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++Cتاریخچه مختصر 

در آزمایشطاا  Bjarne stroustrupتوسط  1980در اوائل دهه این زبان 
كه مي باشد Cاین زبان عمالً توسعه یافته زبان برنامه نویسي . بل طراحي شد 

. امكان نوشتن برنامه هاي ساخت یافته شئ گرا را مي دهد



قانون نامگذاري شناسه ها

.دنمی باشمتفاوتحروف کوچك و بزرگ در نامگذاری شناسه ها 1)

چهار شناسه متفاوت Xy ،XY ،xY ،xyبنابراین 
.  می باشد++Cاز نظر 



قانون نامگذاري شناسه ها

(underscore)خطوزیرارقامالفباء،حروفازشناسه هانامگذاریدر(2
بابایستیشناسهومی باشد31شناسهطولحداکثرومی شوداستفاده

.نگرددشروعرقمیك



قانون نامگذاري شناسه ها

كلمات در زیر بعضي از. براي ناماذاري شناسه ها از كلمات كليدي نبایستي استفاد  نمود( 3
.  كليدي داد  شد  است

And Sizeof then xor Template

Float False Friend While continue

extern Private Switch Default Const

delete typedef if this Virtual



متغيرها

.در اسالید بعد به انواع داده ها اشاره می شود

متغيططرم مكططاني در حافصططه ا ططلي 
ك كامپيوتر مي باشد كطه در آناطا یط

مقدار را مي توان ذخير  و در برنامطه 
ي قانون ناماذار. از آن استفاد  نمود

متغيرهططا همططان قططانون ناماططذاري 
. شناسه ها مي باشد



نوع داده رمقادی حافظه الزم

int 32768–تا32767 بایت2

unsigned int 0تا65535 بایت2

long int 2147483648–تا2147483647 بایت4

unsigned long int 0تا4294967295 بایت4

char یك کارکتر بایت1

unsigned char 128–تا127 بایت1

float 3.4e381.2تاe-38 بایت4

double 1.8e3082.2تاe-308 بایت8

انواع داده ها



اعالن متغیرها

.در اسالید بعد مثال هایی از اعالن متغیر ذکر شده است

اده قبل از آنکه در برنامه به متغیرها مقدداری تخصدیص د
اعالن شود و از آنها استفاده گردد بایستی آنها را در برنامه

.  نمود



:intاز نوع xبرای اعالن متغیر✓

int    x;

که هر کدام چهار بایت از floatرا از نوع qو pمتغیرهای برای اعالن ✓
:حافظه را اشغال می کنند

float p , q  ;

کرکتر را به 256از نوع کرکتر که می توان یکی از nextمتغیر برای اعالن ✓
.آن تخصیص داد و یك بایت  را اشغال می کند

char next ;

:چند مثال از اعالن متغیر ها 



تخصيص مقادير به متغيرها 

.در اسالید بعد مثال هایی از اعالن متغیر ذکر شده است

. می توان به متغیرها مقدار اولیه تخصیص نمود=با استفاده از عملگر 



:مثال

;int   x=26در دستورالعمل ✓

Xا از نوع رint اعالن نموده 26با مقدار اولیه.

;long   a=67000 , b=260در دستورالعمل  ✓

تعریف نموده با مقادیر بترتیبlong intرا از نوعaو bمتغیرهای 
.67000و 260



داده هاي از نوع كركتر 

در حافظه کامپیوتر از جدول charبرای نمایش داده های از نوع 
ASCIIکرکتر 256جدول اسکی به هر یك از . استفاده می شود

.تخصیص می دهد255تا 0یك عدد منحصر بفرد بین 



كركترهاي مخصوص 

زامي توانبرنامهدركهمخصوصكركترهايازبعضي++Cكامپيلر
زاتعدادي.مي دهدتشخيصراكرداستفاد بنديفرمتبرايآنها
 آوردبعداسالیددرآنهاكاربردهمرا بهمخصوصكركترهاياین
.استشد 



كركترهاي مخصوص

\n Newline 

\t Tab 

\b Backspace

\a Beep sound

\” Double quote 

\’ Single quote

\0 Null character 

\? Question mark

\\ Back slash

می توان برای ایجاد صدای a\بعنوان مثال از کرکتر 
beepاستفاده نمود  .

char          x = '\a ;



رشته ها

قرار  داد   " "عبارتست از  دنباله اي از كركترها كه بين stringرشته یا 
.  ختم مي گردد0\در حافصه كامپيوتر انتهاي رشته ها بوسيله . مي شود

.ددر اسالید بعد به دو مثال دقت نمایی



:1مثال  

"BOOK STORE"كركتطري مي باشطددیك رشته  
كه به انتهاي آن در حافصه  0\كه با توجه به كركتر 

. داضافه مي شود جمعططاً یازد  بایت را اشغال مي كن



:2مثال 

ازبایتدوكهمي باشدرشتهیك"w"كهنمایيددقت
كركتریك'w'حاليكهدرمي كنداشغالراحافصه

.مي نمایداشغالراحافصهازبایتیككهمي باشد



نمایش مقادیر داده ها 

كطه بطدنبال آن عملاطر coutبراي نمایش داد  ها بر روي  فحه مانتور از 
ت كطه بایستي توجه داشط. قيد شد  باشد استفاد  مي گردد>>درج یعني 
.دبصورت یك كركتر تلقي مي گرد++Cپشت سر هم توس  >دوكركتر 



goodپيغام براي نمایش✓ morningنمایش فحه بر روي:
cout << "good morning";

:بر روي  فحه نمایش Xبراي نمایش مقدار متغير ✓
cout << x ;

:مثال 



دریافت مقادیر متغیرها

cinازكليدم فحهازبرنامهاجرايضمندرمتغيرهابرايمقادیردریافتمنصوربه

.ودنماستفاد مي توانباشدشد قيد<<یعنياستخراجعملارآنبدنبالكه



:مثال 

int x;

cout << "Enter a number:" ;

cin >> x;



عملگر انتساب 

دد می باشد که باعث می گر=عملگر انتساب 
ی ارزیاباین عملگرمقدار عبارت در طرف راست 

.قرار گیردآنشده و در متغیر طرف چپ 



:مثال 

x=a+b;

x=35 ;

x=y=z=26 ;

اد  از عملارهاي انتساب چندگانطه نيطم مي تطوان اسطتف
26برابطر بطا xو yو  zه مقطدار سطه متغيطر كط. نمود

.ميشود



عملگرهاي محاسباتي 

:پنج عملگر محاسباتی وجود دارد که عبارتند از ++Cدر 

از طرف . این عملگرها دو تائی می باشند زیرا روی دو عملوند عمل می نمایند
.  رامی توان بعنوان عملگرهای یکتائی نیز در نظر گرفت–و + دیگر عملگرهای 

جمع +
تفریق -
ضرب *

تقسیم /
باقیمانده %



:1مثال 

از نوع صحیح باشد نتیجه –، + ، *، / ، % در حالتی که هر دو عملوند عملگرهای 
.  عمل از نوع صحیح می باشد

عبارت نتیجه

5 + 2 7

5 * 2 10

5 – 2 3

5 % 2 1

5 / 2 2



:2مثال 

از نوع اعشاری باشد + ، –، * ، / در صورتیکه حداقل یکی از عملوندهای عملگرهای 
.  نتیجه عمل از نوع اعشاری می باشد

عبارت نتیجه

5. 0 +2 7. 0

5* 2. 0 10.0

5. 0 / 2 2.5

5. 0 -2 3. 0

5. 0 / 2. 0 2.5



عملگرهاي افزایش و كاهش 

، افزایش یك واحد به مقدار یك++Cدر 
متغیر از نوع صدحیح را افدزایش و بردور

مشابه کاهش یك واحدد از مقددار یدك 
..متغیر از نوع صحیح را کاهش می نامند



عملگرهاي افزایش و كاهش 

و عملگر افزایش--عملگر کاهش را با 
چدددون . نمدددایش می دهندددد++را بدددا 

فقددط روی یددك --و ++عملگرهددای 
ء عملوند اثر دارند این دو عملگر نیز جدز

.  عملگرهای یکتائی می باشند



:مثال 

:سه دستور العمل 
++x;

x++;

x=x+1;

.معادل می باشندر نیز معادل می باشند و برریق مشابه سه دستورالعمل زی

- - y ; 

y=y-1;

y- - ;



. می توان بدو صورت پیشوندی و پسوندی استفاده نمود--و ++ از عملگرهای 
ر دستورالعمل های پیچیده عملگر پیشوندی قبل از انتساب ارزیابی میشود و عملگر د

.پسوندی بعد از انتساب ارزیابی می شود



:مثال 

int x=5;

y=++x * 2;

:  پس از اجرای دستورالعملهای فوق 
y=12

int  x=5;

y=x++ * 2;

:پس از اجرای دستورالعملهای فوق 
y=12



sizeofعملگر 

Sizeof     ت ازعملگرهای یکتائی می باشد و مشخص کننده تعداد بای
.  هائی است که یك نوع داده اشغال می کند

:مثال 
int   x;

cout << sizeof x ;

.نمایش داده می شود 2مقدار 

cout << sizeof(float) ;

.نمایش داده می شود4مقدار 



عملگرهاي جایگزیني محاسباتي 

، می توان از ++Cبرای ساده تر نوشتن عبارتها در 
. استفاده نمودعملگرهای جایگزینی محاسبددداتی 

%=         /=         *=       -=          +=



اولویت عملگرها

در ذیل جدول اولویت. ارزیابی مقدار یك عبارت ریاضی براساس جدول اولویت عملگرها انجام می گردد
.  عملگرها براساس بترتیب از بیشترین اولویت به کمترین اولویت داده شده است

 (  )پرانتزها چپ به راست 
 sizeof     ++    --    +    -عملگرهای یکتایی ست به چپ ار

 %       /     *عملگرهای ضرب و تقسیم و باقیمانده چپ به راست 
 −           +عملگرهای جمع و تفریق چپ به راست 
 <<           >>عملگرهای درج و استخراج چپ به راست 
 =%  =/  =*  =-  =+  =عملگرهای جایگزینی و انتساب راست به چپ 

 



:1مثال 

(5+2) *(6+2*2)/2

با توجه به جدول اولویت عملگرها داریم که 

7 *(6+2*2)/2

7*(6+4)/2

7* 10 /2

70 /2

35



:2مثال 

int a=6 , b=2, c=8, d=12;

d=a++ * b/c ++;

cout << d << c << b << a;

:خروجی 

1      9           2            7



(Comments)توضیحات 

نابراینب.میشودبرنامهبهتردركوبیشترخوانائیباعثبرنامهدرتوضیحات
در.ئیمنمااستفادهتوضیحاتازبرنامه هادراالمکانحتیکهاستآنبرتوصیه
C++،ارهاشآنبهبعداسالیدهایدرکهمی گیردانجامصورتبدوتوضیحات
.استشده



(Comments)توضیحات 

یدزی را که کامپیوتر هر چ. انجام می شود// این نوع توضیح بوسیله : الف
. قرار داده شود تا انتهای آن خط اغماض می نماید// که بعد از 

:مثال 

c=a+b;//c is equal to sum of a and b

ختم می شود و هر چیزی که /*شروع شده و به */توضیح نوع دوم با :ب
.قرار گیرد اغماض می نماید /*و /*بین

:مثال

/ * this is a program

to calcufate sum of 

n integer numbers */



توابع كتابخانه 

ثدال بعنوان م. مجهز به تعدادی توابع کتابخانه می باشد++Cزبان 
. ندتعدادی توابع کتابخانه برای عملیات ورودی و خروجی وجود دار

مده برنا)معموالً توابع کتابخانه مشابه ، بصدورت برنامده های هددف 
نددی و در قالب فایلهای کتابخانه دسته ب( ترجمه شده بزبان ماشین

می نامند headerاین فایلها را فایلهای . مورد استفاده قرا رمی گیرند
. می باشندh.و دارای پسوند 



نحوه استفاده از توابع كتابخانه اي

تدددی برای استفاده از توابع کتابخانه  خاصی بایس
آنرا در ابتدای برنامه در دستور headerنام فایل 

#includeقرار دهیم .

#header<includeاسم فایل <



 تابع نوعشرح  فایل هیدر
stdlib.h  قدرمرلقi int abs(i) 

math.h  کسینوسd double cos(d) 

math.h e
x double exp(d) 

math.h loge  d  double log(d) 

math.h Log10  d double log10(d) 

math.h  سینوسd double sin(d) 

math.h  جذرd double sqrt(d) 

string.h  تعداد کرکترهای رشتهs int strlen(s) 

math.h  تانژانتd double tan(d) 

stdlib.h کداسکی کرکترc int toascii( c) 

stdlib.h  تبدیل به حروف کوچكint tolower(c ) 

stdlib.h  تبدیل به حرف بزرگint toupper(c ) 

 



++Cبرنامه در 

زبدان هاکنون باتوجه به مرالب گفته شده قادر خواهیم بود که تعدادی برنامه ساده و کوچدك بد
C++برای نوشتن برنامه بایستی دستورالعملها را در تابع . بنویسیمmain( ) قرار دهیم و بدرای

.عمل نمودی که در اسالیدهای بعد آمده است ،یکی از دو طریقه اینکار می توان ب



:روش اول 

#include       <         >

int main( )

}

1دستورالعمل ;

2دستورالعمل ;

.

.

.

n دستورالعمل;

return 0 ;

}



:روش دوم 

#include       <         >

void main( )

{

1دستورالعمل ;

2دستورالعمل ;

.

.

.

n دستورالعمل;

}



#include    <iostream.h>

int main( )

{

cout <<"C++ is an object oriented language \n" ; 

return 0 ;

}

را روي صفحه  C++ is an object oriented languageپیغام اي كه برنامه
.دهدتور نمایش ميیمان



.برنامه زیر یك حرف انگلیسي كوچك را گرفته به حرف بزرگ تبدیل مي نماید

#include    <iostream.h>

#include    <stdlib. h>  

int main( )

{

char c1 , c2;

cout << "Enter a lowercase letter:"  

cin >> c1;

c2 = toupper(c1);

cout << c2 << endl;

return 0; }



.دو عدد از نوع اعشاري را گرفته مجموع و حاصلضرب آنها را محاسبه و نمایش مي دهد

#include    <iostream.h>

int main( )

{

float         x,y,s,p ;

cin >> x >> y ;

s= x+y ;

p=x*y;

cout << s <<endl << p;

return 0 ;

}



فصل دوم 

ساختارهای تصمیم گیری و تکرار



فهرست مطالب فصل دوم

عملگر های رابره ای1.

عملگر شرطی2.

دستورالعمل شرطی3.

عملگر کاما4.

عملگر های منرقی5.

Forدستورالعمل 6.



عملگرهاي رابطه اي

با برای تعیین اینکه آیا دو عدداین عملگرهااز 
کتر هم معادلند یا یکی از دیگری بزرگتر یا کوچ

عملگرهای رابره ای. می باشد استفاده می گردد
: عبارتند از

= =مساوي

= !مخالف

<بزرگتر

<= بزرگتر يا مساوي

>كوچكتر

=>كوچكتر يا مساوي



عملگر شرطي

:شکل کلی عملگر شرطی بصورت زیر می باشد

. می باشد که دارای سه عملوند می باشد++Cعملگر شرطی تنها عملگری در 

expression _ test ? expression _ true : expression _ false



:1مثال 

int x=10,y=20,b;

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

.قرار بگیردbدر xو yاین دو دستور العمل باعث میشوند که ماکزیمم مقادیر 

:2مثال 

x>=10 ? cout << "passed" : cout << "failed" ;

در غیر اینصورتpassedبزرگتر یا مساوی ده باشد رشتة  xاگر مقدار 
.نمایش داده میشود         failedرشته 



دستورالعمل شرطي 

ه ته بشرطی را تست نموده و بستوسط این دستور
آنکه شرط درست یدا غلدط باشدد عکس العمدل 

. خاصی را نشان دهیم

IF

if(    عبارت )

{
دستورالعمل 1 ;

.
n  دستورالعمل;

}

else
{

دستورالعمل 1 ;

.
n  دستورالعمل;

}



:1مثال 

if(x != y)

{

cout << x ;

++ x ;

}

else 

{

cout << y ;

- - y ; 

}



:2مثال 

#include    <iostream.h>

#include    <math . h>

int main( )

{

float  x,s;

cin >> x ;

if( x < 0 )

cout << " x is negative" << endl ; 

else 

{

s = sqrt(x) ;

cout << s << endl ;

}

return 0;

}

.برنامه زیر یك عدد اعشاری را از ورودی گرفته جذر آنرا محاسبه می نماید



عملگر كاما 

تعدادی عبارت را می توان با کاما بهدم متصدل نمدود و 
ه این عبارتها بد.تشکیل یك عبارت پیچیده تری را داد

ترتیب از چپ به راست ارزیابی شدده و مقددار عبدارت 
. می باشدnمعادل عبارت

(1عبارت , 2عبارت ,3عبارت ,. …,  nعبارت )



:مثال 

:عبارت زیر را در نظر بگیرید; int a=2 , b=4 , c=5اگر داشته باشیم

(++ a , a+b, ++ c, c+b)

.می با شد10معادلکهb+cبااستبرابرعبارتمقدار



عملگرهاي منطقي

.  با استفاده از عملگرهای منرقی می توان شرطهای ترکیبی در برنامه  ایجاد نمود
:عملگرهای منرقی عبارتست از 

AND

OR

NOT

.ترتیب بصورت زیر نشان داده میشوده ب++Cکه در 
&&

||

!



جدول درستي سه عملگر شرطي

a && b b a 
True true true 
False false true 
False true false 
False false false 

 

a || b b a 
True true true 
True false true 
True true false 
False false false 

 

!a a 
False true 
True false 

 



:چند مثال 

if ((x= = 5) ||(y != 0))

cout << x << endl ;

. نمایش داده شود xمخالف صفر باشد مقدار yیا 5برابر با xاگر 

if(x)

x = 0 ;

. برابر با صفر شود xمخالف صفر باشد، آنگاه xاگر مقدار 



برنامه زیر طول سه پاره خط را از ورودي گرفته مشخص مي نماید كه آیا تشكیل یك مثلث میدهد یا خیر؟

#include       < iostream.h >

int main( )

{

float  a, b, c; 

cout << "Enter three real numbers" << endl ; 

cin >> a >> b >> c; // 

if(( a < b + c) &&(b < a+c) &&(c < a+b))

cout << "It is a triangle" ;

else 

cout << "Not a triangle" ;

return  0 ;

}



Forدستورالعمل 

ور شکل کلی دست. برای تکرار دستورالعملها استفاده میشودforاز دستور العمل 
for بصورت زیر می باشد:

for( 1عبارت 2 ;عبارت ;3عبارت )

{
دستورالعمل 1 ;

دستورالعمل 2 ;

.

.

.
n  دستورالعمل;

}



#include           <iostream.h>

int      main( )

{

int  n, i ; 

long fact = 1 ;

cout << "Enter a positive integer number";

cin >> n;

for( i=1; i<=n; ++i) fact *= i;

cout << fact << endl;

return 0 ;

}

.را از ورودی گرفته فاکتوریل آنرا محاسبه ونمایش می دهدnبرنامه  زیر عدد صحیح و مثبت 



#include           <iostream.h>

int      main( )

{

int n, i=1 ;  

long s = 0 ;

cin >> n ;

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

cout << s ;

return  0 ; }

.را محاسبه نموده و نمایش می دهدnتا 1برنامه زیر مجموع اعداد صحیح و متوالی بین 



#include    <iostream.h>

int main( )

{

int  j=0 ;

for( ; j <= 9 ; ) cout << j++ << endl; 

return 0 ; 

}

.را نمایش می دهد9تا 0برنامه زیر ارقام 



#include    <iostream.h>

int main( )

{

int  i,j,k,n;

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

for(j=1; j<=3; ++j)

for(k=1; k<=3; ++k)

{

n=i*100 + j*10+k;

cout << n << ‘\n’ ;

}

return 0 ;

}

.ایجاد می شوند را نمایش می دهد3، 2، 1ارقام برنامه زیر کلیه اعداد سه رقمی که با



فصل سوم

سایر ساختارهای تکرار



فهرست مطالب فصل سوم

whileدستورالعمل 1.

do whileدستورالعمل 2.

breakدستورالعمل 3.

continueدستورالعمل 4.

switchدستورالعمل 5.

()cin.getتابع 6.

()<>static_castعملگر 7.

جدول اولویت عملگرها8.



whileدستورالعمل 

برای تکرار یك دستورالعمل ساده یا ترکیبی forاز این دستور العمل مانند دستورالعمل 
.شکل کلی این دستور العمل بصورت زیر می باشد. استفاده می گردد

while( شرط)

}
1دستورالعمل ;

2دستورالعمل ;

.

.
n دستورالعمل ;

}



forو  whileتفاوت دستورهاي 

زمددانی اسددتفاده forدسددتورالعمل 
ل میشود که تعداد دفعات تکرار از قبد

در صدورتیکه . مشخص و معدین باشدد
تعداد دفعات تکدرار مشدخص نباشدد 

whileبایسددددتی از دسددددتورالعمل 

.استفاده نمود



:مثال 

int x=0

while(x<5)

cout << x ++<< endl;

:با اجرای قرعه  برنامه فوق مقادیر زیر نمایش داده میشود

0

1

2

3

4



#inclode   <iostream.h>

int main( )

{

int count = 0 , n;

float  x, sum = 0 , avg ;
cin >> n ; /*   تعداد مقادیر ورودی n*/

while(count < n){

cin >> x ;

sum += x ;

++ count ; }

avg = sum / n ;

cout << avg << endl;

return 0 ; }

.قرار مي دهدavgمقدار از نوع اعشاري را گرفته میانگین آنها را محاسبه و در متغیر  nبرنامة فوق 



do whileدستورالعمل 

سطاد  این دستور العمل نيم براي تكرار یك دستورالعمل
تورالعمل شكل كلي این دس. یا تركيبي استفاد  مي شود

. بصورت زیر مي باشد

do

}
1دستورالعمل ;

2دستورالعمل ;

.

.
n دستورالعمل ;

} while( شرط);



whileو  do whileتفاوت دستورهاي 

ابتدا مقدار شرط whileدر دستورالعمل 
 doدر دسدتورالعمل امداارزیابی شدده 

while ابتدددا دسددتورالعمل اجددرا شددده
. سپس مقددار شدرط ارزیدابی می گدردد

حداقل do whileدستورالعمل بنابراین

.یك بار انجام میشود 



:مثال 

#include   <iostream.h>

int main( )

{

int count = 0;

do

cout << count ++<<endl ;

while(count <= 9);

return 0 ; }

را روی ده خط نمایش می دهد 9تا 0ارقام 



breakدستورالعمل 

شده و (for , while ,do while) این دستورالعمل باعث توقف دستورالعملهای تکرار
.کنترل به خارج از این دستورالعملها منتقل می نماید



:1مثال 
#include   <iostream.h>

int main( )

{

float x, s=0.0 ;

cin >> x ;

while(x <= 1000.0) {

if(x < 0.0){

cout << "Error-Negative Value" ;

break; 

}

s += x ;

cin >> x ;}

cout << s << endl ; 

return 0 ; }



:2مثال 

#include   <iostream.h>

int main( )

{

int count = 0 ;

while( 1 )

{

count ++ ;

if(count > 10 )

break ;

}

cout << "counter :   " << count << "\n";

return 0 ;

}



:3مثال 

#include   <iostream.h>

void  main( )

{

int count; 

float x, sum = 0;

cin >> x ;

for(count = 1; x < 1000 . 0; ++ count )

{

cin >> x ;

if(x < 0.0) {

cout << "Error – Negative value " <<endl;

break ; 

}

sum += x ; }

cout << sum << \n ; }



:4مثال 

#include   <iostream.h>

int main( )

{ 

float x , sum = 0.0 ;

do 

{

cin >> x ;

if(x < 0.0) 

{

cout << "Error – Negative Value" << endl ;

break ;

}

sum += x ; 

} while(x <= 1000.0);

cout << sum << endl ;

return 0 ; }



continueدستورالعمل 

می توان  در دستورالعملهای تکرار continueاز دستورالعمل 
do while ،while  ،forایدن دسدتورالعمل . استفاده نمدود

نتقدل باعث می شود که کنترل بابتدای دستورالعملهای تکدرار م
. گردد



:1مثال 

#include   <iostream.h>

int main( )
{

float  x, sum = 0.0 ;
Do

{

cin >> x ;
if(x < 0 . 0)

{

cout  << "Error" << endl ;
continue ;

}

sum += x ;

} while(x <= 1000.0 );

cout << sum ;

return 0 ; }



:2مثال 

#include   <iostream.h>

int main( )
{

int n , navg = 0 ;

float  x, avg, sum = 0 ;
cin >> n ; / * عبارت از تعداد اعداد ورودی n * /

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

{

cin >> x ;

if(x < 0 ) continue ; 

sum += x ;

++ navg ; 

}

avg = sum / navg; 

cout << avg << endl ;
return 0 ;

} 



switchدستورالعمل 

بصورت تودرتو می توان ( if else)شرطیدستورالعمل ازهمانرور که می دانید
ل زیداد استفاده نمود ولی از طرفی اگر عمق استفادة تو در تو از این دستورالعم

، دسدتورالعمل ++Cبرای حدل ایدن مشدکل .گردد، درك آنها مشکل میشود 
switchتکه عمالً یك دستورالعمل چند انتخابی می باشد را ارائه نموده اس .



Switchشكل كلي دستور العمل 

switch(عبارت)

{

case     valueone : statement;

break;

case      valuetwo: statement;

break;



case valuen : statement;

break;

default: statement ;

}



:1مثال 
#include   <iostream.h>

void main( )

{

unsigned int n ;

cin >> n;

switch(n)

{

case   0: 

cout << "ZERO" << endl ;

break;

case   1:

cout << "one" << endl ;

break ;

case 2:

cout << "two" << endl ;

break;

default :

cout << "default" << endl;

}         / * end of switch statement * /

}



:2مثال 
#include   <iostream.h>

void main( )

{

unsigned  int  n;

cin >> n ;

switch(n) {

case 0 :

case 1:

case 2:

cout << "Less Than Three" << endl;

break;

case 3:  

cout << "Equal To Three" << endl ;

break;

default: 

cout << "Greater Than Three" << endl;

}

}



: ()cin.getتابع 

این تابع یك کرکتر را از صفحه
این برای استفاده از. کلید می گیرد

داشته تابع در ابتدای برنامه بایستی
:باشیم

#include       <iostream.h>



char        x;

x = cin.get( );

cout << x ;

.قرعه برنامه ذیل یك کرکتر را از صفحه کلید گرفته و نمایش می دهد



#include       <iostream.h>

int main( )

{ 

char  x;

while((x = cin.get( ) !=EOF)

cout << x ;

return 0 ;

}

CTRLبرنامة ذیل یك سرر متن انگلیسی که به Zختم میشود را گرفته دقیقا ً نمایش می دهد.

EOFمعنی ه بEnd of File می باشد کده در
iostream.hا تعریف شده و مقدار آن برابر بد

مقدددار آن در سیسددتم عامددل . می باشددد-1
DOS عبارتست ازctrl z.



char          x;

x = cin.get( );

switch(x)  {

case   r  :

case   R  :

cout << RED << \n ;

break ;

case   b  :

case   B  :

cout << BLUE << endl ;

break ;

case   y  :

case   Y  :

cout <<  YELLOW << endl;

}

.استفاده شده استswitchو دستور ()cin.getدر قطعه برنامه ذیل ازتابع 



#include       <iostream.h>

int main( )

{

char next;

while((next = cin.get( ) ) !=EOF)

if(next !=   ) 

cout  << next ;

return 0 ;

}

.آنرا حذف نموده و نمایش میدهد( blank)برنامة ذیل یك سرر متن انگلیسی را گرفته کرکترهای خالی 



static_castعملگر 

به نوع دیگرdataاز این عملگر برای تبدیل موقت یك نوع 
.این عملگر یك عملگر یکتائی می باشد. استفاده می شود



:1مثال 

int   x = 25 ;

float  y ;

y = static_cast 

< float >(x) ;

موقتاً بصورت اعشداری در xمقدار 
برابدر بدا yآید  و در نتیجه مقدار می 

بایستی توجه داشدت. شودمی  25.0
شود بلکده عوض نمیxکه نوع متغیر 

موقتاً مقدار آن بصدورت اعشداری در 
.آمده است



:2مثال 

float x = 14.75 ;

cout << 

static_cast < int 

>(x) << endl;

cout << x ;

نمایش داده میشود و 14ابتدا مقدار 
نمددایش داده 14.75سددپس مقدددار 

.میشود



جدول اولویت عملگرها

 )     (چپ به راست 

 Static_cast <  >(  )   ++    --    +    -    sizeofراست به چپ 
 %  /  *چپ به راست 
 -  +چپ به راست 
 <<       >>چپ به راست 
 =<    <    =>      >چپ به راست 
 =!       = =چپ به راست 
 :          ?راست به چپ 
 =%   =/  =*      =-     =+     =راست به چپ 
 ,چپ به راست 

 



فصل چهارم

اعداد تصادفی



فهرست مطالب فصل چهارم

تولید اعداد تصادفی1.

(typedef) تعریف نوع داده 2.

داده های از نوع شمارشی3.

فرمت های مختلفه مقادیر خروجی4.



اعداد تصادفي

مقادیر تصادفی یا شانسی در اکثدر برنامده های کداربردی در زمینده شدبیه سدازی و بازیهدای
32767و 0برای ایجاد یك عدد تصادفی صدحیح بدین . کامپیوتری نقش مهمی را ایفا می نمایند

. استفاده نمائیم) ( randبایستی از تابع 



#include            <stdlib.h>

#include            < iostream.h>

int main( )

{

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

cout << rand(  ) << \n ;

return 0 ; 

}

.را ایجاد می نماید32767و 0عدد تصادفی بین 10برنامه زیر 



:نكته 

. گیریممی اگر برنامة فوق را چندبار اجرا نمائیم جواب یکسانی را از کامپیوتری 
. استفاده نمائیم( )srandبرای تصادفی کردن اعداد می بایستی از تابع 
.نیاز داردunsignedاین تابع به یك آرگومان صحیح از نوع 

.گفته می شودseedبه این آرگومان 

.نوشته ایم( )srandدر اسالید بعد برنامه قبلی را با تابع 



#include            <stdlib.h>

#include            < iostream.h>

int main(  )

{

unsigned     seed;

cout << "Enter seed value :  " ;

cin >> seed ;

srand(seed);

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

cout << rand(  ) <<  \n ;

return 0  ;

}

( ( )srand) .را ایجاد می نماید32767و 0عدد تصادفی بین 10برنامه زیر 



#include            < iostream.h>

#include            <stdlib.h>

int main(  )

{

unsigned     seed, d1, d2;

cout << "Enter seed: " ;

cin >> seed ;

srand(seed) ;

d1= 1+rand( )% 6 ;

d2= 1+rand( )% 6 ;

cout << d1 <<  << d2 ;
return 0 ;

}

.برنامه زیر نتیجه پرتاب دو تاس را نمایش مي دهد



#include            <stdlib.h>

#include            < iostream.h>

int main( )

{

unsigned seed ;

cout << "Enter seed: " ;

cin >> seed ;

srand(seed) ;

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

cout << rand( ) / 32768.0 << endl ;

return 0 ;

}

.را نمایش مي دهد1و 0اعداد شانسي بین 10برنامه زیر 



(typedef)تعریف نوع داده 

نوعمعادلکهجدیدداده هاینوعتعریفبرایمی توانtypedefاز
:ازعبارتستکلیشکل.نموداستفادهباشدموجودداده های

typedef    type    newtype;

نشاندهنده نوع داده موجود اسم جدید 



:مثال 

typedef  int  integer; 

:د را بصورت زیر تعریف نموxو yحال می توان 

integer  x,y;



داده هاي از نوع شمارشي

.استفاده می گرددenumبمنظور معرفی داده های از نوع شمارشی از کلمه 
:مثال 

enum color {red, blue, green, yellow, brown} ;

colorیك نوع داده شمارشی می باشد.

0 2 3 41



:چند مثال 

emum status {married, devorced, vidow, single};

status  a ;

a= single ;

enum days {sat, sun, mon, tue, wed, thr, 

fri};

enum bread {lavash, fantezi, taftoon, barbari};

enum color { yellow, red=2, brown, white }; 

color  x=brown;

0 3 4



:توجه 

ز بایستی در نظر داشت که داده های ا
نوع شمارشدی در عملیدات ورودی و 

بعبدارت. خروجی شرکت نمی نمایندد
دیگر مقادیر داده های از نوع شمارشی
. بایسددتی در برنامدده تعیددین نمددود
د دستورالعلهای ورودی و خروجی مانن

cin وcout در مدددورد داده هددددای
.شمارشی نمی توان استفاده نمود



فرمتهاي مختلفه مقادیر خروجي

double   x=1050 ;

cout << setiosflags(ios : : fixed | ios: : showpoint ) << setw(23) 

<< setprecision(2) << x << endl ;

.نمایش داده می شود23با طول میدان xمقدار 
.با دو رقم اعشار نمایش داده می شودxمقدار 

:بصورت زیر نمایش داده می شود xبنابراین مقدار 

شانزده ستون خالی 1050.00

برور غیر علمی با نقره اعشار ثابت نمایشxمقدار 
.داده می شود



فصل پنجم

آرایه ها



فهرست مطالب فصل پنجم

آرایه یك بعدی1.

(ماتریس ها ) آرایه دو بعدی 2.



آرایه یك بعدي

آرایه یك فضای پیوسته از حافظه اصلی کامپیوتر می باشد که می تواند

.چندین مقدا را در خود جای دهد

.کلیه عناصر یك آرایه از یك نوع می باشند

.عناصر آرایه بوسیله اندیس آنها مشخص می شوند

.، اندیس آرایه از صفر شروع می شود++Cدر 



كاربرد آرایه ها

آرایه ها در برنامه نویسی در مواردی کاربرد دارند که
بخواهیم اطالعات و داده ها را در طول اجرای 

.برنامه حفظ نمائیم



int   x[5] ; 

x

0 1 2 3 4

x[0]اولین عنصر 
x[4]پنجمین عنصر 



:  تخصیص مقادیر اولیه به عناصر آرایه 

int x[5]= {4, 2, 5, 17, 30};

x

4 2 5 17 30
0 1 2 3 4



:دریافت مقادیر عناصر آرایه 

int  x[5];

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

cin >> x[ i ] ;

:نمایش مقادیر عناصر آرایه 

for(int   i=0; i<=5; ++i) cout << x[ i ] ;



.رندتعداد مقادیر اولیه كمتر از تعداد عضوهاي آرایه باشد عضوهاي باقیمانده بطور اتوماتیك، مقدار اولیه صفر مي گیاگر

int   x[5] = {12, 5, 7};

x

12 5 7 0 0
0 1 2 3 4



به عضو اول آرایه، برنامه نویس باید. بایستي توجه داشت كه آرایه ها به صورت ضمني مقدار اولیه صفر نمي گیرند
.  مقدار اولیه صفر تخصیص دهد تا عضوهاي باقي مانده بطور اتوماتیك، مقدار اولیه صفر بگیرند

int   x[5] = {0} ;

x

0 0 0 0 0
0 1 2 3 4



.  ایجاد مي نمایدfloatدستور زیر یك آرایه یك بعدي شش عنصري از نوع 

float x[  ] = {2.4, 6.3, -17.1, 14.2, 5.9, 16.5} ;

x

2.4 6.3 -17.1 14.2 5.9 16.5
0 1 2 3 4 5



ص عدد اعشاری و مثبت را گرفته تشکیل یك آرایه میدهد سپس مجموع عناصر آرایه را مشخ100برنامه ذیل 
.نموده نمایش می دهد

#include  <iostream.h>

#include   <iomanip.h>

int main( )

{

const int arrsize = 100 ;

float x[ arrsize], tot = 0.0 ;

for(int   j=0; j<arrsize; j++)

cin >> x[ j ];

for(j=0; j<arrsize; j++)

cout << setiosflags(ios::fixed  ios :: showpoint ) << setw(12) << 
setprecision(2) << x[ j ] << endl;

for(j=0; j<arrsize; j++)

tot += x[ j ] ;

cout << tot ;

return 0 ; 

}



ا عدد اعشاري را گرفته تشكیل یك آرایه داده سپس كوچكترین عنصر آرایه ر20برنامه ذیل 
.مشخص و نمایش مي دهد

#include  <iostream.h>

#include   <conio.h>

int main( )

{

float   x[20], s;

int  j ;

clrscr( ) ; 

for(j=0; j<20 ; ++j) cin >> x[ j ];

s = x[0 ] ;

for(j=1; j<20; ++j)

if(x[ j] <s) s = x[ j ];

cout << s << endl; 

return 0;

}



Bubble)عدد اعشاري را گرفته بروش حبابي 100برنامه زیر  sort )بصورت صعودي مرتب مي نماید.

#include  <iostream.h>

#include  <conio.h>

int main ( )

{

float  x[100] , temp;

int   i,j ; 

clrscr(  );

for(i=0; i<100; ++i) cin >> x[i ];

for(i=0; i<99; i++)

for(j=i+1 ; j<100; j++)

if(x[ j ] < x[i ]{ 

temp = x[ j ] ;
x[ j ] = x[ i ];

x[ i ] = temp ;

}

for(i=0; i<=99; i++)

cout << x[ i ] << endl;

return 0 ;

} 



(ماتریس ها)آرایه هاي دوبعدي 

.  ماتریسها بوسیله آرایه های دوبعدی در کامپیوترنمایش داده میشوند

int a[3][4];

0ستون  1ستون  2ستون  3ستون

0سرر  a[0][0] a[0][1] a[0][2] a[0][3]

1سرر  a[1][0] a[1][1] a[1][2] a[1][3]

2سرر  a[2][0] a[2][1] a[2][2] a[2][3]



:  تخصیص مقادیر اولیه به عناصر آرایه 

int a[3][4]={ {1,2,3,4}, {5,6,7,8}, {9,10,11,12} } ;

0 1 2 3

0 1 2 3 4

1 5 6 7 8

2 9 10 11 12



int   a[3][4]= { {1}, {2,3} , {4,5,6} } ;

0 1 2 3

0 1 0 0 0

1 2 3 0 0

2 4 5 6 0



int   a[3][4]= {1, 2, 3, 4,5 } ;

0 1 2 3

0 1 2 3 4

1 5 0 0 0

2 0 0 0 0



در . در یك آرایة دواندیسی، هر سرر، در حقیقت آرایه ای یك اندیسی است
.اعالن آرایه های دواندیسی ذکر تعداد ستونها الزامی است

0 1 2 3

0 1 2 3 4

1 5 0 0 0

int   a[  ][4]={1,2,3,4,5};



.را گرفته مجموع عناصر آن را مشخص نموده و نمایش می دهد4*3برنامه زیر یك ماتریس 

#include  <iostream.h>

#include  <conio.h>

int main( )

{

float   x[3][4], total= 0.0;

int   i, j ;

// generate matrix x.

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

for (j=0; j<3; j++)

cin >> x[ i ][ j ];

// calculate the sum of elements.

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

for(j=0; j<4; j++)

tot + = x [ i ][ j ];

cout << "total =  " << total << endl; 

return 0 ;

}



فصل ششم

توابع



فهرست مطالب فصل ششم

تعریف تابع1.

تابع بازگشتی2.

توابع درون خری3.

انتقال پارامترها از طریق ارجاع4.

(storage classes) کالس های حافظه 5.

سربارگذاری توابع6.



تعریف توابع

کده استفاده از توابع در برنامه ها به برنامه نویس این امکان را می دهدد
ا کندون ت. بتواند برنامه های خود را به صورت قرعه قرعه برنامه بنویسد

اسددتفاده ( )mainکلیده برنامدده هائی کدده نوشددته ایم فقدط از تددابع 
 .نموده ایم



 :شكل كلي توابع بصورت زیر مي باشند

return-value-type   function-name (parameter-list)

{

declaration and statements

}
نام تابع

نوع مقدار برگشتی

انتقال اطالعات از تابع احضار کننده به تابع فراخوانده شدهلیست پارامتر ها جهت 

تعریف اعالن های تابع و دستورالعملهای اجرائی



.تابع زیر یك حرف کوچك را به بزرگ تبدیل می نماید

char   low_to_up (char c1)

{

char c2;

c2 = (c1>=  a  && c1<=  z )?( A  + c1-  a ): c1;

return (c2) ;

}

نام تابع

نوع مقدار برگشتی

charپارامتری از نوع 



.می نمایداستفاده یك حرف کوچك به بزرگ قبل جهت تبدیل تابع برنامه کامل که از

#include  <iostream.h>

char low_to_up(char c1)

{

char  c2;

c2=(c1 >=  a  && c1 <=  z )?( A  +c1 - a ) : c1;  

return c2;

}

int main( )
{

char x;

x=cin.get( );

cout << low_to_up(x) ;
return 0;

}

x

‘d’

c1

‘d’

c2

‘D’

آرگومان



.دو مقدار صحیح را گرفته بزرگترین آنها را برمیگرداندmaximumتابع 

int   maximum(int x, int y)

{

int z ;

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

return z;

}



.استفاده می نمایددو مقدار صحیحجهت یافتن ماکزیمم maximumتابع برنامه کامل که از

#include  <iostream.h>

int   maximum(int x , int y)

{

int z ;

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

return z;

}

int main( )

{

int a, b ;

cin >> a >> b ;

cout << maximum(a,b);

return 0;

}

a b

10 15

a, b  آرگومانهای تابعmaximum

x y

10 15

z

15



اسامی پارامترها و آرگومانهای یك تابع 
.می توانند همنام باشند



.برنامه زیر یك مقدار مثبت را گرفته فاکتوریل آنرا محاسیه نموده نمایش می دهد

#include    <iostream.h>

long int factorial(int n)

{

long int prod=1;

if(n>1)

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

prod *=i;

return(prod);

}

int main( )

{

int n;

cin >> n ;

cout << factorial(n) ;
return 0 ;

}

n درmain

3

x!=1*2*3*4*…*(x-1)*x

n درfactorial

3

i درfactorial

2,3,4

prod درfactorial

6



وقتی در تابعی، تابع دیگر احضار می گردد 
بایستی تعریف تابع احضار شونده قبل از 

.تعریف تابع احضار کننده در برنامه ظاهر گردد



ظاهرmainتابعابتدابرنامه هادربخواهیماگر
پیشیعنیتابعprototypeبایستیگردد
مقدارنوعتابع،نامشاملکهتابعنمونة

ابعتکهراپارامترهائیتعدادتابع،برگشتی
وپارامترهاانواعوداردآنرادریافتانتظار

عاطالبهراپارامترهااینقرارگرفتنترتیب
.برساندکامپیلر

.در اسالید بعد مثالی در این زمینه آورده شده است



#include    <iostream.h>

#include   <conio.h>

long int factorial(int); // function prototype  

int main( )

{

int n;

cout << "Enter a positive integer" << endl; 

cin >> n;

cout << factorial(n) << endl; 

return 0 ;

}

long int factorial(int n)

{

long int prod = 1;

if(n>1)

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

prod *= i;

return(prod);

}



نوعنگرداندبرمقداریتابعکهصورتیدر
و.می کنیماعالنvoidراتابعبرگشتیمقدار

بجاینکنددریافترامقداریتابعصورتیکهدر
parameter- listازvoidاستفاده()یا

.میگردد

.در اسالید بعد مثالی در این زمینه آورده شده است



#include    <iostream.h>

#include   <conio.h>

void maximum(int , int) ;

int main( )

{ int x, y;

clrscr( )

cin >> x >> y;

maximum(x,y);

return 0;

}

void maximum(int x, int y)

{

int z ;

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

cout << "max value \n" << z<< endl; 

return ; 

}

.بر نمی گرداندتابع مقداری 



(Call By Value) احضار بوسیله مقدار 

#include    <iostream.h>

int modify(int)

int main( )

{

int a=20;

cout << a << endl;

modify(a) ;

cout << a << endl;

return 0 ;

}

int modify(int a)

{

a *= 2;

cout << a << endl;

return ; 

}

a درmain

20

aدرmodify

20

aدرmodify

40

:خروجی برنامه 

20

40

20



(Call By Value) احضار بوسیله مقدار 

#include    <iostream.h>

int modify(int)

int main( )

{

int a=20;

cout << a << endl;

modify(a) ;

cout << a << endl;

return 0 ;

}

int modify(int a)

{

a *= 2;

cout << a << endl;

return ; 

}

a درmain

20

aدرmodify

20

aدرmodify

40

حافظده  های مدورد در این ندوع احضدار تدابع
اسدددددتفاده آرگومانهدددددا و پارامترهدددددا
ا از هم متمایزند و هرگونه تغییدر در پارامترهد

باعددددددددددددددث تغیددددددددددددددر
.در آرگومانهای  متناظر نمی گردد



intتابعبرگشتیمقدارنوعکهزمانهر

همچنینویستنآنذکربهنیازیمی باشد
.شدنمی باتابعنمونهپیشتعریفبهنیازی



(recursive functions)تابع بازگشتي 

توابعی هستند کهrecursiveتوابع بازگشتی یا 
.وقتی احضار شوند باعث می شوند که خود را احضار نمایند



نحوه محاسبه فاكتوریل از طریق تابع بازگشتي

n != 1*2*3*…*(n-1) *n

f(n) = n !

f(n) =

1 n=0 اگر

n *f(n-1) اينصورتغيردر

n!= 1* 2* 3* … *(n-2) *(n-1) *n

n!=(n-1)! *n

.در اسالید بعد تابع بازگشتی مورد نظر پیاده سازی شده است



تابع بازگشتی محاسبه فاکتوریل

#include    <iostream.h>

long int factorial(int) ;

int main( )

{

int n ;

cout <<  n=  ;

cin >> n ;

cout << endl <<  factorial =  << factorial(n) << endl;

return 0 ;

}

long int factorial(int n)

{

if(n<=1)

return(1);

else 

return(n *factorical(n-1) ) ;

}



يامین مقدار دنباله فیبناكي از طریق تابع بازگشت nنحوه محاسبه

0 , 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 , 34, … :                   دنباله فیبناکی  

.در اسالید بعد تابع بازگشتی مورد نظر پیاده سازی شده است

=fib(n)= جملهnام

n=10اگر

n=21اگر

fib(n-1)+fib(n-2)اینصورتغیردر



.را مشخص و نمایش می دهد( fibonacci)امین مقدار دنبالة فیبناکی nبرنامه زیر 

#include    <iostream.h>

long int fib(long int); // forward declaration 

int main( )

{

long int r ;

int n ;

cout <<  Enter an integer value  << endl ;

cin >> n ;

r = fib(n) ;

cout << r << endl ;

return 0 ;

}

long int fib(long int n)

{

if(n = = 1  || n= = 2)

return 1 ;

else 

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

}



.برنامه زیر یك خط متن انگلیسي را گرفته آنرا وارون نموده نمایش مي دهد

#include    <iostream.h>

void reverse(void) ; // forward declaration 

int main( )

{

reverse( ) ;

return 0 ;

}

void reverse(void)

// read  a line of characters and reverse it 

{

char c ;

if(( c=cin.get( )) !=  \n ) reverse( ); 

cout << c ;

return ;

}



.تاسمجازتابعپارامتربعنوانآرایه هاازاستفاده

.در اسالید بعد به یك مثال توجه نمایید



.را بعنوان پارامتر می گیردaآرایه   modifyدر برنامه زیر تابع 

#include    <iostream.h>

void  modify(int [  ] ); // forward declaration 

int main( )

{

int  a[5] ;

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

a[ j ] = j+1 ;

modify(a) ;

for(j=0; j<5; ++j)

cout << a[ j ] << endl ;

return 0 ;

}

void modify(int a[  ]) // function definition 

{

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

a[ j ] += 2 ;

for(j=0; j<5; ++j)

cout << a[ j ] << endl ;

return ;

}

:خروجی 
1

2

3

4
5

3

4

5

6

7



دباشداشتهبعدیكازبیشآرایهصورتیکهدر
پیشوتابعتعریفدربایستیبعدبهدومبعدهای

.گرددذکرتابعنمونه

.در اسالید بعد به یك مثال توجه نمایید



#include    <iostream.h>

void printarr(int [   ][ 3 ]);

int main( )

{

int  arrl [2][3] = { {1,2,3}, {4,5,6} };

arr2 [2][3]= {1,2,3,4,5};

arr3 [2][3]={ {1,2}, {4} };

printarr(arr1);

cout << endl ;

printarr(arr2);

cout << endl ;

printarr(arr3);

return 0 ; 

}

void printarr(int a[  ][3] )

{

for(int i=0; i<2; i++)

{

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

cout << a[ i ][ j ] << 
;

cout << endl ;

} 

} 1 2 3 
4 5 6 
1 2 3 
4 5 0 
1 2 0 
4 0 0 

 

:خروجی 



(inline)توابع درون خطي 

بدین معنی است که به کامپیلر دستور می دهد که inlineکلمه 
(در زمان مقتضی)یك کپی از دستورالعلمهای تابع در همان جا

.تولید نماید تا از احضار تابع ممانعت بعمل آورد



inlineاشكال توابع 

رچند کپی از دستورالعملهای تابع د،بجای داشتن تنها یك کپی از تابع
.برنامه اضافه می شود که باعث بزرگ شدن اندازه یا طول برنامه می شود

. برای توابع کوچك استفاده می گرددinlineبنابراین از 



مثالي از توابع درون خطي

#include    <iostream.h>

inline float cube(const float s) {return s*s*s; }

int main( )

{

float side ;

cin >> side ;

cout << side << cube(side) << endl ; 

return 0 ;

}



انتقال پارامترها از طریق ارجاع

ارامترهای متناظرپتاکنون وقتی تابعی را احضار می کردیم یك کپی از مقادیر آرگومانها در
. شدنامیده call by valueن روش احضار بوسیله مقدار یا ای. قرار می گرفت 

متناظرحافظه مربوط به آرگومانها و پارامترهایدر انتقال پارامترها از طریق ارجاع در حقیقت
call by referenceوش راین . بصورت اشتراکی مورد استفاده قرار می گیرد

.نامیده می شود



انتقال پارامترها از طریق ارجاع

callطریقازکهپارامترهائیروشایندر by referenceدرمی نمایندعمل
استواضح.می شوداستفاده&ازپارامترهائیچنیننامازقبلتابعنمونهپیش

.می شودعملطریقبهمیننیزتابعتعریفدرکه



:مثال 

#include    <iostream.h>

int vfunct(int); // for 

void rfunct (int &) ;

int main( )

{

int x=5, y=10;

cout << x << endl << vfunct(x) << endl << x << endl ;

cout  << y << endl ;

rfunct(y) ;

cout << y << endl ;

return 0 ;

}

int vfunct(int a)

{

return a *= a ; 

}

void rfunct(int &b)

{

b *= b ;

}

x y

5 10

:خروجی 
5

25

5

10

.تغییر نمی کند xمقدار آرگومان 

x y   b

5 10 100

:ادامه خروجی 

100



:نكته 

callبصورتپارامتریوقتی by reference

ییرتغباکهاستمعنیبداناینمی گردداعالن
مقدارشدهاحضارتابعدرپارامتراینمقدار

.می نمایدتغییرنیزمتناظرآرگومان



.دو مقدار اعشاري را مبادله مي نمایدfswapبرنامه زیر با استفاده از 

#include    <iostream.h>

void fswap(float & , float & );

int main( )

{

float a=5.2, b=4.3;

cout << a << endl << b ;

fswap( a , b) ;

cout << a << endl << b ;

return 0 ;

}

void fswap(float &x , float & y)

{

float t;

t = x ;

x = y ;

y = t ;

}



(storage classes)كالس هاي حافظه 

آنها و دیگری بوسیله ( type)متغیرها بدو طریق متمایز  مشخص  می شوند یکی بوسیله نوع 
ولی . . .  ، int ،float ،doubleنوع متغیر قبالً اشاره شده بعنوان مثال . کالس حافظه آنها

.کالس حافظة یك متغیر در مورد طول عمر و وسعت و دامنة متغیر بحث می نماید

.در اسالید بعد به انواع کالس حافظه می پردازیم



:بطور كلي كالس حافظه متغیرها به چهار دستة تقسیم مي گردد

.1automatic

.2static

.3external

.4register



در درون یك تابع تعریدف می شدوند و در تدابعی کده  automaticتغیرهای م
صدیص حافظه تخ. اعالن می شود بصورت متغیرهای محلی برای آن تابع می باشند

پس از اتمام اجرای تابع از بدین مدی رود automaticداده شده به متغیرهای 
تابعی می باشدد کده automaticبعبارت دیگر وسعت و دامنة متغیرهای از نوع 

.متغیر در آن اعالن گردیده است



ه نیز در درون توابع تعریف میشوند و از نظر وسعت و دامنه شبیstaticغیرهای مت
وع این نبه هستند ولی در خاتمة اجرای تابع، حافظه وابسته automaticمتغیرهای 

.بین نمی رود بلکه برای فراخوانی بعدی تابع باقی می ماندمتغیرهدددا از 

.در اسالید بعد به یك مثال از کاربرد این نوع کالس حافظه می پردازیم



:مثال 

#include    <iostream.h>

// program to calculate successive fibonacci numbers  

long int fib(int) ;

int main( )

{

int n ;

cout <<  how many fibonacci numbers? ;

cin >> n ;

cout << endl ;

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

cout << j <<   << fib(j) << endl ;

return 0 ;

}

long int fib(int count)

{

static long int t1 = 1, t2=1;

long int  t ;

t =(count <3) ?1 : t1 + t2 ;

t2 = t1 ;

t1 = t ;

return(t) ;

}

ر در بایستی توجه داشت که اگ
توابددع بدده متغیرهددای از نددوع 

static مقدار اولیه تخصدیص
ندهیم مقددار صدفر بصدورت 
اتوماتیك برای آنهدا در نظدر 

.گرفته می شود



اعالنتوابعازبیروندرکههستندمتغیرهائیexternalنوعازمتغیرهای
توردسزیردرکهمی باشدتوابعیکلیهآنهافعالیتدامنهووسعتومیشوند

.داردقرارمتغیراعالن

.در اسالید بعد به یك مثال از کاربرد این نوع کالس حافظه می پردازیم



<include    <iostream.h#:مثال 

int w; // external variable

functa(int x, int y)

{

cout << w ;

w = x + y ;

cout << endl << w << enld;

return x%y ;

}

int main( )

{

int a, b, c, d;

cin >> a >> b ;

c=functa(a, b) ;

d=functa(w, b+1);

cout << endl << c << endl << d << endl << w ;

return 0 ;

}

ر در بایستی توجه داشت که اگ
توابددع بدده متغیرهددای از نددوع 

external مقدددددار اولیدددده
تخصیص ندهیم مقددار صدفر 

ا در بصورت اتوماتیك برای آنه
.نظر گرفته می شود



درخواستعمالً کامپیوترازمی شوداعالنregisterنوعازمتغیریوقتی
.دنمایاستفادهموجودرجیسترهایازیکیازحافظهجایبهکهمی شود



registerكاربرد كالس 

معموالً از نوع رجیستر برای شاخص های دستور تکرار و یا اندیسهای آرایه ها 
بایستی توجه داشت که متغیرهای از نوع رجیستر قابل استفاده. استفاده می شود

نمی باشندcinدردستور 



(  function overloading)سربارگذاري توابع 

نام این امکان وجود دارد که دریك برنامه بتوانیم از چند توابع هم++Cدر 
از ).اشنداستفاده نمائیم مشروط بر این که پارامترهای این توابع متفاوت ب

(نظر تعداد پارامتر و یا نوع پارامترها و ترتیب آنها



:مثال 

#include    <iostream.h>

float addf(float , int);

int addf(int , int);

int main( )

{

int a=5, b=10 ;

float d=14.75 ;

cout << addf(a , b) << endl;

cout << addf(d ,  b) << endl;

return 0 ;

}

int addf(int x, int y)

{

return x+y ;

}

float addf(float x, int y)

{

return x+y ;

}



فصل هفتم

ساختار ها و اشاره گرها



فهرست مطالب فصل هفتم

ساختارها1.

.2Unionها

(Pointer)اشاره گرها 3.

تعریف آرایه4.

آرایه های دو بعدی و اشاره گرها5.

(newعملگر ) تخصیص حافظه بصورت پویا 6.

رشته ها و توابع مربوطه7.



ساختارها

ضایفکهاستگروهیدادهنوعیكکهصورتبدینبودهآرایه هاشبیهساختارها
عنویكازالزاماً ساختارعناصراما.می نمایداشغالرااصلیحافظهازپیوسته

،charقبیلازمختلفهنوع هایازمی توانندساختاریكاعضایبلکهنمی باشند
int،float،…باشند.



تعریف ساختار

struct time 

{

int hour ; // 0 – 23

int minute ; // 0 – 59

int second; //

} ;

نام ساختار

اعضا ساختار



:مثال 

struct account {

int acc_no ;

char acc_type;

char name[80] ;

float balance ;

};

.دارای چهار عضو می باشدaccountساختار 
acc_no شماره حساب از نوعint

acc_type نوع حساب از نوعchar

name کرکتری 80مشخصات صاحب حساب از نوع رشتة
balance مانده حساب از نوعfloat 



:به دو صورت مي توان اعالن یك متغیر از نوع ساختار را نمایش داد 

struct account {

int acc_no;

char acc_type;

char name[80];

float balance;

} cust1, cust2, cust3;

struct account {

int acc_no ;

char acc_type;

char name[80];

float balance;

};

account cust1, cust2, cust3;

:روش اول 

:روش دوم 



به ساختارها می توان مقدار اولیه نیز تخصیص داد

account cust = {4236, r, Nader Naderi , 7252.5};



دسترسی به عناصر یك ساختار

استفاده .بمنظور دسترسی به عناصر یك ساختار از عملگر 

.جزء عملگرهای یکتائی می باشد. عملگر. می گردد 



:مثال 

cust .acc_no = 4236

cust .acc_type = r

cust . name = Nader Naderi

cust . balance = 7252.5



:نكته 

.  عضو یك ساختار خود می تواند یك ساختار دیگر باشد
struct date {

int month;

int day;

int year;

};

struct account {

int acc_no ;

char acc_typer;

char name[80];

float balance ;
date lastpay ; };

اگرداشته باشیم
account x, y ; 

بوسیله  lastpay  آنگاه عضو
x.lastpay.day  

x.lastpay.month

x.lastpay.year 
.مشخص می گردد



:نكته 

.ودکه هر عضو آن یك ساختار باشد و حتی به آنها مقادیر اولیه تخصیص نمنمودمی توان آرایه ای تعریف 

struct struc1 {

char name[40];

int pay1;

int pay2; } ;

strucl cust[  ]= {nader, 3000 , 40000,

sara, 4200, 6000,

susan, 3700, 25000,

saman, 4800 , 2000, };



برنامه زیر هر عدد مختلط را بصورت یك ساختار در نظر گرفته، دو عدد مختلط را می گیرد و 
.مجموع آنها را مشخص و نمایش می دهد

#include   <iostream.h>

int main( )

{

struct complex{

float  a;

float  b; } x, y, z;

cout << enter 2 complex numbers << endl ;

cin >> x.a>>x.b ;

cout << endl;

cin >> y.a >> y.b;

z.a = x.a + y.a ;

z.b = x.b + y.b ;

cout << endl << z.a <<  << z.b;

return 0 ;

}

x = a  + ib       i2= -1 بروریکه
y = c + id
x+y =(a+c) + i(b+d)



union

union از نظر ساختاری شبیهstruct با این تفاوت که عضدوهائی . می باشد
میدهد همگی از حافظه مشدترکی در کدامپیوتر اسدتفاده unionکه تشکیل 

.  باعث صرفه جوئی در حافظه می گرددunionبنابراین استفاده از . می نمایند



:مثال 

union id 

{

char color [10];

int size; 

} x , y; 

رشتهیكyوxمتغیرهایازکدامهر
intنوعازمقداریكیاکرکتری10

هکحافظهبلوكیكکامپیوترومی باشد
جایخودرادرکرکتری10رشتهدبتوان
نظردرsizeوcolorبرای،دهد

.می گیرد



:مثال 

union xpq

{

int x ;
char y[2] ; 

} p ;

x 
بایت دوم بایت اول 

y[0] y[1] 
 

 



(Pointers)اشاره گرها 

میشوندذخیرهاصلیحافظهدرکامپیوتردرکهداده هائی
.می کننداشغالdataنوعبهبستهحافظهازمتوالیبایت های

نوع داده رمقادی حافظه الزم

int 32768–تا32767 بایت2

long int 2147483648–تا2147483647 بایت4

char یك کارکتر بایت1

float 3.4e381.2تاe-38 بایت4

double 1.8e3082.2تاe-308 بایت8



(Pointers)اشاره گرها 
دادهآنبهبراحتیمی تواناصلیحافظةدردادهآدرسداشتنبا

آدرسحافظهدردادههرآدرسدیگرطرفازونمودپیدادسترسی

.می باشددادهآنشروعبایت

int x = 613; 0

1

2

3

4
613

5

6

7



:نكته 

pxقرار دهیم آنگاه می گوئیم که pxرا در xاگر آدرس . در کامپیوتر آدرس ها معموالً دو بایت اشغال می نمایند

.اشاره می نمایدxبه 

px x

. را عملگر آدرس می نامند&نشان میدهیم و عملگر x&را بوسیله  xآدرس متغیر 

int  x , *px

px = &x ;



:مثال 

int y , x , *px ;

x = 26 ;

px = &x ;

26

px x

 :را بدهیم; x += 10حال اگر دستور العمل 

36

px x

px*دستورالعملاگرحال = *px + 7 .بدهیم;

43

px x



آرایه یك بعدي و اشاره گرها

0 26.5 x 
1 24.7  
2 5.8  
3 -73.2  
4 69.0  
5 100.5  
6 -13.24  
7 424.3  
8 187.8  
9 358.2  

 

.مشخص می شودx[0]اولین عنصر آرایه بوسیله 

.مشخص می شودxیا بوسیله x[0]&آدرس اولین عنصر آرایه بوسیله 

.شودمشخص می x(i-1)یا بوسیله x[i-1]&امین عنصر آرایه بوسیله iآدرس 

.دو دستورالعمل زیر با هم معادلند 
x[ i ] = 82.5 ;

*(x + i) = 82.5 ;
از طرف دیگر اگر داشته باشیم 

float x[10];
float *p;

.دو دستورالعمل زیر معادلند
p = &x[2] ;

p= x + 2 ;



ساختارها و اشاره گرها

.اشاره نماید(struct)می توان اشاره گری را تعریف نمود که به اولین بایت یك ساختار

struct    struc1 

{

int a ;

float b ;

char  c;

int d ;

} x, *px ;

px   x 
  a int 
  b float 
  c char 
  d int 

 

px = &x ;

.می باشدa.(px*)معادل px−aمعادل x.aعبارت 



آرایه هاي دوبعدي و اشاره گرها 

.یك آرایه دوبعدی بصورت تعدادی آرایه یك بعدی می توان تعریف نمود
ستونی از نوع اعشاری باشد قبالً این ماتریس را با4سرری و 5یك ماتریس xاگر 

float x[5][4];

:حال با استفاده از اشاره گرها بصورت زیر معرفی نمائیم.معرفی کردیم

float  (*x)[4];



آرایه هاي دوبعدي و اشاره گرها 

float  (*x)[4];

x→آرايه يك بعدي اول

(x+1)→آرايه  يك بعدي دوم

(x+2)→آرايه يك بعدي سوم

(x+3)→آرايه يك بعدي چهارم

(x+4)→آرايه يك بعدي پنجم



عنصری از نوع   5در برنامه زیر یك آرایه  int ایجاد شده و مقادیر عناصر آرایه را به چهار طریق نمایش
.می دهد

#include       <iostream.h>

#include      <conio.h> 

int main( )

{

int x[ ]={12, 25, 6, 19, 100};

clrscr( );

int *px=x;
نام آرایه بدون اندیس، اشاره به عنصر اول آرایه می نماید  //
for(int i=0; i<=4; i++)

cout << *(x+i) << endl;

//the second method 

for(i=0; i<5; i++)

cout << x[ i ] <<  \n;

//the third method 

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

cout << px[ i ]<<endl;

//the forth method 

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

cout << *(px+i)<<endl;

return 0; }



(newعملگر )تخصیص حافظه به صورت پویا یا 

یاپوصورتبهحافظهتخیصیصرایبnewعملگراز
برایمی توانضمندر،نموداستفادهتوانمی

تعییناولیهمقداریافتهتخصیصکهحافظهازبلوکی
.نمود



.به آن اشاره نماید بصورت زیر عمل می شودptxکه اشاره گر intمقدار از نوع 20برای تخصیص حافظه باندازه 

int  *ptx;

ptx = new   int [20];

ptx به اولین داده از نوعintاشاره می نماید. 

ptx+i بهi+1امین عنصر از فضای  پیوسته اشاره می نماید.



عنصری از نوع اعشاری در حافظه ایجاد نموده، سپس آنرا مقدار داده و مجموع مقادیر nبرنامه زیر یك فضای 
.رامشخص و نمایش می دهد

#include       <iostream.h>

int main( )

{

int n;

float *ptr, tot = 0.0;

cout << enter a value for n   << endl; 

cin >> n;

ptr=new float [n];

for(int j=0; j<n; ++j)

{

cin >> *(ptr + j);

cout <<  \n ;

}

for(j=0; j<=n-1; ++j)

tot += *(ptr + j);

cout << tot ;

// in order to free the space use 

delete[ ]    ptr ;

return 0;          

}



.عنصری از ساختار را ایجاد می نمایدnبرنامه زیر آرایه های 

#include       <iostream.h>

#include      <conio.h> 

int main( )

{

struct rec {

float  a;

int  b; } ;

int n; 

rec  *ptr; 

clrscr( );

cout <<  how many records? \n

cin >> n ;

ptr = new  rec[n];

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

cout <<((ptr+i) −b=i) <<  ;

cout <<((*(ptr +i)).a = i+0.5) << endl ;

delete  [ ] ptr;

return 0 ; }



.جا به جا می نمایدswapبرنامه زیر دو مقدار اعشاری را گرفته مقادیر آنها را بکمك تابع 

#include       <iostream.h>

#include      <conio.h> 

void swap(float *, float *);

int main( )

{

float a,b; 

cin >> a >> b; 

cout << a << endl << b << endl ;

return 0; 

}

void swap(float *px , float *py)

{

float t;

t = *px;

*px = *py;

*py = t ;

return;

}



رشته ها و توابع مربوطه

، آرایه ای از کرکترها می باشند که با کرکتر ++Cرشته ها در  \0ختم میشوند.

char name[ ]=  sara;

s

a

r

a

\0



رشته و اشاره گر

رکتر آدرس یك رشته، آدرس ک. هر رشته از طریق اشاره گری به اولین کرکتر آن در دسترس قرار می گیرد

.به رشته ها می توان مقدار اولیه تخصیص  داد. اول آن می باشد

char    *name =  sara;



.هدرشته در نظر گرفته آنها را بترتیب حروف الفباء مرتب نموده نمایش می د5برنامه ذیل پنج اسم را بصورت 

#include       <iostream.h>

#include      <string.h>

void sort(char *[ ]);

int main( )

{

char *name[5] = {sara, afsaneh, babak, saman, naser };

sort(name);// display sorted strings 

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

cout << name[ i ] << endl;

return 0; }

sort(char *name[ ])

{

char  *t;

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

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

if(strcmpi(name[ i ], name[ j ]> 0) 

{// interchange  the two strings 

t= name[ i ];

name[ j ] = name[ i ];

name[ i ] = t ;}

return ; }



 strcmpi(s1, s2)تابع 

هرشتاگر(بزرگوکوچكحروفبهتوجهبدون)نمودهمقایسههمباراs2وs1رشته های
s1رشتهبابرابرs2رشتهاگروصفرمقدارباشدs1رشتهازکوچکترs2مقداریكباشد

.می گرداندبرمثبتمقداریكاینصورتغیردرمنفی



strcmp(s1, s2(تابع 

رشتهاگروصفرمقدارباشدs2بابرابرs1اگرنمودهمقایسههمباراs2وs1شته هایر
s1رشتهازکوچکترs2مثبتمقداریكاینصورتغیردرمنفیمقداریكباشد

.برمی گرداند



strncmp(s1, s2,n(تابع 

s1صورتیکهدرنمودهمقایسهs2رشتةازکرکترnباراs1رشتةازکرکترnحداکثر

غیردرصفرمقدارباشدs2بامساویs1اگرمنفی،مقداریكباشدs2ازکوچکتر
.برمیگرداندمثبتمقداریكاینصورت



strcat(s1, s2)تابع 

اضافهs1رشتةانتهایبهراs2رشتةگرفتهآرگومانبعنوانراs2وs1رشتةدو
ونهایتاً می شودنوشتهs1رشتة\0پایانیکرکتررویs2رشتةاولکرکتر.می نماید

.برمیگرداندراs1رشتة



strncat(s1, s2,n)تابع 

کرکترnحداکثرگرفته،آرگومانبعنوانراnمثبتوصحیحومقدارs2وs1رشته دو
کرکتررویs2رشتهکرکتراولین.می نمایدکپیs1رشتة انتهایدرراs2رشتةاز

.برمیگرداندراs1رشتةمقدارونهایتاًمی نویسدs1رشتة\0پایانی



strlen(s)تابع 

.  را بعنوان آرگومان گرفته طول رشته را مشخص می نمایدsرشتة 



strlen(s)تابع 

.  را بعنوان آرگومان گرفته طول رشته را مشخص می نمایدsرشتة 



 strcpy(s1,s2)تابع 

کپی می نماید و s1را در رشتة s2را بعنوان آرگومان گرفته رشتة s2و s1دو رشتة 
.  را بر می گرداندs1نهایتاً مقدار رشتة 



strncpy(s1, s2,n)تابع 

کرکتر nرا بعنوان آرگومان گرفته، حداکثر nو مقدار صحیح و مثبت s1 , s2دو رشتة 
.را برمیگرداندs1کپی نموده، نهایتاً  مقدار رشتة s1در رشتة s2را از رشتة 



برای استفاده از توابع مربوط به 
نامه رشته ها بایستی حتماً در ابتدا بر

#include <string.h> را قرار
.دهیم



:مثال 

#include       <iostream.h>

#include      <string.h>

#include      <conio.h> 

int main( )

{

char *s1= happy birthday;

char *s2= happy holidays ;

clrscr( ); 

cout << strcmp(s1, s2) << endl;

cout << strncmp(s1, s2, 7) << endl ;

return 0;

}



:مثال 

#include       <iostream.h>

#include      <string.h>

#include      <conio.h> 

int main( )

{

char *s = sara; 

clrscr( );

cout << strlen(s);

return 0; }



.مي باشدstrcmpتابع زیر معادل تابع كتابخانه 

int nikstrcmp(char s[] , char t[] )

{

int i=0;

while (s[i]==t[i] )

if ( s[i++]=‘\0’ )

return 0;

return (s[i]-t[i]);

}



فصل هشتم

برنامه نویس شی گرا



فهرست مطالب فصل هشتم

تعریف شی گرایی1.

(polymorphism)چند ریختی 2.

خاصیت ارث بری3.

(stack)پشته 4.

ایجاد شی5.

ارث بری6.

سازنده ها و نابود کننده ها7.

توابع دوست8.

کالس های دوست9.
توابع سازنده پارامتر دار10.
توابع سازنده یك پارامتری11.

staticعضوهای 12.

کالسهای تودرتو13.

کالس های محلی14.

ها بعنوان objectاستفاده از 15.
پارامترهای تابع

برگشت اشیاء16.

انتساب اشیاء17.

آرایه اشیاء18.

اشاره گر به اشیاء19.

thisاشاره گر 20.

توابع مجازی و پلی مرفیسم21.



تعریف شي گرایي

یك روش جدید برنامه oopبرنامه نویسی شئ گرا یا 
نویسی می باشد که در آن از ویژگی 

اده ساختیافته همراه با چند ویژگی های قوی جدید استف
oopامکان استفاده از ++Cزبان برنامه نویسی . می شود

.را به راحتی فراهم می نماید



تعریف شي گرایي

، برور کلی مساله به تعدادی زیرگروه قرعاتoopدر 
و codeمربوط بهم شکسته می شود که برای هر زیر گروه 

data تهیه شده و نهایتاً این زیرگروه ها تبدیل بهunit ها
نامیده ( یا اشیاء)objectsیا واحدهائی می شود که 

.  میشوند



:نكته مهم 

تمام زبانهای برنامه نویسی شی گرا دارای سه 
:خصوصیت مشترك زیر می باشند

(محصورسازی)encapsulation: الف

(چندریختی)polymorphism: ب

(ارث بری)inheritance:ج



(Encapsulation)محصورسازي 

را بهم وصل نموده و هر دوی آنها را از استفاده های dataو codeصورسازی مکانیزمی است که مح
را محصدور نمدوده و codeو dataشی یك مؤلفه منرقی اسدت کده . غیرمجاز مصون نگه می دارد

code باعث دستکاری و پردازشdataمی شود  .



polymorphism(چند ریختي)

چند ریختی مشخصه ای است که بیك وسیله امکان میدهد که باتعدادی 
.از سیستمها یا عمیات یا دستگاهها، مورد استفاده قرار گیرد



inheritance(ارث بري)

می تواند ( object)ارث بری فرآیندی است که بوسیله آن یك شی 

.خاصیت های شی دیگری را دارا شود



(stack)پشته 

last in first outپشته ساختاری است که دارای خاصیت 
ملیاتی ع.پشته فضای پیوسته در حافظه اشغال می نماید.می باشد

:کدده روی پشته انجام می شوند عبارتند از 

.، که باعث می شود یك عنصر وارد پشته شدهpush: الف
.، که باعث می شود یك عنصر از پشته خارج گرددpop:ب



(object)ایجاد شي 

دهرزروشکلمةازبایستیشییكایجادبمنظور
classنموداستفاده.classشبیهظاهرنظراز

یكبعنوانراپشته.می باشدstructیاساختار
objectکهگرفتنظردرمی توانdataشاملآن

اینرویکهعملیاتیو،tosیكوآرایهیك
objectازعبارتستمی شودانجامpush،

initialize،popپشتهکردن.

.تدر اسالید بعد مثالی از نحوه ایجاد شی آورده شده اس



:مثال 

#define SIZE 100

// this creates the class stack.

class stack {

private : 

int stck[SIZE];

int tos;

public: 

void init( );

void push(int i);

int pop( );

};

tosوstckکهاستمعنیبدین

objectعضوکهتوابعیبوسیله

دسترسیقابلغیرنباشند
روش هایازیکیاینو.هستند
.داده هاستاقالمسازیمحصور

ایرسبوسیلهکهاستمعنیبدین
دسترسیقابلبرنامهقرعات

.می باشد



:نكته 

privateنوعازعضومتغیرهایبهمی توانندعضوتوابعفقط
ویعضنوعاگرکهداشتتوجهبایستی.باشندداشتهدسترسی

.باشدمیprivateاتوماتیكصورتبهعضوآننگرددمشخص



نحوه تعریف تابع عضو یك كالس 

void stack : : push(int i)

{

if(tos = = SIZE ) {

cout << stack is full.; 

return; 

}

stck[tos]= i ;

tos ++ ;

}

عملگر::عملگر.می باشدobjectکدامبهمتعلقتابعکهمی نمایدمشخص::عملگر
scope resolutionمی شودنامیده.



: stackبرنامه كامل 

#include   <iostream.h>

#define   SIZE  100

// this creates the class stack. 

class stack {

int stck[SIZE];

int tos;

public:

void init(int i);

int pop( ); 

void push(int i);

};

void stack : : init( )

{

tos = 0 ;

}

void stack : : push(int i)

{

if(tos = = size) {

cout << stack is full. ;

return ;

}

stck[tos] = i ;

tos ++ ;

}

int stack : : pop( )

{

if(tos = = 0) {

cout << stack underflow. ;

return 0 ;    }

tos - - ;

return stck[tos];

}

int main( )

{

stack st1, st2; // create two objects

st1. init( );      

st2.init( );

st1.push(1);

st2.push(2);

st1.push(3);

st2.push(4);

cout << st1.pop( ) << endl;

cout  << st1.pop( ) << endl;

cout << st2. pop( ) << endl;

cout << st2. pop( ) << endl;

return 0; }



ارث بري

می تواند ( object)ارث بری فرآیندی است که بوسیله آن یك شی 

.خاصیت های شی دیگری را دارا شود

.در اسالید بعد مثالی از ارث بری آورده شده است



:مثال 

گردیدهتعریفbuildingیاساختمانبنامایobjectروبرودر
زیرسرحوطبقهتعدادیاطاق،تعدادیدارایساختمانهر.است

:دهشتعریفشیبرایکهدیگرتوابعیطرفاز.می باشدنیزبنا

class building {

int rooms;

int floors;

int area;

public:

void set_rooms(int num);

int get_rooms( );

void set_floors(int num);

int get_floors( );

void set_area(int num);

int get_area( );

};

تنهانهکهمی نمائیمتعریفhouseبنامدیگریobjectحال
اقالمدودارایبلکهمی باشدbuildingشیاعضایتمامدارای

شیعمالًدراینجا.می باشداضافیتابعچهارواضافیداده
houseشیازbuildingمی بردارث:// house is derived from building 

class house : public building {

int bedrooms; 

int baths;

public: 

void set_bedrooms(int num);

int get_bedrooms( );

void set_baths(int num);

int get_baths( );

};



:نكته 

baseراbuildingقبلمثالدر classوhouseراderived classشی.نامندمی
houseاعضایتمامbuildingاضافیعضویمتغیرهایدارایاینکهبعالوهاستدارارا

bedrooms،bathsعضویتوابعهمچنینوset_baths()،set_bebrooms()،
get_baths()،get_bedrooms()می باشدنیز..



(constructors and destructors)سازنده ها و نابودكننده ها 

Initializationودمی شانجامتابعیطریقازاتوماتیكبصورتدادناولیهمقداریا
کهاستمخصوصیتابعسازندهتابع.سازندهتابعیاconstructorتابعبنام

.می باشدکالسباهمناموبودهکالسازعضوی



(constructors and destructors)سازنده ها و نابودكننده ها 

انجامراسازندهتابععملعکس،destructorیاکنندهنابودتابع
کنندهنابودتابعاتوماتیكبصورتمی رودبینازشی ایکهوقتی.می دهد

.می گرددفراخوانیآن



(friend functions)توابع دوست 

کالسعضوکهتابعیبهکهداردوجودامکاناینfriendکلمةازاستفادهبا
آنکهبرای.دادراکالسprivateمتغیرهایبهدسترسیاجازهنمی باشد

استفادهتابعتعریفازقبلfriendکلمهازنمائیماعالندوستراتابعی
.می نمائیم

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



:مثال 
#include   <iostream.h>

#include   <conio.h>

class myclass {

int  a,b;

public :

friend int sum(myclass x);

void set_ab(int i, int j);

};

void myclass :: set_ab(int i, int j)

{

a=i;

b=j;

}

//sum is not a member function 

int sum(myclass x)

{

return s.a + x.b;

}

int main( )

{myclass n;

clrscr( );

n. set_ab(5,8);

cout << sum(n);

return 0 ; }



: نكته 

س را کالسی که از کالس دیگر ارث می برد ، توابع دوست آن کال-1
، توابع دوست derived classبعبارت دیگر یك . به ارث نمی برند

.را به ارث نمی برد

وابع توابع دوست دارای مشخصه نوع ذخیره نمی باشند یعنی ت-2
.تعریف نمودexternalیا staticدوست را نمی توان بصورت 



(friend classes)كالسهاي دوست 

ست به در چنین وضعیتی تابع دو. این امکان وجود دارد که یك کالس دوست کالس دیگری باشد 
.  تعریف شده در کالس دیگر دسترسی داردprivateکلیه اسامی 

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



#include   <iostream.h>

class coins {

enum units {penny, nickel, dime, quarter, half_ dollar};

friend class amount;

};

class amount  {

coins :: units money;

public:

void setm( );

int getm( );

} ob;

void amount :: setm( )

{

money = coins :: dime;

}

int amount :: getm( )

{

return money;

}

int main( )

{

ob.setm( );

cout << ob.getm( );

return 0 ; 

}

:مثال 



توابع سازنده پارامتردار 

اینازمعموالً .داردوجودسازندهتوابعبهآرگومانهاانتقالمکانا
استفادهآنایجادزماندرشینمودنinitializeبرایآرگومانها

.میگردد

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



:مثال 

#include  <iostream.h>

#include  <conio.h>

class myclass {

int  x, y;

public :

myclass(int i, int j) {x = i; y=j; }

void show( ) {cout << x << endl << y; }

};

int main( )

{

myclass obj( 3 , 5); 

clrscr( );

obj.show( );

return 0;

}



توابع سازنده یك پارامتري
#include   <iostream.h>

#include  <conio.h>

class myclass{

int x;

public:

myclass(int i) {x=i;}

int getx( ) {return x;}

};

int main( )

{

clrscr( );
myclass obj=126; // منتقل کن i را به 126

cout << obj.getx( );

return 0 ; 

}



staticعضوهاي 

اعالن گردد این بدین معنی است که  staticاگر عضو داده ای بصورت 
ها objectکامپیلر فقط یك کپی از متغیر مذکور را نگهداری نموده و تمام 

برای اینکار می بایستی .بایستی بصورت اشتراکی از آن کپی استفاده نمایند
.قبل از اعالن عضو استفاده نمودstaticاز کلمه 

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



:مثال 

#include   <iostream.h>

class shared{

static int a;

int b;

public :

void set(int i, int j) {a=i; b=j; }

void show( );

};

int shared  :: a ; // define  a

void shared :: show( )

{

cout << static a:   << a << endl;

cout << nonstatic b:   << b << endl;

}

int main( )

{

shared x,y; 

x.set(1,1); // set a to 1

x.show( );

y.set(4,4); // change a to 4

y.show( );

x.show( );

return 0; 

}



nested classes(كالسهاي تودرتو)

.  مودمی توان یك کالس را در یك کالس دیگر تعریف ن
برای کالسها خاصیت ارث ++Cاما بعلت اینکه در 

بری وجود دارد نیازی معموالً به تعریف نمودن یك
کالس در کالس دیگر نیست



local classes(كالسهاي محلي)

اینودمی شتعریفتابعیكدروندرکالسیکهوقتی
ایبرواستشدهشناختهتابعآنبرایفقطکالس
کالسارکالسیچنین.می باشدناشناختهدیگرتوابع

.می نامندمحلی



 :در مورد كالسهاي محلي رعایت نكات زیر ضروري است

.تمام توابع عضو بایستی در درون کالس تعریف گردند1.

.از متغیرهای محلی، تابعی که کالس در آن تعریف شده نمی تواند استفاده نماید2.

.نمی توان استفاده نمودstaticاز متغیرهای عضوی 3.



ها بعنوان پارامترهاي توابع   objectاستفاده از 

رها ها می توان بعنوان پارامترهای توابع استفاده نمود و مکانیزم  انتقال آرگومانها و پارامتobjectاز 
.می باشدcall by valueبصورت 



(returning objects)برگشت اشیاء 

.باشد objectمقدار برگشتی یك تابع می تواند یك 

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



:مثال 
#include  <iostream.h>

class myclass {

int i ;

public :

void set_ i(int n) { i=n;}

int get_i( ) {return i;}

};

myclass funct( ); // return an object 

int main( )

{      

myclass ob;

ob=funct( ); 

cout << ob.get_i( ) << endl; 

return  0; 

}

myclass funct( )

{

myclass x ;

x.set_i(1);

return x;

}



(object assignment)انتساب اشیاء 

از یك نوع باشندobjectدر صورتیکه دو تا 
.را بدیگری انتساب نمودobjectمی توان یك 

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



:مثال 

#include   <iostream.h>

#include  <conio.h>

class myclass{

int i;

public:

void set_i(int n) {i=n;}

int get_i( ) {return i;}

};

int main( )

{

myclass ob1, ob2; 

obl.set_i(126);

ob2= ob1; // assign data from ob1 to ob2 

clrscr( );

cout << ob2.get_i( );

retrun 0 ;

} 



(array of objects)آرایه اشیاء 

.امکان استفاده از آرایه در مورد اشیاء می باشد
ها objectبعبارت دیگر می توان در برنامه ها آرایه ای از 

.داشته باشیم

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



:مثال 

#include   <iostream.h>

#include  <conio.h>

class myclass{

int i;

public:

void set_i(int j) {i=j;}

int get_i( ) {return i;}

};

int main( )

{

clrscr( );

myclass ob[3];

int i;

for(i=0; i<3; i++) ob[ i ].set_i(i+1);

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

cout << ob[ i ].get_i( ) << endl;

return 0; 

}



( pointers to objects)اشاره گر به اشیاء 

.در مورد اشیاء نیز از اشاره گرها نیز می توان استفاده نمود
.در این مورد استفاده می شود−از عملگر 

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



:مثال 

#include   <iostream.h>

#include  <conio.h>

class myclass{

int i ;

public:

myclass( ) {i=0;}

myclass(int j) {i=j;}

int get_i( ) {return i;}

};

int main( )

{

myclass ob[3]= {1, 2, 3};

myclass *p;
int  i;

p=ob; // get start of array

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

{

cout << p − get_i( ) << endl;

p++; // point to next object 

}

return 0;

}



this(this pointer)اشاره گر 

ر تابع عضو یك کالس دارای یك پارامتر مخفیه
objectاشاره به this. می باشدthis pointerبنام 

.خاصی می نماید

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



<include  <iostream.h#:مثال 

class pwr {

double b;

int e;

double val;

public:

pwr(double base, int exp);

double get_pwr( ) {return val;}

};

pwr :: pwr(double base, int exp)

{

this − b=base;

this − e=exp;

this − val =1;

if(exp = = 0) return;

for(; exp > 0 ; exp − −)

this − val = this − val *this − b;

}

int main( )

{pwr x(4.0, 2) , y(2.5, 1), z(5.7,0);

cout << x.get_pwr( ) <<  ;

cout << y.get_pwr( ) <<  ;   

cout << z.get_pwr( ) <<  \n ;

return 0; }



(virtual functions)توابع مجازي و پلي مرفیسم 

تعریف شد وbase classتابع مجازی، تابعی است که در 
برای اعالن یك. تغیر داده میشودderived classبوسیله 

.استفاده نمائیمvirtualتابع مجازی بایستی از کلمه 
( base class)تغیر تابع در کالس مشتق روی تابعی که در کالس پایه 

.تعریف شده انجام می شود

.در اسالید بعد مثالی آورده شده است



<include  <iostream.h#:مثال 

class base {

public :
virtual void vfunc( ){cout <<  this is base s vfunc( ) \n ;}

};

class derived1 : public base {

public:

void vfunc( ) {cout <<  this is derived1 s vfunc( ) " << endl ; }

};

class derived2: public derived1 {

public:
/*vfunc( ) not overridden by derived2.In this case, since derived2 is derived 

from derived1, derived1 s vfunc( ) is used */ } ;

int main( )

{

base *p, b;

derived1  d1;
derived2  d2;

//point to base

p = &b;
p − vfunc( ); // access base's vfunc

// point to derived1 

p=&d1;

p − vfunc( ); //access derived1's vfunc( )

//point to  derived2

p = &d2;
p − vfunc( ); // use derived1 s vfunc( )

return 0 ; }





asm enum protected typedef

auto explicit public typeid

bool extern register typename

break false reinterpret_cast union

case float return unsigned

catch for short using

char friend signed virtual

class goto sizeof void

const if static volatile

const_cast inline static_cast wchar_t

continue int struct while

default long switch xor

delete mutable template xor_eq

do namespace this or_eq

double new throw not

dynamic_cast operator true bitand

else private try and_eq

And     -- or bitor not_eq compl

keywords and alternative tokens.


