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هفای مختلفف نظیفر صفنعت،     هفا در بخفش  ای و استفاده روز افزون آننهافزارهای رايانرم گسترش و نقش آفرينی
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ظ آموزشفی  های بخصوصی از لحاويژگیاز  ++C هازباندر بین اين . نويسی زيادی وجود دارندهای برنامهزبان

نويسفی  هفای برنامفه  زبفان منفدترين  تفرين و قفدرت  جفاا  به طوری که اين زبفان يکفی از   . و کاربردی برخودار است
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 .نويسی استکه پايه و اساس يادگیری هر زبان برنامه فلوچارتبیانالگوریتمو 

آن  برنامفه  180نويسی بیان گرديده، کفه  مسئله برنامه 506در اين کتا  حدود  ،هایمتعددارائهوحلبرنامه  

 هبرنامف  184اما، . آوری نوين آمده استبرنامه در سايت انتشارات فن 142حل حدود . در متن کتا  حل شده است

   .باشدبدون حل باقی مانده است که به عهده دانشجويان محترم می

 .استحل گرديده  با توضیحات کامل قوالتکمیلیوامتحانی61حدودکتا   الف در پیوست 

سفازی شفده   به عنوان يک پروژه عملی با توضیحات به طور کامفل پیفاده  پروژهمینروبکتا     در پیوست 

 .است

.    با جمالت کوتاه و ساده بیان گرديده است گامبهه صورت گامبکتا   ،ابقادگیوروانیکت 
 .امیدواريم اين اثر نیز مورد توجه اساتید و دانشجويان عزيز واقع شود

-توانیفد از آدرس سفايت انتشفارات ففن    مسائل حل شده در سايت که انتهای هر فصل کتا  آمده است را می

 .دريافت نمايید www.fanavarienovin.netآوری نوين به آدرس 

اين کامپايلر را )تحت ويندوز  ++Borland Cو TC(Turbo C )های های کتا  در يکی از محیطبرنامه
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 . تست کرده و خروجی بگیريفد  TCپايلر شوند را بايد با کامها محیط گرافیک فعال میهای که در آنبرنامه. است

تقاضا داريم، هرگونه اشکال، ابهفام در مفتن کتفا ،    ( اساتید و دانشجويان)در پايان از تمامی خوانندگان عزيز      
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 فصل

1 
 آشنایی با رایانه، الگوریتم و فلوچارت

 
بنفابراين، بفرای اسفتفاده از رايانفه     . اولین قدم برای استفاده از هر ابزاری شناخت و بیان کاربردهای آن است

هفا و   يعنی، ابتدا بايفد تعیفین کفرد رايانفه چیسفت؟، چفه ويژگفی       . بايد آن را شناخت و کاربردهای آن را دانست

. اين که با چه ديدی بايد به رايانه نگاه نمود تا  سفودمند باشفد و ضفرر نداشفته باشفد      تر مهم کاربردهای دارد؟ يا

هفا انتظفار    آن. کننفد  میرايانه را به شکل فانتزی نگاه ... ها، حتی مهندسین،  بسیاری از اشخاص، ادارات، سازمان

ايفن اففراد رايانفه را نشفناختند و     . دبرطفرف شفو   شفان  اداراتو   دارند تنها با خريد يک رايانه، مشکالت سفازمان 

برای اين که بتوان رايانه را شناخت، بايد مشخص نمود چرا رايانه اختراع شد؟ چون . دانند میکاربردهای آن را ن

. شفود  مفی هفا و ابزارهفای جديفد     پس، نیاز است که موجب اختراع تکنولفوژی . به آن نیاز داشتند، آن را ساختند

پیچیفدگی و سفختی کارهفا، دقفت و     . کنفد  میرد که رايانه چه نیازهايی از بشر را برطرف بنابراين، بايد تعیین ک

عواملی هسفتند کفه    نيتر مهمو کاهش هزينه،  سرعت باالصحت، تکرار، حجم زياد اطالعات، انتقال اطالعات، 

رایانهدقتگاهالکترونیکیقابلبرنامه. کنند مینیاز به رايانه را بیان  طابزارهدایورودیدادهراازریزیاقتکهتوق

نمایدتااطالعاتتولیددگدرددواطالعداترادرحافظدهپردازشمیپردازشگرتوقطدنیایخارجدریافتنموده،

.کندنگهداریکرده،درپایانتوقطابزارهایخروجیاطالعاترابهدنیایخارجمنتولمی  

ها انواع رایانه. 1 -1  
برای انجام اين کار . ای به نقطه ديگر مسافرت کنید انه، فرض کنید بخواهید از نقطهبرای آشنايی با انواع راي

نباشفد، از   طفوالنی اگر فاصفله سففرتان   . از قبیل ماشین، هواپیما، دوچرخه، قطار و ریره وجود دارند هینقلوسائل 

ها نیز کاربردهای  رايانه. کنید میولی، اگر سفرتان طوالنی باشد، از هواپیما استفاده . ماشین استفاده خواهید کرد

:اند از ها عبارتبرخی از انواع رايانه. اندهای متعددی ساخته شده با توجه به انواع کاربردها، رايانه. مختلفی دارند  

هفا، تعفداد    ساختمان اين رايانهر د. اند هايی هستند که تاکنون ساخته شده قدرتمندترين رايانه،1هاابررایانه 

در سفال، تعفداد انفدکی از ايفن رايانفه تولیفد       . کننفد  مفی ازنده وجود دارند که با همکاری هفم کفار   زيادی پرد

از طفرف ديگفر،   . در دنیفا بفه چنفین توانفايی و قفدرت پفردازش نیفاز دارنفد        مفی  های ک شوند، چون سازمان می

 .   بپردازدا هايی ر ین هزينهتواند چن میبنابراين، هر سازمانی ن. ها بسیار باال است های تولید اين رايانه هزينه
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.Supper Computers          2.Main Frame Computers        



 

  

توانند از آن اسفتفاده   میيک پردازنده قدرتمند دارند که به طور موازی چندين کاربر ،8هایبزرگرایانه 

اففزايش قفدرت کفارايی و کفاهش     . از رده خفار  شفدند   جيبه تدرشوند و  میها، ديگر تولید ن اين رايانه. کنند

 .ها را ریر قابل استفاده کرده است ايانههای شخصی امروزی، اين ر قیمت رايانه

ايفن  . انفد  هفای متوسفط سفاخته شفده     هفا، ادارات و شفرکت   برای اسفتفاده در سفازمان   ،8هایکوچکرایانه 

 .ها تا يک کابینت متغیر است زی هستند يا اندازه آنمیها رو برخی از آن. های متعددی دارند اندازه

هفا در   امروزه، ايفن رايانفه  . زی معروفندمیهای رو های امروزی هستند که به رايانه رايانه ،8های خصیرایانه 

ها بسفیار پفايین    تنها قیمت آن  زيرا، نه. دارندمی ها وجود دارند و کاربردهای عمو اکثر منازل، ادارات و سازمان

 .است، بلکه ممکن است صدها برابر يک رايانه بزرگ قدرت داشته باشند

ويژگفی قابفل   . توانند با باطری و برق شهر کفار کننفد   میهای قابل حمل هستند که  رايانه ،4فیهایکیرایانه 

. ها بتوانند در مسفافرت، کارهفای خودشفان را انجفام دهنفد      ها موجب شده است که انسان حمل بودن اين رايانه

ايفن  . يشفان را انجفام دهنفد   توانند کارهامیمراجعه کنند،  خدمتشانيعنی، کارمندان بدون اين که به اداره محل 

 .نام دارد دورکاریروش انجام کار،

از . ها نیفز کفم اسفت    ها کوچک و وزن آن ها پیداست، اندازه آن طور که از نام آن همان ،3هایجیبیرایانه 

 . بنابراين، به سادگی قابل حمل هستند. شوند میطرف ديگر، در جیب جا 

افزار افزار و نرم سخت. 1 -2  

برای درک بهتر ايفن مففاهیم   . افزار را شنیده است افزار و نرم های سخت ه با رايانه آشنايی دارد، واژههر فردی ک
پروژکتور، رايانه، استاد، و ز، صندلی،  تخته، ويدئمیدر اين کالس، . يک کالس آموزش رايانه را در نظر بگیريد

افزار کفالس   ی که در کالس وجود دارند، سختتمام اين ابزارها و افراد. دانشجو و ابزارهای ديگر وجود دارند
 بنفابراين، تمفام چیزهفايی کفه قابفل لمفس و رويفت باشفند،        . چون، قابل رويفت و لمفس هسفتند   . باشند میدرس 

ازی، حافظفه،  بف   هايی از قبیل صفحه کلید، صفحه نمايش، ماوس، دسفته  در رايانه، دستگاه. نام دارند6افزارقخت
CD ،DVD هفای گرافیکفی و ابزارهفای ديگفر کفه قابفل لمفس و رويفت هسفتند،          کارت ، پردازنده مرکزی،

طور که بیان گرديد، تمفام ابزارهفا و    گرديم به مثال کالس درس، همان میاکنون، بر. باشند میافزار رايانه  سخت
اففزار کفالس درس    حال، سوال اين اسفت کفه نفرم   . افزار هستند افرادی که در کالس درس وجود دارند، سخت

توانید آن  میت؟ برای پاسخ به اين سوال، فرض کنید کالس درس و تمام امکانات آن آماده باشد، آيا شما چیس
توانفد از امکانفات    مفی کالس را اداره کرده و آموزش دهید؟ آيا استاد ديگفری کفه تخصفص آن رايانفه نباشفد      

افزار کفالس درس، همفان    ، نرمپس. کالس استفاده کند و رايانه آموزش دهد؟ پاسخ به اين سواالت منفی است
بنفابراين،  . دهفد  مفی بفرداری  قفرار   است که ابزارهای فراهم شده در کالس درس را مورد بهفره    علم استاد رايانه
.دهد میبرداری قرار  اندازی کرده، مورد بهره افزار رايانه را راه است که سخت میعل ،7افزاررایانهنرم  

                                                 
2
.Mini Computers          2. Personal Computers       3 .Laptop Computers   

4
.Portable Computers         

5
.Hardware      

6
.Computer Software 



 

 

پردازنده مرکزی.  1 – 3  
نفام ديگفر پردازنفده،    . دهفد  میه مرکزی، قسمتی از رايانه است که عملیات محاسباتی و منطقی را انجام پردازند

)واحدپرداز گرمرکزی CPU . است ( CPU  مفادربرد روی ر ، يکفی از قطعفات بسفیار مهفم رايانفه اسفت کفه بف        
(Mainboard گونفه کفه مغفز    ت، همفان وظیفه و عملکرد آن در رايانه، مشابه با مغز انسان اسف . گیرد میقرار ( 

ساير اعضای بدن را به عهده دارد، يک ر انسان وظیفه پردازش اطالعات دريافتی و نظارت ب CPU نیز پردازش  
ارتبفا  پردازنفده بفا سفاير     . دهد و همچنین نظارت بر کار ديگر اجزای رايانه را به عهده دارد میها را انجام  داده

) ها اسباجزای رايانه از طريق  BUS انفد از   ها عبفارت  اين باس. باس دارد  هر پردازنده سه نوع. شود مینجام ا( 
(.1 - 1شکل      )  

 
ارتباط     1 - 1شکل    CPU .ها اسبا اجزای رایانه از طریق ب   

 .رود میبرای انتقال داده بین اجزای رايانه به کار  ،(Data Bus)باسداده 

 .رود فظه مورد نیاز اجزای رايانه به کار میبرای تعین آدرس حا ،(Address Bus)باسآدرس 

برای کنترل و هدايت عملیات خواندن و نوشتن توسط اجزای رايانفه بفه کفار     ،(Control Bus)باسکنترل 
 .رود می

(.1 - 7شکل )اند از  که عبارت يک پردازنده از سه بخش اصلی تشکیل شده است  
 ROMو  RAM، حافظفه  7هفا  اين واحد از ثبات. ستها ا وظیفه آن نگهداری داده ،4(MU)واحدحافظه  .1

اين عناصر بفه طفور منطقفی در مجفاور     . شوند میها، از چند عنصر الکترونیکی تشکیل  ثبات. تشکیل شده است
، 9هفای   ی امروزی ثباتها انهيرا. ها است ها نگهداری موقت داده و دستورالعمل وظیفه ثبات. گیرند میهم قرار 

 .در ادامه آشنا خواهید شد ROMو  RAMهای  با حافظه. رندبیتی دا  03، 47، 10
اعمفالی از قبیفل   . وظیفه انجام عملیات محاسباتی و منطقی را بر عهفده دارد  ،4(ALU)واحدمحاقبهومنطق .2

ولی، اعمفالی از قبیفل مقايسفه دو مقفدار، عملیفات      . جمع، ضر ، تفريق و تقسیم، عملیات محاسباتی نام دارند
، تفر  بفزرگ مثل ( یا سهيمقا)گیری در اعمال منطقی  ممیيعنی، از وظايف اين واحد، تص. شوند می دهمیمنطقی نا
 : به عنوان مثال، دستورات زير را در نظر بگیريد. است... ی و تر مساو بزرگمساوی، 

وگرنه، مالیفات برابفر بفا    . ر استريال است، مالیات برابر با صف 9440000يا مساوی  تر کوچکاگر حقوق  
 .است 0.1ضر  در ( حقوق – 9440000

 . مالیات را چاپ کن 

.رود میگیری جهت محاسبه مالیات و چاپ آن به کار  ممیاين تص  
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ها، سفازماندهی و کنتفرل واحفد    ها، رمزگشايی آن مسئول دريافت دستورات، داده ،3(CU)واحدکنترل 
واحد کنترل اجازه خواندن . شود میجام نيعنی، بدون اجازه واحد کنترل، هیچ عملی ان. محاسبه و منطق است

 .کند میرا صادر ( اجرای دستورات)دستورات، خواندن داده، نوشتن داده، انجام عملیات 

 
)مرکزی  پردازشگرساختار      1 – 2شکل  CPU.) 

دهنده رایانهاجزای تشکیل. 1 – 4  

ايانفه بخواهفد حقفوق کارمنفدان را     دهنفده رايانفه بپفردازيم، ففرض کنیفد، ر     قبل از اين که به اجزای تشکیل
واحدداين . بنابراين، بايد واحدی داشته باشد که بتواند احکام کارکنان را دريافت نمايد. دريافت و محاسبه کند

ايفن  . عالوه بر دريافت احکام بايد دارای واحدی باشد که بتواند ايفن احکفام را یخیفره نمايفد    . نام دارد 4ورودی
روی ر پس از انتقال احکام به واحد حافظه، رايانه بايد بتواند قفوانین محاسفبه حقفوق را بف    . نام دارد 7واحدحافظه

گدرپدردازشواحددانجام اين اعمال وظیففه  . احکام اعمال کرده، بیمه، مالیات، اضافه کار و ریره را محاسبه کند

)مرکزی CPU هفای   ندان تحويفل دهفد و لیسفت   از محاسبه حقوق، رايانه بايد بتواند نتايج را به کارمد بع. است 4(
:اند از بنابراين، اجزای اصلی رايانه عبارت. دهدمیانجام  3واحدخروجیاين کار را . متعددی را تهیه نمايد  

(.1 - 4شکل )واحد خروجی . 3واحد محاسبه و منطق    . 4واحد حافظه      . 7واحد ورودی     . 1  

واحد ورودی. 1 –4 – 1  
از آنجايی که بايد بتفوان  . ها از دنیای خار   و انتقال آن به رايانه را دارد دريافت دادهواحد ورودی، وظیفه  

های را به رايانه انتقال داد، ابزارها و دستگاه( از قبیل متن، اعداد، تصاوير، امضاء، بارکد و ریره)های مختلفداده
.بینیدمیها را در ادامه برخی از اين دستگاه. اندمتعدد ورودی ساخته شده  
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.اجزای تشکیل دهنده رایانه       1 – 3شکل   

صفحه کلیفد از تعفدادی کلیفد از قبیفل کلیفدهای      . رين دستگاه ورودی در رايانه استت ، رايج6صفحهکلید 

برخی از ايفن کلیفدها در   . ها و ریره تشکیل شده است، جهت نماها، نشانه(هاF)عددی، حرفی، کنترلی، تابعی 

اما، بعضی ديگر از کلیدها مانند کلیفدهای  (. نظیر کلیدهای حرفی و عددی)ها يک کاربرد دارند افزارتمام نرم

تعداد کلیدهای صفحه کلید متفاوت است . افزارهای مختلف کاربردهای متفاوتی دارندتابعی و کنترلی در نرم

صفحه کلیفد   (.لید دارنديا بیشتر ک 103اما، صفحه کلیدهای جديد . کلید داشتند 101میصفحه کلیدهای قدي)

 .های ورودی يک برنامه نويس است دستگاه نيتر مهماز 

مفاوس،  . ها دو يا سه کلید دارنفد ماوس. پرکاربردترين دستگاه ورودی استپس از صفحه کلید، ، 6ماوس 

ن روی يعنی، با حرکت آ. ها روی صفحه نمايش يا اجزای برنامه را داردنما و انتخا  گزينهوظیفه انتقال مکان

ی از اجا شفده و بفا فشفار دکمفه    روی صفحه نمايش جابه( گر ماوس اشاره)نما مکان زمان هميک سطح صاف، 

ای، دکمفه سفمت   روی برنامفه ر به عنوان مثال، اگر بف . شودمیيا برنامه کار خاصی انجام  کونيآروی ر ماوس ب

 .، آن برنامه اجرا خواهد شد7چپ ماوس را فشار دهید
در قسمت بفاالی آن قفرار   ( در گوی کنترل)با اين تفاوت که گوی . همانند ماوس است ،رلهایکنتگوی 

جفا  نمفای آن روی صففحه نمفايش جابفه    و مکفان گرفته و توسط حرکت دست در جهفات مختلفف چرخیفده   
 .شود می

روی آن ر اند کفه بفه حرکفت و فشفار دسفت بف      ای طراحی و ساخته شده ، به گونه4هایلمسیصفحهنمایش 

. ای را انتخا  کفرده يفا آن را اجفرا نمفود    توان با حرکت دست، برنامهمیبنابراين، مانند ماوس . ساس هستندح

 . ها نیز صفحه نمايش لمسی دارندبرخی از موبايل

تفوان  مفی ( ماننفد مفاوس  )روی صفحه نمفايش  ر کشیدن آن با ، يک قلم حساس به نور است که بقلمنوری 

 .سم اشکال را انجام داداعمالی از قبیل انتخا  و ر

نمفا و اجفرای   ای برای انتقفال مکفان  های رايانهای است که در بازی، دارای دسته3(دسته بازی)جویاقتیک 

 (. 1 – 3شکل)رود میدستورات به کار 

به طوری که با حرکت . روی آن حساس استر ای است که به حرکت و فشار ب، تختهصفحهوروداطالعات 

ايفن دسفتگاه بفرای ترسفیم     . در رايانفه رسفم خواهفد شفد    ( نقاشفی )و فشردن دست، تصويری  روی اين تختهر ب

 . است تر آساننقاشی، از ماوس کاراتر و 

ها یخیره شده روی آنر هايی که بارکد يا عالمت خاصی بهای مغناطیسی يا کارت، کارت0هاکارتخوان 

هفای اعتبفاری،   روی کاالهفا، کفارت  ر اپ شفده بف  های ورود و خرو  ادارات، بارکدهای چمانند کارت)باشد 

هفای مغناطیسفی   برخی از کارت خوان. ها، مغناطیسی يا نوری هستندکارت. خوانندمیرا ( های هوشمندکارت
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 هفا  آنولی، بعضفی از  . نام دارند تماقیها،  اين کارت خوان. نیاز دارند کارت خوانبه تماس مستقیم کارت به 

(. هفای قطفار  های نصب شده در متروها، ايستگاهمانند کارت خوان)ارت خوان ندارند نیاز به تماس کارت به ک

 .کنندمیخوان استفاده ها از کارت امروزه اکثر فروشگاه. شوند میده مینا بدونتماسها، اين کارت خوان

 
.استیک یاز جو یایهنمونه        1 – 4شکل   

نویسیمراحل برنامه .1 - 8  
 :دارای مراحل زير استنويسی برنامه

 :باشدکه شامل مراحل زير می  ناختمسئله، .1

 (Data)های ورودی مسئله شناخت فرضیات و داده 

 ها يا مجهوالت مسئلهتشخیص خواسته 

 تعیین ارتبا  بین فرضیات و مجهوالت   

 ارائهطرحیانوشهحلمسئله .2

 :اند ازها عبارتبرخی از اين روش. های مختلفی برای حل مسئله وجود داردروش

 طراحی الگوريتم 

 طراحی فلوچارت 

 (.#Cيا  ++C ، پاسکال،Cنظیر )نويسی های برنامهنوشتن برنامه با يکی از زبان .3

الگوریتم چیست؟. 1 -9  
خواهید کاری را انجام دهید، به ويژه اگر آن کار پیچیده باشد، ابتدا، بايد روش و مراحل انجام آن وقتی می

به عنوان مثال، فرض کنید مسئول برگزاری جشنی هستید، در اين صورت بايفد خودتفان   . يیدکار را مشخص نما

کنید؟ مطمئناً لیسفتی از  در آن صورت چه می. را برای انجام کارهای الزم جهت برگزاری اين جشن آماده کنید

، روش و مراحفل انجفام   يعنی. کنیدها را مشخص میکارهايی که بايد انجام دهید، تعیین کرده، ترتیب انجام آن

انجفام دهیفد کفه تحفت هفر       نود چنانچه اين کار را به نحو کامل و بفدون  . کار را به دقت تنظیم خواهید کرد

ايد الگوريتم برگفزاری  شرايطی با هر نوع امکانات و خصوصیات بتوان از اين رويه استفاده نمود، اکنون توانسته

ها نیز بتوانند از اين الگوريتم برای لگوريتم را به ديگران بدهید تا آنتوانید اين احتی می. مراسم را طراحی کنید

 .شان استفاده کنندبرگزاری جشن



 

 

جزئیداتبفا   بهزبداندقیدقها که مراحل انجام کاری را ای از دستورالعملعبارت است از مجموعه ،الگوریتم

 . دشبا مشخصآن   رطخاتمهو اجرایدقتوراتبیان نمايد، ترتیب کافی

ايفن  . با مفهوم الگوريتم آشنا شويم، دستورالعمل استفاده از تلففن همگفانی را در نظفر بگیريفد     که  نيابرای 

 :دستورالعمل در زير آمده است

 .گوشی را برداريد  .1

 .يک سکه در داخل تلفن قرار دهید  .2

 .منتظر شنیدن بوق آزاد باشید  .3

 .شماره را گرفته، صحبت کنید  .4

 .در جايش قرار دهید در پايان، گوشی را  .5

 :زيرا(. الگوريتم نیست)است مراحل بیان شده، دستورالعمل استفاده از تلفن همگانی 

ای را در داخفل تلففن   داند چفه سفکه  کننده تلفن نمیيعنی، استفاده . به زبان دقیق بیان نشده است 7مرحله  .1

يل شود، اين دستورالعمل بايد بفه صفورت   اين مرحله به يک دستورالعمل الگوريتم تبد که  نيابرای . قرار دهد

 :زير تغییر يابد

 .ريالی سالم در داخل تلفن قرار دهید 100يا  700يک سکه  

گفاه بفوق آزاد   هفیچ  4زيرا، اگر تلفن خرا  باشد، در مرحلفه  . شر  خاتمه الگوريتم مشخص نشده است .2

اين مرحله را بفه صفورت زيفر    . وق آزاد باشدکننده تلفن تا کی منتظر شنیدن ببنابراين، استفاده. شودشنیده نمی

 :تغییر دهید تا به يک مرحله الگوريتم تبديل شود

. ايفد، گوشفی را در جفايش قفرار دهیفد     چنانچه بوق آزاد را نشفنیده . ثانیه منتظر شنیدن بوق آزاد باشید 40 

ايفد، گوشفی را در   اد را نشفنیده ايد و بفوق آز بار اين مراحل را انجام داده 4چنانچه . را اجرا کنید 4تا  1مراحل 

 .جايش قرار دهید

 :استبنابراين، الگوريتم استفاده از تلفن همگانی به صورت زير 

 شروع  .1

 .گوشی را برداريد .2

 .ريالی سالم در داخل تلفن قرار دهید 700يا  100يک سکه  .3

. در جفايش قفرار دهیفد   ايفد، گوشفی را   ثانیه منتظر شنیدن بوق آزاد باشید، چنانچه بوق آزاد را نشنیده 40 .4

ايد، گوشی را جفايش  ايد و بوق آزاد را نشنیدهمرتبه اين مراحل را انجام داده 4اگر . را اجرا کنید 3تا  1مراحل 

 .قرار دهید و دنبال تلفن ديگر بگرديد

 گیری نموده و صحبت کنیدشماره .5

 .در پايان گوشی را جايش قرار دهید .6



 

  

 پايان .7

  کندقازینیمرورابیانمیمراحلآمادهالگوریتمیکه .1 – 1مثال. 
 شروع .1

 .را برداريد تابهماهی .8

 .رورن بريزيد تابهماهیدر  .4

 .اجاق را با حرارت ماليم روشن نمايید .3

 .منتظر داغ شدن رورن بمانید .6

 .تابه بشکنیدپس از داغ شدن رورن، تخم مرغ را در ماهی .7

 .به تخم مرغ نمک و فلفل اضافه نمايید .8

 .یمرو به اندازه کافی بپزيد، صبر کنیدتا زمانی که ن .7

 .اجاق را خاموش نمايید .1

 .نیمرو را در بشقا  قرار دهید .11

 .پايان .11

 .دارد نوطهپایانو يک  نوطه روع کنید، هر الگوريتم يکطور که در اين الگوريتم مشاهده میهمان

تفکر الگوریتمیک. 1 - 11  
نفويس بفرای طراحفی و حفل     شود؟ آيا تنها برنامهعريف مینويسی تآيا مفهوم الگوريتم فقط در دنیای برنامه

تفوان از ايفده الگفوريتمی اسفتفاده     اش بايد از الگوريتم استفاده کند؟ يا اين که برای انجام تمام کارها، میبرنامه
 نمود؟

الگفوريتم،  يعنفی، ايفده   . در جوا  اين سواالت بايد بگويیم که الگوريتم يک مفهفوم عفام و فراگیفر اسفت    
 .تواند در زندگی روزمره نیز استفاده شودرود، مینويسی به کار میدر برنامه آن کهالوه بر ع

کنفد، بفا الگفوريتم    نويسفد فکفر مفی   هايی که میآن که به الگوريتم برنامهر خو ، عالوه ب نويسيک برنامه
يعنفی، تفکفر او   . کنفد فکر مفی  با الگوريتم. دهداو تمام زندگی خودش را با الگوريتم انجام می. کندزندگی می

اين تنها کافی . نويس موفقی خواهد بودبرنامه احتماالًاين فرد . است حتی در امور ساده زندگی نیز الگوريتمیک
حتی به تمام مسفائل  . بلکه ماهیتاً بايد الگوريتمیک فکر کنید. نیست که بخواهید الگوريتم يک کار را پیدا کنید

مثال برنامه نويس که دارای تفکر الگوريتمیک است، نسبت به فردی که . یوه نگاه کنیدزندگی نیز بايد به اين ش
اين ويژگی را ندارد، مانند نسبت کسی است که ماهیتاً کارش دارای نظم است و کسی که کارش نظفم خاصفی   

تنها در هنگفام کفار    اما، کارگاه فرد دوم نه. کندفرد اول، در پايان کار، کارگاه خود را مرتب و منظم می. ندارد
 .نامرتب است، بلکه بعد از انجام کار نیز نامنظم خواهد بود

پس . خواهید کاری را انجام دهید، بايد به الگوريتم مناسب برای انجام آن کار فکر کنیدوقتی می    
نید کچیزی را فراموش نمی. تان بسیار ساده خواهد شداز يافتن الگوريتم مناسب، انجام آن کار برای

  ها، ساختار کار برایاز همه اين تر مهمو در انجام آن کار، همه ابعاد آن را در نظر خواهید گرفت و 



 

 

نويس بايد با الگوريتم زنفدگی کنفد و آن را بفه عنفوان روش زنفدگی      برنامه. روشن خواهد بود شما
 . خود بشناسد

 . ارائه راه حل مناسب، نیاز دقیق به شناخت مسئله دارد
 

دهدهارانمایشمیمیانگینآن،الگوریتمیکهقهعددراخوانده .1 – 2ل مثا.  
 داده(:عدد4)c , b , a                                                                     شروع          .1
8. a،b   وc را بخوان ave                                               (میانگین) : خواقته 

4. 
3

++ cba  ←ave                                    
3

c+b+a
  ←   ave     :رابطه 

3. ave چاپ کن را 
 پايان .6

 تعریف فلوچارت .1 - 11
حل يفک مسفهله    روش، از اجرا دقیق و رعايت ترتیب مراحل ،ی يک طرح منطقی با جزئیات کافی به ارائه 
شود عالئفم  ارائه فلوچارت به کمک عالئم قراردادی انجام می .گويند آن مسهله می (نمودار عملیاتی)چارت فلو

 .اندآمده 1 - 1جدول فلوچارت در رسم 
ارتچعالئمرقمفلو1-1جدول

توضیح کل

 دستورات شروع و پايان  :بیضی               

 .کندرا تعیین می یو خروج  ت ورودیدستورا :االضالعمتوازی              

 .شود استفاده می  دستورات محاسباتی يا جايگزينیبرای  :مستطیل                 

 .شود استفاده می  گیری دستورات شرطی يا تصمیمبرای  :لوزی               

 .دنشو میاستفاده   جهت تعیین مسیر عملیات :دارهایجهتفلش                   

 رابط     :دایرهکوچک             

   :فلوچارت میانگین سه عدد در زير آمده استمثال،  به عنوان
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مساحت ،هالگوریتموفلوچارتیکهابتدااضالعمثلثیراازورودیخواند .1- 3مثال

.دهدنمایشمیآنرامحاقبهو

 (اضالعمثلث)  a, b, c :داده
 (مساحت) s : خواقته
 (هرون قاعده) :رابطه

)-)(-)(-( cpbpapp            p = 
2

cba  = s 

 شروع .1

 ( را بخوان a و c , b)اضالع مثلث را بخوان  .2

3. 
2

cba ← p 

4.  p = (x + y) * 2   
5. )-)(-)(-( cpbpapp ← s                
6.  s چاپ کن را 

 انپاي  .7

 

 

 

ساختار حلقه. 1 - 11  
برای تکرار ايفن دسفتورات از   . از دستورات چند بار تکرار شوند ایها نیاز است مجموعهدر برخی از برنامه

:زيرا. شودتکرار استفاده می هایحلقه  

 .کنداز نوشتن دستورات تکراری جلوگیری می .1

 .  از تعريف متغیرهای اضافی جلوگیری خواهد کرد .2

 

 برایاینمنظور،قهروش.رانمایشدهد6تا1الگوریتمیرادرنظربگیریدکهبخواهداعداد .1 -  8مثال 
:وجوددارد  

 :اين الگوريتم به صورت زير است،تکراربدوناقتفادهازحلوه .1
 شروع  .1

 قرار بده iيک را در   .8

4.  i  را چاپ کن. 

3.  i + 1  را درi قرار بده 

    

 b  a   c  ار 
ناوخب

 s           

     

2

++
←p

cba

        -         -         -    ))()((← cpbpapps



 

 

6.  i را چاپ کن. 

7.  i + 1  را درi قرار بده 

8. i  را چاپ کن. 

7. i + 1   را درi قرار بده 

1. i  را چاپ کن. 

11. i + 1   را درi قرار بده 

11. i  را چاپ کن. 

 پايان  .18

را  100تفا   1به عنوان مثال، اگر الگوريتم بخواهد اعداد ) بینید، اگر تعداد تکرار زياد باشد طور که میهمان
 (.شوديعنی، کدهای برنامه زياد می)خواهد شد  ، اين فرآيند طوالنی و ریر قابل انجام(دهد نمايش

متغیر مجزايی در نظر گرفته  0تا  1در اين روش برای هر يک از مقادير  هایجداگانه،اقتفادهازمتغیر .8
 .اين الگوريتم در زير آمده است. شودمی

 شروع  .1

 .قرار بده eرا در   0و  dرا در  c ،3را در  b ،4را در  a ،7را در  1  .8

4. a  ،b ،c ،d  وe را چاپ کن. 

 .پايان  .3
بنفابراين، حافظفه زيفادی مصفرف     . های زيفادی اسفت  در اين روش اگر تعداد تکرار زياد باشد، نیاز به متغیر

 .خواهد شد

 :برای ايجاد حلقه تکرار اعمال زير بايد انجام شود،اقتفادهازحلوهتکرار .4

 .يک شمارنده در نظر گرفته شود .1

 .شمارنده قرار گیردمقدار اولیه حلقه در   .8

اجفرا   0تفا   3هفای  اگر شر  ادامه حلقفه درسفت باشفد، گفام     (.ابتدای حلقه)حلقه تست گردد  ادامهشر    .4
 .گردد، وگرنه حلقه خاتمه يابد

 . دستورات بدنه حلقه اجرا شوند  .3

 .شمارنده به اندازه گام افزايش، اضافه شود  .6

 .(برود 4به مرحله )به ابتدای حلقه برود   .7

 :استبا استفاده از حلقه تکرار به صورت زير  1 – 9اين، الگوريتم مثال بنابر
 شروع .1

 (.استحلقه شمارنده  i)قرار بده  iيک را در  .2

 تکرار کن i <= 5تا وقتی که  .3

 را چاپ کن i: الف  

     :i + 1  را در i قرار بده. 

    

 i       

  

     i  =<  5
   

   

i ← 1

i ← i+1



 

  

 پايان .4

، بلکفه از تکفرار کفدهای    (iشمارنده )ه است اين روش، نه تنها از يک متغیر برای نوشتن برنامه استفاده کرد
 .اضافی نیز جلوگیری نموده است

 . بودتعداد تکرار از قبل مشخص  1 – 9الگوريتم مثال ر طور که مشاهده کرديد، دهمان  
و بستگی به عددی دارد که کاربر وارد ( مشخص نیست)افتد که تعداد تکرار متغیر است  گاهی اوقات اتفاق می

باشد، با اين تفاوت که در شر  حلقه عدد وارد شده قرار در اين صورت حلقه، همان حلقه قبلی می. کرده است
 (. مثال زير را ببینید)گیرد می

 

 دهدتاعددخوانده دهرانمایشمی1اعداد،الگوریتموفلوچارتیکهعددمثبتیراخوانده .1 – 9مثال. 
 nتا  1نمايش  :خواقته                                           ( عدد خوانده شده)n:داده
 .پايردرا می nتا  1مقادير که iايی با شمارنده ايجاد حلقه :رابطه

 شروع .1

2. n را بخوان 

 قرار بده iرا در  1 .3

 تکرار کن i <= nتا وقتی که  .4

 را چاپ کن  i: الف    

        :i + 1  را درi قرار بده 

 پايان .5

 .ها يک بوده استمشاهده کرديد، گام افزايش آن هايی کهاين حلقه
 يعنی، عددی بیشتر . گاهی ممکن است گام افزايش حلقه عدد يک نباشد

 (.را ببینید 1 -10مثال)يا کمتر از يک باشد 
 

 تاعددخوانده ده1الگوریتمیکهعددیمثبتراخوانده،اعدادفرد.1 – 11مثال(1،4،...،n)رانمدایش
 .دهدمی

 ( عدد خوانده شده) n :داده
 nتا  1نمايش اعداد فرد :خواقته
 واحد به شمارنده 7به طوری که در هر مرحله  nتا  1تشکیل حلقه تکرار از  :رابطه
 .شوداضافه میآن  
 شروع .1

8. n را بخوان 

 قرار بده iرا در  1 .4

 تکرار کن i <= nتا وقتی که  .3

 را چاپ کن i: الف   

    

n           

 i           

     

i ← 1

i =<  n

i ← i+ 1

   

   

    

n           

i           

     

i ← 1

i <= n

i ← i+ 2

   

   



 

 

      :i + 2  در راi قرار بده 

 پايان .6

 در با اين تفاوت که . است 1 – 8اين الگوريتم مانند الگوريتم 

 .دهدقرار می iرا در  i + 2قرار گیرد،  iدر  i + 1به جای اين که  گام پنجم 

 .گرديدند می ها از يک دستور تشکیلهايی که تاکنون ديديد، بدنه حلقه آنحلقه

 (:های زير را ببینیدالگوريتم)از يک دستور باشد تواند دارای بیش بدنه حلقه می 

  کهعددصحیحومثبتیالگوریتموفلوچارت  .1 – 22مثالnخواند،قپسمیراازورودی:  

 .               را به دست آورد nمجموع ارقام  :            .        چند رقمی است nتعیین کند : الف     

 .از لحاظ ارزش مکانی ارقام بدست آورد را  nوارون  :         
 .با دخارجتوسیمصحیحمیبرهمتوسیم وندنتیجه/با++Cاگردوعددصحیحدر:نکته

 شروع .1

2. n را بخوان 

3. k ← 0 
    تکرار کن n < 0تا هنگامی که  .4  

     n ← n / 10 :الف  

    : k+1 ← k        

5. k  چاپ کنرا 

 پايان         .6

 را ( عددی که بايد تعداد ارقام آن شمارش شود) nاين الگوريتم ابتدا 

از صففر باشفد، اعمفال زيفر را      تر بزرگ nسپس تا زمانی که . دهدرا برابر صفر قرار می( k)خوانده، تعداد ارقام 

 .دهدانجام می

  n  را در  10تقسیم برn يکان  دهد تا رقمقرار میn حاف شود. 

 (.چون يک رقم حاف گرديد)کند يک واحد اضافه می kبه   

 .کندرا چاپ می kصفر شود،  nبه محض اين که 
 :پاقخب

            شروع .1

2. n را بخوان                    
3.   0 ← s                      
         .تکرار کن n < 0که  تا هنگامی .4
 s + (n ← s  %  10) :الف  
     : 10 / ← n n 

 n        

    

     

s ←  0

   

s ← s + n %  10

s     

      
n  >  0

   

n ←n / 10

 n        

    

     

k ←0

   

n  ← n  /  10

k         

  

n > 0

   

k ← k + 1



 

  

5. s  چاپ کنرا 
 پايان .6

از  تر بزرگ nدهد و تا زمانی که را خوانده، سپس مجموع ارقام را برابر صفر قرار می  nاين الگوريتم ابتدا 

 :دهدصفر باشد، اعمال زير را انجام می

 .دهدقرار می sدر  جمع کرده،( s)را با مجموع ارقام ( ارقام يکان) 10بر  nابتدا باقی مانده تقسیم صحیح  

 n  را در  10تقسیم برn دهد تا رقم يکان حاف شودقرار می. 

 . کندرا چاپ می sصفر شود،  nبه محض اين که 
:پاقخج

          شروع .1

2. n را بخوان               

3. 0 ←  r                             
      تکرار کن  n < 0که  تا هنگامی .4

  n  +←10 * r r  %  10 :الف

 : 10  /  n ← n     

5. r چاپ کن را  

  پايان .6

  rيعنی ( n)را خوانده، صفر را در  وارون  nاين الگوريتم ابتدا 

 :دهداز صفر باشد، اعمال زير را انجام می تر بزرگ nدهد و تا زمانی که قرار می 

  nکند و با رقم يکان می 10را ضر  در ( r)وارون عدد  

شود تفا  اين عبارت موجب می)دهد قرار می  rکند  و در جمع می( 10بر  nتقسیم  يعنی، باقی مانده صحیح)

n وارون گردد.) 

 n  را در  10تقسیم برn  دهد تا رقم يکان حاف شودقرار می. 

 .کندرا چاپ می rصفر گرديد،  nبه محض اين که 

  الگوریتم و فلوچارتی که  .1 – 22مثالn دهدش میرا خوانده خروجی زیر را نمای: 

                                                              .     شودهای تودرتو استفاده میبرای حل این مسئله از حلقه :توضیح

3 

                       اما شمارنده حلقه             . کندتغییر می nتا  3از (شمارنده سطرها)شمارنده حلقه خارجی  

2   3 

                               تا شمارنده حلقه خارجی تغییر خواهد   3از ( های هر سطرشمارنده ستون)اخلی د

1   2   3 

 n        

    

     

r ←  0

   

r ← 10 * r + n %  10

r         

  

n > 0

   

n ←n / 10



 

 

                          شود و در داخل  حلقه داخلی شمارنده         به اندازه شماره سطر تکرار می)کرد 

4   1   2   3 

   n                                                                                 ...4.   شودحلقه داخلی نمایش داده می

1  2  3 

 شروع .1

2. n را بخوان 

3. i ← 1 (شمارنده سطرها( )شمارنده حلقه خارجی) 

 (تعداد سطرها به پایان رسید)31به  است برو i > nاگر  .4

5. j←1 

 (ایان رسیدچاپ یک سطر به پ)31به  بود برو  j > iاگر  .6

 را چاپ کن  jدر همان سطر  .7

8. j ← j+ 1 

 6به  برو .9

 در چاپ برود به سطر بعد .11

11. i ← i +1 

 4به  برو .12

 پایان  .13

 

 

  کهابتداعددصحیحومثبتیالگوریتموفلوچارت .1 – 2مثالnدلخدواهوقپسعددxراازورودی

.دهدنمایشمییزیررامحاقبهودرخروجهایخواندوحاصلهریکازعبارتمی

       :الف  
!

...
!2!1

1

21

n

x xx
e

n

x
 

    : 
)!2(

...
!4!2

1cos

242

n
x xxx

n

 

:(الف)پاقخ

 شروع .1

2. n و x  را بخوان 

3. 1 ← sum , x ← p , 1 ←  q،  1← k  

 تکرار کن  n <= kکه  تا هنگامی .4

 :الف
q

p sum + ← sum      

  : k+1  ←  k   

    :x  * p ← p  

 n        

    

i ←  1

   

j ← 1

i > n
   

     

i ← i + 1

j > i
   

             

         j         

  

j ← j + 1

sum ← 1  ,  q ← 1

 k  ← 1  ,   p ← x

    

 n    x     

      

   

   

     

sum     

      

q ← q *k 

p ←  p * x 

k <= n

k ← k + 1 

sum ←  sum + 
q

p



 

  

  k q ← q * :د   

5. sum  چاپ کنرا 

 پايان .6

:(ب)پاقخ

      شروع .1          

  2. x و n را بخوان       

3.   -1 ← s   ,   1  ← sum   ,  x * x ← p       
    1                          ← q  ,    2  ←k   

   تکرار کن   k <= 2 * nکه  تا هنگامی   .4    

 :الف 
q

ps *
  +sum   ← sum        

     : x * x * p ← p     

   : k - 1) (  * k * q ← q 

      s ← s– :د   

    k + 2 ←  k :هف  

5. sum چاپ کن را  

                             پايان .6

  رسیاند   ن عیدد میی  را خوانیده  عیدد اور را بیه تیوا    ( 0از  تیر  بیرر  )الگوریتم و فلوچارتی که دو عدد طبیعیی  . 1- 7مثال

 (.فقط با عملگر جمع)

حلقهه خهارجی، بهه تعهداد دهدد دوم      . گرددبرای انجام این الگوریتم از حلقه تودرتو استفاده می :توضیح
-اجرا مهی ( پایه)شود و حلقه داخلی به تعداد ددد اول اجرا می( توان منهای یک)منهای یک مرتبه 

شود و در تکرارهای بعدی، مجموع محاسهبه  ش جمع میدر داخل حلقه دوم، ابتدا پایه با خود. گردد
 .شده مرحله قبل پایه مرتبه با خودش جمع خواهد شد

 : شود های زیر انجام می برای انجام این کار، گام 35=  3 × 3 × 3 × 3 × 3

 9  =1  +1  +1  =1 × 1  

 22  =9  +9  +9   =1 × (1 × 1) 

 13  =22  +22  +22  =1 × (1 × (1 × 1)) 

 241  =13  +13  +13 ( =1 × (1 × (1 ×1))) 
 شروع .1
2. x  وy را بخوان 
3. i ←1  وn ← x 
 34آنگاه بروبه  i > y – 1اگر  .4
5. sum  ← 0 
6. j  ← 1 
  33آنگاه بروبه  j > xاگر  .7

i ← 1   , n  ← x  

    

x     n     

      

   

   
i > y - 1

n ← sum    

i  ← i +1  

sum ← 0     

j  ← 1  

j >x

sum ← sum + n    

j  ← j + 1  

   

   

     

n           

sum ← 1, q ← 1, k  ← 1   

p ← x, s ← -1

    

 x   n     

      

   

   

     

sum     

      

q ← k *(k – 1)*q 

p ←  x *x* p 

k <= 2*n

sum ←  sum + 
q

sp

k ← k + 2 

s ←-s 



 

 

8.  sum  ← sum + n 

9. j  ← j + 1 

 2بروبه  .11

11. n  ← sum 

12. i  ← i + 1 

 4بروبه  .13

14. n را چاپ کن 

 پایان .15

 ی که الگوریتمی و فلوچارت. 1 – 8مثالn   را خوانده(n > = 1)  و مجموعn جمله اور 

 :دهدسری زیر را محاسبه کرده  نمایش می 

...+
8+6+4+2

7+5+3+1
-

6+4+2

5+3+1
+

4+2

3+1
-1=s 

 با این تفاوت. های حل شده قبلی استاین الگوریتم نیز مانند سری :توضیح

 .که صورت و مخرج باید جداگانه حساب شده در متغیرهای مستقل قرار گیرند 

 شروع .1
2. n بخوان را 
3. sum  ←1 (اولین جمله) 
4. f1 ←1 (صورت) 
5. f1  ←2 (مخرج) 
6. sign  ← -1  
7. i  ←2  
 31بود بروبه  i > nاگر  .8
9. f1 ← f1 + (i + 1) 
11. f2  ← f2 +(i+2) 
11. sum  ← sum + (f1/f2) × sign 
12. sign ← -sign  
13. i  ← i + 2 
 1بروبه  .14
15. sum را چاپ کن 
 پایان .16

 دهدر را نمایش میالگوریتم و فلوچارتی که خروجی زی .1 – 9مثال: 

 شود  شمارنده این الگوریتم از دو حلقه تودرتو تشکیل می :توضیح

حلقه داخلی   تغییر خواهد کرد و شمارنده 6تا  3از ( i( )شماره سطر)حلقه خارجی 

در داخل حلقه مقدار شمارنده خارجی . کندمی تغییر iتا  3از ( j( )شمارنده ستون در هر سطر)

 .   ودش نمایش داده می

 شروع       .1
2. i  ← 1   
 32آنگاه بروبه  i > 6اگر  .3
4.  j  ← 1  
 9آنگاه بروبه  j > iاگر   .5

i ←2    

   

sum ← 1 ,   f1 ← 1

 f2  ← 2  ,  sign ← -1

    

n          

   

     

sum           

sum ← sum + (f1/f2)*sign 

f2 ←  f2 + i 

i > n

i ←i + 1 

sign ← -sign 

f1 ←  f1+(i+1) 

i ←1    

   

    

   

       

      

       

j ←  j + 1 

i > 6      

j ←1    

j > i

i ←  i + 1 

i     

      

   

   

1

2  2

3  3  3

4  4  4  4

5  5  5  5  5

6  6  6  6  6   6



 

  

6.  i را در همان سطر چاپ کن 
7.  j  ← j + 1 
 1بروبه   .8
 در چاپ بروبه سطر بعد  .9
11.  i  ← i + 1 
 1بروبه   .11
 پایان  .12

  های عدد نویسیسیستم. 17-1

ادامفه   عفدد مبنفا منهفای يفک     و تفا شفده  شفروع   صففر  از نمادهفا  اين. ددار نماد ،مبنا شمارههر مبنايی به اندازه 

تا  0)نماد 10دارای  10مبنای  .يابدمیادامه  7تا   شده که از صفر شروع است نماد  9 دارای   9مثالً مبنای  .دارد

نشفان   چون هر نماد بايد با يک عالمفت . ادامه دارد 10تا  0باشد که از می عالمت 10دارای  10مبنای  .است ( 8

 :دنشواعداد دو رقمی در اين مبنا با حروف الفبا نشان داده می ،داده شود

111184367871111118141316مبنای

 171184367871A B C D E Fمبنای

 8 ،... ،7 ،1 ،0، با ده عالمت کنیممیاستفاده روش عدد نويسی که در محاسبات  روزمره :دهیهدقیستم 

ی اعفداد را  توانیم همفه می... ( يکان، دهگان، صدگان و ) های مختلفو ارزش گااری متفاوت ارقام در محل

در اين سیستم، ارزش هر رقم بستگی به محلی دارد که رقم در آن قرار گرفتفه اسفت و هفر    . بخوانیم و بنويسیم

در  هفر مکفان   امفا، . سفمت راسفت دارد  ، ارزشی معادل ده برابر ارزش مکانی رقفم  در بخش صحیح عدد مکان

در عفدد   مفثالً  برابفر ارزش مکفانی رقفم سفمت راسفت دارد        هفم ديفک  ، ارزشفی معفادل   بخش اعشاری عدد

 :تهای ارقام به صورت زير اس، ارزش97438470.

 49376.823 = 4 × 10
4
 + 9 × 10

3
 + 3 × 10

2 + 
7 × 10

1
 + 6 × 10

0
 + 8× 10

-1
 + 2 × 

10
-2

 + 3 × 10
-3

  

     = 40000 + 9000 + 300 + 70 + 6 + 0.8 + 0.02 + 0.003 = 49376.823 

-دهفی اسفتفاده کنفیم، در پیفاده    ه ها و اطالعات از سیستم دگر بخواهیم برای نمايش دادها:قیستمدودویی 

تشفخیص ده رقفم مختلفف     جهت فاوتها حداقل به ده سیگنال الکتريکی با سطوح متسازی سخت افزار رايانه

کفه هفم    کنفد مفی   هپیچیفد سخت افزار را خیلی  سازیپیادهاين وضعیت، . استنیاز  گريکديدهی از ه د سیستم

ن دلیفل، بايفد دنبفال    مفی بفه ه . کندمیدهد و هم احتمال خطا را زياد میی طراحی سخت افزار را افزايش هزينه

-ها نیاز داشته باشد و چون سفاده لتعداد سیگنا نيتر کمبه   سازی آن،روشی برای عدد نويسی بگرديم که پیاده

بايد روشی را پیفدا کنفیم کفه فقفط دو نمفاد بفرای         ،ستا هاوجود و يا وجود نداشتن آن  ،هاترين وضع سیگنال

اگر بخواهیم مفاهیم مربو  به روش معمولی عدد نويسی را برای اين دستگاه . نوشتن اعداد در آن به کار بروند

ها استفاده کنیم و ارزش مکانی هفر رقفم را دو برابفر ارزش    عالمت برای نوشتن رقمبايد از دو   ،بازسازی کنیم



 

 

 عفددی کفه در ايفن روش بفه صفورت       مفثالً  ،ايفن حسفا    بفا . گیفريم بدر نظفر  مکفانی رقفم سفمت راسفتش     

 :شودمیدر روش معمولی عدد نويسی به صورت زير محاسبه   ،شودمینوشته  11001.01

1 × 2
4
 + 1 × 2

3
 + 0 × 2

2
 + 0 × 2

1
 + 1 × 2

0
 + 0 × 2

-1 
+ 1 × 2

-2
  = 16 + 8 + 0 + 0 

+ 1 + 0 + 0.25 = 25.25 

شوند، ابتدا به کد میهايی که وارد رايانه داده  ر حالت کلی،د

و عملیات محاسبه و پفردازش در مبنفای    گردندمیدودويی تبديل 

گیرد و در نهايت، در هنگفام نمفايش در خروجفی،    میدو صورت 

  10مبنای  که عدد برای اين. شوندمیدهی تبديل ه به کد د هانتیجه

بريم، قسمت صحیح و اعشاری عدد را جدا کفرده،  ب 7مبنای  به را 

 به مبنای دو تبديل  7های متوالی بر عدد تقسیمقسمت صحیح را با 

بعفد، آخفرين خفار       تر باشد ودهیم که خار  قسمت از مبنا بزرگمیکنیم و عمل تقسیم را تا زمانی ادامه می

  7اما برای قسمت اعشاری از ضفر  متفوالی در   . منويسیمیها را از انتها به ابتدا نويسیم و باقی ماندهمیقسمت را 

 :دهیم تا بخش اعشار پر شود يا عدد صفر شود  کنیم و عمل ضر  را تا زمانی ادامه میاستفاده می

هفم قابفل اسفتفاده    ( ریفر از دو  ) برای هر عفدد ديگفری     ،ر برديمبه کا 7روشی که برای نوشتن اعداد در مبنای  

 .(22)  10(18)=  8  مثالًاست  

ی معمولی است  با ايفن تففاوت کفه رقفم نقلفی و      مثل قوانین کلی محاسبه ،عملیات پردازش در سیستم دودويی

   جمفع دو عفدد    بنفابراين،  .اسفت  7عفدد    ،10بفه جفای عفدد      ،قرضی در محاسفبات 

 :شودمیانجام  مقابلبه صورت  7در مبنای   2 (1001) و 2 (1011)

 0شود که مینوشته  10در مبنای دو به صورت  1و  1توجه کنید که مجموع دو رقم 

 .کنیممیرا به عنوان رقم نقلی به واحد بعد منتقل  1نويسیم و میبه عنوان حاصل جمع  را 

 جمع عددهای یک رقمی در مبنای دو

1
1

+

10

1

 

+

1

1
0

 

+

1

0
1

 

0
0

+

0
 

 :دشوهم به صورت زير انجام می2 (10011)  از عدد  2 (101) تفريق عدد

يک واحد از   تر باشد،کم ای، رقم بااليی از رقم پايینیاگر در طبقه کنید، میمثال مشاهده اين همان طور که در 

 .شودمی منتقل طبقه اين به (  است فعلی یطبقه در واحد دو معادل که )ی سمت چپ طبقه

 جمع عددهای یک رقمی در مبنای دو

18

18

2

9

8

2

4

4 2
2

2

200

11

00
1100



 

  

 
 

  

 بنفابراين  اسفت،  نیفاز  قرضفی  رقم يک به 0 – 1کنید در حالت میطور که مشاهده  همان

  .دارد وجود نیز قرضی رقم يک اما شده 1 تفريق حاصل

 7تا  0در سیستم هشت تايی، برای نمايش اعداد از ارقام :قیستمهشتتایی 

 زا مبنا تبديل برای  ،دودويی  شود و مثل دستگاهمیاستفاده 

 از 9 به 10 مبنای از تبديل برای و ضر  عمل از 10 به  9

 .مکنیمی استفاده تقسیم عمل

اسفت کفه از    11برابفر   0و  0مثال مجمفوع دو عفدد   اين در 

 به واحد يک و کنیممی کم آن از واحد 9 پس است  شده تربزرگ (7 عدد يعنی) 9ترين نماد در مبنای بزرگ

 سفطوح  سفاير  برای را کار اين و نويسیممی پايین در را تفريق حاصل يعنی 4 عدد و کنیممی اضافه باالتر یطبقه

شفود تفا   میداده  0واحد به صورت قرضی به عدد  9ابتدا  0از عدد  7همچنین در تفريق عدد . دهیممیام انج نیز

صففر    ،ی سمت چپ کم شود امفا چفون رقفم سفمت چفپ     بنابراين بايد يک واحد از طبقه)حاصل شود 13عدد 

واحد بفه عفدد صففر     9سپس  ،کنیممیکم  3است و کم کردن از آن امکان پاير نیست ابتدا يک واحد از عدد 

 (کنیممیاضافه کرده و در نهايت يک واحد از آن کم 

های قبلی ففرق  با سیستم کمی  سیستم شانزده تايی،:قیستم انزدهتایی 

ولی برای نمايش اعداد در اين ارقام معم  تر است،چون مبنا از ده بزرگ .دارد

. در ايفن پايفه کفافی نیسفتند    د بفرای نمفايش اعفدا     بنفابراين، . پايه کافی نیستند

 بفه  کفه  )و شفش نمفاد    8تفا   0برای نمايش ارقام اين سیستم از ارقام   بنابراين،

 مسیسفت  ايفن  در. شودمی استفاده D , (12) C , (11) B , (10) A (14) F , (14) E (13) , ترتیب

مبنفای   4EBبرابفر   10مبنای  1708پس، عدد  .است آن راست سمت یطبقه ارزش برابر  10  ،طبقه هر ارزش

 .باشدمی 10

 .ددهمینشان  10و   9 ،7را در مبناهای  10تا  0جدول زير اعداد  

هگزادقیمال دهیهد باینری اکتال هگزادقیمال باینری اکتال دهیهد

8 10 1000 8 0 0 0000 0 

9 11 1001 9 1 1 0001 1 

A 12 1010 10 2 2 0010 2 

1
1

-

10

1

 

-

1

1
0

 
-

1

0
1

یضرف مقر کي اب

 

0
0

-

0
 

1259

1248

16

78

64

16

1111

1414
44



 

 

B 13 1011 11 3 3 0011 3 

C 14 1100 12 4 4 0100 4 

D 15 1101 13 5 5 0101 5 

E 16 1110 14 6 6 0110 6 

F 17 1111 15 7 7 0111 7 

هفا را بفه   تفوان آن مفی   ،هسفتند  7هفايی از  تفوان  10و  9ا توجه به آن که اعداد ب:هایدوتبدیلمستویمتوان 

-مفی و سپس به مبنای مورد نظر تبديل  7ابتدا عدد را در مبنای  ،در اين روش. ای به هم تبديل کردروش ساده

بفه   .اسفت  10در مبنفای   رقم يک معادل 7 مبنای در رقم چهار هر  ،10به مبنای  7در تبديل از مبنای  مثالً. کنیم

 .تاس 9ر مبنای يک رقم دمعادل  7ن ترتیب هر سه رقم در مبنای میه

از سفمت  بخفش صفحیح را   )هم يک دسته در نظر گرفته  با  را 7هر چهار رقم مبنای  :17به8تبدیلمبنای 

-و دسته کنیمچهار رقم چهار رقم می چپسمت چهار رقم چهار رقم جدا کرده، اما، بخش اعشاری را راست 

 طبفق هفر دسفته را    معفادل  و (کنیم تا چهار رقمفی گفردد  تر باشد، آنقدر صفر اضافه میای که از چهار رقم کم

ر زيف بفه   10111110101.0001100011 مقفدار  بفه عنفوان مثفال،   . نمايیممیدست آورده و جايگزين ه جدول ب

 0101            1111                 0101.          0001         1000     1100               :کنیممی بندیدسته

آن  10ل مبنفای  ادباالتر مع 10اعداد از  یازکنیم و به تبديل می 10به  7مبنای از  گانهدسته را جدا رسپس ه

               010111110101.00011000115  15  5.1 8 125F5.18C:دهیمرا قرار می

              

کنفیم و بفه ازای هفر رقفم مبنفای      تبفديل مفی   7را جداگانه به مبنای  10هر رقم مبنای  : 8به17تبدیلمبنای 

                         :قففففففففففففرار دهففففففففففففیم  7رقففففففففففففم در مبنففففففففففففای   3بايففففففففففففد 10

(7DE.4B)2=(0111,1101,1110.0100,1011)2 

. تبديل شوند 1ها به 0و همه  0ها به 1برای به دست آوردن مکمل يک عدد باينری کافی است تمام : مکملیک

 .است 01101100برابر با  10010011به عنوان مثال، مکمل يک عدد 

برای به دست آوردن مکمل دو عدد باينری بايفد مکمفل يفک را حسفا  کفرده، يفک واحفد بفه         : دومکمل

مکمل يک را به دست آورده، کفه    10010011به عنوان مثال، برای محاسبه مکمل دو . مکمل يک اضافه نمود

. به دست آيفد  011001100کنیم تا اضافه می يک واحد 011001100اکنون به مقدار . است 01101100برابر با 

بقیه . نويسیمرا از سمت راست به همان صورت می 1روش ديگر به دست آوردن متمم دو اين است که تا اولین 

 01110110برابفر بفا     10001010، مفتمم دو مقفدار   مفثالً . گردنفد تبديل می 0ها به 1و  1ها به 0ارقام باقی مانده  

 .است

شفود  به عنوان بیت عالمت در نظر گرفتفه مفی  ( ترين بیتسمت چپ)آخرين بیت معموالً :منفینمایشاعداد

برای به دست آوردن مقدار عدد کافی است عدد را متمم دو کرده و آن را به مبنای . باشد عدد منفی است 1که 



 

  

معادل منفی  11111010 به عنوان مثال، مقدار. کنیماکنون اين عدد را در يک منفی ضر  می. تبديل نمايیم 10

 (.-0يعنی) است ( 11111010متمم دو )00000110

 هاتمرین. 1 - 18
دهههدد ورودا، ادهههداد زوج دو رقمههه  را در  01كهههه از بهههین  بنویسهههیدالگهههوریتم و چلوچهههارت    .1

 .خروج  چاپ كند

 1و 2دههدد ورودا، تعههداد ادههدادا كههه م ههرب  nكههه از بههین  بنویسههیدالگههوریتم و چلوچههارت    .2

 .را پیدا كند و در خروج  بنویسدباشند 

 : كه دددا صحیح و مثبت را از ورودا بخواند و بنویسیدالگوریتم و چلوچارت    .3

 .تشخیص دهد كه این ددد چند رقم زوج دارد :الف     

 (ددد حداقل سه رقم  است)آیا ارقام یكان و صدگان آن با هم برابرند یا خیر؟ : ب       

 :ددد صحیح را از ورودا بخواند و 311كه  نویسیدبالگوریتم و چلوچارت    .4

 .داشته باشند تعداد اددادا را چاپ كند كه حداقل دو رقم زوج :الف      

 .شان چرد باشنداددادا را چاپ كند كه تمام ارقام :ب        

دههدد ورودا تنههها ادههداد اول را در خروجهه    21كههه از بههین  بنویسههیدالگههوریتم و چلوچههارت    .5

 .بنویسد

 :ددد صحیح را بخواند و nكه  بنویسیدالگوریتم و چلوچارت    .6

 .اددادا را چاپ كند كه حداقل دو رقم یكسان داشته باشند :الف    

 .اددادا را چاپ كند كه تعداد ارقام زوج و چرد یكسان  داشته باشند :ب       

 :را محاسبه كند زیرالگوریتم و چلوچارت  بنویسید كه مقدار دبارات   .7

  …   :الف    
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 (جمله 311)    3

 … : ب      
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 (جمله 31)    3!

 عددکه آخرين  ورودی بخواند صحیح و مثبت را از بنويسید که تعدادی عدد یفلوچارت الگوريتم و  .8

 :صفراست، سپس

 .نويسددر خروجی ب ها صفراست رااعدادی که رقم سمت راست آن: الف      

 .بنويسد یدر خروجاست را  0 هااعدادی که رقم يکان آن:         

 .تعیین کند را فرد تعداد اعداد:          

را به مبنفای دو   آن ه،واندخورودی  از را nمثبت  که عدد صحیح و بنويسیدو فلوچارتی الگوريتمی   .9

 .در خروجی بنويسدو تبديل کند 



 

 

آن را بفه مبنفای ده    ه،ورودی خوانفد  بفه مبنفای دو از   که يک عدد را نويسیدو فلوچارتی ب الگوريتم  .11

 .در خروجی بنويسد تبديل کرده و

 :مثبت را از ورودی بخواند سپس عدد صحیح و 70که بنويسید و فلوچارتی الگوريتمی  .11

 .بنويسد یدر خروجاست را   0از  ترها کماعدادی که مجموع ارقام آن :الف     

 .بنويسد یدر خروجها زو  است را ه رقم دهگان آناعدادی ک :       

را در خروجفی   تفر  بفزرگ عفدد   ورودی بخوانفد و  کفه دو عفدد را از   بنويسید و فلوچارتی الگوريتم  .12

 .بنويسد

را در خروجفی   تفر  بفزرگ عفدد   ورودی بخوانفد و  که سفه عفدد را از   بنويسید و فلوچارتی الگوريتم  .13

 .بنويسد

هفا را بفا   مثبفت را از ورودی بخوانفد سفپس آن    که دو عدد صفحیح و  یدبنويس و فلوچارتی ريتمالگو  .14

 .از عمل تفريق برهم تقسیم نمايداستفاده 

 .عدد را خوانده، تعداد اعداد مثبت، منفی و صفر را نمايش دهد nه الگوريتم و فلوچارتی بنويسید ک  .15

الگوريتم تمام اعفداد اول قبفل    را خوانده، با استفاده از يک زير nالگوريتم و فلوچارتی بنويسید که   .16

 .را نمايش دهد nاز 

را خوانده، با استفاده از يک زيفر الگفوريتم تمفام اعفداد تفام       nالگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .17

هفايش بفه جفز    عددی کامل است کفه مجمفوع مقسفوم علیفه    ) قبل از عدد خوانده شده را نمايش دهد ( کامل)

 (.79و  0نند خودش برابر با آن عدد باشد ما

الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که عددی را خوانده، با استفاده از يفک زيفر الگفوريتم فاکتوريفل،       .18

 .مجموع فاکتوريل ارقام آن عدد را نمايش دهد

را خوانده، مجموع تمام اعداد فیبوناچی تا عدد خوانده شفده   nالگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .19

(n )را نمايش دهد. 

 نيتفر  کوچفک سفپس،  . عدد را خوانده، در آرايه قفرار دهفد   nوريتم و فلوچارتی رسم کنید که الگ  .21

 .ها را نمايش دهدعنصر و مکان آن نيتر کوچکعنصر و يکی مانده به 

اضالع مثلثی را گرفته تشخیص دهد متسفاوی اضفالع اسفت يفا     الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .21

 .خیر

 .الزاويه است يا خیرکنید که اضالع مثلثی را خوانده تعیین کند قائمالگوريتم و فلوچارتی رسم   .22

 :جمله سری زير را نمايش دهد 10الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که مجموع   .23
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 :جمله سری زير را نمايش دهد nحاصل  ،را خوانده nالگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .24
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بفرای  )جمله سری زير را نمفايش دهفد    nرا خوانده، حاصل  nالگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .25

∑                       (: محاسبه توان و فاکتوريل از الگوريتم فرعی استفاده شود
1= )!1-(!

3n

k

k

kk
 

 .لو  آن را نمايش دهدمق ده،را خوان nعدد  الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که  .26

 :های زير را نمايش دهندهای رسم کنید که خروجیها و فلوچارتالگوريتم  .27

1 

1    2 

1    2    3                                                                            *
1    2    3   4                                                                *     *      *
1    2    3   4    5                                                    *    *     *      *     *
1    2    3   4                                                   *     *    *     *      *     *     *
1    2    3                                                *      *     *    *     *      *     *     *      *
1    2                                              *      *      *     *    *     *      *     *     *      *      * 

1 

ها حداقل دو رقم يک وجفود  الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که تمام اعداد چهار رقمی که در آن  .28

 .داشته باشد را نمايش دهد

هفا برابفر باشفند را    الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که کلیه اعداد سه رقمی که حفداقل دو رقفم آن    .29

 .نمايش دهد

د، چند باشمی میانده، تعیین کند هر کدام چند رقعدد را خو nالگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .31

 .ها زو  استها فرد و چند رقم آنرقم آن

جملفه سفری زيفر را نمفايش دهفد       nمجموع  ،را خوانده nو  xالگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .31

-...         (:برای محاسبه توان و فاکتوريل از دو الگوريتم فرعی استفاده کنید)
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 .رقمی را نمايش دهد 0تمام اعداد متقارن  الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که  .32

اند پايربخش 8الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که تعدادی عدد را خوانده، هر يک از اعداد که بر   .33

 (.پاير باشدبخش 8آن بر  ارقامپاير است که مجموع بخش 8عددی بر )را در خروجی چاپ کند 

 :جمله سری زير را چاپ کند n را خوانده، حاصل nو  x الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که  .34
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 :های زير را نمايش دهندهايی رسم کنید که خروجیها و فلوچارتالگوريتم  .35



 

 

   1   1    1    1    1    1    1    1             $    $    $     $    $    $    $   $ 

   2   2    2    2    2    2    2                   $    $    $     $    $    $    $   $ 

   3   3    3    3    3    3                         $    $    $     $    $    $    $   $ 

   4   4    4    4    4                               $    $    $     $    $    $    $   $ 

   5   5    5    5                                     $    $    $     $    $    $    $   $ 

   6   6    6                                           $    $    $     $    $    $    $   $ 

   7   7                                                 $    $    $     $    $    $    $   $ 

   8                                                      $    $    $     $    $    $    $   $ 

الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که عددی را خوانده تشخیص دهد اين عدد جفزء سفری فیبونفاچی      .36

 (:باشدبه صورت زير می سری فیبوناچی)است يا خیر 

1      1         2        3        5        8       13         21       34      …  

هفا بفیش از   الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که تمام اعداد سه رقمفی کفه حاصفل ضفر  ارقفام آن       .37

 .نصف خودشان است را نمايش دهد

د که کلیه اعفداد چهفار رقمفی کفه مجمفوع ارقفام دوم و سفوم برابفر         الگوريتم و فلوچارتی رسم کنی  .38

 .های اول و چهارم است را نمايش دهدحاصل ضر  رقم

است  x3ها برابر که مجموع ارقام آن x2و  x1الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که کلیه اعداد بین   .39

 (.را از ورودی بخواند x3و  x1 ،x2)را نمايش دهد 

هسفتند را   x2و  x1را خوانده، اعداد اولی کفه بفین    x2و  x1چارتی رسم کنید که الگوريتم و فلو  .41

 (.برای تعیین اعداد اول از يک الگوريتم فرعی استفاده کنید)نمايش دهد 

عنصر از يک آرايه را خوانده، سپس تمام اعدادی که بیشتر  10الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که   .41

 .را نمايش دهد از میانگین عناصر آرايه هستند

چنفد  . الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که عددی را خوانده، تشخیص دهد مربع کامل است يا خیفر   .42

    49        36       25       16     9      4    1       0:                       اند ازعدد مربع کامل عبارت

  … 

 :جمله سری زير را چاپ کند n خوانده، حاصلرا  nو  x الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که  .43
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 :جمله سری زير را چاپ کند n را خوانده، حاصل nو  x الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید که  .44
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بتوان رقفم دوم، نتیجفه را بفه     را  nرا خوانده، رقم اول عدد   nکه  الگوريتم و فلوچارتی رسم کنید  .45

 nبه عنفوان مثفال اگفر    . توان رقم سوم و همین طور ادامه داده، نتیجه به دست آمده را به توان رقم آخر برساند

 .را محاسبه نمايد 4و نتیجه آن به توان  7به توان  7وارد شود، مقدار  774عدد 

 

 

 



 

  

 فصل

2 
 ++Cآشنایی با زبان 

 

اين زبان در سال . است ++Cسازی، های برنامهيکی از اين زبان. عددی وجود دارندسازی متهای برنامهزبان
هر فردی )است  Cتوسعه يافته زبان  ++Cزبان . در آزمايشگاه بل ابداع گرديد 0توسط بیارنی استراستاپ 1890

اما، . است افتهيساخت ی سازيک زبان برنامه ، Cزبان (. آشنا است Cکند با زبان نويسی میکه با کامپیوتر برنامه
 .کندها استفاده میگرايی برای نوشتن برنامهاز شیوه شی ++Cزبان 

 های برنامه سازی سطوح مختلف زبان. 2 – 1
 :شوندسازی با توجه به امکانات و پیچیدگی به سه سطح زير تقسیم میهای برنامه زبان

 سطح پايین  .1

 سطح باال  .2

 سطح میانی  .3

 سطح پایین های زبان. 2 – 1 – 1
زبفان واقعفی   ) 1يفا   0هفا، برنامفه بفه صفورت      در اين زبفان . نام دارند زبانما ینهای سطح پايین، همان  زبان
برنامه نوشفته شفده بفه ايفن زبفان      (. 7 - 1شکل )فهمد  را می 1يا  0زيرا، کامپیوتر فقط . شودنوشته می( کامپیوتر

به همین دلیل، زبان اسفمبلی  . باشد ها بسیار مشکل می انساناما، درک و فهم آن برای . است یدارای سرعت باال
 .نمادها تشکیل شده است یسر کياز  1يا  0زبان اسمبلی به جای . را ايجاد کردند

.دهد قرار می  AXرا جمع کرده، در ثبات  10تا  1اعداد فرد   7 – 1شکل قطعه برنامه 
  MOV  AX, 0 

  MOV  BX, 1 

L1:CMP CX, 10 

  JG    Exit 

  ADD  AX, BX 

  ADD  BX, 2    
  JMP   L1 

Exit: 

.و اسمبلی زبان ماشینبه نمونه برنامه      2 – 1  شکل  

هفای زبفان ماشفین    بت بفه برنامفه  نسبرنامه نوشته شده به زبان اسمبلی بینید، می  7 – 1شکل طور که در  همان

برای اين که کامپیوتر بتواند آن را اجرا نمايد بايد . تواند آن را اجرا کند اما کامپیوتر نمی. شده است ترقابل فهم

ای است که برنامه نوشته شده بفه   برنامه ،اقمبلر. ه استشدبه همین دلیل اسمبلر نوشته  .به زبان ماشین تبديل شود

                                                 
6
.Biarne Stroustrup 

1000011110100111101 

1001101100100101011 

1001101001100110011 
1001100111001100110 



 

 

کند تفا کفامپیوتر بتوانفد آن را اجفرا نمايفد       تبديل می( همان صفر يا يک)را گرفته و به زبان ماشین زبان اسمبلی 

 (.7 - 7   شکل)
Cx, 0       اسمبلر              MOV 

Ax, 1                                                        MOV 

L:MOV Ax, Bx      تبدیلوظیفه اسمبلر  2 – 2شکل ، 

Bx, B               برنامه زبان اسمبلی به زبان ماشین. MUL 

هفای زبفان ماشفین    تر از نوشفتن برنامفه  های اسمبلی خیلی راحتطور که مالحظه کرديد، نوشتن برنامههمان

بنابراين، زبان سطح پايین، همفان زبفان اسفمبلی    (. سندينو ینم( 1يا  0)به زبان ماشین ا رها امروزه برنامه)باشد  می

از طرف ديگر، و  داردافزار کامپیوتر های زبان ماشین نیاز به اطالعات کافی از سختدرک برنامه چون. باشدمی

-ها را میر ادامه شرح اين زباند. های سطح باال را تولید کردند ها مشکل است، زباننیز برای انسان هادرک آن

 .بینید

 های سطح باال زبان. 2 – 1 – 2
توان بیان ها میبه عنوان مثال، در اين زبان. اندتر شدههای سطح باال، دستورات به زبان انسان نزديکدر زبان

اين کار را  ،امبدهاگر رطخاصیدرقتبا د،اینعملراانجامبده،درغیراینصورت،عملدیگرراانجکرد که

 .بار تکرار کن و ریره 40

های نوشته شده به زبان سطح باال بايد به زبان ماشین تبديل گردند تا توسط های اسمبلی، برنامههمانند برنامه

 :اند ازد که عبارتدو نوع مترجم وجود دار. اندشده ها نوشتهبرای اين منظور، مترجم. کامپیوتر قابل اجرا باشند

کند و باره به زبان ماشین ترجمه میگیرد، يک برنامه به زبان سطح باال را می فايل،(Compiler)پایلرکام  .1

 .دهد فرآيند انجام ترجمه برنامه سطح باال را نشان می 7 - 4شکل . نمايدبه زبان ماشین ايجاد می ایبرنامه

 .های کامپايلری هستندبان، زکیسیب ژواليو، #VC++ ،C، پاسکال، کوبول، Cهايی مانند  زبان

 void main()                            برنامه زبان ماشین 

 {                                      0011011101100 

   int i = 0;              0000010001100         کامپایلر 

   cout << i++;                         0111111110001 

 }                                                                           0111111110001 
 

 .فرآیند ترجمه با کامپایلر      2 – 3شکل 

خفط  اولفین  به جای اين که کل برنامه را به زبان ماشین تبديل کند، در زمان اجرا،  ،(Interpreter)مفسر  .2
در ادامفه، خفط بعفدی را گرفتفه،     . نمايفد کند و سپس، اجرا مفی  شین تبديل میبرنامه را خوانده آن را به زبان ما

هفايی مثفل جفاوا و بیسفیک بفه زبفان       زبفان (. 7 - 3شفکل  )دهفد  نمايد و اين روند را ادامه میترجمه و اجرا می
 .مفسری معروفند

هفا   مفا، آمفوزش آن  ا. تر و کارايی کمتری دارنفد های مترجمی، سرعت پايینهای مفسری نسبت به زبانزبان

 .مختلف بیشتر است (هایمحیط)یها پلت فرمها روی تر بوده و قابلیت اجرای آنراحت

000100001110011001 
000000110011110010 
011100110011111000 
000111000110000110 



 

  

100 I = 10

200 j = 5

300 For m = 1 to 1000

400 j = j + 1

500 next m

400 = j + 1     
 

 

  

0101011001001

  

           CPU 
 .های مفسری فرآیند ترجمه زبان       2 – 4شکل 

 های سطح میانی زبان. 2 – 1 – 3

سفازی  ال را با توابفع اسفمبلی بفا هفم پیفاده     هايی هستند که دستورات زبان سطح باهای سطح میانی، زبانزبان
های سطح میانی نیز برای ترجمه برنامه به زبان ماشین زبان. را نام برد Cتوان زبان اين زبان می از اینمونه. کردند

 .کننداز کامپايلر استفاده می

 ++Cنویسی های زبان برنامهویژگی. 2 – 2
زبفان  . اسفت  BCPLنیفز توسفعه يافتفه زبفان      Cزبفان  . ه شدنوشت 7توسط دنیس ريچی 1877در سال  Cزبان 

BCPL های زبان. طراحی نمود 7را مارتین ريچاردBCPL  وC    توسفعه يافتفهB  زبفان  . هسفتندB 1870سفال  ر د 
 .طراحی گرديد 4توسط کن تامسون

بیفارنی  توسفط   1890در اوايفل سفال    ++Cامفا، زبفان   . بودنفد  افتفه يسفاخت  هفای  هفا از دسفته زبفان   اين زبان
در ايفن زبفان از روش    Cبفرخالف زبفان   . باشفد مفی  Cايفن زبفان توسفعه يافتفه زبفان      . استراستاپ اختراع گرديد

 .ها در زير آمده استروند تکامل زبان .شودمیاستفاده  3(OOP)گرا نويسی شی برنامه

 

 

 :در زير آمده است ++Cهای زبان برخی از ويژگی
 .ست، يک زبان سطح میانی ا++Cزبان   .1

 .کندگرا استفاده مینويسی شیاز روش برنامه ++Cزبان   .8

 .باشدطوری طراحی شده است که قابل حمل  ++Cزبان   .4

 .اين زبان کم است( دستورات تشکیل دهنده)کلمات کلیدی   .3

انفد و  بنفدی شفده  اين توابع دسفته . يعنی، توابع زيادی دارد. است زيادیهای اين زبان دارای کتابخانه  .6
تواند کتابخانه مربو  به ايفن توابفع را بفه    صورت نیاز میر نويس دبرنامه. منظور خاصی طراحی گرديدندبرای 

 .برنامه اضافه کرده، از توابع آن استفاده نمايد
هفا  شناسفه  یگفاار  نفام يعنی، اين زبان در . اين زبان نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس است  .7

 .ودشبین حروف بزرگ و کوچک فرق قائل می
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 .های مورد نیاز را با آن نوشتتوان تمام برنامهطوری طراحی شده است که می ++Cزبان   .8

 نویسیهای برنامهآموزش زبان. 2 – 3
بفرای   هفای طبیعفی  زبفان  ماننديعنی، . زنده دنیا استو های طبیعی مانند زباننويسی های برنامهآموزش زبان 

 :ل زير را انجام دادنويسی بايد مراح های برنامهآموزش زبان

به عنوان مثفال، زبفان فارسفی از    . مانند هر زبان طبیعی ابتدا بايد عالئم تشکیل دهنده زبان را آموخت  .1

هرکفدام از ايفن عالئفم    . ، ؟ و ریره تشفکیل شفده اسفت   : ، ! و عالئم خاص مانند  8تا  0عالئم الف تا ی، ارقام 

/  ،  [،  ]، : ،  ;، عالئم ويژه نظیر  8تا  Z ،0 تا z  ، A تا aعالئم  ، نیز از++Cزبان . مفهوم خاصی دارند( نمادها)

 .آموخت ++Cيک از اين عالئم را در زبان ر ابتدا بايد مفاهیم ه. تشکیل شده است

برخفی از کلمفات دارای   . آينفد می به وجوددانید از ترکیب عالئم هر زبان کلمات طور که میهمان  .8
در  بابدا،آبوداد،بفه عنفوان مثفال، کلمفات     . ديگر معنی و مفهوم خاصی ندارند معنی و مفهوم هستند و برخی

به کلماتی که در زبان دارای . مفهوم خاصی ندارند تپتانموبکیاپولی کلمات . زبان فارسی مفهوم خاصی دارند
 for ،if ،else ،while ،intکلمفات کلیفدی نظیفر     ++Cدر زبان . گويندمی کلماتکلیدیمفهوم خاص هستند، 

هفا  در آموزش يک زبان ابتدا بايد کلمات کلیدی آن را شناخت و معنی و کاربرد هرکفدام از آن  .وجود دارند
 .را آموخت

مانند بابا آ  )شود ترکیب کلمات کلیدی با يک قواعد خاص در هر زبان طبیعی، جمله ايجاد می با   .4
در زبفان  . گیفرد قفرار مفی   در پايفان فعفل   عل، سپس مفعول ودانید در زبان فارسی ابتدا فاطور که میهمان(. داد

C++  به عنوان مثال، . قواعد خاصی وجود دارد( دستورات)نیز برای ايجاد جمالتint هفای  برای تعريف داده
 :گرددبه صورت، زير استفاده می که رود یمنوع صحیح به کار 

         int    7متغیر   , 1متغیر , … ,  n متغیر; 

های طبیعی با کنار هم قرار دادن جمالت مفرتبط بفه هفم پفاراگراف ايجفاد      دانید، در زبانطور که مینهما .3
در . شفود نويسی نیز با کنار هم قرار دادن دستورات مرتبط به هم، بالک ايجفاد مفی  های برنامهدر زبان. شود می
 .يابدخاتمه می }شروع و با  {، هر بالک با ++Cزبان 
يابفد تفا يفک    ها صفحات و فصول را ايجاد خواهند کرد و اين روند ادامه میادن پاراگرافدر کنار هم قرا .6

کنفار هفم قفرار دادن    .  ها هفم همفین رونفد را دارد   سازی نیز نوشتن برنامههای برنامهدر زبان. کتا  نوشته شود
بنابراين، در ادامه کتا  بفه  . کندهای مرتبط به هم، برنامه را ايجاد میدادن فايلر ها، فايل، و کنار هم قرابالک

 .با اين شیوه خواهیم پرداخت ++Cآموزش زبان 

 کلمات کلیدی. 2 – 4



 

  

به عنوان مثفال، کلمفاتی   . اند و مفهوم خاصی دارندهستند که در زبان شناخته شده ، کلماتی9کلمات کلیدی
 Cبرخی از کلمات کلیدی . دی هستندکلی( تکرار) for، (هیچ) void، (صورت  نيادر ریر ) else، (اگر) ifنظیر 
 .در ادامه مفاهیم اين کلمات را مشاهده خواهید کرد. بینیدمی 7 – 1را در جدول  ++Cو 

 هاانواع داده. 2 -5
 :های مختلفی وجود دارند که عبارتند ازداده ++Cدر زبان 

 .ره که در زبان وجود دارندری و int ،float ،double ،charهای استاندارد نظیر داده ،اولیههایداده .1

ها که ها، رشته و کالسها، ساختمانها، مجموعههايی نظیر آرايهداده .کندکهکاربرتعریفمیهاییداده .8

 .ها آشنا خواهید شداين داده برخی از در ادامه با. شوندنويس تعريف میتوسط برنامه

هفا را در ادامفه   ايفن نفوع داده  . رونفد به کار می برای نگهداری آدرس فیزيکی متغیرها گر،هایا ارهداده .4

 .آموزيم می

 .++CوCکلماتکلیدیزبان8–1جدول

++Cزبانمخت کلماتکلیدی ++CوCکلماتکلیدیمشترکزبان
break case char const xor _eq type name name spasce bitand bitor 

default do double else bool catch class compl asm 

extern float for go to delete dynamic_cast explicit export false 
int long register return friend inline mutable and_eq new 

signed siz eof static struct private protected public true try 
type def union unsigned void not not_eq operator or_eq xor 

while enum continue auto template this throw typeid static_cast 
volatile switch short if using virtual wchar_t and or 

    const_cast reinterpret_cast    

 های اولیهداده. 2 – 5 – 1
هفای  د داشفته باشفند، انفواع داده   استاندارد در زبان وجفو  به صورتهايی که داده طور که بیان گرديد،همان
 :اندها انواع مختلفی دارند که در زير آمدهاين داده. نام دارند اصلییااولیه

ای عددی نیز دو انواع داده. رودای که برای نگهداری اعداد به کار مینوع داده،عددینوعداده .1

 :از اندباشند که عبارتنوع می

انفواع ايفن   . رونفد هداری مقادير عددی صحیح مثبت و منفی بفه کفار مفی   برای نگ ،هایعددیصحیحداده

 .بینیدمی 7 - 7را در جدول  هاآنو محدوده مقادير  نیاز دارندی که يهاها، تعداد بايت داده

ايفن انفواع نیفز در جفدول          . رونفد برای نگهداری اعداد اعشاری مثبت و منفی به کار می ،هایاعشاریداده 

 .انددهآم 7 - 7

یکاراکترایدادهنوع .1
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. keywords  



 

 

بفه کفار   ( گیفرد کوتیشن قرار میتک هر عالمتی که بین دو ) کاراکتربرای یخیره يک  یکاراکترهای داده

 .کنیدمشاهده می 7 - 7 اين نوع داده را نیز در جدول. روندمی

 .نیاز دارديک بايت حافظه  ی بهکاراکترهر داده 

بفه  ( falseو  true)هفای منطقفی   ها برای نگهداری نتیجه ارزيابی عبارتاين نوع داده ،ایمنطوینوعداده .2

 .بینیدمی 7 - 7ها را نیز در جدول اين نوع داده. روندمی کار
.++Cانواعدادهاولیهدر8–8جدول

مثالتعدادبایتمحدودهدادهنامنوعنوعداده

عففددی صففحیح بففا  
 short int -128…..127 1 -120 طول کوتاه

 int -32,768 … 32,767 2 3015 عددی صحیح

 unsigned int 0 …. 65,535 2 2798 عدد صحیح مثبت

عدد صحیح با طول 
 long int -2,147,483,648 … 2,147,483,647 4 298976 بلند

عدد صفحیح مثبفت   
 unsigned long 0…42,4967295 4 9999999 با طول بلند

 ...float 1017549435e-38 عدد اعشاری
3040282347e+38 4 112075 

بفففا عفففدد اعشفففاری 
 double دقت مضاعف

20225073858585072014e-308 
… 

107976931348623157e+308 
8 0.000000001 

ا بففف عفففدد اعشفففاری
 10)دقففت مضففاعف

 (رقم اعشار
long double 107e-308…107e+308 8 1000000000. 

125791575 

 'a' 1 127 …128-رکاراکتنگهداری یک  char یکاراکتر
 false 1 false یا  bool true منطقی

 تبدیل نوع. 2 – 11
در عبفارت محاسفباتی و   . از انفواع مختلفف داده تشفکیل شفده اسفت      ++Cطور که بیان گرديد، زبفان  همان

 تبفديل  تفر  بفزرگ به انفواع   تر کوچکدر عبارت محاسباتی انواع . ها به يکديگر تبديل خواهند شدانتسا ، داده
 :به عنوان مثال، دستورات زير را در نظر بگیريد. شوند می

 char ch; 

int i, j; 

float f1, f2; 

double l1; 

long double l2; 

 

 

 



 

  

 

 اما در انتسا ، عبارت سمت راست به نوع داده سمت

 در اين تبديل بايد دقت داشته باشید. گرددچپ تبديل می 

 ول داده سمت که اگر طول داده سمت راست بیشتر از ط

 بخش  با ارزش داده سمت راست در  وگرنه چپ باشد،

 به . نام دارد 1قرریزاين عمل . از دست خواهد رفت انتسا 
 : عنوان مثال، دستورات زير را ببینید

 

 

 

، انتسا  به صورت زير انجام خواهفد  بنابراين. باشديتی میادو ب iچهار بايتی است و  jدر اين انتسا ، چون 

 :شد

 در هنگام jبینید، دو بايت با ارزش طور که میهمان

 .از دست خواهد رفت iانتسا  در 
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.Overflow        

 int i; 

long int j = 123798; 

i = j; 

ch + i * j +  f1 + l1 *    f2 +  l2

char int

double

int

float

double

float float

double
double

double

double

long double

long double

long double

j

i



 

 

 :شوداين روش، به صورت زير انجام می. باشدروش ديگر تبديل نوع، تبديل صريح می

 ;متغیر       (نوع متغیر)  =    متغیر

 :را ببینید به عنوان مثال، دستورات زير

int   a; 

float    f = 10.2; 

 ;a = (int) f.         دهدقرار می aو در  (10)تبدیل کرده   intرا به نوع  fدستور سوم مقدار 

 #include  <  د ی رس لیا   >

...

 #include  < n  د ی رس لیا  >

           main () 

 {

      main اروتسد ;

      return (      );

 }

 1         f1 ()

  {

1  بات  اروتسد         ;

         return   (      );

  }

     ...

 n           fn  ()

 {

     n ;   بات  اروتسد   

     return (      );

 }    



 

  

 ++C ساختار برنامه. 2 – 11

هفای   بینیفد، ابتفدا فايفل   طور  که در اين شکل مفی همان. آمده است 7 - 1در شکل  ++Cهای ساختار برنامه

های سرآيند توابع در فايل. گیرندادامه کدهای برنامه قرار می رپس تعريف ثوابت و دس، (ایکتابخانه) 10يندسرآ

ايفن  . کنفد ای را به برنامفه اضفافه مفی   های کتابخانهنويس با توجه به نیاز خودش فايلبرنامه. مختلفی وجود دارند

 ایهفای کتابخانفه  پسفوند فايفل  )گیفرد  قرار مفی  <  >ین ها بشوند و نام آنشروع می include#ها با عبارت فايل

بعفد از معرففی   . بینیفد مفی  7 – 8را در جدول  هاو کاربرد آن ++Cهای سرآيند برخی از فايل(.  است h.معموالً 

 .گیردقرار می mainای تابع اصلی های کتابخانهفايل

 :رود زير به کار می اين تابع به صورت 

 

  
 

 .++Cهای ساختار برنامه      2 – 1شکل                              

 تواندبنابراين، می. است main، intدر اين ساختار، چون نوع تابع 

 اگر اين تابع  .را برگرداند یيا هر مقدار ديگر 0عدد صحیح  

 تابع کارش را با که  را برگرداند، بدين معنی است 0 مقدار

 .پايان رسانده است موفقیت به

 هر برنامه از يک يا چند تابع ،++Cبینید در طور که میهمان

در حالت ساده برنامه فقط از يک تابع . هستندو بقیه را فرعی ( ()main)تشکیل شده است که يکی را تابع اصلی 

 .گرددتشکیل می( ()mainيعنی )اصلی 

.هاهایقرآیندوکاربردآنفایلبرخیاز8–1جدول
هدفنامفایل

iostream.h  شامل توابع ورودی و خروجی از قبیلcin  وcout است. 
math.h  شامل توابع رياضی از قبیلsin ،cos ،sqrt و ریره است. 
string.h ها از قبیل شامل توابع کار با رشتهstrcpy ،strcmp و ریره است. 
conio.h عی برای پاک کردن صفحه نمايش شامل تواب(clrscr)نما ، انتقال مکان(gotoxy )و ریره است. 
graphics.h   شامل توابع گرافیکی از قبیل کشیدن خط(line).  کشیدن دايره (circle )و ریره است. 
dos.h  شامل توابع سیستم عاملDos  از قبیل کار با دستور سیستم(system )و ریره است. 

 :در زير آمده است ()mainدوم تابع ساختار 

                                                 
10.

Header File 

 int  main () 
{ 
 ;دستورات  
  return مقدار; 
} 



 

 

همان طور . خواهد هیچ مقداری را برگرداندنمی mainگردد که تابع اصلی از اين ساختار زمانی استفاده می

بنفابراين، هفیچ مقفداری را     .تعريفف شفده اسفت    voidاز نفوع   mainگردد، تفابع  می همشاهددر اين ساختار که 

 .را حاف کرد returnدستور توان باشد می voidاگر نوع تابع  اصلی يا فرعی . گرداند نمیبر

خاتمفه  } گردد و با شروع می{ مشاهده کرديد، هر تابع از جمله تابع اصلی با  7 – 1طور که در شکل همان

 :به نکات زير دقت کنید ،++Cدر هنگام تايپ دستورات برنامه . يابدمی

 .گیردای قرار نمیهیچ فاصله includeو  #بین   .1

 .گیرنديا جفت کوتیشن قرار می < , >های سرآيند بین فايل  .2

-خاتمه مفی  ;و توضیحات، بقیه دستورات با عالمت } ، {های سرآيند، تعريف توابع، به جزء معرفی فايل  .3

 .يابند

 .گیردرار میحداقل يک فاصله ق( main)و نام تابع اصلی ( intيا  void)بین نوع تابع   .4

 :به عنوان مثال، دستور زير را ببینید. شوندشروع می// توضیحات يک خطی با عالمت   .5

 .روندتوضیحات برای افزايش خوانايی برنامه به کار می   

. گیرنفد قفرار مفی  /* و */ بین توضیحات چند خطی   .6

 :به عنوان مثال، دستورات زير را ببینید

، نمايیدتعريف  voidرا از نوع ( main)چنانچه تابع اصلی   .7

 .قرار دهیدرا در انتهای آن  returnنیازی نیست دستور 

 يفک مقفدار صفحیح را    returnد، حتمفاً بفا دسفتور    شفو تعريفف   int بفا نفوع  ( main)اگر نوع تفابع اصفلی     .8

شود که برنامفه کفارش را بفا موفقیفت بفه پايفان       عامل متوجه میاگر مقدار صفر را برگردانید سیستم. برگردانید

 .رسانده است

 . کنید، در ابتدای برنامه قرار ندهیداستفاده نمیدر برنامه ها سعی کنید سرآيندی که از توابع آن  .9

 .اده کنید، حتماً تعريف نمايیدها استفخواهید در برنامه از آنمتغیرهايی را که می  .11

 .ها نیازی نداريد، تعريف نکنیدمتغیرهايی که در برنامه به آن  .11

 (.هدفبرنامهآ ناییباقاختاربرنامهاقت)خواهدراازورودیمییکاراکترایکهبرنامه. 2 – 13مثال 

 include#بفا دسفتور    conio.hبرنامفه ابتفدا، فايفل     در اين :توضیح

سفپس، تفابع   . اسفتفاده کفرد   ;()getchگردد تا بتوان از تفابع  معرفی می

main() شفود  بفالک بفاز مفی   {  کفاراکتر در ادامه بفا  . شودتعريف می

در پايان، برنامفه   .را از کاربر دريافت نمايد یکاراکترشود تا فراخوانی می ;()getchو تابع ( بالک برنامه اصلی)

 .يابد خاتمه می}  کاراکتربا 

 

 void  main() 
{ 

 ;دستورات  

} 

 //this is a comment in C++ 

 /*this program, uses 

The cast operator*/ 

int  n = 10; 

n += 13; 

 #include  "conio.h" 
void   main() 

 { 
   getch(); 

 } 



 

  

 دستورات ورودی و خروجی. 2 – 12
 :طور که در فصل اول بیان گرديد، هر برنامه از سه بخش تشکیل شده استهمان

 .کنندهمان فرضیات برنامه را از کاربر دريافت می،دقتوراتورودی  .1

 دهنفد تفا خروجفی    روی ورودی انجفام مفی  ر یفاز را بف  مفورد ن  هفای و پردازش هارابطه دقتوراتپردازش، .2

 .با برخی از دستورات پردازش قبالًَ آشنا شديد. گويندمی پردازشبه اين مرحله . را تولید کنندمناسب 

 . دهنداطالعات و نتايج تولید شده را به کاربر نمايش می  ،دقتوراتخروجی  .3

 دستورات ورودی. 2 – 12 – 1

اين شیء بفه صفورت زيفر بفه     . شوداستفاده می cinطالعات از صفحه کلید از شیء برای خواندن ا ++Cدر 

 :رودکار می
cin >> 8ناممتغیر  << 1ناممتغیر >> … >>  nناممتغیر; 

در  يعنی، برای اسفتفاده از ايفن شفیء بايفد دسفتور زيفر را      . قرار دارد iostream.hاين شیء در فايل سرآيند 

 : ابتدای برنامه قرار دهید

 :در هنگام ورود داده بايد به نکات زير توجه کنید

 .يکی باشد cinنوع داده نظیر به نظیر با نوع متغیرهای دستور   .1

 .ها حداقل يک فاصله قرار گیردبین داده  .2

 .را فشار دهید Enterها، جهت خاتمه، کلید دادهورود در پايان   .3

  دقتوراتزیردومودارعددیصحیحواعشاریراازکاربردریافتکدرده،درمتغیرهدای. 2 – 14مثالxوf

 .دهندقرارمی

 دستورات خروجی. 2 – 12 – 2

 :گرددبه صورت زير استفاده می coutبرای نمايش اطالعات در صفحه نمايش از شیء  ++Cدر 

     cout << 1عبارت 8عبارت >>     << … <<  n عبارت ; 

بفه نکفات زيفر     coutدر هنگفام اسفتفاده از   . قفرار دارد  iostream.hدر فايل سرآيند  cinاين شیء نیز مانند 

 :توجه کنید

 . قرار دهید( ")ها را در بین جفت کوتیشن ای آنبرای چاپ مقادير رشته  .1

 .قرار دهید( ')ها را بین تک کوتیشن کتری آناجهت چاپ مقادير کار  .2

قفرار   \ کفاراکتر کترهای کنترلی اقبل از کار. کترهای کنترلی استفاده کرداتوان از کاردر هنگام چاپ می  .3

 .بینیدمی 7 – 10کترها را در جدول ابرخی از اين کار. گیرد می

 

 

 #include <iostream.h> 

 int  x; 

float f; 

cin >> x >> f; 



 

 

.++Cیکنترلیکاراکترها8–11جدول
هدفکاراکترهدفکاراکتر

 .رودبرای چاپ ؟ به کار می ?\ .رودبه کار می \برای چاپ  \\
endl  يا\n کنددر چاپ از سطر فعلی عبور می. \t  کنترل را در چاپ بهtab کندبعدی منتقل می. 

 .کندقبلی را حاف می کاراکتر b\ .رودبه کار می " کاراکتربرای چاپ  "\
\a آوردبوق سیستم را به صدا در می. \r  معادل کلیدenter است. 

 

برنامهآ ناییبدادقدتوراتاینهدف)دهدنمایشمی،ایکهدوعددراخواندهبرنامه. 2 – 12ل مثاcin،coutو
(.تعریفمتغیرهااقت

 Please enter twoپیفام   coutسفپس، دسفتور   . کنفد را تعريفف مفی   bو  aايفن برنامفه ابتفدا متغیرهفای     :توضیح

numbers: دهد و از طريق دستور را نمايش میcin  دو عدد را از کاربر دريافت کرده، در متغیرهایa  وb  قرار
 .دهدرا نمايش می bو  a، مقدار متغیرهای coutدر پايان، دستور . دهدمی

 
 

 

 
 

 

 
  دهدهارانمایشمیایکهدوعددراخوانده،مجموعآنبرنامه .2 – 12مثال. 

 Please، سفپس پیفام     (intنفوع  )را عددی صفحیح تعريفف کفرده     bو a اين برنامه ابتدا متغیرهای  :توضیح

enter two numbers:  را با دستورcout در ادامفه بفا دسفتور    . دهدنمايش میcin    مقفادير متغیرهفایa  وb  را از
 .دهدها را نمايش میو مجموع آن a ،bدر پايان، مقادير . کندکاربر دريافت می

 
 
 

 

 #include  "conio.h" 
#include  "iostream.h" 
void   main() 
{ 
 int a, b; 
 cout << "Please enter two numbers:"; 
 cin >> a  >>  b ; 
 cout << a << "\t" << b; 
 getch(); 
} 

 هدف متغیر
a 

b 
 عدد اول
 عدد دوم

 #include "iostream.h" 
 هدف متغیر
a 

b 
 عدد اول
 عدد دوم

#include "conio.h" 
void main() 
{ 
  int a, b; 
  cout << "Please enter two numbers:"; 
  cin >> a >> b; 
  cout << a   << " + " << b << " = " << a + b; 
  getch(); 

} 



 

  

 مسداحتمسدتطیل)دهدایکهاضالعمستطیلراخوانده،محیطومساحتآنرانمایشمیبرنامه .2 – 17مثال

 (.با دمی8عرضضربدر+برابرباطولآنحیطبرابرباطولضربدرعرضاقتوم

تعريف کفرده،    intاز نوع را ( مساحت) sو ( محیط) p، (عرض) b، (طول) aاين برنامه ابتدا، متغیرهای  :توضیح

را از کفاربر   bو  aمقفادير   cinدر ادامه، با دسفتور  . دهدرا نمايش می :Please enter two numbersسپس پیام 

 ;s = a * b دهفد و دسفتور  قفرار مفی   pمحیط را محاسبه کفرده، در   ;p = (a + b) * 2دستور . مايدندريافت می

 .شونددر پايان، محیط و مساحت نمايش داده می. دهدقرار می sدر  ،کندمساحت را محاسبه می

 
  هدفبرنامهکداربردعملگدر )دهدرانمایشمیتربزرگایکهدوعددراخوانده،عددبرنامه .2 – 18مثال
 (.اقت

تعريفف   intرا از نفوع  ( تر بزرگعدد ) maxو ( عدد دوم) b، (عدد اول) aاين برنامه ابتدا متغیرهای :توضیح
 cinدر ادامفه بفا دسفتور    . دهفد را نمايش می :Please enter two  numbersپیام  coutسپس، با دستور . کندمی

 maxرا در متغیفر   تر بزرگعدد  ;max = (a > b) ? a : bخواند و با دستور می cin با را bو  aرهای مقادير متغی
 .دهدرا نمايش می maxدر پايان، با يک پیام مقدار . دهدقرار می

 
 

 

 

 
فرض اگر نوع تابعی یکر نگردد، به طور پیش int .منظور خواهد شد   

 #include "iostream.h" 
 هدف متغیر

a 

b 

p 

s 

 طول مستطیل
 عرض مستطیل
 محیط مستطیل

طیل مساحت مست  

#include "conio.h" 
void main() 
{ 
  int a, b, p, s; 
  cout << "Please enter two numbers:"; 
  cin >> a >> b; 
  p = (a + b ) * 2; 
  s = a * b; 
  cout << "P = "<< p << "\tS="<< s; 
  getch(); 
} 

 هدف متغیر 

a 

b 

max 

 عدد اول
 عدد دوم

 تر بزرگعدد 

#include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
void main() 
{ 
  int a, b, max; 
  cout << "Please enter two numbers:"; 
  cin >> a >> b; 
  max = (a >  b ) ? a : b; 
  cout << "Max = "   << max; 
  getch(); 
} 



 

 

returnتوابع برای برگشت مقدار از دستور    استفاده 

 فصل

4 
 توابع      

 
 

 سلسفله يعنفی، در هفر سفازمان سفاختار     . خیلی شبیه به ساختار يفک سفازمان اسفت    ++Cساختار يک برنامه 

هفر  . تواند چند معاون داشته باشدهر مدير می. در باالترين سطح سازمان، مديريت قرار دارد. مراتبی حاکم است

نقش مديريت را بازی  mainتابع  ،++Cهای  در برنامه. ته باشندتوانند چندين کارمند داشيک از معاونین نیز می

ها اين برنامه. انجام شده است mainاند، کل عملیات برنامه در تابع های که تاکنون نوشته شدهدر برنامه. کندمی

-یهای کوچک هستند که مدير شرکت همه کارهای شرکت را انجفام مف  مانند شرکت ها برنامهاين . ساده بودند

هفای   های واقعی و کاربردی مانند سفازمان برنامه. ها چنین وضعیتی حاکم نیستولی، در بسیاری از سازمان. دهد

 .بزرگ طوالنی و پیچیده هستند

زنفد و احتمفاالً   خودش را صدا می( معاونین)يکی از توابع ( مانند مدير)اش برای انجام هر وظیفه mainتابع 

هر يک . خواهد کار را انجام داده، نتیجه را برگرداند، از او میدر اختیار او قرار دادهرا ( هایپرونده)پارامترهای 

هفا محفول   زنند تا بخشی از کفار را بفه آن  را صدا می( کارمندان خودش)نیز خود توابع ديگر ( معاونین)از توابع 

نمايد، نقفش مشفتری را   برنامه استفاده میبا اين تفاسیر، کاربری که از . نمايند و اين روند تا انجام کار ادامه دارد

 .قرار داده، نتايجی را دريافت کند( برنامه)تواند اطالعاتی را در اختیار سازمان بازی خواهد کرد که می

 :است نويسی دارای مزايای زيربرنامه استفاده از تابع در
 .کندپاير مینويسی ساخت يافته را امکانبرنامه  .1

. تر خواهفد شفد  زدايی و خطايابی برنامه نیز آسانهمچنین تست، اشکال. دهدافزايش میخوانايی برنامه را   .2
تر تر آسانهای کوچکلاا، خطايابی و اصالح برنامه. شوندتبديل می یتر کوچکهای ها به بخشچون، برنامه
 .خواهد بود

ايفن امفر،   . ی ديگر نیز استفاده کفرد هاها در برنامهتوان توابع مورد نیاز را در يک برنامه نوشت و از آنمی  .3
 .شودتر انجام میافزار سريعنويسی کمتر خواهد شد و تولید نرمد بدين ترتیب، ک. نام دارد 7مجدداقتفاده

تقسفیم   یتفر  کوچکهای بخشبه زيرا، پس از اين که برنامه . کنند توابع، امکان کار گروهی را فراهم می  .4
بفدين ترتیفب،   . گیرنفد مفی  هعهفد ر ه نوشتن و تسفت توابفع مشفخص را بف    شدند، هر يک از اعضای گروه وظیف

بفدون ايفن کفه منتظفر همفديگر      )کنند مختلف برنامه کار می یهاروی بخش زمان هماعضای گروه به صورت 
 .تر آماده شوندها سريعشود تا برنامهانجام کار به صورت گروهی موجب می .(باشند



 

  

هايتفان  يعنفی، در برنامفه  . کننفد انفد، را ففراهم مفی   که ديگفران انجفام داده   توابع امکان استفاده از کارهايی  .5
 .استفاده کنید ،اندتوانید از توابعی که دوستانتان آماده کرده می

      باشفند کتابخانه، مجموعه توابعی هستند که مورد نیازتان می. کنندتوابع، امکان ايجاد کتابخانه را فراهم می .6
توان مجموعه توابع مرتبط به هم را در يک فايفل کتابخانفه   بنابراين، می(. اندبه هم مرتبط مجموعه توابعی که) 

 .ها از اين فايل کتابخانه استفاده نمودقرار داد و در برنامه

 انواع توابع. 4 – 1
 :اند ازکه عبارت دنويسی دو نوع تابع وجود داردر هر زبان برنامه

-اين توابع را توابع عمومی نیز مفی . وجود دارندکه همراه کامپايلر اشند بمیتوابعی  ای،توابعکتابخانه .1

بندی کردنفد و هفر   ها دستهای را با توجه به کاربرد آنتوابع کتابخانه. های زيادی دارندزيرا، کاربرد. نامند
، ()getcheتفاکنون بفا برخفی از ايفن توابفع نظیفر       . انفد ها را در فايل سرآيند خاصی قفرار داده يک از دسته

getch()  آشنا شديد(  اين توابع در فايل سفرآيندconio.h   قفرار دارنفد .)      در ادامفه بفا بعضفی از توابفع مهفم
 .ها آشنا خواهید شدکاربرد آن همراهای به کتابخانه

 نویسدتوابعی که برنامه نویس می. 4 – 2
، ++Cموجود در کتابخانه  وجود، توابعاما، با اين . شامل کتابخانه متنوعی است ++Cدانید طور که میهمان
هفا  از آن ،تفوابعی را نوشفته  بايفد بتوانفد   نفويس   لفاا، برنامفه  . نويس نیسفتند های برنامهگوی همه در خواستپاسخ

 :انجام دهد زير را  بايد دو کارنويس ، برنامهبرای اين منظور .استفاده کند
خوانیتابعفرا.8نو تنتابع.1

 نوشتن تابع. 4 – 2 – 1
 :اند ازاين دو بخش عبارت. نوشتن تابع خود نیز دارای دو بخش بسیار مهم است

 تعريف تابع .7 اعالن الگوی تابع                      .1

 اعالن الگوی تابع
کنفد، ايفن تفابع چفه     الگفوی تفابع تعیفین مفی    . قبل از اين که تابعی را بنويسید بايد الگوی آن را اعالن کنیفد 

الگفوی  . دهفد مفی انجفام  و چفه عملفی را   ( خروجفی تفابع چیسفت   )گرداند های دارد، چه چیزی را برمی ورودی
 :تابع، به صورت زير است( امضای)

     نامتابعنوعتابع(لیستپارامترها);

  ،تواند يکی از انواع تعريفف شفده   یاين نوع م. گرداندکند که تابع برمینوع مقداری را تعیین می نوعتابع
 :شوندگردانند به سه نوع زير تقسیم میباشد، توابع از لحاظ مقداری که برمی ++Cدر 

 – 1مثفال  )گیرد قرار می voidبه جای نوع اين توابع کلمه کلیدی  .گردانندتوابعیکههیچموداریرابرنمی .1
 (.را ببینید 3



 

 

در قبل از نفام تفابع قفرار     ،گردانندنوع مقداری که اين توابع برمی .دانندگرتوابعیکهفوطیکموداررابرمی .2
 :اند ازبرخی از اين توابع عبارت. گیرد می

 .گرداندمقدار بین سه عدد را برمی نيتر بزرگتابعی که   .1
 .اول است يا خیر یکند عددمیتابعی که تعیین   .2

 .است يا خیر( تام)کند عددی کامل میتابعی که تعیین   .3

 .گرداندتابعی که حاصل ضر  دو عدد را برمی  .4

 و ریره  .5

 :رود های زير به کار می به صورت returnدستور . کنندمی
1. return    مقدار; 
2. return (عبارت); 
3. return; 

 :به عنوان مثال، دستورات زير را ببینید. گرداندساختار اول، يک مقدار را برمی
return false; 
return 10; 

 .را برگشت خواهد داد 10گرداند و دستور دوم، مقدار را برمی falseستور اول، مقدار د
به عنوان مثفال،  . اما، ساختار دوم، يک عبارت را ارزيابی کرده، نتیجه ارزيابی عبارت را برگشت خواهد داد

 :دستورات زير را مشاهده کنید
return (2 * i – 3); 
return ( (a > b) ? a : b); 

اما، دسفتور دوم، بفین   . گرداند کند و برمیواحد از اين حاصل کم می 4ضر  کرده،  iرا در  7ر اول، دستو
  .گرداندرا برمی تر بزرگ، عدد bو   aدو عدد 

اين دستور معموالً در انتها تابع نوع . گرددتابع مقداری را برگرداند، از تابع برمی ساختار سوم، بدون اين که
void دروبه کار می. 

بنفابراين،  . شفوند  گردانفده مفی  اين مقادير از طريق پفارامتر بفر   .گردانندتوابعیکهچندینموداررابرمی .3
 . ارجاع تعريف شوند به صورتد پارامترها باي

 ،رودکند و برای دسترسی به تابع به کار میها و متغیرها پیروی میشناسه یگاار ناماز قانون نامتابع. 

 تواننفد از  توابع مفی . اطالعاتی هستند که در هنگام فراخوانی تابع بايد به آن ارسال گردند،ابعپارامترهایت
 :های زير تقسیم گردندپايرند به گروهلحاظ تعداد پارامترهايی که می

برای توابفع بفدون پفارامتر    . روندام مشخصی به کار میغاين توابع معموالً برای چاپ پی ،توابعبدونپارامتر .1
را یکفر نکنیفد، کامپفايلر     voidاگر کلمه کلیفدی  . نوشته شود voidکلمه کلیدی  هاتر است به جای پارامتربه

 . گیرد خطايی نمی

 . در اين صورت بايد نوع و نام پارامتر تعیین گردد .تابعممکناقتیکپارامتردا تهبا د  .2

 :اند ازبرخی از اين توابع عبارت
 کند اول است يا خیرمیه، تعیین تابعی که عددی را دريافت کرد . 



 

  

  ام است يا خیرتکند میتابعی که عددی را دريافت کرده، تعیین. 

 گرداندمیتابعی که عددی را دريافت کرده، فاکتوريل آن را بر. 

 گرداندمیرا دريافت کرده، مجموع ارقام آن را بر یعدد تابعی که. 

  با اسفتفاده از کامفا    تعريف پارامترها ين صورت بايد در ا.تابعممکناقتچندینپارامتردا تهبا د
 :اندبرخی از اين توابع در زير آمده. از هم جدا شوند(  ,)

  ،ايفن  )گردانفد  مفی هفا را بر مقسوم علیه مشترک آن نيتر بزرگتابعی که دو عدد را دريافت کرده
 (.تابع دارای دو پارامتر است

  ،(.اين تابع سه پارامتر دارد)گرداند میعدد را بر نيرت کوچکتابعی که سه عدد را دريافت کرده 

 گرداندمیتابعی که دو عدد را دريافت کرده، اولین عدد را به توان عدد دوم رسانده و بر. 

 کندمیها را تعويض محتويات آن ،تابعی که دو عدد را گرفته. 

 و غیره. 

 تعریف تابع
نمايد تابع چه عملی را بايفد  کند، مشخص میرا تعیین میتابع ( امضای)اين که الگوی  تعريف تابع عالوه بر

مجموعفه دسفتوراتی هسفتند کفه      ،بدنهتابع.دگیردر بدنه تابع قرار می ،انجام دهد بايدعملی که تابع . انجام دهد
 :تعريف تابع به صورت زير است. تابع بايد اجرا کند

نامتابعنوعتابع(لیستپارامترها)  

{ 
1دقتور ; 

8دقتور ; 

                 … 
          n دقتور ; 

          return      [مودار]; 
} 

         

 فراخوانی تابع. 4 – 2 – 2
فراخوانی تابع بفه صفورت زيفر    . نام دارد فراخوانیتابعکند،استفاده میدستوری که تابع را صدا زده، از آن 

 :شودانجام می
نامتابع(هالیستآرگومان) ; 

:درهنگامنو تنواقتفادهازتوابعبایدبهنکاتزیرتوجهکنید  

 .قرار گیرد( ()main)کلیه توابع قبل از تابع اصلی ( امضای)الگوی   .1

 .گرددمنظور می intاگر نوع تابعی یکر نشود،  .نوع تابع را یکر کنید  .2

 ++Cدر ریر اين صورت، کامپايلر . الگوی تابع بايد در هنگام اعالن الگو و تعريف تابع يکی باشد  .3
 .دنکمیخطا صادر 

 .گیردقرار می()mian ها بعد از  تابع ، اما، تعريف آن()mianاعالن توابع قبل از تابع  نکته



 

 

در هنگفام  )هفا  و آرگومفان بايفد بفا تعفداد و نفوع     ( در هنگفام تعريفف تفابع   )تعداد و نوع پارامترهفا    .4
 (.ها يکی نباشدممکن است نام آن)اشند يکسان ب( فراخوانی

 (.ها یکر شودنوع آن)توانید نام پارامترها را حاف کنید تابع می( امضای)در هنگام اعالن الگوی   .5

 .توانید تابعی را در داخل تابع ديگر تعريف کنیدنمی ++Cدر   .6

تفابعی قبفل از تفابع    چنانچفه  . تعريفف کنیفد  ( ()mian)سعی کنید تمام توابفع را بعفد از تفابع اصفلی       .7
main() نمايید یکرايد، نیازی نیست الگوی تابع را معرفی کرده. 

 ابعدرک عملکرد ت
بفا  . کنیمسازی میای را بدون استفاده از توابع و سپس از طريق توابع پیادهبرای درک عملکرد توابع، برنامه 

ای بنويسید فرض کنید، بخواهید برنامه. موزيمآهمین مثال نیز چگونگی تبديل يک برنامه معمولی به توابع را می

طور که قبالً ديديد، اين برنامفه بفه صفورت زيفر     همان. ها را نمايش دهدکه دو عدد را خوانده، حاصل جمع آن

(:روش اول)شود سازی میپیاده  

خفودش   ،گرفتفه ( مشفتری )يعنفی، دو عفدد صفحیح را از کفاربر     . همه کاره اسفت   mainدر اين برنامه، تابع 

 3-1ند در شکل اين فرآي(. دهددر اختیار مشتری قرار می)کند حاصل جمع دو عدد را محاسبه کرده، چاپ می

 .آمده است

 
.فرآيند اجرای برنامه  3-1شکل   

 additionرا از کاربر گرفته، در اختیار تفابع   bو  aدو عدد ( مديريت) mainسازی، تابع در روش دوم پیاده

پس از محاسبه حاصل  additionتابع . دهد تا حاصل جمع اين دو عدد را حسا  کندقرار می( کارمند خودش)

اين نتیجفه را بفه    mainدهد و تابع قرار می( مديريت) mainنتیجه را در اختیار تابع ( مانند کارمند)دد جمع دو ع

 :سازی اين برنامه به صورت زير استپیاده. دهدمی( مشتری)کاربر 

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
void main() 
{ 
  int a, b, c; 
  cout << "Enter a, b:"; 
  cin >> a >> b; 
  c = a + b; 
  cout << a << " + " << b << " = " << c; 
} 



 

  

 :افتددر اين فرآيند اتفاق زير می. است آماده 3-7اين فرآيند در شکل 

 

 

برگردانفده   cبفه   bو  aقرار خواهد گرفت و نتیجه جمع  additionتابع  bدر  4و مقدار  aدر  0يعنی، مقدار 

 .خواهد شد

 
.فرآيند حالت دوم اجرای برنامه  3-7شکل   

( مشفتری )بر دو عفدد را از کفار  ( مفديريت ) mainسازی که ممکن است اتففاق افتفد، تفابع    روش سوم پیاده

حاصل جمع دو عفدد را محاسفبه    additionدهد، تابع قرار می( کارمند) additionدريافت کرده، در اختیار تابع 

ايفن روش بفه   . گردانفد برنمفی ( مفديريت ) mainدهد و هیچ چیزی را به تفابع  نشان می( مشتری)کرده، به کاربر 

 :شودسازی میصورت زير پیاده

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
int addition (int a, int b) 
{ 
  return a + b; 
} 
void main() 
{ 
   int a, b, c; 
   cout << "Enter a, b:"; 
   cin >> a >> b; 
   c = addition (a, b); 
   cout << a << "+" << b << "=" << c; 
} 

 int addition(int  a, int  b) 
8                       
c = addition (    5,      3); 

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
void addition (int a, int b) 
{ 
  int c = a + b; 
  cout << a << " + " << b << " = " << c; 
} 
void main() 
{ 
   int a, b; 
   cout << "Enter a, b:"; 



 

 

 .تآمده اس 3-4فرآيند انجام اين روش در شکل 

 
.سازی برنامه با روش سومفرآيند پیاده  3-4شکل    

کارمنفد  ) addition، تفابع  (مفديريت ) mainسازی ممکن است اتفاق افتد، تفابع  روش چهارم که برای پیاده

 bو  aو در ( کنفد بفا مشفتری صفحبت مفی    )گیرد دو عدد را از کاربر می additionزند، تابع را صدا می( خودش

کاربر نشفان  به  ( مديريت) mainدهد تا تابع قرار می( مديريت) mainنتیجه را در اختیار تابع  دهد، ولیقرار می

 :شود سازی میاين روش به صورت زير پیاده. دهد

 .آمده است 3-3فرآيند اجرای اين روش در شکل 

   cin >> a >> b; 
   addition (a, b); 
   getch(); 
} 

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
int addition () 
{ 
   int a, b; 
   cout << "Enter a, b:"; 
   cin >> a >> b; 
   return a + b; 
} 
void main() 
{ 
  int c = addition(); 
  cout << c; 
  getch(); 
} 



 

  

 
.سازی برنامه نمونهچهارمین روش پیاده 3-3شکل   

هفیچ کفار خاصفی را انجفام     ( مفديريت ) mainکه ممکن است رخ دهد، تفابع  ( پنجمین روش)حالت ديگر 

( مشفتری )را از کفاربر   bو  aاعفداد   additionزند، تابع را صدا می( کارمند خودش) additionنها تابع ندهد و ت

بنابراين، نیازی نیسفت هفیچ   . دهدنشان می( مشتری)ها را محاسبه کرده، به کاربر دريافت کرده، حاصل جمع آن

 .ه به صورت زير استسازی اين برنامپیاده. برگرداند( مديريت) mainای را به تابع نتیجه

 .آمده است 3-0سازی در شکل رآيند اجرای اين روش پیادهف

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
void addition (int a, int b) 
{ 
   int a, b, c; 
   cout << "Enter a, b:"; 
   cin >> a >> b; 
   c = a + b; 
   cout << a << " + " << b << " = " << c; 
} 
void main() 
{ 
   addition (); 
   getch(); 
} 



 

 

 
.سازی برنامه نمونهخروجی پنجمین روش پیاده 3-0شکل   

  امغایکهبااقتفادهازیکتابعپیبرنامه .4 – 1مثال  First function .دهدرانمایشمی  
گرداند و  ن، تابع هیچ مقداری را برنمیبنابراي. دهد امی را نمايش میغاين برنامه از طريق يک تابع پی :توضیح

 :بنابراين، الگوی اين تابع به صورت زير است. از طرف ديگر، هیچ پارامتری ندارد
void display (void); 

. باشفد و هفیچ پفارامتری نفدارد    می display، نام آن (گرداندهیچ مقداری را برنمی)است voidنوع اين تابع 
 .قرار گیرد( ()main)تابع اصلی اين الگو بايد قبل از تعريف 

 :دهد، تعريف تابع به صورت زير خواهد بودمیرا نمايش  First functionام غچون اين تابع پی
 

 بینید، بدنه طور که در اين تعريف میهمان
 :تابع فقط شامل يک دستور زير است

     cout  <<  " \nFirst function ";  
نیز در انتهفای آن وجفود    retrun، پس دستور (است voidنوع )گرداند چون اين تابع هیچ مقداری را برنمی

 (.در کد برنامه مالحظه فرمايید) قرار گیرد ( ()main)تعريف تابع بايد بعد از تابع اصلی . ندارد
( ()main)اين عمل با دستور زير در تفابع اصفلی   . نی کرده استتابع آن را فراخوادر ادامه جهت استفاده از 

 ;()display :                                                                                          انجام شده است

 .هدف اين برنامه آشنايی با اعالن الگو، تعريف و فراخوانی تابع است

 void    display (void) 
{ 
  cout << "\nFirst function"; 
} 

 #include "iostream.h" #include "conio.h" 
void display(void); 
void main() 
{ 
  display(); 
  getch(); 
} 
void display(void) 
{ 
  cout << "First function\n"; 
} 



 

  

 

 ارسال پارامترها. 4 – 3
دو  اين عمل با. دنگرد های مجازی به پارامترهای واقعی ارسال میمقادير آرگومانتوابع در هنگام فراخوانی 

 :دشوروش انجام می

ارقالپارامترازطریقارجاع.8ارقالپارامترازطریقمودار .1

 ارسال پارامتر از طریق مقدار. 4- 3 – 1
از اين به . گردددر اين روش، در هنگام فراخوانی مقدار آرگومان مجازی در پارامتر واقعی نظیرش کپی می

يعنی، آرگومان مجازی يک خانه از حافظه و . ن مجازی و پارامتر واقعی قطع خواهد شدبعد ارتبا  بین آرگوما
روی آرگومفان متنفاظر آن   ر بف  یریتفهث تغییفر در پفارامتر هفیچ     .باشفد پارامتر واقعی خانفه ديگفری از حافظفه مفی    

پفارامتر  ای از ارسال نهنمو 3 – 7در مثال (. شودپارامتر واقعی از نوع فقط خواندنی در نظر گرفته می) گاارد نمی
 . بینید از طريق مقدار را می

 ارسال پارامتر از طریق ارجاع. 4 – 3 – 2
. آدرس آرگومان مجازی در پارامتر واقعی نظیرش کپی خواهد شفد تابع در اين روش، در هنگام فراخوانی 
ر آن بف  ریتفهث د، مسفتقیماً  شفو جام میبنابراين، هر تغییری که در پارامتر ان. کنديعنی، پارامتر به آرگومان اشاره می
در ادامه . شوديعنی، پارامتر واقعی از نوع خواندنی و نوشتنی در نظر گرفته می. روی آرگومان اعمال خواهد شد

 .بینیدچگونگی ارسال پارامتر از طريق ارجاع را می
  ددخوانده دهرامحاقبهکردهع8وانبااقتفادهازیکتابعت،ایکهعددیراخواندهبرنامه .4 – 2مثال،
.دهدبرنامهاصلیآنرانمایشمیگرداندواصلیبرمیبرنامهبه

گردانفد و دارای يفک    را برمی doubleبینید، تابع مقداری از نوع طوری که در الگوی تابع میهمان :توضیح
 (:الگوی زير)باشد می doubleپارامتر از نوع 

double  square (double);                                       
را  doubleبنفابراين، تفابع بايفد مقفداری از نفوع      . اسفت  doubleبینیفد کفه نفوع تفابع     در تعريف تابع نیز می

 (:تعريف زير را ببینید)برگشت داده شده است  returnاين مقدار با دستور . گرداند بر
 
 
 

کنیفد، ايفن تفابع مقفدار پفارامتر را در خفودش ضفر  کفرده،          مشفاهده مفی   returnطور که در دستور همان
تفابع   nاز طريفق آرگومفان بفرای پفارامتر      numگفردد کفه مقفدار    در فراخوانی تابع نیز مشاهده می. گرداند برمی

square() باشدمیيعنی، فراخوانی تابع به صورت زير . گرددارسال می: 

 double  s = square (num); 

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



 

 

 :شوددر هنگام اجرای اين دستور اعمال زير انجام می
 ارسفال پفارامتر   .(گیفرد قرار می mدر  numمقدار متغیر )گرددکپی می nدر پارامتر  numمقدار آرگومان   .1

 :به صورت زير است

n

                 main

                  

      square    

num

 
 :يعنی. دهدقرار می sه، در متغیر ضر  کرد nرا در  nتابع مقدار   .2

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 هارانمدایشموسومعلیهمشترکآننیترکوچکونیتربزرگایکهدوعددراخوانده،برنامه .4 – 3مثال
 . دهدمی

مقسوم  نيتر بزرگدريافت کرده،  bو  aدو عدد را از طريق پارامترهای  ()bmmدر اين برنامه، تابع  :توضیح

را ( هفا آن مقسوم علیه مشترک نيتر بزرگو  a ،b)، سه مقدار ()kmmگرداند و تابع ها را برمیعلیه مشترک آن

-مقسفوم  نيتر کوچک. گرداندها را برمیمقسوم علیه مشترک آن نيتر کوچکبه عنوان پارامتر دريافت کرده، 

 .علیه مشترک استمقسوم  نيتر بزرگعلیه مشترک برابر با حاصل ضر  دو عدد تقسیم بر 

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 

double square(double); 

void main() 

{ 

  double num; 

  cout << "Enter a number:"; 

  cin >> num; 

  double s = square(num); 

  cout << "Square(" << num <<"):" << s; 

  getch(); 

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

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 

int bmm(int, int); 

int kmm(int, int, int); 

void main() 

{ 

  int m, n; 

  cout << "Enter two numbers:"; 

  cin >> m >> n; 

  cout << "bmm = "<<bmm(m,n)<<"\tkmm = " << kmm(m,n, bmm(m, n)); 

s = n* n                 



 

  

 
 , bmm (m :     شفود فراخوانی مفی  مقابلبه صورت  ()bmmبینید، تابع طور که در کد اين برنامه میهمان

n); 
 ارسال پارامتر از طريق مقدار )گردند کپی می bو  aدر  nو  mيعنی، مقادير 

 :ارسال پارامترها به صورت زير است (.است
 به ترتیب  nو  mهای بینید، مقادير آرگومانطور که در اين شکل میهمان

 .گردندکپی می bو  aدر پارامترهای 
 :گردداخوانی میبه صورت زير فر ()kmmدر ادامه تابع 

            kmm (m, n, bmm (m , n));  
مقسوم علیفه مشفترک برابفر     نيتر کوچکزيرا، . شودبرگردانده می  9، مقدار ()kmmدر هنگام برگشت از تابع 

  a * b / bmm (a , b) = 4 * 8 / 4 = 8                                                                      :است با

 

   :و ارسال پارامتر های  ن در شکل زیر  مده است kmmروش  راخوانی تاب  

 طول عمر و محدوده حضور متغیرها. 4 – 4

  ،های از قبیل نام، نوع، مقدار و اندازهمتغیرها عالوه بر ويژگی

 :اند ازدو ويژگی ديگر دارند که عبارت 

ضورمتغیرمحدودهح.8طولعمرمتغیر .1

 طول عمر متغیر. 4 – 4 – 1
 ها فضا اختصاصشوند، به آنای از برنامه که تعريف میمتغیرها در نقطه

گردنفد   متغیرها از لحاظ طول عمر به سه دسته تقسیم می. يابد و حداکثر تا انتهای برنامه وجود خواهند داشتمی
 :اند ازکه عبارت

 .شونددر نظر گرفته می autoفرض متغیرها به طول پیش،autoمتغیرهای .1

  getch(); 

} 

int bmm(int a, int b) 
{ 

for (int i= a; i >= 1; i--) 

  if(a % i == 0 && b  % i == 0) 

  { 

    return i; 

  } 

} 
int kmm(int a, int b, int c) 

{ 

   return ( a * b / c); 

} 

m

4

a

b

     kmm          main

n

4

8
8

c
bmm(m,n)

4 4

m

4

a

b

     bmm     main

n

4

8 8



 

 

گیرنفد و آخفرين مقفدار خودشفان را     متغیرهايی هستند که يفک بفار مقفدار اولیفه مفی     ،staticمتغیرهای .2
 .آموزيمدر ادامه اين متغیرها را می. کنندنگهداری می

يابفد  تخصیص میها حافظه متغیرهايی هستند که در هنگام اجرای برنامه به آن ،(دینامیک)پویامتغیرهای .3
.شودها پس گرفته میو در ادامه برنامه حافظه تخصیص يافته به آن

 محدوده حضور متغیر. 4 – 4 – 2

اگر بخواهیفد خفار    . باشدمعتبر و قابل استفاده می "نام متغیر "، بخشی از برنامه است که 11محدوده حضور

تواننفد  متغیرهفا مفی  برخفی از  . مواجه خواهید شفد  داشته باشید، با خطا یابي دستاز محدوده حضور متغیر به آن 

 (.staticمانند متغیر )ها امکان پاير نیست خار  از محدوده خودشان وجود داشته باشند، ولی دسترسی به آن

 (auto)متغیرهای اتوماتیک 
 :شودبه صورت زير استفاده می atuoبرای تعريف متغیرهای اتوماتیک، قبل از نوع متغیر از کلمه کلیدی 

auto      ناممتغیرنوعمتغیر; 

 یمتغیرهفا . شفود  در نظفر گرفتفه مفی    autoففرض  یکر نگردد، متغیفر بفه طفور پفیش     autoاگر کلمه کلیدی 

 :اند ازاند که عبارتاتوماتیک دو نوع

قراقریمتغیرهای.8محلیمتغیرهای.1

 متغیرهای محلی
نیز نام  بالکیبه همین دلیل اين متغیرها،. تعريف تا پايان بالک فعلی است محدوده اين نوع متغیرها از نقطه

يابد و در پايان بالک فعلی حافظه تخصیص يافته به ها حافظه تخصیص میتعريف به آن یيعنی، در نقطه. دارند
. يابفد خصیص میها فضا تگردد، دوباره به آنک حاوی متغیر اجرا میباری که بالر ه. شودها پس گرفته میآن

شفوند،  تمام متغیرهای که در داخل تابع تعريف مفی . گیرندقرار می 7پشتهبه همین دلیل، اين متغیرها در فضای از 
 .از نوع متغیر محلی هستند

 سراسری ی متغیرها

ل اند تا پايان فايف ای که تعريف شدهگردند و از آن نقطهها تعريف میمتغیرهايی که در خار  از تمام بالک

هفای زيفر   ويژگفی  ی سراسفری دارای متغیرهفا . نفام دارنفد   قراقریاين متغیرها، . باشدها میمحدوده حضور آن

 :هستند

 .اند یابي دستاند، قابل ای که تعريف شدهدر تمام توابع داخل همین فايل از نقطه .1

 .ها صفر منظور خواهد شدها تخصیص ندهید، مقدار آناگر مقدار اولیه به آن .2

 .ای سراسری فقط بايد در يک فايل تعريف يا اعالن گردندمتغیره .3

                                                 
11

.Scope           
2
. Stack 



 

  

که متغیر محلفی   ینقطه)در اين صورت، در بالک فعلی . توانند همنام باشندمتغیرهای سراسری و محلی می

برای دسترسفی بفه متغیفر سراسفری در بالکفی کفه متغیفر        . ، متغیر سراسری مخفی خواهد شد(تعريف شده است

 :به عنوان مثال، دستورات زير را ببینید. استفاده کنید::يف شده است، بايد از عملگرمحلی همنام در آن تعر

را به صورت سراسری تعريف کفرده،   a، ابتدا متغیر برنامهاين 

اگر متغیر سراسفری در هنگفام   ) دهدمی مقدار صفر را در آن قرار

. (يابفد نگیرد، مقدار صفر به آن تخصفیص مفی   هیاولتعريف مقدار 

به صورت محلی تعريف کفرده  را  a، متغیر ()mainدر داخل تابع 

مقدار متغیر محلی  ،در ادامه. تخصیص داده است 1و به آن مقدار 

a ( 1مقدار ) و سراسریa (مقدار صفر )رده، در متغیر را با هم جمع کb مقفدار متغیفر    ،دهد و در پايانقرار میb 

 (. دهديک را نمايش می)دهد را نمايش می

 staticمتغیرهای   

 :شوندبه صورت زير تعريف می staticمتغیرهای 

  static     [مقدار اولیه]  =   نام متغیر     نوع متغیر ; 

 :زير هستند یهااين متغیرها دارای ويژگی

 .يابدها تخصیص میها یکر نشود، مقدار اولیه صفر به آنمقدار اولیه آناگر   .1

 .ها تخصیص دهید، فقط يک بار اين عمل انجام خواهد شداگر مقدار اولیه به آن  .2

 .کنندآخرين مقدارشان را نگهداری می  .3

 :به عنوان مثال، دستورات زير را ببینید

 :شوندنمايش داده میاين دستورات مقادير زير با اجرای 
5      1      6        1         7         1 

در . شفود فراخفوانی مفی   ()f1شود و در هر مرتبه تابع اجرا می بار 4حلقه تکرار  ()mainزيرا، در داخل تابع 

 sگیرد، سفپس متغیفر   شود و مقدار يک در آن قرار میبه صورت اتوماتیک تعريف می aاولین فراخوانی، متغیر 

را نمفايش  ( 1و  0) aو  sمقفادير   ،در ادامفه . گیفرد در آن قفرار مفی   0تعريف گرديفده، مقفدار    staticبه صورت 

 #include "iostream.h" 
int a; 

void main() 

{ 

   int a = 1, b; 

   b = a + :: a; 

   cout << b; 

}  

 #include "iostream.h" 
void main() 

{ 

  for (int i = 1; i <= 3; i++) f1(); 

} 

void f1() 

{ 

  int a = 1; 

  static int s = 5; 

  cout << s++ << "\t" << a++ << "\t"; 

} 



 

 

چون اين متغیر به صورت . روداز بین می aدر هنگام برگشت، متغیر . کندها اضافه میدهد و يک واحد به آن یم

در ((. 0)کنفد  آخرين مقدار خودش را نگهداری مفی ) رود از بین نمی sاما، متغیر . اتوماتیک تعريف شده است

مجدداً تعريف  sولی، متغیر . يابدتخصیص می تعريف شده، مقدار يک به آن a، مجدداً ()f1فراخوانی دوم تابع 

 aو  sدهد و يفک واحفد بفه    را نمايش می( 1و  0) aو  sمقادير  ،در ادامه(. دارد مقدار قبلی خودش را)شود نمی

در فراخفوانی  . شودحفظ می sاز بین خواهد رفت و مقدار  aدر هنگام برگشت فراخوانی دوم نیز . کنداضافه می

-مقدار قبلی خودش را حفظ مفی  sدهد و را مجدداً تعريف کرده، مقدار يک را به آن تخصیص می aنیز  ،سوم

 .دهدرا نمايش می 1و  7مقادير  ،و در ادامه( گیردمقدار اولیه نمی)نمايد 

  ایکهحوزهدقترقی،طولعمدرمتغیرهدایقراقدری،محلدی،برنامه. 4 – 4مثالstaticوهمندامرانشدان

 .دهدمی

 . تعريف شده است xهای در اين برنامه چهار متغیر به نام :توضیح

از . يابفد تخصیص مفی  0چون سراسری است به آن مقدار اولیه  ،(()mainقبلتابع)xمتغیرقراقری .1

 .استفاده کرد ()f1و  ()mainتوان در توابع اين متغیر می

از ايفن  . يابفد تخصفیص مفی   10مقفدار   آندر هنگام تعريف بفه   ،(()mainداخلتابع)xمتغیرمحلی .2

 .استفاده نمود ()mainتوان در تابع متغیر فقط می

دهفد و  را به آن تخصیص می 0در هنگام تعريف مقدار اولیه  ،(()f1درداخلتابع)xمتغیراقتاتیک .3

تفوان  یر مفی از اين متغ(. گیرديک بار تعريف شده و مقدار اولیه می)کند آخرين مقدارش را نگهداری می

 . استفاده نمود ()f1در تابع 

يابد و هفر بفار وارد تفابع    به آن تخصیص می 0در هنگام تعريف مقدار  ،(()f1درتابع)yمتغیرمحلی .4

 .يابدبه آن تخصیص می 0مقدار  ،شود، دوباره تعريف شدهمی

 :کندبرنامه به صورت زير عمل می

، نمايفد تعريفف مفی  را  xنیفز متغیفر محلفی     ()main، در برنامفه  دهکرتعريف را   xمتغیر  ()mainقبل از تابع 

تعريفف شفده    xيعنی، مقدار . دهدمینمايش را   xو مقدار  x  isدر ادامه، پیام . ددهرا در آن قرار می 10مقدار 

از نفوع   xدر ايفن تفابع، متغیفر    . دکنفراخوانی میرا   ()f1سپس، تابع . شودنمايش داده میmain() (10 )در تابع 

static متغیفر محلفی    ،يابفد به آن تخصیص مفی  0مقدار اولیه ، گرددتعريف میy     بفه آن   0تعريفف شفده مقفدار

يفک واحفد اضفافه     yو  xسفپس بفه    .(5و  0مقدار )را نمايش داده  yو  xيابد و مقدار متغیر محلی تخصیص می

را ( 1)سراسفری   xو مقفدار  ( ++x ::)کنفد  را يک واحفد اضفافه مفی    xمقدار متغیر سراسری   ،در ادامه. کندمی

-فراخوانی می ()f1سپس، تابع  .دهدرا نمايش میx (1 )مقدار متغیر سراسری  نیز دهد و برنامه اصلینمايش می

. تعريفف شفده اسفت    staticبفه صفورت    xچفون  . شفود اجفرا نمفی   static int x =0، دستور ()f1در تابع . گردد

مقدار  coutدستور . گیرددر آن قرار می 0تعريف شده، مقدار  yکند و متغیر آخرين مقدار خودش را حفظ می



 

  

کند را يک واحد اضافه می xمقدار متغیر سراسری . دهدرا نمايش میy (0 )و مقدار متغیر x (1 )متغیر استاتیک 

 :دهدبنابراين، خروجی زير را نمايش می. دهدرا نمايش می( 7)و مقدار آن 

 
  اولاقدتیدایبرایتعییناینکهعدد.دهدرانمایشمی111تا1ایکهاعداداولبینبرنامه. 4 – 2مثال

:کنیمخیر،ازروشزیراقتفادهمی

 .باشد، اول نیست 7از  تر کوچکاگر عدد   .1

 .باشد، اول است 3از  تر کوچکاگر عدد   .2

 .اگر عدد زو  باشد، اول نیست  .3

. گرددتا نصف خودش تقسیم می 4را نداشته باشد، به اعداد فرد از  اگر هیچ يک از شرايط بیان شده  .4
 .پاير نباشد، اول استبخشفردی  هیچ عدد ر اگر ب

-را برمی false، وگرنه trueاول باشد،  nرا به عنوان پارامتر دريافت کرده، اگر  n، عدد primeتابع  :توضیح

 .گرداند

 
  دتداآنعددداگرعددفردبا د،مجموعوحاصلضرباعددادفدر،ایکهیکعددراخواندهبرنامه . 2مثال،

تدابع)دهددرامحاقبهکرده،نمایشمدیعدد،مجموعوحاصلضرباعدادزوجتاآن(اگرعددزوجبا د)گرنهو

بدهصدورتبازگشدتینو دته دده(mul)وتابعمحاقبهحاصلضربforبااقتفادهازحلوه(sum)محاقبهمجموع

(.اقت

 هدف متغیر تابع 
prime  پارامترn 

i 

که بايد مشخص گردد اول است يا خیرعددی   
 nشمارنده اعداد فرد سه تا نصف 

main i  100تا  1شمارنده اعداد  

#include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
bool prime(int n) 
{ 
 if(n<2)    return false; 
 if(n<4)    return true; 
 if(n%2==0)return false; 
 for (int i = 3; i <= n /2; i += 2) 

     if (n % i == 0) return false; 
 return true; 
} 
void main() 
{ 
 for(int i = 0; i<= 100; i++) 
 { 
   if (prime(i)== true) cout << i << "\t"; 
 } 
 getch(); 
} 

 #include "iostream.h" 
#include "conio.h" 
long sum(int  n) 
{ 
   long s = 0; 
   for ( int i =n; i>= 1; i -= 2) 
     { 



 

 

 
 ایدنبرنامدهبدرای)دهددایکهعددیراخوانده،مجموعوحاصلضربارقامآنرانمایشمدیبرنامه .2مثال

بدرایمحاقدبهمجمدوعwhileاینتابعازحلوده.کنداقتفادهمی()sumDigitمحاقبهمجموعارقامازتابعیبهنام

(.کنداقتفادهمی()mulDigitنمایدوبرایمحاقبهحاصلضربارقامازیکتابعبازگشتیبهنامارقاماقتفادهمی

 

 

 

      s += i; 
      } 
 return s; 
 } 
long  mul(int a) 
{ 
  if ( a  < 1 ) 
  { 
      return 1; 
  } 
  else return ( a * mul(a - 2) ); 
} 
void main() 
{ 
  int  a; 
  cout << "Enter a number:"; 
  cin >> a; 
  cout << "Sum is " << sum(a); 
  cout << "\nMultiply is " << mul(a); 
  getch(); 

} 

 #include "iostream.h" 

#include "conio.h" 
int sumDigit(int  n) 
{ 

  int sum  = 0; 

  while ( n > 0) 

  { 

    sum += n % 10; 

    n = n / 10; 

  } 

 return sum; 

} 
long  mulDigit(int a) 
{ 

  if ( a  == 0  ) 

  { 

      return 1; 

  } 

  else return ( (a  % 10) * mulDigit(a /10) ); 

} 
void main() 

{ 

  int  a; 

  cout << "Enter a number:"; 

  cin >> a; 

  cout << "Sum digit is " << sumDigit( a ); 

  cout << endl << "Multiply digit is " << mulDigit( a ); 

  getch(); 

} 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ایکهعددیراخوانده،حاصلضربارقامفردومجموعارقامزوجآنرامحاقبهکرده،نمایشبرنامه .7مثال

مفردازیکتابعبازگشتیوبرایمحاقبهمجموعارقدامزوجبرایمحاقبهحاصلضربارقادراینبرنامه،)دهدمی

(.ازتابعمعمولیاقتفاده دهاقت

 

 

 

 

 #include "iostream.h" 

#include "conio.h" 

int sumEvenDigit(long  n) 
{ 

   int sum  = 0; 

   while ( n > 0) 

   { 

     if ( n % 10 % 2 == 0 ) sum += n % 10; 

     n /= 10; 

   } 

   return sum; 

 } 
long  mulOddDigit(long a) 

{ 

  if ( a  == 0  ) 

  { 

      return 1; 

  } 

  if ( a % 10 % 2 == 0 ) return (mulOddDigit(a /10)); 

  else return ( (a  % 10) *  mulOddDigit(a /10) ); 

} 
void main() 
{ 

  long  a; 

  cout << "Enter a number:"; 

  cin >> a; 

  cout << "Sum is " << sumEvenDigit( a ); 

  cout << endl << "Multiply is " <<mulOddDigit(a); 

 getch(); 

} 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ایکهدوعددبرنامه .8مثالnوkراخوانده،تماماعدادمضربkتا1هاازومجموعآنnدهددرانمایشمی

(.هاازدوتابعاقتفاده دهاقتومجموعآنkقبهمضرببرایمحا)

 #include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

long sumDividByK(long int, int k); 

void dividByK(long int n, int k); 
int main() 

{ 

  long int n; 

  int k; 

  clrscr(); 

  cout << "Please enter n, k:"; 

  cin >> n >> k; 

  cout << "Result is "; 

  dividByK(n, k); 

  cout << "\t = " <<  sumDividByK(n, k) ; 

  getch(); 

  return 0; 

} 
long sumDividByK(long int n, int k) 

{ 

  long sum = 0; 

  while(n>0) 

  { 

     if((n % k)==0) sum += n; 

     n--; 



 

  

 
  ایکهبرنامه .9مثالnوxمجموع،راخواندهnدهدجملهقریزیررامحاقبهکرده،نمایشمی: 
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  } 

  return sum; 

} 
void dividByK(long int n, int k) 

{ 

   if (n == 0 ) return ; 

   else 

   { 

     if((n % k) == 0)  cout << n <<"\t"; 

     dividByK(--n, k); 

   } 

} 

 #include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

double pow(double x, int n); 

double mul(int s, int n); 
void main() 

{ 

  int n, sign= 1; 

  double x; 

  clrscr(); 

  cout << "Please enter x, n:"; 

  cin >> x >> n; 

  double s = 0; 

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

  { 

    s += sign * pow(x,i)/ mul(i % 2, i); 

    sign = -sign; 

  } 

  cout << "Sum is " << s; 

  getch(); 

} 
double pow(double x, int n) 
{ 

   if (n == 0 ) return (1.0); 

   else 

   { 

      return ( x * pow ( x, n-1)); 

   } 

} 
double mul(int s, int n) 

{ 

 double m = 1.0; 

 for(int i = s + 2; i <= n ; i +=2) 

 { 

    m *= i; 

 } 

 return m; 

} 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
را  nو  mul() ،sگرداند و تابع را برمی nبه توان  xرا دريافت کرده،  nو  pow() ،xدر اين برنامه، تابع  :توضیح

-را ضفر  مفی   nتفا   1اعداد ففرد   يک باشد، sاگر . گردانددريافت کرده، مخر  کسر را محاسبه کرده، برمی

 .گرداندرا با هم ضر  کرده، برمی nتا  7برابر صفر باشد، اعداد زو   sنمايد ولی، اگر 

  بهکهنمایدمیمساحتوحجمآنرابااقتفادهازیکتابعمحاقبه،ایراگرفتهایکه عاعکرهبرنامه .11مثال

.دهدمیهارانمایشبرنامهاصلیآندروگرداندمیاصلیبرصورتارجاعبهبرنامه

r * 3.1415 = حجم کره
3
r * 3.1415 = مساحت کره                           4/3 * 

2
 * 4  

 #include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

void computeSphere(float,float&,float&); 
void main() 
{ 

 float v,s,r; 

 cout << "Enter r:"; 

 cin >> r; 

 computeSphere(r, v, s); 

 cout << "v = " << v << "\t" << "s = " <<s << endl; 

 getch(); 

} 
void computeSphere(float r, float& v,float& s) 
{ 

 const float PI =3.14; 



 

  

 
( شفعاع ) s&و ( حجفم ) v&، (شفعاع ) rهفای  ، سه پارامتر به نفام ()ComputeSpereدر اين برنامه، تابع  :توضیح

شفان را بفه   باشفند کفه تغییفرات   از نوع ارجاع مفی  v&و  s&اما، پارامترهای . از نوع مقدار است  rپارامتر . دارد

 . گردانندبرمی( man)اصلی )برنامه 

 مسائل حل شده در سایت. 4 – 12

|-|||ه، حاصل عبارت را خواند yو  xای که برنامه  .1 yyx دهدرا محاسبه کرده، نمايش می. 

-فی معادل آن را برمفی خوانده، توسط تابعی مقدار حر 100تا  0ای که نمره را به صورت عددی از برنامه  .2

، Bباشفد، حفرف    90تفا   00، اگر نمفره بفین   Aباشد، حرف  100تا  90اگر نمره بین )دهد  گرداند و نمايش می
 (.دهدرا نمايش می F، وگرنه حرف Cباشد، حرف  00تا  00چنانچه نمره بین 

، سفاعت، دقیقفه و ثانیفه    که سن فردی را به سال، ماه، روز دريافت کرده، توسفط تفوابعی بفه روز    ایبرنامه  .3

 (.روز است 40روز و هر ماه  400هر سال، )دهد گرداند و نمايش می تبديل کرده، برمی

را خوانفده، توسفط تفابعی     یای کفه حقفوق کارمنفد   برنامه  .4

دهفد   حقوق کارمنفد را محاسفبه کفرده، نمفايش مفی     ر مالیات ب

 (:شودمالیات از طريق جدول زير محاسبه می)

عفدد را از طريفق    0اصل ضر  ارقام باالی ای که حبرنامه  .5

 .دهدتابع محاسبه کرده، نمايش می

 .دهدای که حاصل جمع ارقام زو  عددی را از طريق تابع بازگشتی محاسبه کرده، نمايش میبرنامه  .6

 .دهدرا نمايش می xکاراکتر  10سطر  nرا خوانده و با استفاده از يک تابع در  nای که برنامه  .7

ترم دانشجويی را گرفته، با استفاده از يک تفابع نمفره نهفايی دانشفجو را     ی که نمره پايان ترم و میانابرنامه  .8

 (.است 0.0* نمره پايان ترم +  0.3*  ترم انیمنمره نهايی دانشجو برابر با نمره ) محاسبه و برگرداند 

 .دهدای که استفاده از متغیرهای محلی و سراسری را نمايش میبرنامه  .9

ای از قبیل طول، عرض و ارتفاع را دريافت کرده، با استفاده از تابعی حجفم  ای که اطالعات جعبهنامهبر .11

 .ارتفاع است* عرض * حجم جعبه برابر با طول . کندجعبه را محاسبه می

ای که قیمت کاال و درصد تخفیف را درياففت کفرده، بفه تفابعی ارسفال کنفد، و ايفن تفابع میفزان          برنامه .11

 .شود را برگرداند و در برنامه اصلی میزان تخفیف نمايش داده میتخفیف کاال

 v = PI * r * r * r * 4/3; 

 s = PI * r * r * 4; 

} 

 مالیاتد درص تا از

0 483000 0 
483001 600000 %10 
600001 1000000 %15 

1000001 2000000 %20 
2000001 99999999 %30 



 

 

کنفد   ای که میزان موجودی حسا  بانکی را به همراه درصد بهره ساالنه دريافت کرده، تعیین مفی برنامه .12

رسفد   بفه مبلفخ خاصفی مفی    ( بدون برداشت بهفره و هفیچ مبلغفی از حسفا     )پس از چند سال موجودی حسا  

 (.گرددسال توسط تابعی محاسبه می موجودی انتهای هر)

کند کفاراکتر خوانفده شفده رقفم،     ای که کاراکتری را از ورودی خوانده، توسط توابعی تعیین میبرنامه .13

 .حرف بزرگ يا حرف کوچک است

 : دهدرا خوانده، حاصل عبارت زير را نمايش می nای که برنامه .14

1! + 2! + 3! + . . . + n! 

 .ی محاسبه فاکتوريل و تابع ديگری برای محاسبه مجموع دارداين برنامه تابعی برا 

 :دهدرا خوانده، حاصل عبارت زير را نمايش می nای که برنامه .15
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 .برای محاسبه فاکتوريل و تابع ديگری برای محاسبه مجموع داردتابعی اين برنامه   

 :دهدزير را نمايش میرا خوانده، حاصل عبارت  nو  xای که برنامه  .16
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 .ددارو مجموع ( xn)اين برنامه توابعی برای فاکتوريل، توان 

 :دهدرا خوانده، حاصل عبارت زير را نمايش می nو  xای که برنامه  .17
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 :دهدرا خوانده، حاصل عبارت زير را نمايش می nو  xای که برنامه  .18
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ای که دو مقدار عددی را خوانده، سپس توسط تابعی به عفدد اول يفک واحفد اضفافه نمايفد و از      برنامه .19

. در اين برنامه دو تابع نوشته شده است) دهد ها را در برنامه اصلی نمايش میعدد دوم يک واحد کم کرده آن

در اين صورت تغییفرات  . کندپارامتر با مقدار فراخوانی میکه پارامترها را به صورت ارسال  incdecتابع اول، 

دو پفارامتر نفوع ارجفاع را     incdec1امفا، تفابع   . گفردد آرگومان مجازی بفرای پارامترهفای واقعفی ارسفال نمفی     

 (.گرداندها را به برنامه اصلی برمیپايرد و مقادير تغییر يافته آن می

 .دهدرا با يک تابع محاسبه کرده، نمايش می kدر مبنای  xرا خوانده، لگاريتم  kو  xای که برنامه .21



 

  

 .دهدای که عددی را خوانده ريشه دوم عدد را نمايش میبرنامه .21

عدد )دهند دهد، سه عدد تشکیل مثلث را نمیای که سه عدد را خوانده، توسط تابعی تشخیص میبرنامه .22

، سفه عفدد   (گردانفد عفدد يفک را برمفی   )دهنفد  مفی الزاويه را ، سه عدد تشکیل مثلث قائم(گرداندصفر را برمی

را  االضفالع  یمتسفاو ، سه عدد تشکیل مثلفث  (گرداندرا برمی 7عدد )دهند الساقین را میتشکیل مثلث متساوی

 .گرداندرا برمی -1، وگرنه عدد (گرداندرا برمی 4عدد )دهند می

 .دهدای که حرکت جت را نمايش میبرنامه .23

 .دهدهای مختلف دور خورشید را نمايش مینظومهای که چرخش مبرنامه .24

در ادامفه اسفتوانه   . شفود کند و اين دايره تدريج به استوانه تبفديل مفی  ای رسم میای که ابتدا دايرهبرنامه .25

 .گردد تا يک تصوير زيبا ايجاد گرددتر شده به تدريج به نقطه شروع رسم دايره وصل میبزرگ

کنفد   تبديل مفی  bبه مبنای  10را به روش بازگشتی از مبنای  nخوانده، عدد  را bو  nای که اعداد برنامه .26

(bاست 10تر از ، مبنای کوچک.) 

 :کندام را محاسبه میnای که با روش بازگشتی مقدار مشتق برنامه .27

 )(
)( ax

x

e
nd
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 :آيدمشتق بگیريم، رابطه بازگشتی زير به دست می n(eax)اگر از تابع 

(eax)n = n × (eax)n-1 

درجه را در خروجی با فرمت جدول بندی مناسفب   80تا  1های زو  زاويه tanو  sin ،cosای که برنامه .28

) دهد تا سه رقم اعشار نمايش می
o

DR

180
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1415.3
 آن گاه  

180

*1415.3
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D
R  کهD حسفب  ر زاويه ب

 (.حسب راديان استر زاويه ب Rدرجه و 

 :دهدجمله دنباله زير را به کمک تابع بازگشتی نمايش می 10که  ایبرنامه .29

n == 1F(1) = 2 اگر

F(n) = 2 * F(n – 1) + 1وگرنه،

F(x) = 5xای که حاصل عبارت برنامه .31
2
 – 3x + 4  را برای مقادير صحیح و اعشاریx   با دو تابع همنفام

 .کندمحاسبه می



 

 

کند ای که قاعده و ارتفاع مثلث را خوانده، با استفاده از دو تابع همنام مساحت مثلث را حسا  میبرنامه .31

تواننفد دو عفدد صفحیح يفا دو     ارتفاع و قاعده مفی (. مساحت مثلث برابر با قاعده ضر  در نصف ارتفاع است)

 .عدد اعشاری باشند

آن را بفه حفروف کوچفک تبفديل      ifو  +از عملگفر   ای که کاراکتری را خوانده، بفدون اسفتفاده  برنامه .32

 (.شوداين عمل توسط تابعی انجام می)کند  می

حرف کوچک بفود  ( XORبا عملگر ) ifای که يک کاراکتر را خوانده، بدون استفاده از عملگر برنامه  .33

 .کندآن را به بزرگ تبديل کند يا اگر حرف بزرگ بود آن را به حرف کوچک تبديل می

F(x, n) = xرا خوانده، حاصل تابع  nو  xای که برنامه .34
n! دهدرا نمايش می. 

-ای که با استفاده از تابعی طول و عرض پنجره را دريافت کفرده، برففک تلويزيفون را ايجفاد مفی     برنامه .35

 .نمايد

 :دهدرا خوانده، حاصل عبارت زير را نمايش می nو  xای که برنامه .36
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هفای خفالی را   ی که اطالعات زمین بازی جورچین را خوانده، بفا اسفتفاده از تفابعی انفديس خانفه     ابرنامه .37

 .دهددهد و تابع ديگری شماره سطرهايی که در آن سطر خانه خالی قرار ندارد را نمايش مینمايش می

نمايد وصل می های ماوس را به همتابعی که دنباله کلیک. دهدتوابعی که اعمال تعیین شده را انجام می .38

کند يا نه و تابعی های ماوس شکل بسته ايجاد میای از کلیککند دنباله، تابعی که تعیین می(نمايش گرافیکی)

 .های ماوس قرار دارد يا خیرنمايد آيا در داخل ناحیه کلیکيک نقطه را دريافت کرده و تعیین می

، AND ،ORی خوانده، توسط تفوابعی حاصفل   را از ورود( يک و صفر) ای که دو مقدار منطقی برنامه .39

NAND ،XOR  وNOR دهدرا محاسبه کرده، نمايش می . 

 : دهدای که با استفاده از يک تابع بازگشتی خروجی زير را نمايش میبرنامه .41

********* 
******* 

***** 
*** 

* 

 :دهدای که با استفاده از تابع بازگشتی خروجی زير را نمايش میبرنامه .41
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 هاتمرین. 4 –13

 . کند  جمله سری فیبوناچی را به روش بازگشتی تولید nای بنويسید که  برنامه  .1

ای را بفر حسفب ففوت و ايفنچ درياففت کفرده، معفادل آن را بفر حسفب متفر و            ای بنويسید که فاصله برنامه  .2

حفداقل از سفه تفابع    . اينچ اسفت  17متر و هر فوت سانتی 100متر، يک متر  4039/0هر فوت . کند سانتیمتر بیان 

 .يکی برای ورودی، يکی برای انجام محاسبات و يکی برای خروجی. استفاده کنید

                 :گردد جسم به صورت زير محاسبه میو نیروی جایبه بین د  .3

d

mmg
f

2

2*1*


 

m1  ،جففرم جسففم اولm2  ،جففرم جسففم دومd سففم و فاصففله بففین دو جg   ثابففت جهففانی جایبففه بففا مقففدار

6.693*10
-8

 cm(g,sec) که با استفاده از دو تابع مقدار نیروی جایبه را محاسبه کند بنويسیدای  برنامه. است. 

 : برای اين منظور، فرمول زير وجود دارد. يکی از مشکالت هواشناسی محاسبه شاخص سردی باد است  .4
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V بايد بر حسب متر بر ثانیه، ، سرعتt  گراد یسانتدما بر حسب درجه ،(t <= 10)   وW  شاخص سردی باد

 . دهد خوانده شاخص سردی باد را نمايش  که با استفاده از يک تابع، سرعت باد و دما را  بنويسید ای برنامه. است

عی تعفداد تکفرار رقفم در عفدد را     ای بنويسید که يک عدد و يک رقم را خوانده، بفا اسفتفاده از تفاب    برنامه  .5

 . کند گرداند و چاپ  بر

 . کند را محاسبه x را خوانده، مقدار سینوس زاويه   nو  xای بنويسید که  برنامه  .6
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 خروجی قطعه برنامه زير چیست؟  .7
 #include  <iostream.h> 

#include  <conio.h> 

int x, y; 

void  f1(); 

void main(void) 

 {  

  cout << "\n x = " << x; 

  f1(); 

  cout << "\n y = " << ++y; 

  cout << "\n x = " << x++; 

 } 

void f1() 



 

 

 { 

   int y = 10; 

   cout << "\n y = " << y; 

   x += 10; 

   cout << "\n x = " << x++; 

 } 

مجموع فاکتوريل ارقام آن عدد برابر بفا خفود عفدد     کند که را چاپ  که اعداد سه رقمی  بنويسیدای  برنامه  .8

 :به عنوان مثال، فرمول زير را در نظر بگیريد. باشد
n3n2n1  =  n1! + n2!  + n3! 

و رقم چهفارم بفه    1کند که مجموع رقم اول به توان  را چاپ  که کلیه اعداد چهار رقمی  بنويسیدای  برنامه  .9

 .به عنوان مثال، داريم. باشد 4و رقم سوم به توان  7ان برابر با مجموع رقم دوم به تو 3توان 

17    =10   +1  =1  +10  =37  +14  =11  +73  =7131 

تابع، تفاضل حاصل ضر  و حاصل تقسیم . که دو عدد را خوانده، به تابعی ارسال کند بنويسید ای برنامه .11

بفار آن را  و سفازی کنیفد و د   های تابع پیفاده  قالبتوابع را به صورت . ها را محاسبه کرده، به برنامه برگرداندآن

 .سازی شود پیاده templateاين تابع با استفاده از  . برای اعداد صحیح و اعشاری فراخوانی نمايید

اگر حاصل مجموع . کند که عدد صحیح مثبتی را خوانده، مجموع ارقام آن را محاسبه  بنويسیدای  برنامه .11

برای انجام اين کار از )شود  حاصل یرقمعدد يک  تاًينهاين روند را ادامه داده تا نبود، ا ارقام، عدد يک رقمی 

 (.يک تابع بازگشتی استفاده شود

کند و بفه خروجفی    که اضالع مثلثی را خوانده، مساحت آن را به کمک تابعی محاسبه  بنويسیدای  برنامه .12

 :شود ير محاسبه میباشند، مساحت آن با فرمول ز cو  a ،bاگر اضالع مثلثی . ببرد
p = (a + b + c) / 2 

))()(( cpbpapp     =مساحت مثلث 

بخفش پفاير    10کنفد بفر    را گرفته، تعیین مفی ( رقمی 1000حتی )که يک عدد بزرگ  بنويسیدای  برنامه .13

عددی بر سه بخش پفاير اسفت کفه    . بخش پاير باشد 0و  4بخش پاير است که بر  10عددی بر . است يا خیر

رقفم  )باشد  0بخش پاير است که رقم يکان آن صفر يا  0موع ارقام آن بر سه بخش پاير باشد و عددی بر مج

 (.باشدر بخش پاي 0يکان آن بر 

کنفد، بفه    را چفاپ   100و  1ای بنويسید که يک رقم را از ورودی خوانده، تمام اعداد صحیح بین  برنامه .14

به عنوان مثفال، رقفم   . ر و مکعب اين اعداد وجود داشته باشد، مجاو100تا  1طوری که رقم دريافتی در اعداد 

، 14کند، زيرا در  يکی از اعدادی است که رقم يک در آن شر  صدق می 14را از ورودی بخوانیم، عدد ( 1)

 (.برای تشخیص وجود رقم در عدد، مجاور و مکعب عدد از يک تابع استفاده کنید)وجود دارد  7187و  108



 

  

تفابع تفاضفل حاصفل ضفر  و     . کنفد  خواند به تفابعی ارسفال    سید که دو عدد را از ورودی ای بنوي برنامه .15

 . گرداند و برنامه اصلی اين حاصل را نمايش دهد ها را محاسبه کرده، به برنامه برحاصل تقسیم آن

و نمايش  کند ها را محاسبه  خوانده و توسط تابعی میانگین آن که سه عدد را از ورودی  بنويسید ای برنامه .16

 .دهد

خوانده و توسط يک تابع بازگشفتی، شفمارش معکفوس از     که يک عدد را از ورودی  بنويسید ای برنامه .17

 (.کند ها را در خروجی چاپ  شماره)آن عدد به يک را انجام دهد 

آرگومفان اول  . رسفاند  پايرد و آرگومان اول را به توان آرگومفان دوم مفی   تابعی که دو آرگومان را می .18

کفه از ايفن تفابع     بنويسید ای برنامه. و آرگومان دوم يک مقدار صحیح مثبت يا منفی است doubleدار يک مق

 .کند استفاده 

را به  14:25بايد  مثالً. ساعت تبديل کند 17ساعت به  73که نمايش زمان را از حالت  بنويسید ای برنامه .19

 . تبديل نمايد 2:25pmصورت 

مثالًشود،  بیان می به صورت کسری معموالًقیمت سهام  .21
8

7
يفا   2,

2

1
کفه ارزش   بنويسفید ای  برنامفه . 8,

قسمت کسری را نیز به صفورت دو عفدد صفحیح    . سهام را به صورت دو عدد صحیح و کسری از کاربر بگیرد

کند که سه پارامتر  استفاده  برای تبديل سهام از يک تابع)نمايد  دريافت ( عدد اول صورت و عدد دوم مخر )

 (.گرداند بر doubleرا گرفته، ارزش سهام را به صورت 

دالر و برای هر ساعت اضافه يا بخشفی از سفاعت اضفافه     7پارکینگی برای توقف تا سه ساعت، حداقل  .21

کنید فرض . دالر است 10ساعتی  73حداکثر مبلخ قابل پرداخت برای هر دوره . گیرد دالر می 0/0ساعت  4بر 

کفه مبلفخ پرداختفی را بفرای مشفتريان       بنويسفید ای  برنامه. کند ساعت توقف نمی 73که هیچ خودرويی بیش از 

کاربر برای هر مشتری ساعات و دقیقفه  . کند و مبلخ پرداختی مشتری، مبلخ کل پرداختی را چاپ نمايد دريافت 

 .تابعی مبلخ پرداختی را محاسبه و برگرداند. کند توقف را وارد 

 : که با استفاده از چند تابع اعمال زير را انجام دهد بنويسید ای برنامه .22

 . ها برابر باشند را چاپ کند رقم اول و دوم آن که یرقم تمام اعداد دو .1

 . ها صفر باشد را چاپ کندرقم وسط آن که یرقمتمام اعداد سه  .7

 .را نمايش دهد رقم سوم باشد تر ازمجموع رقم اول و دوم کوچک که یرقمتمام اعداد سه  .4



 

 

يعنی رقفم اول برابفر رقفم چهفارم و      .(7447 مثالً) ، را نمايش دهدقرينه يکديگرند که یرقمتمام اعداد چهار  .3

 .رقم دوم برابر رقم سوم باشد

ترين مقسوم علیه مشترک دو عدد را محاسبه که با استفاده از يک تابع بازگشتی بزرگ بنويسیدای  برنامه .23

 . پ کندو چا

 . دهد گرفته و تقويم ساالنه را نمايش  که اولین روز سال را  بنويسید ای برنامه .24

دو عدد فرد اولی که مجمفوع  )های عدد اول که يک عدد زو  را گرفته، تمام دوتايی بنويسید ای برنامه .25

ا وارد کنفد، خروجفی بفه    ر 77به عنوان مثال، اگر کاربر عدد . دهد را نمايش ( ها برابر با آن عدد زو  باشد آن

 .صورت زير نمايش داده شود

3   +   19   =  22 

5   +   17   =  22 
11  +   11   =  22 

ها يک عدد را مثلثفی  به عنوان مثال، آن. کردند بندی می يونانیان باستان اعداد را به صورت هندسی دسته .26

تابعی به نفام  . ، در يک تقارن مثلثی بچینند(ريگ به اندازه عدد)توانستند با آن تعدادی ريگ  نامیدند که می می

isTrain 1اگفر عفدد مثلثفی باشفد، مقفدار      . دهد، عدد مثلثی است يا خیفر  که يک عدد را گرفته تشخیص می ،

 : اند دوازده نمونه عدد مثلثی در زير آمده. گرداند وگرنه مقدار صفر را برمی

               00         00      30       40      79      71       10       10     0    4    1     0 

 .ای بنويسید که از اين تابع استفاده نمايدبرنامه

انفد  چند عدد مربعفی عبفارت  . دهد، يک عدد مربعی است يا خیر که تشخیص می isSquareتابعی به نام  .27

 : از

       0           1         4      9      16     25      36      49      64      81   100    121     … 

.ای بنويسید که از اين تابع استفاده نمايدبرنامه



 

  

 

 فصل

2 
گرهاها و اشارهها، رشتهآرایه        

 

. کفرد اند، هر متغیر حداکثر يفک مقفدار را در يفک لحظفه نگهفداری مفی      هايی که نوشته شدهتاکنون برنامه

 :به عنوان مثال، دستورات زير را در نظر بگیريد. شودن داده فعلی میجايگزي جديديعنی، داده 

 

 

 

 

 

ر تف  بزرگ حال، اگر بخواهید اعدادی که. دهندها را نمايش میعدد را خوانده، میانگین آن 0اين دستورات 

هفای خوانفده شفده در    داده در اين برنامفه . داريد ازینهای خوانده شده از میانگین هستند را نمايش دهید، به داده

num عدد، فقط پنجمین عدد در  0بنابراين، پس از خواندن . گیرندقرار میnum برای حل اين مسئله . قرار دارد

 :توان به دو طريق عمل کردبرای اين منظور می. های خوانده شده را نگهداری نمودبايد داده

اين روش دو . در نظر گرفت و هر داده را در يک متغیر یخیره کرد( های متفاوتبا نام)توان پنج متغیر می  .1

 :اند ازمشکل عمده دارد که عبارت

  (.همه اين متغیرها را بايد معرفی کرد)د خواهد شدها نیز زيااگر تعداد مقادير زياد شود، تعداد متغیر 

  توان برای پردازش مقادير استفاده نموداز حلقه تکرار نمی. 

 .باشدلاا، اين روش معقول نمی

ای از عناصفر اسفت کفه دارای    آرايه مجموعفه . استفاده کرد 18آرایهجديدی به نام  توان از ساختار دادهمی  .2

 :های زير باشندويژگی

  همفان  گرفته شفود های حافظه در نظر اگر چند نام برای خانه. باشندیکنامانه از حافظه که دارایچند خ ،

 .وجود خواهد داشتهای تکرار مشکل تعريف متغیر و ریر قابل پردازش بودن توسط حلقه

   وع چون، اگر عناصر آرايه از يفک نف  . در حافظه یخیره شوند پشتقرهمصورتباشند و به  یکنوعدارای

بايفد   بنفابراين، عناصفر آرايفه   . نشوند، پیمايش عناصر مشکل خواهد شفد  یخیره پشت سرهمنباشند و به صوت 
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.Array 

 int sum = 0, num; 
for(int i=1; i <= 5; i++) 

{ 

  cout << "enter a number:" 

  cin  >> num; 

  sum += num; 

} 

cout << (float) sum / 5; 



 

 

، (همان نام آرايه) یخیره گردند تا با داشتن آدرس شروع آرايه پشت سرهمدارای يک نوع باشند و به صورت 

 :شودجام میاين عمل به صورت زير ان. بتوان آدرس هر خانه را به سادگی حسا  کرد

امiآدرسخانه =آدرس روعآرایهi * sizeof +  (نوعآرایه);

بفه صفورت زيفر     سفوم   خانهباشد، آدرس شروع int ،1000از نوع  aبه عنوان مثال، اگر آدرس شروع آرايه 

 :گرددمحاسبه می
= 1000 + 3 * sizeof (int) = 1000 + 6 =1006آدرس روعخانهقوم

هفا،  به همین دلیل نفام ديگفر آرايفه   . شوداستفاده می( شماره خانه) 14اندیسه عناصر آرايه از برای دسترسی ب

 :اند ازها چند نوع باشند که عبارتتوانند با توجه به تعداد انديس آنها میآرايه. است دارهایاندیسمتغیر

 .دارای يک انديس هستندهاییکبعدی،آرایه  .1

 .دو انديس هستند دارای هایدوبعدی،آرایه  .2

 .دارای چند انديس هستندهایچندبعدی،آرایه  .3
 .آموزيمهای يک بعدی و دو بعدی را میدر اين کتا  آرايه

 های یک بعدیآرایه. 5 – 1
هفا بايفد دو عمفل    برای استفاده از آرايه. های يک بعدی، يک انديس دارندطور که بیان گرديد، آرايههمان

 :زير انجام شود
تعريفف آرايفه بفه    . ها نیز مانند متغیرهای معمولی بايد قبفل از اسفتفاده تعريفف گردنفد    آرايه فآرایه،تعری .1

 :باشدصورت زير می

نامآرایهنوعآرایه]تعدادعناصر[;

در گیرد و يکی از انواع شناخته شفده  های آرايه قرار میکند که در خانهرا تعیین می یا دادهنوع  ،نوع آرايه
C++   تعددادکنفد و  هفا پیفروی مفی   شناسفه  یگاار ناماز قانون  ،باشد، نام آرايهمیيا تعريف شده توسط کاربر

 :به عنوان مثال، دستور زير را در نظر بگیريد. کندهای آرايه را تعیین می، تعداد خانهعناصر
float    a[5]; 

 .دهستنهای عددی اعشاری های آن دادهکه خانهکند خانه تعريف می 0با  aای به نام اين دستور، آرايه
طور که بیفان گرديفد، بفرای دسترسفی بفه عناصفر آرايفه از انفديس آن بفه          همان دقترقیبهعناصرآرایه، .2

 :شودصورت زير استفاده می

نامآرایه]اندیس[

بنابراين، حفداکثر   .شوداز صفر شروع می ++Cانديس آرايه در . کندانديس، شماره خانه آرايه را تعیین می

به صورت  ،عنصر 0با ای يعنی، آرايه. است ]تعدادعناصرآرایه-1[تواند بپايرد، برابر بامقداری که انديس می

 : شودزير نمايش داده می
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.Index 



 

  

   a[0]          a[1]        a[2]          a[3]          a[4]

 
 3ی انفديس  بینیفد، آخفرين خانفه آرايفه دارا    مفی  در شکل طور کههمان

  :اکنون دستورات زير را ببینید .است

را نمفايش  ( a[2])خواند و دستور دوم، مقدار عنصر سفوم آرايفه   را می( a[2])دستور اول، عنصر سوم آرايه 

 .دهدمی

 مقداردهی به عناصر آرایه. 5 -2
 :اند ازعبارت هااين روش. توان به عناصر آرايه مقدار دادبه سه روش می 

 های مجزامقداردهی به عناصر آرایه به صورت خانه. 5 – 2 – 1

به عنوان مثال، دسفتورات  . ديابهای آرايه به صورت مجزا و مستقل مقدار تخصیص میدر اين روش به خانه

 :زير را ببینید

 
 

 7، 1، 0های را به ترتیب در خانه 10 و 4، 17، 10رده، مقادير عنصر تعريف ک 3را با  aاين دستورات، آرايه 
 (:شکل زير)دهند آن قرار می 4 و

10        12          3       15

a[0] a[1] a[2] a[3]

 

 مقداردهی اولیه به آرایه در هنگام تعریف آن. 5 – 2 – 2

 :افتددو حالت اتفاق می ،ای در هنگام تعريف مقدار اولیه تخصیص ندهیداگر به آرايه

در اين صفورت آرايفه بفه صفورت سراسفری تعريفف        .تعریف ودقراقری()mainیهقبلازتابعاصلیآرا  .1

قرار  ()mainبه عنوان مثال، اگر دستور زير قبل از تابع . شوددر نظر گرفته میگردد، مقادير عناصر آن صفر  می

 :گیرد، مقادير عناصر آن صفر خواهند شد

0            0          0           0

a[1] a[2] a[3]a[0]

int    a[4]; 

 
هفای آن تعريفف   در اين صورت مقدار اولیه خانفه  .تعریف ودبهصورتمحلیرایهدرداخلیکیازتوابعآ  .2

در يکی از توابع تعريف شود، مقادير عناصر آن نامشخص  aآرايه با دستور زير به عنوان مثال، اگر . شده استن

 :است

   ?          ?          ?          ?

a[1] a[2] a[3]a[0]

int    a[4];  

 

 cin  >> a[2]; 
cout << a[2]; 

 int a[4]; 

a[0] = 10; a[1] = 12; a[2] = 3; a[3] = 15; 



 

 

-به صورت زير انجام مفی اين عمل . به عناصر آن مقدار اولیه تخصیص دادتوان در هنگام تعريف آرايه می

 :دشو
نامآرایهنوعآرایه]تعدادعناصر[=}موادیرآرایه{;

 : در هنگام تخصیص مقادير به آرايه بايد به نکات زير دقت کرد 

 : ان مثال، دستور زير را ببینیدبه عنو. شوندد، با کاما از يکديگر جدا میمقادير بیش از يکی باش اگر  .1

int    a[5]  = {1, 12, 5, 7, 13}; 

دهفد   را به عناصر آن تخصیص مفی  14و  7، 0، 17، 1تعريف کرده، مقادير عنصر را  0با  aاين دستور آرايه 

 (: شکل زير)

   1         12          5          7          13

a[1] a[2] a[3]a[0] a[4]

 
عناصر آرايه کمتفر باشفد، بقیفه عناصفر صففر       دهید، از تعداداگر تعداد مقاديری که به آرايه تخصیص می  .2

 :به عنوان مثال، دستور زير را ببینید. منظور خواهند شد

int    a[ 5]  = {1, 5, 12}; 

تخصفیص   را بفه عناصفر آن  و صففر   17، 0، 1تعريف کفرده، مقفادير   را  aعنصری به نام  0اين دستور آرايه 

 (: شکل زير)دهد می

   1         5          12          0          0  

a[1] a[2] a[3]a[0] a[4]

 
تعداد عناصری که بفه آن   برابر بااگر در هنگام تعريف آرايه تعداد عناصر آن مشخص نگردد، طول آرايه   .3

 : به عنوان مثال ، دستور زير را ببینید. ، خواهد شديابدمیتخصیص 

int    a[]  = {1, 7, 13, 14}; 

خصفیص  ترا بفه عناصفر آن    13و  14 ،7 ،1تعريف کفرده، مقفادير   را عنصر  3 با aای به نام اين دستور آرايه

 (:  شکل زير)دهد می

   1         7          13          14 

a[1] a[2] a[3]a[0]

 

  cin و شیء حلقه تکرارعناصر آرایه با به دهی مقدار. 5- 2 – 3

در اين صفورت  . تعیین کرد  cinو شیء  for، while تکرار نظیر هایتوان با حلقهمقادير عناصر آرايه را می

عناصفر آرايفه   بفه  بفرای تخصفیص مقفادير    يا دسفتوراتی  دستور شامل آن  بدنهيجاد نمود که ا for بايد يک حلقه

 :به عنوان مثال، دستورات زير را در نظر بگیريد. باشد

 

-چهار مقدار را خوانده و در خانهاين دستورات 

 رد)دهنفد  ای تعريفف شفده، دسفتور اول قفرار مفی     ه

 int a[4]; 

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

{ 

 cout << "Enter a number:"; 

 cin >> a[i]; 

} 



 

  

 (.دهندآرايه قرار می

 نمایش عناصر آرایه. 5 – 3
 :از اندبرای نمايش عناصر آرايه دو روش وجود دارد که عبارت

 نمایش مقادیر هر عنصر به صورت مجزا. 5- 3 – 1

عنفوان مثفال، دسفتورات زيفر را     بفه  . توان مقادير عناصر آرايه را نمفايش داد می coutدر اين روش، با شیء 

 :ببینید

ای بففا سففه عنصففر تعريففف  دسففتور اول، آرايففه

، 0های را به ترتیب به خانه 7و  0، 10کرده، مقادير 

نمفايش  ( ولین خانهاز آخرين به ا)دهد و دستور دوم، عناصر آرايه را به صورت معکوس آن تخصیص می 7و  1

 .دهدمی

 نمایش عناصر آرایه با حلقه تکرار. 5 – 3 – 2

بفه عنفوان مثفال،    . تفوان نمفايش داد  مفی  coutو شفیء   for ،whileهفای تکفرار نظیفر    عناصر آرايه را با حلقه

 :دستورات زير را مشاهده کنید

را  aعنصففر بففه نففام  0ای بففا دسففتور اول، آرايففه

-را بفه خانفه   0و  9، 7، 0، 10تعريف کرده، مقادير 

های آرايفه   مقادير خانه coutو شیء  forدهد و دستور دوم، با استفاده از حلقه آن نسبت می 3و  4، 7، 1، 0های 

 :دهدرا به صورت زير نمايش می
10        5         7           8            0 

 دهددبا ندرانمدایشمدیعدد6ازمیانگینرتبزرگعددراخوانده،اعدادیکه6ایکهبرنامه .2 – 1مثال

 (.با دهدفاینبرنامه،آ ناییباچگونگیتعریفآرایه،موداردهی،پیمایشونمایشعناصرآنمی)

 int   a[] = {10, 5, 7}; 
cout << a[2] << a[1] << a[0]; 

 int   a[5] = {10, 5, 7, 8}; 
for(int i = 0; i< 5; i ++) 

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

 #include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

const int n = 5; 
void main() 

{ 

 float a[n]; 

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

 { 

   cout <<"Enter number[" << i+1 << "]:"; 

   cin >> a[i]; 

 } 

 float sum = 0; 

 for (int i = 0; i < n; i++)   sum += a[i]; 

 float aver = sum / n; 

 cout   << "Average is  " << aver << endl; 

 for(int j = 0; j < n; j++) 

   if (a[j]> aver)  cout << "\t" << a[j]; 



 

 


-عفدد را مفی   0با استفاده از يک حلقه تکرار،  ،تعريف کردهرا عنصر  0ای با اين برنامه، ابتدا آرايه :توضیح

مجمفوع عناصفر آرايفه را محاسفبه      دوم، forسپس، بفا اسفتفاده از حلقفه    . دهدقرار می ن های آخواند و در خانه
عناصفر آرايفه کفه بیشفتر از میفانگین       سفوم  forدهد و در پايان، با استفاده از حلقه قرار می sumدر متغیر  ،نموده

(avg )دهدمقادير آرايه هستند، را نمايش می. 

 تولید اعداد تصادفی. 5 – 4
 :اند ازو تابع عبارتاين د. برای تولید اعداد تصادفی دو تابع وجود دارند

برای تولید اعداد تصفادفی  . گرداندتولید کرده، برمیرا  47707تا  0يک عدد تصادفی بین ،()randتابع .1

 :قرار داد ()randتوسط اين تابع بايد دستور زير را قبل از اجرای تابع 

randomize; 

رود و بفه صفورت زيفر اسفتفاده     بفه کفار مفی    n – 1تفا   0برای تولید عدد تصفادفی بفین   ،()randomتابع .2

 :شود می

random(n); 

را  stdlib.hد فايل يبنابراين، قبل از استفاده از اين توابع با. قرار دارند  stdlib.hاين دو تابع در فايل سرآيند 

 <include <stdlib.h#:                                                              برنامه اضافه کردصورت زير به به 

  دهددوعناصدرایقدرارمدیراتولیدکرده،درآرایه8111تا1عددتصادفیبین7ایکهبرنامه .2 – 2مثال

.دهدآرایهراازآخرینعنصربهاولینعنصرنمایشمی

، (()createRandتفابع  )اين برنامه يک تابع برای تولید اعداد تصادفی و قرار دادن آن در عناصر آرايه دارد 

تفففابع )يفففک تفففابع بفففرای نمفففايش عناصفففر آرايفففه دارد   

printArray() )    و تابع ديگری برای نمفايش عناصفر آرايفه

تففففابع )از آخففففرين عنصففففر بففففه اولففففین عنصففففر دارد   

printReverse().) 

 getch(); 

} 

هدفمتغیر
 aپارامتر 
 nپارامتر 

i 

 (در تمام توابع)عنصر  nای با آرايه
 (ابعدر تمام تو)تعداد عناصر 
 شمارنده حلقه

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

#include<stdlib.h> 
void createRand(int a[], int n) 

{ 
  for(int i = 0; i < n; i++)  a[i] = random(2000); 

}void printArray(int a[], int n) 
{ 

  for(int i = 0; i < n; i++)  cout << a[i] << "\t"; 
}void printReverse(int a[], int n) 



 

  

 
تعريف شده  []int aع دو پارامتر را دريافت کرده، اولین پارامتر، آرايه مورد نظر است و به صورت تمام تواب

-در هنگام تعريف آرايه به صورت پارامتر مشفاهده مفی  . کنداست و پارامتر دوم تعداد عناصر آرايه را تعیین می

 .دتواند در پارامتر تعیین شود يا یکر نشوشود که تعداد عناصر آرايه می

 مرتب سازی حبابی. 5 – 5
در اين روش برای مرتفب کفردن عناصفر    . خواهیم عناصر آرايه را مرتب کنیمو باست عنصر  nآرايه دارای 

از دومفی باشفد، جايشفان را    ر تف  بفزرگ  کنیم، در صورتی کفه اولفی  عنصر اول را با عنصر دوم مقايسه می آرايه،

کنیم باشد، جايشان را عوض میر ت بزرگ کنیم، اگر اولیمی عنصر اول را با عنصر سوم مقايسه. کنیمعوض می

در ادامفه  . گیفرد عنصر در ابتدای آرايه قرار می ترين کوچکاکنون، . دهیمو اين روند را تا عنصر آخر ادامه می

از عنصفر سفوم باشفد، جايشفان را عفوض      ر ت عنصر دوم بزرگ ، اگرنمايیممیبا عنصر سوم مقايسه را عنصر دوم 

تفر   دوم بفزرگ کنیم، اگر عنصر و عنصر آخر مقايسه می... نیم، عنصر دوم را با عنصر چهارم، عنصر پنجم، کمی

ايفن رونفد   . انداکنون، عناصر اول و دوم مرتب شده. هر يک از عناصر باشد، جايشان را تعويض خواهیم کرد از

 :قادير زير را در نظر بگیريدبه عنوان مثال، م. سازی بقیه عناصر ادامه خواهیم دادرا برای مرتب
 5        2             4            3         1 

 :شوندهای زير انجام میعناصر گام اين سازیبرای مرتب

از عنصر دوم اسفت،  ر ت بزرگ چون عنصر اول،. گرددمقايسه می( 7)دوم با عنصر ( 0)عنصر اول  :1–1گام

 :شودجايشان تعويض می
2         5             4           3          1 

از عنصر سوم است،  ترچون عنصر اول کوچک. شودمقايسه می( 3)يا عنصر سوم ( 7)عنصر اول  .1–8گام
 :جايشان تعويض نخواهد شد

2         5             4           3          1 
 .شودگردد و جايشان تعويض نمییمقايسه م( 4)با عنصر چهارم ( 7)عنصر اول  .1–4گام

2         5             4           3          1 
از عنصفر پفنجم   ر تف  بفزرگ  چفون عنصفر اول  . گفردد مقايسه می( 1)با عنصر پنجم ( 7)عنصر اول  .1–3گام

 :شوداست، جايشان عوض می

{ 
  for(int i = n - 1; i >= 0; i--)  cout << a[i] << "\t"; 

}void main() 
{ 

 int a[8], n =8; 
 createRand(a, n); 

 cout << "Elements are " ; 
 printArray(a, n); 

 cout << "Reverse elements are " ; 
 printReverse(a, n); 

 getch(); 
} 



 

 

1         5             4           3          2 
 .عنصر به ابتدای لیست انتقال يافته است ترين کوچکاکنون، 
 :شودشود و جايشان عوض میمقايسه می( 3)با عنصر سوم ( 0)عنصر دوم  :8–1گام

1         4             5           3          2 
 :شودگردد و جايشان عوض میمقايسه می( 4)با عنصر چهارم ( 3)عنصر دوم : 8–8گام 

1         3             5           4          2 
 :شودگردد و جايشان عوض میمقايسه می( 7)با عنصر پنجم ( 4)عنصر دوم  :8–4گام

1        2             5           4          3 
 .مرتب گرديدند( 1و  7)اکنون دو عدد اول لیست 

 :گرددگردد و جايشان تعويض میمی مقايسه( 3)با عنصر چهارم( 0)عنصر سوم  :4–1گام 
1        2             4           5          3 

 :شودگردد و جايشان عوض میمقايسه می( 4)با عنصر پنجم ( 3)عنصر سوم  :4–8گام
1        2             3           5          4 

 .اندمرتب شده( 1و  7و  4)اکنون سه عدد اول لیست 
 :شودگردد و جايشان عوض میمقايسه می( 3)با عنصر پنجم ( 0)عنصر چهارم  :3–1مگا

1        2             3           4          5 
 . اندمرتب شدهمقادير آن اکنون به لیست دقت کنید، 

 وجوی مقدار در آرایهجست. 5 – 6
های یخیره شده آرايفه  مقدار خاصی در داده یوج و جستيکی از مباحثی که در کامپیوتر بسیار مهم است، 

 :اند ازجو وجود دارد که عبارتوبرای اين منظور، دو روش جست. است
 (ترتیبی)جوی خطی وجست .1

 جوی دودويیوجست .2

  دهدایکهاعمالزیرراانجاممیبرنامه .2 – 2مثال: 
 .دهدقرار می 4 × 4اطالعاتی را خوانده، در يک ماتريس   .1

 .دهدات ماتريس را نمايش میاطالع  .2

 .دهداطالعات قطر اصلی ماتريس را نمايش می  .3

 .دهداطالعات قطر فرعی ماتريس را نمايش می  .4

 .دهداطالعات باالی قطر اصلی ماتريس را نمايش می  .5

 .دهداطالعات پايین قطر اصلی ماتريس را نمايش می  .6

 (.گردندهمه اين کارها با استفاده از توابع انجام می)

 هدف متغیر توابع

 تمام توابع
 (است  4 × 4در اينجا  ) n × mآرايه دوبعدی  arrپارامتر 
 arrتعداد سطرهای آرايه  nپارامتر 

 arrهای آرايه تعداد ستون mپارامتر 



 

  

i شمارنده سطرهای آرايه 
j های آرايهشمارنده ستون 

 mainتابع 
a  4 × 4آرايه 
n است 4ه برابر های آرايتعداد سطر 
m است 4های آرايه برابر تعداد ستون 

 #include<iostream.h> 
#include<conio.h> 
void readArray(int arr[][3], int n,int m) 
{ 
 for(int i = 0; i < n; i++) 
 { 
       cout << "Enter"<< m <<" numbers for row["<< (i+1)<<"]:"; 
      for (int j=0; j < m; j ++)   cin >> arr[i][j]; 
 } 
} 
void printArray(int arr[][3], int n, int m) 
{ 
 for(int i = 0; i < n; i++) 
 { 
  for(int j = 0; j < m; j++)  cout << "\t" <<  arr[i][j]; 
     cout << endl;  
  } 
} 
void printArray1(int arr[][3], int n, int m) 
{ 
 for(int i = 0; i < n; i++) 
 { 
  cout << endl; 
  for(int j = 0; j < m; j++) 
     if ( i == j ) cout << "\t" <<  arr[i][j]; 
     else cout << "\t"; 
  } 
} 
void printArray2(int arr[][3], int n, int m) 
{ 
 for(int i = 0; i < n; i++) 
 { 
  cout << endl; 
  for(int j = 0; j < m; j++) 
     if ( (i + j )== (m-1) ) cout << "\t" <<  arr[i][j]; 
     else cout << "\t"; 
  } 
} 
void printArray3(int arr[][3], int n, int m) 
{ 
 for(int i = 0; i < n; i++) 
 { 
  cout << endl; 
  for(int j = 0; j < m; j++) 
     if ( i < j  ) cout << "\t" <<  arr[i][j]; 
     else cout << "\t"; 
  } 
} 
void printArray4(int arr[][3], int n, int m) 
{ 
 for(int i = 0; i < n; i++) 
 { 
  cout << endl; 
  for(int j = 0; j < m; j++) 
     if ( i > j ) cout << "\t" <<  arr[i][j]; 
     else cout << "\t"; 
  } 
} 
void main() 
{ 



 

 

 

 عملکرد توابع

  تابعmain()،  به نام  4 × 4آرايهa های آن را به ترتیب متغیرهای کند، تعداد سطرها و ستونرا تعريف می
n  وm تفابع   بفا فراخفوانی  . دهفد هفا تخصفیص مفی   به آنرا  4ها را تعريف کرده، مقدار اولیه آن ،در نظر گرفته

readArray() ،8 سفپس، بفا فراخفوانی تفابع     . دهفد قفرار مفی   4 × 4در آرايفه    ،عدد را خواندهprintArray() ،
. دهدرا نمايش می آرايه ، عناصر قطر اصلی()printArray1با فراخوانی تابع . دهداطالعات آرايه را نمايش می

، ()printArray3بفا فراخفوانی   . نمايش خواهد داد عناصر قطر فرعی آرايه را ()printArray2با فراخوانی تابع 
 . دهدعناصر باالی قطر اصلی را نمايش می ()printArray4عناصر زير قطر اصلی و با فراخوانی تابع 

 تابعreadArray() پارامترهای ،arr (آرايه دوبعدی) ،n (تعداد سطرها ) وm (هاتعداد ستون )  را درياففت
کند و در ايجاد می( تعداد سطرها) n – 1تا  0از ( حلقه تکرار خارجی)  iشمارنده  يک حلقه تکرار با. کندمی

هفا از کفاربر بفرای هفر سفطر داده      دهد که به اندازه تعداد سفتون داخل اين حلقه تکرار يک پیغام را نمايش می
هفای وارد   ا دادهکند تف ايجاد می( حلقه تکرار داخلی) jسپس، يک حلقه تکرار با شمارنده . کنددرخواست می

 .قرار دهد( arr [i][j])های مورد نظر شده را از کاربر دريافت کند و در خانه

 تابعprintArray()،  پارامترهایarr (آرايه) ،n (تعداد سطرها ) وm (هاتعداد ستون )   ،را درياففت کفرده
حلقه خفارجی کفه   . کندفاده میبرای اين منظور، از حلقه تودرتو است. دهدرا نمايش می n × mاطالعات آرايه 

سفطر  )رود و عناصر آن سفطر  کند و در داخل اين حلقه ابتدا به خط بعد میتغییر می n-1تا  0آن از  iشمارنده 

 int a[3][3]; 
 int n = 3 , m =3 ; 
 readArray(a, n ,m ); 
 printArray(a, n, m); 
 cout <<"\n\t================"; 
 printArray1(a, n, m); 
 cout <<"\n\t================"; 
 printArray2(a, n, m); 
 cout <<"\n\t================"; 
 printArray3(a, n, m); 
 cout <<"\n\t================"; 
 printArray4(a, n, m); 
 getch(); 
}  



 

  

iرا با استفاده از يک حلقه تکرار که شمارنده ( امj  تا  0آن ازm – 1 عنصر کند، تغییر میarr [i][j]  را نمايش
 (.کندتغییر می m – 1تا  0از  jو  n – 1تا  0از  i) دهد می

  تابعprintArray1()،ماننفد تفابع   )دهد عناصر قطر اصلی ماتريس را نمايش میprintArray()    اسفت بفا
 (.دهد، وگرنه جای خالی را نمايش خواهد دادرا نمايش می arr [i][j]عنصر  باشد، jبرابر  iاين تفاوت که اگر 

 تابعprintArray2()، تفابع ماننفد  )دهفد  ر فرعی ماتريس را نمايش میعناصر قطprintArray1()   عمفل
 (.دهدرا نمايش می  arr [i][j]باشد، مقادير خانه  m – 1برابر  i + jکند با اين تفاوت که اگر می

 تابعprintArray3()،   تفابع ماننفد  )دهفد  عناصر باالی قطر اصلی ماتريس را نمفايش مفیprintArray1()

 (.دهدرا نمايش میarr [i][j]باشد، مقدار خانه  jتر از کوچک iاين تفاوت که اگر  کند باعمل می

 تابعprintArray4()، تفابع ماننفد  )دهد عناصر زير قطر اصلی ماتريس را نمايش میprintArray()   عمفل
   .(دهدرا نمايش میarr [i][j]باشد، مقدار خانه   jاز تر  بزرگ iکند با اين تفاوت که اگر می

  کندوقپس،توقطدوتابعتعریفکرده،آنراموداردهیاولیهمی4×4ایکهیکآرایهبرنامه. 2 – 2مثال
رامحاقدبهکدرده،(()multiplyتدابع)وحاصلضربعناصرقطراصدلی(()sumElementتابع)مجموععناصرآرایه

(.دهدنمایشمی

هدفناممتغیرنامتابع

 تمام توابع

 آرايه مورد نظر به عنوان پارامتر arrارامتر پ
 arrتعداد سطرهای آرايه  nپارامتر 
 arrهای آرايه تعداد ستون mپارامتر 

i ،j های آرايهها و ستونهای سطرشمارنده 

mian a 
 حاصل ضر   وکه بايد مجموع عناصر  ی هيآرا

 .عناصر قطر اصلی آن نمايش داده شود
sumElement sum مجموع عناصر آرايه 

multiply mul حاصل ضر  عناصر قطر اصلی آرايه 
 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

long sumElement(int [][3], int, int); 

long multiply(int [][3],int , int); 

void printArray(int [][3],int, int); 

void main() 

{ 

 int a[3][3]={{11, 22, 33}, {44, 55, 66}, {77, 88, 99}}; 

 printArray(a, 3, 3); 

 cout << "\nSum is " << sumElement( a, 3, 3); 

 cout << "\nMultiply is " << multiply( a, 3, 3); 

 getch(); 

} 

void printArray(int arr[][3],int n, int m) 

{ 

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

 { 

  cout << endl; 

  for(int j =0; j < m; j ++) cout << "\t" << arr[i][j]; 

 } 



 

 

 
 عملکرد توابع

  تابعmain()، ای به نام آرايهa کند، مقدار اولیه به عناصر آن تخصیص با سه سطر و سه ستون تعريف می

در ادامفه، بفا نمفايش پیغفام     . دهفد ، مقادير آرايفه را نمفايش مفی   ()printArrayسپس، با فراخوانی تابع . دهدمی

دهفد و در پايفان، بفا يفک پیغفام      ، مجموع عناصر آرايه را نمايش مفی ()sumElementمناسب و فراخوانی تابع 

 .دهد، حاصل ضر  عناصر قطر اصلی آرايه را نمايش می()multiplyمناسب و فراخوانی تابع 

  تابع sumElement()،  آرايه(arr) تعداد سطرها ،(n )های و تعداد ستون(m )  را به عنوان پارامتر درياففت

دهد و بفا اسفتفاده از حلقفه تودرتفو مجمفوع      قرار می( sum)کرده، ابتدا مقدار صفر را در مجموع عناصر آرايه 

 .گرداندعناصر آرايه را حسا  کرده و برمی

  تابعmultiply()،  آرايه(arr)داد سطرها ، تع(n )  هفای  و تعفداد سفتون(m )     را بفه عنفوان پفارامتر درياففت

دهفد و بفا اسفتفاده از حلقفه     قفرار مفی  ( mul)را در حاصل ضر  عناصر قطر اصلی ( 1)کرده، ابتدا مقدار يک 

قفرار   mulرا در ( روی قطر اصفلی اسفت   arr[i][j]باشد،   jبرابر  iاگر )ضر  عناصر قطر اصلی تودرتو حاصل

 . گرداندرا برمی mulهد و دمی

 هارشته. 5 – 11
 '0\'هفا بفا   گردند و انتهای آنکترها هستند که به صورت پشت سرهم یخیره میاای از کارمجموعه ،هارشته

ای از تفوان آن را بفه صفورت آرايفه    امفا، مفی  . ای وجفود نفدارد  ، نوع رشفته ++Cو  Cدر زبان . شودمشخص می

 :شودسازی رشته به صورت زير انجام میبنابراين، پیاده. سازی نمودکترها پیادهاکار
char  [طولر ته] نامر ته; 

} 

long sumElement(int arr[][3],int n, int m) 

{ 

 long sum =0; 

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

  for(int j =0; j < m; j ++) sum += arr[i][j]; 

 return sum; 

} 

long multiply(int arr[][3],int n, int m) 

{ 

 long mul =1; 

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

  for(int j =0; j < m; j ++) 

    if (i == j) mul *=  arr[i][j]; 

 return mul; 

}  



 

  

نمايفد   کند و طول رشته تعداد کاراکترهای رشته را تعیین میرها پیروی میمتغی یگاار نامنام رشته از قانون 

 :به عنوان مثال، دستورات زير را ببینید
char   fname[ 16]; 

char   address[ 256]; 

توان در آن یخیره کفرد و  کتر را میاکار 10کند که حداکثر تعريف می fnameبه نام  یا رشتهدستور اول، 

چفون  )تواند نگهفداری کنفد   کتر را میاکار 700تعريف کرده که حداکثر  addressبه نام  یا رشتهدستور دوم، 

 (.کندکمتر یخیره می کتراگیرد، بنابراين، يک کارقرار می '0\'کتر اانتهای رشته کار

 هامقداردهی به رشته. 5 – 11 – 1

هفا وجفود   سه روش برای مقداردهی بفه رشفته  . ها نسبت دادها بايد بتوان مقدار را به آنپس از تعريف رشته

 :اند ازدارد که عبارت

 مقداردهی اولیه به رشته .1

 مقداردهی رشته از طريق دستورات ورودی .2

 strcpyابع مقداردهی به رشته از طريق ت .3

 هامقداردهی اولیه به رشته

 :اند ازها عبارتاين روش. ها مقدار اولیه تخصیص دادتوان به رشتهبه سه روش می    

 شوداين روش به صورت زير انجام می هابهصورتکاراکتربهکاراکتر،موداردهیبهر ته: 

char نامر ته } = [طول] کتریاموادیرکار }; 

 :دستورات زير را ببینید به عنوان مثال،
  char lang[20] = {'C', '+', '+', '  ', 'L', 'a', 'n', 'g', 'u', 'a', 'g', 'e', '\0'}; 

 :کندرا به صورت زير مقداردهی می langاين دستور، رشته   

 
 

 .قرار گیرد '0\'کتر ابینید، انتهای رشته بايد کارمیو خروجی طور که در اين تعريف همان

  دهداين روش مقدار پیوسته را در رشته قرار می داردهیاولیهبهر تهبهصورتیکجا،مو: 

char  [طول ] نامر ته = " ایمودارر ته "; 

 :به عنوان مثال، دستور زير را ببینید
  char url[20] = "fanavarienovin.net"; 

 :دهدرا به صورت زير تخصیص می ای تعريف کرده، مقدار آنرا به صورت رشته url  اين دستور متغیر
url f a n a v a r i e n o v i n . n e t \0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

?

19
 

lage C + + L a n g u a g e \0 ? ? ? ? ? ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

?

19



 

 

  ( طفول )هفای  در اين روش در هنگام تعريف رشته، تعفداد بايفت   ،موداردهیاولیهبهر تهبهصورتپویا

(. شود يابد، به عنوان طول رشته در نظر گرفته میهايی که به رشته تخصیص میتعداد بايت)شود آن تعیین نمی

 :شودهای زير انجام میوش تخصیص مقدار به رشته به صورتاين ر

                                         char   {موادیر} = [ ] نامر ته;   

char   ایمودارر ته " = [ ] نامر ته "; 

 :به عنوان مثال، دستورات زير را در نظر بگیريد
char s1 [ ] = {'d', 'y', 'n', 'a', 'm', 'i', 'c', '\0'}; 
char s2 [ ] = "C++  book"; 

 :دهندها را به صورت زير تخصیص میرا تعريف کرده، مقادير آن s2و  s1های اين دستورات رشته

    ,   s2 C + + b o o k \0

0 1 2 3 4 5 6 7 8

s1 d y n a m i c \0

0 1 2 3 4 5 6 7

 
  ایکهبرنامه .2مثالnعددازنوعfloat،گریازندوعرادرا ارهاعدادخوانده دهرادریافتکردهfloat
برنامهتابعی،برایورودوتابعیبرایمحاقدبهمجمدوع)دهدرانمایشمیاعدادخوانده دهدهدومجموعقرارمی
(.گرتعریف دهاقتدراینتوابع،آرایهبهصورتا اره.دارد

هدفمتغیرنامتابع
main گر اشاره*p کندگری است که به آرايه پويا اشاره میاشاره 

n گرددداد عناصر آرايه به صورت پويا تعیین میتع. 
s مجموع عناصر آرايه 

 readArray توابع
 و

sum 

 .کندگری است که به ابتدای آرايه اشاره میاشاره p*پارامتر 
 تعداد عناصر آرايه  n پارامتر

i ای برای پیمايش آرايه شمارنده 
sum s مجموع عناصر آرايه 

 
#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
void readArray(float *p, int n) 
{ 
 cout << "Enter " << n << " numbers:"; 
 for (int i =0; i < n; i++) 
   cin >> *(p+i); 
} 
float sum(float *p,int n) 
{ 
 float s = 0; 
 for (int i =0; i < n; i++ ) 
   s += p[i]; 
 return s; 
} 
void main() 
{ 
 float *p; 
 int n; 
 cout <<"Enter n:"; 
 cin >> n; 
 p = new float[n]; 
 readArray(p, n); 
 float s = sum(p, n); 
 cout << "Sum is " << s << endl; 
 getch(); 



 

  

 
 توابع درکعمل

  تابعmain()، گر اشارهp  و متغیرn  را تعريف کرده، با يک پیغامn  سفپس،  . کندمیرا از ورودی دريافت
n  عنصر از نوعfloat  هفا را در  کنفد و آدرس شفروع آن  حافظه اخا میاز به صورت پوياp   در . دهفد  قفرار مفی

دهفد و بفا فراخفوانی تفابع     قفرار مفی   pدر  ،، مقدار عناصر آرايه را خوانفده ()readArrayادامه با فراخوانی تابع 
sum() مجموع عناصر آرايه را در ،s ر پايان، مقدار د. دهدقرار میs دهدرا نمايش می. 

 تابعreadArray()، گر اشارهp (آدرس شروع آرايه ) و مقدارn (تعداد عناصر آرايه ) را به عنوان پارامتر
بفه آدرس شفروع آن    pکفه   ی هيف آراخوانفد و در  را با استفاده از يک حلقه تکرار مفی  مقدار nدريافت کرده، 

 .دهدکند، قرار میاشاره می

 ابعتsum()، گر اشارهp  و تعداد عناصر آرايهn  را به عنوان پارامتر دريافت کرده، مجموع عناصر آرايه را
 . گرداندبرمیمحاسبه کرده، 

  دهدایکهاعمالزیرراانجاممیبرنامه .3مثال: 

 .کنددارد که کلیه حروف بزرگ رشته را به حروف کوچک تبديل می lowerتابعی به نام   .1

 .کنددارد که کلیه حروف کوچک رشته را به حروف بزرگ تبديل می upperبعی به نام تا  .2

 .گردانددارد که طول رشته را برمی strLenتابعی به نام   .3

 .کندای را در رشته ديگر کپی میدارد که رشته strCpyتابعی به نام   .4

 .کنددارد که دو رشته را با هم مقايسه می strCmpتابعی به نام   .5

 .های رشته رقم است يا خیرکاراکترکند آيا کلیه دارد که تعیین می isDigitتابعی به نام   .6

 .ها رشته حروف الفبا هستند يا خیرکاراکترکند آيا کلیه دارد که تعیین می isAlphaتابعی به نام   .7

 .گرداندسمت راست رشته را برمی کاراکتردارد که چند  rightتابعی به نام   .8

 .گرداندابتدای رشته را برمی کاراکتردارد که چند  leftام تابعی به ن  .9

 .گرداندبرمی کاراکتر nدارد که بخشی از رشته را از نقطه خاص به طول  substrتابعی به نام   .11

-کند و برمیدارد که يک رشته عددی را به عدد صحیح تبديل می convertToNnumberتابعی به نام  .11

 .گرداند

 .کندای را به انتهای رشته ديگر اضافه میدارد که رشته strCatتابعی به نام  .12

 .کندای را در درون يا انتهای رشته ديگر در  میدارد که رشته insertتابعی به نام  .13

 .باشدگرها میها و اشارهگرها و ترکیب رشتهها، اشارههدف اين برنامه آشنايی با رشته

} 

 
#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 



 

 

void lower(char *s) 
{ 

  while (*s) 

  { 

    if (*s >= 'A' && *s <= 'Z')   *s +=32; 

    s++; 

  } 

} 
void upper(char s[]) 

{ 

  for(int i= 0; s[i] ; i++) 

    if (s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z')   s[i] -=32; 

} 
int  strLen(char s[]) 
{ 

  int i ; 

  for( i= 0; s[i]!= '\0' ; i++); 

 return i; 

} 
void  strCpy(char s1[], char s2[]) 

{ 

  int i = 0; 

  while (s1[i]) s2[i] = s1[i++]; 

  s2[i] = s1[i]; 

} 
int  strCmp(char s1[], char s2[]) 

{ 

  int i = 0; 

  while (s1[i]) 

  { 

    if ( s1[i] >  s2[i] ) return 1; 

    if  (s1[i] < s2[i] ) return -1; 

    i++; 

  } 

  if (s2[i] ) return 1; 

  else return 0; 

} 
bool isDigit(char *s) 
{ 

  for (; *s; s++) 

    if ( *s < '0' || *s  >'9' ) return false; 

 return true; 

} 
bool isAlpha(char s[]) 
{ 

  for (int i= 0; s[i]; i++) 

    if ( !((s[i] >= 'a' &&  s[i] <= 'z' ) ||(s[i] >= 'A' &&    

         s[i] <= 'Z' )) ) return false; 

 return true; 

} 
void right(char s[], int n, char s1[]) 
{ 

  int index = strLen(s) - n; 

  if (index < 0) index = 0; 

  int i =0; 

  while ( s[index] ) 

  { 

   s1[i++]= s[index++]; 

  } 

  s1[i] = '\0'; 

} 



 

  

char*  left(char *s, int n) 
{ 

  char* s1; 

  int i = 0; 

  while ( *s && i < n ) 

  { 

   *s1 ++  = *s ++; 

   i++; 

  } 

  *s1 = '\0'; 

  s1 -= i; 

  return s1; 

} 
char* substr(char *s,int index,int n) 
{ 

  int i =0; 

  char *s1=""; 

  if (index < strLen(s)) s +=index; 

 { 

  while ( *s && i < n ) 

  { 

   *s1 ++ = *s ++; 

   i++; 

  } 

  *s1 = '\0'; 

 } 

 s1 -= i; 

 return s1; 

} 
void strCat(char s[], char* s1) 

{ 

  int i = strLen(s) ; 

  while (*s1) s[i++] = *s1 ++; 

  s[i] = '\0'; 

} 
void insert(char s[], int index, char* s1) 
{ 

  if(index < strLen(s)) 

  { 

   int curIndex = index; 

   while (*s1) 

   { 

    for (int i= strLen(s); i >= curIndex; i--) s[i+1] = s[i]; 

    s[curIndex ++] = *s1 ++; 

   } 

  } 

  else 

  strCat(s, s1); 

} 
long convertToNumber(char s[]) 

{ 

  long number =0; 

  int i =0 ; 

  while (s[i] ) 

  { 

    number = number * 10 + s[i++] - 48; 

  } 

  return number; 

} 
void main() 
{ 
 char s[50]="1223679"; 



 

 

 
 توابع درکعمل

  تابعlower()، به نام  کاراکترگری از نوع اشارهs (رشته ) ،هفای  کاراکتررا به عنوان پارامتر دريافت کرده

. گردانفد برمفی ( پفارامتر از نفوع ارجفاع   ) sکند و از طريق پفارامتر  بزرگ رشته را به حروف کوچک تبديل می

(. اسفت  s*شر  حلقه بفه صفورت   )رود تا انتهای رشته جلو می while با استفاده از يک حلقه ،برای اين منظور

کند  ها اضافه میواحد به آن 47باشند،  'Z'تا  'A'را که بین  sهايی از کاراکتراساس اين شر  تا انتهای رشته ر ب

کوچفک معفادل    کاراکترواحد اضافه نمايید،  47های بزرگ راکترکاوقتی به )دهد قرار می sو در مکان فعلی 

 (.آيدآن بدست می

 تابعupper()،ای آرايه رشتهs   هفای کوچفک آن را بفه    کاراکتررا به عنوان پارامتر دريافت کرده، کلیفه

برای ايفن  .  گرداندبه برنامه فراخوان برمی sدهد و از طريق کند و در خودش قرار میحروف بزرگ تبديل می

 i)          کاراکتررا از اولین  sهای رشته کاراکتردر اين حلقه، . کنداستفاده می for رمنظور، از يک حلقه تکرا

کفه بفین    sی از کاراکترکند و هر يکی، يکی بررسی می( forداخل  s[i]شر  )نرسد  '0\'تا زمانی که به (0 =

'a'  تا'z'  ،در همان مکان  کند وواحد از آن کم می 47باشدs دهد تا حروف کوچک رشته به حفروف  قرار می

 . بزرگ تبديل شوند

 تابعstrLen()، ای به نام آرايه رشتهs برای ايفن منظفور، بفا اسفتفاده از     . گرداندرا گرفته طول آن را برمی

يک واحد اضفافه   iبه ، (است s[i]، معادل همان 's[i] != '\0)نرسید  '0\' کاراکترتا زمانی که به  forيک حلقه 

 .گرداندرا برمی( همان طول رشته) iو در پايان ( قرار دارد;  کاراکتر، forچون، انتهای )کند می

 تابعstrCpy()، های دو رشته به نامs1  وs2  را دريافت کرده، رشتهs1  را درs2 بفرای ايفن   . کندکپی می

در  s1از  کفاراکتر به  کاراکترکه به انتهای رشته نرسید،  کند و تا زمانیاستفاده می whileاز يک حلقه  ،منظور

s2 دهد قرار می(s2[i] = s1[i++] ابتدا ،s1[i]  را درs2[i] دهد، سپس به قرار میi کند يک واحد اضافه می .)

 .یردقرار گ s2در انتهای  s1( انتهای رشته) '0\' کاراکتردهد تا قرار می s2[i]را در  s1[i]حلقه، پايان پس از 

 تابعstrCmp()، دو رشتهs1  وs2  را به عنوان پارامتر دريافت کرده، اگر رشتهs1 از رشته  تر کوچکs2 

بفرای ايفن   . گردانفد را برمفی  0، وگرنه 1باشد،  s2از رشته تر بزرگs1 گرداند، اما، اگر رشته را برمی -1باشد، 

 char *s1; 
 cout << convertToNumber(s); 
 cout << "\nEnter a string:"; 
 cin.getline(s, 50); 
 lower(s); 
 cout <<"\n" <<  s; 
 insert(s,3, "hfhfhhflflfl"); 
 cout << s; 
 getch(); 
} 



 

  

را + 1باشفد،   s1[i] > s2[i]اگفر  . کنفد قايسفه مفی  را بفا هفم م   s2و  s1هفای  رشفته  کفاراکتر به  کاراکتر ،منظور

دو  s2و  s1ی از کفاراکتر اما، اگر برای هیچ . را برگشت خواهد داد -1باشد،  s1[i] < s2[i]اگر . گرداند برمی

 .گرداندرا برمی( دو رشته برابرند) 0شر  بیان شده صدق نکنند، تابع 

 تابعisDigit()، گر اشارهs  ی کاراکتراز نوع(شته رs)     هفای آن از  کاراکتررا درياففت کفرده، اگفر تمفام

بفه صفورت        forبرای اين منظفور، از يفک حلقفه    . گرداندرا برمی false، وگرنه، trueارقام تشکیل شده باشند، 

for( ; *s; s++) اين حلقه تا زمانی که به انتهای رشته نرسد، اگر محتوی . کنداستفاده میs (*s )از  تر کوچک

ولی، . گرداندرا برمی false، تابع (ریر عددی است کاراکترشامل )باشد  '9' کاراکتراز ر ت بزرگ يا '0' کترکارا

را برگشت خواهد  trueهای رشته شامل اين شر  نباشند، تابع کاراکتراگر به انتهای رشته برسد و هیچ يک از 

 . داد

 تابعisAlpha()،  آرايهs (ایرشته ) ر رشفته شفامل حفداقل يفک     متر درياففت کفرده، اگف   را به عنوان پفارا

 . گرداندرا برمی true، وگرنه falseباشد، تابع ( 'Z'تا  'A'يا  'z'تا  'a'ریر )الفبايی ر کاراکتر ری

 تابعright()، ای آرايه رشتهs هايی که بايد از سمت راست رشفته برگردانفده شفود    کاراکتر، تعداد(n ) و

بفرای ايفن   . دهفد قفرار مفی   s1جفدا کفرده، در    sاز سمت راست رشفته   کاراکتر nفته، را گر s1ای پارامتر رشته

که بايد اطالعفات از آن مکفان تفا     s(index)کم کرده، در مکان شروع رشته  nرا از  sمنظور، ابتدا طول رشته 

ز طفول رشفته   بیشتر ا nيعنی، )تر از صفر شود کوچک indexاگر . دهدکپی شوند، قرار می s1انتهای رشته در 

از دو  ،بفرای ايفن منظفور   . انجفام شفود   s1بفه   sدهد تا کپی از ابتدای رشته را برابر صفر قرار می index، (است

( sفعلی رشفته در   کاراکتر) indexو شمارنده ( s1فعلی رشته در  کاراکتر) iشمارنده . کندشمارنده استفاده می

 .کندرا تعیین می

 تابعleft()، ای گر رشتهاشاره(*s)s  دا شود بايد از سمت چپ رشته جهايی که کاراکترو تعداد(n ) را به

تعريفف   * charنوع تفابع  . )گرداندبرمی returnسمت چپ رشته را با دستور  کاراکتر nعنوان پارامتر گرفته و 

گفر  صورت اشاره را به s1برای اين منظور، ابتدا، رشته (. تواند يک آدرس را برگرداندبنابراين، می. شده است

 s1در  sاز رشفته  ( sاز ابتدای رشته به طرف انتهفای رشفته    کاراکتر nتا ) کاراکتربه  کاراکترکند و تعريف می

 iکنفد را از  اشاره می s1دهد و مکان فعلی که قرار می '0\' کاراکتر، s1در ادامه، در انتهای رشته . دهدقرار می

اکنفون بفا   . گردانفد برمفی  s1را به ابتدای متغیر  s1گر اين عمل اشاره. دهدقرار می s1گر کند، در اشاره کم می

 (. شودبرگشت داده می s1يعنی، آدرس شروع )گرداند را برمی return ،s1دستور 

 تابعsubstr()،  رشتهs (گراز نوع اشاره)   آدرس مکانی در داخفل رشفته ،s (index )  هفا  کاراکترو تعفداد
(n )متر دريافت کرده، را به عنوان پاراn از مکان  کاراکترindex  رشتهs  را جدا کرده، به عنوان بخشی از رشته
s  با دستورreturn برای اين منظور، متغیر . گرداندبرمیi   شمارنده برای تعیفینn  و رشفته   کفاراکترs1 (  از نفوع

از طفول   تفر  کوچک indexگر اکنون، ا. کند تا بخش جدا شده رشته در آن قرار گیردرا تعريف می( گراشاره



 

 

 nتا  sاز مکان فعلی رشته  کاراکتربه  کاراکترو ( ;s += index)برد جلو می indexرا به اندازه  sباشد،  sرشته 
دهفد تفا   قفرار مفی   s1کم کفرده، در   iرا از  s1 ،در پايان. دهدقرار می s1برسد، در  sيا به انتهای رشته  کاراکتر

 (.return  s1)گرداند را برمی s1اکنون، آدرس رشته . ت آوردرا به دس s1ابتدای رشته 

 تابعstrCat()، ای از رشته آرايه(s )ای گر رشتهو اشارهs1     ،را به عنوان پفارامتر درياففت کفردهs1   را بفه
ه بف  کفاراکتر اکنفون  . دهفد قفرار مفی   iرا در  sبرای اين منظور، ابتفدا، طفول رشفته    . کنداضافه می sانتهای رشته 
 کاراکتربه  s1شود که رشته اين عمل تا زمانی انجام می)دهد قرار می sام رشته iدر مکان  s1از رشته  کاراکتر

 s[i++]دستور        )برد را يک واحد جلو می sو  s1قرار داد،  sرا در  s1 کاراکتردر هر زمان که (. نرسد '0\'

= *s1++; .)s[i++]گر ، اشارهs برد و یرا يک واحد جلو م*s1++ گر اشارهs1    بفرد را يک واحفد جلفو مفی .
 :يعنی، اين دستور معادل سه دستور زير است

s[i] =  *s1; 
i++; 
s1 ++;  

 تابعinsert()،  رشتهs  مکان در ،index  و رشتهs1 (گرهبه صورت اشار )     را بفه عنفوان پفارامتر درياففت

 sرا بفا طفول رشفته     indexبرای ايفن منظفور، ابتفدا    . کندیدر  م sدر رشته  indexرا از مکان  s1کرده، رشته 

 s1 کفاراکتر بفود، بفرای هفر     sدر داخل رشته  indexنباشد، اگر  sخار  از بازه رشته  indexکند تا مقايسه می

(while (*s1) ) ابتدا، طول رشتهs  را پیدا کرده، و از انتهای رشتهs به سمت راست منتقل  کاراکتر، آن را يک

 (:دستور زير)بايد در آن در  شود را به دست آورد  s1 کاراکترند تا مکان فعلی که کمی

for (int i = strlen (s); i >= curIndex; i--) s[i+1] = s[i]; 

را در مکفان فعلفی    s1فعلفی رشفته    کفاراکتر به سمت راست منتقل کرد،  کاراکتررا يک  sبعد از اين که رشته 

 (:تور زيردس) دهد قرار می sرشته 
s [ curIndex ++] = *s1++; 

 sرا به انتهای رشفته   s1، رشته strCatبیشتر باشد، با فراخوانی تابع  sاز طول رشته  sاز  s1ولی، اگر طول رشته 

 .کنداضافه می

 تابعconvertToNumber()، های عددی کاراکترای شامل رشتهs  را به عنوان پارامتر دريافت کرده، به

را بفه صفورت عفددی تعريفف      numberبرای ايفن منظفور، ابتفدا،    . گرداندکند و برمیی تبديل میمعادل عدد

بفه   ،کفرده  10را ضفر  در  numberکند و شروع می sسپس، از ابتدای رشته . دهدکرده، در آن صفر قرار می

ايفن  . دهفد دامفه مفی  دهد و اين کار را تا خاتمفه رشفته ا  قرار می numberرا در  s[i]عالوه معادل مقدار عددی 

 :شودعمل با دستور زير انجام می

number = number * 10 + s[i ++] – 48; 

 :باشدت زير میااين دستور معادل دستور
  number = number * 10 + s[i] – 48 ; i ++; 



 

  

s[i] – 48 کاراکتر، معادل عددی s[i] 07تفا   39های عفددی بفین   کاراکتراسکی د زيرا، ک .گرداندرا برمی 
ايفن رونفد بفرای ارقفام     . اسفت ( 39ی امنهف  39يعنی )برابر با صفر  s[i] – 48بنابراين، اگر رقم صفر باشد، . است

 :حال فرض کنید، رشته عددی به صورت زير باشد. ديگر انجام خواهد شد
s = "789" 

 :گیرداين رشته به صورت مقابل در آرايه قرار می

پس دستور زيفر  . است  7 کاراکتر، s[0]چون . برابر صفر خواهند شد numberو  iاکنون با اجرای اين تابع 
 :شودانجام می

number  = 0  × 10 + 7 = 7 
دستور زير  whileبنابراين، گام بعدی حلقه . شودمی 9برابر  s[1]اضافه خواهد شد و  iاکنون، يک واحد به 

 :کندرا اجرا می
number  = 7  × 10 + 8 = 78 

به صفورت زيفر اجفرا     whileگام بعدی حلقه . شودمی 8برابر با  s[2]شود و اضافه می iه سپس يک واحد ب
 :شودمی

number  = 78  × 10 + 9 = 789 
يابفد و  است، پس حلقه خاتمفه مفی   '0\' کاراکتربرابر با  s[3]چون، . گردداضافه می iدر ادامه يک واحد به 

 . شودبرگشت داده می 798مقدار 

 ئل حل شده در سایتمسا. 5 – 11
تفوان بفدون   وزيفر را مفی   nهفای کفه   های هر سطر شطرنج را گرفته، تعفداد حالفت  ای که تعداد خانهبرنامه  .1

 .دهدرا نمايش می  های شطرنج قرار دادبرخورد با يکديگر در اين خانه

 .دهدنمايش می ،نمودهها را محاسبه را دريافت کرده، حاصل ضر  آن 3×4و  7×3ای که دو آرايه برنامه  .2

 :دهدقرار می zرا خوانده، حاصل عبارت زير را در آرايه   y و  x، 4 × 3ای که دو آرايه برنامه  .3

Z =  2x – 3y 
گفر   تابع توسط اشفاره )را خوانده، با استفاده تابعی نوع مثلث را تعیین کند ( سه عدد) cو  a ،bای که برنامه  .4

 (.گردانديک پیغام را برمی

تفرين   تفرين، کوچفک  ای که بین تعدادی اعداد که در آرايه قرار دارند، با اسفتفاده از تفابعی بفزرگ   برنامه  .5
هفا را از  ترين مقدار و مکفان آن  ترين، کوچکاين تابع بزرگ)گرداند ها را پیدا کرده، برمیمقدار و مکان آن

 (.گرداندطريق پارامتر ارجاع برمی

، سفپس دو عفدد   (توسفط يفک تفابع   )دهفد  ای قرار میکرده، در آرايهعدد تصادفی تولید  10ای که برنامه  .6

و دو ( توسفط تفابع سفوم   )در پايان، عناصر آرايه را نمفايش داده  (. توسط تابع ديگری)کند را پیدا می تر بزرگ

 . دهدرا نیز نمايش می تر عدد بزرگ

سپس عناصفر آرايفه   . دهدای قرار میکند، در آرايهتولید می 70عدد تصادفی بین صفر تا  10ای که برنامه  .7

 .دهددهد و عددی را دريافت کرده، تمام تکرار عدد در آرايه را حاف و نتیجه را نمايش میرا نمايش می

7

s[0] s[1] s[2]

8 9 \0



 

 

سفپس، يفک عفدد را    . دهدتولید کرده، در دو آرايه قرار می 70عدد تصادفی بین صفر تا  70ای که برنامه  .8

 .نمايدآرايه اول از آن مکان دريافت شده در  میخوانده، تمام عناصر آرايه دوم را در 

دهد و سپس عناصر آرايفه اول و دوم را  در دو آرايه قرار می ،عدد تصادفی را تولید کرده 70ای که برنامه  .9

 .دهدبا هم جمع کرده، نمايش می

بفرای  ) ()lenStrهفای  ايفن برنامفه دارای دو تفابع بفه نفام     )کنفد  ای که بخشی از رشته را حاف میبرنامه .11

 .باشدمی (جهت حاف بخشی از رشته) delStrو ( محاسبه طول رشته

خواند و رشته سوم را جفايگزين رشفته دوم   ای را خوانده، سپس، دو رشته ديگر را میای که رشتهبرنامه .11

 .نمايددر رشته اول می

 .کندسازی میرا پیاده( merge)سازی ادرامی ای که مرتببرنامه .12

هفای آرايفه را   سپس، سطر. دهدقرار می 3 × 3تعدادی عدد تصادفی تولید کرده، در آرايه ای که برنامه .13

  .دهدنمايش می کرده،جداگانه مرتب 

 ترين عدد هسفتند  ترين و کوچکعدد را خوانده، اعدادی که کمتر از تفاوت بین بزرگ 7ای که برنامه .14

 .دهدرا نمايش می

هفای آن آرايفه   میله افقی بفرای اعفداد خانفه    *وانده، توسط عالمت ای که آرايه پنج عنصری را خبرنامه .15

 . کند رسم می

-مفی  7عدد را خوانده، سپس دو عدد ديگر خوانده و عدد دوم را جايگزين عدد اول در  7ای که برنامه .16

 .نمايد

ده، باشد، را از ورودی خوانف  m – n < 10و  m > n >3که  nو  mای که دو عدد صحیح و مثبت  برنامه .17

 :نمايداساس جدول زير ماتريس را تولید و چاپ میر ب

:کندماتریسزیرراتولیدمیn = 4وm = 7بهعنوانمثال،



 









را از ورودی خوانده، خروجی زير را بفا اسفتفاده از آرايفه    ( 8تر از کوچک) nکه عدد صحیح  ایبرنامه .18

 :کند، تولید و چاپ می(ماتريس)دو بعدی 

1            2           3       …    n 
2            3           4       …    n +1 
… 
N+1      n+2       n+ 3   …    n + n 

n     n+1    n+2     …    m + 

 m 

m-1 

m-2 

… 

n 

7 6 5 4  

14 13 12 11 7 

13 12 11 10 6 

12 11 10 9 5 

11 10 9 8 4 



 

  

را حفاف  ( ابتدای رشته)نده، با استفاده از يک تابع فضای خالی سمت چپ ای را خواای که رشتهبرنامه .19

 (.است 47کد اسکی کاراکتر جای خالی )کند  می

بازگشفتی، طفول رشفته را حسفا  کفرده،      تفابع  گفر و  ای را خوانده، با استفاده از اشارهای که رشتهبرنامه .21

 .دهد نمايش می

 .دهدبازگشتی، معکوس رشته را نمايش میتابع گر و اده از اشارهای را خوانده، با استفای که رشتهبرنامه .21

 .عنصری را دريافت کرده، در آرايه سوم ادرام کند 10و  5ای که دو آرايه برنامه .22

 .دهدهای آن را نمايش میرا خوانده، میانگین حاصل جمع ستون 4×  4ای که ماتريسی برنامه .23

 .دهدده، حاصل جمع عناصر قطر اصلی را نمايش میرا خوان 4×  4ای که ماتريسی برنامه .24

 .دهد را نمايش می( 10× 100حداکثر )  n ×nای که حاصل جمع عناصر قطر فرعی يک ماتريس برنامه .25

 کند برابر هستند يا نه؟ای که دو نام را خوانده، تعیین میبرنامه .26

کنفد ايفن نفام در    خوانده و تعیفین مفی   ای که تعدادی نام را دريافت کرده، سپس يک نام جديد رابرنامه .27

 های دريافتی قبلی وجود دارد يا خیر؟لیست نام

را دريافت کرده، تعفداد سفطرهای نظیفر کفه بفا هفم برابفر         100×  100ای که دو ماتريس حداکثر برنامه .28

 .دهدهستند را نمايش می

 .دهد بین دو لیست را نمايش میهای مشترک ای که لیستی از اسامی افراد را دريافت کرده، نامبرنامه .29

 هاتمرین. 5 – 18

ای بنويسید کفه عفددی صفحیح را از ورودی خوانفده، تمفام اعفداد اول قبفل از آن را بفا اسفتفاده از           برنامه  .1

عددی اول اسفت کفه بفر هفیچ عفدد اول قبفل از خفودش قابفل         . تعیین کرده، به خروجی ببرد بیان شدهتعريف 

 .قسمت نباشد

. دهفد  يسید که شماره دانشجويی تعدادی از دانشجويان را از ورودی خوانفده، در آرايفه قفرار    ای بنو برنامه  .2

مرتب سازی آرايه به روش انتخابی بفه ايفن صفورت انجفام     . کند سپس عناصر آرايه را به روش انتخابی مرتب 

مرحلفه بعفد بقیفه    در . شفود  ترين عنصر آرايه پیدا شده، جای آن با عنصر اول آرايه عوض می کوچک: شود می

شود و جای آن بفا عنصفر دوم آرايفه عفوض      وجو میترين عنصر آرايه جست عناصر آرايه برای يافتن کوچک

پس از مرتفب سفازی نتیجفه را در خروجفی چفاپ      . يابد اين روند تا مرتب سازی کامل آرايه ادامه می. شود می

تابعی بفرای خوانفدن عناصفر آرايفه، تفابعی بفرای       : زاند اکه عبارت اين برنامه بايد دارای سه تابع باشد. کند می

 . مرتب سازی و تابعی برای چاپ عناصر آرايه



 

 

دهفد       ای قفرار   هفا را بفه طفور مرتفب در آرايفه     ای بنويسید که تعدادی عدد را از ورودی خوانده، آن برنامه  .3

شفده،   سپس، آرايه مرتفب  (. ددقت داشته باشید که اعداد در موقع ورود در آرايه، به طور صعودی مرتب شون)

 .را به خروجی ببرد

. وجفو کنفد  جسفت  S2را در رشته  S1را از ورودی خوانده، رشته  S1و  S2ای بنويسید که دو رشته  برنامه  .4

 .شود وجوی رشته توسط تابعی ديگر انجام ها توسط تابع اصلی و جستدر اين برنامه، خواندن رشته

سپس، کلیه عناصر . دهد ای قرار  ها را در آرايهن تعدادی عدد از ورودی، آنای بنويسید که با خواند برنامه  .5
اگفر  . نمايد اگر عنصر وسط صفر باشد، بر عنصر بعد از عنصر وسط تقسیم . آرايه را بر عنصر وسط تقسیم کند

یفدا کفردن   اگر اين عنصر نیز صفر باشد، بفرای پ . کند اين عنصر صفر باشد، بر عنصر قبل از عنصر وسط تقسیم 
اگر همه عناصر آرايه صفر باشند، پیام مناسبی صفادر  . دهد عنصری ریر صفر و انجام تقسیم، به روند قبلی ادامه 

 .کند 

ساعت کفار در هفتفه، ماهانفه مطفابق      30رديف شغلی است که به کارمندان در مقابل  0ای دارای  کارخانه  .6
ساعت در ماه کار کنفد بفه او    100کارمندی بیش از در صورتی که . شود جدول زير حقوق ثابتی پرداخت می

ساعت در ماه  100اگر کارمندی کمتر از . گردد کاری به ازای هر ساعت مطابق جدول زير، پرداخت می اضافه
 .شود هر ساعت مبلغی مطابق جدول از حقوق وی کسر می یکار کند، به ازا

 کاری ساعت کمهر  کاری ساعت اضافهر ه حقوق ثابت نوع تخصص رديف شغلی
 6,000 5,000 1,000,000 مهندس ارشد1
 5,000 4,000 800,000 مهندس ساده1
 4,000 3,000 600,000 تکنسین8

 3,000 2,500 500,00 کارگر ماهر4

 2,500 2,000 460,000 کارگر ساده3

کارمنفد را خوانفده،   ای بنويسید که شماره کارمندی، رديف شغلی و ساعت کارکرد در ماه برای هفر   برنامه

 .شودمیوارد  -888برای خاتمه برنامه به جای شماره کارمندی . کند ها را چاپ دريافتی آن

از )دهد و توسفط تفابعی عناصفر آن را معکفوس      ای قرار  عدد را خوانده، در آرايه  nای بنويسید که  برنامه  .7

برنامفه، بفرای درياففت داده،    )دهفد   آن را نمفايش   کرده، به برنامه برگرداند و برنامه( آخرين عدد به اولین عدد

 (.کند معکوس کردن و چاپ عناصر آرايه بايد از توابع جداگانه استفاده 

گرديفد و  ر نوع تخلف منظفو  10ها در اداره راهنمايی رانندگی،  فرض کنید که در قسمت تخلفات ماشین  .8

برای هر ماشین اطالعاتی مثفل شفماره   . دارددر نظر گرفته شد و هر تخلف جريمه خاصی  8تا  0کد تخلف از 

ای بنويسفید کفه مبلفخ جريمفه را بفرای هفر ماشفین         برنامفه . ماشین، تعداد تخلفات و کد هر تخلف موجود است

 . کندمی  را وارد  -888برای خرو  از برنامه کاربر به جای شماره ماشین . کند محاسبه 

رقم  47طول عدد مبنای دو )انده، جمع کرده، به خروجی ببرد را خو 7ای بنويسید که دو عدد مبنای  برنامه  .9

 (.است



 

  

ترين عنصر هر سطر را پیدا کرده، به همفراه  را خوانده، بزرگ 3×3ای  ای بنويسید که عناصر آرايه برنامه .11

 .کند شماره سطر در خروجی چاپ 

 (.strcpyز تابع بدون استفاده ا)کند  ای را در رشته ديگر کپی  ای بنويسید که رشته برنامه .11

 

N  ماتريس جادويی يک ماتريس .12  N 7تا  1است که هر عنصر آن يک عدد صحیح
N  حاصفل  . اسفت

جمع هر سطر، هر ستون و همچنین عناصفر قطفر همگفی بفا     

تولید اين ماتريس به صورت زيفر   برای. اند یمساويکديگر 

 : شود عمل می

 .گیرد عدد يک در ستون میانی اولین سطر قرار می: الف

 . کنیم به طور مور  به سمت چپ و باال حرکت می:    

 . نويسیم کنیم و عدد بعدی را در آن مکان می اگر اين خانه پر باشد، يک خانه به طرف پايین حرکت می:    

ت به صورت مور ، از محدوده ماتريس خار  شويم، بايد به آخفرين عنصفر در آن سفطر يفا     اگر در حرک: د   

 . ستون برگرديم

 . کنیم اگر در محدوده سطر و ستون از هر دو خار  شويم، يک خانه به سمت پايین حرکت می: ح 

 .نمايد ای بنويسید که ماتريس جادويی را تولید کرده و چاپ  برنامه

 (.strcatبدون استفاده از تابع )کند  ای را به انتهای رشته ديگر اضافه  که رشته ای بنويسید برنامه .13

ای را از ورودی خوانده، به تابعی ارسال کند و تابع آن را به طور معکوس بفه   ای بنويسید که رشته برنامه .14

 .خروجی ببرد

ده، آن را بفه عفدد   ای بنويسید که رشته عددی کفه حفاوی نقطفه اعشفار اسفت را از ورودی خوانف       برنامه .15

اين برنامه، تابعی برای خواندن . تبديل نمايد 72.352را به  ”72.352“به عنوان مثال، رشته . اعشاری تبديل کند

پارامترها از طريق فراخفوانی بفا ارجفاع بفه     . رشته، تابعی برای تبديل و تابعی برای نوشتن عدد در خروجی دارد

 . شوند توابع ارسال می

داريم که دو بازيکن  4×4در اين بازی يک ماتريس . کند  سازی  يسید که بازی دوز را شبیهای بنو برنامه  .16

هفر سفه مهفره شفماره همفان بفازيکن را       )کنند که هر يک از اين بازيکنان سه مهره دارند  با هم بازی می 7و  1

های خود را به صورت سفطری يفا    مهره تر عيسربازيکنی برنده است که بتواند (. دارند

برنفده   7به عنوان مثال، در ماتريس زير بازيکن شفماره  . تونی و يا قطری رديف کندس

 .است

16 7 1 83 18 

17 13 8 6 84 

88 81 14 7 3 

4 81 11 18 11 

1 8 86 17 11 
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2 1 1 



 

 

ای بنويسفید   برنامفه . تر از خودش اسفت برابر با مجموع دو عدد اول کوچک 0از ر ت هر عدد زو  بزرگ .17

اعداد خوانده شده باشفند را پیفدا    مجموع دو عدد اولی که برابر با ،خوانده را  0از  تر که چند عدد زو  بزرگ

 (.يابد برنامه تا زمانی که کاربر بخواهد ادامه می)نمايد  کرده، چاپ 

را از ورودی خوانده، آن را به صورتی  ای بنويسید که رشته عددی را که حاوی نقطه اعشار است  برنامه .18

. تبديل کند 465.7245را به عدد  "7245.465"به عنوان مثال، رشته . کند که گفته شد به عدد اعشاری تبديل 

پارامترها . داشته باشدبرنامه، تابعی برای خواندن رشته، تابعی برای تبديل و تابعی برای نوشتن عدد در خروجی 

 . شوند از طريق فراخوانی با ارجاع به توابع ارسال 

ای بنويسید که از ايفن   برنامه سپس،(. گربا استفاده از اشاره)گرداند  تابعی بنويسید که طول رشته را برمی .19

برنامه، تابعی برای خواندن رشته، تابعی برای محاسبه طول رشفته و تفابعی بفرای چفاپ طفول      . تابع استفاده کند

 .رشته داشته باشد

 .کند ای بنويسید که از اين تابع استفاده  سپس، برنامه. گرداند يک عدد را برمی  nتابعی بنويسید که توان  .21

 . ويسید که سه رشته را خوانده، رشته دوم و سوم را به انتهای رشته اول اضافه کندای بن برنامه .21

 : دهد ای را خوانده اعمال زير را انجام  ای بنويسید که رشته برنامه .22

 .کند کلیه حروف بزرگ رشته را به حروف کوچک تبديل . الف

 . کند را چاپ کند و مجموع ارقام موجود در رشته  کلیه ارقام رشته را شمارش .  

 . کند تعداد حروف رشته را شمارش :  

 .نمايد داشته باشد و کلیه پارامترهای تابع را با ارجاع ارسال  ها تابعی برنامه، برای هر يک از اين درخواست

ای بنويسید که میزان میانگین بارش باران را در سال قبل بگیرد و سپس میزان واقعی بارش باران را  برنامه .23

ماه از يک تفابع اسفتفاده    17برای خواندن میزان واقعی بارش باران در )دهد  ای قرار  ماه گرفته، در آرايه 17در 

سپس، با يک تابع ديگر اختالف بارش باران در هر ماه را با میانگین بفارش بفاران در سفال قبفل محاسفبه      (. کند 

 .دهد کرده، نمايش 

برنامفه ابتفدا میفانگین    . دهفد  قفرار   Sای به نام  وانده، در آرايهعدد را از ورودی خ 0ای بنويسید که  برنامه .24

نمايد  سپس، با استفاده از فرمول زير انحراف معیار را محاسبه کرده، چاپ (. با يک تابع)کند   مقادير را محاسبه 

 (:کند  برای محاسبه انحراف معیار نیز از يک تابع استفاده )

 =    انحراف معیار
N

aSi
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a،  میانگین اعداد وNتعداد اعداد است ،. 



 

  

 ”Love“خوانده، تمام کلمات چهفار حرففی آن را بفا کلمفه      ای را از ورودی  ای بنويسید که رشته برنامه .25

 .تبديل گردد love you, you loveبه رشته   ”hate you, you doer“رشته  مثالً. کند  جايگزين 

خواهیم در انتهفای   اند، می شرکت کرده( تیم 100حداکثر )دی تیم در يک دوره مسابقات ورزشی تعدا .26

ای بنويسید که برای هر مسفابقه در يفک خفط     برنامه. مسابقه گزارشی از مجموع امتیازات هر تیم را چاپ کنیم

 -1اگر بفه جفای تفیم برنفده     . های برنده و امتیاز کسب شده را خوانده، نتیجه را نمايش دهد ورودی شامل آيتم

 .رد شد، برنامه خاتمه يابدوا

بفه عنفوان مثفال،    . دهفد  ای بنويسید که يک رشته را خوانفده، تعفداد تکفرار هفر حفرف را نمفايش        برنامه .27

ACCURENCE  را در نظر بگیريد که حرفC سه بار تکرار شده است . 

ت که از ای متجانس اس ای که يک رشته را خوانده، تشخیص دهد آيا متجانس است يا خیر؟ رشته برنامه .28

 . دو طرف يکی خوانده شود

بفه عنفوان   . عدد را از ورودی خوانده، بگويد هر عدد چند بار تکرار شده است 10ای که حداکثر  برنامه .29

 : مثال، اگر ورودی به صورت زير باشد
70     100     143     100       52     143      72     100     143     70 

 :خروجی زير را چاپ کند
143    OCCURS     3    TIMES, AT  POSITIONS     3     6   9 

70      OCCURS       2    TIMES, AT   POSITIONS    1     10 

…  

در . کنففد یخیفره   Bرا از ورودی خوانفده و ترانهفاده آن را در    A[4×3]ای بنويسفید کفه مفاتريس     برنامفه  .31

 :ير برقرار باشدرابطه ز i , jترانهاده بايد برای هر ماتريس 
Bi, j =Aj, i 

 randها از تابع  اين برنامه برای انداختن تاس. نمايد سازی  ای بنويسید که انداختن دو تاس را شبیه برنامه  .31

از آنجفايی کفه   . گفردد  سفپس مجمفوع ايفن دو مقفدار محاسفبه      . نمايد را تولید  0تا  1استفاده کند که عدد بین 

، بیشترين 7است که مجموع  17تا  7دهند، پس مجموع اين دو مقدار بین  نشان می را  0تا  1ها مقادير بین  تاس

اين جدول ترکیبفات ممکفن بفرای ايفن دو تفاس را نشفان       . آيند دفعات پیش می نيتر کم 17دفعات و مجموع 

يفک از   ريزد و با استفاده از يک آرايه، تک بعدی تعداد دفعاتی را که هفر  بار تاس می 40000برنامه، . دهد می

های حاصفل   کند که آيا تعداد مجموع کند و سپس تحقیق می  آيند، را ثبت می های ممکن پیش می اين مجموع

 (.باشد 7همه پیشامدها بايد  6/1 باًيتقربنابراين . شود حاصل می 7به شش طريق، مجموع  مثالً)معقول است 



 

 

عفدد  . در هر سطر ورودی برای هر کفاال دو عفدد وجفود دارد    .32

 . اول شماره کاال و عدد دوم موجودی آن در انبار است

خواند و در يفک آرايفه یخیفره     ای که اطالعات اولیه را می برنامه: الف

 .مشخص شده است -1ای اطالعات با دو عدد انته. کند می

شفماره کفاال،   : نفد از اهفا عبفارت  اين ورودی. پس از ورود اطالعات اولیه تعدادی ورودی ديگر وجود دارد:  

يفا خريفد   ( S يفا   s  کفاراکتر )ی کفه مشفخص کننفده ايفن اسفت کفه تعفداد ورودی سففارش         کفاراکتر تعداد و 

. مقدار خروجی انبار هر کاال را نمفايش دهفد   ،يسید که اطالعات را خواندهای بنو برنامه. است( Pيا   pکاراکتر)

 . کند دهد و پیام مناسبی چاپ  اگر سفارش بیش از موجودی انبار باشد، آن را انجام نمی

 17تفا   0کفاراکتری،   0تفا   1ای بنويسید که تعفدادی کلمفه را از ورودی خوانفده، تعفداد کلمفات       برنامه .33

 (.خواند تعداد کلمات را از ورودی می)دهد  کاراکتر را نمايش  17ز کاراکتری و بیشتر ا

 Pو عبارت ( خواند را می xسپس، )دهد  ای زير را در يک آرايه نمايش  ای بنويسید که چند جمله برنامه .34

 (.باشد 100حداکثر  n)نمايد  را محاسبه کرده، چاپ 
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کند و چفاپ    ای را خوانده تمام کلمات آن را وارونه  کلمه 100ه حداکثر ای بنويسید که يک رشت برنامه .35

 ilAبه  رشته Ali and  Rezaبه عنوان مثال، رشته   (. گیردمی قرار ( فاصله)blank بین کلمات کاراکتر )نمايد  

dna   azeR  شود تبديل. 

 :دده ای که يک متن را از ورودی خوانده، اعمال زير را انجام  برنامه .36

و حفروف کوچفک  را بفزرگ در نظفر      Zتفا   Aحروف بفین  )کند  درصد تکرار هر حرف را در متن پیدا : الف

 (.بگیريد

 100حفداکثر  )شفوند   کلمات با فاصله از يکفديگر جفدا مفی   )کند  درصد تکرار هر کلمه را در متن پیدا می:  

 (.کلمه داريم

 .دهد مرتب شده هستند يا خیر ای بنويسید که تعدادی عدد را خوانده، تشخیص  برنامه .37

ام را حفاف  kسفپس، توسفط تفابعی عنصفر     . دهفد  عدد را خوانده، در آرايه قرار n ای بنويسید که  برنامه .38

 .کند  

عنصری را خوانده، عناصر آرايه دوم را به انتهای آرايه اول اضافه   nو  mای بنويسید که دو آرايه  برنامه .39

 . کند 

 ر يک آرايه و مقدار ای بنويسید که عناص برنامهx  را خوانده، تعداد تکرار مقدارx     در آرايفهa  بشفمرد را .

 .دارد aدر آرايه  xبرای شمارش تعداد تکرار  و  aابعی برای خواندن عناصر آرايه  وتاين برنامه 
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عنصر اول آرايه  nعنصری يک بعدی را خوانده، حاصل ضر  بیرونی  nای بنويسید که دو آرايه  برنامه .41

a  باn  عنصر اول آرايهb  را برگرداند(  حاصل ضر  اين دو آرايه، در آرايه ديگری به نفامc   قفرار بگیفرد .)  بفه

 .  های زير را داشته باشیم عنوان مثال، فرض کنید آرايه

a                b                      

  تابعی برای ضر  بیرونی (outer product )داشته باشید. 

  تابعی برای چاپ حاصل ضر  داشته باشید. 

][][]][[ jbiajic  

به عنفوان مثفال، اگفر آرايفه     . دهد درجه چرخش  80بنويسید که عناصر يک آرايه دو بعدی را  ای برنامه .41

 .زير را داشته باشیم
11           22        33 

44           55        66 

77           88        99 

 :را خواهیم داشتدرجه، آرايه زير  80با چرخش 
77           44        11 

88           55        22 

99           66        33  
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بپیوست  نویسیپروژه برنامه   

 

 

:باشداين برنامه دارای امکانات زير می. کندسازی میهرا پیاد رو  نیمای که بازی برنامه  

 .های صفحه را وارد کندتواند تعداد مینکاربر می .1

 .به صورت گرافیکی است رو  نیمطراحی صفحه بازی  .8

روی ر های بدون مین را کلیک کند يا با کلیک راست بتواند خانهماوس در بازی فعال است و کاربر می .4

 .يا پرچم تغییر دهد ?عالمت  ها را بهها آنخانه

 .شودها در صفحه، نمايش داده میمدت زمان صرف شده بازی و تعداد مین .3

 #include<stdlib.h> 
#include<conio.h> 
#include<stdio.h> 
#include<time.h> 
#include<math.h> 
#include<graphics.h> 
#include<dos.h> 
#include<iostream.h> 

void free(int, int ); 

void minSweeper(); 
int  minrub[14][24], helpMin[14][24], leftClick[14][24]; 
int op = 0; 
char m[2], timeString1[3], timeString2[3], timeString3[3]; 
struct time t, t2; 
void initArray(); 
void fillMin(int); 
void displayMemo(); 
void countMinRound(); 
void drawScreen(); 
void drawSymbol(); 
void drawSymbol1(); 
void drawMin(int, int, int ); 
void drawFillRectangle(); 
void drawFillRectangle(int, int , int); 
void findEL(int, int, union REGS, int &, int &); 
void findEL(union REGS, int &, int &); 
void initMouse(); 
void showMinCount(int); 
void showInitTime(); 
void showTime(); 
int main() 
{ 
  int gdriver = DETECT, gmode, errorCode; 
  int left, top, right, bottom; 
  initgraph(&gdriver, &gmode, "../BGI"); 



 

  

  errorCode = graphresult(); 
  if (errorCode != grOk)   

  { 
   cout << "Graphics error: " << grapherrormsg(errorCode) << endl; 
   cout << "Press any key to halt:"; 
    getch(); 
    exit(1); 

  } 
  minSweeper(); 
  restorecrtmode(); 
  return 0; 
} 
void minSweeper() 
{ 
    int x0, y0, d, c, i, j, b, count = 0, num; 
    int a, k, e = 0, l = 0, y, endTime = 0, u = 0, g, win = 0; 
    union REGS inreg, outreg; 
    static begin = 1; 
    int  driver = DETECT,gdriver = DETECT, mode; 
    mode = 0; 
    cout << "Enter the number of bombs between 1 to 200 > "; 
    cin >> num; 
    initArray(); 
    fillMin(num); 
    countMinRound(); 
    clrscr(); 
    if(begin == 1) 
    { 
      displayMemo(); 
    } 
    begin = 0; 
    drawScreen(); 
    drawSymbol(); 
    initMouse(); 
    showMinCount(num); 
    showInitTime(); 
    do 
    { 
      inreg.x.ax = 3; 
      int86(0x33, &inreg, &outreg); 
      if(outreg.x.bx == 1) //if Left Click 
      { 
       if(endTime == 0) 
       { 
  gettime(&t); 
  endTime = 100; 
       } 
       if(outreg.x.cx > 297 && outreg.x.cx < 331 && 
    outreg.x.dx > 21 && outreg.x.dx < 53)  minSweeper(); 
       if(minrub[a][b] != 11) 
       { 
  findEL(outreg, a, b); 
       }//of if 
      if(helpMin[a][b] % 3 == 1)   

      { 



 

 

       inreg.x.ax = 2; 
       int86(0x33, &inreg, &outreg); 
       setcolor(BLUE); 
       rectangle(9 + 31 * (b - 1), 58 + 31 * (a - 1), 40 + 31   
                                         *(b - 1), 89 + 31 *( a-1)); 
       setfillstyle(1,7); 
       floodfill(9 + 31 * (b - 1) + 2,58 + 31 * (a - 1) +2, 1); 
       itoa(minrub[a][b], m, 10); 
       if(minrub[a][b] == 0) free(a,b); 
       for(i=1; i <= 2; i++) 
  if(minrub[a][b] == i) setcolor(i); 
       if(minrub[a][b] == 3) setcolor(4); 
       if(minrub[a][b] == 4) setcolor(13); 
       for(i=5; i <= 8; i++) 
 if(minrub[a][b] == i) setcolor(i); 
       leftClick[a][b]++; 

       if(minrub[a][b] == 11) 
       { 
 drawSymbol1(); 
 for(i = 1; i < 11; i++) 
  for(j = 1; j < 21; j++) 
  if(helpMin[i][j] %3 == 2 && minrub[i][j] != 11) 
  { 
   setcolor(BLUE); 
   rectangle(9+31*(j-1),58+31*(i-1),40+31*(j-1),89+31*(i-1)); 
   setfillstyle(1, 7); 
   floodfill(9 + 31 *(j-1) + 2, 58 + 31 *(i - 1) + 2, 1); 
   setcolor(RED); 
   line(9+31*(j-1)+3,58+31*(i-1)+3,40+31*(j-1)- 3, 89 +31 

                                        * (i - 1) -3); 
   line(40 + 31 * (j - 1) - 3, 58 + 31 * (i - 1) + 3, 9 + 

                                  31 * (j - 1) + 3, 89 + 31 * (i - 1) - 3); 
 } 
 for(i = 1; i < 11; i++) 
   for(j = 1; j < 21; j++) 
    if(minrub[i][j] == 11) 
    { 
     if(helpMin[i][j] % 3 != 2) 
     { 
      x0 =((9 + 31 * (j - 1)) + (40 + 31 * (j - 1))) / 2; 
      y0 = (58 + 31 * (i - 1) + 89 + 31 * (i - 1)) / 2; 
      drawFillRectangle(i, j, 7); 
      if(i == a && j == b) 
      { 
        drawFillRectangle(i, j, RED); 
      } 
       drawMin(x0, y0, 1); 
  }  
       }//of if helpMin 
     } //of if minrub=11 
     if(minrub[a][b]!=0&&minrub[a][b]!=11&& minrub[a][b] != 12) 
       outtextxy((9 + 31 * (b - 1) + 40 + 31 * (b - 1)) / 2 -   
                              2,(58 + 31 * (a - 1) + 89 + 31 * (a -1))/2-3,m); 
    if(minrub[a][b] != 11)    
    { 



 

  

     setcolor(14); 
     arc(314, 37, 220, 320, 6); 
     setcolor(RED); 
     circle(314, 43, 3); 
    } 
    delay(250); 
   } 
   inreg.x.ax = 1; 
   int86(0x33, &inreg, &outreg); 
  }//if click left. 
  if(outreg.x.bx != 1 && minrub[a][b] != 11) 
  { 
    setcolor(14); 
    circle(314, 43, 3); 
    setcolor(RED); 
    arc(314, 37, 220, 320, 6); 
  } 
  inreg.x.ax = 3; 
  int86(0x33, &inreg, &outreg); 
  if(outreg.x.bx == 2) 
  {  
    if(endTime == 0) 
    { 
      gettime(&t); 
      endTime = 100; 
    } 
    if(outreg.x.cx > 9 && outreg.x.cx < 629 && outreg.x.dx > 58 

                       && outreg.x.dx < 368) 
    {  
      if(minrub[a][b] != 11) 
      { 

   findEL(outreg, e, l); 
   if(leftClick[e][l] == 0 && g != count && win != 200) 
   {      //44 
     inreg.x.ax = 2; 
     int86(0x33, &inreg, &outreg); 
     if(helpMin[e][l] %3 ==1) 
     { 
       helpMin[e][l]++; 
       setcolor(7); 
       outtextxy(90, 35, timeString1); 
       num--; 
       drawFillRectangle(); 
       itoa(num, timeString1, 10); 
       outtextxy(90, 35, timeString1); 
       for(i = 1; i < 11; i++) 
        for(j = 1; j < 21; j++) 
        { 
   findEL(i, j, outreg, e, l); 
   a = (9 + 31*(l-1) + 40 + 31 * (l - 1)) / 2 - 5; 
   b = (58 + 31*(e-1) + 89 + 31 * (e - 1)) / 2 - 3; 
   setcolor(7); 
   outtextxy(a + 4, b, "?"); 
   setcolor(RED); 
   line(a + 2, b, a + 7, b + 2); 



 

 

   line(a + 2, b, a + 7, b - 2); 
   line(a + 7, b + 2, a + 7, b - 2); 
   setfillstyle(1, RED); 
   floodfill(a + 5, b, RED); 
   setcolor(8); 
   line(a + 7, b + 2, a + 7, b + 7); 
   setcolor(RED); 
   delay(2); 
   outtextxy(90, 35, timeString1); 
       } //of for 
     } 
     else if(helpMin[e][l]%3 == 2) 
     { 
  findEL(outreg, e, l); 
  helpMin[e][l]++; 
  setcolor(7); 
  outtextxy(90, 35, timeString1); 
  num++; 
  drawFillRectangle(); 
  itoa(num, timeString1, 10); 
  outtextxy(90, 35, timeString1); 
  for(i = 1; i < 11; i++) 
   for(j = 1; j < 21; j++) 
   { 
    findEL(i, j, outreg, e, l); 
    setcolor(RED); 
    a = (9 + 31*(l-1) + 40 + 31 * (l - 1)) / 2 - 5; 
    b = (58 + 31*(e- 1)+89 + 31 * (e - 1)) / 2 - 3; 
    setcolor(7); 
    line(a + 2, b, a + 7, b + 2); 
    line(a + 2, b, a + 7, b - 2); 
    line(a + 7, b + 2, a + 7, b - 2); 
    setfillstyle(1, 7); 
    floodfill(a + 5, b, 7); 
    setcolor(7); 
    line(a + 7, b + 2, a + 7, b + 7); 
    setcolor(1); 
    outtextxy(a + 4, b, "?"); 
    setcolor(RED); 
    delay(2); 
    outtextxy(90, 35, timeString1); 
  } 
      } 
      else 
      { 
  findEL(outreg, e, l); 
  helpMin[e][l]++; 
   for(i = 1; i < 11; i++) 
    for(j = 1; j < 21; j++) 
    { 
     findEL(i, j, outreg, e, l); 
     setcolor(7); 
     a = (9 + 31*(l-1)+40 + 31 *(l - 1)) / 2 - 5; 
     b=(58+31 * (e - 1) + 89 + 31 * (e - 1))/2 - 3; 
     delay(2); 



 

  

     setcolor(7); 
     outtextxy(a + 4, b, "?"); 
    } //of for 
  } 
       }  
       inreg.x.ax = 1; 
       int86(0x33, &inreg, &outreg); 
  } 
     }    
   }      
   delay(200);  
   gettime(&t2); 
   if(minrub[a][b] != 11) 
   { 
    if(endTime > 0 && g != count && win != 200)   
    { 
      showTime(); 
    } 
  }  
  win = 0; 
  for(i = 1; i <= 10; i++) 
    for(j = 1; j <= 20; j++) 
     if(helpMin[i][j] % 3 == 2 && minrub[i][j] == 11) win++; 
   for(i = 1; i <= 10; i++) 
    for(j = 1; j <= 20; j++) 
     if(minrub[i][j] != 11 && leftClick[i][j] >= 1) win++; 
   if(win == 200) 
   { 
     setcolor(1); 
     circle(309, 32, 4); 
     setfillstyle(1, 8); 
     floodfill(310, 33, 1); 
     circle(320, 32, 4); 
     floodfill(318, 33, 1); 
     line(312, 32, 317, 32); 
    }  
 }     
 while(!kbhit()); 
 return; 
} 
void initArray() 
{ 
  for(int j = 0; j <= 21; j++) 
   for(int i = 0; i <= 12; i++) 
   { 
    minrub[i][j] = 0; 
    helpMin[i][j] = 1; 
    leftClick[i][j] = 0; 
  } 
} 
void fillMin(int num) 
{ 
  randomize(); 
  int  count = 0; 
  while(count < num) 



 

 

  { 
    int i = random(10); 
    int j = random(20); 
    if(minrub[i + 1][j + 1] != 11) 
    { 
      count++; 
      minrub[i + 1][j + 1] = 11; 
    } 
  }    
} 
void displayMemo() 
{ 
  int  driver = DETECT,   gdriver = DETECT,  gmode; 
  initgraph(&gdriver,  &gmode,  "c:\\tc\\bgi"); 
  setbkcolor(LIGHTGRAY); 
  setcolor(RED); 
  settextstyle(DEFAULT_FONT, HORIZ_DIR, 10); 
  outtextxy(270, 180, "3"); 
  delay(3000); 
  clrscr(); 
  outtextxy(270, 180, "2"); 
  delay(1000); 
  clrscr(); 
  outtextxy(270, 180, "1"); 
  delay(1000); 
  clrscr(); 
} 
void countMinRound() 
{ 
   for(int j = 1; j <= 20; j++) 
    for(int i = 1; i <= 10; i++) 
     if(minrub[i][j] == 11) 
     { 
      if(minrub[i - 1][j - 1] != 11) minrub[i - 1][j - 1]++; 
      if(minrub[i - 1][j] != 11)   minrub[i-1][j]++; 
      if(minrub[i - 1][j + 1] != 11) minrub[i - 1][j + 1]++; 
      if(minrub[i][j - 1] != 11)   minrub[i][j - 1]++; 
      if(minrub[i][j + 1] != 11)   minrub[i][j + 1]++; 
      if(minrub[i + 1][j - 1] != 11) minrub[i + 1][j - 1]++; 
      if(minrub[i + 1][j] != 11)   minrub[i + 1][j]++; 
      if(minrub[i + 1][j + 1] != 11) minrub[i + 1][j + 1]++; 
     }  
} 
void drawScreen() 
{ 
  int  driver = DETECT,  mode; 
  initgraph(&driver,&mode,"c:\\tc\\bgi"); 
  setbkcolor(BLUE); 
  setcolor(8); 
  for(int q = 0; q < 5; q++) 
   rectangle(9 - q, 20 - q, 629 + q, 368 + q); 
  setfillstyle(1, 8); 
  floodfill(30, 50, 8); 
  for(int p= 0; p < 5; p++) 
   rectangle(9 - p, 58 - p, 629 + p, 368 + p); 



 

  

  for(int i = 1; i < 11; i++) 
   for(int j = 0; j < 20; j++) 
   { 
    setcolor(LIGHTGRAY); 
    rectangle(9+j * 31, 27 + i * 31, 40 + j * 31, 58 + i * 31); 
    line(9 + j*31,58+(i-1)*31, 14 + 31 * j, 63 + (i - 1) * 31); 
    line(36 + 31*j,84+31*(i-1),40 + 31 * j, 89 + 31 * (i - 1)); 
    line(14 + 31*j,84+(i-1)*31, 9 + j * 31, 89 + (i - 1) * 31); 
    line(36 + j * 31, 63+31*(i-1),40+j* 31, 58 + 31 * (i - 1)); 
    setcolor(LIGHTGRAY); 
    rectangle(14+31*j,63+31*(i-1),36+31* j, 84 + 31 * (i - 1)); 
    setfillstyle(1, 15); 
    floodfill(12 + 31 * j, 59 + 31 * (i - 1), 7); 
    setfillstyle(1, 15); 
    floodfill(10 + 31 * j, 70 + 31 * (i - 1), 7); 
    setfillstyle(1, 7); 
    floodfill(20 + 31 * j, 80 + 31 * (i - 1), 7); 
    setfillstyle(1, 8); 
    floodfill(14 + 31 * j, 85 + 31 * (i - 1), 7); 
    setfillstyle(1, 8); 
    floodfill(38 + 31 * j, 70 + 31 * (i - 1), 7); 
   } 
} 
void drawSymbol() 
{ 
  setcolor(7); 
  rectangle(297,21, 331, 53); 
  rectangle(300, 24, 328, 50); 
  line(297, 21, 300, 24); 
  line(331, 53, 328, 50); 
  line(331, 21, 328, 24); 
  line(297, 53, 300, 50); 
  setfillstyle(1, 7); 
  floodfill(302, 26, 7); 
  setfillstyle(1, 15); 
  floodfill(299, 22, 7); 
  floodfill(298, 25, 7); 
  setfillstyle(1, 8); 
  floodfill(330, 24, 7); 
  floodfill(300, 51, 7); 
  setcolor(14); 
  circle(314, 37, 10); 
  setfillstyle(1, 14); 
  floodfill(315, 38, 14); 
  setcolor(RED); 
  for(int p = 0; p < 10; p += 7) 
  { 
   putpixel(310 + p, 33, 16); 
   putpixel(311 + p, 33, 16); 
   putpixel(310 + p, 32, 16); 
   putpixel(311 + p, 32, 16); 
  } 
  arc(314, 37, 220, 320, 6); 
} 
void drawSymbol1() 



 

 

{ 
  setcolor(15); 
  circle(314, 37, 10); 
  setfillstyle(1, 14); 
  floodfill(314, 37, 15); 
  setcolor(YELLOW); 
  arc(314, 37, 220, 320, 6); 
  circle(314, 43, 3); 
  setcolor(RED); 
  arc(314, 47, 40, 130, 6); 
  for(int p = 0; p < 10; p += 7) 
  { 
   line(309 + p, 30, 312 + p, 35); 
   line(309 + p, 35, 312 + p, 30); 
  } 
} 
void drawMin(int x0, int y0, int lineColor) 
{ 
  setcolor(lineColor); 
  line(x0, y0 - 8, x0, y0 + 8); 
  line(x0 - 8, y0, x0 + 8, y0); 
  line(x0 - 5, y0 - 5, x0 + 5, y0 + 5); 
  line(x0 + 5, y0 - 5, x0 - 5, y0 + 5); 
  setcolor(8); 
  circle(x0, y0, 5); 
  setfillstyle(1, 8); 
  floodfill(x0, y0, 8); 
} 
void drawFillRectangle() 
{ 
  setcolor(7); 
  rectangle(70, 24, 130, 50); 
  setfillstyle(1, 7); 
  floodfill(79, 27, 7); 
} 
void drawFillRectangle(int i, int j, int fillColor) 
{ 
  setcolor(BLUE); 
  rectangle(9 + 31 * (j - 1), 58 + 31 * (i - 1), 40 + 31 * (j - 

         1), 89 + 31 * (i - 1)); 
  setfillstyle(1, fillColor); 
  floodfill(9 + 31 * (j - 1) + 2, 58 + 31 * (i - 1) + 2, 1); 
} 
void findEL(union REGS outreg, int &e, int &l) 
{ 
 for(int i = 1; i < 11; i++) 
  for(int j = 1; j < 21; j++) 
  { 
    if(9+31*(j-1) <outreg.x.cx && outreg.x.cx < 40+31 *(j - 1)) 
     if(58+31*(i-1)<outreg.x.dx && outreg.x.dx < 89+31*(i - 1)) 
     { 
      e = i; 
      l = j; 
     } 
   } 



 

  

} 
void findEL(int i, int j, union REGS outreg, int &e, int &l) 
{ 
  if(9+31*(j - 1) <outreg.x.cx && outreg.x.cx < 40+31 *(j - 1)) 
   if(58+31*(i-1) < outreg.x.dx && outreg.x.dx < 89+31*(i - 1)) 
   { 
      e = i; 
      l = j; 
   } 
} 
void initMouse() 
{ 
  union REGS inreg,outreg; 
  inreg.x.ax = 0; 
  int86(0x33, &inreg, &outreg); 
  inreg.x.ax = 1; 
  int86(0x33, &inreg, &outreg); 
} 
void showMinCount(int num) 
{ 
  setcolor(7); 
  rectangle(70, 24, 130, 50); 
  setfillstyle(1, 7); 
  floodfill(79, 27, 7); 
  setcolor(RED); 
  itoa(num, timeString1, 10); 
  outtextxy(90, 35, timeString1); 
} 
void showInitTime() 
{ 
  setcolor(7); 
  rectangle(500, 24, 560, 50); 
  setfillstyle(1, 7); 
  floodfill(509, 27, 7); 
  setcolor(RED); 
  outtextxy(519, 35, "000"); 
} 
void showTime() 
{ 
  setcolor(7); 
  outtextxy(519, 35, "000"); 
  if((t2.ti_min - t.ti_min) * 60 + t2.ti_sec - t.ti_sec >= 100) 
  outtextxy(519, 35, timeString3); 
  if((t2.ti_min - t.ti_min) * 60 + t2.ti_sec - t.ti_sec <= 10) 
   outtextxy(535, 35, timeString3); 
  if((t2.ti_min - t.ti_min) * 60 + t2.ti_sec - t.ti_sec >= 10) 
   outtextxy(529, 35, timeString3); 
  itoa((t2.ti_min - t.ti_min) * 60 + t2.ti_sec - t.ti_sec,          

                       timeString3, 10); 
  setcolor(8);    
  for(int q = 0; q < 30; q++) 
   line(561, 24 + q, 600, 24 + q); 
  setcolor(RED); 
  if((t2.ti_min - t.ti_min) * 60 + t2.ti_sec - t.ti_sec < 10) 
   outtextxy(519, 35, "00"); 



 

 

  else if((t2.ti_min-t.ti_min)*60 + t2.ti_sec - t.ti_sec < 100) 
  { 
   setcolor(7); 
   outtextxy(519, 35, "00"); 
   setcolor(RED); 
   outtextxy(519, 35, "0"); 
  } 
  if((t2.ti_min - t.ti_min) * 60 + t2.ti_sec - t.ti_sec >= 100) 
  { 
   setcolor(7); 
   outtextxy(519, 35, "000"); 
  } 
  setcolor(RED); 
  if((t2.ti_min - t.ti_min) * 60 + t2.ti_sec - t.ti_sec >= 100) 
   outtextxy(519, 35, timeString3); 
  else if((t2.ti_min - t.ti_min)*60+ t2.ti_sec - t.ti_sec < 10) 
   outtextxy(535, 35, timeString3); 
  else 
   outtextxy(529, 35, timeString3); 
} 
void free(int a, int b) 
{ 
  int i; 
  if(a < 1 || a > 10 || b < 1 || b > 20)   return; 
  char mmm[3], mm[3]; 
  if(helpMin[a][b] %3 == 1) 
  { 
    leftClick[a][b]++; 
    setcolor(BLUE); 
    rectangle(9+31*(b-1),58+31*(a-1),40+31*(b -1),89+31*(a-1)); 
    setfillstyle(1, 7); 
    floodfill(9 + 31 * (b - 1) + 2, 58 + 31 *(a - 1) + 2, 1); 
    if(minrub[a][b] != 0) 
    { 
      itoa(minrub[a][b], mmm, 10); 
      for(i=1; i <= 2; i++) 
       if(minrub[a][b] == i) setcolor(i); 
      if(minrub[a][b] == 3) setcolor(4); 
      if(minrub[a][b] == 4) setcolor(13); 
      for(i=5; i <= 8; i++) 
       if(minrub[a][b] == i) setcolor(i); 
      if(minrub[a][b] != 12) 
  outtextxy((9 + 31 * (b - 1) + 40 + 31 * (b - 1)) / 2 -  
                     2,(58+31 *(a - 1) + 89 + 31 * (a - 1)) / 2 - 3, mmm); 
      return; 
   } 
 }   //of if helpMin%3==1 
 if(minrub[a][b] != 0 || helpMin[a][b] % 3 !=1 ) return; 
 minrub[a][b] = 12; 
 free(a, b - 1); 
 free(a, b + 1); 
 free(a - 1, b - 1); 

 free(a - 1, b); 
 free(a - 1, b + 1); 
 free(a + 1, b - 1); 



هاتوابع برنامه و عملکرد آن  
:اين برنامه از توابع زير تشکیل شده است  

.نمايدرا فراخوانی می ()mineSweeperکند و تابع محیط گرافیکی را بررسی می ،()mainتابع 

ه بفرای بفازی مفین رو  در    هايی کها را از کاربر دريافت کرده، آرايهمین تعداد ،()mineSweeperتابع 

هفا پفر   های آرايه را بفا تعفداد مفین   ، خانه(()initArrayبا فراخوانی تابع )نمايد نظر گرفته را مقداردهی اولیه می

بفا فراخفوانی تفابع    )کنفد  های اطراف هر خانفه را محاسفبه مفی   ، تعداد مین(()fillMinبا فراخوانی تابع )کند می

countMinRound())ش را پاک کفرده، اگفر   ، صفحه نمايbegin  (     دقفت کنیفد کفه متغیفرbegin   از کفالس

چون، بايد فقط يک بار تعريف شده، يک بار مقدار اولیه بگیرد و آخر مقدارش را حففظ  . است staticحافظه 

را با جلفو ويفژه نمفايش خواهفد      1و  7، 4شود، اعداد برابر يک باشد، برای اولین بار که بازی شروع می( نمايد

بفففا فراخفففوانی تفففابع )کنفففد را رسفففم مفففی رو  نیمففف، صففففحه (()displayMemoبفففا فراخفففوانی تفففابع )ددا

drawScreen())دهد روی صفحه، نمايش میر آدمک را ب ک، عکس ي( با فراخوانی تابعdrawSymbol()) ،

بففففا فراخففففوانی تففففابع . انففففدازی کنففففدکنففففد تففففا مففففاوس را راهرا فراخففففوانی مففففی ()initMouseتففففابع 

showMinCount(num)بفففا فراخفففوانی تفففابع . دهفففدروی صففففحه، نمفففايش مفففیر هفففا را بففف، تعفففداد مفففین

showInitTime() در ادامه با استفاده از يک حلقه تکرار تفا  . روی صفحه، نمايش خواهد دادر را ب 000، زمان

ای کلیفک  انفه روی خر اگفر کفاربر بف   . يابدزمانی که کاربر کلیدی از صفحه کلید را وارد نکند، بازی ادامه می

، زمان پايان نیافته باشد و اگر خانه فشار داده ((outreg.x.bx == 1)سمت چپ ماوس را فشار دهد  دیکل)کند 

هفايی کفه مفین    اما، اگر خانه کلیک شده مفین باشفد، تمفام خانفه    . شده مین نباشد، اطراف آن خالی خواهد شد

روی آن کلیفک گرديفد، بفا زمینفه قرمفز و نمفاد مفینر ی که بف شوند و خانهباشند، با نماد مین نمايش داده می

توانفد بفا   کفاربر مفی  . های اطراف آن نمايش داده خواهد شدها تعداد مینشود و برای بقیه خانهنمايش داده می

.يا پرچم باشد ?تواند عالمت می. دار کندهايی را عالمتکلیک راست خانه

عناصفر  . کنفد را مقفداردهی اولیفه مفی    leftClickو  minrub ،helpMinهفای  آرايفه  ،()initArrayتابع

کنند که در حالت اولیه مینفی در صففحه وجفود    های موجود در صفحه را تعیین می، مقادير مینminrubآرايه

هفا  روی خانهر های انجام شده ب، کلیکleftClickآرايه . گیردهای آرايه  قرار میندارد، بنابراين صفر در خانه

های اين آرايه نیز صفر خواهنفد  چون، در ابتدا کلیکی انجام نشده است، پس مقادير خانه. کنداری میرا نگهد

روی ر با کلیک راسفت بف  . کند، خانه مربوطه کلیک راست شده است يا خیر تعیین می helpClickبود و آرايه 

ا، حالفت معمفولی، عالمفت    هف تعداد کلیفک راسفت  . شودروی آن نمايش داده میر يا پرچم ب ?ها عالمت خانه

.کننديا عالمت پرچم تعیین می( ?)سوال

 free(a + 1, b);

 free(a + 1, b + 1);

} 
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