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 Cهقدهبت زببى  -1

هی ثبؿذ کِ ًشاح آى هبسسیي سیچبسدص  BCPLسَػي دًیغ سیچی ًشاحی ؿذ. ایي صثبى سکبهل یبفشِ صثبى  1972دس ػبل  Cصثبى 

 Bایي اػز کِ ثؼذ اص  Cکِ ًشاح آى کي سبهذؼَى هی ثبؿذ، ًشیؼِ ؿذُ اػز. ػلز ًبهگزاسی  Bاص صثبى  BCPLاػز. صثبى 

 ًشاحی ؿذ.

 Cٍػَد داسد ٍ آى اص  ++Cکؼبًی کِ سب حذٍدی ثب صثبًْبی ثشًبهِ ػبصی آؿٌبیی داسًذ، هی داًٌذ کِ صثبى دیگشی ثِ ًبم صثبى 

 هَػَد ًیؼز. Cیذی داسد کِ دس ، ٍیظگیْبی ػذCػالٍُ ثش ٍیظگیْبی  ++Cًبؿی ؿذُ اػز. 

 ػجبسسٌذ اص: Cثؼوی اص ٍیظگیْبی صثبى 

  صثبىC  ،یک صثبى هیبًی اػز. صثبًْبی ثشًبهِ ػبصی سا هی سَاى ثِ ػِ دػشِ سقؼین کشد: صثبًْبی ػٌح ثبال، صثبًْبی هیبًی

ثبى ػٌح دبییٌی هظل اػوجلی قبدس ایي اػز کِ، اص ًشفی ّوبًٌذ ص C#. ػلز هیبًی ثَدى صثبى 1-1صثبًْبی ػٌح دبییي$ػذٍل 

اػز هؼشقیوبً ثِ حبفظِ دػشیبثی داؿشِ ثبؿذ ٍ ثب هفبّین ثیز، ثبیز ٍ آدسع کبس کٌذ. ٍ اص ًشف دیگش، ثشًبهِ ّبی ایي صثبى، 

ى، ثِ ّوچَى صثبًْبی ػٌح ثبالیی هظل دبػکبل، اص قبثلیز خَاًبیی ثبالیی ثشخَسداسًذ. ثِ ػجبسر دیگش، دػشَسالؼولْبی ایي صثب

 صثبى هحبٍسُ ای اًؼبى ًضدیک اػز، کِ ایي ٍیظگی، هشثَى ثِ صثبًْبی ػٌح ثبال اػز.

  صثبىC یک صثبى ػبخز یبفشِ اػز. دس ایي صثبى ثب اػشفبدُ اص حلقِ ّبی سکشاسی هظل ،while ،for  ٍdo wile  هی سَاى

 آهذُ اًذ. 1-2ثبًْبی ػبخز یبفشِ دس ػذٍل ثشًبهِ ّبیی ًَؿز کِ قبثلیز خَاًبیی ٍ دسک آًْب ثبال ثبؿذ. ثؼوی اص ص
 سطَح زببًْبی برًبهِ سبزی 1-1جدٍل 

 صثبًْبی ػٌح دبییي صثبًْبی هیبًی صثبًْبی ػٌح ثبال

 دبػکبل

 ادا

 2 –هبػَال 

 کَثَل

 ثیؼیک

 ػبٍا

 فَسص

(C++), C 

 هبکشٍاػوجلش

 اػوجلش

 
 : زببًْب از ًظر سبخت یبفتگی1-2جدٍل 

 زببًْبی غیرسبخت یبفتِ زببًْبی سبخت یبفتِ

 دبػکبل

 ادا

(C++), C 
 2-هبػَال 

 ػبٍا

 فشسشى

 ثیؼیک

 کَثَل

 
 

 

 

 

 



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 3  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 C: کلوبت کلیدی زببى 1-3جدٍل 

Struct 

Switch 

Typedef 

Union 

Unsigned 

Void 

Volatile 

while 

Int 

Long 

Register 

Return 

Short 

Signed 

Sizeof 

static 

Double 

Else 

Enum 

Extern 

Float 

For 

Goto 

if 

Auto 

Break 

Case 

Char 

Const 

Continue 

Default 

do 
  صثبىC قبثل اًؼٌبف ٍ ثؼیبس قذسسوٌذ اػز. دس ایي صثبى، ّیچ هحذٍدیشی ثشای ثشًبهِ ًَیغ ٍػَد ًذاسد. ّش آًچِ سا کِ فکش ،

 هی کٌیذ، هی سَاًیذ دس ایي صثبى دیبدُ ػبصی کٌیذ.

 Cِّبی ػیؼشن، ثشًبهِ ّبیی ّؼشٌذ کِ اهکبى ثْشُ ثشداسی اص ػخز افضاس ٍ ػبیش ًشم  ، صثبى ثشًبهِ ًَیؼی ػیؼشن اػز. ثشًبه

، کبهذبیلش، ٍیشاػشبسّب، ٍاطُ دشداصّب، 1افضاسّب سا فشاّن هی کٌٌذ. ثؼوی اص ثشًبهِ ّبی ػیؼشن ػجبسسٌذ اص: ػیؼشن ػبهل، هفؼش

 هذیشیز ثبًکْبی اًالػبسی ٍ اػوجلش.

  اسسجبى سٌگبسٌگی ثیي صثبىC  ٍ اػوجلی ٍػَد داسد ٍ ثِ ایي سشسیت هی سَاى اص سوبم قبثلیشْبی اػوجلی دس صثبىC  .اػشفبدُ کشد

 ثِ ًَس هفلل هَسد ثحض قشاس هی گیشد. 21چگًَگی ثشقشاسی اسسجبى ثیي ایي دٍ صثبى، دس فلل 

 C صثبى قبثل حول اػز. هؼٌبی قبثلیز حول ایي اػز کِ ثشًبهِ ّبیی کِ ثِ صثبى ،Cًَ ع کبهذیَسش$هظل آی. ثی. ام# ، دس یک

 # قبثل اػشفبدُ اًذ.VAX  ٍDECًَؿشِ ؿذًذ، ثذٍى اًؼبم سغییشار یب اًؼبم سغییشار اًذک، دس کبهذیَسشّبی دیگش$هظل 

 Cسلَس ًـَد کِ 1-3ػذٍل  –کلوِ کلیذی  30ایي صثبى اًگـز ؿوبس اػز$ 2، صثبى کَچکی اػز. سؼذاد کلوبر کلیذی .#

کلوِ کلیذی  150یذی صثبى ثیـش ثبؿذ، آى صثبى قذسسوٌذ اػز. ثِ ػٌَاى هظبل، صثبى ثیؼیک دس حذٍد ّش چِ سؼذاد کلوبر کل

، ػالٍُ ثش ایي Cثِ هشاست ثیـشش اص صثبى ثیؼیک اػز. سَػِ داؿشِ ثبؿیذ کِ ثؼوی اص کبهذبیلشّبی  Cداسد ٍ لی قذسر صثبى 

 #1-4ذٍل کلوِ کلیذی، کلوبر دیگشی سا ثِ صثبى اهبفِ کشدُ اًذ$ػ 32

 C یؼٌی دس ایي صثبى، ثیي حشٍف کَچک ٍ ثضسگ سفبٍر اػز ٍ سوبم کلوبر کلیذی ایي 3ًؼجز ثِ حشٍف حؼبع اػز .

ایٌٌَس ًیؼز. سَكیِ  WHILEیک کلوِ کلیذی اػز ٍلی  whileصثبى ثب حشٍف کَچک ًَؿشِ هی ؿًَذ. ثِ ػٌَاى هظبل، 

 ثب حشٍف کَچک ًَؿشِ ؿًَذ. Cهی ؿَد کِ سوبم ثشًبهِ ّبی 

  ِدػشَسالؼولْبی ثشًبهC :داسای ٍیظگیْبی صیش ّؼشٌذ 

 خشن هی ؿَد. ;ثِ  Cّش دػشَس صثبى  -1

 کبساکشش اػز. 255حذاکظش ًَل یک دػشَس،  -2

 ّش دػشَس هیشَاًذ دس یک یب چٌذ ػٌش اداهِ داؿشِ ثبؿذ. -3

 ؿَد#. دس ّش ػٌش هی سَاى چٌذ دػشَس سا سبیخ کشد$ایي کبس، سَكیِ ًوی -4

 سَهیحبر هی سبًٌذ دس ثیي %/ ٍ /% قشاس گیشًذ ٍ یب ثؼذ اص // ظبّش ؿًَذ: -5

/* This is a sample comment */ 

// This is another sample comment 

 

 

 

                                                           
1
 - interpreter 

2
 - key words 

3
 - case sensitive 
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 اًَاع دادُ ّب -1-1

ؾ هْوی سا دس ثشًبهِ ّذف اص ثشًبهِ ًَیؼی، ٍسٍد دادُ ّب ثِ کبهذیَسش، دشداصؽ دادُ ّب ٍ اػشخشاع ًشبیغ اػز. لزا، دادُ ّب ًق

ًَیؼی ایفب هی کٌٌذ. یکی اص ػٌجِ ّبی صثبًْبی ثشًبهِ ػبصی کِ ثبیذ دقیقبً هَسد ثشسػی قشاس گیشد، اًَاع دادُ ّبیی اػز کِ آى 

 char. ًَع char ،float ،double  ٍvoid، دٌغ ًَع دادُ ٍػَد داسًذ کِ ػجبسسٌذ اص: Cصثبى ثب آًْب ػش ٍ کبس داسد. دس صثبى 

ثِ  1650، 430، 125ثشای رخیشُ اػذاد كحیح هظل  intثِ کبس هی سٍد. ًَع  'a' ،'b' ،'x'ثشای رخیشُ دادُ ّبی کبساکششی هظل 

ثشای رخیشُ  doubleثِ کبس هی سٍد ٍ ًَع  1250.25ٍ  175.5، 15.5ثشای رخیشُ اػذاد اػـبسی هظل  floatکبس هی سٍد. ًَع 

سا دس ػبی هٌبػجی سـشیح خَاّین کشد. ّش یک  voidثبؿٌذ هَسد اػشفبدُ ٍاقغ هی ؿَد. ًَع  floatاػذاد اػـبسی کِ ثضسگشش اص 

ثِ دشداصًذُ دیگش  (CPU)هقبدیشی سا هی دزیشًذ کِ هوکي اػز اص دشداصًذُ ای char ،int ،float  ٍdoubleاص اًَاع دادُ ّبی 

ثیشی  32، ؿبًضدُ ثیز ٍ دس هحیٌْبی 1/3یب ٍیٌذٍص  DOS هظلثیشی  16دس هحیٌْبی  intهشفبٍر ثبؿذ. ثِ ػٌَاى هظبل، ًَل ًَع 

، ػی ٍ دٍ ثیز اػز. ثٌبثشایي، اگش ثشًبهِ ّبیی هی ًَیؼیذ کِ ثبیذ دس هحیٌْبی هخشلف اػشا ؿًَذ، ػؼی کٌیذ اص NTهظل ٍیٌذٍص 

 اػشفبدُ ًوبییذ. Cکَچکششیي هقذاس اًَاع دس 

 . هتغیرّب2-1

هشغیشًبهی ثشای کلوبر حبفظِ اػز کِ دادُ ّب دس آًْب قشاس هی گیشًذ ٍ هوکي اػز دس ًَل اػشای ثشًبهِ سغییش کٌٌذ. ثشای هشاػؼِ 

ثِ هشغیشّب اص ًبهـبى اػشفبدُ هی ؿَد. لزا هشغیشّب اهکبى ًبهگزاسی ثشای کلوبر حبفظِ سا فشاّن هی کٌٌذ. ثشای ًبهگزاسی هشغیشّب 

 اػشفبدُ کشد، ثِ ًَسی کِ اٍلیي کبساکشش آًْب سقن ًجبؿذ._( ، اسقبم ٍ خي سثي$Zسب  Aیب  zسب  aی اص حشٍف هی سَاى اص سشکیج

 . تؼریف هتغیرّب1-2-1

ّوبًٌَس کِ گفشِ ؿذ، هشغیشّب هحل رخیشُ دادُ ّب ّؼشٌذ ٍ چَى دادُ ّب داسای ًَع اًذ، هشغیشّب ًیض ثبیذ داسای ًَع ثبؿٌذ. ثِ ػجبسر 

ؿٌبحشِ ؿذُ ًیؼشٌذ. قجل اص ثِ کبس گشفشي هشغیشّب، ثبیذ ًَع آًْب سا هـخق کشد. ًَع هشغیش،  Cّبی فبقذ ًَع، دس دیگش، هشغیش

هقبدیشی سا کِ هشغیش هی سَاًذ ثذزیشد ٍ اػوبلی سا کِ هی سَاًٌذ ثش سٍی آى هقبدیش اًؼبم ؿًَذ، هـخق هی کٌذ. سؼییي ًَع هشغیش سا 

 ًَع هشغیش، ثِ كَسر صیش ػول هی ؿَد: سؼشیف هشغیش گَیٌذ. ثشای سؼییي

 ;ًبم هشغیش      ًَع دادُ

 ثشای سؼییي ًَع ثیؾ اص یک هشغیش، ثبیذ آًْب سا ثبکبهب اص ّن ػذا کشد.

 .1-1هثبل 
اص ًَع  d1، هشغیش charاص ًَع  ch1  ٍch2، هشغیشّبی floatاص ًَع  m  ٍn، هشغیشّبی intاص ًَع  x  ٍyهشغیشّبی  سؼشیف

double  هشغیش ٍp1  اص ًَعlong int. 
Int  x,y; 

Float  m, n; 

Char  ch1,ch2; 

Double  d1; 

Long int p1; 

 . هقدار دادى بِ هتغیرّب2-2-1

 ثشای هقذاس دادى ثِ هشغیشّب ثِ ػِ سٍؽ هی سَاى ػول کشد:

 ٌّگبم سؼشیف$سؼییي ًَع# هشغیش -1

 دغ اص سؼشیف ًَع هشغیش ٍ ثب دػشَس اًشؼبة$;# -2

 سٍدیدػشَسار ٍ -3
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 .1-2هثبل 

 هقذاس دادى ثِ هشغیشّب دس ٌّگبم سؼشیف آًْب.
Int  x, y=5; 

Char  ch1='a', ch2= 'm'; 

ٍ  ch1قشاس هیذّذ. دػشَس دٍم هشغیشّبی  5سا ثشاثش ثب  yسؼشیف هی کٌذ ٍ هقذاس هشغیش  intسا اص ًَع  x  ٍyدػشَس اٍل، دٍ هشغیش 

ch2  سا اص ًَعchar  سؼشیف هی کٌذ، هقذاسch1  سا ثشاثش ثب'a'  هقذاس ٍch2  سا ثشاثش ثب'm'  سؼییي هی کٌذ. کبساکششّب دس داخل

 قشاس هی گیشًذ.$‘# کَسیـي یکبًی 

 .1-3هثبل 

 

 هقذاس دادى ثِ هشغیشّب ثب دػشَس اًشؼبة.
Int x,y,m; 

Float f1, f2; 

Char ch1, ch2; 

F1= 15.5; 

F2= 20.25; 

X= y= m = 0; 

Ch1= ch2= 'a'; 

قشاس  f2سا دس هشغیش  20.25ٍ دػشَس دٌؼن هقذاس  f1سا دس  15.5 دػشَس اٍل، هشغیشّب سا سؼشیف هی کٌٌذ. دػشَس چْبسم، هقذاسػِ 

اهکبى دزیش اػز#. دػشَس ّفشن، حشف  Cسا ثشاثش ثب كفش قشاس هیذّذ$اًشؼبة چٌذگبًِ دس  x  ٍy  ٍmهیذّذ. دػشَس ؿـن ػِ هشغیش 

'a'  سا دس هشغیشّبیch1  ٍch2 .قشاس هی دّذ 

 هقذاس دادى ثِ هشغیشّب ثب دػشَسار ٍسٍدی. .1-4هثبل 
Int x, y; 

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

هقبدیش آًْب سا اص ًشیق كفحِ کلیذ  scanfسؼشیف ؿذًذ ٍ دػشَس  intاص ًَع  x  ٍyسَػِ داؿشِ ثبؿیذ کِ دس ایٌؼب، هشغیشّبی 

دسیبفز هی کٌذ. فؼالً ثِ چگًَگی ػولکشد آى کبسی ًذاؿشِ ثبؿیذ، ثلکِ فقي ایي هٌلت سا یبد ثگیشیذ کِ، هشغیشّب ثب دػشَسار 

 ٍسدی، هقذاس هی گیشًذ.

 . تؼریف ثَابت3-1

اػشفبدُ اص  -1طَاثز هقبدیشی ّؼشٌذ کِ دس ثشًبهِ ٍػَد داسًذ ٍلی قبثل سغییش ًیؼشٌذ. ثشای سؼشیف طَاثز ثِ دٍ سٍؽ ػول هی ؿَد: 

 ثِ كَسر صیش ػول هی ؿَد: define#. ثشای سؼشیف طَاثز اص ًشیق دػشَس constاػشفبدُ اص دػشَس  -define  ٍ2#دػشَس 

#define <مقدار>  <نام ثابت> 

بهگزاسی ثشای طَاثز اص قبًَى ًبهگزاسی ثشای هشغیشّب سجؼیز هی کٌذ. هقذاسی کِ ثشای طبثز سؼییي هی ؿَد، ًَع طبثز سا ًیض ً

قشاس ًوی گیشد. ػلشؾ ایي اػز کِ ایي دػشَس، اص  ;ػالهز  define#هـخق هی کٌذ. دقز داؿشِ ثبؿیذ کِ دس اًشْبة دػشَس 

، دیؾ دشداصًذُ یک ثشًبهِ ػیؼشن اػز کِ قجل اص سشػوِ ثشًبهِ سَػي کبهذبیلش، Cاػز، ًِ دػشَس صثبى  1دػشَسار دیؾ دشداصًذُ

آهذُ اػز، ثِ ػبی ًبم طبثز دس ثشًبهِ قشاس  define#سغییشاسی دس آى ایؼبد هی کٌذ. دیؾ دشداصًذُ هقذاس طبثز سا کِ دس دػشَس 

 اػز. 2م دیگش طَاثشی کِ ثِ ایي كَسر سؼشیف هی ؿًَذ، هبکشٍهیذّذ ٍ ایي دػشَس دس صهبى اػشا ٍػَد ًذاسد. ًب

 ثشای سفکیک ایٌگًَِ طَاثز اص هشغیشّبی ثشًبهِ، ثْشش اػز ًبم آًْب ثب حشٍف ثضسگ اًشخبة ؿَد.

                                                           
1
 - preprocessor 

2
 - macro 
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ثب سا ثشاثش  PIٍ دػشَس دٍم هقذاس  100سا ثشاثش ثب  M. دػشَس اٍل، هقذاس define#ثب دػشَس  PI  ٍMطَاثز  سؼشیف. 1-5هثبل 

 سؼییي هی کٌذ. 14/3

#define     M    100 

# define    pI 3.14 

 ثِ كَسر صیش ػول هی ؿَد: constثشای سؼشیف طَاثز ثب دػشَس 

Const   < ُهقذاس> = <ًبم طبثز>  <ًَع داد> 

 ًبم طبثز هظل ًبم هشغیشّب اًشخبة هی ؿَد کِ هقذاس طبثز ثب ػالهز ; دس آى قشاس هی گیشد.

 ػولگرّب. 4-1

ػولگشی اػز کِ دٍ هقذاس سا ثب ّن ػوغ  '+'ًوبدّبیی ّؼشٌذ کِ اػوبل خبكی سا اًؼبم هی دٌّذ. ثِ ػٌَاى هظبل، ًوبد  1ػولگشّب

هی کٌذ$ػول ػوغ سا اًؼبم هیذّذ#. دغ اص سؼشیف هشغیشّب ٍ هقذاس دادى ثِ آًْب ثبیذ ثشَاى ػولیبسی سا سٍی آًْب اًؼبم داد. ثشای 

 -2ػولگشّبی هحبػجبسی.  -1ثِ چٌذ دػشِ سقؼین هی ؿًَذ:  Cلیبر ثبیذ اص ػولگشّب اػشفبدُ کشد. ػولگشّب دس صثبى اًؼبم ایي ػو

ػولگشّبی ثیشی. ػولگشّب ثش سٍی یک یب دٍ هقذاس ػول هی کٌٌذ. هقبدیشی سا کِ  -4ػولگشّبی هٌٌقی.  -3ػولگشّبی ساثٌِ ای. 

 سا ػولًَذّبی ػولگش & گَیٌذ. 5ٍ هقذاس  aهشغیش  ،a+5گَیٌذ. ثِ ػٌَاى هظبل، دس  2ػولگشّب ثش سٍی آًْب ػول هی کٌٌذ، ػولًَذ

 . ػولگرّبی هحبسببتی1-4-1

ػولگشّبی هحبػجبسی، ػولگشّبیی ّؼشٌذ کِ اػوبل هحبػجبسی سا سٍی ػولًَذّب اًؼبم هی دٌّذ. ایي ػولگشّب دس ػذٍل صیش 

 سقشیجبً دس ّوِ صثبًْب ٍػَد داسد.، &، %، / -هـبّذُ هی ؿًَذ. ّش یک اص ػولگشّبی 

 دػشَسار صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:

Int x=10, m=10 

X + +; 

+ + m; 

قشاس هی دّذ  xاهبفِ هی کٌذ ٍ ًشیؼِ سا دس  xیک ٍاحذ ثِ  ; + + xسؼشیف هی ؿًَذ. دػشَس  10ثب هقذاس اٍلیِ  x  ٍmهشغیشّبی 

قشاس هی دّذ. ثٌبثشایي دس ایي ًَع دػشَسار، ػولگش افضایؾ$یب  mاهبفِ کشدُ ًشیؼِ سا دس  mیک ٍاحذ ثِ  ; m + +ٍ دػشَس 

کبّؾ# چِ قجل اص ػولًَذ ثبؿٌذ ٍ چِ ثؼذ اص آى، ػولکشد آًْب یکؼبى اػز. اهب ػولکشد آًْب دس ػجبسار هحبػجبسی ثب ّن هشفبٍر 

 اػز.
 ػولگرّبی هحبسببتیجدٍل: 

 هثبل ًبم ػولگر

- 

& 

% 

/ 

" 

-- 

&& 

 سفشیق ٍ هٌْبی یکبًی

 ػوغ

 هشة

 سقؼین

 ثبقیوبًذُ سقؼین

 (decrement)کبّؾ 

 (increment)افضایؾ 

x-y  یب–x 
X+y 

X*y 

x/y 

x % y 

x— یب–x 

X++  یب++ x 

 

                                                           
1
 - Operators 

2
 - operand 



 نخبگان گستر فرهنگ پسشکی گروه آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 7  رد قانونی داردرداشت و کپی برداری از مطالب پیگکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

 تقدین ػولگرّب -2-4-1

ثِ ایي ػَال، ثبیذ سقذم ٍقشی دس ػجبسسی، چٌذیي ػولگش ٍػَد داؿشِ ثبؿٌذ، سشسیت اػشای ػولگشّب چگًَِ خَاّذ ثَد؟ ثشای دبػخ 

 ػولگشّب سا هـخق کشد. ثشای دی ثشدى ثِ ایي هؼئلِ، دػشَسار صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:

Int   m, x=6, y=10; 

M= x+y/2*3; 

هشة  3سقؼین ؿَد ٍ ًشیؼِ آى دس  2ػوغ ؿَد ٍ حبكل آى ثش  yثب  xثِ ًظش ؿوب، حبكل ایي ػجبسر چِ خَاّذ ثَد؟ اگش اثشذا 

هشة ؿَد، حبكل  3ػوغ ؿَد ٍ ًشیؼِ آى دس  xسقؼین ؿَد ٍ حبكل آى ثب  2ثش  yخَاّذ ثَد. اگش اثشذا  24بسر ؿَد، حبكل ػج

خَاّذ  21ػوغ ؿَد، حبكل ػجبسر،  xهشة ؿَد، حبكل آى ثب  3سقؼین ؿَد ٍ ًشیؼِ آى دس  2ثش  yخَاّذ ثَد. اگش اثشذا  33آى 

، ثبیذ سقذم ػولگشّب سا ثذاًین. سقذم ػولگشّبی هحبػجبسی دس ػذٍل آهذُ ثَد. کذام هقذاس دسػز اػز؟ ثشای یبفشي دبػخ دسػز

اػز. ّوبًٌَس کِ دس ایي ػذٍل هـبّذُ هی کٌیذ، ثبالسشیي سقذم هشثَى ثِ ػولگشّبی افضایؾ ٍ کبّؾ ٍ کوششیي سقذم هشثَى ثِ 

ؼجز ثِ ّن سقذم هکبًی داسًذ. یؼٌی، ّش یب "، % ٍ / ً -اػز. ػولگشّبیی کِ سقذم آًْب یکؼبى اػز، هظل &،  –ػولگشّبی & ٍ 

 کذام کِ صٍدسش ظبّش ؿذ، ّوبى ػولگش صٍدسش اًؼبم هی ؿَد.

اثشذا ػولگش / ٍ ػذغ ػولگش % ٍ دس اًشْب ػولگش & اًؼبم هی ؿَد. ثِ ایي  m=x+y/2*3ثب سَػِ ثِ هٌبلت گفشِ ؿذُ، دس ػجبسر 

 اػز. 21سشسیت حبكل ایي ػجبسر ثشاثش ثب 

 ػولگرّبی رابطِ ای. 3-4-1

ػولگشّبی ساثٌِ ای، اسسجبى ثیي ػولًَذّب سا هـخق هی کٌٌذ. اػوبلی هظل سؼبٍی دٍ هقذاس، کَچکشش یب ثضسگشش ثَدى، هقبیؼِ ثب 

ٍ غیشُ، سَػي ػولگشّبی ساثٌِ ای هـخق هی ؿَد. ػولگشّبی ساثٌِ ای دس ػذٍل صیش آهذُ اًذ. د سهَسد ػولگشّبی  كفش،

ب ػولگش ;; آؿٌبیی ًذاؿشِ ثبؿیذ. ایي ػولگش دس دػشَسار ؿشًی ثشای هقبیؼِ دٍ هقذاس هَسد اػشفبدُ قشاس هی ساثٌِ ای، ؿبیذ ث

 اػز، ًَؿشِ ؿَد. x==y، ثبیذ ثِ كَسر آیب x  ٍyگیشد. ثِ ػٌَاى هظبل، دػشَس هقبیؼِ دٍ هقذاس 
 جدٍل: تقدم ػولگرّبی هحبسببتی

 &&  - -ثبالسشیي سقذم                    

 $هٌْبی یکبًی#-                                       

                                        % / " 

 & -دبییي سشیي سقذم                

 
 جدٍل: ػولگرّبی رابطِ ای

 هظبل ًبم ػولگش

> 
;< 

> 

<= 

= = 

!= 

 ثضسگشش

 ثضسگشش یب هؼبٍی

 کَچکشش

 یب هؼبٍی کَچکشش

 هشؼبٍی

 ًبهؼبٍی

x>y 

x>=y 

x<y 

x<=y 

x==y 

x!=y 
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 جدٍل: ػولگرّبی هٌطقی بِ ترتیب تقدم

 هظبل ًبم ػولگش

! 

&& 

|| 

 (not)ًقین 

 ٍَ(and) 

 (or)یب 

!X 
x>y && m <p 

x > y || m<p 

 

 ػولگرّبی هٌطقی .4-4-1

، Cػولگشّبی هٌٌقی ثش سٍی ػجبسار هٌٌقی ػول هی کٌٌذ. ػجبسار هٌٌقی داسای دٍ اسصؽ دسػشی ٍ ًبدسػشی اًذ. دس صثبى 

. اسصؽ ًبدسػشی ثب هقذاس كفش ٍ اسصؽ دسػشی ثب هقبدیش غیشكفش هـخق هی ؿَد. ػولگشّبی هٌٌقی دس ػذٍل صیش آهذُ اػز

 بال ثِ دبییي اػز.سشسیت قشاس گشفشي آًْب دس ایي ػذٍل اص سقذم ث

ٍقشی دسػز اػز کِ ّش دٍ  &&ًشیؼِ ػولگش ! ٍقشی دسػز اػز کِ ػولًَذ آى داسای اسصؽ ًبدسػشی ثبؿذ. ًشیؼِ ػولگش 

کِ ّش دٍ ػولًَذ اسصؽ ًبدسػشی داؿشِ ثبؿٌذ$دس ثقیِ  ٍقشی ًبدسػز اػز|| ػولًَذ اسصؽ دسػشی داؿشِ ثبؿٌذ ٍ ًشیؼِ ػولگش 

 هَاسد ًشیؼِ آى اسصؽ دسػشی داسد#. ثِ ػٌَاى هظبل، دػشَسار صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:

Int x,y, m, p, q; 

X=0 

Y=1 

M= x && y; 

P= x || y; 

Q= ! x ; 

داسای اسصؽ دسػشی اػز  yداسای اسصؽ ًذسػشی ٍ  xثشاثش ثب ًبدسػشی خَاّذ ثَد، صیشا  mثب اػشای دػشَس چْبسم، اسؽ داسای 

داسای اسصؽ  xاسصؽ دسػشی خَاّذ ؿذ، صیشا قشاس  pثش سٍی آًْب، ًبدسػشی اػز. ثب اػشای دػشَس دٌؼن،  &&ٍحبكل ثش 

 اسصؽ xسٍی آًْب ػول هی کٌذ ٍ اسصؽ دسػشی سا ثشهی گشداًذ. چَى  ||داسای اسصؽ دسػشی اػز ٍ ػولگش  yًبدسػشی اػز ٍ 

 قشاس هی گیشد. qداسای اسصؽ دسػشی خَاّذ ثَد کِ ًشیؼِ آى دس  x!ًبدسػشی داسد، 

چَى اغلت، ػولگشّبی هٌٌقی ٍ ساثٌِ ای ثب ّن هَسد اػشفبدُ قشاس هی گیشًذ دسک سقذم اًْب اص اّویز ٍیظُ ای ثشخَسداس اػز، 

 سقذم آًْب سا دس ػذٍل صیش هـبّذُ هی کٌیذ.
 ٍ رابطِ ای جدٍل: تقدم ػولگرّبی هٌطقی

 ثبالسشیي

 

 

 دبییي سشیي

! 

>>=<<= 

= = ! = 

&& 

|| 

 . ػولگرّبی بیتی6-4-1

اًؼبم ؿَد. ػولگشّبی  ثیشی ثشای سؼز کشدى،  cهَػت ؿذ سب ثؼیبسی اص کبسّبی صثبى اػوجلی دس  Cٍػَد ػولگشّبی ثیٌی دس 

رخیشُ ؿذُ اًذ ثِ کبس هی سًٍذ.  (int)یب کلوِ  (char)هقذاس دادى یب ؿیفز دادى ٍ ػبیش اػوبل ثش سٍی هقبدیشی کِ دس یک ثبیز 

یب ػبیش اًَاع دیچیذُ ثِ کبس ثشد. ػولگشّبی ثیشی  float ،double ،long double  ٍvoidػولگشّبی ثیشی سا ًوی سَاى ثب اًَاع 

 دس ػذٍل صیش آهذُ اًذ.
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 جدٍل: ػولگرّبی بیتی

 ًبم ػولگر
& 

 

| 

Λ  
 

    
 

>> 
 

<< 

                                    ٍَ(AND) 

 (OR)یب                                        

 (XOR)یبی اًحلبسی                  

 (Not)ًقین                                 

 (right shift)ؿیفز ثِ ساػز       

 (left shift)ؿیفز ثِ چخ             

 *ٍ  &. ػولگرّبی 7-4-1

ّوبًٌَس کِ گفشِ ؿذ، هشغیشّب ًبهی ثشای کلوبر حبفظِ اًذ ٍ کلوبر حبفظِ ًیض داسای ؿوبسُ سدیف هی ثبؿٌذ کِ هب آًْب سا آدسع 

ًیض ثشای دػششػی غیشهؼشقین ثِ  *هی سَاًین ثِ آدسع هشغیشّب دػششػی داؿشِ ثبؿین. ػولگش  &هی ًبهین. ثب اػشفبدُ اص ػولگش 

ٍ ثب  xقشاس داؿشِ ثبؿذ، اص ًشیق آدسع  pدس  xحبفظِ هَسد اػشفبدُ قشاس هی گیشد. ثِ ػٌَاى هظبل، اگش فشم کٌین آدسع هشغیش 

صیش سا ثبؿذ، دػشَسار  xهی سَاًذ حبٍی آدسع  pدػششػی دیذا کٌین. ثب فشم ایٌکِ  xهی سَاًین ثِ هحشَیبر  *اػشفبدُ اص ػولگش 

 دس ًظش ثگیشیذ:

P = & x;  قشاس هی گیشد p دس xآدسع 

* P = 5;   هی ؿَد. 5ثشاثش ثب (x اػز$ّوبى   p ػبیی کِ آدسع آى دس 

* M= *p;  .قشاس هی گیشد m # دس 5اػز$   p هحشَیبر ػبیی کِ آدسػؾ دس 

 . ػولگر ؟8-4-1

یب ًبدسػشی#، ًشیؼِ ػجبسر دیگش سا دس هشغیشی قشاس هی  ایي ػولگش، ػجبسسی سا اسصیبثی کشدُ، ثش اػبع اسصؽ آى ػجبسر$دسػشی

 دّذ:

 ; هشغیش <1ػجبسر>؟  <2ػجبسر >:  <3ػجبسر >

دس هشغیش قشاس هی گیشد ٍگشًِ هقذاس اسصیبثی ؿذُ  <2ػجبسر >داسای اسصؽ دسػشی ثبؿذ، هقذاس اسصیبثی ؿذُ  <1ػجبسر >اگش 

 سا دس ًظش ثگیشیذ: دس هشغیش قشاس خَاّذ گشفز. دػشَسار صیش <3ػجبسر >
Int x, y; 

X= 5; 

Y=x>5 ? x*2: x * 5; 

 دس ایي دػشَسار، هَاسد صیش سا داسین:

< 1ػجبسر  > : x> 5 

< 2ػجبسر  > : x * 2 

< 3ػجبسر  > : x * 5 

اػز، دس  5×5;25کِ ثشاثش ثب  <3ػجبسر >ثضسگشش ًیؼز. ثٌبثشایي هقذاس  5اص  xداسای اسصؽ ًبدسػشی اػز، صیشا  <1ػجبسر >

 قشاس هی گیشد. yهشغیش 

 ‘(. ػولگر کبهب)9-4-1

 ایي ػولگش ثشای اًؼبم چٌذ ػول دس یک دػشَس ثِ کبس هی سٍد ٍ سٍؽ کبسثشد آى ثِ كَسر صیش اػز:

 <( = متغیر1< و >عبارت 2>عبارت $;
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هی سَاًذ  <2ػجبسر >اسصیبثی هی ؿَد ٍ  <1ػجبسر >دس اسسجبى اػز. ثِ ًَسی کِ، اثشذا  <2ػجبسر >ثِ ًحَی ثب  <1ػجبسر >

 دس هشغیش قشاس هی گیشد. دػشَسار صیش سا دس ًظش ثگیشیذ: <2ػجبسر >اص ًشیؼِ آى اػشفبدُ کٌذ ٍ حبكل 
Int x, y; 

Y=(x=2, x* 4/2); 

 دس ایي دػشَسار هَاسد ریل سا داسین:

< 1ػجبسر  > : x= 2 

< 2ػجبسر  > : x * 4/2 

قشاس  yدس  4ؿشکز کشدُ، حبكل آى، یؼٌی  x*4/2قشاس هی گیشد ٍ ایي هقذاس دس هحبػجِ ػجبسر  xدس  2س هقذا <1ػجبسر >دس 

 هی گیشد.

 sizeof. ػولگر 11-4-1

ایي ػولگش، یک ػولگش صهبى سشػوِ اػز ٍ هی سَاًذ ًَل یک هشغیش یب ًَع دادُ سا ثش حؼت ثبیز سؼییي کٌذ. اگش ثب کبهذیَسشی 

چٌذ ثبیشی اػز،ثب ایي ػولگش هی سَاًیذ ثِ آى دی ثجشیذ. ایي ػولگش ثِ كَسسْبی  intکبس هی کٌیذ ٍ ًوی داًیذ اًَاع آى، هظالً ًَع 

 صیش ثِ کبس هی سٍد: 

Sizeof    هشغیش; 

Sizeof    #ًَُع داد$; 

ّوبًٌَس کِ دس ًحَُ کبسثشد ایي ػولگش هی ثیٌیذ، ٍقشی ثشای سؼییي ًَل ًَع دادُ ثِ کبس هی سٍد، ًَع دادُ ثبیذ دس داخل دشاًشض 

 قشاس گیشد. دػشَسار صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:

Int x, y, m; 

X = sizeof y; 

M = sizeof (float); 

قشاس هی دّذ  xسا هحبػجِ کشدُ ٍ دس  yسا اص ًَع كحیح سؼشیف هی کٌذ. دػشَس دٍم ًَل هشغیش  x  ٍy  ٍmػِ هشغیش  دػشَس اٍل،

قشاس هی دّذ. ثؼذاً کِ سٍؽ چبح هشغیشّب سا یبد گشفشیذ، هی سَاًیذ ثب  mسا هحبػجِ کشدُ ٍ دس  floatٍ دػشَس ػَم، ًَل ًَع 

 دی ثجشیذ. floatًَع  ٍ y، ثِ ًَس هشغیش x  ٍmچبح هشغیشّبی 

 . ػولگر )(11-4-1

 دشاًشضّب ػولگشّبیی ّؼشٌذ کِ سقذم ػوگشّبی داخل خَد سا ثبال هی ثشًذ. ثِ ػٌَاى هظبل، ػجبسر صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:

Y= 4*2/ (3+1) + (6+(7-2)) 

ثشای اسصیبثی ایي ػجبسر، ثبیذ اثشذا ػجبسر هَػَد دس داخلی سشیي دشاًشض سا اسصیبثی کشد. دس ایي ػجبسر، سشسیت اًؼبم ػولیبر ثِ 

، ػولگش سقؼین قشاس داسد کِ ػولًَذ ثؼذی آى 2اػز. ثؼذ اص  8هشة هی ؿَد کِ حبكل آى  2دس  4ایي كَسر اػز: اثشذا ػذد 

ثب یک ػوغ ؿذُ،  3ذم ػولگش & هَػَد دس آى، اص سقذم ػولگش سقؼین ثیـشش هی ؿَد ٍ دس ًشیؼِ دس داخل دشاًشض اػز. لزا سق

اػز. ػولگش ثؼذی، & اػز ٍلی ثؼذ  2سقؼین هی ؿَد ٍ حبكل آى  4$کِ قجالً هحبػجِ ؿذ# ثش 8اػز. اکٌَى، هقذاس  4حبكل آى 

 6ثب  5اػز ٍ  5کن هی ؿَد کِ هقذاس آى  7اص  2سش اػز، اثشذا اص آى دشاًشض آهذُ اػز. چَى سقذم ػولگشّبی هَػَد دس دشاًشض ثبال

قشاس  yاػز کِ دس  13کِ اص قجل هحبػجِ ؿذ ػن هی ؿَد ٍ حبكل ػجبسر  2اػز ٍ ثب هقذاس  11ػوغ هی ؿَد کِ حبكل آى 

 هیگیشد.
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 جدٍل: تقدم ػولگرّب در حبلت کلی

 ()ثبالسشیي سقذم                                                         

                                             -- sizeof&&!   

                                                                    * / % 

                                                                         + - 
                                                                  << >> 

                                                             <<= >>= 
                                                                = = ! = 

                                                                         & 
                                                                            

                                                                            | 
                                                     &&  

                                                          || 
 ؟                                                          

 = % = / = * = - =+=دبییي سشیي سقذم          

 . رٍش ایجبد برًبه6-1ِ

 ، ثبیذ هَاسد صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:Cثشای ًَؿشي ثشًبهِ دس 

 سؼییي ًیبصهٌذیْبی هؼئلِ -1

 سحلیل هؼئلِ -2

 ًشاحی الگَسیشن حل هؼئلِ -3

 دیبدُ ػبصی الگَسیشن -4

 سؼز ٍ کٌششل ثشًبهِ -5

 ًگْذاسی ٍ ًَػبصی ثشًبهِ -6

 . تحلیل هسئل2-6-1ِ

 حؼبة کٌذ. داًـؼَیی هی خَاّذ ثب داًؼشي ًَل ٍ ػشم هؼشٌیل، هؼبحز آى سا

 ٍسٍدی ّب ٍ خشٍػی ّبی هؼئلِ ثب اػشفبدُ اص کلوبسی کِ دشسًگ ؿذُ اًذ هـخق هی گشدد:

 ٍرٍدی ّبی هسئلِ

 ًَل هؼشٌیل 

 ػشم هؼشٌیل 

 خرٍجی ّبی هسئلِ

 هؼبحز هؼشٌیل 

فشهَل ٍقشی ٍسٍدی ّب ٍ خشٍػی ّبی هؼئلِ هـخق ؿذ، ثبیذ فشهَل ّبیی سذٍیي ؿَد کِ ساثٌِ ثیي آًْب سا هـخق کٌذ. 

 هحبػجِ هؼبحز هؼشٌیل ثِ كَسر صیش اػز:

ًَل هؼشٌیل ; هؼبحز هؼشٌیل× ػشم هؼشٌیل   

دس ثؼوی اص هَاسد هوکي اػز ساثٌِ ثیي ٍسٍدیْب ٍ خشٍػیْب ثِ ایي ػبدگی هـخق ًـَد ٍ ًیبص ثِ فشهْب ٍ سؼْیالر خبكی 

 ًبم داسد. 1كَسر هؼئلِ، اًشضاع ثبؿذ. فشایٌذ اػشخشاع هشغیشّبی هؼئلِ ٍ سؼییي سٍاثي ثیي آًْب اص ًشیق
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 . طراحی الگَریتن3-6-1

ٍ ػذغ ثشسػی ؿَد کِ آیب  –الگَسیشن  –ًَؿشِ ؿًَذ  1دس ًشاحی الگَسیشن ثشای حل هؼئلِ، الصم اػز قذم ثِ قذم سٍیِ ّبیی

الگَسیشن، هؼئلِ سا ثِ دسػشی حل هی کٌذ یب خیش. ًَؿشي الگَسیشن، هـکل سشیي ثخؾ حل هؼئلِ اػز. ػؼی ًکیٌذ سوبم ػضئیبر 

سا ثِ کبس ثجشیذ. دس سٍؽ ًشاحی ثبال ثِ دبییي، اثشذا هشاحل اكلی  2هؼئلِ سا حل کٌیذ، ثلکِ ػؼی کٌیذ ؿیَُ ًشاحی ثبال ثِ دبییي

هؼئلِ کِ ثبیذ حل ؿًَذ، هـخق هی گشدًذ ٍ ػذغ ثب حل ّش هشحلِ اكلی، کل هؼئلِ حل هی ؿَد. اغلت الگَسیشوْب هؼوَالً 

 هشاحل صیش سا داسا ّؼشٌذ:

 خَاًذى دادُ ّب -1

 اًؼبم هحبػجبر -2

 چبح ًشبیغ -3

اى هظبل، هشحلِ اًؼبم هحبػجبر ٍقشی هشاحل هْن هؼئلِ هـخق ؿذًذ، هی سَاًیذ ّش هشحلِ سا ثِ ًَس ػذاگبًِ حل کٌیذ. ثِ ػٌَ

 هوکي اػز ثِ ثخـْبی کَچکششی سقؼین ؿَد. ایي ػول سا ثْیٌِ ػبصی الگَسیشن گَیٌذ.

 . ًگْداری برًبه9-1ِ

ثشًبهِ ؿبهل اكالح ثشًبهِ ػْز حزف خٌبّبی قجلی ٍ ًَػبصی آى ػْز دبػخگَیی ثِ ًیبصّبی فؼلی اػز.  3ًگْذاسی ٍ ًَػبصی

ػبل یب ثیـشش ًگْذاسی هی کٌٌذ،  5ص ایٌکِ ًَیؼٌذُ ثشًبهِ ای ثِ ػبیی دیگش هٌشقل ؿذ، ثشًبهِ ّبی آى سا سب ثؼوی اص ػبصهبًْب ثؼذ ا

 ٍلی ثِ سذسیغ آى سا اص دٍس خبسع هی کٌٌذ.

 . فرآیٌد آهبدُ سبزی ٍ اجرای برًبه1-9-1ِ

 فشآیٌذ آهبدُ ػبصی ٍ اػشای ثشًبهِ ؿبهل هَاسد صیش اػز:

ٍاسد کشدى ثشًبهِ دس یک هحیي ٍیشاػشبسی ٍ رخیشُ کشدى ثش سٍی دیؼک. فبیل ثشًبهِ ثش سٍی دیؼک، دس کبهذبیلشّبی  -1

C++  ثب دؼًَذcpp َدس کبهذبیلشّبی سَسث ٍ .C  ثب دؼًَذc.رخیشُ هی ؿَد . 

شًشف کشدُ ٍ ثشًبهِ سا دٍثبسُ داؿشِ ثبؿذ، ثبیذ آًْب سا ث 4سشػوِ ثشًبهِ ػْز اؿکبلضدایی آى. اگش ثشًبهِ اؿکبالر ًحَی -2

 سشػوِ کٌیذ. ایي هشحلِ سا آًقذس اًؼبم دّیذ سب کلیِ اؿکبالر ثشًبهِ ثشًشف ؿًَذ.

ایؼبد هی گشدد کِ ثِ صثبى هبؿیي اػز ٍلی قبثل اػشا ًیؼز. ػلشؾ ایي اػز کِ  objدغ اص سشػوِ ثشًبهِ، فبیلی ثب دؼًَذ  -3

 ٌَّص ثخؾ ّبی هخشلف ثشًبهِ ثِ ّن دیًَذ ًخَسدُ اًذ ٍ آدسع دّی آًْب کبهل ًیؼز.

 ا اػز.سـکیل هی ؿَد کِ قبثل اػش exeسا اًؼبم دّیذ. دس ایي هشحلِ، فبیلی ثب دؼًَذ  5دغ اص سشػوِ ثشًبهِ، ثبیذ ػول دیًَذ -4
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 خروجی -و ورودی  Cفصل دوم: ساختار برناهه 

اػشفبدُ  include#ثبیذ کبس اسلبل فبیل ّبی ػشآیٌذ سا ثِ ثشًبهِ اًؼبم دّذ. ثشای ایي هٌظَس اص دػشَسی ثِ ًبم  Cثخـی اص ثشًبهِ 

قشاس هی گیشد. ثِ ًَس کلی، ثبیذ ثِ ایي  ()mainهی ؿَد. ایي دػشَس کِ اص دػشَسار دیؾ دشداصًذُ اػز، هؼوَالً قجل اص سبثغ 

ؿشٍع هی ؿًَذ، اػشا هی ؿَد ٍ آًْب سا  #ًکشِ سَػِ داؿشِ ثبؿیذ کِ، دیؾ دشداصًذُ، هششػوی اػز کِ ثب هـبّذُ دػشَساسی کِ ثب 

س ثِ كَسر صیش خشن ًوی ؿَد. ًحَُ کبسثشد ایي دػشَ ;سجذیل هی کٌذ. سَػِ داؿشِ ثبؿیذ کِ ایي دػشَس ثِ  Cثِ دػشَسار صثبى 

 اػز:

#include   <ًبم فبیل ػشآیٌذ> 

 ثِ ثشًبهِ، ثِ كَسر صیش ػول هی ؿَد: stdio.hثِ ػٌَاى هظبل، ثشای اهبفِ کشدى فبیل 
#include  <stdio.h> 

 ثِ ًکبر صیش سَػِ کٌیذ: include#دس هَسد دػشَس 

  ثیي#  ٍinclude .ًجبیذ فبكلِ ای ٍػَد داؿشِ ثبؿذ 

  ٍ ًجبیذ فبكلِ ای ٍػَد داؿشِ ثبؿذ. <ٍ   <ػالئن ثیي ًبم فبیل 

  هشٍسی اػز. <ٍ  >رکش ػالئن 

 ()printf. چبپ اطالػبت بب تببغ 1-1-2

قشاس داسد، ثشای چبح اًالػبر دس كفحِ ًوبیؾ ثِ کبس هی سٍد. اگش ایي سبثغ ثب هَفقیز اػشا  stdio.hکِ دس فبیل  ()printfسبثغ 

ؿَد، سؼذاد کبساکششّبیی سا کِ ثِ خشٍػی هٌشقل ؿذُ اًذ ثشهیگشداًذ ٍ دس كَسر ثشٍص خٌب، یک ػذد هٌفی سا ثشهیگشداًذ. ًحَُ 

 کبسثشد ایي سبثغ ثِ كَسر صیش اػز:

Printf("<1ػجبسر>, < 2سر ػجب >) 

 هی سَاًذ ؿبهل هَاسد صیش ثبؿذ: >1ػجبسر <اًالػبسی اػز کِ ثبیذ ثِ خشٍػی هٌشقل ؿًَذ ٍ  >2ػجبسر <دس ایي سبثغ، 

 اًالػبسی کِ ثبیذ ػیٌبً دس خشٍػی چبح ؿًَذ. -1

ِ خشٍػی رکش ؿذُ اًذ ٍ ثبیذ ث >2ػجبسر <کبساکششّبی سؼییي کٌٌذُ فشهز خشٍػی، ایي کبساکششّب ًَع اًالػبسی سا کِ دس  -2

، ثشای چبح اػذاد اػـبسی ثِ کبس f%ثشًٍذُ، هـخق هیکٌٌذ. کبساکششّبی فشهز ثب ػالهز " ؿشٍع هی ؿًَذ. ثِ ػٌَاى هظبل 

 هی سٍد. 

اًالػبر سا هـخق هی کٌٌذ. ایٌکِ آیب سوبم اًالػبر دس یک ػٌش ثبؿٌذ  کبساکششّبی کٌششلی. ایي کبساکششّب ؿکل خشٍػی -3

آیب اًالػبر ثب فبكلِ خبكی اص یکذیگش چبح ؿًَذ یب خیش، ٍ هَاسدی اص ایي قجیل، سَػي  یب دس چٌذ ػٌش چبح ؿًَذ،

هَػت هیـَد سب ػٌش  n\ؿشٍع هی ؿًَذ. ثِ ػٌَاى هظبل  \کبساکششّبی کٌششلی هـخق هی ؿَد. کبساکششّبی کٌششلی ثب 

 ص ػٌش ػذیذی آغبص گشدد. ػبسی$ػٌشی کِ فؼالً دس حبل ًَؿشي دس آى ػٌش ّؼشین#، سد ؿَد ٍ چبح اًالػبر ا

ثِ كَسر صیش  ()printfهی سَاًذ ٍػَد ًذاؿشِ ثبؿذ. ثِ ػجبسر دیگش، سبثغ  >2ػجبسر <، ()printfسَػِ داؿشِ ثبؿیذ کِ دس سبثغ 

 ًیض قبثل اػشفبدُ اػز:

Printf("< 1ػجبسر  >") 

 . هشبّدُ صفحِ خرٍجی برًبه2-1-2ِ

اگش ثشًبهِ ّبیی سا کِ سبکٌَى دس ایي فلل ًَؿشِ ؿذ، دس کبهذیَسشسبى اػشا کشدُ ثبؿیذ، دیذیذ کِ دغ اص سَلیذ خشٍػی ثشًبهِ، 

کبهذیَسش ػشیؼبً ثِ ثشًبهِ ثشهیگشدد. لزا خشٍػی ثشًبهِ سا ًوی سَاًیذ هـبّذُ کٌیذ. خشٍػی ثشًبهِ دس كفحِ ای غیش اص كفحِ ای 

خ هی کٌیذ سَلیذ هی ؿَد. آى كفحِ سا كفحِ خشٍػی هی ًبهین، اهب خَة اػز کِ ثشًبهِ دغ اص سَلیذ کِ ثشًبهِ سبى سا سبی

خشٍػی، دس كفحِ خشٍػی ثبقی ثوبًذ سب دغ اص هـبّذُ خشٍػی، ثشای ثشگـشي ثِ ثشًبهِ، کلیذی فـبس دادُ ؿَد. ثشای ایي هٌظَس 
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 conio.hظش فـشدى کلیذی اص كفحِ کلیذ هی هبًذ. الگَی ایي سبثغ دس فبیل اػشفبدُ کٌیذ. ایي سبثغ هٌش ()getchهی سَاًیذ اص سبثغ 

اػشفبدُ ًوی  ()getchقشاس داسد. ایي سبثغ کبسثشد دیگشی ًیض داسد کِ دس اداهِ ثحض خَاّذ ؿذ. سَػِ داؿشِ ثبؿیذ کِ اگش اص سبثغ 

ذ ٍ دغ اص هـبّذُ اًالػبر، ثب فـشدى کلیذ ثِ كفحِ خشٍػی ثشٍی %ALT+Fکٌیذ، دغ اص اػشای ثشًبهِ هی سَاًیذ ثب کلیذ 

Enter.ثِ كفحِ ثشًبهِ ثشگشدیذ ، 

 . پبک کردى صفحِ خرٍجی3-2-1

اگش چٌذ ثشًبهِ سا اػشا کٌیذ ٍ ّش ثشًبهِ خشٍػی خبف خَدؽ سا سَلیذ کٌذ، كفحِ خشٍػی حبٍی اًالػبر هشؼذدی خَاّذ ؿذ. 

َسد هٌبلؼِ ٍ ثشسػی قشاس دّیذ. ثٌبثشایي، ثْشش اػز دس ّش ثبس اػشای ثشًبهِ، ثِ ًَسی کِ ثِ ساحشی ًوی سَاًیذ خشٍػی ثشًبهِ سا ه

قشاس  conio.hثِ ّویي كَسر اػشفبدُ هی ؿَد. ایي سبثغ دس فبیل  ()clrscrكفحِ خشٍػی دبک ؿَد. ثشای ایي هٌظَس اص سبثغ 

 داسد.

 . اًتقبل هکبى ًوب در صفحِ خرٍجی4-1-2

گبّی هوکي اػز ثخَاّیذ هکبى ًوب سا دس كفحِ خشٍػی ثِ هحل خبكی هٌشقل کٌیذ ٍ اًالػبر سا اص آًؼب دسیبفز ٍ یب دس آًؼب 

چبح کٌیذ. ثشای  10ٍ ػشَى  6ثخَاًیذ ٍ دس ػٌش  10ٍ ػشَى  5سا اص ػٌش  xچبح کٌیذ. ثِ ػٌَاى هظبل، هوکي اػز ثخَاّیذ ػذد 

 قشاس داسد ٍ ثِ كَسر صیش اػز: conio.hفبدُ هی ؿَد. الگَی ایي سبثغ دس فبیل اػش ()gotoxyایي هٌظَس اص سبثغ 

X  ٍ ؿوبسُ ػشَىy  ؿوبسُ ػٌشی اػز کِ هکبى ًوب ثِ آًؼب هٌشقل هی ؿَد. ثِ ػٌَاى هظبل، دػشَسgotoxy(40,10);  هکبى ًوب

 هٌشقل هی کٌذ. 10ٍ ػٌش  40سا ثِ ػشَى 

 long , short. چبپ اػداد ًَع 5-1-2

ثشای چبح  d$ال# ثِ ّوشاُ lی اػشفبدُ هی ؿَد. کبساکشش ، اص کبساکششّبی خبكshort  ٍlongثشای چبح اًالػبر ػذدی اص ًَع 

سا هی سَاى ثب  h  ٍlثِ کبس هی سٍد. هوٌبً، کبساکششّبی  shortثشای چبح هقبدیش  dثِ ّوشاُ  hٍ کبساکشش  longهقبدیش 

 کبس ثشد. ًیض ثِ d ،i ،o  ٍuکبساکششّبی فشهز 

 هثبل 

 سا دس خشٍػی ًوبیؾ هی دّذ. long  ٍshort intثشًبهِ ای کِ هقبدیش 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

Int main() 

{ 

Short int x= 15; 

Long int m=35789; 

Clrscr() 

Printf("\n x=%hd, m=%ld", x, m); 

Getch() 

Return 0; 

} 

 . ٍرٍدی ٍ خرٍجی کبراکترّب2-2

، سَاثغ Cهی سَاى ٍسٍدی ٍ خشٍػی کبساکششّب سا اًؼبم داد. ٍلی دس  ()scanf()  ٍprintfّوبًٌَس کِ دیذیذ، ثب اػشفبدُ اص سَاثغ 

اػز. دس ایي  ()scanf()  ٍprintfخبكی ثشای ٍسٍدی ٍ خشٍػی کبساکششّب هٌظَس ؿذ کِ کبس کشدى ثب آًْب ساحز سش اص سَاثغ 

 د ثشسػی قشاس هی دّین.ثخؾ، سؼذادی اص آًْب سا هَس
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 ()getche() , getch. خَاًدى کبراکتر بب تَابغ 1-2-2

قشاس داسًذ ٍ ًحَُ کبسثشد آًْب ثِ  conio.hقشاس هی دٌّذ. ایي سَاثغ دس فبیل  ایي سَاثغ، کبساکششی سا اص ٍسٍدی خَاًذُ دس هشغیشی

 كَسر صیش اػز:

 ;()getch = هشغیش

 ;()getche = هشغیش 

ثشًبهِ ثِ ایي دػشَسار هی سػذ، هٌشظش هی هبًذ سب کلیذی اص كفحِ کلیذ فـبس دادُ ؿَد. دس ایي كَسر، کبساکشش هؼبدل آى ٍقشی 

 کلیذ، دس هشغیش قشاس هی گیشد. ایي سَاثغ ثِ كَسر صیش ًیض قبثل اػشفبدُ اًذ.
Getch(); 

Getche(); 

یذ فـبس دادُ ؿَد. دغ اص فـشدى کلیذ، اػشای ثقیِ دػشَسار ثشًبهِ دس ایي كَسر، ثشًبهِ هٌشظش هی هبًذ سب کلیذی اص كفحِ کل

 اداهِ هی یبثذ.

ػکغ الؼولی دس كفحِ ًوبیؾ ًذاسد. یؼٌی ٍقشی کلیذی فـبس دادُ ؿذ، کبساکشش هؼبدل آى دس كفحِ ًوبیؾ ظبّش  ()getchسبثغ 

دغ اص خَاًذى کبساکشش آى سا دس كفحِ ًوبیؾ ًیض ظبّش هی کٌذ. هوٌبً دس ایي سَاثغ ًیبص ثِ  ()getcheًوی ؿَد. دس حبلی کِ سبثغ 

 Enterکلیذ  ، دغ اص ٍاسد کشدى کبساکشش،()scanfًیؼز. دس حبلی کِ ٌّگبم خَاًذى کبساکشش اص ًشیق سبثغ  Enterفـشدى کلیذ 

 ًیض ثبیذ فـبس دادُ ؿَد.

 ()getchar. خَاًدى کبراکتر بب تببغ 2-2-2

 stsio.hثشای خَاًذى کبساکشش اص كفحِ کلیذ ثِ کبس هی سٍد. ایي سبثغ دس فبیل  ()getch()  ٍgetcheایي سبثغ ًیض ّوبًٌذ سَاثغ 

 قشاس داسد ٍ ًحَُ کبسثشد آى ثِ كَسر صیش اػز:

 ;()getchar = هشغیش

ًیض فـبس دادُ ؿَد. ایي سبثغ کبساکشش خَاًذُ ؿذُ سا دس  enterسَػِ داؿشِ ثبؿیذ کِ دس ایي سبثغ، دغ اص ٍسٍد کبساکشش، ثبیذ کلیذ 

 كفحِ ًوبیؾ ًیض ظبّش هی کٌذ.

 ()putch()  ٍputchar. ٍشتي کبراکتر بب تَابغ 3-2-2

ٍ سبثغ  conio.hدس فبیل  ()putchایي سَاثغ هی سَاًٌذ یک کبساکشش یب یک هشغیش کبساکششی سا دس كفحِ ًوبیؾ چبح کٌذ. سبثغ 

putchar() س فبیل دstdio.h :قشاس داسد ٍ ثِ كَسر صیش ثِ کبس هی سًٍذ 

Putch (هشغیش); 

Putch ('کبساکشش'); 

Putchar(هشغیش); 

Putchar('کبساکشش'); 

 سا دس خشٍػی چبح هی کٌذ: 'a'ثِ ػٌَاى هظبل، دػشَسار صیش، کبساکشش 

Putch ('a'); 

Putchar ('a'); 

 هثبل

 خَاًذُ، ثب كذٍس دیبهی آى سا دس خشٍػی چبح هی کٌذ.ثشًبهِ ای کِ کبساکششی سا اص ٍسٍدی 
#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

Int main() 

{ 
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Char ch; 

Clrcr(); 

Printf("\n Enter a character:"); 

Ch=getchar() 

Printf(ch); 

Getch(); 

Return 0; 

} 

 خرٍجی
Enter a character: x 

You typed the character : x 

 ل هثبلتحلی

اٍلیي هشحلِ دس حل هؼئلِ ایي اػز کِ هـخق ؿَد هؼئلِ چِ چیضی سا خَاػشِ اػز. ثبیذ یک ػیؼشن اًذاصُ گیشی دهبی َّا سا 

ثِ ػیؼشن اًذاصُ گیشی دیگشی سجذیل کٌیذ. ػیؼشن فبسًْبیز ثبیذ ثِ ػیؼشن ػلؼیَع سجذیل ؿَد. لزا ٍسٍدی ثشًبهِ، دسػِ حشاسر 

ًٍذاى ثبیذ دهب سا ثش حؼت دسػِ ػلؼیَع ثذاًٌذ. لزا خشٍػی ثشًبهِ، دهبی َّا ثش حؼت دسػِ ثشحؼت فبسًْبیز اػز. ؿْش

، هحلی اص حبفظِ سا هـخق هی کٌذ کِ ٍسٍدی ثشًبهِ دس آى قشاس هی گیشد$دسػِ فبسًْبیز# ٍ farendegػلؼیَع اػز. هشغیش 

 خشٍػی سا ًگِ هی داسد$دسػِ ػلؼیَع#.، هحلی اص حبفظِ اػز کِ ًشیؼِ هحبػجِ ثشًبهِ یب centdegهشغیش 

 ٍرٍدی برًبهِ

 قشاس هی گیشد. farendegٍسٍدی ثشًبهِ، هیضاى دسػِ حشاسر ثش حؼت فبسًْبیز اػز کِ دس هشغیش 

 خرٍجی برًبهِ

 قشاس هی گیشد. centdegخشٍػی ثشًبهِ، دسػِ حشاسر ثش حؼت ػبًشیگشاد اػز کِ دس هشغیش 

 فرهَل هحبسبِ

 دسػِ حشاسر ثش حؼت ػبًشیگشاد دسػِ حشاسر ثش حؼت فبسًْبیز، ثِ كَسر صیش اػز:فشهَل هحبػجِ 

) = ػلؼیَع
 

 
) فبسًْبیز        

 طراحی

 اکٌَى الگَسیشوی ًشاحی هی کٌین کِ هؼئلِ سا حل کٌذ:

 الگَریتن

 دسػِ حشاسر سا ثش حؼت فبسًْبیز ثخَاى -1

 دسػِ حشاسر سا ثِ ػبًشیگشاد سجذیل کي -2

 ػبًشیگشاد سا ًوبیؾ ثذُ.دسػِ حشاسر ثش حؼت  -3

اکٌَى ثبیذ هـخق کٌیذ کِ ّش هشحلِ اص الگَسیشن ًیبص ثِ اكالحبسی داسد یب خیش. هشحلِ اٍل ٍهشحلِ ػَم ًیبص ثِ اكالح ًذاسًذ. 

هشحلِ دٍم ًیض ٍاهح اػز، ٍلی اگش ثِ ػضئیبر دشداخشِ ؿَد، سٍؿي سش هی گشدد. ثب سَػِ ثِ ساثٌِ ثیي دسػِ فبسًْبیز ٍ دسػِ 

 ػلؼیَع، الگَسیشن سا هی سَاى ثِ كَسر صیش اكالح کشد:

 دسػِ حشاسر سا ثش حؼت فبسًْبیز ثخَاى -1

 دسػِ حشاسر سا ثِ ػلؼیَع سجذیل کي -2

)فبسًْبیز# % -32. ساثٌِ ثیي فبسًْبیز ٍ ػلؼیَع ػجبسر اًذ اص: 1-2$
 

 
 ; ػلؼیَع (

 دسػِ حشاسر ثش حؼت ػلؼیَع سا ًوبیؾ ثذَّ -3
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الگَسیشن، دسػِ  2-1ثبؿذ، ثب سَػِ ثِ هشحلِ  50هی کٌین. اگش دسػِ حشاسر ثش حؼت فبسًْبیز ثشاثش ثب اکٌَى الگَسیشن سا سؼز 

 حشاسر ثش حؼت ػلؼیَع ثشاثش اػز ثب:

) = ػلؼیَع
 

 
)             

 دس خشٍػی چبح هی ؿَد. 10دس ًشیؼِ، دس هشحلِ ػَم، ػذد 

 پیبدُ سبزی

ثگَییذ کِ اص چِ طَاثز ٍ هشغیشّبیی اػشفبدُ  Cسجذیل کٌیذ. اثشذا ثبیذ ثِ کبهذبیلش  Cثشای دیبدُ ػبصی الگَسیشن، ثبیذ آى سا ثِ ثشًبهِ 

 سجذیل ًوبییذ. ثشًبهِ ٍ ًوًَِ ای اص اػشای آى دس صیش آهذُ اػز. Cهی کٌیذ ٍ ػذغ ّش قذم الگَسیشن سا ثِ یک یب چٌذ دػشَس 
#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 

Int main() 

{ 

Const int farconst = 32; 

Float farendeg, centdeg; 

Clrscr(); 

Printf("Enter farenheire."); 

Scanf("%f", &farendeg); 

Centdeg= ((float) 5/9) * (farendeg – farconst); 

Printf("Celsius = %5.2f", centdeg); 

Getch(); 

Return 0; 

} 

 خرٍجی
Enter farenheite : 70 

Celsius : 21.11 
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 فصل سوم: حلقه های تکرار و ساختارهای تصوین

 . سبختبرّبی تکرار1-3

 100ػبخشبسّبی سکشاس، سحز ؿشایي خبكی، یک یب چٌذ دػشَس سا چٌذیي ثبس اػشا هی کٌٌذ. ثِ ػٌَاى هظبل، اگش ثخَاّین سؼذاد 

ثبس سکشاس کٌین. ػبخشبسّبی سکشاس دس صثبًْبی  100ػذد سا اص ٍسٍدی ثخَاًین ٍ آًْب سا ثب ّن ػوغ کٌین. ثبیذ ػول خَاًذى ػذد سا 

 هَسد ثشسػی قشاس هی دّین. Cلْبی گًَبگًَی هَسد اػشفبدُ قشاس هیگیشًذ. ایي ػبخشبسّب سا دس صثبى ثشًبهِ ػبصی هخشلف ثِ ؿک

 for. سبختبر تکرار 1-1-3

یکی اص اهکبًبر ایؼبد حلقِ اػز ٍ هؼوَالً دس حبلشی کِ سؼذاد دفؼبر سکشاس حلقِ اص قجل هـخق ثبؿذ، ثِ کبس  forػبخشبس سکشاس 

هشغیشی ٍػَد داسد کِ سؼذاد دفؼبر سکشاس حلقِ سا کٌششل هیکٌذ. ایي هشغیش سا ؿوبسًذُ یب اًذیغ حلقِ هی سٍد. دس ایي ػبخشبس، 

سکشاس هی ًبهین. اًذیغ حلقِ داسای یک هقذاس اٍلیِ اػز ٍ دس ّش ثبس اػشای دػشَسار حلقِ، هقذاسی ثِ آى اهبفِ هی ؿَد. ایي 

اهبفِ هی ؿَد، گبم حشکز گَیٌذ. گبم حشکز هی سَاًذ ػذدی كحیح ٍ هقذاس سا کِ دغ اص ّش ثبس اػشای حلقِ ثِ ؿوبسًذُ 

، ؿشى حلقِ اػز. ؿشى حلقِ هـخق هی کٌذ کِ forاػـبسی، هظجز یب هٌفی ٍ یب کبساکششی ثبؿذ. یکی دیگش اص اػضای حلقِ 

قِ اػشا هی ؿًَذ ٍگشًِ دػشَسار داخل حلقِ سبکی ثبیذ اػشا ؿًَذ. اگش ایي ؿشى داسای اسصؽ دسػشی ثبؿذ، دػشَسار داخل حل

کٌششل ثشًبهِ اص حلقِ سکشاس خبسع هی ؿَد. اًذیغ حلقِ سکشاس هی سَاًذ ػذدی هٌفی، هظجز، كحیح ٍ یب اػـبسی ٍ کبساکششی 

 سا ثِ دٍ ؿکل هی سَاى ثِ کبس ثشد: forثبؿذ. دػشَس 

 forهقذاس اٍلیِ اًذیغ حلقِ#  ;ؿشى حلقِ  ;$گبم حشکز}                         سٍؽ اٍل

 1دػشَس                                                                                                   

 2دػشَس                                                                                                   

 nدػشَس                                                                                                  

                                                                                                                           { 

            } (;;) for                                                                            سٍؽ دٍم:                  

 1دػشَس                                                                                                 

 2دػشَس                                                                                                

 nدػشَس                                                                                                
                                                                                                                             }      

# قشاس داؿشِ ثبؿذ. ٍلی ثشای كشفِ ػَیی دس ًَل ثشًبهِ، دس ایي forهی سَاًذ دس ػٌش ثؼذی$صیش  }دس ّش یک اص دٍ ؿیَُ کبسثشد، 

، چٌبًچِ فقي یک دػشَس دس حلقِ forکشبة ثِ ّویي ؿکل کِ ثیبى ؿذ اػشفبدُ هی ؿَد. دس ّش یک اص سٍؿْبی کبسثشد دػشَس 

 ًیؼز. دس ایي حبلز، ایي دػشَسار ثِ كَسر صیش قبثل اػشفبدُ اًذ: {ٍ  }ٍػَد داؿشِ ثبؿذ، ًیبصی ثِ 

 forهقذاس اٍلیِ اًذیغ حلقِ#  ;ؿشى حلقِ  ;سٍؽ اٍل:                                  $گبم حشکز

 دػشَس;                                                                                                                      

   (;;) for     سٍؽ دٍم:                                                                                                    

 دػشَس ;                                                                                                                        

فبقذ هقذاس اٍلیِ اًذیغ حلقِ، ؿشى حلقِ ٍ گبم حشکز اػز. ایي  forّوبى ًَس کِ هالحظِ هی ؿَد، دس سٍؽ کبسثشد دٍم، 

دػشَس ثشای ایؼبد حلقِ سکشاس ثی ًْبیز$حلقِ سکشاسی کِ ؿشى دبیبى ًذاسد# هَسد اػشفبدُ قشاس هی گیشد. ثشای خبسوِ دادى ثِ 

 سا اص كفحِ کلیذ فـبس داد. CTRL+BREAKاػشای حلقِ سکشاس ثی ًْبیز، ثبیذ کلیذ 
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 قِ ّبی تکرار تَدرتَحل -2-3

ٍقشی حلقِ سکشاسی دس داخل حلقِ سکشاس دیگش قشاس داؿشِ ثبؿذ. هی گَیین کِ حلقِ ّبی سَ دس سَ ایؼبد ؿذُ اًذ. قبًًَی کِ ثش 

دس سَ حبکن اػز ایي اػز کِ، ثِ اصای ّش ثبس اػشای حلقِ سکشاس خبسػی، حلقِ سکشاس داخلی ثِ ًَس کبهل  حلقِ ّبی سکشاس سَ

ؿَد. هوٌبً، اًشْبی حلقِ سکشاس داخلی، صٍدسش اص حلقِ سکشاس خبسػی هـخق هی ؿَد. ثِ ػٌَاى هظبل، دس دػشَسار صیش،  اػشا هی

 ، حلقِ سکشاس داخلی اػز:j، حلقِ خبسػی ٍ حلقِ سکشاس ثب اًذیغ iحلقِ سکشاس ثب اًذیغ 
For (i=0; i<5; i++)} 

        …  

        For (j=0; j< 6; j++) { 

                … 

        } 

        … 

} 

 for. ػولگر کبهب ٍ حلقِ 3-3  

قبثلیز اًؼٌبف ثیـششی هی ثخـذ. ثب اػشفبدُ اص ایي  for# دس فلل یک هَسد ثشسػی قشاس گشفز. ایي ػولگش ثِ حلقِ ,ػولگش کبهب $

ثب ّن سشکیت کشد. ػجبسار ثِ سشسیت قشاس گشفشي،  ػولگش، هی سَاى دس قؼوز هقذاس اٍلیِ حلقِ ٍ گبم حشکز، دٍ یب چٌذ ػجبسر سا

 ٍ اص چخ ثِ ساػز اسصیبثی هی ؿًَذ. ثِ ػٌَاى هظبل، دػشَس صیش سا دس ًظش ثگیشیذ:

For (I = 0, m + = I, i< 10; i+ +, m ++){ 

} 

ٍ یک ٍاحذ ثِ  iسا هقذاس اٍلیِ هی دّذ ٍ دٍهیي کبهب، دس ّش سکشاس، یک ٍاحذ ثِ  i  ٍmدس ایي حلقِ سکشاس، اٍلیي کبهب، دٍ هشغیش 

m .اهبفِ هی کٌذ 

 while. سبختبر تکرار 4-3

یکی دیگش اص اهکبًبسی اػز کِ ثشای سکشاس اػشای دػشَسار ثِ کبس هی سٍد. ایي ػبخشبس ثِ كَسسْبی صیش  whileػبخشبس سکشاس 

 قبثل اػشفبدُ اػز:

 whileسٍؽ اٍل:                                                          $ؿشى# 

 دػشَس ;                                                                    

 

 while$ؿشى#  }سٍؽ دٍم:                                                      

 1دػشَس                                                                        

 2دػشَس                                                                        

                                                                             . 

                                                                             . 

                                                                             . 

 nدػشَس                                                                        
                                                                                         } 

قشاس داد. دغ اص ایٌکِ  {ٍ  }ّوبى ًَس کِ هالحظِ هی کٌیذ، ٍقشی دػشَسار سکشاس ؿًَذُ، ثیؾ اص یکی ثبؿٌذ، ثبیذ آًْب سا دس ثیي 

ى داسای اسصؽ دسػشی ثبؿذ، دػشَسار حلقِ اػشا هی اػشای ثشًبهِ ثِ ایي دػشَس سػیذ، ؿشى حلقِ سؼز هی ؿَد. اگش ایي ؿش

ؿًَذ ٍگشًِ کٌششل ثشًبهِ اص حلقِ سکشاس خبسع هی ؿَد. ثشای ایٌکِ حلقِ خبسوِ دیذا کٌذ، ؿشى حلقِ ثبیذ دس داخل حلقِ سکشاس 

ِ یبثذ. اگش ؿشى حلقِ ًقن ؿَد. یؼٌی ثبیذ ؿشایٌی دس داخل حلقِ فشاّن ؿَد سب ؿشى حلقِ اسصؽ ًبدسػشی دیذا کٌذ ٍ حلقِ خبسو
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ّویـِ دسػز ثبؿذ$ّیچگبُ ًقق ًـَد#، حلقِ سکشاس ثی ًْبیز ایؼبد هی ؿَد. دس اداهِ، هظبلی سا دس ایي هَسد هـبّذُ خَاّیذ 

 کشد.

 هثبل

خشن هی  Enterثشًبهِ ای کِ ػولِ ای سا اص ٍسٍدی خَاًذُ، سؼذاد کبساکشش ػولِ سا ؿوبسؽ هی کٌذ.  اًشْبی ػولِ ثِ کلیذ 

 سؼذاد کبساکششّبی ٍسٍدی اػز. count. دس ایي ثشًبهِ، ('r\')َدؿ
#include <stdio.h> 

#include <conio.h) 

Int main() 

{ 

           Int count = 0; 

           Clrscr(); 

           Printf("type a statement and ENTER to end:"); 

           While(getche()  !='\r'\) 

                    Count + +; 

            Printf("\n length of statement is: %d", count); 

            Getch(); 

            Return 0; 

} 

 خرٍجی
Type a statement and ENTER to end: 1 learn C language. 

Length of statement is : 19 

 do … while. سبختبر تکرار 1-4-3

، ؿشى حلقِ دس اثشذای حلقِ whileاػز؛ ثب ایي سفبٍر کِ دس ػبخشبس  whileهبًٌذ ػبخشبس سکشاس  do … whileػبخشبس سکشاس 

ؿشى حلقِ دس اًشْبی حلقِ سؼز هی گشدد. ثٌبثشایي، دػشَسار هَػَد دس حلقِ  do…whileسؼز هی ؿَد، دس حبلی کِ دس 

do…whileؿًَذ. ، دس ّش حبل، حذاقل یک ثبس اػشا هی 

 . سبختبرّبی تصوین6-3

ّوبًٌَس کِ دیذیذ، ػبخشبسّبی سکشاس، ثشای سکشاس اػشای دػشَسار هَسد اػشفبدُ قشاس هی گیشًذ. اهب اگش ثخَاّین، سحز ؿشایٌی، 

سؼذادی اص دػشَسار اػشا ؿًَذ ٍ یب سؼذادی دیگش اص دػشَسار اػشا ًـَد، ثبیذ اص ػبخشبسّبی سلوین اػشفبدُ کٌین. ایي ػبخشبسّب 

چٌذیي ػبخشبس سلوین  Cَسر دسػز ثَدى ؿشى، هؼوَػِ ای اص دػشَسار سا اًؼبم هی دٌّذ. دس صثبى ؿشًی سا سؼز کشدُ دس ك

 ٍػَد داسد کِ آًْب سا دس ایي ثخؾ ثشسػی هی کٌین.

 if. سبختبر تصوین 1-6-3

اسصؽ کِ ًبم دیگشؽ، دػشَس اًشقبل کٌششل ؿشًی اػز، ؿشًی سا سؼز هی کٌذ ٍ دس كَسسی کِ آى ؿشى داسای  ifػبخشبس 

 دسػشی ثبؿذ، هؼوَػِ ای اص دػشَسار سا اػشا هی کٌٌذ. 
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 ایي دػشَس ثِ كَسر صیش ثِ کبس هی سٍد:

 ifسٍؽ اٍل:                                                   $ؿشى# 

 دػشَس;                                                              

                                                                         Else 
 دػشَس;                                                            

 if$ؿشى#  }سٍؽ دٍم:                                                 

 1دػشَس                                                             

 2دػشَس                                                             

                                                                 ... 

 nدػشَس                                                             
                                                                              } 

                                                                  Else { 

 n1دػشَس                                                        

 n2دػشَس                                                        

                                                          ... 

 nدػشَس                                                       
                                                                            } 

ٍگشًِ دػشَس یب دػشَسار  ifثبؿذ، دػشَس یب دػشَسار ثؼذ اص  دس ّش یک اص سٍؿْبی کبسثشد، چٌبًچِ ؿشى هَسد ثشسػی دسػز

 ifقشاس گیشًذ. دػشَس  {ٍ  }ثیبیٌذ، آى دػشَسار ثبیذ دس ثیي  elseیب  ifاػشا هی ؿًَذ. اگش ثیؾ اص یک دػشَس ثؼذ اص  elseثؼذ اص 

اػشا هی ؿًَذ  ifدػشَسار ثؼذ اص ثبؿذ. دس ایي كَسر، چٌبًچِ ؿشى هَسد ثشسػی، دسػز ثبؿذ،  elseهی سَاًذ فبقذ قؼوز 

 خبسع هی ؿًَذ. ifٍگشًِ ثذٍى اػشای ایي دػشَسار، کٌششل اػشای ثشًبهِ اص 

 هثبل

ثشًبهِ ای کِ ثب خَاًذى یک ػولِ اص ٍسٍدی، سؼذاد کبساکششّب ٍ کلوبر هَػَد دس ػولِ سا ؿوبسؽ هی کٌذ. کلوبر ثب فبكلِ 

(space)  اص ّن ػذا ؿذُ اًذ ٍ اًشْبة ػولِ ثِ کلیذEnter  خشن هی ؿَد. هشغیشcharcount  سؼذاد کبساکششّب ٍ هشغیش

wordcount  ٍ سؼذاد کلوبر ػولِ سا ؿوبسؽ هی کٌذch .کبساکششی اػز کِ اص ٍسٍدی خَاًذُ هی ؿَد 
#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

Int main () 

{ 

Int charcount = 0, wordcount = 0, 

Char ch; 

Clrscr(); 

Printf("\n Enter a statement(ENTER):"); 

While((ch = getche() ! = '\r'){ 

     Charcount + +; 

      If(ch = = ' ') 

           Wordcount + +; 

      }//end of while 

       Printf("\ncharcount= %d, wordcount = %d, charcount, wordcount+1) 

       Getch (); 

       Return 0; 
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} 

 خرٍجی
Enter a statement (ENTER): This book is my favourite. 

Character count = 26, wordcount = 5 

 

 

 

 

 

 برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کامل با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

33090966-33090936-906 -90630006393 

 :خریذ اینترنتی
Shop.nokhbegaan.ir 

 


