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هنویسی ++ هایمC/Cمروری بر آنچه از زبان برنام  آموخت
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هنویسی ++ هایمC/Cمروری بر آنچه از زبان برنام  آموخت

 دستورات پیش-پردازشگرpreprocessor instructions

 سهااعلن توابع و کل
هنویسی دستورات برنام
 توضیحاتcomments

++ زبان  به  شده  نوشتته  هتی  برنام یتک  نگارشتی،  نظتر   C/Cاز 
های است از: مجموع
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توضیحات
یگیرد. متن دلخواه درون برنامه که کامپایلر آنرا نادیده م

/* test263.cpp, version 0.15
   copyright Ali Katanforoush
   last update: 1389/9/14 
*/

#include <iostream>
#define MAX_SIZE 20

using namespace std;

int main( int argc, char *argv[]){

Block comments

باید بین /* و */ نوشته شود
Block comments

باید بین /* و */ نوشته شود
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دستورات پیش پردازشگر

/* test263.cpp, version 0.15
   copyright Ali Katanforoush
   last update: 1389/9/14 
*/

#include <iostream>
#define MAX_SIZE 20

using namespace std;

int main( int argc, char *argv[]){

Preprocessing instructions

یشود  هر دستور با علمت # شروع م
یشود و در یک خط نوشته م

Preprocessing instructions

یشود  هر دستور با علمت # شروع م
یشود و در یک خط نوشته م
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اعلن توابع
....
#include <iostream>
#define MAX_SIZE 20

using namespace std;

int main( int argc, char *argv[]) {
  int a[MAX_SIZE];
  int i;
  for ( i=0;i<MAX_SIZE;i++ ) 
    .... 
}

Function declarationFunction declaration
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هنویسی دستورات برنام
int main( int argc, char *argv[]) {
  int n,k;
  // TODO print a prompt for input 
  cin >> n >> k;
  int A,B;
  A = 1; // initialize A by 0!
  int i;
  for ( i=1; i<=n; i++ ) 
    A = A * i;
  // here last edit, 23:59 89/10/15
  for ( i=1; i<=n-k; i++ )
    B = B * i;
  cout << A/B << endl;
}

Line comments

یشوند مقابل // نوشته م
Line comments

یشوند مقابل // نوشته م
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هنویسی ++ هایمC/Cمروری بر آنچه از زبان برنام  آموخت

.یشود هنویسی یک علمت ; نوشته م در انتهای هر دستور برنام
 های از دستورات بین علمت { و }، یک بلوک با نوشتن مجموع

هنویسی، جایگاهی  از دستورات داریم که از نظر گرامر برنام
معادل یک دستور دارد.
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هنویسی ++ هایمC/Cمروری بر آنچه از زبان برنام  آموخت

.یشود هنویسی یک علمت ; نوشته م در انتهای هر دستور برنام

S = 0;
for ( i=1; i<n; i++ ) { 
  if ( i%2 == 0 )
    S = S + 4.0/(2*i+1);
  else
    S = S – 4.0/(2*i+1);
}
cout << "PI = " << S << endl;

S = 0;
for ( i=1; i<n; i++ )  
  if ( i%2 == 0 )
    S = S + 4.0/(2*i+1);
  else
    S = S – 4.0/(2*i+1);

cout << "PI = " << S << endl;
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for ( i=1; i<=10; i++ ) 
  for ( j=1; j<=10; j++ )
    cout << i*j;
  cout << endl;

هنویسی ++ هایمC/Cمروری بر آنچه از زبان برنام  آموخت

 های از دستورات بین علمت { و }، یک بلوک با نوشتن مجموع
هنویسی، جایگاهی  از دستورات داریم که از نظر گرامر برنام

معادل یک دستور دارد.

for ( i=1; i<=10; i++ ) 
  for ( j=1; j<=10; j++ )
    cout << i*j << " ";
  cout << endl;

for ( i=1; i<=10; i++ ) {
  for ( j=1; j<=10; j++ )
    cout << i*j << " ";
  cout << endl;
}
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هنویسی ++ هایمC/Cمروری بر آنچه از زبان برنام  آموخت

) های رشته های مقدماتی زبان stringنوع داد  C) جزء انواع داد
هی  ههای stringنیست. با وجود این، کتابخان  که از کتابخان

یکند.Cاستاندارد ++  است این نوع را تعریف م

های مقدماتی در زبان ++ C/Cانواع داد
Type Description Size Range

int اعداد صحیح 4 bytes -2147483648 to 2147483647

float اعداد اعشاری (با دقت معمولی) 4 bytes +/-3.4E+/-38 (~7 digits)

double اعداد اعشاری با دقت مضاعف 8 bytes +/-1.7E+/-308 (~15 digits)

bool بولی 1 byte {false, true}

char کاراکتر 1 byte 0 to 255
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 هنویسی به زبان تها باید مورد Cدر برنام های ثاب ، نوع داد
توجه قرار گیرد.

 هی مقادیر ثابت در برنامه همانند متغیرها، بخشی از حافظ
یدهند. کامپیوتر را به خود اختصاص م

 قتر، کامپایلر به هر یک از مقادیر ثابت نوشته به عبارت دقی
یدهد  هی معینی اختصاص م شده در دستورات برنامه، حافظ

یکنند. و مقدار ثابت را در آن حافظه ذخیره م

تها در زبان ++ C/Cثاب
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int n = 2;

double x = 4 * n + 0.5;

تها در زبان ++ C/Cثاب

248.5 0.5

n

*      +

x

هر مقدار ثابت در برنامه، فضای 
یکند. معینی از حافظه را اشغال م

هر مقدار ثابت در برنامه، فضای 
یکند. معینی از حافظه را اشغال م
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 هی برنامه که به هر ثابت اختصاص مقدار فضایی از حافظ
های آن ثابت است. یشود متناسب با نوع داد داده م

 ،هی مورد نیاز برای ۴ در 150به عنوان مثال  بایت (حافظ
هی مورد نیاز ۸ در 1.0 و ) intیک عدد   بایت (حافظ

یشوند.) doubleبرای عدد  ذخیره م

تها در زبان ++ C/Cثاب
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 هی توابع و هی فراخوانی و محاسب تها بر نحو های ثاب نوع داد
یگذارد. عملگرها تأثیر م

 خارج قسمت صحیح         4  →     9/2

خارج قسمت اعداد اعشاری   4.5  → 9.0/2.0

تها در زبان ++ C/Cثاب
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.یگیرند تها به دو شکل در برنامه مورد استفاده قرار م ثاب
تهای نوشتاری ■ Literal constantثاب

فشده■ تهای تعری Defined/declared constant ثاب

تهای نوشتاری، ثابت بود نها را تصریح شکل نوشتاری ثاب ن آ
یکند. مثل  "hello"' و aیا ' 3.14 یا 1340م

 فشده، از طریق یک نام (شناسه) قابل استفاده تهای تعری ثاب
هی عدد  M_PIهستند. مثًل  هی πنام تعریف شد  در کتابخان
cmath.است 

تها در زبان ++ C/Cنگارش ثاب
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تهای عدد صحیح ۱ int. ثاب

(شکل متعارف نگارش اعداد با ارقام هندی-عربی) مبنای ده .
123مثل 

 اگر عدد با صفر شروع شود کامپایلر آنرا در مبنای هشت در
یگیرد.  است.۶۴ که معادل 0100 مثل نظر م

 0اگر عدد جلویx نوشته شود کامپایلر آنرا در مبنای شانزده 
یگیرد.  است.۱۶۰ که معادل 0xA0 مثل در نظر م

 ۱۱ بجای B، ۱۰ بجای Aبرای نگارش اعداد در مبنای شانزده، از 
یکنیم.۱۵ بجای Fو ...   استفاده م

تهای نوشتاری در زبان ++ هی نگارش ثاب C/Cنحو
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تهای اعشاری ۲ double و float. ثاب

 هی اعشار برای کامپایلر دال بر اعشاری بودن نوع وجود نقط
های ثابت است.  0.5 یا 3.14 یا 1.0مثل داد

6.02.                  نماد علمیe23

                                     1.6e-19

 شفرض از نوع تهای اعشاری به طور پی  هستند. doubleثاب
یخواهید کامپایلر یک ثابت اعشاری را از نوع   floatاگر م

  را در انتهای ثابت بنویسید.fدر نظر گیرد حرف 
1.0fمثل 

تهای نوشتاری در زبان ++ هی نگارش ثاب C/Cنحو

6.02×1023

1.6×10−19
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تهای نوشتاری در زبان ++ هی نگارش ثاب C/Cنحو

int n;

double x = n.0 / 2;         غلط 
double x = n / 2.0;        درست
double x = double(n) / 2;  درست

double M = 1.0e(n);         غلط 
double M = 1.0e n;          غلط 
double M = pow(10,n);      درست

هی اعشار و ...)، عملگر نیستند! تها (مثل نقط علئم نوشتاری ثاب
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هی کوچکترین عدد مثبت قابل نمایش  های برای مشاهد مثال. برنام
های  doubleدر نوع داد

int main() {
  double e = 1;
  while ( e > 0 ) {
    cout << e << endl;
    e = e / 2;
  }
  system("pause");
  return 0;
}
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هی بیشترین تعداد ارقام معنادار قابل  های برای مشاهد مثال. برنام
های  doubleنمایش در نوع داد

int main() {
  double d = 1;
  while ( 1 + d != 1 )
    d = d / 2;
  cout << d << endl;
  system("pause");
  return 0;
} هر دو برنامه را به ازای نوع 

های    نیز اجرا کنید.floatداد

هر دو برنامه را به ازای نوع 
های    نیز اجرا کنید.floatداد
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تهای کاراکتری ۳  single quoteباید بین دو علمت  char. ثاب
 کاراکتر باشند.یکنوشته شوند و دقیقًا 

)space' یا '=' یا ' ' (aمثل '

های ۴ تهای رشت  double  باید بین دو علمتstring. ثاب

quote یتوانند نوشته  کاراکتر باشند.یک، هیچ یا چند شوند و م
هی تهی)abc" یا "aمثل " " یا "" (رشت

تهای نوشتاری در زبان ++ هی نگارش ثاب C/Cنحو
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 backslashبه طور کلی، علمت 
های،  تهای کاراکتری و رشت در ثاب
آن  ههی  نشاندهند کامپایلهر  برای 
هی  است که کاراکتری که در ادام
آن نوشته شده است یک کاراکتر 

ویژه است.

هی نگارش کاراکترهای ویژه در ++ C/Cنحو
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cout << "A\tB\tC\tD" << endl;

cout << "one\n two\n three\n" << endl;

cout << "12346\b5" << endl;

cout << "C:\\Documents and Settings\\User1\\Desktop\n";

cout << "Please, type \"yes\" to continue." << endl;

cout << "Early soon \0 stop!" << endl;

هی نگارش کاراکترهای ویژه در ++ C/Cنحو
مثال.
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های کاراکتر در زبان ++ C/Cخصوصیات نوع داد
 هی کامپیوتر ذخیره به طور کلی آنچه به عنوان کاراکتر در حافظ

یشود کد َاسکی متناظر با آن کاراکتر است که در عمل، یک  م
 است.255 تا 0عدد صحیح بین 

 در زبانC های ، کاراکترها به طور صریح قابل تبدیل به نوع داد
) هستند.intعدد صحیح (

cout << int('a');  // 97

 همچنین، مقادیر عدد صحیح نیز به طور صریح قابل تبدیل به
) هستند.charنوع کاراکتری (

cout << char(100); // d
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های کاراکتر در زبان ++ C/Cخصوصیات نوع داد
 های (==, !=, <, >, =< , =>) در در ارزیابی عملگرهای مقایس

، کد َاسکی متناظر با هر کاراکتر معیار مقایسه است.Cزبان 
if ( 'A' <= c && c <= 'Z')

  cout << c << " is a capital letter";

 اعداد یا عملگرهای  توابهع  از  یها عملگری  تابهع  عبارتهی،  اگهر در 
به  کامپایلهر  شود  بسهته  بکار  کاراکتری  مقادیهر  روی  بر  صهحیح 
طور ضمنی، نوع کاراکتر را به نوع عدد صحیح، یعنی کد َاسکی 

یکند. متناظر با کاراکتر تبدیل م
c = c + 'A' – 'a'; // capitalize
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های کاراکتر در زبان ++ C/Cخصوصیات نوع داد

  char c;

  int n = 0;

  cin >> c;

  while ( '0' <= c && c <= '9' ) {

    n = 10*n + c – '0';

    cin >> c;

  }

  cout << n << endl;

های بنویسید که یک عدد صحیح را به صورت کاراکتری  مثال. برنام
دریافت کند و ارزش عددی آنرا محاسبه و چاپ کند.
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های کاراکتر در زبان ++ C/Cخصوصیات نوع داد

صورت  بهه  را  اعشاری  عدد  یهک  کهه  بنویسهید  های  برنام مسهأله. 
کاراکتری دریافت کند و ارزش عددی آنرا محاسبه و چاپ کند.



هسازی 12/11/10اصول کامپیوتر ۱ / مبانی کامپیوتر و برنام
02:09 AM

29

تهای بولی.۵ . ثاب
 کلمات کلیدیtrue و false++ در زبان C/C تنها 

های بولی هستند. تهای نوشتاری نوع داد ثاب
bool f = true;

bool f = "true";   غلط
 عدد صفر معادلfalse و هر عدد صحیح غیر صفر معادل 

true.یشود   در نظر گرفته م
bool f = 0;   // false

bool p = 100; // true

تهای نوشتاری در زبان ++ هی نگارش ثاب C/Cنحو
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 در مقابل، در صورت استفاده از مقادیر بولی در عبارات
 به عدد صفر و falseمحاسباتی مربوط به اعداد صحیح، 

true.یشود  به عدد یک تبدیل م

int s = 2 * (n>=0) – 1;

تهای نوشتاری در زبان ++ هی نگارش ثاب C/Cنحو
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