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 ++Cزبان فشرده جزوه 

انجام داد. آنچه  Visual Studioو  ++Dev-Cتوان با ابزارهای متفاوتی همچون را می Cی به زبان س  ینوبرنامه

اشاره و خالصه  به صورت فشرده اهم آنهااست که در این جزوه به  Cکه اهمیت دارد رعایت اصول و قوانین زبان 

 های فراوان الزامی است.بدیهی است برای درک بهتر، مراجعه به کتب اصلی و تمرین شود.می

 :Visual Studioدر  یک پروژه ساخت
 بسازید: Win32 Console Applicationاز نوع خالی  پروژهر یک منوی فایل، به روش زیاز 

File  New  Project  (Other Languages) Visual C++ / Win32 / Win32 Console 

Application  Type a name for project  Click OK 

In the Win32 Application Wizard, click Next  select Empty Project  click Finish 

 شود:میبه روش زیر، فایل اصلی پروژه که خالی است نیز اضافه 

In Solution Explorer, right-click the Source Files folder  Add  New Item  

In the Code node, click C++ File (.cpp)  type a name for the file  Add 

 برنامه اجرای
 :استمنوی زیر  نیز ازپروژه  کامپایلد. نی، تایپ کcpp فایلدر برنامه مورد نظر را کد پس از مراحل باال 

Build  Build Solution 

 شود:میاز منوی زیر استفاده  برنامهبرای اجرای سپس 

Debug  Start Debugging (F5) / Start Without Debugging (Ctrl+ F5) 

 Ctrl+ F5( اجرا کنید طبق منوی باال کلیدهای دیباگ کردن)اجرای خط به خط خواهید برنامه را بدون اگر می

 را انتخاب کنید. 

خواهید تدا بر روی نوار س  مت  پ خ ی که میخواهید اجرای برنامه را خط به خط بررس  ی کنید ابمیاما اگر 

،  F5ایجاد ش  ود. آنهاه با انتخاب ( breakpoint)آن متوقف ش  ود کلیک کند تا یک عالمت دایره قرمز  در اجرا

این روش را  اجرا را ادامه دهید.توانید می F10با فش  ردن کلید  .ش  ودمیبرنامه تا آن خط اجرا ش  ده و متوقف 

trace  گویند که برای رفع اشکاالت برنامه و فهم آن بسیار مناسب است.میکردن  
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 آناجزای و فلوچارت 
شکالاز  یامجموعه ،فلو ارت ستورالعمل یقرارداد ا ست که د ها و ا

با الهورآن یاجرا بیترت  .دهدیم نش   اننظر مورد تمیها را م ابق 

 روش  نمش  کل مثال روبرو، یک نمونه از فلو ارت حل مس  اله برای 

 است.  یک المپ نشدن

 عبارتند از: در فلو ارتها ن شکلیمتداول تر 

 یاش  روع و نقاط  به معنیگرد یا  هارض  لعی لبه:  یضیب 

  فلو ارتان یپا

 یاضیمحاسبات رمانند ات پردازش یعمل برای:  لیمستط  

 خروجییدستورات ورود برای: االضالع  یمتواز/  

 مثال اگر  اس   ت.یا ش   رط  یاگزینهمفهوم  ندبه :  یلوز

 دستورات بعدی اجرا شوند.و اگر برقرار نبود  دستورات مشخصی اجرا شوندبرقرار بود  یشرط

 لش د با برگرداندن فنتکرار شو یط خاصید طبق شرایدارد که با یا مراحلیمرحله  ،برنامه اگر یک:  تكرار

 شود.میایجاد  Loopبه اص الح  یابه آن مرحله، حلقه 

 یاتا برنامه بر گذاش  تا کامنت یح یتوض   ،هر مرحله یبرا ،امهدر کد برن همتم و یدر الهور بهتر اس  ت هم:  نكته

 کند.می. این توضیحات در آینده نیز به شما برای فهم برنامه کمک باشد خوانا و قابل فهمنیز هران ید

  تمیالگور
مراحل باید حل شود. میشود که یک برنامه بنویسید در واقع یک مساله وجود دارد که میوقتی از شما خواسته 

 بارتند از:ع مساله کیگانه حل 5

 ( ه  یزهایی در اختیار ما خواهد بود؟ا معلومات مساله )یها داده ی: بررسها یورود .1

 ؟( یزهایی باید محاسبه و کشف شود ه مجهوالت ) ی: بررسها یخروج .2

 ؟(رسید یبه خروج یاز ورود شودمی هونه ) یست و مجهوالت ها ن دادهی: ارتباط ب یارتباط منطق .3

 کدام است؟ر یمس یا نقشه کلی: راه حل ارائه راه حل  .4

 نمایش داد.نیز  فلو ارت توان آن را بامی  یست؟: راه حل قدم به قدم  تمیالگور انیب .5

 بنویسید. را  40و  99ن دو عدد یانهیالهوریتم محاسبه ممثال: 
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  40و  99: دو عدد  یورود .1

  40و  99ن یانهیم نمایش:  یخروج .2

 آنها م بر تعدادیمجموع اعداد تقسبه روش ن یانهی: محاسبه م یمنطق ارتباط .3

سپس آنها را ر 40و  99عدد  2د یباحل : ارائه راه .4 سا در جایی نههداری کرد.  کرد و  2م بر یجمع و تق

 کرد. ن را  اپیانهی، مدر نهایتو  دادقرار  یهرید یدر جا

. ش  ودانجام می یاض  یبا اس  تفاده از کلمات، عبارات و عال م ر یعنی ،کد ش  بهروش به تم: یان الگوریب .5

 :مانند

 شروع  

  های در دو متغیر به نامرا  40و  99دو عددa  وb .ذخیره کن 

 مقدار(a+b)/2  به نام یریمتغ در را محاسبه کن و C قرار بده . 

 C  را  اپ کن. 

 انیپا 

 .دهد شیرا نما N یعیعدد طب یمساو ایکه اعداد زوج کو کتر  دیسیبنو یو فلو ارت تمیمثال: الهور

 

 شروع .1

 کن افتیرا در N عدد .2

 انیآنهاه پا N==1 اگر .3

4. K=2 

5. K بده شیرا نما 

6. K=K+2 

 گردبر ۵ آنهاه به مرحله K<=N اگر .7

 انیپا .8
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 ++C ساختار برنامه
 نمونه یک برنامه ساده:

1  #include <iostream>  

2  int main()  

3  {   

4     std::cout << "Hello! \n" ;     

5       return 0;  

6  } 

( برای کامپایلر مشخص std::coutاز آنجاکه دستور خط  هارم ). کندمیاشاره  iostream: به کتابخانه 1خط 

خروجی ای که از ورودی/هر برنامه .کندمیمراجعه کرده و این دس   تور را از آنجا اجرا  iostreamنیس   ت به 

 دارد. به این خط نیازاستفاده کند 

تابع اص  لی  ()main. کندمیبدنه اص  لی برنامه اس  ت. جایی که از آنجا کامپایلر، برنامه را اجرا  این خط،: 2خط 

. محتوای درون تابع، در ش  ودمیکه به همین ش  کل نوش  ته  تابع اص  لی دارد تنها یک برنامه اس  ت و هر برنامه،

 .تر باشدتا خواندن برنامه راحت تر استو فرورفته گیردمیعالمت }{ قرار 

 برد. مینما را به خط بعدی مکان \n کند.را  اپ می Helloاست که عبارت : دستور اصلی این برنامه 4خط 

   به معنای پایان برنامه است. دستوراین  یک عدد صحیح بازگرداند. بایدمی mainتابع : 5خط 

ک تابع ی تنها ،هر برنامهپایان یابد.  ;باید با میبزرگ حساس است. هر دستور  به حروف کو ک و C: زبان نكات

main شوند.میتر نوشته گیرند تورفتهمیقرار  {}ساختارهایی که در عالمت  رد.دا 

1  #include <iostream>  

2  using namespace std; 

3  int main()  

4  {  // print Hello in console 

5     cout << "Hello! " << endl ;     

6       return 0;  

7  } 

فرض برای ب ور پیش ::stdگوید که پیش   وند میبهبودیافته برنامه اول اس   ت. خط دوم به کامپایلر  برنامه باال،

هایی که یک فضای نام است. تمام برنامه std .به نوشتن آن نیستمیو لزو ورودی/خروجی وجود دارددستورات 

( است که تنها برای commentخط  هارم نیز یک توضیح ) نویسیم به دو خط اول نیاز دارند.میاز این به بعد 

 که همان کاربرد را دارد. شدهاستفاده  endlاز  نیز n\به جای  .شودو اجرا نمی راهنمایی است
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 متغیرها

صه دارد:  یمکان، « ریمتغ» شخ ست که  هار م ، با توجه متغیرف یتعر پس از. آدرس و نام، نوع، مقداردر حافظه ا

تواند یحداکثر م ،رینام متغ د.شویم دادهک نام ی ،به آن آدرس و شدهاز حافظه در نظر گرفته  ی، آدرسآنبه نوع 

شد، نبا حرف 31 شود، عالد یبا شروع  ضیم ریبا عدد  شد و همچن یا شته با شدین« یدیکل ۀکلم»ن یندا . ز نبا

 :دکنیمف یتعرح را یر صحیک متغی ،ریدستور ز هستند. int ،if ،forرزرو شده مانند  ات، کلمیدیکل اتکلم

int k = 30; 

 انواع اصلی: دومفصل 
 2، 1، 0 مانندح )یاعداد صح ینههدار یح برایصح نوع«. ز شناوریمم»و « حیصح»وجود دارد:  یداده اصل دو نوع

از نوع  ه بایدبرنام در هر ش  ود.یاس  تفاده م 3.14مانند  یاعداد اعش  ار ینههدار یز ش  ناور براینوع مم و...(  ،

 اند:در جدول زیر آمدهح یر عدد صحیع متغانوا د.روهدر ن نیز هو حافظ ایجاد نشدهتا خ ا  شودمناسب استفاده 

 رشیحداكثر مقدار قابل پذ رشیحداقل مقدار قابل پذ رینوع متغ

short  -32768  32767  

unsigned short  0 65535  

int  -2147483648  2147483647  

unsigned int  0 4294967295  

long  -2147483648  2147483647  

unsigned long  0 4294967295 

ند از:  ناور عبارت از حافظه  floatدو برابر  doubleنوع .  long doubleو  float  ،doubleانواع ممیز ش   

 .است آن نیز زمانبرترمحاسبات  داشته و البته floatشتر از یار بیبس یدقتبنابراین کند یاستفاده م

 د. داشته باش)نادرست(  falseا ی)درست( و  trueد مقدار توانیمتنها ح است که یک نوع صحی boolنوع 

 :تسیبرنامه ممکن ن ۀر دادن مقدار آن در ادامییو تغ شده یک بار مقداردهیر است که فقط یک متغیک ثابت، ی

const float PI=3.14; 

 ها و کاراکترهاترالیل

شته، « ترالیل»ک ی ست که میا عالیاز حروف، ارقام  یار شد. " "ان دو عالمت نقل قول یم ا شده با ک ی محصور 

ست که میک حرف، رقم ی، « کاراکتر» شانیا عالمت ا شد.  ' ' ۀان دون شده با ک یهر کدام  '9'و  '#'و  'x'محصور 

ستندکاراکتر  سه موجود .ه شتهیل»و « کاراکتر»و « عدد»ت یبه تفاوت  ست، ی ۷د: یدقت کن« یاترال ر ک عدد ا

 است. یاترال رشتهیک لی "۷"ک کاراکتر است و ی '۷'
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 یعملگر ورود

 ر است.یک متغینام ،  variable دقت کنید که ورودی از کاربر و به شکل زیر است.برای دریافت 

cin >> variable; 

 فصل سوم: انتخاب

ستور  صمیم if…elseد ست. در برنامه زیر، اگر برای ت شد نپذیر بخش مدوعدد به  اول عددگیری ا  مخ ا اعالبا

 :کنندرا محاسبه میآن  خارج قسمت n/dو مانده تقسیم باقی n%d. خواهد شدپیام مناسب دیده  شده وگرنه

int main()  

{   

 int n, d;     

 cout << "Enter two positive integers: ";     

 cin >> n >> d;  

 if ( n%d )  

  cout << “!! ERROR !! “ << n << " is not divisible by "  << d << endl;  

 else  

  cout << n << " is divisible by "  << d << endl;  

} 

 caseو  switch ساختار

مثالً در برنامه زیر، اگر  .رودمی به کار مقادیر مختلف یک عدد ص  حیح یبررس   یبرا if..elseس  اختار  یبه جا

 شود.میو اگر هر مقدار دیهری باشد پیام خ ا  اپ  Not Badباشد پیام  2، اگر  OKباشد پیام  1ورودی 

int score;     

cin >> score;     

switch (score)     

{   

 case  1 : cout << "OK" << endl;        

 case  2 : cout << "Not Bad !" << endl;    

 default : cout << "Error  \n";     

} 

 یا حلقه تکرارفصل چهارم: 
 ممکن است تعداد اجرا از قبل مشخص بوده و یا نامشخص باشد.  دستور در برنامه است.  ندیا ک ی مداوم یاجرا

 forحلقه 

 شود تا به صفر رسیده و حلقه خاتمه یابد.کم می iاست. هر بار یک عدد از  10برابر  iدر مثال زیر، مقدار اولیه 

int main() {   

 for (int i=10; i > 0; i--)        

  cout << " " << i;  

} 
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for ( اولیه متغیر کنترل حلقهمقدار    (تغییر متغیر کنترل حلقه     ;شرط کنترل حلقه    ;

 while حلقه

صفرعددی  ،گیرد. این عمل تا زمانی که ورودیمیاز اعداد ورودی جذر  برنامه زیر شد ادامه  بزرگتر از   یابد.میبا

 بستهی دارد. های کاربرحلقه، از قبل مشخص نیست و به ورودیاین بنابراین تعداد اجرای 

int main() {   

 double x;     

 cout << "Enter a positive number: ";     

 cin >> x;     

 while (x > 0)     

 { cout << "sqrt(" << x << ") = " << sqrt(x) << endl;        

  cout << "Enter another positive number (or 0 to quit): ";        

  cin >> x;     

 }  

} 

 do…whileحلقه 

ستورات درون حلقهابتدا در این روش،  شرط  شدهاجرا  د سپس  س حلقهو  ست بود شویم یبرر شرط در د. اگر 

توان میکند. میمجموع اعداد را محاس   به  برنامه زیر، ابد.ییان میش   ود وگرنه حلقه پایحلقه دوباره تکرار م

  مرتبه است. n+1حلقه، محاسبه کرد که تعداد اجرای 

int main() 

{   

 int n, i=0; 

    cout << "Enter a positive integer: "; 

    cin >> n; 

 long sum=0; 

    do 

       sum += i++; 

    while (i <= n); 

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

} 

 ك حلقهیخاتمه دادن به 

تور کند. دسیرون حلقه پرش میدستور بن یده گرفته و به اولیدرون حلقه را ناد یدستورها ۀیبق breakدستور 

continue کندیحلقه منتقل م ی، اجرا را به تکرار بعدحلقهدادن به خاتمه  یاما به جا است گونهن یز همین. 

هرگاه در داخل حلقه، . گرفته نش   ده اس   تدرنظر  forنهایت دارد  ون ش   رطی برای برنامه زیر، یک حلقه بی

شد حلقه ادامه می Yورودی، حرف   breakدستور صورت در غیر این( . شوداجرا می continue)دستور یابد با

 :شودو تعداد اجرای حلقه  اپ می کندحلقه خاتمه پیدا میاجرا شده، 
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 char c; 

 int n=1; 

 for( ; ; n++ ) 

 {   

  cout << "\n Loop no: " << n << endl; 

  cout << "Continue? <y|n> "; 

  cin >> c; 

  if (c == 'y')  

   continue; 

  break; 

 } 

 cout << "\n\n --->  Total of loops: " << n << endl << endl; 

   goto دستور

ستور ستورها یهرینوع د  gotoد صد ا یاز د ست. مق سط  نیز ن پرشیپرش ا سب معیتو . شودیمن یک بر 

 :ردیگیهر قرار میک دستور دی یو جلو ه استاهمر( :) عالمت کولن بااست که  یاشناسه ،بر سب

 const int N=5; 

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

 {   

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

  {   

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

    if (i+j+k>N)  

     goto esc; 

    else  

     cout << i+j+k << " ";  

   cout << "* "; 

  } 

  esc: cout << "." << endl;    

 } 

   یبوناچیفدنباله اعداد 

 :شوندیم فیتعر ریز یهامعادله توسط یبازگشت شکل به …, F0, F1, F2, F3 یبونا یف دنباله اعداد

F0 = 0   ,    F1 = 1   ,    Fn = Fn-1 + Fn-2                    0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ….. 

 م:یدار n=2, 3, 4 یمثال برا

F2 = F1 + F0 = 0 + 1 = 1      F3 = F2 + F1 = 1 + 1 = 2         F4 = F3 + F2 = 2 + 1 = 3 

 کند:یشود محاسبه و  اپ میافت میدر یمشخص که از ورود ۀک محدودیرا تا  دنبالهر، اعداد یز ۀبرنام

 long bound; 

 cout << "Enter a positive integer: "; 

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

 long f0=0, f1=1; 

 while (true) 

 {  long f2 = f0 + f1; 

  if (f2 > bound)  

   break;    

  cout << ", " << f2 << " "; 

  f0 = f1; 

  f1 = f2; 

 } 

 توابع: پنجمفصل 
های برنامهبه  بایدمی ت باش  ندیریقابل مدکه آن یبرا وهس  تند  هامثال این تر ازار بزرگیبس   ،یواقع یهابرنامه

 دارند.  نام« تابع»ها ربرنامهین زی. اشوند یبندبخش ییهاربرنامهیزکو کتر یا 

 ی، توابع محلیمحل یرهایمتغ

 رها فقط در داخل همان بلوکیه متغن گونیک بلوک اعالن گردد. ایاس   ت که در داخل  یری، متغیر محلیمتغ

ست ستند. یابیقابل د ست متغینیز  تابع ۀبدن از آنجا که ه شده در تابع یرهایک بلوک ا  یمحل یارهیمتغ ،اعالن 

تا وقتین متغیاخواهند بود. آن  یبرا تابع در حال کار اس   ت وجود دارند یرها فقط  ز یتابع ن یپارامترها .که 

 هر به کار رود.یک تابع دیاست که درون  یتابع یک تابع محلی شوند.یمحسوب م یمحل یرهایمتغ

 است. و سایر عناصر برنامه ف شدهیش تعریاز پ توابع از یامجموعه:  استاندارد ++C یاتوابع كتابخانه

#include <cmath>      // defines sqrt(), pow() and other mathematics functions 

#include <iostream>   // defines the cout object using namespace std 

using namespace std; 

int main() 

{ //a test for sqrt() function: 

 double dx = 6; 

      cout << "\t dx =" << dx << "\t, sqrt(dx) =" << sqrt(dx) << endl; 

} 

ش  ود. یگفته م« تابع یفراخوان»ن کار یاکند. می( را اس  تفاده sqrt) جذر ۀف ش  دیش تعریتابع از پبرنامه باال 

نابرا تابع  sqrt(dx)کد  ین وقتیب ا ی« آرگومان»ون پرانتز در dxگردد. عبارت یم یفراخوان sqrtاجرا ش   ود، 

 است. double(، خروجی آن نیز عددی از نوع dxنام دارد. همانند ورودی این تابع ) یفراخوان« پارامتر»

را  خاص خود بتوانند توابعباید س   ان ینوبرنامه اماد ناس   تاندارد وجود دار ++C ۀدر کتابخان یتوابع متنوعگر ه 

از و خروجی آن  floatکه ورودی آن از نوع ( masahat)به نام تابع محاس  به مس  احت دایره مانند کنند.  ایجاد

 :است doubleنوع 
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double masahat (float); 

int main() {  

 float r; 

 cout << "please enter shoaa daiere= "; 

 cin >> r; 

 double ms = masahat(r); 

 cout << "Masahat--->" << ms  << endl; 

 return 0; 

} 

double masahat (float a) { 

 return   a * a * 3.14; 

} 

   (recursive functionsتابع بازگشتي )

 فاکتوریل، یک نمونه مناسب برای توضیح آن است: .کنندمی یفراخوانرا  خودشان ،شانتوابعی هستند که خود

 لیفاكتورتابع 

 شود. برنامه متناظر آن نیز در ادامه آمده است:از فرمول زیر محاسبه می nح یعدد صحهر ل یفاکتور

n! = n(n-1)(n-2)...(3)(2)(1)                     n! = n * (n-1)!            3! = 6 

long Factorial (int n) 

{  

    if (n < 0) return 0; 

    int f = 1; 

    while (n > 1) 

       f *= n--; 

    return f; 

} 

 حل بازگشتی آن است:فاکتوریل به روش غیربازگشتی است. برنامه زیر، راه ،برنامه باال

long Factorial (int n) 

{ 

 If   (n<=1) 

  return (1); 

 else  

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

} 

 

 ارسال پارامتر به طریق ارجاع

اند. گاهی ممکن اس   ت بخواهیم تابع، به تابع ارس   ال ش   ده «طریق مقدار»های باال تمام پارامترها به در مثال

ستفاده می &و عالمت  «ارسال به روش ارجاع»محتوای پارامتر ارسالی را تغییر دهد برای این کار از  تابع کنیم. ا

swap  کند:، پارامترهایی که به صورت ارجاع برایش پاس شده است را جابجا میزیردر برنامه 
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void swap(float& x, float& y); 

int main () { 

 float a=2.3, b=13.78; 

 cout << a << b << endl; 

 swap(a, b); 

 cout << a << b << endl; 

     return 0; 

} 

void swap(float& x, float& y)   { 

 float temp=x; 

 x=y; 

 y=temp; 

} 

 هاآرایه: ششمفصل 
هر  .ندیگویم« هیآرا یاعضا»رها ین متغیا . بههستندک نوع یاست که همه از  ییرهایاز متغ ایرهیه، زنجیک آرای

ضو آرا شخص میه با یع شماره م صر آرا .ندیگو« سیرنویز»ا ی« ندکسیا» آنشود که به یک   یهاخانه در هیعنا

  .دهدیکه پنج عنصر دارد را نشان م a هیآرا زیرشکل شوند. یره میسرهم در حافظه ذخپشت

۴ ۳ ۲ ۱ ۰ 

93 02 8 52 71 

کند میف یتعر aبا نام  یسه عنصر ۀیآرایک ابتدا برنامه زیر  است. 8و عنصر سوم آن  71مقدار عنصر اول آرایه 

 :دارد floatعنصر  5نیز  b. آرایه کندیر را  اپ میمقادآن  آنهاهو  مشخص کردههای آرایه را مقادیر خانه سپس

int main() 

{   int a[3]; 

   a[2] = 552; 

    a[0] = 26; 

   a[1] = 3; 

    cout << "a[0] = " << a[0] << “\n”; 

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

    cout << "a[2] = " << a[2] << “\n”; 
 float b[] = {12.5, 17.75, 10, 3.6, 11}; 

} 

ست که هر خانه از آن، خود  یاهیآرا یدو بعد ۀیک آرای شد یک بعدی ۀیک آرایا  یاهیآرا یسه بعد ۀیآراک ی .با

 .باشد یدو بعد ۀیک آرایاست که هر خانه از آن 

int main() {   

 int a[2][4][3] = { { {7,9,2}, {1,8,9}, {7,2,0}, {5,4,8} },                       

  { {6,1,2}, {3,6,5}, {9,0,2}, {5,8,4} } };    

} 
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 هاگرها و ارجاعفصل هفتم: اشاره

 د.گردانبرمیرا  nآدرس متغیر  n&است. در حافظه آوردن آدرس یک متغیر دستبرای به :(&)عملگر آدرس 

 int n=44; 

 cout << "&n = " << &n << endl; 

شاره ش  ود یره میآدرس در آن ذخ آنکه  یریمتغ .دهدآدرس حافظه یک متغیر را به دس  ت می & : عملهرگرا

 :شودذخیره می *intو از نوع  pnدر متغیری با نام  nدر کد زیر، آدرس متغیر  مثالًنام دارد. گر اشاره

 int*    pn = &n; 

شاره pnو  بوده 44مقدار  یدارا nاگر متغیر : مقداریابی شد nبه  یگرا  44به مقدار  pnق ید بتوان از طریبا با

 کند:را  اپ می 44. کد زیر گر به آن اشاره دارد را به دست آوردکه اشاره یتوان مقدارید. با استفاده از * میرس

 cout << "*pn = " << *pn << endl; 

با هم ترکیاگر ا پس کنند.یهر رفتار میکدیمعکوس  * یابیارعملهر مقدو  & آدرسعملهر  ، دش   ونب ین دو 

هر * با اس  تفاده از عمل یر اس  ت. از طرفیمتغآدرس آن  &nر باش  د، یک متغی nد. اگر کننیم یهر را خنثیکدی

 .قرار گرفته را به دست آورد &n که در آدرس یتوان مقداریم

 :است nیک ارجاع به متغیر عددی  rnمثال : یک اسم مستعار یا واژه مترادف برای متغیر دیهر است. ارجاع

 int&   rn = n; 

شت از نوع ارجاع  ایونهگبهتابع را  توانیم .نددردانگیبرم ک مقداریه وارهم داش  تیمکه تاکنون  یتوابع :بازگ

 را بازگشت دهد. mک ارجاع به ی،  mمقدار  ی. مثال به جابرگرداندک ارجاع یمقدار،  یکه به جا کردف یتعر

شت به طردر روش ب ستی ،ق مقدار، تابعیازگ ستمقدار ک را صورت  ا شته می ;()m=fو به  شود اما در روش نو

 . خواهد بود ;f()=mو به صورت مقدار ک  پی ،، تابعق ارجاعیطر بازگشت به

1 using namespace std; 

2 int& max (int& a,  int& b); 

3 int main() { 

4  int m=44, n=52; 

5  cout << m << ", " << n << ", " << max (m, n) <<  endl; 

6  max (m, n) = 55; 

7  cout << m << ", " << n << ", " << max (m, n) <<  endl; 

8 } 

9 int& max (int& a,  int& b) { 

10  return (a>b ? a:b); 

11 } 
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بنابراین اجرای خط ششم با  گرداند.یرا برم nآدرس   max(m,n)تر باشد، تابع بزرگ mاز  nاگر در برنامه باال 

                 برابر است. ;n=55دستور 

 هافصل هشتم: رشته

 NULL، یک سلسله از کاراکترهای )حروف( کنار هم در حافظه است. هر رشته حرفی با حرف رشته كاراكتری

 همواره یکی بیشتر از طول رشته است. بنابراین تعداد کل کاراکترها یابدپایان می 0\یعنی 

 آنندکس یش از ایرا ب رشته گراگر اشاره دهد.حرف است نمایش می ۶را که کال  salamرشته  نمونه برنامه زیر،

 :اندص داده نشدهیکه هنوز تخص دهدرا نشان میاز حافظه  ییها، بخش)مانند حلقه زیر( میش دهیافزا

 char str[] = "Salam"; 

 cout << str << endl; 

 for (int i=0; i<15; i++)  

  cout << "str[" << i << "]=" << str[i] << endl; 

 :cinنمونه توابع عضو 

cin.getline() , cin.get() , cin.ignore() , cin.putback() , cin.peek() 

 :coutنمونه توابع عضو 

cout.put() 

 :هاچند تابع مرتبط با رشته

 strlen(sتابع )

 د.گردانمیبرطول رشته را و گرفته  )پارامتر(را بعنوان آرگومان  sرشتۀ 

 strcat(s1, s2تابع )

 . کنداضافه می s1را به انتهای رشتۀ  s2رشتۀ و گرفته  )پارامتر( را بعنوان آرگومان s2و  s1دو رشتۀ 

 strrchr, strchr, strstr توابع

 . دندهینشان م اصلی ۀخاص را در رشت ۀرشتا ی )حرف( ک کاراکتری یابیمکان ،توابعاین 

 . گرداندای که حرف موردنظر در آن باش   د را بازمیاولین خانهگر به یک اش   اره ، strchr(string, char)تابع 

 گردان  د. گر ب  ه آخرین مح  ل وقوع حرف موردنظر را برمیی  ک اش    اره ، strrchr(string, char)ت  ابع 

 .کندبه جای یک حرف، یک رشته را جستجو می امااست  strchrمانند  strtsr(string, string)تابع 

   char s[] = "The Mississippi is a long river."; 

   cout << "s = \"" << s << "\"\n"; 
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   char* p = strchr(s, ' '); 

   cout << "strchr(s, ' ') points to s[" << p - s << "].\n"; 

   p = strchr(s, 'e'); 

   cout << "strchr(s, 'e') points to s[" << p - s << "].\n"; 

   p = strrchr(s, 'e'); 

   cout << "strrchr(s, 'e') points to s[" << p - s << "].\n"; 

   p = strstr(s, "is"); 

   cout << "strstr(s, \"is\") points to s[" << p - s   << "].\n"; 

   p = strstr(s, "isi"); 
   cout << "strstr(s, \"is\") points to s[" << p - s   << "].\n"; 

   if (p == NULL)  

    cout << "strstr(s, \"isi\") returns NULL \n"; 

 :گردانده را برمیدرون رشت حروفتعداد  نیز strlen. ی  سباندن دو رشته به یکدیهر استبرا strcatتابع 

   char s1[11] = "ABCDEFG"; 

   char s2[] = "XYZ"; 

   cout << "Before strcat(s1,s2):  \n"; 

   cout << "\t  s1 = [" << s1 << "], length = " << strlen(s1)  << endl; 

   cout << "\t  s2 = [" << s2 << "], length = " << strlen(s2)  << endl; 

   strcat(s1,s2); 

   cout << "After strcat(s1,s2):\n"; 

   cout << "\t  s1 = [" << s1 << "], length = " << strlen(s1)  << endl; 

   cout << "\t  s2 = [" << s2 << "], length = " << strlen(s2)  << endl; 

 ییءگرایشم: نهفصل 
با  یواقع یایدن سازیمدل یبرا ابزاری (OOP: Object Oriented Programming) ءگرایش یسینوبرنامه

د که در نشوف مییهمان طور تعر قاًیدق ،ءاشیا نیز یسینودر برنامهو استفاده مجدد از کد است.  ءایاستفاده از اش

انجام  یبرا نیز ش  یء ید و متدهانکنمی فیآن را توص   ی دارد کهنیخواص مع ،ش  یءهر  .هس  تند یواقع یایدن

 .شونداستفاده می آن یرو ی برنیمع هایکار

خودرو  یمتدها .دارد رهیو غ نام مالکرنگ، شماره پالک، مدل،  مانند یخواصکه شیء است  کی ال هر خودرومث

  .کنندمیاستفاده  انشیرا با استفاده از متدهاء اشیا .رهیو غنیز عبارتند از حرکت کردن، ترمز گرفتن، راهنما زدن 

 تعاریف

 . ندویگمی کالس مرتبط و توابع هادادهاز بندی دستهبه یک : كالس

 .شوندجاد مییها هستند که در زمان اجرا ااز کالس ییهایاء نمونهاش .گویند: به نمونه هر کالس، شیء میشیء

 شود. . به رفتارهای شیء نیز متد گفته میاست: تابع عضو یک کالس متد
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 ییءگرایشاصول 

  بندیبستتته، (abstraction)  انتزاع. اس   ت یمفهوم اص   ل  هاراس   اس بر  ءگرایش    یس   ینوبرنامه

(encapsulation) ،وراثت (inheritance)  یختیچندرو  (polymorphism) 

  انتزاع

 کنیمبه یک خودرو اش  اره می یوقت یواقع یایدر دنمثالً . اء اس  تیبه اش   یانتزاع یدگاهید ، وجودانتزاع مفهوم

شتذهن  خودرو دراز مفهوم  یانتزاع کل کیهمه ما  شخص باخود خواهیم دا ض توجه به . هر  که  یفکر اتیمقت

 .دسازیمخود مشاهده کرده در ذهن  ییدر جا ای شته وآن را داقبالْ که احتماال خودرو  کیاز  ریتصو کیدارد 

حس  اب  کی تیریمد یکه برا یکالس   مثال. اء هس  تندیش  ابه  یانتزاع یهادگاهیها دکالس نیز یمجاز یایدن در

  است: ریز موارد مانند اساسی یاطالعات یاست حاو یبانک

 (behaviors)  یا متدها فتارهار (attributes)  اییا اعضای داده هاصفت

 افتتاح حساب شماره حساب

 یموجود شیافزا نام صاحب حساب

 یکاهش موجود یموجود

احب صکه  ستیمشخص ن نجایادر . در واقع است افراد یاز حساب بانک یمفهوم انتزاع کی ،یحساب بانک کالس

 :میکنیو مسا ل نهاه م ءایبه اش یاز منظر انتزاع هنهامی که. شماره حساب  ند استو  ستیحساب ک

  میکنیدقت م یو اساس یضرور مواردبه. 

 میکنیم زیمساله پره اصلربط به یو موارد ب اتی از جز. 

 بندی بسته

 سازی مخفی شود.پیاده اتیجز و  رندیگنام کالس قرار  اک بسته بیدر مرتبط  و توابع هایعنی داده

 ،یبه ص   ورت عموم توانی. هر عض   و کالس را مکندیفراهم م زیامکان پنهان کردن اطالعات را ن ،یبندبس   ته

به داده میتوابع عمو یسر کی قیاز طرتنها  ،شده از کالس جادیاشیء محافظت شده مشخص کرد.  ای یخصوص

  . شودیداده نمتغییر آنها و  هابه داده میمستق یاجازه دسترس ،کالس یخصوص یبه اعضادارد و  یدسترس

 وراثت

یعنی از روی یک شیء موجود، شیء جدیدی ساخته شود که صفات و متدهای شیء درست شبیه دنیای واقعی، 

کالس میوه را در نظر بهیرید.  مثالً دارا بوده و البته ص  فات و متدهای خاص خود را نیز داش  ته باش  د. والدش را

  دارند.نیز خواص مختص خود را  سیب و گیالس هر دو از نوع کالس میوه هستند و در عین حال
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 چندریختی

ل والدش اثر انهشت دارد اما به معنای یک  یز بودن و  ند شکل داشتن است. برای مثال، گر ه هر فرزندی مث

 ها  ندشکلی دارد.ت است. پس اثر انهشت در انسانواثر انهشت هر شخص با والدش یا اشخاص دیهر متفا

 دیگر تعاریف

ublicp  وprivate : ،عبارت  زیرهر عضوی که در تعریف کالسpublic محسوب  مییک عضو عمو نوشته شود

 اعالن شود یک عضو خصوصی است.  privateعبارت  زیرشده و عضوی که 

یک  شود.می : برای مقداردهی اولیه به اشیای یک کالس از تابع خاصی به نام تابع سازنده استفادهتابع سازنده

 تواند  ندین سازنده داشته باشد.می کالس

ض فرپیش ۀسازنداگر  .و با نام کالس، همنام است است که هیچ پارامتری نداردای : سازندهسازنده پیش فرض

 کند.ذکر نشود، کامپایلر به طور خودکار آن را برای کالس مذکور ایجاد می

شیء به پایان زندگیمی: هنهانابودكنندهمخرب یا  ضو دیهری ب ور خودکار فراخوانی که یک  سد تابع ع اش بر

شیء را مدیریت کند. این تابع، نابودکننده نامیده می  خربمفقط یک  ،شود. هر کالسمیشود تا نابود کردن آن 

 در ابتدای آن است.  ~دارد و نام آن همنام کالس با یک عالمت 

شیء سازنده كپی سازنده کپی، توان می سازد.می موجود: یک کپی از  شخص کرد که کدام در تعریف  دقیقاْ م

شوند. یک از ویژگی  کی فیاگر در تعر مانند.مینخورده باقی ها دستترتیب برخی ویژگیبه اینهای کالس کپی 

سازنده کپ شود یکالس،  ضافه م فرضشیپ یسازنده کپ کی ذکر ن سازنده شودیبه طور خودکار ا . بنابراین اگر 

 ها داشت.توان کنترل بیشتری بر برنامهکپی تعریف شود می

اشیاء شود و همه عضوی است که فقط یک نمونه از آن ایجاد می static: عضو ایستا یا اعضای داده ای ایستا

ستفاده می شترک ا ستفاده از کلمه کلیدی از همان نمونه م شروع اعالن متغیر staticکنند. با ا توان آن می در 

 متغیر را ایستا اعالم کرد.

شاره شاره: thisگر ا شاره میاین ا شیئی ا صورت گرفته گر همواره به  ضر بر روی آن عملی  کند که در حال حا

  گر به خودش دسترسی داشته باشد.واند از طریق این اشارهتهر شیء میاست. 

ستثنا وجود اعضای خصوصی کالس، : یا دوست friendتابع  از بیرون کالس قابل دسترسی نیستند. اما یک ا

 عضو کالس نیست اما اجازه دارد به اعضای خصوصی آن دسترسی داشته باشد.تابعی است که دارد. تابع دوست، 



                                                                                                                                            یعی: الهام شفتهیه کننده 

 

17 
 

ض  افه ش  ود تا امعناس  ت که به عملهرها تعریف جدیدی این س  ربارگذاری عملهرها به : عملگرها سربارگزاری

داریم و  y(5, 18)و  x(15, 17)مثال فرض کنید دو شیء بتوانند با اشیای کالس موردنظر به درستی کار کنند. 

این  .باش  د (35 ,20)باید به ص  ورت میس  ازی کنیم. نتیجه جمع خواهیم عملهر جمع )+( را برای آنها پیادهمی

 کار، تعریف مجدد + برای اشیاء است.

 


