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برنامه نويسي 
)الگوريتم و فلوچارت(

 را مساله يك حل مراحل كه دستورالعملها از اي مجموعه به  :الگوريتم
 پايان و مراحل ترتيب داراي كرده، بيان كافي جزئيات و دقيق زبان با

.گويند مي الگوريتم باشد، مشخصي پذيري

.ابهام بدون :دقيق زبان

.باشند تفسير قابل دستورات تمام :كافي جزئيات

.است مهم اجرا لحاظ از دستورات ترتيب :مراحل ترتيب

.يابد خاتمه الگوريتم معين زمان در :پذيري پايان

الگوريتم
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باشند )محدود( متناهي مراحل تعداد :بودن متناهي.

باشند روشن دقيقا اجرا مراحل :بودن ابهام فاقد و روشن.

باشد داشته ورودي چند تواند مي الگوريتم :وروديها بودن مشخص.

باشد داشته خروجي چند تواند مي الگوريتم :خروجيها بودن مشخص.

برنامه در دستورات تاثيرگذاري :بودن موثر.

ويژگيهاي الگوريتم

حلقه - شرطي - جايگزيني و محاسباتي - خروجي - ورودي - پايان - شروع 

دستورالعملهاي الگوريتم

شروع -1
2- a ،b  وc را از ورودي دريافت كن
3- avg(a+b+c)/3

را نمايش بده avgمقدار  -4
پايان-5

 1الگوريتم 

 را آن معدل كرده، دريافت را دانشجو يك نمره سه كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش را نتيجه و كرده محاسبه
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شروع -1
2- r را از ورودي دريافت كن
3- s 4*3.14*r*r

4- v 4/3*3.14*r*r*r

را نمايش بده vو  sمقدار  -5
پايان -6

 2الگوريتم 

 را آن حجم و مساحت كرده، دريافت را كره يك شعاع كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش و كرده محاسبه

شروع -1
2- a ،b ،cو ،d را از ورودي دريافت كن
3- S a3+b3+c3+d3

را نمايش بده sمقدار  -4
پايان -5

 3الگوريتم 

  حاصل كرده، دريافت را dو ،a، b، c عدد چهار كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش و كرده محاسبه را S=a3+b3+c3+d3 عبارت
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جدول رديابي

.كرد استفاده رديابي جدول از بايد الگوريتم رديابي براي

 از رديابي .شود مي گرفته نظر در ستون يك متغير هر براي جدول اين در

  مرحله تا  متغيرها اوليه مقادير گرفتن نظر در با و شده شروع الگوريتم ابتداي

 در الگوريتم اجراي زمان در متغيرها جديد مقادير .شود مي داده ادامه پايان

 درست كه شود مي بررسي نهايي خروجي سپس .شود مي نوشته مربوطه ستون

.خير يا است

 خروجي و كرده ترسيم13 ،8 ،18 عدد سه براي را زير الگوريتم رديابي جدول

.كنيد اعالم را
شروع -1
2- a ،b  وc را از ورودي دريافت كن
3- avg(a+b+c)/3

را نمايش بده avgمقدار  -4
پايان-5

avg c b a 

13 13 8 18

شروع -1
2- w را از ورودي دريافت كن
3- b 3*w/100

4- m 4*w/100

5- net w-(b+m)

را نمايش بده netمقدار  -6
پايان-7

 4الگوريتم 

  بيمه، %3 كرده، دريافت را كارمند يك ناخالص حقوق كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش دست به را خالص حقوق كرده، كم آن از مسكن حق 4%
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شروع -1
2- a ،b را از ورودي دريافت كن
3- temp  a

4-a b 

5- b  temp

را نمايش بده bو  aمقدار  -5
پايان -6

 5الگوريتم 

 جابجا را عدد دو آن محتواي كرده، دريافت را عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش را نتيجه و كرده

a b

temp

2

1 3

 

 

 

 

)شرط(ساختار كنترل 

  اگر از باشيم، داشته شروط يا شرط از استفاده به نياز الگوريتم طول در هرگاه

.مي كنيم استفاده

دستورات آنگاه شرط اگر -1

2دستورات درغيراينصورت 1دستورات آنگاه شرط اگر -2
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شروع -1
2- a را از ورودي دريافت كن
’a is negative‘آنگاه نمايش بده   a<0اگر  -3

’a is positive‘آنگاه نمايش بده   a>0اگر  -4

’a is zero‘آنگاه نمايش بده   a=0اگر  -5

پايان -6

 6الگوريتم 

 يا منفي مثبت، دهد، نشان كرده، دريافت عدد يك  كه بنويسيد الگوريتمي

.است صفر

شروع -1
2- a را از ورودي دريافت كن
’Even‘آنگاه نمايش بده   a mod 2 =0اگر  -3

’Odd‘نمايش بده در غير اينصورت 

پايان -4

 7الگوريتم 

.فرد يا است زوج دهد، نشان كرده، دريافت عدد يك كه بنويسيد الگوريتمي
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شروع -1
2- a  وb  را از ورودي دريافت كن
3-max a 

maxآنگاه   b>maxاگر  -4 b 

را نمايش بده maxمقدار  -5
پايان -6

 8الگوريتم 

.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده، دريافت عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي

شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
نمايش بدهرا  aآنگاه مقدار    a+c>bاگر  -3

را نمايش بده bدرغيراينصورت مقدار                          
پايان -4

 9الگوريتم 

2010

 و a مقدار باشد a+c>b اگر كرده، دريافت را عدد سه كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش را b مقدار غيراينصورت در
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شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
3- d  b*b-4*a*c
آنگاه  d>=0اگر  -4

x1 (-b-sqrt(d))/(2*a)
x2 (-b+sqrt(d))/(2*a)

x1  وx2 را نمايش بده
’no root‘درغير اينصورت نمايش بده 

پايان -5

10الگوريتم 

  كرده، دريافت را 2 درجه معادله يك ضرايب كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش وجود درصورت را آن ريشه هاي

شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
آنگاه  a<(b+c)و   b<(a+c)و  c<(a+b)اگر  -3

’Yes‘نمايش بده 

’No‘درغيراينصورت نمايش بده 

پايان -4

 11الگوريتم 

 عدد سه اين آيا دهد، نشان كرده، دريافت را عدد سه كه بنويسيد الگوريتمي

.باشند مثلث يك اضالع مي توانند
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شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
sآنگاه  ’*‘=cاگر  -3 a * b 
sآنگاه  ’-‘=cاگر  -4 a - b 
sآنگاه  ’/‘=cاگر  -5 a / b 
sآنگاه  ’+‘=cاگر  -6 a + b 
را نمايش بده sمقدار  -7
پايان -4

 12الگوريتم 

 دريافت ورودي از را عملگر يك همراه به عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش را نتيجه داده، انجام اعداد روي را عمليات كرده،

شروع -1
2- a  وb   وc را از ورودي دريافت كن
3-max a 

maxآنگاه   b>maxاگر  -4 b 

maxآنگاه   c>maxاگر  -5 c 

6- max را نمايش بده
پايان -7

 13الگوريتم 

.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده، دريافت عدد سه كه بنويسيد الگوريتمي
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حلقه

 ها حلقه از شوند، اجرا بار چندين بايد دستورالعمل چند يا يك هنگاميكه  

.شود مي استفاده

 دارد وجود صورت دو به حلقه:

)است مشخص اجرا مراحل تعداد( شمارشي -1

)باشد مي شرط يك اساس بر( غيرشمارشي -2

شروع -1
2- s  0  ،I  1 

3- s  s + I 

4- I  I + 1 

3آنگاه برو به مرحله  I<=100اگر  -5

را نمايش بده sمقدار  -6
پايان -7

 14الگوريتم 

 و كرده محاسبه را 100 تا 1 اعداد مجموع كه بنويسيد الگوريتمي
.دهد نمايش
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شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  f  1  ،I 1 

4- f  f * I  

5- I  I + 1 

4آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -6

را نمايش بده fمقدار  -7
پايان -8

 15الگوريتم 

 فاكتوريل و كرده دريافت ورودي از را صحيحي عدد كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش و كرده محاسبه را آن

شروع -1
2- a  وb را دريافت كن
3-  s  0  ، 1 I

4- s  s + a 

5- I  I + 1

4آنگاه برو به مرحله  I<=bاگر  -6

را نمايش بده sمقدار  -7
پايان -8

 16الگوريتم 

 و كرده دريافت ورودي از را مثبت صحيح عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي
 نمايش و كرده محاسبه ضرب عملگر از استفاده بدون را دو آن حاصلضرب

.دهد
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شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  s  0
4- I  1  

5- s s + 1/I
6- I  I + 1  

5آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -7

را نمايش بده sمقدار  -8
پايان -9

 17الگوريتم 

  كرده دريافت ورودي از را n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير سري مجموع

شروع -1
2- s  0
3- I  0  

4- s s + I
5- I  I + 5 

4آنگاه برو به مرحله  I<=100اگر  -6

را نمايش بده sمقدار  -7
پايان -8

 18الگوريتم 

.دهد نمايش را 100 از كوچكتر 5 مضارب مجموع كه بنويسيد الگوريتمي
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شروع -1
2- n را دريافت كن
3- m  0  

4- b n mod 10
5- +b m  m * 10
6- n n div10
4آنگاه برو به مرحله  n>0اگر  -7

را نمايش بده mمقدار  -8
پايان -9

 19الگوريتم 

 .دهد نمايش را آن مقلوب كرده، دريافت را عدد يك كه بنويسيد الگوريتمي

).است 321 عدد ،123 عدد مقلوب(

شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  s  0
4- I  2  

5- s s + 1/I
6- I  I + 2 

5آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -7

را نمايش بده sمقدار  -8
پايان -9

20الگوريتم 

  كرده دريافت ورودي از را n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير سري مجموع
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شروع -1
2- n را دريافت كن
3-  s  0
4- I  1  ،k  1 
5- s s + k/I
6- I  I + 2 

7- k=k * (-1)
5آنگاه برو به مرحله  I<=nاگر  -8
را نمايش بده sمقدار  -9

پايان -10

21الگوريتم 

  كرده دريافت ورودي از را n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد الگوريتمي

.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير سري مجموع

شروع -1
2- b  وa را دريافت كن
3- q  0 

4- a  a - b
5- q + 1 q 
4آنگاه برو به مرحله  a>bاگر  -6

7- a  وq را نمايش بده
پايان -8

 22الگوريتم 

 صحيح باقيمانده و قسمت خارج كرده، دريافت عدد دو كه بنويسيد الگوريتمي

.دهيد نمايش تقسيم عمل از استفاده بدون را تقسيم
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 .است الگوريتم بيان تصويري روش ترين واضح و ترين ساده فلوچارت، :فلوچارت

    استفاده الگوريتم اجراي مراحل نمايش براي )هندسي اشكال(خاصي نمادهاي از

.شود مي داده نشان نماد يك با عملي هر .شود مي

فلوچارت

به   محا

شروعانتساب

پايان خروجي

ورودی

شرط

چاپ خروجی
A

A

اد ادامه ن

 شروع -1

2- a ،b  وc را از ورودی دريافت ک 

3- avg(a+b+c)/3 

اي بده avgمقدار  -4  را ن

پايان-5
 

1فلوچارت 

 را آن معدل كرده، دريافت را دانشجو يك نمره سه كه بنويسيد فلوچارتي
.دهد نمايش را نتيجه و كرده محاسبه

avg (a+b+c)/3

شروع

پايان

اي  avgن

a ،b ،c
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 2فلوچارت 

 را كره يك شعاع كه بنويسيد فلوچارتي
 را آن حجم و مساحت كرده، دريافت
.دهد نمايش و كرده محاسبه

s 4*3.14*r*r

شروع

پايان

اي  s ،vن

rدريافت 

v 4/3*3.14*r*r*r

 

 3فلوچارت 

  عدد چهار كه بنويسيد بنويسيد فلوچارتي

a، b، c، وd حاصل كرده، دريافت را 

 محاسبه را S=a3+b3+c3+d3 عبارت

.دهد نمايش و كرده

s a3+b3+c3+d3

شروع

پايان

اي  sن

a ،b ،c ،dدريافت 
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 4فلوچارت 

 كارمند يك ناخالص حقوق كه بنويسيد فلوچارتي

 آن از مسكن حق %4 بيمه، %3 كرده، دريافت را

.آوريد دست به را خالص حقوق كرده، كم

b 3*w/100

شروع

پايان

اي  netن

w

m 4*w/100

net w-(b+m)

 5فلوچارت 

  دريافت را عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي

  و كرده جابجا را عدد دو آن محتواي كرده،
.دهد نمايش را نتيجه

temp  a

شروع

پايان

اي  a ،bن

a ،b

a b

b  temp
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 6فلوچارت 

  دريافت عدد يك  كه بنويسيد فلوچارتي

  صفر يا منفي مثبت، دهد، نشان كرده،

.است

شروع

پايان

اي  ’+‘ن

a

a>0

a<0

a=0

اي  ’–‘ن

اي  ’0‘ن

بله

خير
بله

خير
بله

خير

 

 7فلوچارت 

 عدد يك كه بنويسيد فلوچارتي

 است زوج دهد، نشان كرده، دريافت

.فرد يا

شروع

پايان

اي  ’EVEN‘ن

aدريافت 

amod2=0

اي  ’ODD‘ن

بله

خير
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 8فلوچارت 

  دريافت عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي

.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده،
شروع

پايان

a ،b

b>max

اي maxن

بله

خير

max a

max b

 

 9فلوچارت 

  را عدد سه كه بنويسيد فلوچارتي
  مقدار باشد a+c>b اگر كرده، دريافت

a مقدار غيراينصورت در و b نمايش را 

.دهد

شروع

پايان

a ،b ؛c

a+c>b

اي  bن

بله

خير
اي   aن
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 10فلوچارت 

 معادله يك ضرايب كه بنويسيد فلوچارتي

 را آن ريشه هاي كرده، دريافت را 2 درجه
.دهد نمايش وجود درصورت

شروع

پايان

a ،b ،c

d>=0

اي ’no root‘ن

بله

خير

d b*b-4*a*c

x1 (-b-sqrt(d))/(2*a)

x2 (-b+sqrt(d))/(2*a)

اي x2و  x1ن

11فلوچارت 

 دريافت عدد سه كه بنويسيد فلوچارتي

 مي توانند عدد سه اين آيا دهد، نشان كرده،

شروع.باشند مثلث يك اضالع

پايان

a ،b ،c

(a+b)>c  و(a+c)>b  و(b+c)>a

اي ’No‘ن

بله

خير

اي ’Yes‘ن
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 12فلوچارت 

 به عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي

 ورودي از را عملگر يك همراه

 روي را عمليات كرده، دريافت

 نمايش را نتيجه داده، انجام اعداد

.دهد

شروع

پايان

a،b،c

c=‘*’

c=‘-’

c=‘+’

بله

خير بله

خير بله

sa*b

sa-b

sa+b

c=‘/’
خيربله

sa/b

خير
اي  sن

 

 13فلوچارت 

  دريافت عدد سه كه بنويسيد فلوچارتي

.دهد نمايش را بزرگتر عدد كرده،

شروع

پايان

a،b ،c

b>max

اي maxن

بله

خير

max a

max b

c>max

خير
max c

بله
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 14فلوچارت

  تا 1 اعداد مجموع كه بنويسيد فلوچارتي

.دهد نمايش و كرده محاسبه را 100

I 1

شروع

پايان

اي  sن

s s+I

I I+1

s 0

I<=100

خير

بله

 15فلوچارت 

 از را صحيحي عدد كه بنويسيد فلوچارتي

 را آن فاكتوريل و كرده دريافت ورودي
.دهد نمايش و كرده محاسبه

f 1 ،I 1 

شروع

پايان

اي  fن

f f*I

I I+1

I<=n

خير

بله

nدريافت 
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 16فلوچارت 

  صحيح عدد دو كه بنويسيد فلوچارتي

  و كرده دريافت ورودي از را مثبت
  از استفاده بدون را دو آن حاصلضرب

s 0 ،I.دهد نمايش و كرده محاسبه ضرب عملگر 1 

شروع

پايان

اي sن

s s+a

I I+1

I<=b

خير

بله

a ،bدريافت

 17فلوچارت 

 n مثبت صحيح عدد كه بنويسيد فلوچارتي

 سري مجموع كرده دريافت ورودي از را

.دهد نمايش و كرده محاسبه را زير

s 0 ،I 1 

شروع

پايان

اي sن

s s+1/I

I I+1

I<=n

خير

بله

nدريافت
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 18فلوچارت 

 كوچكتر 5 مضارب كه بنويسيد فلوچارتي

.دهد نمايش را 100 از

I 0 

شروع

پايان

اي  Iن

I I+5

I<=100

خير

بله

 19فلوچارت 

  دريافت را عدد يك كه بنويسيد فلوچارتي

.دهد نمايش را آن مقلوب كرده،

m0

شروع

پايان

اي  mن

b n mod 10

m m*10+b

n n div10

n>0

خير

بله

nدريافت
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تمرين
كه بنويسيد فلوچارتي و الگوريتم

دهد نمايش را آن مطلق قدر كرده، دريافت ورودي از را عددي.

نمايد بررسي  را 5 و 3 بر آن بخشپذيري كرده، دريافت ورودي از را عددي.

نمايد تعويض كمكي متغير از استفاده بدون و كرده دريافت را عدد دو.

دهد نمايش را هفته روز معادل كرده دريافت 7 تا 1 بين عدد يك.

خير؟ يا هستند متوالي عدد دو اين آيا كند اعالم كرده، دريافت را عدد دو
دهد نمايش را عدد دو اين مابين اعداد كرده، دريافت را عدد دو. a<b

دهد نمايش را 100 تا 1 بين 7 مضارب.

كند چاپ را 20 از كوچكتر فرد اعداد.

 100 دهد نمايش و كرده محاسبه را آن ها ميانگين كرده، دريافت را عدد.

500 دهد نشان را عدد بزرگترين و كوچكترين كرده، دريافت را عدد.

نمايش را زير هاي خروجي از يكي نمره مقدار به توجه با كرده، دريافت ورودي از را دانشجوئي نمره  

Grade                    output.دهد

17 – 20                     A 

14 - 17                      B

12 – 14                     C

10 – 12                     D

0 – 10                       F 
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برنامه نويسي 
)مباني(

)Single purpose(تك منظوره 

)يك كاربرد خاص(تلفن 

)General purpose(همه منظوره 

)قادر به انجام كارهاي مختلف(كامپيوتر  

دستگاھھا
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.قابل برنامه ريزي است -1

.در مقابل عمليات ما عكس العمل نشان مي دهد -2

.داراي حافظه است -3

.قادر به پردازش داده ها است -4

كامپيوتر چيست؟ 
كامپيوتر از قطعات الكترونيكي و الكترومكانيكي تشكيل شده است و داراي ويژگيهاي 

:زير است

ورود داده ها پردازش خروجي اطالعات

پنجگانه حواس مغز رفتارها و حركات

ورودي پردازش خروجي

تاريخچه تكاملي كامپيوتر
 قطعات مرتبا كه است زماني مختلف مقاطع در كامپيوتر تكنولوژي تحول :نسل

.شود مي تر پايين توليدشان وقيمت باالتر اطمينان قابليت سريعتر، كوچكتر، الكترونيكي

)پاسكال حساب چرتكه،ماشين( مكانيكي  قطعات –صفر نسل -1

)خال المپ( الكتريكي قطعه اولين –اول نسل -2

)ترانزيستور( الكترونيكي قطعه اولين –دوم نسل -3

)IC(الكترونيكي عناصر مجتمع، مدارات –سوم نسل -4

)زياد خيلي تراكم با IC(قطعه هزار ازصدها بيش –چهارم نسل -5

)هوشمند كامپيوترهاي( هوشمند هاي چيپ –پنجم نسل -6

)انسان مغز از برداري كپي(مغز عملكرد سازي شبيه –ششم نسل -7
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انواع كامپيوترها

)Micro computers(ريزكامپيوترها  -1

قيمت ميانگين -ميزان حافظه -بر اساس افزايش قدرت پردازش
ترين نوع كامپيوترها كوچكترين و متداول

Commodore

Spectrum
PC

Notebook

Laptop

$ 1000قيمت 

GB 500گنجايش 

MIPS 50سرعت  

كامپيوتر شخصي

MIPS=ميليون دستورالعمل در ثانيه

انواع كامپيوترها

)Mini computers(كامپيوترهاي كوچك  -2

قيمت ميانگين -ميزان حافظه -بر اساس افزايش قدرت پردازش
 و مركزي كامپيوتر يك از .است متوسط كارها تنوع و پردازش قابل اطالعات حجم

 : ترمينال .است شده تشكيل آن به متصل )باالتر و 100 حدود( ترمينال تعدادي

)تجاري دولتي، دانشگاهي،( نمايش صفحه و كليد صفحه مجموعه

كامپيوتر 
مركزي

1ترمينال  2ترمينال  3ترمينال 

50000 $

? TB

100 MIPS

100

صفحه كليد  و  
صفحه نمايش
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انواع كامپيوترها

)Mainframe computers(كامپيوترهاي بزرگ  -3

 مشابه ساختار .است زياد بسيار كارها تنوع و پردازش قابل اطالعات حجم

 قابل هاي ترمينال تعداد و بيشتر پردازش قدرت ولي است كوچك كامپوترهاي

       )تجاري بزرگ ها،واحدهاي وزارتخانه ها، دانشگاه( .دارد امكان عدد 500 تا اتصال

IBM 370

كامپيوتر 
مركزي

1ترمينال  2ترمينال  3ترمينال 

1000000 $

??? TB

>100 MIPS

500

انواع كامپيوترها

)Super computers(ابر كامپيوترها  -4

 هاي پروژه در .هستند كامپيوترها نوع گرانترين و بزرگترين قدرتمندترين، سريعترين،

 سريعترين .روند مي كار به دفاعي و اي هسته فضايي، نظامي، تحقيقاتي، علمي، عظيم

 مواد و جوي تغييرات مانند علمي تحقيقات انجام جهت است جاگوار جهان رايانه ابر

 رياضي محاسبه1015  كادريليون يك پردازش به قادر كه مشاهده قابل غير فضايي

  .است ثانيه در

>10000000 $

>1000 M Char CRAY-xt3

54000 MIPS

IBM Blue Gene

324000 MIPS

ببيش از هزار ميليارد كاراكترميليارد دستورالعمل در ثانيهميليارد دستورالعمل در ثانيه
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ربات

 را اي شده تعريف كار خاصي شرايط در تواند مي كه است هوشمندي ماشين ربات
 قسمت سه داراي ربات .است متفاوت شرايط در گيري تصميم به قادر و دهد انجام

:است اصلي

 است كامپيوتر يك معموال كه مغز
دنده چرخ چرخ، تسمه، پيستون، موتور، شامل مكانيكي بخش و ها محرك
يا تماسي نور، تشخيص دما، تعيين صوتي، بينايي، انواع از تواند مي كه سنسور  

باشد حركتي

جنگجو فوتباليست، امدادگر، ياب، مين نشان، آتش مسيرياب، هاي ربات

 هدف به رسيدن براي كه است هم با مرتبط و منظم عناصر مجموعه سيستم

.هستند تعامل در يكديگر با هماهنگ بصورت مشخصي

بندي علوم كامپيوتر طبقه

ورود داده ها پردازش خروجي اطالعات

محاسبات رياضي، مقايسه اي، مرتب سازي، جستجو و حذف كردن داده ها

كاراكتر، عدد، حرف، عالمت
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بندي علوم كامپيوتر طبقه

قطعات فيزيكي و قابل لمس يك سيستم كامپيوتري  :) Hardware(سخت افزار  -1
.)خازن و مقاومت،. (از مدارات الكترونيكي و بخشهاي مكانيكي تشكيل شده است

 بوسيله از سخت افزار  و استفاده كنترل هدايت، مديريت، : )Software( افزار نرم -2

 توسط خاصي ترتيب به كه دستورالعملها از مجموعه اي .مي شود عملي نرم افزار

.مي شود نوشته برنامه نويس

 برنامه هاي آن در كه است سخت افزاري قطعه اي :)Firmware( ميان افزار -3

.)BIOS ROM مثل(است شده ذخيره كامپيوتر راه اندازي و تست به مربوط

دستگاه ورودي دستگاه خروجي

CPU

Main memory

ALU

CU

R
eg

ister

RAM

ROM

حافظه جانبي

سيستم كامپيوتر

1

2 3

4

5 6

سخت فزار اصلي اجزاي
  ريزپردازنده -1

 حافظه -2

  ورودي دستگاههاي -3

خروجي دستگاههاي -4
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)واحد پردازش مركزي(ريزپردازنده 

انجام عملياتهاي محاسباتي و منطقي) : ALU(واحد حساب و منطق  -1

.مي كند كنترل را كامپيوتر قسمتهاي تمام كار انجام : )CU( كنترل واحد -2

 ذخيره  جهت كه هستند CPU داخل سريع هاي حافظه :)Register( ثبات - 3
.مي رود به كار آدرسها و داده ها موقتي

ها دستورالعمل و ها داده پردازش روند

.شود مي اصلي حافظه وارد ورودي دستگاههاي طريق از ها دستورالعمل و ها داده -1

 ارسال ريزپردازنده به پردازش جهت RAM حافظه از ها دستورالعمل و ها داده - 2

  واحدحساب بوسيله واحدكنترل توسط موردنظر عمليات تشخيص از پس و شوند مي

.شوند مي پردازش ومنطق

كند مي منتقل اصلي حافظه به CPU از پردازش نتايج -3
شوند مي منتقل خروجي دستگاههاي به پردازش نتايج -4
شود مي بار RAM در جانبي حافظه از اجرا براي ها برنامه -5
.شود مي نوشته جانبي حافظه در RAM حافظه در موجود اطالعات -6
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حافظه

واحدهاي حافظه
BIT

Binary digIT

Byte

8 bits

.كند ذخيره را  )دودويي( يك يا صفر تواند مي كه است حافظه افزاري سخت واحد كوچكترين

 ذخيره تواند مي را )كاراكتر يك( بيت هشت كه است حافظه در اطالعات سازي ذخيره اصلي واحد

عالئم الفبا، حروف ارقام، :كاراتر.كند

Word
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ASCII كدگذاري

 نشان براي .است شده طراحي آمريكا استاندارد ملي موسسه توسط
)كد28= 256( .است شده استفاده بيت 8 از كاراكتر هر دادن

Unicode كدگذاري

 نشان براي .است شده فونت هاطراحي انواع و مختلف زبانهاي براي
)كد216= 65536(.است شده استفاده بيت 16 از كاراكتر هر دادن

تقسيم بندي حافظه كامپيوتر

.تقسيم مي شود ROMحافظه و  RAMحافظه حافظه اصلي به دو دسته 

1- Random Access Memory) RAM( :  
است زياد حافظه اين به دستيابي سرعت. 
مي شود پاك آن اطالعات برق جريان قطع با كه است ناپايدار حافظه اي. 
كرد جايگزين جديدي اطالعات و كرد پاك را آن اطالعات مي توان.  
يا پردازش زمان تا داده ها موقتي ذخيره براي و دارد محدودي فضاي 

.مي رود كار به آنها انتقال
است نوشتني خواندني حافظه.
رود مي باالتر سيستم كارايي و سرعت باشد، بيشتر هرچه.
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تقسيم بندي حافظه كامپيوتر

.تقسيم مي شود ROMحافظه و  RAMحافظه حافظه اصلي به دو دسته 

2- Read Only Memory )ROM(:  
است هادي نيمه جنس از.
بين از آن اطالعات برق جريان قطع با زيرا است پايدار حافظه اي 

.نمي رود
دهد تغيير يا و كند پاك را آن اطالعات نمي تواند كاربر.  
مي گيرد قرار سازنده شركت توسط كه مهمي  اطالعات. 
افزاري سخت قسمت هاي راه ندازي و تست براي حافظه اين اطالعات 

.مي رود كار به كامپيوتر
است خواندني فقط.

حافظه جانبي

بايتواحدواحدهاي اندازه گيري حافظه
KB(210(كيلوبايت

MB(220(مگابايت

GB(230(گيگابايت

TB(240(ترابايت

PB(250(پتابايت
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)Keyboard( صفحه كليد

 جهت ورودي دستگاه نوع متداولترين .است ورودي دستگاه نوع متداولترين

 .مي باشد كليد 101 حداقل داراي .است ها برنامه و ها داده كردن وارد

.مي شوند تقسيم مختلفي دسته هاي به كاربرد براساس كليدها

)Mouse( ماوس

 ارسال و ماوس گر اشاره حركت سبب ماوس داخل پالستيكي گوي حركت

 اشكال ترسيم جهت .شود مي اجرا مربوطه عمليات و شود مي برنامه به كد

 مكانيكي، مانند مختلفي انواع .رود مي كار به نيز گرافيكي هاي برنامه در

.دارد سيم بي و نوري

)Scanner(اسكنر

.متون و تصاوير را جهت اصالح يا بايگاني وارد حافظه كامپيوتر نمود

)Digitizer(ديجيتايزر

 به طراحي در .است شده تشكيل گرافيكي صفحه يك و الكترونيكي قلم يك از

 اصالح و تغيير و كامپيوتر حافظه به موجود هاي نقشه انتقال جهت كامپيوتر كمك

.رود مي كار به آنها

)Light Pen(قلم نوري 

 را اشكالي مي توانيم و شده تشكيل نمايش صفحه يك و نور به حساس قلم يك از
.كنيم  ترسيم نمايش صفحه روي بر مستقيما
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)Touch Screen(صفحه نمايش لمسي 

  .اشاره گرمي شود حركت باعث دست انگشت حركت كه حساس نمايش صفحه يك

ميكروفن 
.مي كند منتقل حافظه به را صوتي داده هاي ورودي ابزار اين

Track ball

 تمام در دست كف با و است باال در آن گوي كه تفاوت اين با است ماوس مشابه

  .مي چرخد جهات

)Joystick(دسته فرمان 

.  از يك دسته فرمان براي تغيير موقعيت مكان نما بر روي صفحه نمايش به كار مي رود

.در بازيهاي كامپيوتري استفاده مي    شود

دستگاههاي خروجي

.به دو گروه عمده تقسيم مي شوند  

Soft copyHard copy

.با استفاده  از چاپگرها تهيه مي شوند .بر روي صفحه نمايش ايجاد مي شود

CRT- LCD
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)Printers(چاپگرها

.بر اساس چگونگي انتقال كاراكترها روي كاغذ به دو گروه عمده تقسيم مي شوند

غيرضربه ايضربه اي ماتريس نقطه اي

آفتابگردان چرخ

زنجيره اي

ليزري

افشان جوهر

حرارتي

)Plotter(رسام

.براي چاپ نقشه ها و اشكال گرافيكي روي كاغذ به كار مي رود

)Projector(پروژكتور

 بزرگتري صورت به است مشاهده قابل مانيتور روي آنچه وسيله اين از استفاده با

.مي نمايد منعكس سفيد تابلوي يك روي بر

)Speaker(بلندگو

.به كار مي رود... در برنامه هاي مختلف مانند فيلم ها، موسيقي ها و 

)Modem(مودم

  از كامپيوتر شبكه هاي به )ديجيتال سيگنالهاي( كامپيوتر يك اطالعات ارسال براي

 )آنالوگ سيگنالهاي( مخابراتي هاي ماهواره و خطوط به را آن بايد اينترنت جمله

  .مي رود كار به خروجي عنوان به هم و ورودي عنوان به هم .كرد متصل
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ارسال و دريافت اطالعات توسط مودم

ماهواره

مودم مودم

افزار مراقبت از سخت

 گرما

گرد و غبار
.حداقل سالي يكدفعه گرد و غبار را بايد پاك كرد

.قرار دادن در محلي كه در اطراف آن جريان هوا وجود داشته باشد
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نرم افزار كامپيوتر
.است سخت افزار فعاليتهاي بر ناظر و هماهنگ كننده نرم افزار

 توسط و مي شود نوشته خاصي ترتيب به كه است دستورالعملهايي مجموعه برنامه

.مي كند دنبال را مشخصي هدف و شده اجرا ريزپردازنده

.نرم افزارها به دو گروه عمده تقسيم مي شوند

كاربرديسيستمي

انواع نرم افزارها

  مختلف زمينه هاي در خاصي شركتهاي يا كاربران توسط كاربردي نرم افزارهاي

 تقسيم گروه شش به و مي شوند نوشته ... و آموزشي تجاري، مهندسي، علمي،

:مي شوند

نرم افزارهاي كاربردي  

واژه پردازها

صفحه گسترده

پايگاه داده ها

مالتي مديا و انيميشن نرم افزارهاي

تخصصي نرم افزارهاي

گرافيكي و طراحي نرم افزارهاي
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واژه پردازها  

.مي شود استفاده واژه پردازها از كلمات پردازش و آن ويرايش متن، يك نوشتن براي

Microsoft Word

صفحه گسترده  

  و محاسبات به مربوط مسائل بزرگ، جداول پرحجم، آمارهاي با كار و پردازش جهت
  در .مي كنند استفاده مختلف نمودارهاي و فرمولها از و مي رود بكار آماري مقايسه هاي

.دارد كاربرد مديريت گزارشهاي در نمودارها تهيه و حسابداري زمينه

Microsoft Excel

پايگاه داده ها  

.مي ود كار به اطالعات گسترده حجم پردازش و ذخيره نمايش، جهت

)اطالعات بانك( پايگاه داده ها فايل، ركورد، فيلد،

Microsoft Access, SQL Server

نرم افزارهاي طراحي و گرافيكي  

 بخشهاي در را دوبعدي مدلهاي دقت و سرعت به مي توان نرم افزارها اين با

 نشريات، سربرگ، پوستر، براي .داد انجام ... و عمران مكانيك، معماري،

.مي رود كار به ... و تبليغات

Auto Cad, Corel Draw
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نرم افزارهاي انيميشن و مالتي مديا  

 براي .مي روند كار به سه بعدي و دوبعدي فضاي در متحرك تصاوير ايجاد براي

.مي روند كار به موسيقي و فيلم نمايش

3D Max, 3D Studio, Flash

CD player, Windows Media Player

نرم افزاهاي تخصصي  

:مي شود تقسيم زير رشته هاي به

اداريش تجاري، علوم، مهندسي، پزشكي،

  سرويس و كردن كنترل كردن، فعال جهت هستند برنامه هايي سيستمي نرم افزارهاي

 تقسيم دسته چهار به نرم افزارها اين .مي روند بكار كاربر و كامپيوتر به دادن

:مي شوند

نرم افزارهاي سيستمي 

سيستم عامل

مترجم ها

كمكي نرم افزارهاي

كامپيوتر ايمن سازي نرم افزارهاي
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  .كند مي تر ساده را كامپيوتر از استفاده

.دهد مي را كاربران به بهتر مديريت امكان

  NU، NC هاي برنامه

سيستم عامل
Windows .شود مي نصب كامپيوتر روي كه افزاري نرم مهمترين و اولين 98,

2000, xp, vista, Linux

:عامل سيستم وظايف

oكند مي ساده را كامپيوتر از استفاده.

oخروجي-ورودي حافظه، ريزپردازنده،( سيستم منابع مديريت(

oكاربران و افزارها نرم ساير افزار، سخت بين ارتباط ايجاد

مترجم
اسمبلرها و كامپايلرها :ماشين زبان به دستورات ترجمه

افزارهاي كمكي نرم

نرم افزارهاي ايمن ساز كامپيوتر

 توسط ها برنامه و ها داده تغيير/تخريب از جلوگيري براي افزارها نرم اين 

  .روند كارمي به )چرنوبيل مثل(ويروس

مانند :دهند مي انجام را ها ويروس پاكسازي و شناسايي عمل ها ياب ويروس: 

Toolkit،Norton Antivirus

مي استفاده  آتش ديوارهاي از نفوذگرها دستكاري/تغيير/حمله از جلوگيري براي 

  .شود



M.Damrudi 10/6/2015

19

شبكه
  ايحاد توانمندي كامپيوترهاي مشخص طرح يا ساختار يك با كامپيوتر چند اتصال با

.نامند مي كامپيوتري شبكه را آنها كه مي شوند

  يا اطالعات و داد انجام را داده ها تبادل مي توان كامپيوتري هاي شبكه از استفاده با

.گذاشت اشتراك به را چاپگر مانند گران قيمت تجهيزات

:براي ايجاد شبكه به قسمتهاي زير نيازمنديم

اطالعات ارسال جهت فرستنده كامپيوتر -1
  اطالعات تبادل براي )دور فواصل(مودم كارت يا )كوتاه فواصل( شبكه كارت -2

 ارتباطي كانال -3

 كابل از شبكه كارت هاي بين و مخابراتي ماهواره هاي از مودم دستگاههاي بين

.مي شود استفاده كواكسيال

اطالعات دريافت جهت گيرنده كامپيوتر -4

انواع شبكه
.از نظر فاصله فيزيكي بين كامپيوترها به دو گروه تقسيم مي شوند 

LANWAN

LAN )شبكه محلي(

 مختلف طبقات مانند همديگر از كوتاهي فواصل در شبكه اين در واقع كامپيوترهاي

.دارند قرار اداره يك

.مي شود استفاده كواكسيال كابل و شبكه كارت از شبكه اين در اطالعات تبادل براي

 ناميده توپولوژي كه است مشخصي طرح يا ساختار يك تحت كامپيوترها اين اتصال

.شود مي
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انواع توپولوژيها

خطي

حلقه اي

ستاره اي

انواع توپولوژيها

WAN )شبكه گسترده(

 كشورها يا شهرها مانند همديگر از زيادي فواصل در شبكه اين در واقع كامپيوترهاي

 مخابراتي ماهوارههاي و مودم از شبكه اين در اطالعات تبادل براي .دارند قرار

 بر كه است AOL اينترانت، اينترنت، مانند مختلف انواع داراي .مي شود استفاده

.مي كنند كار آدرس دهي روش هاي و اتصاالت و پروتكل ها مبناي
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.است دسترسي قابل اطالعات صفحه ميليارد 50 از بيش وب در

اينترنت
 جهان سطح در را مرتبط كامپيوتري شبكه هاي از پيچيده اي و عظيم شبكه اينترنت

.مي دهد تشكيل

 در خاصي استانداردهاي و قوانين اساس بر كه دارد متعددي سرويسهاي اينترنت

.مي گيرد قرار دسترس

 براي روشي اينترنت سرويس محبوب ترين و جالب ترين عنوان  به وب سرويس

.است اينترنت روي اطالعات به دستيابي

.است شده گذاشته اشتراك به جهان در كامپيوتر ميليارد يك تقريبا روي اطالعات

  .دارد نام http مي كند استفاده اطالعات ارائه براي اينترنت شبكه در وب كه پروتكلي

.شود مي استفاده email دريافت و ارسال براي SMTP پروتكل و

Internet مانند مرورگرها Explorer و Netscape دادن قرار اختيار در براي 

.مي رود كار به اطالعات

.مي رود كار به سايتها وب در اطالعات كردن پيدا براي Google مانند جستجو موتورهاي

مبنا
10 2

37 2

2

18

17

16

1

2

18 9
0 8 4

1

2

4 2
0

2

2 1
0

22)100101 =(10)37(

64 32 16 8 4 2 1

0 1 0 0 1 0 1
2)? =(10)37(

1  +4  +32 =37 

روش تستي
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مبنا
2 10

10)37= ( 2)1  0  1  0  0  1(

1*25+0*24+0*23+1*22+0*21+1*20=32+4+1

 0  1  2  3  4  5

0 0 0

10)37= ( 2)1  0  1  0  0  1(

37=32+4+1

 1   2  4  8  16  32

روش تستي

2مكمل 

2)011011 =(10)37-(

2)100101 =(10)37(

011010

  1

011011

+

2’s complement

.تمام يك ها را به صفر تغيير داده سپس با يك جمع مي كنيم

روش تستي
2)011011 =(10)37-(

2)100101 =(10)37(

:از سمت راست تا اولين يك را تغيير ندهيد، ادامه اعداد را تغيير دهيد

از صفر به يك و از يك به صفر 
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برنامه سازي پيشرفته

M. Damrudi2016

يك برنامه ساده
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يك برنامه ساده

يك برنامه ساده
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Commentتوضيح 

1-Multiline comment :  توضيحات چند خطي ناميده مي شوند كه با يك/* 
.به پايان مي رسد /*شروع و با 

2 - Single-line comment: شروع // با كه مي شود ناميده خطي يك توضيح 
.مي يابد پايان خط همان در و شده

.محتويات توضيح توسط كامپايلر ناديده گرفته مي شود

main( )

.تركيبي از يك يا چند تابع مي باشند ++Cهمه برنامه ها در  -1

.مي باشد mainتنها تابعي كه تمام برنامه ها دارند تابع  -2

3- main جايي است كه اجراي برنامه از آن جا شروع مي شود.

header files

  يا سرآمد فايل هاي كه مي كند تعريف فايل چندين ++C زبان - 1

header files مي گويند.

.مي باشند ضروري برنامه براي كه است اطالعاتي شامل سرآمد فايل هر -2

3 - iostream براي .مي باشد خروجي و ورودي سيستم از پشتيباني براي  

  فايل محتويات .مي شود استفاده سرآمد فايل اين از cout از استفاده

iostream.h شود مي اضافه برنامه به.

4- conio.h تابع از استفاده براي getch مي باشد نياز مورد.
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cout

console مخفف كه است شده تعريف پيش از شناسه يك output مي باشد  

.مي رود كار به نمايش صفحه روي نمايش براي و

در دستورات تمام انتهاي C++ مي شود ختم );( سمي كولون به.

stdafx.h

precompiledيك header fileپروژه نياز پيش هاي فايل شامل كه است 

visual محيط در ++C هاي C++ است.

getch()

  است نشده دريافت كاراكتري ورودي از زمانيكه تا مي شود باعث تابع اين

.گردد متوقف برنامه اجراي

return 0

  فراخواننده پروسه به صفر مقدار و مي يابد پايان main تابع دستور اين با

main مي شود بازگردانده است سيستم عامل معموال كه.  

  .است يافته پايان عادي طور به برنامه كه است آن دهنده نشان صفر مقدار

  .است يافته پايان خطايي علت به برنامه كه است آن نشان دنده ديگر مقادير

return كليدواژه هاي از يكي C++ از مقداري بازگرداندن براي كه مي باشد  

.مي رود كار به تابع يك

using namespace std

  عبارت اين كه صورتي در .شود مي تعريف عمومي بصورت std نام حوزه

  اضافه ::std خروجي و وروديدستورات تمام از قبل بايد نشود استفاده

.گردد
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دومين برنامه ساده

تعريف متغير

مقداري مي توان كه است حافظه از شده اي نامگذاري محل متغير  

.داد قرار آن در

نيست ثابت و است تغيير قابل متغير يك محتواي.

آن براي دلخواهي نام سپس و متغير نوع ابتدا متغير تعريف براي 

.مي كنيم تعيين

               type   variable;

متغير داخل را 99 مقدار = عالمت با num مي شود داده قرار.

مي توان چند متغير را همزمان تعريف نمود.

                                                        int a,b;
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شرحدامنهكلمه كليدي

boolمقدار درست يا نادرستtrue  وfalse

char127  بيتي  8كاراكترهاي -128تا‘A’ 

int32767  عدد صحيح-32768تا

float38ٍ+E4/3  38تا-E4/3مقدار اعشاري

double308ٍ+E7/1  308تا-E7/1مقدار اعشاري با دقت مضاعف

voidبيانگر يك عبارت بدون مقداراعمال نمي شود

wchar_t0   زبان چيني(كاراكترهاي عريض 65535تا  (

نوع داده هاي اصلي

سومين برنامه ساده

 خط جديد  كاراكتر

(newline)

خروجي برنامه
 

First line.

Second line.

Third line.
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سومين برنامه ساده

خروجي برنامه
 

One

Two

Three

دريافت اطالعات از كاربر

 "n\" جاي به

  از توان مي

endl استفاده 

.كرد
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ifدستور 

if (expression) statement1;

else statement2;

expression

statement2statement1

falsetrue

ifاستفاده از  
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elseاستفاده از  

استفاده از بلوك كد
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بزرگترين و كوچكترين عدد

Output 
 

Minimum int, Maximum int

-2147483648, 2147483647

unsigned int

4294967295

Press any key to continue . . .

 System("pause") جاي به getch() 

 .است شده استفاده

فرد/ زوج 

Output 
 

Enter a number:11

The number is odd.Press any key to continue . . .
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دو عدد و يك عملگر

Output 
 

Enter numbers:

6

4

Enter operation:

/
1.5Press any key to continue . . . 

sizeofعملگر 

  يك كه است هائي بايت تعداد كننده مشخص و باشد مي يكتائي ازعملگرهاي

int                                                       .مي كند اشغال داده نوع x;

cout << sizeof x ;  

cout << sizeof(float) ; 

عملگرهاي منطقي

عملعملگر
&&AND

||OR

!NOT
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switchدستور 

:شكل كلي دستور به صورت زير است

switch(expression){

case(val1):

instructions

break;

case(val2):

instructions

break;

default:

instructions

}

break بردنبه كار 
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استفاده از عملگرهاي افزايشي و كاهشي

i=i+1; = i++;

i=i-1; = i--;

*=   +=    -=    /=

Assignment operatorsاستفاده از 

x=x + y      <=    x+=y

استفاده از عملگرهاي افزايشي و كاهشي

.دارند متفاوتي معناي اما .برد كار به هم متغيرها از پيش را عملگرها مي توان

j=i++;  واحد يك i سپس و شده داده نسبت j به i مقدار ابتدا

.مي شود اضافه

j=++i;
 j به i مقدار سپس و مي شود اضافه واحد يك i مقدار ابتدا

.مي شود داده نسبت
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مثال

Output 
 

16

21

15

21
Press any key to continue . . .

مثال

Output 
 

14

19

15

19

Press any key to continue . . .
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forحلقه  

.مي باشد زير صورت به دستور اين كلي حالت

for (initialization; expression; increment) statement;

مقداردهي اوليه متغير كنترل  
كننده حلقه 

شرط حلقه

افزايش يا كاهش مقدار متغير كنترل  
كننده حلقه 

forحلقه  

.مي باشد زير صورت به دستور اين كلي حالت

for (initialization; expression; increment) statement;

تنها يكبار و پيش از شروع حلقه 
.اجرا مي گردد

.در آغاز هر تكرار انجام مي شود

.پس از اجراي بدنه حلقه، اجرا مي شود
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.را نمايش دهد 10تا  1برنامه اي بنويسيد كه اعداد بين 

Output 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Press any key to continue . . .

forحلقه  

.باشد واحد يك از بيش مي تواند كننده كنترل متغير افزايش و كاهش

for(num=10; num>0; num= num-4)

for(num=0; num<11; num= num+4)
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.را دريافت كرده فاكتوريل آنرا محاسبه ونمايش دهد nعدد صحيح و مثبت 

Output 

 

Enter a positive integer number

5

120

Press any key to continue . . .

xy. دوعدد را دريافت كرده و عدد اول را به توان عدد دوم برساند و نتيجه را نمايش دهد

Output 

 

2

3

Power is:8

Press any key to continue . . .
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forبه كار بردن 

Output 

 

?

forبه كار بردن بلوك كد در 

Output 

product:3628800 sum:55

Press any key to continue . . .
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forكاهش به جاي افزايش در 

Output 

product:3628800 sum:55

Press any key to continue . . .

حلقه هاي تو در تو

Output 

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

2       4       6       8       10     12     14     16     18     20

3       6       9       12     15     18     21     24     27     30

4       8       12     16     20     24     28     32     36     40

5       10     15     20     25     30     35     40     45     50

6       12     18     24     30     36     42     48     54     60

7       14     21     28     35     42     49     56     63     70

8       16     24     32     40     48     56     64     72     80

9       18     27     36     45     54     63     72     81     90

10     20     30     40     50     60     70     80     90     100

Press any key to continue . . .

رنگي كردن خروجي
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Cمقادير منطقي در زبان 

==0 => false

!=0 => true

استفاده از مقادير منطقي 

Output 

p=true,q=true   (p&&q):1 (p||q):1

p=true,q=false  (p&&q):0 (p||q):1

p=false,q=true  (p&&q):0 (p||q):1

p=false,q=false (p&&q):0 (p||q):0

Press any key to continue . . .
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عدد دريافتي اول است؟

.فرض مي شود عدد اول است

whileحلقه  

.مي باشد زير صورت به دستور اين كلي حالت

while (expression) statement;

شرط حلقه 

.مي شود اجرا دستورات باشد برقرار شرط زمانيكه تا

.مي   شود كنترل حلقه ابتداي در حلقه شرط
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و صفر numاعداد فرد بين 

Output
5

5 3 1 Press any key to continue . . .

doحلقه  

.مي باشد زير صورت به دستور اين كلي حالت

do {

statements

} while (expression);  

شرط حلقه 
.مي شود اجرا دستورات باشد برقرار شرط زمانيكه تا

.مي   شود كنترل حلقه انتهاي در حلقه شرط

.شد خواهد اجرا يكبار حداقل حلقه
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براي خروج از حلقه breakاستفاده از 

Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Press any key to continue . . .

براي اجراي دور بعدي حلقه continueاستفاده از 

Output
Press any key to continue . . .
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gotoحلقه  

.مي باشد زير صورت به دستور اين كلي حالت

goto label;

label:

برچسب 

.دارد يكساني برچسب كه مي رود خطي به goto ديدن با

Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Press any key to continue . . .

نگاهي دقيق تر به نوع داده ها
type( نوع توصيف كننده هاي از استفاده با modifiers( داده هاي نوع مي توان char,

int, float, double از عبارتند نوع توصيف كننده هاي .كرد تعديل را :

signed, unsigned, long, short 

long                         .مي شود آورده داده نوع از پيش نوع كننده توصيف int i;

 signed )دار عامت(

signed انواع مورد در مي توان را int و char برد به كار.

 اعداد فرض پيش طور به زيرا است زايدي كار صحيح اعداد براي signed از استفاده

.هستند عالمت دار صحيح

  صورتي در .باشد عالمت بدون يا عالمت دار مي تواند char يك پياده سازي نوع به بسته

 عنوان به كه درصورتي .مي دارد نگاه را 255 تا 0 بين مثبت اعداد باشد عالمت بدون كه

signed مي دارد نگاه را 127 تا -128 دامنه در اعدادي مي تواند باشد. signed char x;
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short

short داده  نوع مورد در تنها مي توان را int برد به كار.

short روي بر int طول محيطي در اگر .مي كند نصف بيت حسب بر را آن طول int 

.مي شود بيت 16 آن طول short از استفاده با باشد بيت 32

 long

long داده هاي نوع مورد در مي توان را int و double برد به كار.

long روي بر int طول محيطي در اگر .مي كند دوبرابر بيت حسب بر را آن طول int 

.مي شود بيت 32 آن طول long از استفاده با باشد بيت 16

long روي بر double طول double مي كند دوبرابر بيت حسب بر نيز را.  

long int g;

 unsigned )بدون عامت (

unsigned داده هاي نوع مورد در مي توان را int و char برد به كار.

 استفاده مورد مي توان نيز long و short توصيف كننده هاي همراه را توصيف كننده اين

.داد قرار

signed & unsigned

.مي  باشد باالتر مرحله با بيت تفسير نحوه در عالمت دار صحيح اعداد تفاوت -1

 استفاده  مقادير نگه داري براي بيت ها تمامي از باشد عالمت  بدون صحيح عدد اگر -2

.مي شود

  كه مي كند توليد كدي كامپايلر صورت آن در باشد عالمت دار صحيح عدد اگر -3

 باشد 0 اگر .مي شود استفاده عالمت عنوان به باالتر مرتبه با بيت از مي نمايد فرض

.است منفي عدد باشد 1 اگر و مثبت عدد

two’s روش با منفي اعداد عموما -4 complement )مي شوند بيان )دو مكمل.  
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تركيبات ممكن از توصيف كننده ها
نوعبيتدامنه

1278charتا  -128

2558unsigned charتا  0

1278signed charتا  -128

3276716intتا  -32768

16unsigned int  65535تا  0

3276716signed intتا  -32768

int16short int مثل

unsigned مثل int16unsigned short

short مثل int16signed short int

429496729532unsigned longتا  0

32long  -2147483648تا  2147483647

تركيبات ممكن از توصيف كننده ها

نوععرض
32long int

32unsigned long

32signed long int

32float

64double

80long double

نكته
 اصال short و long شما كاري محيط در است ممكن

.دارد كامپايلر به بستگي .باشد نداشته تاثيري
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آرايه ها و رشته ها

 مشترك نام يك وسيله به كه است مرتبط به هم متغيرهاي از مجموعه اي آرايه يك

.مي شود مشخص

  يك از استفاده با كه است واحد نوع يك از متغيرهايي از فهرستي بعدي يك آرايه

.مي شود مراجعه آنها همه به مشترك نام

  .مي شود گفته آرايه عنصر يك آرايه يك متغير هر به

:مي باشد زير صورت به آرايه ها كلي حالت

type var_name[size];

 استفاده index عنوان به عنصر آن شماره از بايد آرايه عنصر هر به دسترسي براي

.نمود

آرايه ها و رشته ها
.دارد ادامه size-1 تا و مي شود شروع صفر از آرايه ها تمام انديس

int d[20];

d[0]=100; .قرار مي دهد 100مقدار عنصر صفر آرايه را برابر با        

 به تك بايد را عناصر مقادير .داريم for حلقه هاي به نياز آرايه ها مقداردهي براي

.داد قرار تك

 دامنه بررسي عمل آرايه ها ايندكس روي بر كه است اين دارد وجود كه مشكلي

)(bound checking نمي پذيرد صورت.

  .باشيد مساله اين مراقب بايد خود برنامه نويس عنوان به

int t[20];                                                       :مثال 

t[25]=14;
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 عدد 30 كه بنويسيد برنامه اي
  و كرده دريافت را مثبت صحيح
max نمايش بيابيد، را آنها 

.دهيد

 يك معرفي زمان در

 آن به  مي توان متغير

.داد اوليه مقدار

 عكس ترتيب به را آنها و كرده دريافت را مثبت صحيح عدد 50 كه بنويسيد برنامه اي
.دهيد نمايش دريافت
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)strings(رشته ها 

  .مي باشند رشته ها بعدي يك آرايه هاي كاربرد متداول ترين

  null-terminated تهي به شده ختم كاراكتري آرايه يك صورت به رشته هر

.مي شود تعريف

 اين به شود ختم تهي كاراكتر به بايد دارد نگه را رشته يك است قرار كه آرايه اي

 .گيرد قرار آن در تهي كاراكتر تا شود گرفته نظر در بزرگتر بايت يك بايد كه معني

.است صفر تهي كاراكتر مقدار

char name[11];

.مي دارد نگه را كاراكتر 10 حداكثر

 اتوماتيك طور به كامپايلر كه مي شود ختم تهي كاراكتر يك به نيز رشته اي ثابت هر

.مي كند اضافه رشته انتهاي به را آن

چند تابع رشته اي استاندارد
strcpy(to,from);

.تغييري پيدا نمي كند fromمحتواي . كپي مي كند toرابه  fromاين تابع رشته موجود در 

char str[80];

strcpy(str,”hello”);

cout<<str;

 به( .كنيد بررسي را آن اندازه خود بايد و نمي كند چك را مقصد آرايه دامنه تابع اين

)null تهي ختم كننده كاراكتر همراه

strcpy(str,””);
null(به چنين رشته اي رشته تهي . رشته اي با طول صفر ايجاد مي كند string   (

.مي گويند

strcat(to,from);
.نمي كند پيدا تغييري from محتواي . مي چسباند  to رابه from در موجود رشته تابع اين
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char str[80];

strcpy(str,”hello”);

strcat(str,”Dear”);
cout<<str;

.اين تابع دامنه آرايه مقصد را چك نمي كند و بايد اندازه آن را بررسي كنيد

چند تابع رشته اي استاندارد

strcmp(s1,s2);
اين تابع دو رشته را مقايسه مي كند

.اگر دو رشته يكسان باشد، تابع مقدار صفر مي گيرد

.، مقداري كوچكتر از صفر برمي گرداندs1<s2اگر 

.، مقداري بزرگتر از صفر برمي گرداندs1>s2اگر 

cout<<strcmp(“one”,”one”);

strlen(str);
.مي گرداند باز آن كاراكترهاي تعداد برحسب را رشته يك طول تابع اين

.نمي آورد حساب به را تهي كننده ختم كاراكتر

مثال
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.مي كند تبديل خود بزرگ معادل به را ورودي كاراكتر

int toupper(int ch);

.كاراكتر ورودي را به معادل كوچك خود تبديل مي كند

int tolower(int ch);

.استفاده نمود header file  ،ctype.hبايد از 

.است interface از پشتيباني آن متداول كاربردهاي از يكي

.به اين معني كه در دريافت ورودي از كاربر مفيد است

 toupper() , tolower()

مثال
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 آرايه در را آرايه دو مجموع كرده دريافت را عنصري 5 آرايه دو كه بنويسيد برنامه اي
.دهد قرار سوم

Right index

L
e
ft in

d
e
x

3210

0

1

2

3

int count[10][12];
 يك و راست به چپ از دوبعدي آرايه يك

.مي گيرد قرار دستيابي مورد رديف يك رديف

سطر ستون

نمايش ذهني از آرايه هاي دوبعدي

آرايه هاي چندبعدي
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Output 

0       0       0       0       0

0       1       2       3       4

0       2       4       6       8

0       3       6       9       12

Press any key to continue . . .

4*5*4=80

Sizeof(int)

مثال

type array-name[size]={value-list};

char k[5]={1,4,9,16,25};

k[0] => 1

k[4] => 25

0 1 2 3 4

1 4 9 16 25

مقداردهي اوليه آرايه ها

char m[5]={0};

0 1 2 3 4

0 0 0 0 0

int B[2][3]={{1},{4,9}};

0 1 2

1 0 0

4 9 0
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Output 

4

0.0698

Press any key to continue . . .

مثال

int pwr[]={1,2,4,8,16,32,64,128};

char prompt[]=“Enter your name”;

 يا و كاراكترها تعداد.است نشده مشخص آنها ابعاد صراحتا كه آرايه هايي

  .مي دهد تغيير آن را آرايه اندازه و شمرده را اعداد

آرايه هاي بدون اندازه

int sq[][3]={

1, 2, 3, 

4, 5, 6,

7, 8, 9

};

 آنكه بدون را جدول مي توان كه است اين آرايه ها معرفي نحوه اين مزيت

.نماييم كوتاهتر يا بلندتر دهيم، تغيير را آرايه ابعاد
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)با احتساب كاراكتر ختم كننده تهي(كاراكتر 40رشته هر كدام با طول حداكثر  10

char names[10][40];

cin>>names[2];
دريافت سومين رشته جدول

cout<<names[0];
اولين رشته جدول

جداول رشته اي

معناكد
\ttab

\nnewline

back slashكاراكتر \\

ثابت هاي كاراكتري خاص

كاري كه انجام مي دهدتابع
isalnum(ch) ،حروف الفبا يا يك رقم باشدtrue برمي گرداند.

isalpha(ch) ،حروف الفبا باشدtrue برمي گرداند.

isdigit(ch) ،يك رقم باشدtrue برمي گرداند.

isspace(ch) ،فاصله خالي باشدtrue برمي گرداند.

ctype.h

…isتوابع كاراكتري 
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Output

3

Press any key to continue . . .

.برنامه اي بنويسيد كه تعداد فاصله هاي يك متن را اعالم مي كند

تمرين
كه بنويسيد برنامه اي

 دهد نمايش را آن ها بزرگترين كرده دريافت عدد سه.

دهد نمايش را آن مطلق قدر كرده، دريافت ورودي از را عددي.

نمايد بررسي  را 5 و 3 بر آن بخشپذيري كرده، دريافت ورودي از را عددي.
نمايد تعويض كمكي متغير از استفاده بدون و كرده دريافت را عدد دو.

كند مرتب صعودي صورت به كرده دريافت را عدد سه.

دهد نمايش را هفته روز معادل كرده دريافت 7 تا 1 بين عدد يك.

دهد نمايش و كرده محاسبه را دايره  مساحت و محيط كرده، دريافت را دايره شعاع.  

دهد نمايش را 10*10 ضرب جدول.

خير؟ يا هستند متوالي عدد دو اين آيا كند اعالم كرده، دريافت را عدد دو
دهيد نمايش را تقسيم صحيح باقيمانده و قسمت خارج كرده، دريافت عدد دو.

دهد نمايش را عدد دو اين مابين اعداد كرده، دريافت را عدد دو. a<b

دهد نمايش را آن مقلوب كرده، دريافت را عدد يك.

است صفر عدد آخرين .دهد نمايش را آن ها مجموع كرده، دريافت عدد تعدادي.

محاسبه وجود درصورت را آن ريشه هاي كرده، دريافت ا ر2 درجه معادله يك ضرايب 

.دهد نمايش و كرده
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تمرين
كه بنويسيد برنامه اي

كاراكترهاي نمايش a تا d آنها اسكي كد همراه به.
دهد نمايش را دريافتي عدد يك ارقام مجموع و تعداد.

به كند اعالم بود درست رمز كه صورتي در كند، دريافت رمز عنوان به را مقداري  

.است اشتباه رمز كند اعالم غيراينصورت در آمديد خوش برنامه

20 دهد نمايش را فيبوناچي سري اول جمله.
دهد نمايش را 100 تا 1 بين 7 مضارب.

كند چاپ را 20 از كوچكتر فرد اعداد.

  100 دهد نمايش و كرده محاسبه را آن ها ميانگين كرده، دريافت را عدد.

50 دهد نمايش را عدد كوچكترين و بزرگترين كرده، دريافت را عدد.

هاي خروجي از يكي نمره مقدار به توجه با كرده، دريافت ورودي از را دانشجوئي نمره 

.دهد نمايش را زير
Grade                    output

17 – 20                     A 

14 - 17                      B

12 – 14                     C

10 – 12                     D

0 – 10                       F 

تمرين
كه بنويسيد برنامه اي

تكرار تعداد كرده، يافت در را كاراكتري 100 حداكثر متن يك A،تكرار تعدادDA را 

.كند جايگزينL با را هاK تمام و دهد نمايش
نمايد تبديل كوچك به بزرگ حروف تمام و  راخوانده رشته يك.

دهد نشان آن انديس همراه به را عنصر بزرگترين كرده دريافت را عنصري 20 آرايه يك.

دهد نمايش خروجي در را دو آن تفاضل كرده، دريافت ورودي از را 4*4 ماتريس دو.  

فرد يا است زوج عنصر هر كند اعالم كرده دريافت را عنصري 10 آرايه يك.

دهد قرار صفر را بقيه و يك را اصلي قطر عناصر و كرده دريافت را 4*4 ماتريس يك.

دهد نمايش و كرده اضافه آنها به واحد يك كرده دريافت عنصري 5 آرايه يك.

دهد نمايش را دو آن حاصلضرب كرده، دريافت را 4*5 و 3*4 ماتريس دو.

كه دانش آموزاني نمره و نام كرده، دريافت ورودي از را آن ها نمره و دانش آموز 40 نام 

.دهد نمايش را است 18 از بيشتر آن ها نمره

دهد نمايش2 مبناي در را آن معادل كرده دريافت را 10 مبناي در عدد يك.

دهد نمايش و كرده دهي مقدار ضرب، جدول مقادير با را 10 در 10 بعدي 2 آرايه.

كند رسم }11و 5و 10و 8و13 5{ اعداد براي افقي نمودار ، آرايه توسط .

دهد نمايش را دوم آرايه كرده، كپي وارونه صورت به ديگر آرايه و دريافت را آرايه يك.
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تابع

Prototype

argument

Parameters

تابع

.تابع داراي نامي است و با همين نام فراخواني مي شود

.مي دهد انجام را بخصوصي عمل و بوده دستور چند يا يك شامل تابع

.كرد فراخواني را ديگري تابع مي توان اما كرد ايجاد ديگري تابع نمي توان تابع يك در

prototype تابع، پارامترهاي  تعداد تابع، بازگشتي مقدار نوع :است چيز سه شامل 

تابع آن پارامترهاي داده نوع
function( تابع يك پيش الگوي prototype( آنكه از پيش تابع، آن معرفي براي  

.مي گردد استفاده شود، تعريف

header تابع براي است بهتر شده، نوشته تابع مجدد استفاده براي file با و  ساخته 

header مخصوص كه include فولدر در h. پسوند file نمود ذخيره است ها.



M.damrudi 02/09/2016

39

تابع

 درنظر int عنوان به اكثرا نشود مشخص اگر .شود مشخص بايد توابع بازگشتي مقدار

  بازگشتي مقدار نوع نباشد بازگشتي مقدار داراي تابع درصورتي كه .مي شود گرفته

void تابع (مي شود تعريف return ندارد(.

 هر اما مي گردد، تعيين مي شود استفاده آن از كه كامپايلري توسط آرگومانها باالي حد

.مي كند قبول را آرگومان 256 حداقل استانداردي كامپايلر

.مي گويند argument مي شود ارسال تابع يك به كه مقداري به

 متغيرها اين به شوند، معرفي بايد نيز مي كنند دريافت را آرگومانها آن كه متغيرهايي

parameters مي شود گفته.

تابع

Output

3

4

The area is:6

Press any key to continue . . .
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توابع رياضي

عمليات رياضيCتابع در زبان 
double cos(double t)cos t

double exp(double t)et

double fmod(double x, double y)x%y

double log10(double t)logt

double pow(double x, double y)x y

double sin(double t)Sin t

double sqrt(double t)

math.h سرآمد فايل با رياضي توابع از استفاده

  فراخواني واقعا كه كرد تعريف inline صورت به توابعي مي توان ++C در

 اين .شود داده قرار آنها كد شده اند فراخواني كه نقطه اي هر در بلكه نشوند،

.شود تعريف بايد حتما استفاده از پيش .مي شوند اجرا سريعتر توابع

Output

10 is even

12 is even

Press any key to continue . . .
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تابع

.داشته باشد returnيك تابع مي تواند چندين دستور 

 به تابع برسيم return دستور به يا { و تابع انتهاي به كه زماني

 به را مقداري مي تواند return .مي گردد باز خود فراخواننده روتين

.بازگرداند فراخواننده اش روتين

.مي شود ناميده recursive فرابخواند را خودش كه تابعي

 غيرمستقيم صورت به ديگر تابع طريق از يا مستقيم صورت به را خود كه تابعي

.كند مي فراخواني

:مستقيم بازگشتي

f1(int a)

{

int b;

.

f1(b);

.

}

)Recursive(تابع بازگشتي 

:غيرمستقيم بازگشتي

f1(int a) f1(int c)

{ {

int b; int d;

. .

f2(b); f1(d);

. .

} }

       تابع توقف حالت آنرا كه است اوليه مقدار چند يا يك داراي بازگشتي تابع هر

  توقف حالت به )بازگشتي حالت( خودش فراخواني طريق از بازگشتي تابع .نامند مي

.رسد مي
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nجمالت فيبوناچي تا جمله 

)scope(ميدان ديد 
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value: مي شود كپي سابروتين آن صوري پارامتر به آرگومان مقدار روش اين در 

 روي مي شود اعمال سابروتين آن پارامترهاي مقادير روي كه تغييراتي بنابراين

 نخواهد تاثيري مي شود برده كار به سابروتين آن فراخواني جهت كه آرگومانهايي

.داشت

reference: نظر مورد پارامتر به آن آدرس آرگومان مقدار جاي به  روش اين در 

 اعمال سابروتين آن پارامترهاي مقادير روي كه تغييراتي بنابراين مي شود كپي

 مي شود برده كار به سابروتين آن فراخواني جهت كه آرگومانهايي روي مي شود

.داشت خواهد تاثير

call by value, call by reference

روشهاي انتقال پارامترهاي تابع

Output

9.45 6.35 9.45 6.35 Press any key to

continue . . .

Output

9.45 6.35 6.45 9.35 Press any key to

continue . . .

call by value call by reference


