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 سخن ناشر

 
 

ای زینهچند گ ودر عین تمام نقدهای وارد شده به کنکور، هنوز راه حلی عملی که در جمیع جوانب، بهتر از سبک کوتاه 
مرکز و مون متارشد به عنوان یک آز سواالت باشد؛ ارائه نشده است. همین موضوع، کنکور را به ویژه کنکور کارشناسی

 کند.سراسری، از اهمیت دو چندانی برخوردار می
 

از فضای  ه سرعتبهای همراه با این آزمون سراسری این است که فضای رقابتی آن با ایجاد موسسات گوناگون، یکی از آسیب
ا بها و منابع مرتبط هها، دورسرسام آور کالس ای که هزینهیک رقابت علمی تبدیل به فضای رقابت اقتصادی می شود؛ به گونه

 رقابت مالی میدان . دانشجویانی که در عین استعداد تحصیلی باال، درآزمون، از عهده بسیاری از دانشجویان خارج می شود
ی مالی ی مساوای که در فضادهند یا به نتیجههای خود، قدرت ادامه مسیر را از دست میتحمیلی، در عین تمام شایستگی

 .یابندرسیدند، دست نمیبرای همه باید به آن می
 

جاد دسترسی ور، ایهای فرادرس به عنوان بزرگترین پروژه آموزش دانشگاهی اجرا شده بر بستر وب کشیکی از اهداف و آرمان
ادرس در اری فرکهمگانی و یکسان به آموزش و دانش؛ مستقل از جغرافیا، زمان و سطح مالی دانشجویان بوده است. سیاست 

ترین اساتید ربیس مج، با تدرهای ویدئویی تخصصی و دانشگاهی رایگان و یا بسیار کم هزینهراستای این آرمان، انتشار آموزش
 داخل و خارج کشور بوده است.

 
استای آرمان را در رهای دیگر خود ما با انتشار رایگان این کتاب )به همراه نزدیک به ده کتاب رایگان دیگر( یکی از گام

؛ در ی باشدمفرادرس برداشتیم. کتاب حاضر که حاصل نزدیک به دو دهه تدریس و پژوهش و تألیف مؤلف و مدرس فرادرس 
به  عنوان ناشر، گذاری فرادرس بهسازی، به جای انتشار و فروش؛ با تأمین مالی و سرمایههای باالی تألیف و آمادهعین هزینه

تاب مرجع کده یک شهای بعدی نیز تالش خواهیم کرد تا هر جا بتوانیم، حتی می شود. ما در گام صورت کامال رایگان منتشر
 دیگر و بیشتر را با پرداخت هزینه، آزادسازی کرده و به صورت رایگان منتشر کنیم.

 
یل مؤلفین و ناشرینی که تمایل به واگذاری حق انتشار کتاب خود به فرادرس را دارند، می توانند با ایم

ebooks@faradars.org ها را با پرداخت هزینه تألیف به مدرس و ناشر، به صورت رایگان مکاتبه نمایند. ما این کتاب
ایده و منتشر خواهیم کرد تا همه دانشجویان مستقل از سطح مالی، به منابع مفید آزمون دسترسی داشته باشند. همچنین اگر 

 ebooks@faradars.orgشویم که آن را با ایمیل  های رایگان فرادرس داشته باشید، خوشحال مینظری در خصوص کتاب
 مطرح نمایید.

 
 
 

 

                                                                                                                  
 ازمان علمی آموزش فرادرسس                                                                                                   

 زرگترین پلتفرم آموزش آنالین ایرانب                                                                                                                     

     www.faradars.org وب:                                                                                                                     
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 ط با این کتابمنبع مطالعاتی تکمیلی مرتب

 
 

 ++C یسینوبرنامه ییدئویآموزش و

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 مدرس: مهندس فرشید شیرافکن

 ساعت 20مدت زمان: 
 

9504faradars.org/fvcp                                                           .  کنید کلیکجهت مشاهده آموزش ویدئویی این آموزش 

  

 
 

 درباره مدرس

  
 

   

   

   

   

   
 کنید. کلیکمشاهده همه آموزش های تدریسی و تألیفی توسط مؤلف کتاب 

 

                                                                Email: fshirafkan51@gmail.com 09121972028شماره همراه مدرس: 

  

تر هستردگ اریبس وتریما را به علم کامپ دید یسینوزبان برنامه کی یریادگی

 تیآموزد. عمومینحوه فکر کردن را به ما م یسینوبرنامه یکند. از طرف یم

 تواند بهیباال است و م اریبس یسیبرنامه نو یهازبان انیدر م ++Cزبان 

 .باشدن اجیاحت گرید ازینشیگرفته شود و به پ ادی زیزبان ن نیعنوان اول

 

 تسا هشد ههیت ضفر نیا با، C++ سیبرنامهنوی شیزموآ یلمهافی مجموعه

 نیر او د اردند سیبرنامهنوی نهمیدر ز قبلی تجربهو  نشدا چهی مخاطب که

 با سپسو  ینظر مبانی حتشریو  نابی با مباحث همه ،شیزموآ مجموعه

 ،ظرن نیو از ا میشوندداده  زشموآ عملی یهالمثا مگا به مگا زیسادهاپی

 .ستا مدرآکا رابسی ،سیبرنامهنوی نهمیدر ز قعمی نشدا کی دجایدر ا

 

 ییااست. کاره یشتریقدرت ب یدارا Cنسبت به  ++Cبه زبان  یسینوبرنامه

ت ها )در صورت امکان( زحمانجام آن یبرا Cتوان انجام داد که در یم

 است. ازین یشتریب

   

 لاحو در  ستا ارفزامنر یشاگر کامپیوتر مهندسی شدار سشنارکا فکناشیر فرشید سمهند

در  ونهنم سینرمداز  نیشاا. هستند انتهر هنشگادا ماتیکرنفوابیو ایکترد یجونشدا حاضر

 .نداهشد بنتخاا نشگاهیدروس دا زشموو آ ئهارا مینهز

. ندادهنمو یفتأل کامپیوتر شتهر رکنکو مینهدر ز بکتا 30از  بیشو  هستند رکنکو ورمشا نیشاا

دروس  تکیفیو  کمیت جهتاز  ادرسفر سینرمد برتریناز  یکی انعنو به حاضر لحادر  نیشاا

 منتشر سادرفر طریقاز  یدئوییو زشموآ قالبرا در  سیدر انعنو 20  به یکدنز ه،شد ئهارا

ور قرار دانشجوی سراسر کش ارهز هاده دهستفاا ردمو نکنو تادروس  مجموعه ینا. ندادهکر

    گرفته اند.

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam
https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/courses/fvcp9504
https://faradars.org/instructors/farshid-shirafkan
https://faradars.org/instructors/farshid-shirafkan


 C++                                                                                                                         5برنامه نویسی 

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 کتب رایگان دیگر از این مجموعه آموزشی

 
 1. آموزش نظریه زبان ها و ماشین – کلیک کنید )+(

 2. آموزش شیءگرایی در سی پالس پالس – کلیک کنید )+(

 3. آموزش پایگاه داده ها – کلیک کنید )+(

 4. آموزش ساختمان داده ها – کلیک کنید )+(

 5. آموزش سیستم عامل – کلیک کنید )+(

 6. آموزش ذخیره و بازیابی اطالعات – کلیک کنید )+(

 

 

ن مجموعه کتب، به لینک زیر مراجعه کنید:برای دانلود رایگان ای  
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 دسته بندی موضوعی آموزش های فرادرس، در ادامه آمده است:

 
مهندسی برق الکترونیک و 

 روباتیک - کلیک )+(

 
 هوش مصنوعی - کلیک )+(

 
آموزشهای دانشگاهی و 

 تخصصی – کلیک )+(

 
 برنامهنویسی - کلیک )+(

 
مهارت های دانشگاهی - 

 کلیک )+(

 
 مباحث مشترک - کلیک )+(

 
دروس دانشگاهی -     

 کلیک )+(

 
مهندسی نرمافزار -      

 کلیک )+(

 
آموزشهای عمومی - 

 کلیک )+(

 
طراحی و توسعه وب - 

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای عمومی -  

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای تخصصی - 

 کلیک )+(
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 فهرست مطالب

 

 دستورات ورودی و خروجی -انواع عملگرها  –انواع داده ها  : 1فصل 

  و تکرار : دستورات شرطی 2فصل 

 رشته  –: آرایه  3 فصل

 یونیون  -استراکچر –: نوع شمارشی  4 فصل

 اشاره گر : 5 فصل

 : تابع 6فصل
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 : 1فصل 

 دستورات ورودی و خروجی –انواع عملگرها  –انواع داده ها 

 مقدمه

بعی زباان توسط دنیس ریچی طراحی گردید. این زبان، عناصر زبانهای سطح بااال را باا خصوصایات تاا 1970در سال  Cزبان 

 نامند. انی میرا یک زبان می Cاسمبلی درهم آمیخته است و به همین علت زبان 

ی شاود. یاک م( استفاده object، استفاده می کند. در این روش از شیء ) (OOP)از شیوه برنامه نویسی شی ء گرا  ++cزبان 

وساط ت 1983در ساال  ++cشیء دارای یک سری متغیر و توابع است که برای شی ء های دیگر شناخته شاده نیسات. زباان 

یر  است که به قرار زدارای سه ویژگی مهم  oopهر زبان  استاندارد شد. ANSIتوسط  1994استروستراپ ابداع شد و در سال 

 :در فصل های بعدی به آنها می پردازیم 

 (Polymorphism)پلی مورفیسم   -1

 استفاده از یک نام در چندین مورد مربوط به هم     

 (Encapsulation) کپسوله سازی -2

 ی خارجی.ه هایی که این کدها با آنها کار می کنند و حفظ آنها از دخالتهاکنار هم قرار دادن کد و داد     

 (Inheritance) ارث بری -3

 به دست آوردن خصوصیات یک شیء توسط شیء دیگر.     

 

 

 هاانواع داده 

یر صاحیح از ناوع مقااد. برای ذخیره  void, double, float, int, charپنج نوع داده اصلی وجود دارد که عبارتند از:    Cدر زبان

int   و برای مقادیر اعشاری از نوعdouble,float  و برای ذخیره کاراکترها از نوعchar شاود. در رابطاه باا اساتفاده میvoid  در

 فصل تابع و اشاره گر صحبت خواهد شد. 

ی ایان اصاالح ری نیز ساخت. تمااممی توان نوع های دیگ  signed, unsigned, long , short تذکر: با استفاده از کلماتی مانند

فقاط  doubleو بار روی  unsignedو signedاصالح کنناده هاای  charبه کار روند. بر روی نوع  intکننده ها می توانند با نوع 

long .را می توان به کار برد 

 

 برای ذخیره مقادیر منطقی وجود دارد. boolداده ای به نام   ++Cدر زبان

 بیتی می توان استفاده کرد.  16برای ذخیره کاراکترهای  wchar_tاز نوع  ++cدر 
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 دهد: جدول زیر انواع داده ها را نمایش می

 نوع اندازه)بایت( بازه قابل قبول

 char 1 128-تا  127

 unsigned char 1 255تا  0

 int 4یا  2 32768-تا  32767+

 unsigned int 4یا  2 65535تا  0

+ 2یلیارد تا م -2تقریباً 

 میلیارد
4 long int 

4 float 
8 double 

10     long 

double 

 

 بایت است. 4بیتی برابر  32در محیطهای  intاندازه  

 است. intهمان  signed intنوع  

 است. charهمان  signed charنوع  

 ت است.قرقم د 10دارای   doubleرقم دقت و نوع  6دارای    floatنوع  

 .بایتی بدون عالمت است 4یک عدد  unsigned long intمثال نوع  می توان چند اصالح کننده را با هم ترکیب کرد.

بعاد از عادد  Lکافی است که از حرف  محسوب شود. longبه عنوان یک  20می توان کاری کرد که عدد کوچکی مانند 

 استفاده کنیم.  ;long  int  a=20L   به صورت

 

 

 ابتاعالن ثو

 د: برای اعالن ثابت به دو روش عمل می شو. قابل تغییر نمی باشندطول اجرای برنامه ثابت مقداری است که در 

 ;const          :const   int   x =5توسط دستور  -1

 define            :#define  Y   2#توسط دستور  -2

ل از ترجماه باعث می شود که قبا defineالون نمی باشد. دستور نیازی به سمی ک defineمشاهده کردید که در انتهای دستور 

 دارد. در برنامه قرار بگیرد و این دستور در زمان اجرا وجود ن Yبه جای ثابت  2برنامه توسط کامپایلر، مقدار 

 نامه، آنها را با حروفتعریف می شوند، ماکرو می گویند و برای تفکیک آنها از متغیرهای بر defineتذکر: به ثوابتی که با دستور 

 بزرگ نمایش می دهیم.
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 نوع یل تبد

وع هاایی باا نای با طول کوچکتر باه یشوند، نوع هامیی با نوعهای مختلف در یک عبارت با یکدیگر ترکیب یوقتی که متغیرها

وع ممکن است بدیل نتدر تبدیل نوع هم در عبارات و هم در احکام انتسابی ممکن است رخ دهد.  شوند.میطول بزرگتر تبدیل 

باه یاک   intغیار شود، بایت کام ارزش متانتساب داده می charبه یک متغیر  intاطالعاتی از بین بروند. مثالً وقتی یک متغیر

 رود.منتقل شده ولی بایت با ارزش از بین می  charمتغیر

)کد اسکی کااراکتر  35مقدار  ;'char  ch='5مثال با تعریف . برای ذخیره سازی کاراکترها، کد اسکی آنها ذخیره می شود

 ذخیره می شود. ch( در متغیر 5

نوع نتیجه عبارت زیر را مشخص نمایید؟ 

float      f;   

char      ch;  

double  d; 

(f+ch)-(f*d) 

 است:  double،حل: نوع نتیجه عبارت


doublefloat

d)(fch)(f   

 

           double 

 

 رات زیر چه مقداری در بعد از اجرای دستو ch  گیرد؟میقرار 

int     i=65; char  ch; 

ch= i; 

 است.( 65برابر  Aگیرد.)کد اسکی کاراکتر قرار می Aکاراکتر  حل:

 

 عملگرها 

 عبارتند از :انواع عملگرها عملگرها نمادهایی هستند که اعمال خاصی را انجام می دهند. 

 (  ++  ,  --,  %  , /,*, -, + )  محاسباتی -1   

 (< , > ,=< ,=> ,== ,=! ) رابطه ای  -2   

 (&& ,|| , !)منطقی  -3   

 (    (&, | ,~ ,^, <<   بیتی  -4   

 ( ,)  عملگر کاما -5   

 (?)عملگر شرطی  -6   

 ( =) ترکیب عملگرهای محاسباتی و عملگر  ترکیبیعملگر  -7   

 که در مبحث اشاره گر ها بررسی می شوند. ،وجود دارد * ، & البته عمگرهای دیگری مانندتذکر: 

 در نظر گرفته می شود. TRUEو هر مقدار غیر صفر به منزله  FALSEمقدار صفر به منزله  
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( دو  ||)عملگار  or( دو عبارت وقتی درست است، که هر دو عباارت درسات باشاند و حاصال &&)عملگر  andحاصل 

 اقل یکی از آنها درست باشد.عبارت وقتی درست است، که حد

 

 اولویت عملگرهای رابطه ای باالتر از عملگرهای منطقی است.  

 جدول تقدم عملگرها

[ ]      ) ( باالترین اولویت                                                  

!              ++     --     *    &    sizeof 

*      /         % 

+       - 

<<    >> 

<       <=      >     >= 

==     != 

& 

 

 

&& 

 

? 

=     +=      -=    *=      /= 

کمترین اولویت                                                                ,  

 ی محاسباتیمثالهایی از کاربرد عملگرها

  بعد از اجرای دستورات زیر مقدارx  وy   ؟شد خواهدچه 

x  = 5; 

y = --x; 

 خیره می شود.ذ 4ذخیره می شود. بنابراین در هر دو متغیر مقدار  yیک واحد کم شده و سپس در متغیر  xحل: ابتدا مقدار 

 
 

  بعد از اجرای دستورات مقدارx و y  چه خواهد شد؟ 

x  = 5; 

y = x--; 

خواهاد  4برابار  xو مقادار  5برابر  yدر نتیجه مقدار  شود.میکم   xازیک واحد و سپس  هشدمنتقل    yبه  xحل: ابتدا مقدار 

 شد.

 
 

 مقدار اجرای دستورات زیر  بعد ازx وy چه خواهد شد؟ 

x  = 5; 

y = ++ x * x; 

خواهاد  36برابر  yر و مقدا 6برابر  xدر نتیجه مقدار  گیرد. قرار می  yدر  66و سپس حاصل  هشد 6برابر    xابتدا مقدار حل:

 شد.

 
 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 C++                                                                                                                         12برنامه نویسی 

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

  بعد از اجرای دستورات زیر مقدارx وy چه خواهد شد؟ 

x  = 5; 

y = ++ x * ++x; 

 قرار می گیرد.  yدر  49یعنی  77شده و در نهایت حاصل  7شده و سپس برابر  6برابر    xحل: ابتدا مقدار

 
 

  بعد از اجرای دستورات زیر مقدارx وy چه خواهد شد؟ 

x  = 5; 

y =  ++ x * x++; 

 خواهد شد. 7برابر  xقرار گرفته و در نهایت مقدار  yدر  66شده و سپس حاصل  6برابر   xل: ابتدا مقدارح

 
 

  :حاصل اجرای دستورات زیر در مقابل آنها نوشته شده است 

 4  %  3  =  1   ,  4  % -3  =  1  , -4  %  3  = -1 ,  -4  % -3  = -1  

 عالمت عملوند اول یکسان است و به عالمت عملوند دوم بستگی ندارد. ، با %تذکر: عالمت نتیجه عملگر 

 

 مثالهایی از کاربرد عملگرهای بیتی

  عملگر را بدست آورید؟ 3 | 129 حاصل(or )بیتی 

129 = 10000001 

    3 = 00000011 

--------------------- 

         10000011=131 

 که حداقل یکی از آنها یک باشد. بیت وقتی یک است 2برای  orنتیجه  حل: 

 

  عملگر را بدست آورید؟  3 ^ 129حاصل(xor )بیتی 

129 = 10000001 

    3 = 00000011 

--------------------- 

          10000010=130 

 بیت وقتی یک است که آن دو بیت مانند هم نباشند. 2برای  xorحل: نتیجه 

 

  عملگر  را بدست آورید؟ 3 & 129حاصل(and )بیتی 

129 = 10000001 

    3 = 00000011 

          ------------ 

          00000001=1 

 بیت وقتی یک است که هر دو بیت یک باشند. 2برای   andحل: نتیجه

 
 

  مقدار دستورات زیر بعد از اجرایx عملگر شیفت به راست( چه خواهد شد؟ ( 

x = 96;  

x=x  >> 2 ; 

 خواهد شد. 24تقسیم شده و حاصل برابر  4بر  96. بنابراین است 2فت به راست معادل تقسیم بر شی هرحل: 
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  مقدار  دستورات زیربعد از اجرایx  عملگر شیفت به چپ(چه خواهد شد؟( 

x= 14;  

x=x<<3; 

 xو  شدهضرب  8در  14است. بنابراین  8است و سه شیفت به چپ معادل ضرب در  2هر شیفت به چپ معادل ضرب در حل: 

 .می شود 112برابر 

 

 شرطی عملگر 

 دهد: این عملگر با تست یک شرط، مقداری را به یک متغیر نسبت می

x = exp1 ? exp 2: exp3; 

 

گیارد و اگار می قارار  xبعد از ارزیاابی در  exp2بود، مقدار درست شود و اگر دارای ارزش ارزیابی می exp1یعنی ابتدا عبارت 

 گیرد.  قرار می xبعد از ارزیابی در   exp3بود، مقدار ت نادرس

  در ی مقدارچه بعد از اجرای دستورات زیرx  گیرد؟می قرا ر 

x = 5 > 2 ?  100: 20 ; 

 گیرد. قرار می  xدر  100مقدار عبارت اول یعنی و درست است ،  2<5حاصل عبارت حل: 

 

 عملگر کاما 

 از عملگر کاما باید استفاده کرد : برای انجام چند عمل در یک دستور

x = (exp1 , exp2); 

باا   exp2و  exp1 شود. در این نوع موارد معماوالً منتقل می xبه متغیر   exp2ارزیابی شده و سپس نتیجه ارزیابی  exp1ابتدا 

 گیرد. قرار می  xدر متغیر  5یکدیگر ارتباط دارند. بعد از اجرای دستور زیر، مقدار 

x = (a=2 , a+3); 

 حاصل ارزیابی عبارت زیر چیست؟ 

9 > 4 || !(5 <7 )  &&  8 <=9 

 است:  (True)حل: حاصل ارزیابی عبارت ، 


TFT

98&&7549 )(!    

 

                              F 

 

                T 

 

 کوتاه نویسی 

 استفاده کرد.    ;x+ =3از دستور  ;x= x+3توان از کوتاه نویسی استفاده کرد. مثالً به جای دستور می

  با فرضx=5  وy=2  ، مقدار متغیرy  بعد از اجرای دستور y *= x-2 ; چه خواهد شد؟ 

 خواهد شد: 6شود و حاصل برابر بارت به صورت زیر ارزیابی میدر واقع عحل: 

y = y* (x-2) = 2*(5-2)=6 
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  cin , coutدستورات

باه شاود.  اساتفاده مای coutو برای نمایش اطالعاات در خروجای از  cinاطالعات از ورودی از دستور ، برای خواندن  ++cدر 

فاده می شود.  دو است coutاز دستور  printfو به جای استفاده از دستور  cinاز دستور  scanfعبارتی به جای استفاده از دستور 

 دستور خواندن زیر معادل می باشند:

scanf("%d%d",&x,&y);                   

cin>>x>>y; 

 دو دستور چاپ زیر معادل می باشند:

printf("%d%d",x,y); 

cout<<x<<y; 

 داده ها را از ورودی می خواند.،  spaceتا رسیدن به  cinدستور 

 

 و یا کاراکتر مشخص شده، داده ها را از ورودی می خواند. تابع  enterتا رسیدن به  ( )cin.getدستور  

       get( )  عضو شیء ،cin .است 

 

 : cinهایی برای مثال

اگر از ورودی ali   reza  وارد شود، فقط رشتهali  در متغیرs :ذخیره می شود 

char  s[10];  cin>>s; 

 استفاده کرد. cin.getذخیره شود، باید از دستور  sدر متغیر  ali rezaاگر بخواهید کل رشته 

 

  اگر از ورودیabcd  وارد شود، فقط رشتهab  در متغیرs :ذخیره می شود 

char   s[10]; cin.get(s,10,'c'); 

 

  در صورت ورود کاراکترA  در  65، کد اسکی آن یعنیx :ذخیره می شود 

int   x;  x=cin.get( ); 

 

 در صورت ورود رشتهali فقط کاراکتر اول آن یعنی ،a  در متغیرs :ذخیره می شود 

char  s; s=cin.get( ); 

 

  وارد کردن در صورتEnter  است 10خروجی : 

cout<<cin.get( ); 

 می باشد. 1-، خروجی  ctrl+zتذکر: پس از وارد کردن 

 

  در برنامه ی روبرو، پس از وارد کردن سهEnter ؟خروجی کدام است             

cout<<(cin.get( ) +cin.get( ) +cin.get( ) ); 

 می باشد. 30حل : خروجی 

 می باشد. 3-خروجی ،  ctrl+zتذکر: بعد از وارد کردن یک 
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 : coutهایی برای مثال

  توسط دستور زیر یک رشتهali  چاپ شده و در خط بعد رشتهreza :می باشد 

cout<<"ali"<<endl<<"reza"; 
 استفاده کرد. "n\"می توان از  endlتذکر: به جای    

 

  توسط دستور زیر رشتهok  فاصله قبل از آن چاپ می شود: 4با 

cout.width(6);    

cout<<"ok"; 

 تیره چاپ خواهد شد. اال استفاده کنید، به جای فاصله خالی، کاراکتر خطقبل از دستورات ب ;('-')cout.fill تذکر: اگر از دستور

 

  می باشد: 1.20000خروجی دستور زیر 

cout.setf(ios::showpoint);   

cout<<1.2; 

 خواهد بود. 1.2تذکر: اگر از دستور اول استفاده نشود، خروجی 

 

  یعنی  16در مبنای  10برای چاپ عدد(A ):از دستور زیر استفاده می کنیم 

cout<<hex<<10;   

 استفاده کرد: البته می توان از دستورات زیر نیز

cout.setf (ios::hex);   
cout<<10;   

 

  از دستور زیر استفاده می کنیم:( 12)یعنی  8در مبنای  10برای چاپ عدد 

cout<<oct<<10;   

 

  می باشد:  1-خروجی دستور زیر 

cout<<EOF; 

 

  چه می باشد؟خروجی  

char  c=EOF;   

cout<<c<<'a'; 

 ک فاصله خالی قبل .با ی aحل: چاپ کاراکتر 

 

  خروجی چه می باشد؟ 

cout<<EOF<<'a'; 

 می باشد. 1a-حل: خروجی 

 

 

 می باشد. aبرابر   ;cout.put('a')است. خروجی دستور  cout، عضو شیء  ( )putتذکر: تابع 
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ده از ایان مای باشاد. هنگاام اساتفا ostream، شایئی از کاالس coutو دستور  istream، شیئی از کالس cinدستور  

 کرد. includeرا در ابتدای برنامه  <iostream.h>دستورات باید فایل 

 

 از راست به چپ پردازش شده و از چپ به راست نوشته می شود.  coutعبارت دستور 

 خروجی چیست؟                                                            
int  x=3; 

cout<<(x=0); 

 برداشته شود، خطا دارد.( است.)اگر پرانتز 0حل: خروجی 

 

 خروجی چیست؟                                                            
int  x=3; 

cout<<(x=0)<<(x==0); 

 است.)اگر پرانتزها برداشته شود، خطا دارد.( 00حل: خروجی 

 

 خروجی چیست؟                                                            
int  x=0; 

cout<<(x=0)<<(x==0); 

 است. 01حل: خروجی 

 

 خروجی چیست؟                                                            
int  x=4; 

cout<<(x==0)<<(x=0); 

 است. 10حل: خروجی 

 

 خروجی چیست؟                                                            
int  x=0; 

cout<<(x==0)<<(x=0); 

 است. 10حل: خروجی 

 
 

 می توان از آنها استفاده کرد، آورده شده است: coutدر جدول زیر کاراکترهای کنترلی که در 

 عملکرد کاراکتر عملکرد کاراکتر

\n انتقال کنترل به خط بعد \b حذف کاراکتر قبلی 

\r  انتقال کنترل به اول خط \ ( چاپ دابل کوتیشن) 

\t  چاپ کاراکتر  \\ محل بعدی 8انتقال کنترل به\ 

\v  چاپ کاراکتر  :\ سطر بعد  8انتقال کنترل به: 

 

 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 C++                                                                                                                         17برنامه نویسی 

 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 :خروجی هر دستور در مقابل آن نوشته شده است 

cout<<"abc"'<<'\r'<<'d';           dbc 

cout<<"abc"'<<'\b'<<'d';          abd 

cout<<'a'<<'\t'<<'b';                 a       b 

 

  خروجی چه می باشد؟ 

cout<<strlen("'\n'"); 

 شود.( یک کاراکتر محسوب می n\) می باشد. 3طول رشته ورودی را محاسبه می کند. بنابراین خروجی  strlenحل: تابع 
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 ایتوابع کتابخانه

 شود. از توابع برای انجام عملیات ریاضی، کاراکتری، رشته ای، مقایسه ای، تبدیل نوع و غیره استفاده می

 عملکرد نام تابع

abs(x)  محاسبه قدر مطلق عدد صحیحx 

fabs(x) محاسبه قدر مطلق عدد اعشاری x 

sqrt(x)  محاسبهx 

pow(x,y) حاسبه مyx 

ceil )محاسبه کوچکترین عدد صحیح بزرگتر یا مساوی با عدد ورودی ) سقف 

floor )محاسبه  بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا مساوی با عدد ورودی ) کف 

exp(x)  محاسبهxe  که (e )همان عدد نپر است 

log(x) بنای محاسبه لگاریتم در مe   یعنیlnx  

log10(x)  یعنی  10محاسبه لگاریتم در مبنایlogx 

fmod(x,y)  محاسبهx  mod y 

modf  جدا کردن قسمت صحیح و اعشاری یک عدد 

ldexp(a,b)   محاسبهba 2 

tolower(ch)  تبدیل کاراکترch به حروف کوچک انگلیسی 

toupper(ch) تبدیل کاراکترch به حروف بزرگ انگلیسی 

isalnum(ch) 
ر مای بااز حروف الفیا یا ارقام باشد، مقاداری غیار صافر را  chاگر کاراکتر 

 گرداند.

isalpha(ch)  اگر کاراکترch گرداند.از حروف الفبا باشد، مقداری غیر صفر را بر می 

isascii(ch) 
ر صافر را بار باشاد، مقاداری غیا  ox7fدر باازه صافر تاا  chاگر کااراکتر 

 گرداندمی

isdigit(ch)  اگر کاراکترch  گرداندیباشد، مقداری غیر صفر را برم 9تا  0یکی از ارقام 

islower(ch) 
باشااد، مقااداری غیاار صاافر را  zتااا   aاز حااروف کوچااک chاگاار کاااراکتر 

 گرداند.برمی

isupper(ch) 
صاافر را مقااداری غیاار  باشااد، Zتااا   Aباازرگاز حااروف  chاگاار کاااراکتر 

 گرداند.برمی

isspace(ch)  اگر کاراکترch گرداند.از فضاهای خالی باشد، مقداری غیر صفر را برمی 

atof(s)  تبدیل رشته عددیs  بهfloat 

atoi(s)  تبدیل رشته عددیs  بهinteger 

atol(s)  تبدیل رشته عددیs  بهlong 
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:خروجی هر تابع، در مقابل آن نوشته شده است 
pow (10,2)  =100              ceil (9.8)     =10              ceil (-9.8)    =-9               floor (9.8)    =9 

floor (-9.8)   =-10              log10(100)   =2               log(exp(x))   =x               ldexp(4,3)=4*
32 =32 
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   ل شده در مجموعه آموزشی فرادرسمثال های ح

#include <iostream> 

#include <conio.h> 

using namespace std; 

main( ) 
{ 
 cout<<"hello"<<'\a'; 

} 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int  a; 

  cout<<"enter a:"; 

  cin>>a; 

  cout<<2*a; 

} 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int a,b; 

   

  cout<<"enter a:"; 

  cin>>a; 

   

  cout<<"enter b:"; 

  cin>>b; 

   

  cout<<a+b; 

} 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  char  ch; 

  ch='A'; 

  cout<<ch+1; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int a,b; 

  a=5; 

  b=4; 

  cout<<++a*--b; 

 } 
///////////////////////// 
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main() 

{ 
 int a,b; 

 a=2; 

 b= ++a * a++; 

 cout<<b; 

} 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int a=2; 

  int b; 

  b=++a * a; 

  cout<<a; 

  cout<<endl; 

  cout<<b; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int  a=4; 

  int b; 

  b= --a * a--; 

  cout<<b; 

  

} 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int  a=2; 

  int  b=3; 

  cout<<(a<b); 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  bool  a,b; 

  a=true; 

  b=false; 

  cout<<(a || b ); 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
   

  int  x,y; 
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  x=8; 

  y=x<<1; 

  cout<<y<<endl; 

  int z; 

  z=x>>1; 

  cout<<z; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int x=6;         

  int y=0;        

  int z=x && y; 

  cout<<z; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int  x=8; 

  int  y=4; 

  z= x>y  ?  x : y; 

  cout<<y; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int x=2,y; 

  y=(x=10,x+4,9); 

  cout<<x; 

  cout<<endl; 

  cout<<y; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int   i; 

  char  ch; 

  float  f; 

  double  d; 

  result=(i+ch) *(f-d); 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int  r; 

  float  x; 
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  cout<<"enter the radius:"; 

  cin>>r; 

   

  x=PI*r*r; 

  cout<<"area="<<x; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int x,y; 

  float ave; 

   

  cin>>x; 

  cin>>y; 

   

  ave=(float)(x+y)/2; 

  cout<<ave; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int x=5; 

  cout.width(3) ; 

 // cout.setf(ios::left); 

  cout.fill('-'); 

  cout<<x; 

   

  cout<<endl; 

   

  cout.width(8) ; 

  cout.setf(ios::right); 

  cout.fill('*'); 

  cout<<"ali"; 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  cout<<INT_MAX; 

  cout<<endl; 

  cout<<INT_MIN; 

   

  cout<<endl<<endl; 
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  cout<<SHRT_MAX; 

  cout<<endl; 

  cout<<SHRT_MIN; 

  cout<<endl<<endl; 

  cout<<LONG_MAX;   

  cout<<endl; 

  cout<<LONG_MIN; 

  } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int x=9; 

  int y=2; 

  cout<< x/y; 

   

  cout<<endl; 

  

  float a=9; 

  float b=2; 

  cout<< a/b;  

  

 cout<<endl; 

  

  int   c=9; 

  float d=2; 

  cout<< c/d;  

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  bool  x,y; 

  x=true; 

  y=false; 

  cout<<(x && y); 

 } 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  cout<<pow(2,3)<<endl; 

  cout<<pow(2,-2)<<endl; 

   

  cout<<endl<<endl; 
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  cout<<fmod(6,4)<<endl; 

  cout<<fmod(-20,7)<<endl; 

 

  cout<<endl<<endl; 

 

  cout<<abs(-2)<<endl; 

  cout<<fabs(-3.5)<<endl; 

 

  cout<<endl<<endl;   

     

  cout<<floor(3.1)<<endl; 

  cout<<ceil(3.1)<<endl; 

   

  cout<<endl<<endl; 

   

 cout<<log10(100)<<endl; 

  cout<<log(2.7)<<endl; 

   

  cout<<tolower('A')<<endl; 

 cout<<toupper('a')<<endl; 

   

  cout<<endl<<endl; 

   

  cout<<islower('B')<<endl; 

  cout<<isupper('B')<<endl;  

  

  cout<<endl<<endl; 

 

  

  cout<<int('a')<<endl; 

  cout<<char(97)<<endl; 

} 
///////////////////////// 
main() 

{ 
  int i; 
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  i=1; 

  cout<<++i<<"   "<<++i<<endl; 

   

  i=1; 

  cout<<++i<<"   "<<--i<<endl; 

  

  i=1; 

  cout<<i<<"   "<<++i<<endl; 

   

   i=1; 

  cout<<i<<"   "<<i++<<endl; 

    

  i=1; 

  cout<<++i<<"   "<<i<<endl; 

   

  i=1; 

  cout<<++i<<"   "<<i++<<endl; 

   

  i=1; 

  cout<<i++<<"   "<<++i<<endl; 

   

   

  i=1; 

  cout<<i++<<"   "<<++i<<endl; 

   

  i=1; 

  cout<<i<<"   "<<++i<<"   "<<++i<<endl; 

    

  i=1; 

  cout<<++i<<"   "<<i++<<"   "<<--i<<endl;  

   

  i=1; 

  cout<<i<<"   "<<i++<<"   "<<--i<<endl; 

   

  i=1; 

  cout<<++i<<"   "<<i++<<"   "<<--i<<endl; 

 } 
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 :  2فصل 

 و تکرار دستورات شرطی

 نوع می باشند:  3ساختارهای کنترلی عبارتند از : ترتیب ، انتخاب وتکرار ، که ساختارهای انتخاب خود بر 

 (if)تک انتخابی  -1  

 (if/else)دو انتخابی -2  

 (switch)چند انتخابی  -3  

 ساتورات اجاراز دستورات اجرا شوند و مجموعه ای دیگر از دتوان تحت شرایطی ، مجموعه ای اتوسط ابزار ساختار تصمیم می

 نشده و کنترل اجرای برنامه به جای دیگر منتقل شود. 

 

 ifساختار تصمیم 

 تواند مورد استفاده قرار گیرد:این ساختار به صورتهای زیر می

1 ) 

if )شرط(        

دستور       ; 

2 ) 

if )شرط(                       

{      

موعه دستوراتمج      

} 

3) 

if )شرط(                       

{ 

                                   1مجموعه دستورات 

} 

else 

{ 

            2مجموعه دستورات   

}           

 شود که دستور ضرب تنها وقتی اجرا میx  :برابر صفر نباشد 

if (x!= 0) 

    p=p*x; 

 

  توسط دستور زیر اگرx> = 0   عبارتpositive   و اگرx<0  عبارت ،negative  شود: چاپ می 

if  (x >=0) 

     cout<< "positive"; 

else  

     cout<< "negative"; 
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 باید داخل پرانتز قرار بگیرد. ifشرط مقابل دستور 

 

 استفاده کرد. if(!a) می توان از دستور  if(a==0)به جای دستور 

 

 در صورتی که a  باشد، چه مقداری در  15برابرb گیرد؟قرار می 

b = 25; 

if (a != (b-10)) 

      b=b–10; 

else 

      b = b%2; 

اجارا   else شویم که شارط برقارار نیسات و دساتور قسامتمتوجه می  ifدر عبارت مقابل    bو  aحل :  با قرار دادن مقادیر 

 شد.خواهد  1برابر   bشود. بنابراین مقدار می

 

  در دستورif   زیر، بعد از شرط و بعد از  کلمهelse  :دستورهای مرکب وجود دارد ، 

if(x > y){ 

     x=x+1; 

    cout<<"x  Bigger \ n"; 

} 

else 

{ 

   cout<<"x smaller \ n"; 

   cout<<y; 

} 

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 
main( ){ 

    int x=0; 

    if (x)        cout<<'A'; 

    if (!x)       cout<<'B'; 

    if (x!=0)   cout<<'C'; 

    if (x==0)  cout<<'D'; 

} 

دد نادرسات اسات.)ع ifاول و سوم اجرا نمی شوند، چون نتیجه شرط داخل  ifاست.دستور  BDحل: خروجی 

 می باشد.( trueو هر عدد غیر صفر معادل  falseصفر معادل 

 

 دار در دستورات زیر اگر مقb   باشد، چه مقداری در  2برابرa  شود؟ذخیره می 

if (b<10) 

    if (b>=5) 

         a=2*b; 

    else 

        a=3*b; 

else  

        a=4*b; 
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 خواهاد 6برابر   aشود و مقدار اجرا می ;a=3*bدوم برقرار نیست. بنابراین دستور   ifاول برقرار است. ولی شرط   ifحل: شرط 

 توان دستورات را بصورت زیر بیان کرد:می شد.

















b

b

b

b*

b*

b*

a  

 

 دستوراتif   زیر را باif   .تودرتو بنویسید 

if(x>0) 

    a=a+1; 

if(x<0) 

     b=b+1; 

if(x==0) 

     c=c+1; 

 تودرتو باعث باال رفتن کارایی و خوانایی برنامه خواهد شد. ifحل: استفاده از دستورات 

if(x>0) 

     a=a+1; 

else 

       if(x<0) 

            b=b+1; 

      else 

            c=c+1; 

 
 

  اگر مقدار اولیهx   باشد، آنگاه مقدار نهایی  1برابرx :را در دوحالت الف و ب پیدا کنید 

if (x>=0)     if  (x>=0) 

     x=x+1;          x=x+1; 

if(x>=1)                     else  if (x>=1)           

    x=x+2;                   x=x+2;  

 )ب(                    ( الف)     

 خواهد بود. 2و در قسمت ب برابر  4در قسمت الف برابر   xحل: مقدار نهایی 
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 جدول زیر را به کمک دستورif  .پیاده سازی کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حل:

if (x <=50)   

       cout<<'A'; 

else if  (x <=70)  

            cout<<'B; 

       else if  (x <=90)  

                 cout<<'C'; 

              else  

                  cout<<'D'; 
 

 

  دستورif  بنویسید.زیر را به کمک عملگر شرطی 

if(a>0  &&  a<10)  

 { 

    a=a+1; 

    c=c+a; 

 } 

else 

    c=c+a/b; 

 حل: 

c += (a>0 &&a<10) ? ++a : a/b; 

   
 

 switch دستور 

 ساختار این دستور به صورت زیر است :

switch  )عبارت کنترلی( 

 {  
    case  ' 1ثابت  ' : statement1;  break; 

    case  ' 2ثابت  ' : statement2;  break; 

      
    defult : statement n; 
} 

 xمحدوده  خروجی

A 50 یا کمتر 

B 70- 51 

C 90 – 71 

D 91 به باال 
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  در دستورات زیر، اگر مقدار متغیر کاراکتریcolor  برابر‘R’  ،باشدRed اگر برابر ،‘B’  ،باشادBule  و اگار برابار‘Y’  ،باشاد

Yellow شود. چاپ می 

switch (color) 

 { 

      case  'R'   :   cout<< "Red";       break; 

      case  'B'   :   cout<< "Blue";      break; 

      case  'Y'   :   cout<< "Yellow";  break; 
  } 

 

 
 

 ، مجاز نمی باشد.caseیا رشته ، برای برچسب های   doubleاستفاده از مقادیر 

 

قرار داشته باشد، تعریف بر   caseجموعه مقادیر بر حسب ، در خارج از م switchاگر مقدار عبارت کنترل کننده دستور  

 شود ردیابی برنامه ساده تر شود.باعث می   defaultچسب 

 

  دستورif   زیر را باswitch  .پیاده سازی کنید 

if  (x ==1) 

      cout<<'A'; 

else  if  (x ==2) 

              cout<<'B'; 

         else  if  (x ==3)  

                       cout<<'C'; 

                 else 

                       cout<<'D'; 

 حل:

switch (x) 

{ 

     case  1   : cout<<'A';  break; 

     case  2   : cout<<'B';  break; 

     case  3   : cout<<'C';  break; 

     default  : cout<<'D';  

 } 
 

 

زیر هم ذکر شوند، به طوری که فقط آخری شامل مجموعه دستورات باشد، در این صورت شرط آنهاا باا  caseاگر چند  

 شوند.می orهم 
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  توسط دستورات زیر، کاراکتری را از کاربرگرفته و در صورت اینکه از حروف صدا دار زبان انگلیسی باشد، پیامOK  و در غیر

 شود.چاپ می NOاینصورت پیام 

char  ch; 

scantf ("%c",&ch); 

switch (ch) 

{ 

   case  'a' : 

   case  'e' : 

   case  'i'  : 

   case  'o : 

   case  'u': cout<< "OK"; break; 

   default : cout<< "NO"; 

} 

 
 

   اگر مقدارx    باشد، خروجی چه خواهد بود؟ 2برابر 

switch (x) 

{       
  case  1 : cout<<'A';   

  case  2 : cout<<'B';   

  case  3 : cout<<'C';   

} 

شاود. جرا میااستفاده نشده است، دستور پایین تر نیز   breakچاپ می شود.چون در انتهای دستورات از  BCحل: کارکترهای 

 . Cچاپ شده و سپس کاراکتر  Bابتدا کاراکتر  x=2یعنی به ازای 

 
 

 ارت وجود داشته باشد، فقط عبارت سمت راست در نظر گرفته خواهد شد.بیش از یک عب  caseاگر مقابل  

  

  اگر مقدارx   باشد، کاراکتر  2برابرA  و در غیر اینصورت کاراکترB :چاپ خواهد شد 

switch  (x) 

{ 

    case  1,2   :  cout<<'A';  break; 

    default      :  cout<<'B';  break; 
} 
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main() 

} 
  int x; 

  cin>>x;   

  if(x>=0) 

     cout<<"positive"; 

  else 

     cout<<"negative"; 

{ 

///////////////////////////  

 
main() 

} 
  int x,y; 

  cin>>x>>y; 

  if (x%y==0) 

     cout<<"yes"; 

  else 

     cout<<"no"; 

 {  

///////////////////////////  
main() 

} 
   int a,b; 

   cout<<"enter two number:"; 

   cin>>a>>b; 

   if(a<b) 

      cout<<"min="<<a; 

   else 

      cout<<"min="<<b;       

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int n; 

  cin>>n;       

  if(n==13) 

    cout<<"yes"; 

  else 

    cout<<"no"; 
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{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int a,b,c; 

  cin>>a>>b>>c; 

   if(b<min) 

     min=b; 

  if (c<min)      

     min=c; 

  int k; 

   k=(a<b)   ? a : b; 

   min= (c<k) ? c : k; 

  cout<<"min=" <<min; 

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

      cout<<a; 

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

     cout<<b; 

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

     cout<<c; 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int x,y,temp; 

  cin>>x>>y; 

  if(x>y) 

} 
     temp=x; 

     x=y; 

     y=temp; 

{ 
    cout<<x<<'\t'<<y; 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int a,b; 

  cin>>a>>b; 

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

      cout<<"yes"; 

   else 
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      cout<<"no"  ; 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int a,b; 

  cin>>a>>b; 

     
  if(b!=0) 

    if(a%b==0) 

       cout<<"yes"; 

    else 

    cout<<"no"; 

  else 

     cout<<"no"; 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int a,b,c; 

  cin>>a>>b>>c; 

   if(a<b) 

    if(a<c) 

       cout<<a; 

    else 

    cout<<c; 

  else 

    if(b<c)        

       cout<<b; 

    else 

       cout<<c; 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int grade; 

  cin>>grade; 

   
  if(grade>=17 && grade<=20) 

         cout<<'A'; 

  else if (grade>=15  && grade<17)   

          cout<<'B'; 
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          else  if (grade>=10 && grade<15) 

                cout<<'C'; 

                else 

                   cout<<'D'; 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int grade; 

  cin>>grade; 

    if(grade>=17 && grade<=20) 

         cout<<'A'; 

  else if (grade>=15  && grade<17)   

          cout<<'B'; 

          else  if (grade>=10 && grade<15) 

                cout<<'C'; 

                else 

                   cout<<'D'; 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
 char  ch; 

 cin>>ch; 

  switch(ch) 

} 
    case 'r': cout<<"red";  

        case 'g': cout<<"green"; 

  case 'b': cout<<"blue"; 

  default : cout<<"error";    

   { 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
 char  ch; 

 cin>>ch; 

 switch(ch) 

} 
  case 'a': 

    case 'e': 
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    case 'i': 

 case 'o': 

 case 'u': cout<<"ok"; break; 

 default : cout<<"no";      

  { 

{ 

///////////////////////////  
main() 

} 
  int a,b; 

  char  ch; 

   
  cout<<"enter a,b:"; 

  cin>>a>>b; 

    cout<<"enter ch:"; 

  cin>>ch; 

  switch(ch) 

} 
   case '+' : cout<<a+b; break; 

   case '-' : cout<<a-b; break; 

   case '*':  cout<<a*b; break; 

{ 

{ 
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 دستورات تکرار

 عبارتند از: Cتوان از ساختارهای تکرار استفاده کرد. این ساختارها در زبان برای تکرار یک دستور، می

for ,  while , do –while 

 

 forساختار تکرار 

 شود:می A استفاده کرد. بطور مثال دستورات زیر موجب چاپ سه مرتبه کاراکتر  forتوان از دستور د حلقه میبرای ایجا

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

        cout<<'A'; 

 توان این عمل را با دستورات زیر نیز پیاده سازی کرد:که می

for (i=3;i >=1;i --) 

      cout<<'A'; 

 

 ورت زیر است : صبه   forتوان پیاده سازی کرد. در واقع ساختار کلی حلقه به دو نوع افزایشی و کاهشی می را forیعنی حلقه 

 forمقدار دهی اولیه به متغیر حلقه( ; شرط حلقه  ;)گام حرکت 

                      دستور      ;        

الد قارار باشاند، مجموعاه دساتورات را در باین دو آکاو که اگر به جای یک دستور، چند دستور در داخل حلقاه قارار داشاته

 دهیم.می

 خروجی دستورات چیست؟ 

c = 4; 

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

      cout<<i; 

      c ++; 

  } 

cout<< c; 

ه سا،  cشاود، مقادارکند و چون حلقه سه مرتباه چااپ میرا چاپ می 2و1و0مقادیر  forمی باشد. حلقه   0127حل: خروجی

 کند.را چاپ می 7شود و دستور چاپ خارج از حلقه مقدار احد اضافه میو

 

خروجی حلقه زیر کدام است؟ 

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

cout<<i; 

براین در دساتور می رسد و حلقه پایاان مای یاباد. بناا 6به   iکالون استفاده شده و مقدار شمارنده حل: در آخر حلقه از سمی

 واهد شد.چاپ خ 6چاپ، مقدار 

 

 زیر چیست؟تکه برنامه خروجی 

a=1; 

for ( i =2; i !=a+1; i += 2) 

      cout<< i ; 

cout<< i+a; 

یابد بدون اینکه یمشده و چون شرط برقرار نیست، حلقه پایان  2برابر  iچاپ می شود. بعد از ورود به حلقه مقدار  3حل: عدد 

 مقدار شمارنده تغییری کند.
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رات زیر چیست؟خروجی دستو 

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

      cout<<++ i; 

++، مقدار iت وجود شده و چون شرط برقرار است، در دستور چاپ ابتدا به عل 1برابر    iچاپ می شود. ابتدا مقدار  2حل: عدد 

i   شود و بعد از آن توسط حلقه شده و سپس چاپ می 2برابرfor   یک واحد بهi مای شاود و  3ر آن برابار اضافه شده و مقادا

 یابد. چون شرط حلقه برابر نیست، حلقه پایان می

 

خروجی قطعه برنامه زیر کدام است؟ 

for (i =1,j=3;i<=j; i ++,j --) 

      cout<< i* j; 

و سپس یاک شود یچاپ م 3شده و چون شرط برقرار است، مقدار  3برابر   jو  1برابر    iچاپ می شود. ابتدا مقدار   34حل:  

شاود و باا پ میچاا 4شود و چون در این حالت باز هم شرط حلقه برقرار است، مقدار کم می jاضافه و یک واحد از  iواحد به 

 یابد.  تغییر شمارنده در مرحله بعدی، شرط برقرار نبوده و حلقه پایان می

 

 

 د کرد.، یک حلقه بی نهایت ایجا (; ;) forتوان با استفاده از دستور می 

 

 تواند صحیح، کاراکتری یا حتی اعشاری باشد. می Cمقدار شمارنده حلقه در زبان  

 

 مقدار نهایی در حلقه را می توان تغییر داد. 

 

 را حذف کرد.  forتوان هر یک از سه قسمت داخل حلقهمی 

 

 ، مقدار شمارنده بیشتر از مقدار نهایی خواهد بود.forبعد از پایان حلقه 

 

خروجی دستورات زیر چیست؟ 

for (i =0;i <6; i += 2) 

    cout<< i++; 

هنگام خروج  چاپ می شود. مقدار شمارنده حلقه ابتدا صفر است و چون شرط برقرار است، مقدار صفر چاپ شده و در 03حل: 

شود و می 3یابد و مقدار آن می یابد و توسط حلقه نیز دو واحد افزایشمقدار شمارنده یک واحد افزایش می   >>coutاز دستور

لقاه نیاز حشاده و توساط  4چاپ شده و مجدداً بعد از خروج از دستور چاپ شامارنده  3چون شرط حلقه برقرار است، مقدار 

 شود و شرط حلقه دیگر برقرار نیست.می 6مقدار آن 

 

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

for (i =2 ;i <7; i ++) 

    if (i%2 == 0) 

        cout<<i; 
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 شود، یعنی خروجی عبارت است از:قابل قسمت هستند، چاپ می 2هایی که بر   iمقادیر  ifحل: توسط دستور 

246 

 

عملکرد برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

    char   ch; 

    int      i ; 

    for (i=0 ; (ch=getchar ( ) )! ='.' ; i++); 

    cout<<i; 

} 

 د حروف یک جمله که انتهای جمله با نقطه مشخص شده است.حل: شمارش تعدا

 

 whileساختار تکرار 

 whileساختار شود که تعداد دفعات تکرار مجموعه دستورات مورد نظر مشخص نباشد.در مواقعی استفاده می   whileاز ساختار

 به صورت زیر است:  

while)شرط( { 

     مجموعه دستورات   

} 

 کند.را چاپ می 3تا  1د دستور زیر اعدا 

i =1; 

while(i<=3)   

   { 

        cout<< i; 

        i ++; 

   } 

 

 عملکرد دستورات زیر چیست؟ 

long  int  f=1; 

while(n>1) 

     f *=n--; 

 . nحل: محاسبه فاکتوریل عدد 

 

 عملکرد دستورات زیر چیست؟ 

int  c=0; 

while(getchar( ) != ‘\r’) 

        c++; 

 شود(ختم می Enterحل: شمارش تعداد کاراکترهای یک جمله )انتهای جمله به کلید 

 

 خروجی چیست؟ 

int   i=3; 

while(i){ 

    cout<< i; 

    i--; 

 } 
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 چاپ خواهد شد. 321شود و تکرار می iحل: حلقه تا صفر شدن 

 
 

حلقه زیر تا چه موقع تکرار می شود؟ 

while((ch=getcher( )) !='A' ); 

 . Aحل: تا وارد کردن کاراکتر 

 
 

  اگر از ورودیali ^z   وارد شود، چه چیزی در صفحه نمایش نشان داده می شود؟ 

void  main( ){ 

   char   c; 

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

         cout<<c; 

} 

 

د.)یک رشاته شمشاهده خواهد  alialiاهد شد. در واقع رشته نمایش داده خو ali، رشته  ctrl+zو سپس  aliحل: با وارد کردن 

ali  که کاربر وارد کرده و یک رشتهali  که توسطcout ).نمایش داده شده است 

 
 

  اگر از ورودیali ^z   وارد شود، چه چیزی در صفحه نمایش نشان داده می شود؟ 

void  main( ) 

{ 

    char  c; 

   cout<<cin.eof( );    

   while((c=cin.get( ) ) !=EOF); 

   cout<<cin.eof( ); 

} 

ده مای شاود. نیاز نماایش دا 1، عدد  ctrl+zو سپس وارد کردن  aliحل: با اجرای برنامه عدد صفر چاپ شده و با ورود رشته 

 نمایش داده می شود. 0ali1بنابراین در خروجی 
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  do –whileساختار تکرار 

ن مجموعاه شاود. بناابرایاست. با این تفاوت که شرط حلقه در انتهای حلقه تسات می  whileه حلقه مشاب   do – whileحلقه 

 شوند. ساختار این دستور عبارت است از :، حداقل یکبار انجام می do –whileدستورات داخل ساختار 

do { 

   مجموعه دستورات           

   while{)شرط(       

  کند:را چاپ می 7تا  5حلقه زیر اعداد 

i =5; 

do{ 

        cout<< i; 

        i++; 

     }while (i <=7); 

 

 چیست؟  123خروجی برنامه زیر به ازای ورود عدد 

main( ){ 

   int   n,d ; 

   scanf ("%d",&n); 

   do{ 

           d = n%10; 

           cout<< d; 

           n/= 10; 

       }while(n!=0); 

} 

   است. 321کند. بنابراین خروجی حل: برنامه عددی را از ورودی خوانده و معکوس آن را چاپ می

 در چه صورت حلقه زیر پایان می یابد؟ 

do{ 

     cin>>ch; 

}while(ch <'A'   ch >'D'); 

   یابد.، حلقه پایان می Dتا  Aحل: در صورت وارد کردن کاراکتری بین حروف 

 ال کنترل غیر شرطی دستورات انتق

 .break  ،continue ،goto , exitدستورات انتقال کنترل غیر شرطی عبارتند از : 

 breakدستور 

 شوند.ر منتقل میدر صورت استفاده از این دستور در داخل حلقه ها ، کنترل اجرای برنامه به اولین دستور پس از حلقه تکرا

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

for(i=1; i <8; i ++) 

  { 

     if (i==4)  break; 

      cout<< i; 

  } 

 یابد.( می رسد، حلقه پایان می 4کند )مقدار شمارنده وقتی به را چاپ می 3تا  1حل: اعداد 
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 شود.موجود در داخلی ترین حلقه، فقط موجب خروج از همین حلقه می  breakدستور 

 

 continueدستور 

ار شامارنده شارط رود و بعد از تغییر مقددر داخل حلقه ها ، کنترل به ابتدای حلقه می continueستور در صورت استفاده از د

 شود.حلقه تست می

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

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

{ 

  if (i ==2)  continue; 

  cout<<i; 

} 

 می باشد. 1345ی شود.به عبارتی خروجچاپ می 2به غیر از عدد  5تا  1حل: اعداد 

 
 

  به ترتیب وارد شوند، خروجی چه خواهد بود؟ 80و 100و 5و -3و  12در صورتی که از ورودی اعداد 

do { 

      cin>>x; 

      if (x< 0) 

           countinue; 

      cout<< x ; 

 } while (x!=100); 

 چاپ می شود. 100و در نهایت  5و سپس  12حل: ابتدا 

قاه پایاان حل 100داده شده، اعداد مثبت خوانده شده از ورودی را نمایش می دهناد و در صاورت وارد کاردن عادد  دستورات

 دیگر خوانده نمی شود. 80یابد. عدد می

 
 

 gotoدستور 

ه رت استفادتوان کنترل را به مکانی برد که توسط برچسب مشخص شده است. البته از این دستور به ندمی  gotoتوسط دستور

 شود. می

  باشد : می 3تا  1خروجی دستورات زیر چاپ اعداد 

x =1; 

loop1: 

       cout<< x; 

       x ++; 

       if (x <= 3) 

             goto  loop1; 
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 توان نام برد.خروج از حلقه تودر تو را می  gotoاز کاربردهای خوب 

 

for (…){  

    for (…){    

        for (…){ 

           if (…) goto stop; 

                         
         }    

   } 

} 

stop : cout<< "ERROR"; 

 

 ( )exitتابع 

باعاث   exit (0)رت توان به طور کامل از برنامه خارج شد. استفاده از عدد صفر در داخل پرانتز باه صاومی  ( ) exitتوسط تابع 

 شود. روج عادی و استفاده از عدد یک به معنای خروج بر اثر بروز خطا میخ

 

 باشد.می stdlib.hدر فایل  ( )exitالگوی تابع 
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 حلقه های متداخل )تو در تو(

شاود، ر میشوند. هربار که حلقاه خاارجی تکاراحلقه های تودر تو از یک حلقه خارجی با یک یا چند حلقه داخلی تشکیل می

 شوند.یاز انجام مینشوند و عبارت کنترل حلقه آنها از نو ارزیابی شده و تمام تکرارهای مورد های داخلی از نو اجرا میحلقه 

 

 خروجی حلقه های تودرتو زیر چیست؟ 

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

     for (j=4;j <=5; j ++ ) 

              cout<<j; 

 مرتبه تکرار می شود.  2مرتبه و حلقه داخلی  3رجی می باشد. حلقه خا 454545حل: خروجی 

 

 خروجی حلقه های تودرتو زیر چیست؟ 

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

     for (j=4;j <=5;j ++) 

            cout<<i; 

 می باشد.  112233حل: خروجی 

 
 

  چند مرتبه رشتهfarshid  چاپ خواهد شد؟ 

for (i =6 ; i >2 ; i --) 

      for (j =0; j <=2 ; j ++) 

           for (k=-3 ; k!=0 ; k ++) 

               cout<< "farshid"; 

شاد. بناابراین دساتور مای با 3( و حلقه سوم برابر 2-0+ 1(، حلقه دوم برابر )6-2مرتبه. تعداد تکرار حلقه اول برابر ) 36حل: 

 مرتبه اجرا می شود.  3 34چاپ در کل 

 
 

رات زیر چیست؟خروجی دستو 

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

{ 

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

          cout<<j; 

    cout<< "\n"; 

} 

 حل:

1 

1        2 

1        2        3 

 شود.موجب انتقال مکان نما به خط بعدی می ;"cout<< "\nبعد از پایان هر بار تکرار حلقه داخلی، دستور 
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 : 3 فصل

 رشته -آرایه 

 آرایه

 سی داشات. باهآرایه، محل نگهداری عناصر هم نوع تحت یک نام است. توسط اندیس آرایه می توان به هرکدام از عناصر دستر

ه آرایه می تاوان یاک را تعریف می کند که در هر خان2تا  0خانه با اندیسه های  3، یک آرایه با  ; int   x[3]طور نمونه تعریف 

 عدد صحیح قرار داد:

                  0        1         2  
 

 

دوم آرایه قرار خواهد  در خانه 10استفاده می شود. مثالً با دستور زیر عدد  x[1]برای دسترسی به خانه دوم این آرایه از عبارت 

 گرفت:

x[1]=10; 

 بایت از حافظه را اشغال می کند. 6بایتی است و  2خانه  3دارای  xآرایه 

در مثاال بااال توساط   ;x[5]=10وجود ندارد. یعنی در صورت استفاده از دستوری مانناد C  ،bound checkingبان در ز 

 کامپایلر خطایی گرفته نمی شود. ولی بدیهی است که نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

 

 آرایه زیر چند بایت فضا می خواهد؟ 

float   x[5]; 

=  20ر داد. یعنی باه بایتی است را قرا 4که    floatهر خانه آن می توان یک داده از نوع خانه است که در  5حل : آرایه دارای 

4  5 .بایت فضا نیاز دارد 

 

  عملکرد دستور زیر چیست؟ 

 int   x[3] ={5}; 

 شده و بقیه خانه ها صفر هستند. 5حل : مقدار خانه اول برابر 

             0    1    2                         

0 0 5 x 

 

  ست.ااجرای دستور زیر موجب بروز پیام خطا خواهد شد. چون بیشتر از تعداد خانه های آرایه ، مقداردهی شده 

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

 
 

 عملکرد دستور زیر چیست؟ 

float   x[4]={2.6, 'a',5}; 

 حل : اجرای دستور موجب مقدار دهی آرایه به صورت زیر می شود:

                 0              1              2           3 

 

 

 

   x 

0.0 5.0 97.0 2.6 X 
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  آرایهx دارای چند خانه است؟ 
int  x[ ]={3,1,6}; 

 خانه است. 3حل: آرایه دارای 

               0          1             2 

6 1 3 X 

 باشد.  ین حالت عناصر آرایه به تعداد مقدار دهی انجام شده میتذکر: می توان بعد آرایه را مشخص نکرد، که در ا

 
 

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

double   x[6]={16.0,12.0, 6.0, 8.0, 2.5, 12.0}; 

cout<<x[(int) x[4] ] ; 

 

 .است 0/6برابر   x[2]است و مقدار  2آن برابر   intاست که  5/2برابر  x[4]است. چون مقدار  6.0حل : خروجی 

 
 

  پر می شود: 3تا  0توسط حلقه زیر عناصر آرایه با مربع اعداد صحیح 

int   square[4],i; 

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

    square[i]=i*i ; 

 به صورت زیر :

3           2           1             0      
9 4 1 0 
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 خواهد کرد؟  بعد از اجرای دستورات زیر، محتویات آرایه چه تغییری 

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

int    i,j;                                                                                                  

for (i=0,j=3;i<2;i++,j--)                                                                                

           x[i]=x[j];                                                                                                       

 :  عناصر آرایه متقارن می شود :حل

i j عملکرد 

0 3 4,2,3,4 

1 2 4,3,3,4 
 

 واقع کارهای بعدی بی تاثیر بود. بود، همین نتیجه حاصل می شد. در i<4به صورت  i<2تذکر: البته اگر شرط 

 
 

  بعد از اجرای دستورات زیر، محتویات آرایه چه تغییری خواهد کرد؟ 

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

int    i,j,temp;                             

for (i=0,j=3; i <2; i++,j--)                                                                                

  { 

         temp=x[i];  

         x[i]=x[j]; 

         x[j]=temp; 

  } 

 

 رونه می شود:تعویض می شود. بنابراین با اجرای حلقه عناصر آرایه وا x[j]وx[i]حل: توسط دستورات داخل حلقه، محتویات 

i j عملکرد 

0 3 4,2,3,1 

1 2 4,3,2,1 
 

 باشد، آنگاه محتویات آرایه هیچ تغییری نمی کند. i<4، برابر  i<2به جای  تذکر: اگر شرط حلقه

 

  بعد از اجرای دستورات زیر، محتویات آرایه چه تغییری خواهد کرد؟ 

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

int    i,j,temp;                             

for (i=0,j=3; i <4; i++,j--)                                                                                

  { 

         temp=x[i];  

         x[i]=x[j]; 

         x[j]=temp; 

  } 

 حل: محتویات آرایه هیچ تغییری نمی کند.
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 آرایه دو بعدی 

 آرایه دو بعدی یا ماتریس را می توان به صورت زیر تعریف کرد:

int    x[3][2] ; 

 بایت از فضا را اشغال می کند. 12بایتی است. بنابراین  2خانه  6رایه تعریف شده دارای آ

تعریف زیر چند  بایت از حافظه را اشغال می کند؟ 

int  a[3][2]={{50,12},{13,36},{15,20}}; 

 بایتی است: 2خانه  6حل: در واقع آرایه دارای 

            0       1                   
12 50 0 

36 13 1 
20 15 2 

 را به صورت زیر هم مقدار دهی کرد: aتذکر: می توان آرایه 
 int    a[3][2] ={50,12,13,36,15,20}; 

 

 در آرایه های دوبعدی ، بعد اول را می توان مشخص نکرد که با توجه به مقداردهی اولیه مشخص خواهد شد.

 بعد اول آرایه زیر را مشخص نمایید؟ 

int    x[ ][3]={1,2,3,4,5,6,7}; 

حل:  بعد اول آرایه از رابطه 








3
 قابل محاسبه است.)صورت، تعداد مقداردهی های انجام شده و مخرج ، بعد دوم می باشد.( 7

 

 با توجه به تعریف زیر، در هر خانه چه عددی قرار می گیرد؟ 

int   a[3][3]={{1,2,3},{(4,5),6,7},8,9}; 

ف به صورت زیر مای در نظر گرفته می شود و تعری 5با کاما جدا شده اند و در بین پرانتز قرار دارند، فقط عدد  4,5حل:  چون 

 باشد:

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

 

2 
 

1 
 

0  
3 2 1 0 
7 6 5 1 
0 9 8 2 

 

 خروجی کدام است؟                                                        
int  a[2][3]={{1,2},{3,(4,5)}}; 

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

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

          cout<<a[i,j]; 

} 

البتاه اگار  می باشاد)طبق خاصایت کاماا(. a[j]به معنی  a[i,j]آدرس را چاپ می کند. چون دستور  6حل: برنامه داده شده ، 

 بود.                                                     120350بود، خروجی  a[i][j]دستور به صورت 

 آرایه های چند بعدی 

 باشد:بعدی می 3بعد، تعریف کرد. آرایه زیر  2می توان آرایه با ابعاد بیشتر از 
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int  x[2][4][3]; 

 خانه دوبایتی است. 24این آرایه دارای 

  مقداردهی اولیه آرایهa : 

int    a[3][4][2] = {{{1, 2},{3,4},{5, 6}{7,8}} , 

                {{9,10},{11,12},{13, 14},{15,16}},      

                               {17,18},{19,20},{21, 22},{23,24}},      }; 

 

 آرایه زیر دارای چند عضو است؟ 

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

 تقسیم کرده تا بعد اول آرایه مشخص شود: 6حل : تعداد عناصر آرایه را بر 

2
6
8

32
8



















 

    خانه است. 322بنابراین آرایه دارای 

 آرایه زیر دارای چند عضو است؟ 

int    x[2 ][ ][3]={1, 2, 3,4, 5, 6,7,8}; 

ل آرایاه را مای صورتی که مقداردهی اولیه شده باشد، فقط بعد او بعدی، در  nحل : تعریف نادرست است. چون در آرایه های 

 توان محاسبه کرد.

 

 تعداد عناصر آرایه زیر را بدست آورید؟ 

float    k[ ][2][4][3]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14}; 

 حل: بعد اول آرایه برابر یک است.

1
342

14










  

 ایه برابر است با بنابراین تعداد عناصر آر

1243=24 

 

 عملکرد برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

     float  x[10],min; 

     int       i,j; 

     for (i=0; i<10; i++)   cin>>x[i]; 

    min= x[0]; 

    j =1; 

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

        if (x[i]<min )   min= x[i]; 

    cout<<min; 

} 

 قرار می دهد. سپس کوچکترین عدد را چاپ می کند. xعدد را از ورودی خوانده و در آرایه  10حل:  
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 رشته
ستند و به صورت آرایه ، رشته ها نوعی داده نیCای به نام رشته استفاده می شود. اما در زبان برای ذخیره متن ها از نوعی داده

ک واحاد بایش از یاختم می شوند. بنابراین طول رشته ها را باید به اندازه  (NULL)ای از کاراکتر می باشند که به رشته تهی 

 اده کرد:مقدار الزم در نظر گرفت. به طور نمونه برای ذخیره یک نام حداکثر سه حرفی، می توان از تعریف زیر استف

char   x[4]; 

 کار با رشته ها توابع

 عملکرد نام تابع

s=gets( )  خواندن یک رشته از ورودی و ذخیره آن درs 

puts(s)  نمایش رشتهs در مانیتور 

strlen(s)  محاسبه طول رشتهs 

strupr(s)  تبدیل حروف کوچک رشتهs به حروف بزرگ 

strlwr(s)  تبدیل حروف بزرگ رشتهs به حروف کوچک 

strchr(s,ch) جو کاراکتر جستch  در رشتهs 

strstr(s1,s2)  جستجو رشتهs2  در رشتهs1 

strcmp(s1,s2)  مقایسه دو رشتهs1وs2 

strcmpi(s1,s2) 
، با این تفاوت کاه باین حاروف کوچاک و بازرگ تفااوتی قائال ( ) strcmpمانند 

 شود.نمی

strcat(s1,s2)  اتصال رشتهs2  به انتهای رشتهs1 

strncat(s1,s2,n)  اتصال حداکثرn   کاراکتر رشتهs2  به انتهای رشتهs1 

strcpy(s1,s2)  کپی رشتهs2  در رشتهs1 

strncpy(s1,s2,n)  کپی حداکثرn  کاراکتر رشتهs2  به رشتهs1 

memset(s,ch,c)  کپی کاراکترch  به تعدادc  در رشتهs 

strset(s,ch)  جایگزینی کاراکترch  با همه کاراکترهای رشتهs 

 در صورت ورودALL خروجی دستورات زیر چه خواهد بود؟ ، 

char   s[10]; 

gets(s); 

cout<<strlen(s); 

 است. 3گرداند. بنابراین خروجی طول رشته را برمی strlenحل : تابع 
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  در مثال زیر رشته ای از ورودی خوانده شده و در آن به جای کاراکترA  کاراکتر ،B  :قرار می گیرد 

main( ){ 

   char   s[50]; 

   int      i=5; 

   gets(s); 

   for (i=0; s[i]; i++) 

     if (s[i] =='A')   

         s[i] ='B'; 

   puts(s); 

} 

 

   در صورت ورود رشتهAB  وCDEخروجی دستورات زیر چه خواهد بود؟ ، 

char   s1[10] ,s2[10]; 

gets(s1); 

gets(s2); 

strcat(s1,s2); 

puts(s1); 

 خواهد بود. ABCDEتوان دو رشته را به یکدیگر متصل کرد. بنابراین خروجی ، میstrcatحل : توسط تابع 

 
 

کناد و در صاورت ، محل وجود اولاین وقاوع آن را مشاخص میsدر رشته  chدر صورت بودن کارکتر  strchr(s,ch)تابع 

 شته، مقدار صفر را برمی گرداند. نبودن کاراکتر در ر

 

 خروجی دستور زیر چیست؟ 

if (strchr ("ABCD" ,'B' )) 

   cout <<"found"; 

 وجود دارد.  ABCDدر رشته  Bاست. چون کاراکتر  foundحل: خروجی چاپ رشته 

 

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

char   *p; 

p=strchr("ABCDEF",'C'); 

cout<<p; 

 است.  CDEFحل : خروجی 

 

گرداناد و در صاورت عادم وجاود، ، محل اولین وقوع را برمیs1در رشته  s2، در صورت بودن رشته  strstr (s1, s2)تابع 

 گرداند. مقدار صفر را برمی

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

if (strstr ("ABCD" , 'BC') ) 

      cout <<"found"; 

 شود. چاپ می  foundد دارد، پیغاموجو  ABCDدر رشته  BCحل: چون رشته 
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مقادار  شوند و در صورت برابر بودن آنها،کاراکتر به کاراکتر با هم مقایسه می s2و  s1، دو رشته  strcmp(s1,s2)در تابع 

  ، خروجی مثبت و در غیراینصورت خروجی منفی خواهد بود. s1شود و در صورت بزرگ بودن صفر برگردانده می

 

  دستورات زیر چیست؟عملکرد 

char    s1[4]="ABC"; 

char    s2[4]="ADE"; 

int       i=strcmp(s1,s2); 

 (66-68=  -2شود. )ذخیره می  iدر متغیر  -2یعنی مقدار  Dو Bحل : اختالف کد اسکی کارکترهای 

 

  خروجی دستورات زیر، چاپ رشتهGGCDEF :خواهد بود 

char   s[ ]= "ABCDEF"; 

memset (s,'G',2); 

puts(s); 

 

  خروجی دستورات زیر، چاپ رشتهDDD :خواهد بود 

char  s[ ] ="ABC"; 

strset(s,'D'); 

puts(s); 

 

  خروجی برنامه زیر در صورت ورود رشتهALI چیست؟ 

main( ){ 

  char    s[50]; char    temp ; int   i ,j; 

  gets(s); 

  for(j=0; s[j]; j++); 

  j--; 

  for(i=0; i<j/2; i++)  

         { temp = s[i];  s[i] = s[j-i];   s[j-i] = temp; }  

   puts(s); 

} 

 است. ILAنماید. بنابراین خروجی حل: برنامه یک رشته را از ورودی خوانده و معکوس آن را چاپ می

 تذکر: برنامه برای رشته با طول فرد نوشته شده است.

 

ط رشته در برنامه زیر کدام خali را چاپ نمی کند؟ 

void   main( ) { 

   char  s[4]; 

   int    i=0; 

   strcpy(s,"ali"); 

   do  putch (s[i]);    while ( s[i++]!='\0');           //1 

   i=0 ; while (s[i++])   putch(s[i] );                   //2 

   for(i=0; i< strlen(s); i++ )   putch(s[i]);          //3 

 }        

شده و بعد از  یک واحد اضافه iرا چاپ نمی کند، چون بعد از چک شرط حلقه، مقدار  aliرشته  a، کاراکتر  whileحل: دستور 

 ام چاپ می شود. iآن کارکتر 
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 منتخبی از عناوین آموزشی منتشر شده بر روی فرادرس

 برنامه نویسی

 تقریبیمدت زمان  عنوان آموزش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی سیبرنامه نو یآموزش اصول و مبان

 ساعت 23 کلیک کنید )+( – جاوا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 29 کلیک کنید )+( – PHP یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – ++C یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – پالس پالس( یدر س ییگرا ی)ش ++C شرفتهیآموزش پ

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (C#شارپ ) یس یسیبرنامه نو یآموزش مقدمات

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – شارپ( ی)س #C یسیبرنامه نو یکاربرد یمجموعه آموزش ها

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یدر س ییگرا یآموزش ش

 ساعت 18 کلیک کنید )+( –ی مقدمات – تونیپا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – تونیپا یسیبرنامه نو یلیمآموزش تک

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – C یسینو آموزش برنامه

 ساعت 11 کلیک کنید )+( –ی مقدمات – SQL Serverآموزش 

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – SQL Serverآموزش 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – SQL Serverداده در  گاهیآموزش کار با دستورات پا

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (MATLABمتلب ) یسیبرنامه نو یعه آموزش هامجمو

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – شرفتهیمتلب پ یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 16 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Android) دیاندرو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –( Android) دیاندرو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 26 کلیک کنید )+( – فتهشریپ –( Android) دیاندرو یسنوی برنامه آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (Delphi) یدلف یسیآموزش پروژه محور برنامه نو

 ساعت 4 )+( کلیک کنید –ی مقدمات –( Fortranفرترن ) یسیآموزش زبان برنامه نو

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی کاربرد یبا مثال ها FORTRAN یسیزبان برنامه نو یآموزش مرور

و  SIM یو ماژول هاا امکیو پکنترل لوازم منزل با شبکه  -( IoT) ایاش نترنتیآموزش پروژه محور ا

ESP8266 – )+( کلیک کنید 
 ساعت 10

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – iOS یسیبرنامه نو ی( برافتی)سوئ Swift یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – (Pascalپاسکال ) یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – (Small Basic) کیسیدانش آموزان با اسمال ب یبرا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – (Scratchدکان با زبان اسکرچ )به کو یریتصو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (ی)اسمارت اسمبل SmartAssemblyبا  ینرم افزار یآموزش محافظت از کدها
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 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – حل مسأله کردیو فلوچارت( با رو تمی)الگور یسیبرنامه نو یآموزش مبان

کلیک کنید  – Linuxو  Windows یساخت نرم افزار برا -( تونی)پا Pythonآموزش پروژه محور 

)+( 
 ساعت 10

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (Python) تونی( با پاArduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 2 )+( دیکن ککلی – MySQLو  PHP( با Android) دیاندرو شنیکیساخت اپل آموزش

کلیاک  – (Android) دیاتوساعه اندرو ی( باراKotlin) نیکاتل یسینو زبان برنامه یآموزش مقدمات

 کنید )+(
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – توسعه دهندگان ی( براDockerکر )آموزش دا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –  Go یسیآموزش توسعه وب با زبان برنامه نو

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –مقدماتی  –( Visual Basic.NETدات نت ) کیسیب ژوالیآموزش و

 ساعت 16 کلیک کنید )+( –ی لتکمی –( Visual Basic.NETدات نت ) کیسیب ژوالیآموزش و

 ساعت 1 ک کنید )+(کلی – ( و مقدمات آنGit) تیگ خچهیآموزش تار

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – شده عینسخه توز تیریمد ی( براGit) تیآموزش گ

 ساعت 5 یک کنید )+(کل –ی متن یها لیفا زیپردازش و آنال - نوکسیدر ل AWK یسیآموزش زبان برنامه نو

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – RStudioو نرم افزار  R یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – RStudioافزار  و نرم R یسینو برنامه یلیآموزش تکم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – PHPساخت ربات تلگرام با  یآموزش مقدمات

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – برنامه ها یسیساده نو یبرا C( در ++STLآموزش کتابخانه قالب استاندارد )

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – VB.Netبه زبان  هیبا روش سه ال یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – Pygameبا کتابخانه  تونیدر پا یساز یآموزش باز

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (تونیپا یکیگراف ی)رابط ها یکیگراف تونیآموزش پا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Python) تونیآموزش ساخت ربات تلگرام با پا

 ساعت 7 ( در متلبGUI) یکیگراف یرابط ها یطراح یعه آموزش هامجمو

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – (MATLAB( با متلب )GUIکاربر ) یکیرابط گراف یطراح یلیآموزش تکم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (MATLABگرام با متلب )آموزش ساخت ربات تل

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Javaآموزش ساخت ربات تلگرام با جاوا )

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – داده ها در جاوا گاهیآموزش پا

کلیاک کنیاد  – (ادداشاتی)به همراه پروژه دفترچه  Java/IO جیها در جاوا با پک لیآموزش کار با فا

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Barcodeو اسکن بارکد ) جادیو ا QR code دیتول -آموزش پروژه محور جاوا 
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 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی و ساخت شبکه اجتماع یطراح -( Javaآموزش پروژه محور جاوا )

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (Janusجانوس ) ی. با کامپوننت هاNETمدرن در  یرابط کاربر یآموزش طراح

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – کیسیب ژوالیساده در و یآموزش ساخت باز

 –مقدماتی  –( VB.NETدات نت ) کیسیب ژوالیو فروش با و یانباردار ستمیس یساز ادهیآموزش پ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 10

 –ی لاتکمی –( VB.NETدات نت ) کیسیب ژوالیو فروش با و یانباردار ستمیس یساز ادهیآموزش پ

 کلیک کنید )+(
 عتسا 12

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (Python) تونیدر پا یساز نهیمسائل به یساز ادهیپ یآموزش مقدمات

 ساعت 12 +(کلیک کنید ) – (Python) تونی( در پاDesign Patterns) یطراح یآموزش الگوها

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – متلب ینکات و ترفندها گانیآموزش را

 ساعت 14 کلیک کنید )+( –ی علوم و مهندس یمتلب برا یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – در جاوا Springورک  میآموزش فر

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – (Java( جاوا )Hibernate) تیبرنیها ORMآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – #Cدر  LINQ to SQLبا  ییاآموزش آشن

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – شارپ در قالب پروژه یتحت شبکه با س یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 4کلیک کنید )+( – شارپ یبه زبان س هیبا روش سه ال یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – در دات نت Cryptographyآموزش 

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی ستریرج قیاز طر C#در  یآموزش قفل نرم افزار

 ساعت 19 کلیک کنید )+( – آموزشگاه تیریمد ستمسی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 14 (کلیک کنید )+ –ی و انباردار یحسابدار تیریمد ستمسی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – شارپ یدر س یتمیالگور یسورس کدها یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی هتلدار ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – شارپ یدر س ریآزمون گ ستمیآموزش ساخت س

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یدر س با مودم امکیپ افتدری و ارسال آموزش

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – هیآتل تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( –ی نوبت ده ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – طیصدور بل ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یآموزش رسم نمودار در س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – بانک تیریمد ستمسی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یبا س یآموزش ساخت باز

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – تونیمتا( در پا یسی)برنامه نو Metaprogramming آموزش
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 exam-engineering-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – (C#شارپ ) یدر س Entity Framework یآموزش کاربرد

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – کارمندان تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

یک کنیاد کل –ی بانک یچک ها تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

)+( 
 ساعت 6

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – دستگاه عابر بانک یساز هشبی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 – (#Cشاارپ ) ی( در ساStimulsoftسافت ) مولیو است پورتیر ستالیبا کر یریآموزش گزارش گ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – (C#شارپ ) ی( در سSQLite) تیال ویداده اس ک گاهیآموزش پا

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی شخص ینرم افزار حسابدار یساز ادهیپ -( C#شارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – نیرستوران آنال ستمیس یساز ادهپی –( #Cشارپ ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (C#شارپ ) ی( در سAccessاکسس ) یبانک اطالعاتآموزش کار با 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – شارپ( ی)س #Cدر  یرکتوریها و دا لیآموزش کار با فا

کلیک کنید  – (دریدری)ف FeedReaderنرم افزار  یساز ادهپی – #Cشارپ  یآموزش پروژه محور س

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یدر س یکیآموزش کار با دستورات گراف

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – سینترفیا یساخت و اجرا ی( براC#شارپ ) یدر س WPF یآموزش مقدمات

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ – سینترفیا یساخت و اجرا یشارپ برا یدر س WPFآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – سینترفیا یساخت و اجرا ی( براC#شارپ ) یدر س WPFآموزش 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یآموزش ساخت ربات تلگرام با س

 – کارمنادان تیریماد ساتمیس -( C#شاارپ ) یدر سا LocalDBداده  اهگیآموزش پروژه محور پا

 کلیک کنید )+(
 ساعت 12

کلیک کنید  – Word لیفا شیرایو و جادیا ی( براC#شارپ ) یدر س Spire.Docآموزش کتابخانه 

)+( 
 ساعت 5

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – ساخت برنامه دانلودگر -( C#شارپ ) یآموزش پروژه محور س
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 علوم کامپیوتر

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – ان داده هاآموزش ساختم

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (یساختمان داده )همراه با حل نمونه سواالت کنکور ارشد و دکتر شرفتهیآموزش پ

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست – آموزش ساختمان داده ها )مرور

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – عامل یها ستمیآموزش س

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – تست کنکور ارشد( -عامل )مرور  ستمیآموزش س

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – داده ها گاهیآموزش پا

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –داده ها )مرور  گاهیآموزش پا

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی برنامه ساز یزبان ها یساز ادهیو پ یزش طراحآمو

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  یبرنامه ساز یزبان ها یساز ادهیو پ یآموزش طراح

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – تمیالگور یآموزش طراح

 ساعت 8 کلیک کنید )+( –ی عمل یبه همراه حل مثال ها تمیالگور یآموزش طراح

 ساعت 4 )+(کلیک کنید  –ی حل روابط بازگشت یآموزش روش ها

 – تسات کنکاور ارشاد( -و ساختمان گسسته )مرور  تمیالگور یدر طراح یبازگشت یآموزش رابطه ها

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – (شدار کنکور تست –)مرور  تمیالگور یآموزش طراح

کلیک کنیاد  – ارشد( یتست کنکور کارشناس -)مرور  تمیالگور یو حل در طراح میآموزش روش تقس

)+( 
 ساعت 2

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – امجموعه ه هیمنطق و نظر یآموزش مبان

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  یآموزش مدار منطق

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – بخش اول - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 11  کلیک کنید )+( – بخش دوم - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –یمقدمات -حل مساله  کردیبا رو وتریکامپ یآموزش معمار

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ –حل مساله  کردیبا رو وتریکامپ یآموزش معمار

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – ها نیزبان ها و ماش هیآموزش نظر

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – تست کنکور ارشد( -)مرور  نیزبان ها و ماش هینظر آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – JFLAPدر  نیزبان ها و ماش هیو تست نظر یساز هیآموزش شب

 ساعت 4  کلیک کنید )+( –ی در پزشک قیعم یریادگیآموزش 

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – حل مساله کردیآموزش ساختمان گسسته با رو

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – شد(ار یکنکور کارشناس یآموزش ساختمان گسسته )مرور و حل تست ها

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –ی آموزش آمار و احتمال مهندس

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – و تست کنکور ارشد( نی)حل تمر یآموزش آمار و احتمال مهندس
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 لوم کامپیوتر )ادامه از صفحه قبل(ع

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 19 کلیک کنید )+( – 1 یوتریکامپ یآموزش شبکه ها

 ساعت 23 )+( دیکن ککلی –ه همراه با حل مسأل - 2 یوتریکامپ یآموزش شبکه ها

 ککلی – Boson NetSim( در نرم افزار Cisco) سکویبر س یمبتن یشبکه ها یساز هیآموزش شب

 )+( دیکن
 ساعت 1

 ساعت 15 )+( دیکن ککلی – لریکامپا یآموزش طراح

 ساعت 15 )+( دیکن ککلی – ارشد( یکنکور کارشناس ی)مرور و حل تست ها لریکامپا یآموزش طراح

 ساعت 8 )+( دیکن ککلی – اطالعات یابیو باز رهیآموزش ذخ

 ساعت 23 کلیک کنید )+( – Cدر ++ یساز ادهیآموزش ساختمان داده ها همراه با پ

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – به همراه حل مسائل نترنتیو ا یوتریکامپ یآموزش انتقال داده ها در شبکه ها

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – کالن داده لیو تحل هیتجز ی)هدوپ( برا Hadoop یآموزش مقدمات

 ساعت 22 کلیک کنید )+( – (Queueing theoryصف ) هیآموزش نظر

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی وتریکامپ کیآموزش گراف

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – OpenGLبا  یوتریکامپ کیآموزش گراف

 ساعت 12 کنید )+(کلیک  – 1نرم افزار  یآموزش مهندس

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – وتریکامپ یمهندس یآموزش زبان تخصص

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Computational Complexityمحاسبات ) یدگیچیبر پ یآموزش مرور

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – Flowgorithmفلوچارت به کد با  لیآموزش تبد

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – فلوچارت میترس یبرا RAPTORآموزش نرم افزار 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – 94 – وتریارشد کامپ یآموزش حل سواالت کنکور کارشناس

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – وتریکامپ یارشد معمار یکنکور کارشناس یآموزش مرور و حل تست ها

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی اسمبل یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – گراف و کاربردها هیآموزش نظر

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – و کاربردها اتیبیآموزش ترک

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – ها و کاربرد آن در اقتصاد یباز هیآموزش نظر

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – Rational Roseبا نرم افزار  UML یآموزش مدل ساز

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –ی و پردازش مواز یمواز تمیآموزش الگور

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – (Information Fusionاطالعات ) بیآموزش ترک

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (Digital watermarking) تالیجید یآموزش نهان نگار

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یآن در س یساز ادهیو پ یآموزش نهان نگار

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (#Cشارپ ) یبا س یدر نهان نگار نگیارکآموزش واترم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Complex Dynamical Networks) ایپو دهیچیپ یآموزش شبکه ها
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 علوم کامپیوتر )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – با متلب توسعه نرم افزارها یتالش الزم برا نیآموزش تخم

 ساعت 4 )+( دیکن ککلی –UML یو زبان مدل ساز ICONIXآموزش توسعه نرم افزار با متد 

 ساعت 1 )+( دیکن ککلی – وتریکامپ یینایو ب ریپردازش تصو ژهیو -نامه و ارائه  انیآموزش نگارش پروپوزال، پا

 

 هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی آموزش هوش مصنوع

 ساعت 19 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 24 کلیک کنید )+( – شده عیتوز یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 15 )+( دیکن کیکل – )مرور و حل تست کنکور ارشد( یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 28 )+( دیکن کیکل – در متلب یمصنوع یعصب یشبکه ها یمجموعه آموزش ها

 ساعت 10 )+( دیکن کیکل –ی مصنوع یعصب یشبکه ها یکاربرد یموزش هامجموعه آ

ی و تکامل یفراابتکار یها تمیبا استفاده از الگور ANFIS ای یعصب یفاز یها ستمیس یآموزش طراح

 )+( دیکن کیکل –
 ساعت 2

 ساعت 5 )+( دیکن کیکل – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

 ساعت 4 )+( دیکن کیکل – در متلب یعمل یساز ادهیبه همراه پ GMDH یآموزش شبکه عصب

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – در متلب یعمل یساز ادهیبه همراه پ یگاز یعصب یآموزش شبکه ها

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – در متلب LVQ یعصب یالگو با شبکه ها یو بازشناس یآموزش طبقه بند

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – (Deep learning) قیعم یریادگیآموزش 

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – (Kerasو  TensorFlow) تونیبا پا قیعم یریادگی یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 21 )+( دیکن کیکل – مجموعه آموزش های سیستم های فازی در متلب

 ساعت 14 )+( دیکن کیکل – کیژنت تمیالگور یو عمل یتئور یمجموعه آموزش ها

 ساعت 1 )+( دیکن کیکل – در متلب PSOو  کیژنت تمیالگور بیترک یساز ادهیآموزش پ

 ساعت 19 )+( دیکن کیکل – چند هدفه در متلب یساز نهیبه یمجموعه آموزش ها

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – کیژنت تمیگرد با استفاده از الگورآموزش حل مساله فروشنده دوره 

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – Feature Selection ای یژگیآموزش انتخاب و

 ساعت 4 )+( دیکن کیکل –ی و تکامل یفراابتکار یها تمیبا استفاده از الگور یژگیآموزش انتخاب و

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – Classifier Error Estimation ای یطبقه بند یخطا نیآموزش تخم

 ساعت 1 )+( دیکن کیکل – هوشمند یخوشه بند یتفاده از روش هابا اس ریآموزش کاهش تعداد رنگ تصاو
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 مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 1 کیآموزش الکترون

 ساعت 25 کلیک کنید )+( – 1 کیترونالک نیآموزش حل تمر

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 کیآموزش الکترون

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – 2 کیآموزش الکترون

 ساعت 25 کلیک کنید )+( – 2 کیالکترون نیآموزش حل تمر

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 2 کیآموزش الکترون

 ساعت 15 نید )+(کلیک ک – 3 کیآموزش الکترون

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – )مرور و حل مساله( 3 کیآموزش الکترون

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – 1برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – )مرور و حل مساله( 1برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – 2برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 24 لیک کنید )+(ک – 1 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یمدارها نیآموزش حل تمر

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – (نی)حل تمر 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (Finsler Geometry) نسلریآموزش هندسه ف

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – سواالت کنکور ارشد(برق )همراه با حل نمونه  یمهندس یآموزش زبان تخصص

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یها نیماش یآموزش مرور

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 2 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست کنکور ارشد( 2 یکیالکتر یها نیوزش ماشآم

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 3 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 9 د )+(کلیک کنی –ی مخابرات یآموزش مدارها

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – مخصوص یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – 1 یصنعت یکیالکتر یآموزش کنترل موتورها

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 2 یصنعت یکیالکتر یآموزش کنترل موتورها

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – حل مساله - یآموزش کنترل صنعت
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 )ادامه از صفحه قبل( مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (تالیجید ی)طراح یمنطق یمدارها یمجموعه آموزش ها

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – بخش اول - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – بخش دوم - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –ی مهندس سیآموزش الکترومغناط

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – ست کنکور ارشد()مرور و حل ت یمهندس سیآموزش الکترومغناط

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – 1 سیآموزش الکترومغناط

 ساعت 3 کلیک کنید )+( –ی کیالکتر ی( انرژSmart gridهوشمند ) یشبکه ها یآموزش مقدمات

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

کنیاد کلیک  – )مباحث منتخب( COMSOL Multiphysics - کسیزیف یآموزش کامسول مولت

)+( 
 ساعت 2

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – سیالکترومغناط یها دهیپد یبرا COMSOL Multiphysicsآموزش نرم افزار 

 ساعت 8 ک کنید )+(کلی – (MATLABدر متلب ) تالیجید ونیمدوالس یساز هیآموزش شب

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – رسانا مهین یافزاره ها یساز هیشب ی( براSILVACO) لواکویآموزش نرم افزار س

 

 ابزار مدیریت وبسایت

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – cPanelآموزش کار با 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – ارائه خدمات وب یبرا pleskآموزش کار با کنترل پنل 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (DirectAdmin) نیادم رکتیهاست با دا تیریآموزش مد

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – تیوب سا تیریو مد یراه انداز ی( براJoomlaآموزش جومال )

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –ی سیکدنو بدون تیساخت وب سا یبرا Mobiriseآموزش نرم افزار 

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – تحت وب یو توسعه نرم افزارها دیتول یبرا Oracle APEX یآموزش مقدمات

 ساعت 11 کلیک کنید )+( –ی اتمقدم –( WordPressآموزش وردپرس )

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –و کار با وردپرس  تیسا یراه انداز یمجموعه آموزش ها

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – تیآمار وب سا لیتحل ی( براGoogle Analytics) کسیتیآموزش گوگل آنال

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – GTmetrixبا  تیسا یساز نهیو به زیآموزش آنال

 ساعت 10 )+( کلیک کنید – مقابله با آن یآموزش تست نفوذ در وب و راه ها
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 طراحی و گرافیک

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 12 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Photoshopآموزش فتوشاپ )

کلیک کنید  – (CorelDRAWبا نرم افزار کورل ) کیو گراف یطراح یکاربرد یمجموعه آموزش ها

)+( 
 ساعت 14

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – شرفتهیآموزش کورل پ

 ساعت 10 ک کنید )+(کلی – Adobe Illustrator یکیگراف یآموزش نرم افزار طراح

 ساعت 5 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – Adobe Illustrator یکیگراف یآموزش نرم افزار طراح

کلیاک  – Photoshop , CorelDRAW , Illustrator یکایگراف ینارم افزارهاا سهیآموزش مقا

 کنید )+(
 ساعت 1

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – (سی)کاراکتر پل Adobe Illustratorکاراکتر در  یطراح یآموزش مقدمات

 ساعت 8 کلیک کنید )+( –ی سه بعد یمدل سازو  یطراح یبرا Blenderآموزش نرم افزار 

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – گیتا ر یپرداز دهیا -کاراکتر در بلندر  یساز آموزش مدل

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (CorelDRAW( با کورل )Flat designفلت ) یآموزش طراح

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – غاتیاستفاده در صنعت چاپ و تبل یآموزش فتوشاپ برا

کلیک کنیاد  – (Photoshop) زدن حروف در فتوشاپ هیسا -( Typography) یپوگرافیآموزش تا

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –ی ( فانتزMaskساخت ماسک ) -( Photoshopآموزش پروژه محور فتوشاپ )

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – اپدر فتوش Adjustmentsبا پنل  ییآموزش آشنا

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – در فتوشاپ ژهیو یآموزش ساخت جلوه ها

 ساعت 6 کنید )+(کلیک  – ریو روتوش تصاو شیرایو یروم( برا تیال ی)ادوب Adobe Lightroomآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – غاتیمحصوالت و تبل یسه بعد ریتصاو جادیا یبرا Adobe Dimensionآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – یچندرسانه ا یها لیفا تیریمد ی( براجیبر ی)ادوب Adobe Bridgeآموزش 

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – کتاب و مجالت ییچاپ و صفحه آرا ی( براInDesign) نیزایندیآموزش ا

 ساعت 22 کلیک کنید )+( – واناتیح یآناتوم یطراح یبوک( برا)اسکچ  SketchBook Proآموزش نرم افزار 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – SketchBook( خودرو با Conceptual) یمفهوم یآموزش طراح

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – ندوزیو Paint 3Dفزار با نرم ا یسه بعد یآموزش نقاش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – 1 یتجسم یهنرها یآموزش مبان

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Sign Designنشانه ) یآموزش اصول طراح

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – Mischiefو  Photoshopبا  تالیجید یآموزش نقاش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – Adobe Illustratorلوگو با  یآموزش طراح

 – Photoshopو  Adobe Illustratorباا نارم افازار  یدو بعاد یهاا یباز طیمح یآموزش طراح

 کلیک کنید )+(
 ساعت 3
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 )ادامه از صفحه قبل(طراحی و گرافیک 

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 1 د )+(لیک کنیک – (ی)همراه با مثال عمل یپرداز دهیو ا میبا مفاه ییآشنا -لوگو  یآموزش طراح

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – DVDو  CDبرچسب و کاور  یآموزش طراح

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - (Photoshopدر فتوشاپ ) یآموزش ابزار سه بعد

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - یو متحرک ساز یطراح - یآموزش فتوشاپ سه بعد

 - 3DS Maxدر  ژهیاو یجلاوه هاا جاادیا ی( باراArnold Rendererآموزش موتور رندر آرنولد )

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - یآموزش کاربرد فتوشاپ در معمار

 

 روباتیک

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – یسر یو ربات ها کیآموزش ربات

کلیک کنیاد  –ی مقدمات – کیربات یپروژه ها تی( با محورArduino) نویآردو یسینامه نوآموزش بر

)+( 
 ساعت 9

 ساعت 7 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –( Arduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – و معکوس روبات ها میمستق کینماتیموزش سآ

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – ریبرنامه پذ یربات ها یآموزش مبان

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – (Android) دیو کنترل ربات با اندرو یساز هیآموزش شب

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – 1 یکاربرد کیآموزش مکاترون

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – 2 یکاربرد کیآموزش مکاترون

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

 ساعت 19 کلیک کنید )+( –ی عمل ی( با انجام پروژه هاArduino) نویآموزش برد آردو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( –ای  پله موتور کنترل – دیشارپ و اندرو یبا س نویآموزش پروژه محور آردو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – نویبا آردو یکنترل یها ستمیس یساز ادهیآموزش پ
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 : 4 فصل

 یونیون -تراکچر اس -نوع شمارسی

 نوع شمارشی

ر تعریاف با سه عنصا colorمی توان یک نوع شمارشی تعریف کرد. به طور نمونه یک نوع به نام  enumبه کمک کلمه کلیدی 

 می کنیم:

enum    color{red , green , blue}c; 

 

افه می شود. باه می شود و یکی یکی اضشروع  0کامپایلر به هریک از عناصر نوع شمارشی، عددی را نسبت داده که معموالً از 

 نسبت داده می شود. blueبه  2و شماره  greenبه  1، شماره  redبه  0طور نمونه شماره 

 

 می توان روند شماره گذاری را تغییر داد. 

 

 در تعریف زیر مقدار منتسب شده به هر یک از عناصر کدام است؟ 

enum   x{a,b,c=5,d,e}t; 

 از عناصر داده شمارشی برابر است با: حل: مقدار هرکدام

a=0,b=1,c=5,d= 6,e=7 

 شود. می 7برابر  eو شماره  6برابر   d، روند شماره گذاری تغییر می کند و شماره cبه عنصر  5یعنی با انتساب 

   

 بایتی است. 2متغیر از جنس نوع شمارشی ، 

 

 تعریف زیر چند بایت اشغال می کند؟ 
enum   size{small ,medium,large,xlarge} s1,s2 ; 

 بایت فضا اشغال می شود. 4تعریف شده است. بنابراین مقدار  sizeازجنس نوع شمارشی  s2وs1حل: دو متغیر 

   

 می توان عملیات محاسباتی یا مقایسه ای را روی متغیرهای شمارشی انجام داد.

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

   enum  e{x,y,z}a; 

   a=z; 

   a -=2; 

   if(a==x) 

      cout<<a; 

} 

ستور چاپ اجارا شده و سپس دو واحد از آن کم می شود و چون شرط برقرار است، د 2یعنی  zبرابر شماره   aحل: ابتدا مقدار

 می شود و مقدار صفر چاپ خواهد شد. 
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 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ) { 

    enum   e{a,b,c,d} i; 

    for (i=d ; i>=a; i-- ) 

        cout<<i; 

} 

 چاپ می شود. 3210حل: از متغیر شمارشی به عنوان شمارنده حلقه استفاده شده و مقادیر 

   
  در دستورات زیر از متغیر شمارشی به عنوان اندیس آرایه استفاده شده است و کاراکترA  در خانهarr[2]  :قرار می گیرد 

enum    e {x,y,z,w}t; 

char      arr[4] ; 

t=w; 

t --; 

arr[t]='A' ; 

   

 عناصر نوع شمارشی نمی توانند رشته، کاراکتر و یا عدد باشند. 

 

 خروجی چیست؟ 
enum  flower { roze, violet=3 , linda , mina}; 

cout<<mina;           

flower  a=4; 

cout<<(a==linda);      

 می باشد.  1دوم برابر  coutو خروجی دستور  5اول برابر  coutحل: خروجی دستور 

 تذکر: اگر در دستور آخر از پرانتز استفاده نشود، خطا تولید می شود.
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 استراکچر 

 چر از دساتورباشاد. بارای تعریاف اساتراکبرای مجموعه ای از متغیرهای همنوع یا غیر همنوع میساختمان یا استراکچر، نامی

struct اختار آن به صورت زیر است:شود که ساستفاده می 

 structنام ساختمان        

{ 

        اجزای ساختمان                            

         };          

 :تعریف یک استراکچر برای نگهداری مشخصات کارمند 

struct    personel{ 

 char   name[20]; 

 int      id; 

 long  int salary; 

}; 

 کنیم:ریف متغیری از نوع استراکچر کارمند، به صورت زیر عمل میکه برای تع

struct  personel     x; 

 توان بالفاصله بعد از تعریف استراکچر، متغیر را تعریف کرد:البته می

struct personel{ 

 char   name[20]; int      id; int      salary; 

}x; 

 ایت است؟کل فضای اشغالی توسط تعریف زیر جند ب 

struct   addr { 

       char    city[15]; 

       char    street[30]; 

       long    int   zip; 

    }x,y; 

 کنیم:کند را با یکدیگر جمع میفضایی که هر فیلد استراکچر اشغال می

city=15,street=30 ,zip=4 

فضاای اشاغالی  تعریف شده است، کال   yو xکند و چون دو متغیر یبایت فضا را اشغال م 49بنابراین متغیر از نوع استراکچر 

 بایت است. 98برابر 

 

 دسترسی به اجزای ساختمان 

 idه جازء باشاود. بطاور مثاال بارای دسترسای برای دسترسی به هر جزء، از نام متغیر و عملگر نقطه و نام جازء اساتفاده می

 .شوداستفاده می x. idاستراکچر کارمند، از دستور 

 مقدار دهی اولیه به ساختمان 

تاوان ، میشده در بااال توان به استراکچرها، مقدار اولیه داد. به طور نمونه برای مقدار دهی اولیه به ساختمان کارمند تعریفمی

 به صورت زیر عمل کرد:

struct   personel   x = {"ali"  , 1600 ,200000} ; 

 شود:برابر صفر در نظر گرفته می  salaryمقدار  اگر از دستور زیر استفاده شود ، آنگاه

struct   personel   x = {"ali"  , 1600 }; 
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 انتساب ساختمان به یکدیگر 

 توان متغیرهای ساختمان که از یک نوع هستند، را به یکدیگر انتساب داد.می

 خروجی تکه برنامه زیر چیست؟ 

struct   a{ 

 char   name[30]; float  grade; 

 }x,y; 

x. grade=17.5;  y=x; 

cout<< y. grade; 

ز همین ناوع اکه  yاست را به متغیر  aکه از نوع ساختمان داده  x، متغیر  ;y=xچاپ می شود. توسط دستور  17.5حل: مقدار 

 است، منتسب می کنیم.

 

 ای از ساختمانآرایه

هیم وناه اگار بخاواباشد. بطاور نمموارد کاربردی ساختمان ها میتوان آرایه ای از ساختمان تعریف کرد که از پرکاربردترین می

 شود:دانشجو را از ورودی خوانده و ذخیره کنیم، از تعریف زیر استفاده می 20مشخصات 

struct   personel     x[20]; 

 کند؟تعریف زیر چند بایت از فضا را اشغال می 

struct   time { 

       int   hour; 

       int   minute; 

       int   second; 

  } x[10]; 

کاه   xشاود، بناابراین آرایاه بایت از فضا اشغال می 6کند، یعنی در مجموع بایت فضا را اشغال می 2حل : هر فیلد استراکچر 

 کند.بایت از فضا را اشغال می 60بایتی است. مقدار  6خانه  10دارای 

 

 استراکچرهای متداخل 

شاد. در مثاال وان استراکچرهای تودرتو تعریف کرد. یعنی استراکچری که فیلدی از آن، خود یاک اساتراکچر باتمی Cدر زبان 

 ز است:فیلد معرف تاریخ استخدام یک کارمند یعنی سال و ماه و رو 3که استراکچر تاریخ است، شامل   xزیر، فیلد 

struct  date { 

     int   year; 

     int   month; 

     int   day; 

  }; 

struct   personel { 

     char      name[30]; 

     struct   date  x ; 

  }p; 

 کند:بایت را اشغال می p  ،36در مثال باال متغیر 

name=30, x=(2+2+2=6) 

 

 مقدار دهی به فیلدday باشد:در مثال باال به صورت زیر می 

p.x.day=10; 
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 شوداولیه برای مثال باال انجام میتوسط دستور زیر مقدار دهی: 

p={"Ali",1363,4,1}; 

 

کند؟تعریف زیر چند بایت از فضا را اشغال می 

struct   x{ 

    int     a;   char   b[3]; 

}; 

struct   y{ 

     float     c,d; 

     struct   x   e; 

}k[5]; 

کاه  kبناابراین آرایاه  کناد.بایت را اشغال می 13مقدار  yو استراکچر  کندبایت از فضا را اشغال می 5مقدار  xحل: استراکچر 

 کند.بایت را اشغال می 65بایتی است، مقدار  13عضو  5دارای 

 

 استراکچر بیتی 

 توان استراکچری تعریف کرد که فیلدهای آن بیتی باشند.می

 استراکچر بیتیs  :به صورت زیر تعریف شده است 

struct   s { 

 unsigened  char   x:4; 

 unsigened  char   y:3; 

 unsigened  char   z:1; 

}a;   

 کند.بایت را اشغال می 1بیت یعنی  8مقدار   aکه متغیر 

0 1 2 3 4 5 6 7 
        

        

 x   y  Z 

 

نتیجه اجرای دستورات زیر، با توجه به مثال قبل چیست؟ 

a.x = 10; 

a.y = 3; 

a.z = 0; 

 حل:

بعاد از آن  011 یعنی y( در چهار بیت کم ارزش قرار گرفته و مقدار دودویی  1010به صورت دودویی)  10یعنی   xابتدا مقدار 

 ذخیره خواهد شد: zذخیره شده و مقدار دودویی 

0 1 2 3 4 5 6 7 

0 1 0 1 1 1 0 0 
        

 x   y  Z 
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 توان استفاده کرد.یم 16بعد از عالمت : حداکثر از عدد  

 

 را برای آن انتخاب کرد. unsignedفیلد بیتی دارای عالمت نیست و باید نوع  

 

 بیتهای بال استفاده در نظر گرفت.توان می

کند؟تعریف زیر چند بایت فضا را اشغال می 

struct    k{ 

     unsigened   a:5;     unsigened  :2;   unsigened   b:1; 

}s;   

 بال استفاده است( 6و  5کند.) بیتهای شماره بایت را اشغال می 1بیت یعنی  8، مقدار sل : متغیر ح

 

کند؟تعریف زیر چند بایت را اشغال می 

struct   s{ 

     int    a;     unsigened  b:10;     unsigened  c:3; 

}x;   

 کند:بایت را اشغال می 4مقدار  xمتغیر حل : 

4 22
8

132 







  

 

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

struct   s{ 

    unsigened   a: 4;    unsigened   b: 2; 

 }x;   
x.a=23; 

cout<<x.a; 

شاود و ذخیاره می aدر متغیار بیتای  7بیت اول یعنی  4ذخیره می شود. که   00010111در مبنای دو یعنی  23حل : مقدار 

 است. 7خروجی چاپ عدد 

 

مای  publicو  privateبته می توان استراکچر را مانند کالس تعریف کرد. در این حالات اساتراکچر دارای دو قسامت ال

 باشد. به مثال زیر توجه کنید:

struct  s{ 

   private : int  x; 

  public:   s(int b) {x=b}; 

                         int  f( ) {cout <<x;} 
}; 

void  main( ) { 

  s  a(1);  a.f( ); 

} 

 البته اگر با کالس آشنایی ندارید، بعد از مطالعه کالس این نکته را مطالعه کنید.

 اختیاری است( privateاختیاری است.)در کالس استفاده از  publicتذکر: استفاده از کلمه 
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 یونیون ها

 

توانند تغیرها نمیممورد استفاده قرار می گیرد که این  یونیون، محلی از حافظه است که توسط دو یا چند متغیر بطور اشتراکی

 قطاه اسات.ساختمانی است که آدرس شروع کلیاه اجازای آن از یاک ن unionبطورهمزمان از این فضا استفاده کنند. در واقع 

 شکل کلی تعریف یک اتحاد، به صورت زیر است: 

union   <نام >{ 

 اجزاء      

 ; نام متغیر {

  تعریف زیر، فضای اشغالی توسط متغیر با توجه بهz   بایت است، چون طاول  4برابرa   و طاول  2برابارb  اسات و  4رابار ب

 بزرگتر است.   bطول

union   u{  

     int    a;   

     float  b;  

}z; 

 

  بعد از اجرای دستورات زیر چه مقداری درb[1] قرار خواهد گرفت؟ 

union   u{  
      int   a;  
        char   b[2];  

}x; 

x.a = 265 ; 

 حل: 

 ی گیرد. مقرار  b[1]بیت پرارزش آن معادل عدد یک در  8( که 0000000100001001برابر است با : ) 2در مبنای  265عدد 

 
 

 خروجی دستورات زیر کدام است؟ 

union   a{int x; char   y[2];  }u; 

u.y[0]=35; 

u.y[1] =2; 

cout<<u.x; 

  حل:

 می باشد. 547خروجی 

547352562   
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  اندازه حافظه واحدt چند بایت است؟ 

union  s{ 

      float      a;  int         b; 

      union   u{long  int d ;char e[3];}c;  

 }t ; 

 حل: 

، به اندازه بزرگتارین  t غال می کند. بنابراین متغیربایت را اش 4مقدار  cبایت و متغیر  2مقدار  bبایت، متغیر  4مقدار  aمتغیر 

 بایت فضا اشغال می کند. 4آنها یعنی 

 

  اندازه حافظه واحدt چند بایت است؟ 

union   s{ 

     float    a;  

     int       b; 

     struct  u{ 

                   long  int d ;   

                   char  e[3]; 

                   }c;  

 }t ; 

 حل: 

، به انادازه بزرگتارین t بایت را اشغال می کند. بنابراین متغیر 7مقدار  cبایت و متغیر  2مقدار  bبایت، متغیر  4مقدار  aمتغیر 

 بایت فضا اشغال می کند. 7آنها یعنی 

 

  محتویاتx[0]  وx[1] چه خواهد شد؟ 

union   u{ 

            int     a; 

           char   x[2]; 

}y; 

y.a =100;   

 قرار خواهد گرفت. x[0]در  100و مقدار  x[1]حل: مقدار صفر در 

 
 

 کند؟ تعریف زیر چند بایت از فضا را اشغال می 
struct    s { 

     int        i; 

     float    f; 

    union  u{char   ch;double  d;} a; 

}b[2]; 

 حل: 

( 2+4+8، مقادار ) aو  fو iبا سه فیلد  sکند. بنابراین استراکچر بایت از فضا را اشغال می 8است و مقدار   unionاز نوع  aمتغیر

 کند.بایت را اشغال می 28بایتی مقدار  14با دو خانه   bکند. در نهایت آرایه بایت را اشغال می 14یعنی 
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  یونیون گمنام

ون باه یان ناوع یونیاز یونیون می باشد که نام ندارد و نمی توان از آن اشایایی را تعریاف کارد. ایونیون بدون نام، نوع خاصی ا

ه ون، نیاازی باکامپایلر می گوید که اعضای آن می توانند از محل مشترکی استفاده کنند. برای دسترسی به عناصار ایان یونیا

 استفاده از عملگر نقطه نمی باشد. 

 

 د:می باش 2خروجی دستورات زیر 

union   { 

      int         x; 

      double  y; 

}; 

x=2; 

cout<<x; 

 
 

 ++cنکاتی در رابطه با یونیون ها در زبان 

 .تذکر: اگر با مفاهیم کالس آشنایی ندارید، این نکات را بعد از مطالعه فصل های آموزش کالس مطالعه کنید

 ی، حاوی توابع عضو نیز باشد. می تواند عالوه بر اعضای داده ا ++cیونیون در  -1

 یونیون نمی تواند کالس دیگری را به ارث ببرد.  -2

 کالس های دیگر نمی توانند از یونیون به ارث ببرند. -3

 توابع عضو یونیون نمی توانند مجازی باشند. -4

 اعضای یونیون نمی توانند استاتیک باشند. -5

 شند.اعضای یونیون نمی توانند از نوع مرجع با -6

 شیئی که دارای سازنده یا مخرب است، نمی تواند از یونیون استفاده کند. -7
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 : 5 فصل

 اشاره گر

که باه چاه ناوع ، هر متغیر اشاره گر بدون توجه به این Cاشاره گر متغیری است که حاوی آدرس متغیر دیگری است. در زبان 

 فرم کلی تعریف اشاره گر بصورت زیر است: کند. بایت را اشغال می 2کند، مقدار داده ای اشاره می

 نوع داده    *نام اشاره گر ;

 :  intاز نوع  pمثال اشاره گر 

int   *p; 

 انواع اشاره گر 

 اشاره گر به نوع -1  

 اشاره گر به اشاره گر -2  

 اشاره گر به تابع -3  

 voidاشاره گر به  -4  

 

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

   int   x=5; 

   int  *p; 

  p=&x; 

  cout <<*p; 

} 

 p*پ مقادار شود. در دستور چااگذاشته می pدر متغیر اشاره گر   xشود. سپس آدرس قرارداده می  xدر متغیر  5حل: مقدار 

 شود.کند، چاپ میبه آن اشاره می  pیعنی محتوای محلی که 

 

 گیرد.ار میدر مورد اشاره گرها مورد استفاده قر &و*دو عملگر

  اگرp   اشاره گری از نوعint   حافظه اشاره کند، با اجرای دستور 100باشد و به محلp ++ یاد اشااره گار ، محتویات جدp ،

 بایت است.( 2برابر   intخواهد شد. )چون طول نوع  102برابر با 

 

 ام داد.توان فقط دو نوع عمل محاسباتی جمع و تفریق را انجبر روی اشاره گرها می 

عملکرد دستورات زیر چیست؟ 

float    x,*p; 

p=&x; 

cin>>p; 

 دهد. قرار می  xحل : عددی را از صفحه کلید گرفته و در متغیر 
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خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

    int   x=2,y=3,*p; 

    p =&x; 

    p--; 

    cout<<*p; 

} 

  yچاون زودتار از  x اشاره خواهد کرد. )متغیر  yبه  --pکند و بعد از دستور اشاره می  xبه  pشود. ابتداچاپ می 3مقدار  حل :

رد(. در این مثال قرار دا 98در آدرس   yباشد، متغیر  100در آدرس   xتعریف شده است، در آدرس بیشتری قراردارد. مثالً اگر 

 گیرند:متغیرها بصورت زیر در حافظه قرار می

   

y 3 98 
X 2 100 

   

 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

   int  x=2,y =3,*p,*q; 

  p=&x; 

  q=&y; 

  q=p; 

  cout<<*q; 

} 

 اشاره می کند:  3با مقدار  yبه  qو اشاره گر  2با مقدار  x به pحل: در ابتدا اشاره گر 

 

                            

 

 xی هر دو به متغیر به آن اشاره می کند، یعن pبه همان آدرسی اشاره خواهد کرد که  qگر ، اشاره  ;q=pو بعد از اجرای دستور 

 اشاره خواهند کرد:

 

                            

 

 

 

2

   
3   

2   
3
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خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

  int    a=2,*p; 

  void  *q; 

  q=&a; 

  p=q 

  cout<<*p; 

} 

ا در اشاره گار بکار رفته است. برای چاپ عدد، مجدداً آدرس آن ر aی نگهداری آدرس عدد صحیح برا  (q)حل : اشاره گر تهی 

 چاپ می شود. 2همنوع عدد قرار داده و مقدار 

 

                       

دهاد. کند، باید یکسان باشد، در غیر اینصورت خطای منطقی رخ مینوع هر متغیر با نوع اشاره گری که به آن اشاره می 

 باشد.می  ;void  *pشود که فرم تعریف آن به صورتاستفاده می (void)برای رفع این مشکل از اشاره گر تهی 

در برنامه زیر اگر آدرس x   برابرA9  و آدرسy  برابرBC  باشد، آنگاه کدام درست است؟ 

int    x=1, y=2; 

int   *px ,*py; 

py=&y; 

*py=y+1; 

x =*py+1; 

px=py; 

*px=x+y; 

            است.      BCبرابر  px( مقدار 2است.                                            7برابر  y( مقدار 1  

 ( همه موارد4است.                                          7برابر  px*( مقدار 3  

 حل: 

اضاافه  y قرار داده می شود و سپس یک واحد به متغیر py در y، آدرس  ;py=&yدرست است. ابتدا به کمک دستور  4گزینه 

، اشااره  ;px=pyخواهد شد. و بعد از اجرای دساتور  4برابر  x، مقدار  ;x=*py+1می شود. سپس توسط دستور  3شده و برابر 

نهایت مقادار  و در اشاره می کند، اشاره خواهد کرد pyبه همان جایی که   pxپر می شود، یعنی  BCیعنی  pyبا مقدار  pxگر 

y  خواهد شد. 7برابر 

 

 به کمک اشاره گر constتغییر مقدار 

صاورت زیار عمال مای  به 6به  5از  xتوان مقدار ثابت را تغییر داد. به طور مثال برای تغییر مقدار ثابت به کمک اشاره گر می

 کنیم: 

const   int   x=5; 

int    *p; 

p= &x; 

*p=6; 
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 const اشاره گر از نوع

ی تاوان محتاوای تعریف کرد. در این حالت می توان محتوای اشااره گار را تغییار داد، اماا نما constمی توان اشاره گر از نوع 

 می شود:  2 آدرسی که اشاره گر به آن اشاره می کند را تغییر داد. به طور مثال، اجرای دستورات زیر موجب چاپ مقدار

const  int   *p; 

int  x=2; 

p=&x; 

cout<<*p; 

 موجب خطای کامپایلری می شود.  ;p=6* و اجرای دستوری مانند

 در چیست؟ qبا  pسئوال : تفاوت 

const  int   *p; 

int    *const  q; 

را نمای تاوان  qو آدرس  pیک اشاره گر ثابت اسات. بناابراین محتاوای  qاشاره گر به متغیر ثابت است و متغیر  pحل: متغیر 

 نابراین دستورهای زیر نادرست است:تغییر داد. ب

*p=2; 

q=&x; 

 

 گر با آرایه رابطه اشاره

ناام  ست. بعباارتیاباشند و اسم آرایه نیز یک آدرس ارتباطی بین اشاره گر و آرایه وجود دارد. اشاره گرها حاوی یک آدرس می

تاوان ر نیاز میعالوه بار انادیس، از اشااره گاکند. برای دسترسی به عناصر آرایه آرایه آدرس اولین عنصر آرایه را مشخص می

 استفاده کرد.

  اگر آرایه ای به صورتint x[3];   و اشاره گری بنامp  به صورتint  *p; تعریاف کارده باشایم، آنگااه دساتور p=&x[0];  ،

، معاادل   (p+1)*حالات باشد(. در ایان می  ;p=xدهد. )این دستور معادل دستور قرار می pآدرس شروع آرایه را در اشاره گر 

x[1]  باشد و در حالت کلی می*(p+i)   بهi +1 کند.امین عنصر آرایه اشاره می 

 

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

  int   i ;  int x[3] = {5,2,8}; 

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

      cout <<*(x+i); 

} 

 چاپ خواهد شد. 528حل: محتویات آرایه یعنی 

 
 

 باشد.می (x[i]+j)*معادل با  x[i][j]یک آرایه دو بعدی باشد، آنگاه   xگر ا 

 

 باشد.می x[i]+jمعادل با  x[i][j]&یک آرایه دو بعدی باشد، آنگاه   xاگر  
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خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

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

   int  *p,*q; 

   p=x;   

   q=x+4; 

   for( ; q>=p ; q --) 

       cout<<*q; 

} 

ت آرایاه از آخار باه به خانه آخر اشاره خواهد کرد. سپس توسط حلقه محتویا qبه خانه اول و اشاره گر  pحل:  ابتدا اشاره گر 

 می باشد. 54321اول چاپ می شود. بنابراین خروجی 

 

 خروجی دستورات زیر کدام است؟ 

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

cout<<*(x[1]+2); 

 می باشد.( x[1][2]همان   (x[1]+2)*چاپ می شود. )منظور از  7عدد   حل:

 

 

 

 

 

  ،هستند؟ نادرستکدام خط ها 

void   main( ) { 

     void    *q; int   *p; int   a[3]={5,8,2}; 
    q=p=a; 

    a++ ;               //1 

     p++;               //2 

     q++;                //3  

    cout<<*p;      //4  

    cout<<*a;       //5 

} 

ت است، چاون نادرس 3نادرست است، چون نمی توان از عملگر ++ برای اسم آرایه استفاده کرد. خط شماره  1حل: خط شماره 

 را نمی توان تغییر داد.  voidنوع  اشاره گر از

 

 اشاره گرها و رشته ها 

 شوند.به صورت آرایه تعریف می cرشته های ارتباط بسیار نزدیکی با اشاره گرها دارند. چون رشته ها در زبان 

  تبدیل کلیه حروف کوچک رشتهs :به حروف بزرگ 

char  *s; 

gets(s); 

while(*s) { 

    if(*s>='a'  && *s<='z')  *s=*s -32; 

       s++; 

  } 

 است.(                                          32)یادآوری : اختالف کد اسکی حروف کوچک و بزرگ برابر 

3 2 1 0  

4 3 2 1 0 

8 7 6 5 1 

12 11 10 9 2 
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  محاسبه تعداد دفعات تکرار کاراکترA  در رشتهs : 

int  c=0; 

while(*s) 

    if (*s++='A')  c++; 

cout<<c; 

 
 

ها به صورت اشاره گر تعریف شوند، بخصوص در مواقعی که طول عناصر مختلف آن متفاوت باشند،  درصورتی که رشته 

 گردند.موجب صرفه جویی در میزان حافظه می

 

 بایت از حافظه اشغال شود: 24شود که تعریف زیر موجب می 

char    name[3][8]={"omid","ali","mohamad"}; 

 

7 6 5 4 3 2 1 0  

   \0 d i m o 0 

    \0 i l a 1 

\0 d a m a h o m 2 

 

 ن نام است. طوالنی تری در هنگام استفاده از آرایه دو بعدی، تعداد سطرها برابر با تعداد افراد و تعداد ستون ها برابر با طول

char    *name[3]={"omid","ali","mohammad"}; 

 

   \0 d I m o 0 

    \0 I l A 1 

\0 d a m a H o m 2 
 گر است.خانه از نوع اشاره 3کند. چون آرایه دارای بایت از حافظه را اشغال می 6تعریف باال 

 

 : خواندن تعدادی نام از ورودی و قرار دادن در یک آرایه 

main( ){ 

  char    x[20][81]; 

  char   *p[20]; 

  int       c=0; 

  while(c<20)      { 

         gets(x[c]); 

         if (strlen (x[c] ) == 0 )  

                 break; 

        p[c]=x[c]; 

        c ++; 

    } 

} 
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 )عملکرد دستورات زیر چیست؟ )با توجه به مثال قبل 

for (i =0 ; i <c-1; i++) 

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

      if (strcmp(p[i],p[j])>0) 

            {  temp=p[j];  p[j]=p[i];  p[i]=temp;    } 
 دریافت شده از ورودی در مثال قبل. حل : مرتب کردن اسامی

 

 خروجی دستورات زیر چیست؟ 

char  * s[ ]={"ali","farshid","omid"}; 

cout<<s[1]; 

cout<<*s[1]; 

 است. fکتر دوم، چاپ کارا coutاست. خروجی دستور  farshidاول، چاپ رشته  coutحل: خروجی دستور 

 
 

 

 ، یعنی محتوای آدرس بعدی. ;p++*کند و دستور به آن اشاره می  p، یعنی افزایش محتوای آدرسی که  ;p*++دستور 

 

 رو، خروجی کدام است؟ ی روبهدر برنامه 

main( ){ 

    char    *p="ALIREZA"; 
    cout <<*p;   
   cout <<*++p;  

   cout <<++*p; 

} 

اکتر بعادی، را چاپ کرده و توسط دستور دوم اشاره گر به کاار Aچاپ می شوند. دستور اول کاراکتر    ALMترهایحل: کاراک

 M، یعنای در حاروف الفباای انگلیسای Lاشاره کرده و آن را چاپ می کند. سپس توسط دستور سوم کاراکتر بعاد از  Lیعنی 

 چاپ می شود.

 

خروجی دستورات زیر کدام است؟   

char   *x ="A"; 

char    y = 'B'; 

char    z[2]="C"; 

cout <<*x; 

cout <<y;   

cout <<z[0];       

 وتیشن دارند.(رشته می باشند و هنگام مقدار دهی نیاز به دابل ک zوxچاپ می شوند. )توجه کنید که   ABCحل:  کاراکترهای

 

 عملکرد برنامه زیر کدام است؟ 

char   *p1,*p2, a[10] ,b[10]; 

char    m[ ] ="ABCD"; 

i=0; 

while ((a[i]=m[i])!='\0') 

        i++; 

p1=m; p2=b; 

while((*p2++ =*p1++)!= '\0'); 
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 کپی شده و توسط حلقه دوم، رشته aدر آرایه  mکپی می شود. توسط حلقه اول رشته  bو aدر آرایه های  ABCDحل:  رشته 

m   به کمک اشاره گرها در آرایهb ی شود.کپی م 

 

 به استراکچر اشاره گر 

 می توان یک متغیر اشاره گر از نوع استراکچر تعریف کرد : 

struct   s{  int  x;  char  y; }*p; 

 باید استفاده کرد. به طور نمونه:  <-در این حالت برای دسترسی به فیلدهای استراکچر از عملگر 

p->x =5; 

 اشاره گر به اشاره گرها

 شود.ه میر به اشاره گر، حاوی آدرس یک متغیر اشاره گر است و برای تعریف آن از دو عالمت * استفادمتغیر اشاره گ

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

   int   x ,*p ,**q; 

   x=5;  p=&x; 

   q=&p; 

   cout<<**q; 

} 

 کند.اشاره می pبه   qاشاره گرکند و متغیر اشاره می   xبه  pچاپ می شود. متغیر اشاره گر   5حل: عدد 

 

 

 

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

main( ){ 

   int  x =6, *p1,**p2; 

   p2=&p1;  *p2=&x; 

  **p2=*p1-1; 

   cout<<x; 

} 

 xباه  p1 ، معادل برقراری اتصال خط;p2 = &x*، اجرای دستور   ;p2=&p1چاپ می شود. بعد از اجرای دستور  5حل :  عدد 

 هد شد:خوا

 

           

 اشاره گر آویزان 

 به برنامه زیر توجه کنید:

int  main( ){ 

   int   a=1; 

   int   *p; 

   *p=a; 

} 

5 

      

6 P1 P2 
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ر واقاع در د، آدرسی نسبت داده نشده است و یک اشااره گار آویازان محساوب مای شاود.  pدر این برنامه به متغیر اشاره گر 

اساتفاده مای  ;p=&aقرار داده شده است.در واقع باید از دستور  1شاره می کند، مقدار  به آن pآدرسی که به طور پیش فرض 

 شد.

 زباله

 به برنامه زیر توجه کنید:

int  main( ){ 

   int   a=1,b=2; 

   int   *p,*q; 

   p=&a; 

   q=&b; 

   p=q; 

} 

به هماان محلای  p، اشاره گر  ;p=qز اجرای دستور ذخیره می شود ولی بعد ا qدر  bو آدرس متغیر  pدر  aابتدا آدرس متغیر 

خواهاد باود و باه نقابل دسترس  pدیگر از طریق اشاره گر  aاشاره می کند، اشاره خواهد کرد. در نتیجه متغیر  qکه اشاره گر 

 یک زباله تبدیل می شود.

 

 متغیرهای پویا 

در حافظه قرار   (SS)و پشته  (CS)، کد  (DS)منت های داده دانیم که با اجرای یک برنامه و قرار گرفتن آن در حافظه، سگمی

ظاه پویاا را کاه در اختیاار برناماه نیسات را حاف RAMکند و بقیاه حافظاه کیلو بایت را اشغال می 64گیرند. هر سگمنت می

(Heap) گویند. متغیرهای سراساری در میDS  متغیرهاای محلای در ،SS  و دساتورالعملهای برناماه درCS  گیرناد. ر میقارا

و  newظه پویا از تاابع شود. برای گرفتن فضا از حافکیلوبایتی از حافظه پویا استفاده می 64بنابراین برای رفع محدودیت اندازه 

 شود. استفاده می deleteبرای آزاد کردن فضای گرفته شده از تابع 

 

 

 استفاده می شود.  deleteبه جای freeو از  newبه جای  mallocاز  cتذکر: در زبان 

به انادازه شای برای محاس sizeofنیازی به استفاده از  newمی باشد. در دستور  mallocساده تر از  newتذکر: کار با دستور 

 نمی باشد و نیازی به قالب بندی خروجی نیست. همچنین می توان مقدار دهی اولیه نیز انجام داد. 
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 متغیر مرجع
می تواناد باه  های مستقلی از نوع مرجع تعریف کرد. مرجع، نوع خاصی از اشاره گر است،که فقطمی توان متغیر ++cدر زبان 

 بارای متغیار یک متغیر اشاره کند و این متغیر باید در هنگام تعریف متغیر مرجع مشخص شود. به عبارتی مرجاع، ناام دیگار

ی نیااز باه گاام فراخاوانگشتی تابع نیز به کار روناد. در هناست. متغیرهای مرجع می توانند به عنوان پارامتر تابع و یا مقدار بر

 ندارد: a، مرجع مستقل می باشد و هیچ تفاوتی با متغیر bنمی باشد. در مثال زیر متغیر  &استفاده از 

main( ) { 

   int  a; 

   int  &b; 

   a=1; 

   b=a; 

   ... 

} 

 این کار ممکن نمی باشد. cند که در زبان می توانند رفرنس نیز برگردان ++cتذکر: توابع در زبان 

  است: 53خروجی برنامه زیر 

main( ){ 

   int   a;  

   int   &p=a; 

   a=5;    

   cout<<p; 

   p=3; 

   cout<<a; 

} 

 
 می باشد:  4خروجی برنامه زیر 

int  a=1; 

int  &f(  ) { return  a; } 

main( ){ 

  f( ) =2; 

  cout<< a + f(  ); 

} 

 a( و مقادار 2مجموع خروجی تابع )یعنی  coutمی شود و در خط  2برابر  mainبعد از خط اول تابع  aمقدار متغیر سراسری 

 ( چاپ می شود.2)یعنی 

 

 آرایه ای از مرجع ها نمی توان تعریف کرد.

 اشاره گر به مرجع نمی توان تعریف کرد. 

 کرد.برای یک مرجع نمی توان مرجع دیگری تعریف  

 آدرس یک مرجع را نمی توان به دست آورد. 
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 6فصل 

 تابع
 

ز چناد بخاش اباشند ولی در برنامه های طاوالنی و پیچیاده کاه می  mainبرنامه های کوتاه فقط شامل یک تابع اصلی به نام 

تها نیم. هریک از این قسامکتقریباً مستقل تشکیل شده اند، برای هرقسمت، یک برنامه نوشته و سپس آنها را به هم متصل می

 به صورت شکل زیر است :  cگویند، که در زبان را یک زیر برنامه می

 >نوع  خروجی تابع <   >تابع <)نام پارامترها (       

           تعریف پارامترها         

{ 

بدنه تابع                

} 

 

 شود.می در نظر گرفته  intاگر نوع خروجی تابع مشخص نشود، نوع  

 

 تعیین نوع پارامترها در حین تعریف تابع نیز امکان پذیر است. 

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

int  f (int);  

main( ){ 

    int   x=3; 

    cout<< f (x); 

} 

int  f(int a) 

{ 

   return(a+2); 

} 

را بار  5مقدار   fابع تصدا زده می شود و  3با مقدار  fاعالم شده و سپس تابع  f، یک تعریف اولیه از تابع  ( )mainحل: ابتدا در

 می گرداند.

 

 می توان به یکی از روشهای زیر عمل کرد:  fبرای تعریف متغیرهای رسمی تابع 

int   f (x,y )  

   int    x;   char  y;  

{ 

... 

}  
                                   و یا :  

int   f (int  x , char  y)  

{ 

   … 

} 
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 دهد: برنامه ای که شعاع دایره ای را از ورودی خوانده و مساحت دایره را محاسبه کرده و در خروجی نمایش می 

float   area(float); 

main( ){ 

   float   x; 

   cin>>x; 

   cout<< area(x); 

} 

float   area(float  r) 

{ 

  return (3.14*r*r); 

} 

 
 

یر چیست؟خروجی برنامه ز 

int  f1(int, int); 

main( ){ 

     int   x,y; 

     x=2; 

     y=4; 

     cout<< f1(x, y); 

} 

 

f1(int a,b)  

   {return (f3 (f2(a) , f2(b))); } 

f2(int c) 

     {return(c+c); }  

 f3(int  m,n) 

   {return(m*n); } 

گرداناد و را برمی 4شاده و مقادار فراخاوانی  2یکبار با مقدار   f2سپس تابع  شود وفرستاده می  f1به تابع  4و 2مقادیر  حل :

را  32شاود و مقادار یفراخاوانی م 8و  4باا مقاادیر  f3 را برمی گرداند. در نهایات تاابع   8فراخوانی و مقدار  4یکبار با مقدار 

 شود. گرداند و در تابع اصلی چاپ میبرمی

 
 

 .می باشد voidگردانند. نوع خروجی این توابع ا به تابع صدا زننده بر نمیبعضی از توابع مقداری ر 

 

 است: 6خروجی برنامه زیر، چاپ مقدار 

 void   f (int); 

main  ( ){ 

  int   x=3; 

  f(x); 

} 

void   f (int  a)  

{   

    cout<<a*2;  

 } 
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تابع قابل استفاده هستند و به محض برگشت کنترل اجارای شوند، فقط در همان متغیرهایی که در یک تابع تعریف می 

 گویند.می  (Local)روند. به این متغیرها، محلی برنامه از آن تابع ، این متغیرها از بین می

 

 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

f( ); 

main( ){ 

   int  a=5; 

   f( ); 

   cout<<a; 

} 

f( ){  

      int a=6;   

      cout<<a; 

 } 

 

 شود. چاپ می ( )mainدر تابع  5شود و سپس مقدار در تابع چاپ می 6حل : ابتدا مقدار 

 رند.باشد و در بخش مجزا در حافظه قرار داکامالً جدا می ( ) fداخل  aاز متغیر   ( )mainداخل  aتذکر: متغیر 

 

 عملکرد تابعf چیست؟ 

void  f(char  *s1, const  char  *s2) 

{ 

  while(*s1 != '\0') 

      ++s1; 

   for(  ;*s1=*s2 ; s1++ ; s2++); 

} 

 اضافه می کند. s1را به انتهای رشته  s2را به عنوان آرگومان پذیرفته و رشته  s2و s1دو رشته حل: 
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 cانواع فراخوانی تابع در زبان 

 (call by Value)فراخوانی توسط ارزش  -1

  (call by Reference)فراخوانی توسط ارجاع  -2

ا ، ی در پارامترهاشود. بناابراین هرگوناه تغییار، مقدار آرگومان تابع در پارامتر متناظر با آن کپی می call by Valueدر روش 

صادا زنناده  هیچگونه تاثیری در مقدار آرگومان نخواهد داشت. یعنی هیچ مقداری توساط پارامترهاا و آرگوماان هاا باه تاابع

شاود. بناابراین در ، آدرس آرگومان به جای آرگوماان در پاارامتر  کپای می call by Referenceدر روش  شوند.برگردانده نمی

رامتر غییاری در پااگیرد. بنابراین هار تداخل تابع صدا زننده، آدرس آرگومان برای دسترسی به آرگومان مورد استفاده قرار می

 موجب تغییر در آرگومان خواهد شد. 

 خروجی چیست؟ 

f (int  ); 

main( ){ 

   int  a=3; 

   f(a); 

  cout<< ("%d",a); 

} 

f (int   x) {  

    x=5; 

 } 

   (call by Valueچاپ می شود. )روش  3حل: عدد 

 خروجی چیست؟ 

f (int  *) ; 

main( ){ 

  int   a=3; 

  f(&a); 

  cout<<a;  

} 

f (int  *x) 

   {*x=5;} 

   (call by Refrenceچاپ می شود. )روش  5حل: عدد 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

k(int  *,int) ; 

main( ){ 

   int    x,y;   x=3;   y=5; 

   k(&x,y); 

   cout<<x ,y; 

} 

k (int  *a ,int  b) {  

    *a=*a+3; 

     b=b+1; 

 } 

کند.)توجه کنیاد کاه تغییری نمی yشود، اما مقدار برگردانده می 6یعنی  xچاپ خواهد شد. مقدار جدید متغیر  65حل : عدد 

 به روش با مقدار فراخوانی شده است.(  yبه روش با ارجاع و متغیر  xمتغیر 
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 (global)و سراسری   (Local)متغیرهای محلی 

ان ر محدوده همامتغیرهایی که در داخل یک تابع و پایین یک جفت آکوالد تعریف شوند، محلی نام دارند. این متغیرها فقط د

بعی کاه در شوند، سراسری ناام دارناد. هماه تاواتعریف می mainک شناخته شده اند. همچنین متغیرهایی که قبل از تابع بلو

 شناسند.تعریف می شوند، متغیرهای سراسری را می mainپایین 

 شوند.ساخته می  data segmentمتغیرهای محلی در پشته و متغیرهای سراسری در 

 محلی، نامعلوم و مقدار اولیه متغیرهای سراسری، صفر است. مقدار اولیه متغیرهای 

 عدد از ورودی و محاسبه مجموع مربعات آنها :  3دریافت 

int   x,y; 

int   s=0; 

f1( ){ cin>>x;  f2( ); s+=y;} 

f2( ){ y=x*x ;} 

main( ){ 

   int   i; 

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

         f1( ) 

  cout<<s; 

} 

 ستفاده شده است.ابدون تعریف این متغیرها،   ( )f2و ( )f1سراسری هستند و از آنها در توابع  s, y,xمثال، متغیرهای  در این

 
 

درصورتی که یک متغیر محلی همنام با یک متغیر سراسری باشد، با تغییار متغیار محلای در تاابع، تغییاری در متغیار 

 شود.همنام با آن ایجاد نمیسراسری 

 

ی برنامه زیر چیست؟خروج 

int     a; 

f2( ){ int a; a=5;} 

f1( ){ f2( ); cout<< a; } 

main( ){ 

  a=10; 

  f1( ); 

} 

حلای تعریاف شاده اسات، م  ( )f2کاه در داخال  aتعریف شده است، سراساری و متغیار  ( )mainکه خارج از  aحل : متغیر 

ن تااثیری در آتعریاف شاده اسات و تغییار   ( )f2به متغیری است که در ، مراجعه  ( )f2داخل  aباشد. بنابراین مراجعه به می

 خواهد بود. 10نخواهد داشت و خروجی  aمقدار متغیر سراسری 

 

اساتفاده در مواقعی که توابع موجود در برنامه به متغیرهای مشترکی نیاز داشته باشند، بهتر است از متغیرهای سراسری 

 شود.
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گیرند، بهتر است به صورت متغیر سراسری تعریف نشوند، در سراسر برنامه مورد استفاده قرار می متغیرهایی که به ندرت

یابد و می برای متغیرهای سراسری، حافظه اختصاص چون میزان حافظه زیادی اشغال خواهد شد. در شروع اجرای برنامه

 شود.بعد از پایان اجرای برنامه، این حافظه از متغیرها گرفته می

  خروجی کدام است؟ 

void  main( ){ 

    int  x=2; 

    cout<<x; 

    { 

      int  x=3;  

      cout<<x;  

    } 

    cout<<x; 

} 

 است. 232حل: خروجی 

 می شود. 233دارد را بردارید، خروجی  3ای که مقدار  xقبل از  intتذکر: اگر 

 

 

 ::عملگر 

د، دسترسی پیدا ت یک متغیر سراسری در تابعی که دارای متغیری هم نام با آن می باشبه محتویا  ::می توان به کمک عملگر 

 کرد. 

 خروجی چیست؟ 

int   x=3; 

void  main( ){ 

   int  x=1; 

   x=::x-x; 

   cout <<::x<<x; 

 } 

. خروجی این اده شده استاستف ::سراسری از عملگر  xمحلی، قبل از  xسراسری از  xحل: در این برنامه برای تشخیص متغیر 

 می باشد: 32برنامه 
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 ارسال آرایه به تابع

 شود.یتوان آرایه را به عنوان آرگومان تابع ذکر کرد. در این حالت از اسم آرایه بدون ذکر اندیس استفاده ممی

  ط تاابع ایه را  توسادهد و سپس بزرگترین عنصر آرعدد را از ورودی خوانده و در آرایه ای قرار می 10برنامه زیرmax پیادا 

 کند. کرده و چاپ می

max(int  [ ] ); 

main( ){ 

    int  a[10]; 

    int  i; 

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

         cin>>a[i]; 

   cout<< max(a); 

} 

max(int b[ ] ){ 

   int   k, m; 

   m=b[0]; 

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

       if (b[k] > m)    

            m=b[k]; 

  return(m); 

} 

 استفاده کرد.  int *bاز   [ ]int bتوان به جای می  maxتذکر: در تعریف

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

f(int  [ ]); 

main( ){ 

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

  int    m; 

  m=f(x[3]); 

  cout<<m; 

} 

f(int  y[ ]){ 

      return(y[0]); 

 } 

شاود. رگرداناده میبشود و مقدار خانه اول آرایه ارسال شده توساط تاابع به بعد صدا زده می 3از خانه با اندیس  xرایه حل : آ

 است. 4بنابراین خروجی 

 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

void   k(int  a[ ][2]); 

main( ){ 

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

  k(x); 

} 

void   k(int  a[ ][2]){ 

  cout<< a[2][1]; 

} 
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راکت بام آرایه از نجلوی صدا زدن تابع نشان داده شده است.در هنگام  به در واقع در این مثال نحوه ارسال آرایه دو بعدیحل: 

 6باشد. بنابراین خروجای خالی و براکت دوم شامل تعداد ستونها می، براکت اول kشود و در هنگام معرفی در تابع استفاده نمی

 .است

 برای ارسال آرایه چند بعدی به تابع، تمام ابعاد به جز اولین بعد را باید مشخص کرد.

 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

void    f (char  [ ][5] ,int ); 

void   main( ){ 

    char   x[ ][5]={"AB","mnp","AB","OR"}; 

    f(x,4); 

    cout<< x[2] ; 

} 

void   f (char  y[ ][5] , int row){ 

   int  i; 

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

      if (!strcmp (y[i] ,"AB")) 

         strcpy (y[i],"EF"); 

} 

   خواهد بود. EFبرابر  x[2]کند. بنابراین خروجی تبدیل می  EFهستند را به رشته   ABهمه رشته هایی که برابر  fحل: تابع 

 استفاده از مقادیر پیش فرض

 به پارامتری در هنگام صدا زدن تابع، مقداری داده نشود، از مقدار پیش فرض اش استفاده می کند. اگر

 

                                                     در برنامه ی رو به رو، خروجی کدام است؟ 

int  f( int  =1, int  =2); 

void  main( ){ 

  cout  <<f( ); 

  cout << f(3); 

  cout <<f(4,5); 

} 

int  f( int  a , int  b) 

{  

     return  a+b; 

} 

 می باشد. 9 و دستور سوم  5، دستور دوم 3حل: خروجی دستور اول 

 ندارد: prototypeقرار داد که دیگر لزومی به خط  mainرا قبل از  fمی توان تابع 

int  f( int  a=1 , int  b=2) 

{  

   ......... 

} 

void  main( ){ 

..... 

} 
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 اشاره گر به تابع

وماان باه بعناوان آرگ توان تابعی راشود. توسط اشاره گر به تابع میبرای نگهداری آدرس تابع ها از اشاره گر تابعی استفاده می

 توابع دیگر فرستاد. فرم کلی تعریف اشاره گر تابع بصورت زیر است: 

 ع داده(   نو*)لیست پارامترها( )نام اشاره گر ;

تعریف زیرمعرف این است که متغیرp  تواند آدرس همه تابع هایی را که پارامتر آنها از نوع میint  خروجای آنهاا از  اسات و

 باشد، را نگهداری کند.   floatنوع 

float   (*p) (int a); 

 را فراخوانی کرد: ;float  f(int)توان تابع مثالً به کمک اشاره گر می

p =f; 

n =(*p) (m); 

 است.(  floatاز نوع   nو intاز نوع   mاست.)  n= f(m)که معادل 

 
  در برنامه زیرp   اشاره گر به تابعf  است و خروجی چاپ پیغامok  :است 

void  f( ); 

main( ) {  

    void   (*p)( ); 

    p=f; 

    p( ); 

} 

void   f( ) { 

    cout<< "ok"; 

 } 

 
 

که از توابع کتابخانه ای رشته ای است از این ناوع محساوب  strchrتواند از نوع اشاره گر باشد. تابع خروجی یک تابع می

 باشد.شود. خروجی این تابع آدرس اولین محل وقوع یک کاراکتر در یک رشته میمی

 

char   *strchr  (char  *s,  char  ch) 

{ 

   int i; 

   for ( i=0 ; s[i]! = '\0' ; i ++) 

        if (ch == s[i]) 

              return (&s[i]) ; 

   return   NULL; 

} 

 

در روش انتقال یک اشاره گر به تابع، باالترین سطح دسترسی وقتی فراهم می شود، که اشاره گر غیر ثابات باه داده ی  

 بدنه تابع نمی باشد.غیر ثابت داشته باشیم. چون وقتی که اشاره گر ثابت باشد، امکان تغییر آن درون 
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 تابع بازگشتی

انجاام  باشاد. ایان تواباع دارای یاک شارط جهاتمی(Recursive)تابعی که درون بدنه خود، خود را فراخوانی کند، بازگشتی 

 توان فاکتوریل را نام برد. فراخوانی ها دارند. از مثالهای معروف می

 خروجی تابع زیر به ازایn=4  چقدر است؟ 

int   fact (int  n){ 

   if (n== 1)  

           return  1; 

  else   

           return  n* fact (n-1); 

} 

 حل :

fact (4) = 4* fact (3) = 4 * 6 = 24 

fact (3) = 3* fact (2) = 3 * 2 = 6 
fact (2) = 2* fact (1) = 2 * 1 = 2 

 

 

 خروجی تابع زیر به ازایn=4 , m=3   چیست؟ 

int   mul  (int   m, int  n){ 

   int   ans; 

   if (n==1)   ans=m; 

   else  ans=m+mul (m,n-1); 

   return(ans); 

} 

 حل :

mul(3,4) = 3+ mul (3,3) 

mul(3,3) = 3+ mul (3,2) 

mul(3,2) = 3+ mul (3,1) 

 ، داریم:  mul (3,1) =3و چون 

mul(3,2) = 3+3 = 6 

mul(3,3) = 3+6 = 9 

mul(3,4) = 3+9 =12 

 باشد.می 12یعنی  4و 3یعنی خروجی ضرب 

 تابع زیر چه عملی انجام می دهد؟ 

int   f( int  a, int b) { 

     if(b==1)    return  a; 

    else    return(f (a,b-1)*a); 

} 

 می رساند. مثال : bرا به توان  aحل: تابع داده شده 

f(2,3)=f(2,2)*2=4*2=8 

f(2,2)=f(2,1)*2=2*2=4 

f(2,1)=2 
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  عملکرد تابع زیر کدام است؟ 

int    k(char  ch,const  char  *str){ 

    int   x; 

    if(str[0] == '\0')   

           x=0; 

   else  if(ch == str[0] ) 

                 x=1+k(ch,&str[1]); 

          else 

                 x=k(ch ,&str[1]); 

  return(x); 

} 

 را می شمارد. strموجود در رشته  chبه طور بازگشتی، تعداد کاراکترهای  k حل: تابع 

  آرایه(عملکر تابع زیر چیست؟x  7و6و5خانه شامل اعداد  3دارای )می باشد(n=3) 

int  f(int  x[ ],int  n) 

{ 

  if(n==1) 

     return  x[0]; 

  else 

     x[n-1]+f(x,n-1); 

} 

 ، مجموع خانه های آرایه را محاسبه می کند:fحل: تابع 

f(x,3)=x[2]+f(x,2)=7+11=18 

f(x,2)=x[1]+f(x,1)=6+5=11 

f(x,1)=x[0]=5    

 ( عملکرد تابع زیر کدام است؟n )تعداد عناصر آرایه : 

void   f(int  x[ ]  , int  n) 

{ 

   if(n>0) 

       { 

          f(&x[1],n-1); 

          cout<<x[0]; 

        } 

} 

 از انتها به ابتدا. xحل: چاپ محتویات آرایه 

  

 کالس های حافظه

 های حافظه عبارتند از:شود. انواع کالستوسط کالس حافظه طول عمر متغیر و حوزه متغیر مشخص می

 (extern)خارجی  -4     (static)استاتیک  -3     (register)ثبات  -2     (auto)اتوماتیک  -1

 

 کالس حافظه اتوماتیک 

ی ایان ناوع ی محلای داراروند. کلیه متغیرهامتغیرها از این نوع کالس با فراخوانی تابع ایجاد و با خاتمه اجرای تابع از بین می

 باشد.برای آنها نمی autoکالس هستند، بنابراین نیازی به ذکر کلمه 
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 کالس حافظه ثبات 

بات شاود. در ایان حالات سارعت انجاام محاسادر ثبات ها ذخیاره می RAM، به جای حافظه  registerمتغیر از نوع کالس 

این کاالس در  محدود است، بهتر است فقط متغیرهای مهم برنامه را از نوع CPUشود. البته چون تعداد ثابت های سریعتر می

 نظر بگیریم.

 

 گرفت.  در نظر registerتوان از نوع کالس متغیرهای سراسری را نمی

 

  برای آنها نباید استفاده شود.  &ندارد. یعنی از عملگر برای متغیر از این نوع کالس، آدرس مفهومی 

 

 در زیر مثالی برای کالسregister  :آورده شده است 

register  int  i ; 

for (i=0 ; i <=60000 ; i ++); 

cout<<i; 

 

 کالس حافظه استاتیک

 کنند. ا حفظ میشوند و هنگام خروج از تابع، آخرین مقدار خود رس، فقط یکبار مقداردهی اولیه میمتغیرها از این نوع کال

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

f( ); 

main( ){ 

   int  i; 

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

            f( ); 

} 

f( ){ 

    static   int  x=5; 

    cout<<x; 

    x--; 

} 

    ست.ا 543شود. بنابراین خروجی استاتیک است و فقط یکبار در بار اول مقداردهی اولیه می از نوع xحل : متغیر 

 

 کالس حافظه خارجی 

رار داده و قاتقسیم کرد و هر قسمت را در یک فایال   (unit)طوالنی را بهتر است به چند قسمت منطقی کوچکتر برنامه های 

ده در هاای تعریاف شاا را با یکدیگر اجرا کرد. در صورتی که بخواهیم از متغیربعد از کامپایل آنها به طور مجزا، همه قسمت ه

یاد اده شاود، بادواحد اصلی، در واحدهای فرعی نیز استفاده کنیم، بدون اینکه در واحدهای فرعی حافظه ای به آنها اختصاص 

  اند. در واحد اصلی تعریف شدهبه کامپایلر گفته شود که این متغیرها  externدر واحدهای فرعی توسط کلمه کلیدی 
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  مثال زیر، کاربردextern دهد:را نشان می 

 

          File1     File2 

extern  int  a,b ;  int  a,b ; 

   

f2 ( )  main( ) 

{  { 

a = b+1 ; 

. 

. 

 . 

. 

}  } 

f3 ( )  f1 ( ) 

{  { 

b=3  a=6; 

}  } 

 

 File2ند، لذا در قبالً در جای دیگری تعریف شده ا  b,aگوید که متغیرهای به کامپایلر می  externدر این مثال کلمه کلیدی 

 یابد.، حافظه جدیدی به آنها اختصاص نمی

 ( )mainهای تابع اصلی آرگومان

 argvدارد و  رارق  argcباشد. تعداد آرگومان های خط فرمان در می argvو  argcدارای دو پارامتر به نام های   ( )mainتابع 

اماه رض کنیاد برنفکنند.  به عنوان مثال کند که عناصر آن به آرگومانهای خط فرمان اشاره میبه آرایه ای رشته ای اشاره می

جرای این برنامه در اسازیم. برای از آن می add.exeترجمه شده و برنامه ای به نام  Cنوشته، توسط کامپایلر   add.cای به نام 

 کنیم.به صورت زیر عمل میسیستم عامل 

>add  2  5 

 

الات حند. در این اعملکرد این برنامه، جمع دو عدد دریافتی از طریق آرگومانهای ورودی است که با یک فاصله از هم جدا شده 

argc   باشد و می 3شامل عددargv [0]  حاوی نام برنامه یعنیadd.exe  وargv [1]  و  2حاوی آرگومان اول یعنیargv[2] 

 است. 5حاوی آرگومان دوم یعنی 

 دهد:برنامه زیر یک عدد را بعنوان آرگومان پذیرفته و عمل شمارش معکوس از آن عدد تا صفر را انجام می 

main (int  argc,char *argv[ ] ){ 

  int  i; 

  for(i=atoi(argv[1]); i ;i --) 

        printf ("%d",i); 

} 

ارامترهاای پبرای تبدیل مقدار عددی رشته ای به مقدار عاددی صاحیح اساتفاده شاده اسات. چاون  atoiدر مثال باال از تابع 

 شوند.ورودی به عنوان رشته محسوب می
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 باشد.می  32767حداکثر تعداد آرگومان ها برابر  

 است. Tabو  blankجداکننده در آرگومانهای خط فرمان،

 

  ،با توجه به اجرای خط فرمان زیرargc  وargv را مشخص کنید؟ 

A :\ > test   21, 32    43    

 به صورت زیر می باشد:  argvخواهد بود و  3برابر  argcحل : 

argv[0] = test           

argv[1] = 21, 32    

argv[2] = 43 

   شود.در واقع کاراکتر کاما، جداکننده محسوب نمی
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 دسته بندی موضوعی آموزش های فرادرس، در ادامه آمده است:

 
مهندسی برق الکترونیک و 

 روباتیک - کلیک )+(

 
 هوش مصنوعی - کلیک )+(

 
آموزشهای دانشگاهی و 

 تخصصی – کلیک )+(

 
 برنامهنویسی - کلیک )+(

 
مهارت های دانشگاهی - 

 کلیک )+(

 
 مباحث مشترک - کلیک )+(

 
دروس دانشگاهی -     

 کلیک )+(

 
مهندسی نرمافزار -      

 کلیک )+(

 
آموزشهای عمومی - 

 کلیک )+(

 
طراحی و توسعه وب - 

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای عمومی -  

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای تخصصی - 

 کلیک )+(
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 
 

 ++C یسینوبرنامه ییدئویآموزش و

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 مدرس: مهندس فرشید شیرافکن

 ساعت 20مدت زمان: 
 

9504faradars.org/fvcp                                                          کنید.    کلیکجهت مشاهده آموزش ویدئویی این آموزش 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر ستردهگ اریبس وتریما را به علم کامپ دید یسینوزبان برنامه کی یریادگی

 تیآموزد. عمومینحوه فکر کردن را به ما م یسینوبرنامه یکند. از طرف یم

 تواند بهیباال است و م اریبس یسیبرنامه نو یهازبان انیدر م ++Cزبان 

 .باشدن اجیاحت گرید ازینشیگرفته شود و به پ ادی زیزبان ن نیعنوان اول

 

 تسا هشد هتهی ضفر نیا با، C++ سیبرنامهنوی شیزموآ یلمهافی مجموعه

 نیر او د اردند سیبرنامهنوی نهمیدر ز قبلی تجربهو  نشدا چهی مخاطب که

 با سپسو  ینظر مبانی حتشریو  نابی با مباحث همه ،شیزموآ مجموعه

 ،ظرن نیاز او  میشوندداده  زشموآ عملی یهالمثا مگا به مگا زیسادهاپی

 .ستا مدرآکا رابسی ،سیبرنامهنوی نهمیدر ز قعمی نشدا کی دجایدر ا

 

 ییااست. کاره یشتریقدرت ب یدارا Cنسبت به  ++Cبه زبان  یسینوبرنامه

ت ها )در صورت امکان( زحمانجام آن یبرا Cتوان انجام داد که در یم

 است. ازین یشتریب
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