


فصل 4

برنامه نویسی

  انواع كتابخانه در زبان++C را نام برده و كاربرد هر یك را توضیح دهید.

  تابع اصلي برنامه به زبان ++C چگونه است؟ با نوشتن آن هر خط را تبیین كنید.

  انواع متغیر را نام برده و براي هریك مثالي طرح كنید.

  مقدار دهی به متغیرها و چاپ  متغیرها را توضیح دهید.
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C++ مقدمۀ برنامه نویسی به زبان

یک رایانه با توجه به ساختاری که دارد، تنها می تواند دستورهایی از جنس اعداد صفر و یک )باینری١( را اجرا 
کند. در گذشته برنامه هایی که برای رایانه ها نوشته می شدند، تنها به زبان باینری بودند. به برنامه هایی که به 
زبان ماشین )باینری( نوشته می شوند، برنامه های سطح پایین٢ می گویند. با پیشرفت سخت افزارها و نرم افزارها 
و افزایش قابلیت رایانه ها، نوشتن برنامه ها به زبان ماشین، مشکالت زیادی به وجود آورد. این امر منشأ پیدایش 
زبان های سطح باال٣ است. در زبان های سطح باال دستورات به شکلی ساده و قابل فهم بیان می شوند و هرکدام 
از این دستورات، ساده شدۀ چند دستور سطح پایین است. پس برای اجرای آن توسط رایانه، الزم است از 
مترجمی برای ترجمه زبان سطح باال به زبان ماشین استفاده کرد. به این مترجم، کامپایلر٤ زبان ++C و به 

عملیات ترجمه، کامپایل کردن گفته می شود.

کتابخانه ها

کتابخانه ها برنامه هایی هستند که از قبل نوشته شده اند و ما می توانیم در برنامۀ خود از آنها استفاده کنیم. 
جدول ١ـ٤ برخی از کتابخانه های پرکاربرد در زبان ++C را نشان می دهد.

C++ جدول 1ـ4ـ برخی از كتابخانه های پركاربرد در زبان

كاربردنام كتابخانه

برای خواندن از صفحه کلید و نمایش دادن روی صفحه نمایشiostreamورودی / خروجی

برای خواندن از صفحه کلید و نمایش دادن روی صفحه نمایشstdioورودی / خروجی

برای استفاده از توابع ریاضی مانند mathsin, cos, logریاضی

برای به دست آوردن زمان سیستم و انجام عملیات زمانیtimeزمان

برای نگهداری و انجام محاسبات متنیstringرشته ها )عبارات متنی(

Compiler ـ٤                    High-level ـ٣                  Low-level ـ٢                   Binary ـ١
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برای استفاده از هر کتابخانه الزم است در ابتدای برنامه نام آن را بنویسیم؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم از 
کتابخانه ورودی / خروجی )iostream( استفاده کنیم، کافی است دستور زیر را در ابتدای برنامه بنویسیم:

#include <iostream>

تابع اصلی برنامه
هر برنامه شامل مجموعه ای از دستورات است و منظور از اجرای برنامه، اجرای متوالی دستورات آن است. در 
زبان برنامه نویسی ++C، هر دستور در یک خط نوشته شده و در پایان آن دستور، عالمت نقطه  ویرگول١ ‘;’ 

نشانگر ختم دستور است.
اجرا  ترتیب  به  آن  دستورات  و  شده  فراخوانی  آن  اصلی  تابع  واقع  در  می شود،  اجرا  برنامه ای  که  هنگامی 
می شوند. اگر اجرای این دستورات با موفقیت به پایان برسد، تابع اصلی مقدار عددی صفر را به عنوان خروجی 
موفقیت آمیز برمی گرداند. درصورتی که اجرای برنامه با خطایی مواجه شود، مقدار خروجی، دیگر صفر نخواهد 
بود و با توجه به مقدار خروجی می توان دربارۀ صحت اجرای برنامه صحبت کرد. به طور کلی نمودار برنامۀ 

١ـ٤ ساختار اصلی یک برنامه را نشان می دهد.

نمودار برنامه 1ـ4ـ ساختار اصلی یك برنامه   

  Semicolon ـ١

 متغیرها

 تعریف متغیرها

هر برنامه می تواند اطالعات مورد نیاز خود را در حافظه ذخیره کند و در مواقع مورد نیاز، مقدار آنها را بازیابی 
کرده یا تغییر دهد. به همین دلیل به آن متغیر می گوییم. از آنجایی که اطالعات ممکن است از انواع گوناگون 
باشند، الزم است هنگام تعریف هر متغیر، نوع داده ای که قرار است در آن نگهداری شود مشخص گردد. اگر 
در بخشی از برنامه به اعداد صحیح )... و ٢ و ١ و 0 و ١- و ٢- و...( احتیاج بود، کافی است متغیر را از نوع 
اعداد صحیح تعریف کرد. درحالی که برای کار با اعداد گویا، از نمایش اعشاری استفاده شده و متغیر از نوع 
اعداد اعشاری تعریف می شود. برای نگهداری عبارت )مانند نام یک دستگاه، آدرس دفتر نمایندگی و...( الزم 
است به ازای هر حرف از عبارت موردنظر، یک متغیر از نوع حرف )کاراکتر( تعریف کرده و مقدار الزم درون 

آن ذخیره گردد.
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در رایانه، همۀ اطالعات درون حافظه نگهداری می شود. پس برای دسترسی به هر داده الزم است بیشتر بدانیم
آدرس آن را روی حافظه بدانیم و با مراجعه به همان بخش از حافظه داده مورد نظر را بازیابی کنیم. 
جنس های  از  است  ممکن  اطالعات  اما  کنیم؛  حذف  یا  داده  تغییر  را  داده  آن  می توانیم  همچنین 
گوناگون باشد. یک برنامه انبارداری را در نظر بگیرید. اگر هدف ثبت دستگاهی جدید در برنامه باشد، 
شماره سریال دستگاه داده ای عددی است. در حالی که نام دستگاه دنباله ای از حروف است؛ بنابراین 
برای ذخیره سازی اطالعات عالوه بر آدرس آن روی حافظه، الزم است نوع آن را مشخص کنیم. در 
زبان های برنامه نویسی ابتدایی، تعیین مکان های داده روی حافظه به عهدۀ خود برنامه نویس است؛ 
اما در رایانه های امروزی، به دلیل امکان اجرای هم زمان چند برنامه، این وظیفه به سیستم عامل محول 
گشته است و هنگام برنامه نویسی کافی است نوع داده را مشخص کنیم. از آنجایی که امکان تغییر 

برای این داده ها فراهم است، از این  پس به آنها متغیر می گوییم.

  انواع  متغیرها

هر متغیر تنها می تواند نوع خاصی از مقادیر را در خود نگهداری کند و انتخاب این نوع با توجه به نیاز انجام 
می شود. جدول ٢ـ٤ برخی از متغیرهای پرکاربرد در زبان + +C را نشان می دهد.

 C+ +جدول 2ـ4ـ برخی از متغیرهای پركاربرد در زبان

مثالنوع متغیر

int-1213950-527عدد صحیح

float19.53.14-500.012.333-0.25عدد اعشاری

‘@’‘char’?‘’+‘’A‘’hحرف )کاراکتر(

booltrue1false0صحیح/ غلط )بولی(

متغیرهای بولی تنها می توانند یکی از دو مقدار یک )true( یا صفر )false( را اختیار کنند.

 نام متغیرها

هر متغیر با نامی مشخص معرفی می شود. این نام متشکل از حروف بزرگ و کوچک انگلیسی، کاراکتر زیرخط١ 
‘_’ و اعداد است با این فرض که اولین حرف نمی تواند عدد باشد. اگرچه بهتر است هنگام تعیین نام متغیرها 

از اسامی با معنی استفاده کرد؛ استفاده از اسامی بی معنی خطایی در برنامه به وجود نمی آورد.

  Underline ـ١
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جدول ٣ـ٤ مثال های درست و نادرست نام گذاری متغیرها را نشان می دهد.

جدول 3ـ4ـ مثال های درست و نادرست نام گذاری متغیرها

مثال های نادرستمثال های درست

numمتغیر عدد صحیح با نام ١int num1;int 1num;

_c متغیر کاراکتری با نامchar _c;char @c;

num_2 متغیر عدد اعشاری با نامfloat num_2;float num#2;

YesOrNo متغیر بولی با نامbool YesOrNo;bool yes~no;

 مقداردهی به متغیرها

مقداردهی به متغیرها با استفاده از عملگر تساوی صورت می گیرد. بدین شکل که نام متغیر در سمت چپ 
قرار می گیرد. جدول  ٤٤ مثال های درست و  نوشته شده و سمت راست آن مقدار موردنظر  عالمت تساوی 

را نمایش می دهد. نادرست مقداردهی متغیرها 

جدول 4ـ4ـ مثال های درست و نادرست مقداردهی متغیرها

مثال های نادرستمثال های درست

;num1 = 12;12 = num1مقداردهی متغیر با نام num1 با مقدار 12

; %=c = ‘%’;_c_مقداردهی متغیر با نام c_ با کاراکتر ’%‘ 

;num_2 = -3.6;num_2 = -3.6مقداردهی متغیر با نام  num_2 با مقدار 3.6-

true با مقدار YesOrNo مقداردهی متغیر با نامYesOrNo = true;false = YesOrNo;

ممکن است مقداردهی متغیرها هنگام تعریف انجام شود که به این کار مقداردهی اولیه می گویند. مقداردهی اولیه 
احتمال خطای برنامه نویسی را کاهش می دهد. جدول 5  ـ٤ مقداردهی اولیه به انواع متغیرها را نشان می دهد.

جدول 5  ـ4ـ مقداردهی اولیه به انواع متغیرها

مثال

;int num1 = 12مقداردهی اولیه متغیر عدد صحیح

;’%‘ = char _cمقداردهی اولیه متغیر کاراکتری

;float num_2 = -3.6مقداردهی اولیه متغیر عدد اعشاری

;bool YesOrNo = trueمقداردهی اولیه متغیر بولی
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یک برنامه می تواند از قطعات متفاوتی تشکیل شده باشد. این قطعات با عالمت }شروع و با عالمت { بیشتر بدانیم
خاتمه می یابند. تمام دستورهای درون یک قطعه به اندازۀ یک باریکه )معموالً به طول سه یا چهار 
کاراکتر( جلوتر از آکوالدها نوشته می شود. اگر متغیری درون یک قطعه تعریف شود، پس از اتمام آن 
قطعه از بین می رود و دیگر نمی توان از آن استفاده کرد. اگر متغیری قبل و خارج از تابع اصلی برنامه 

تعریف شود، به عنوان متغیر جهانی شناخته شده و در همۀ قطعات برنامه قابل استفاده است.

  چاپ متغیرها در خروجی

برای چاپ مقدار یک متغیر در خروجی )صفحه نمایش( الزم است از دستور زیر استفاده کنیم:
  cout << نام متغیر; 

این دستور در کتابخانۀ ورودی / خروجی )iostream( و در بخش استاندارد )std( قرار دارد پس الزم است، 
عالوه بر نوشتن نام کتابخانه در ابتدای برنامه، امکان استفاده از بخش استاندارد )std( را برای برنامه فراهم 

کنیم. این کار با نوشتن دستور زیر بعد از نام کتابخانه ها صورت می گیرد.
 using namespace std;

برنامه ١ـ٤ شامل چهار متغیر با جنس ها و مقادیر متفاوت است که پس از اجرای آن، محتویات هر متغیر در 
یک خط جداگانه چاپ می شود.

برنامۀ   1ـ4 
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  متغیرها از ورودی

خواندن متغیرها از ورودی )صفحه کلید( به روشی مشابه نوشتن آنها در خروجی صورت می پذیرد.
cin >> نام متغیر ; 

مثال: برنامه ٢ـ٤ نحوۀ خواندن یک متغیر عددی از ورودی و نمایش دو برابر آن را در خروجی نشان می دهد.

برنامۀ   2ـ4 

عملگرها
برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع و ضرب، می توان از عالمت مربوط استفاده کرد و یک عبارت محاسباتی 

تولید کرد. جدول 6  ـ٤ برخی از پرکاربردترین عملگرهای زبان ++C را نشان می دهد.

C++ جدول 6  ـ4ـ برخی از پركاربردترین عملگرهای زبان

مثالنوع عملگر
8.8 + 5.75-4.5 + 29(3-) + 17+جمع

0.007 – 46.1 – 19.99(4-) – 7--تفریق

33.6 * 1.5-2 * 94.5 * (17-)*ضرب

9 / 23-4- / 5.517 / 15/تقسیم

 6 %17-7%323%12%باقیمانده
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به مقادیری که در طرفین عملگر قرار می گیرد، عملوند گفته می شود. اگر هر دو عملوند یک عملگر از جنس 
یکسان باشند )مثاًل هر دو عدد صحیح باشند( نتیجه از همان جنس خواهد بود. پس هنگامی که دو متغیر 
)یا مقدار ثابت( عدد صحیح، بر یکدیگر تقسیم می شوند، حاصل از جنس عدد صحیح )و نه اعشاری( خواهد 
بود؛ به به عنوان مثال حاصل عبارت 17/2 برابر 8 خواهد بود )و نه 8.5(. به بیان کلی تر عملگر تقسیم برای 
اعداد صحیح، خارج قسمت تقسیم را محاسبه می کند. عملگر باقیمانده )%(، باقیمانده تقسیم اعداد صحیح 

را محاسبه می کند.

  عبارات محاسباتی

  عبارات بولی   مقایسه مقادیرـ 

برای مقایسه مقدار دو متغیر )یا عبارت محاسباتی( 
از یکی از عملگرهای جدول 7ـ٤ استفاده می کنیم.

عبارت  یک  مقابل  جدول  مثال های  از  هریک  به 
با توجه  بولی گفته می شود که جواب این عبارت ها 
غلط  یا   )true( صحیح  می تواند  آن  پارامترهای  به 

باشد.  )false(

برنامه 3ـ4

ازای  به  را  معادله  یک  مقدار  می خواهیم  گاهی 
 -٤x+8 معادله  کنیم.  حساب  پارامترها  از  مشخصی 
به  پارامتر  یک  شامل  معادله  این  بگیرید.  نظر  در  را 
نام x است. برنامه ٣ـ٤ مقدار عددی x را از ورودی 
می خواند. سپس مقدار معادله را در آن نقطه محاسبه 

می کند. چاپ  خروجی  در  را  حاصل  و  کرده 

مثالنماد عملگرنام عملگر
x < (y + 3)>کوچک تر

y < (x / 2)<بزرگ تر

x == 5==مساوی

x * y <= 0=>کوچک تر یا مساوی

x >= y=< بزرگ تر یا مساوی

x != y=!نامساوی ـ مخالف

جدول 7ـ4



فصل چهارم:  برنامه نویسی

131

نمودار برنامه 2ـ4ـ نمونه استفاده از دستور شرطی

دستورهای شرطی
به عنوان شرط و یک قطعه  بولی  دستورهای شرطی شامل یک عبارت 
برنامه به عنوان نتیجه هستند. هنگام اجرای دستور شرطی مقدار عبارت 
بولی آن محاسبه شده و اگر پاسخ صحیح )true( بود، قطعه نتیجه اجرا 
نشان  را  شرطی  دستور  از  استفاده  نمونه  ٢ـ٤  برنامه  نمودار  می شود. 

می دهد و می توان در نقاط مختلف برنامه از آن استفاده کرد.

ورودی  از  صحیح  عدد  یک  ٤ـ٤  برنامه  مثال: 
می خواند و مثبت بودن آن را در خروجی نمایش 

می دهد.

برنامه 4ـ4
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در ادامۀ یک دستور شرطی می توان قطعه برنامه دیگری نیز مشخص کرد تا در 
صورت عدم برقراری شرط مورد نظر، آن بخش اجرا شود. نمودار برنامه ٣ـ٤ 
نمونه استفاده از دستور شرطی به همراه دستورات جایگزین را نشان می دهد.

نمودار برنامه 3ـ4ـ نمونه استفاده از دستور شرطی به همراه دستورات جایگزین               

برنامه 5ـ٤ یک عدد اعشاری از ورودی می خواند و مثبت بودن یا نبودن آن را در خروجی نمایش می دهد.

برنامه 5ـ4
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حلقه های شرطی

حلقه های شرطی همانند دستورهای شرطی، شامل یک عبارت بولی به عنوان 
برنامه به عنوان نتیجه هستند. هنگام اجرای حلقه شرطی،  شرط و یک قطعه 
ابتدا مقدار عبارت بولی آن محاسبه شده و اگر حاصل صحیح )true( بود، قطعه 
نتیجه اجرا می شود. در ادامه مجدداً مقدار عبارت بولی محاسبه شده و تا زمانی 
که مقدار آن صحیح )true( باشد، قطعه نتیجه اجرا می شود. اگر هنگام محاسبۀ 
شرط حلقه، حاصل غلط )false( باشد دیگر قطعه نتیجه تکرار نمی شود و برنامه 
از  استفاده  نمونه  برنامه  ٤ـ٤  نمودار  به سراغ دستورهای پس  از حلقه می رود. 

حلقه تکرار را نشان می دهد.

نمودار برنامه 4ـ4ـ نمونه استفاده از حلقه تکرار

برنامه 6ـ4

مثال: برنامه 6ـ٤ اعداد مثبت کوچک تر از 5 را در خروجی چاپ می کند.
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   حلقه های شرطی بی پایان

اگر عبارت شرطی یک حلقه، همواره صحیح )true( باشد، آن حلقه همواره تکرار می شود. برنامه 7ـ٤ به دفعات 
نامحدود از ورودی عدد می خواند و زوج یا فرد بودن آن را مشخص می کند.

برنامه 7ـ4
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  تركیب چند عبارت بولی

برای ساخت برخی شرط ها در دستورهای شرطی و حلقه ها، می توان عبارات بولی را با یکدیگر ترکیب کرد و 
شرط های پیچیده تر ساخت. جدول 8ـ٤ عملگرهای »و« و »یا« را به عنوان پرکاربردترین عملگرهای عبارات 

بولی نمایش می دهد.

جدول 8ـ4ـ عملگرهای »و« و »یا«

مثالنماد عملگرنام عملگر

)y > 7( && )٣ > x(&&و

)x > 5( || )x < -5(||یا

الگوهای برنامه نویسی

 تکرار عملی برای تعداد مشخص

اگر نیاز باشد قطعه برنامه ای به دفعات مشخصی تکرار شود، می توان با استفاده از یک متغیر که در آن »تعداد 
دفعات باقی مانده« نگهداری می شود، یک حلقه ایجاد کرد و تا زمانی که متغیر موردنظر به صفر نرسیده است، 
حلقه را تکرار کرد. الزم است در هر بار اجرای حلقه، یک واحد از مقدار متغیر کاسته شود که این امر نشانگر 

پایان اجرای آن مرحله است.
مثال: برنامه 8  ـ٤ عدد صحیح n را از کاربر می گیرد
 و همۀ اعـداد n تا یک را در خطوط   جداگـانه چاپ

 می کند.

برنامه 8ـ4
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از کاربر می گیرد و  را   n برنامه 9ـ٤ عدد صحیح  مثال: 
را محاسبه می کند. دربارۀ  تا یک   n اعداد  مجموع همۀ 

کنید. بحث  در کالس   sum متغیر  نقش 

برنامه ای بنویسید كه:
 دو عدد صحیح از کاربر بگیرد و میانگین آن دو عدد را نمایش دهد.

 برنامه فوق را 5 مرتبه تکرار کند.
 برنامه فوق را تا زمانی که هر دو عدد وارد شده مثبت هستند تکرار کند.

برنامه 10ـ4برنامه 9ـ4

مثال: برنامه ١0ـ٤ عدد صحیح n را از کاربر می گیرد و 
همۀ اعداد زوج کوچک تر یا مساوی n را چاپ می کند.

تمرین
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  تکرار عملی برای تعداد دلخواه

در حلقه ها می توان شرط را به گونه ای تنظیم کرد که تکرار حلقه با اختیار کاربر هنگام اجرای برنامه مشخص 
گردد. فرض کنید برنامه قرار است نمرات کالسی دانش آموزی را بگیرد و میانگین آنها را به عنوان نمرۀ کالسی 
گزارش کند. عملیات خواندن نمرات باید با استفاده از حلقه تکرار شود؛ ولی از آنجایی که معلوم نیست برای 
هر دانش آموز، چه تعداد نمره ثبت شده است، نمی توان عدد ثابتی را برای تکرار حلقه در نظر گرفت. با فرض 
مثبت بودن همۀ نمرات، شرط حلقه را مثبت بودن نمرۀ وارد شده در نظر می گیریم. پس زمانی که وارد کردن 
نمرات به پایان رسید، واردکردن یک عدد منفی باعث اتمام عملیات خواندن نمرات می شود. اگر در طول 
خواندن نمرات، تعداد و مجموع آنها نگهداری شده  باشد، محاسبۀ میانگین به سادگی انجام می شود. برنامه 

١١ـ٤ نمونۀ ساده ای از پیاده سازی
 این مسئله است.

برنامه 11ـ4
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ارزشیابی  پایانی  
١ باتوجه به نمودارهای داده  شده، تفاوت دستورهای شرطی با حلقه ها در چیست؟

٢ برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از کاربر بگیرد و اعداد فرد بین یک تا n را به ترتیب چاپ کند.

٣ برنامه ای بنویسید که مجموعه ای )با طول نامشخص( از اعداد اعشاری مثبت از کاربر بگیرد و بزرگ ترین 

آنها را چاپ کند )راهنمایی: در هر مرحله بزرگ ترین عدد یافت شده را نگهداری کنید. وارد کردن یک عدد 
منفی به معنای پایان مجموعه داده های ورودی است.(

٤ برنامه ای مطابق نمودار داده شده بنویسید.
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5 با توجه به برنامه زیر، نمودار رسم کنید.
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