زير مشهود است:برخی از توابع رياضی و ساختا خطا می دهد.
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برنامه ای بنويسيد که يک عدد و يک توان از ورودی گرفته، عدد را  با استفاده از توابع رياضی مثال:

 به آن توان رسانده و در خروجی چاپ کند.

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

    double x,y; 

    cout<<"Enter the number:\n"; 

    cin>>x; 

    cout<<"Enter the power:\n"; 

    cin>>y; 

    cout<<"Result: "<<pow(x,y); 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 نمونه خروجی:
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 مثال: برنامه ای بنويسيد که با استفاده از توابع رياضی جذر عدد را محاسبه کند.

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

    double x,y; 

    cout<<"Enter the number:\n"; 

    cin>>x; 

    y=sqrt(x); 

        cout<<"Result: "<<y; 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 توابع بازگشتی

( می نامند. يک recursiveاين حالت تابع را بازگشتی ) اين امکان وجود دارد که يک تابع خودش را صدا بزند. در 

تابع بازگشتی بايد دارای شرطی باشد که به ازای آن خود را فراخوانی نمی کند. روش بازگشتی برای مسائلی استفاده 

 می شود که مسئله اصلی می تواند به نسخه های کوچک تری از نسخه اصلی شکسته شود. 

فاکتوريل است. تابع فاکتوريل در رياضی به صورت حاصل ضرب اعداد صحيح غير منفی مثال معروف بازگشتی تابع 

 به صورت زير تعريف می شود:

0! = 1 

n! = n * (n-1) * (n-2) * ... * 2 * 1      :  n > 0 به ازا 
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 اين تعريف براحتی به تابع زير منتهی می شود:

long  factorial (int n) { 

   int k; 

   long result = 1; 

   for (k = 2; k <= n; k++) 

      result = result * k; 

   return result; 

} 

 اما تابع فاکتوريل را به صورت زير نيز می تواند تعريف کرد:

0! = 1 

n! = n * (n-1)!         : n > 0      به ازا       

 که با توجه ضابطه فوق تابع بازگشتی آن به صورت زير نوشته می شود:

long  factorial (int n) { 

   if ((n == 0) || (n == 1))     

      return 1; 

   else           // recursive case 

      return n * factorial(n - 1); 

} 

 اجرای برنامه:

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

  int  factorial (int n) { 

      if ((n == 0) || (n == 1))     

    return 1; 

   else           // recursive case 

      return n * factorial(n - 1); 

} 
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int main() 

{ 

    int n; 

    cout<<"Enter the number:\n"; 

    cin>>n; 

    cout<<factorial(n); 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 اچی است که ضابطه آن صورت زير است:تابع بازگشتی معروف ديگر فيبونمثال: 

fib(0) = 1 

fib(1) = 1 

fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2) for n > 1 

 تابع بازگشتی فيبوناچی به صورت زير است:

long fib(int n) { 

   if ((n == 0) || (n == 1))   // stopping cases 

      return 1; 

   else           // recursive case 

      return fib(n - 1) + fib(n - 2); 

} 

    آرایه

  گويند.می« اعضای آرايه»به اين متغيرها   يک آرايه، يک زنجيره از متغيرهايی است که همه از يک نوع هستند.

 .گويندمی« ايندکس»شود که به اين شماره هر عضو آرايه با يک شماره مشخص می
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توان بخشی از شوند. به اين ترتيب آرايه را میدر حافظه ذخيره می های پشت سر همعناصر يک آرايه در خانه

  های مساوی تقسيم شده و هر قسمت به يک عنصر تعلق دارد.حافظه تصور کرد که اين بخش خود به قسمت

 شکل کلی تعريف آرايه به صورت زير است: 

DataType   array_name  [size]; 

Size  کروشه ذکر می شود. تعداد عناصر آرايه است که درDataType  نوع عناصر آرايه است که از هر نوع داده

 ای می تواند باشد.

 اندازه آرايه بايد در زمان کامپايل مشخص باشد و در طول زمان اجرا ثابت است و تغيير نمی کندنکته: 

يح است. عناصر آن عنصر از نوع صح 5که به صورت زير تعريف شده است يک آرايه يک بعدی با  Aمثال. آرايه 

 است. A[4]و  A[3] , A[2] , A[1] , A[0]شامل 

int A[5]; 

  دهد.که پنج عنصر دارد را نشان می aشکل مقابل آرايۀ مثال: 

0 17.50 

1 19.00 

2 16.75 

3 15.00 

4 18.00 

 است. 19.0حاوی  a[1]و عنصر  17.5حاوی مقدار  a[0]عنصر  مثال

کند و سپس مقاديری را در آن قرار داده و سرانجام اين آرايۀ سه عنصری را تعريف میبرنامۀ سادۀ زير يک مثال: 

  کند:مقادير را چاپ می

int main() 

{  int a[3]; 
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   a[2] = 55; 

   a[0] = 11; 

   a[1] = 33; 

   cout << "a[0] = " << a[0] << endl; 

   cout << "a[1] = " << a[1] << andl; 

   cout << "a[2] = " << a[2] << endl; 

} 

در  هنگام دسترسی به عناصر آرايه بعد از اسم آرايه بايد درون کروشه شماره انديس عنصر مورد نظر ذکر شود.

 تفدريا نيز مقدار عناصر آرايه را از ورودیشد. می توان عناصر آرايه توسط دستور انتساب مقداردهی مثال باال 

 :کرد

 آرایه یک بعدی

نيز ناميده ميشوند، با يک انديس ميتوان به عناصر آرايه دست يافت. آرايه های لیست های يک بعدی که در آرايه 

 بصورت زير تعريف ميشوند: C++يک بعدی در 

نوع آرایه       نام آرایه     طول آرایه [    ] 

آرايه مورد استفاده قرار  برای دسترسی به عناصرنام آرایه است.  Cيکی از انواع قابل استفاده در ++نوع آرایه 

 .با يک عددصحيح مثبت مشخص ميشود طول آرایهميگيرد و 

از صفر شروع ميشود. ميزان حافظه ای که به آرايه اختصاص داده ميشود، به روش زير  Cانديس آرايه ها در ++

 محاسبه ميشود:

 طول آرايه * )طول نوع آرايه( = ميزان حافظه آرايه
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 کليه عناصر يک آرايه از ورودی دريافت و سپس نمايش داده می شود.در برنامه زير  مثال:

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

 int main() { 

    int A[10]; 

    for (int k = 0; k < 10; k++) { 

       cout << "Enter an integer: "; 

       cin >> A[k]; 

       } 

    for (int k = 0; k < 10; k++) 

       cout << A[k] << endl; 

       getch(); 

    return 0; 

 } 

 

عدد را از ورودی گرفته و در آرايه ای قرار دهد و بعد حاصل جمع آنها را  5مثال: برنامه ای بنويسيد که تعداد 

 محاسبه کرده و نتيجه را در خروجی نمايش دهد.

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

 int main() { 
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    int A[5]; 

    int sum=0; 

    for (int k = 0; k < 5; k++) { 

       cout << "Enter an integer: "; 

       cin >> A[k]; 

       } 

    for (int k = 0; k < 5; k++) 

       sum+=A[k]; 

       cout << "sum of these numbers is:" << sum; 

       getch(); 

    return 0; 

 } 

 

را تعريف کرده و عناصر صحيح را به آن تخصيص دهد، سپس اين  5مثال: برنامه ای بنويسيد که آرايه ای به طول 

 عناصر را از آخر به اول چاپ کند.

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

  int a[5]; 

  int x; 
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   cout<<"enter 5 numbers:"; 

    for (int i=0; i<=4 ;i++) 

   cin>> a[i]; 

  for (int i=4; i>=0 ;i--) 

   cout<< a[i]<<"\t"; 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

 

مقاديری صحيح را در  forرا تعريف کرده و با استفاده از حلقه  01مثال: برنامه ای بنويسيد که آرايه ای به طول 

نصر اول و آخر آرايه را باهم تعويض کرده و نهايتا آرايه تغيير يافته را در خروجی آن وارد کرده و سپس محل ع

 چاپ کند.

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

  int a[10]; 

  int x; 

   cout<<"enter 10 numbers:"; 

    for (int i=0; i<=9 ;i++) 
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   cin>> a[i]; 

 x= a[0]; 

 a[0]=a[9]; 

 a[9]=x;  

  for (int i=0; i<=9 ;i++) 

   cout<< a[i]<<"\t"; 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 

عدد را از ورودی خوانده و آنها را درون يک آرايه ريخته و ماکزيمم و محل قرار  01مثال: برنامه ای بنويسيد که 

 گرفتن آن را در خروجی چاپ کند.

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

  int a[10],i,max,t; 

  

   cout<<"enter 10 numbers:"; 

    for (i=0; i<10 ;i++) 

   cin>> a[i]; 
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 max=a[0]; 

 t=0; 

  for ( i=1; i<10 ;i++) 

   

      if (max<a[i]){ 

                    max=a[i]; 

                    t=i; 

                    } 

   cout<< "max=" << max <<"location="<<t; 

    getch(); 

    return 0; 

} 

 آرایه یک بعدی بعنوان آرگومان تابع:

همانگونه که ميتوانيم انواع متغير ها را به عنوان آرگومان به يک تابع ارسال کنيم، آرايه ها نيز  ++c در زبان

ند. برای ارسال آرايه به تابع، بايد نام آرايه به عنوان آرگومان ذکر ميتوانند به عنوان آرگومان به توابع ارسال شو

 :به صورت زير است شود. شکل کلی ارسال آرايه به توابع

void f1(int x[]); 

void f2(int x[], int len); 

 

void main() 

{ 

    int x[10]; 

    f1(x); 

    f2(x,10); 

} 

void f1(int x[10]) 
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{ 

    ... 

} 

void f2(int x[], int len) 

{ 

    ... 

} 

 همانطور که مشاهده می شود کد باال از سه قسمت اصلی تشکيل شده است:

 بدنه توابع -تابع اصلی -تعريف توابع

نوشته شود، نياز نيست هم تعريف توابع وهم بدنه آن را داشته  (mainالبته اگر بدنه توابع، قبل از تابع اصلی )

 ه تابع اکتفا کنيم. مثال زير فهم اين موضوع را روشن تر خواهد کرد.باشيم. بلکه فقط به بدن

 برنامه ی ضرب عناصر دو آرايه يک بعدی با توابعمثال: 

يه را با عنصر را از ورودی گرفته و حاصل ضرب عناصر آرا 1اين برنامه ابتدا مقادير دو آرايه ی يک بعدی با 

 .استفاده از تابعی در يک آرايه ی ديگر ريخته و در خروجی نمايش ميدهد

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

void arraymultiply(int x[], int y[], int len, int out[]) 

{ 

      for(int i=0;i<len;i++) 

             out[i]=(x[i]*y[i]); 

} 

int main() 

{ 

    int x[3], y[3], z[3]; 

http://cppp.mihanblog.com/post/99
http://cppp.mihanblog.com/post/99
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     cout<<"enter 3 numbers for array1 : "; 

    for(int i=0;i<3;i++) 

        cin>>x[i]; 

    cout<<"enter 3 numbers for array2 :";  

    for(int i=0;i<3;i++) 

        cin>>y[i]; 

    arraymultiply(x,y,3,z); 

    cout<<"sum of array1 and array2 is :"; 

    for(int i=0;i<3;i++) 

        cout<<z[i]<<"\t"; 

        getch(); 

        return 0; 

} 

 خروجی:

 

 آرایه های چند بعدی

در يک آرايه چند بعدی به بيش از . اين امکان وجود دارد که آرايه های چند بعدی توليد نماييم ++C در زبان

 1انديس و يک آرايه سه بعدی به  6آرايه نياز است. يک آرايه دو بعدی به  يک عدد برای دسترسی به هر عنصر

وجود ندارد اما بندرت آرايه بيشتر از دو يا سه بعد  Cانديس نياز دارد. محدوديتی برای تعداد ابعاد آرايه در ++

 ديده شده است.
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 صورت می گيرد: به روش زيرتعريف آرايه های چند بعدی 

نوع آرايه     نام آرايه     بعد دوم[ ]تعداد عناصر بعد اول[]تعداد عناصر  .... ; 

 

 

 .بيشترين کاربرد آرايه ها در برنامه نويسی به آرايه های دو بعدی مربوط است

 :آرايه های دو بعدی يا ماتريس به شکل زير تعريف ميشوند

 ع آرايهنو     نام آرايه     تعداد عناصر بعد دوم[ ]تعداد عناصر بعد اول[;....[

 

 

است، لذا تعداد عناصر بعد اول بيانگر  ++C چون تعريف آرايه ی دو بعدی همان تعريف يک ماتريس در زبان

 تعداد سطر های ماتريس و تعداد عناصر بعد دوم بيان کننده ی تعداد ستون های ماتريس است.

 

 دو بعدی    ;int a[2][3]      :مثال

int x[2][3][4 ];                 سه بعدی 
 

ذخيره شدن آرايه در حافظه بصورت سطری است. يعنی ابتدا عناصر سطر اول و سپس  ++C در زبان :نکته

 .عناصر سطر دوم و ... در حافظه ذخيره می شوند

عدد از ورودی گرفته و آنها را با  06ستون،  6سطر و  1برنامه ای بنويسيد که با استفاده از يک آرايه با مثال: 

 .سبی نمايش دهدفرمت منا

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

    int x[3][4]; 

    cout<<"Enter 12 numbers:"<<endl; 
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    for(int i=0;i<3;i++) 

        for(int c=0; c<4;c++) 

            cin>>x[i][c]; 

    cout<<"Your numbers:\n"; 

    for(int i=0;i<3;i++) 

        for(int c=0;c<4;c++) 

            cout<<x[i][c]<<"\t"; 

            getch(); 

            return 0; 

} 

 عنصر را دارد. 06ظرفيت نگهداری   ;x[3][4]آرايه   خروجی:

 

 

 نمونه سوال

جزوه را مطالعه مثال های جزوه جزو نمونه سواالت می باشد. برای آشنايی با نمونه سواالت، مثال های 

 فرماييد.

عدد را خوانده و حاصلجمع و  5با استفاده از مفهوم آرايه يک بعدی، برنامه ای بنويسيد که  -0

 ميانگين آنها را چاپ کند.

 پاسخ:
#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 
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int main() 

{ 

int x[5]; 

int y=0; 

cout<<"enter 5 numbers:"; 

for(int i=0 ;i<=4;i++)  

{ 

cin>>x[i];  

y=y+x[i];  

} 

cout<<"sum is:"<<y<<"\n"; 

cout<<"average is:"<<y/5; 

getch(); 

return 0; 

 

} 
عدد را خوانده و از بين آنها اعداد  5با استفاده از مفهوم آرايه يک بعدی، برنامه ای بنويسيد که  -6

 را چاپ کند. 01کوچکتر از 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

int x[5]; 

 

cout<<"enter 5 numbers:"; 

for(int i=0 ;i<=4;i++)  

{ 

cin>>x[i];  

  

} 

 

for(int i=0 ;i<=4;i++) 
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{ 

 if(x[i]<10 ) 

 cout<<x[i]<<"\t";       

        } 

getch(); 

return 0; 

 

} 
 

اوليه کرده و سپس يک عدد را برنامه ای بنويسيد که آرايه ای به طول دلخواه را مقدار دهی  -1

 خوانده و برنامه اعالم کند که عدد در کدام خانه آرايه قرار گرفته است.

 پاسخ:
#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

int x[5]; 

int c; 

 

cout<<"enter 5 numbers:"; 

for(int i=0 ;i<=4;i++)  

{ 

cin>>x[i];  

  

} 

 

cout<<"enter one nmber:"; 

cin>>c; 

 

for(int i=0 ;i<=4;i++) 

{ 

 if(x[i]==c ) 
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 cout<<i;       

        } 

         

getch(); 

return 0; 

 

} 
 

 تايی را مقدار دهی کرده و سپس اعداد زوج ليست را صفر کند. 5برنامه ای بنويسيد که آرايه  -2

 پاسخ:
#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

int x[5]; 

 

cout<<"enter 5 numbers:"; 

for(int i=0 ;i<=4;i++)  

{ 

cin>>x[i];  

  

} 

 

for(int i=0 ;i<=4;i++) 

{ 

 if(x[i]%2==0) 

 x[i]=0;       

        } 

   

  cout<<"new array is:" ;      

  for(int i=0 ;i<=4;i++)  
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{ 

cout<<x[i]<<"\t";  

  

}       

getch(); 

return 0; 

 

}  
 

 برنامه ای برای جمع خانه های متناظر دو آرايه: -5

 پاسخ: 
#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

int main() 

{ 

int x[4]; 

int y[4]; 

int c; 

cout<<"enter 5 numbers for first array:";  

for(int i=0 ;i<=4;i++)  

cin>>x[i];  

 

cout<<"enter 5 numbers for second array:";  

for(int i=0 ;i<=4;i++)   

cin>>y[i];  

 

c=0; 

for(int i=0 ;i<=4;i++)  

{ 

c=y[i]+x[i];  

cout<<c<<"\t"; 

} 
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getch(); 

return 0; 

} 
 

نکته: اگر جمع آرايه را در خارج از حلقه بگذاريم، جمع تمام خانه های دو آرايه را می بينيم. در 

 خانه های متناظر را داريم.حالی که ما قصد ديدن جمع 
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 برنامه ای بنويسيد که با استفاده از مفهوم کالس عبارتی را در خروجی چاپ کند.مثال: 

 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

class classname { 

       public: 

       void payam();  

      }; 

       

 int main() 

{ 

  classname x; 

  x.payam(); 

  getch(); 

 return 0; 

   

}  

 

void classname::payam ()  
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{  

cout<<"hello";  

}  

 

 

 

 



 

59 
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مثال: با استفاده از مفهوم کالس برنامه ای بنويسيد که دمای هوای محيط را دريافت کرده و 

 برگرداند. خروجی مناسبی را به صورت سرد يا گرم

 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

 

class classname { 

       public: 

       void temp(int a);  

            }; 

       

 int main() 

{ 

  classname x; 

  int a; 

  cout<<"enter temperture"; 

  cin>>a; 

  x.temp(a); 

  getch(); 
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 return 0;  

}  

 

void classname::temp (int a)  

{  

   if (a>0)  

   cout<<"hot"; 

 else 

   cout<<"cold";    

}  

 

 نمونه سوال امتحانی برنامه سازی پیشرفته یک

 

برنامه ای بنويسيد که از کاربر رمز ورود به برنامه را می خواهد و در صورتی که رمز به طور صحيح وارد  -0

 :ندشود، پيغام خوش آمد دريافت می ک

const int password=456; 

int ans; 

cout<<"please enter your password to login:"; 

cin>> ans; 

if (ans==password) 
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{ 

cout<<"welcom"; 

} 

else  

cout <<"your password is wrong"; 

 

 به چه شکل می باشد؟ ++cدر زبان  switchساختار کلی دستور  -2

switch(selector) 
{ 
   case integral-value1 : statement; break; 
   case integral-value2 : statement; break; 
   case integral-value3 : statement; break; 
   case integral-value4 : statement; break; 
   (...) 
   default: statement; 
} 

 

 

اين برنامه  بنويسد.while حلقۀ استفاده از ا برا  حاصل جمع اعداد صحيح متوالی برنامه ای بنويسيد که  -1

  :کندمحاسبه می nرا برای عدد ورودی  n + … + 3 + 2 + 1مقدار 

int n, i=1; 

cout << "Enter a positive integer: "; 

cin >> n; 

int sum=0; 

while (i <= n) { 

      sum += i; 
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      i++; 

      } 

   cout << "The sum of  " << n << " integers is " << sum ; 

  

 :برنامه ای بنويسيد که فاکتوريل هر عدد صحيحی که کاربر وارد می کند را محاسبه کند -2

int bound; 

   cout << "Enter a positive integer: "; 

   cin >> bound; 

   cout << "Factorial numbers < " << bound << ":\n"; 

   int f=1, i=1; 

   do 

   {                                                

      f *= i; 

      i++; 

      } 

   while (i <= bound); 

   cout << f; 

 

 فرم کلی تعريف تابع به چه صورت است؟ -5

 

return_type       function_name    ( arg-type   name-1,...,arg-type    name-n) 
{ 
   /* statements; */ 
} 
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برنامه ای بنويسيد که عددی را از ورودی خوانده و به تابعی تحويل می دهد. تابع تشخيص  -2

 می دهد که عدد مورد نظر اول است يا خير. 
 

bool prime(int num){ 

bool temp=1; 

for (int i=2; (i<=num/2) && temp; i++)   

if (num % 2 ==0) 

temp=false; 

return temp; 

} 

 

int main() { 

int num; 

cout<< "enter a number:"; 

cin>>num; 

if (prime (num)) 

    cout<<num <<"is prime"; 

else 

    cout<<num <<"is not prime"; 

 

با استفاده از توابع رياضی برنامه ای بنويسيد که يک عدد و يک توان از ورودی گرفته، عدد را  -7

 د.به آن توان رسانده و در خروجی چاپ کن
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double x,y; 

    cout<<"Enter the number:\n"; 

    cin>>x; 

    cout<<"Enter the power:\n"; 

    cin>>y; 

    cout<<"Result: "<<pow(x,y); 

 

را تعريف کرده و عناصر صحيح را به آن تخصيص دهد، سپس  5برنامه ای بنويسيد که آرايه ای به طول  -8

 پ کند.اين عناصر را از آخر به اول چا

  int a[5]; 

  int x; 

   cout<<"enter 5 numbers:"; 

    for (int i=0; i<=4 ;i++) 

   cin>> a[i]; 

  for (int i=4; i>=0 ;i--) 

   cout<< a[i]<<"\t"; 

 

 

برنامه ای بنويسيد که آرايه ای به طول دلخواه را مقدار دهی اوليه کرده و سپس يک عدد را  -9

 م کند که عدد در کدام خانه آرايه قرار گرفته است.خوانده و برنامه اعال

int x[5]; 

int c; 
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cout<<"enter 5 numbers:"; 
for(int i=0 ;i<=4;i++)  

{ 

cin>>x[i];  

} 

cout<<"enter one nmber:"; 

cin>>c; 

 

for(int i=0 ;i<=4;i++) 

{ 

 if(x[i]==c ) 

 cout<<i;       

        } 

 

 ويسيد.شکل کلی يک کالس را بن-01

 
 

 خروجی قطعه کد زير چيست؟-00

int f=1, i=1, n;   
do   
{   
f *= i;  
i++;   
}  
while (i <= n);   
cout << f;  
} 
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 پاسخ:

 
 تکه کد، فاکتوريل را محاسبه می کند.اين 

 

 تابع زير چه کاری انجام می دهد؟ -06

int m(int x) {  
while (x!=0) {  
cout<< x<<'\t'; 
return m(x-1);  
}  
} 

  پاسخ:

 
  را چاپ می کند.معکوس شمارش 


