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C++  چیست 

C++ یک زبان برنامه نویسی است که از paradigm  کندمیمختلف برنامه نویسی پشتیبانی  هایسبکیا.C++  نسخه توسعه یافته

اضافه  C مهمی که به هایویژگیاز  ++C در کامپایل شود. ++C در تواندمیبه راحتی  C زبان کدهایو بیشتر  باشدمی C زبان

در  ++C اشاره نمود. توسعه خطاها، وراثت چندگانه و مدیریت عملگرهابه برنامه نویسی شی گرا ، سربارگذاری  انتومیشده است 

هنوز هم به صورت  ++c و C هایزبانبه نمایش گذاشته شد.با وجود قدیمی بودن  C سال پس از زبان 9آغاز شد و  9191سال 

برای ساخت هر چیزی از سیستم عامل گرفته تا نرم  هازباناین  .گیردمیقرار صنعتی مورد استفاده  افزارهایگسترده ای در نرم 

  .گیردمیمورد استفاده قرار  هابازیدسکتاپ و  هایبرنامهتوکار ،  افزارهای

 ز دارد.درو زمان بیشتری برای توسعه نیا باشندمیاغلب پیچیده تر  ++C نوشته شده با هایبرنامهجدید تر ،  هایزباندر مقایسه با 

-low نزدیک به زبان انسان( و هم به صورت) High-level که هم به صورت دهدمیزبانی است که به شما اجازه  ++Cعوض، 

level ( سخت افزار را تحت کترل خود قرار دهید.همچنین با پشتیبانی از ) تلف مخ هایپارادایمیا  هاسبکنزدیک به زبان ماشین

 5. اکنون گذاردمیه ای ، شی گرا یا عمومی ، دست برنامه نویس را در انتخاب سبک مورد نظرش آزاد برنامه نویسی از جمله روی

 .برنامه ریزی شده است 7199نیز برای انتشار در سال  C++17 نسخه از استاندارد این زبان منتشر شده است؛ و استاندارد

 نام غیر رسمی ++C استاندارد سال

1998 ISO/IEC 14882:1998 C++98 

2003 ISO/IEC 14882:2003 C++03 

2007 ISO/IEC TR 19768:2007 C++07/TR1 

2011 ISO/IEC 14882:2011 C++11 

2014 ISO/IEC 14882:2014 C++14 

 C++17 .هنوز تعیین نشده 2017

 ++C گوناگونی برای زبان (IDE) برنامه نویسی هایمحیطنیاز به یک کامپایلر داریم. کامپایلرها و  ++C برای اجرای کدهای

 :موارد زیر اشاره نمود توانمی هاآن ترینمعروفوجود دارند از بین 

 Turbo C 

 Turbo C++ 

 Borland C++ 

 Microsoft C++/C 
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، اگر کد استانداری نوشته باشید ++C وابسته به یک سیستم عامل نیست یعنی شما بعد از نوشتن برنامه خود به زبان ++C زبان

 در ویندوز و یا NotePadرا در هر محیطی، مثالً  ++C کد توانمیبا توجه به سیستم عامل، کدتان را کامپایل کنید.  توانیدمی

gEdit  از یک توانیممیدر گنو/لینوکس نوشته و بعد آن را بوسیله یک کامپایلر کامپایل کنیم، ولی برای راحتی کار ما IDE  ،مناسب

 .کنیممیروش برای کامپایل کدها استفاده  ترینراحتسری آموزشی ما از نیز بهره ببریم. البته در این 

  MinGW نصب و پیکربندی

از آن  خواهیممینیاز به یک کامپایلر داریم. کامپایلری که در این سری آموزشی  ++C همانطور که اشاره شد برای اجرای کدهای

 : زیر دانلود کنید آن را از لینک توانیدمیکه  باشدمی MinGW استفاده کنیم

dl.w3-farsi.com/Software/Cplusplus/mingw-w64-install.exe  

  

 MinGW  نصب

 : را برای نصب و پیکربندی آن طی کنید بعد از دانلود فایل باال بر روی آن دو بار کلیک کرده و مراحل زیر

 

http://dl.w3-farsi.com/Software/Cplusplus/mingw-w64-install.exe
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 MinGW پیکربندی

ویندوز  PATH را در متغیر MinGW نرم افزار bin. در کل باید مسیر پوشه رسدمی MinGW بعد از اتمام نصب نوبت به پیکربندی

 : برای شما این مسیر متفاوت باشد ما در مسیر زیر قرار دارد و البته ممکن است MinGW نرم افزار bin قرار دهید. پوشه

C:\Program Files (x86)\mingw-w64\i686-6.3.0-posix-dwarf-rt_v5-rev2\mingw32\bin 

 : را کپی کرده و مراحل زیر را طی کنید bin مسیر پوشه
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جره ای به صورت زیر نشان پن Edit سپس دکمه path بعد از کلیک بر روی متغیر کنیدمیهمانطور که در شکل باال مشاهده 

خود را بعد  bin . نشانگر ماوس را به آخر جعبه متن برده و سپس یک عالمت سیمیکالن );( گذاشته و مسیر پوشهشودمیداده 

 : از عالمت سمیکالن کپی کنید

 

س بعد نحوه اجرای اولین برنامه . در دررسدمیباز را بزنید. با این کار پیکربندی هم به اتمام  هایپنجرهتمام  OK در نهایت دکمه

 .دهیممیبا سی پالس پالس را به شما آموزش 
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 ساخت یک برنامه ساده 

بنویسیم. این برنامه یک پیغام را در محیط کنسول نمایش  (++C)اجازه بدهید یک برنامه بسیار ساده به زبان سی پالس پالس  

کدنویسی  هایمحیطرا توضیح دهم. هر چند که  ++C برنامه ساده ساختار و دستور زبان یک خواهممی. در این درس دهدمی

ویندوز را باز کرده و  NotePad . برنامهکنیممیروش برای کدنویسی استفاده  ترینسادهوجود دارند ولی ما از  ++C زیادی برای

 : کدهای زیر را در داخل آن بنویسید

#include <iostream> 
  
int main() 
{ 
    std::cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 
} 

 

 : ذخیره کنید D به صورت زیر در درایو .cpp و پسوند Myapp حال فایل را با نام
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 ++C ساختار یک برنامه در

هدف در مثال باال نمایش یک پیغام در صفحه نمایش  .بنویسید ++C در توانیدمیبرنامه ای است که شما  ترینسادهمثال باال 

هر زبان برنامه نویسی دارای قواعدی برای کدنویسی است. اجازه بدهید هر خط کد را در مثال باال توضیح بدهیم. در خط  است.

و در این برنامه ما به فایل سرایند  باشندمی ++C های سرآیند کتابخانه استاندارداول فایل هدر یا سرایند آمده است. فایل

iostream  متد 1خط  (.دهیممیبه طور مفصل توضیح  هافایلآینده در مورد این  هایدرسنیاز داریم )در main()  یا متد

که متد را صدا بزنیم. درباره متد و نحوه صدا زدن  شوندمی. هر متد شامل یک سری کد است که وقتی اجرا شودمیاصلی نامیده 

مه است. این بدان معناست که ابتدا تمام کدهای نقطه آغاز اجرای برنا ()main آن در فصول بعدی توضیح خواهیم داد. متد

 ()main در فصول بعدی توضیح خواهیم داد. متد ()main . درباره متدشودمیو سپس بقیه کدها اجرا  ()main داخل متد

 ر خط کد درکه متدها را صدا بزنیم. ه شوندمیو وقتی کدها اجرا  باشندمی هاآنو سایر متدها دارای آکوالد و کدهایی در داخل 

C++  مثالی از یک خط شودمی. اگر سمیکالن در آخر خط فراموش شود برنامه با خطا مواجه شودمیبه یک سمیکالن ) ; ( ختم .

 : به صورت زیر است ++C کد در

std::cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 

برای چاپ  cout . از شیءدهدمیایش نشان را در صفحه نم !Welcome to Visual C++ Tutorialsاین خط کد پیغام 

 مانند .محصور شده است)“( . یک رشته گروهی از کاراکترها است، که به وسیله دابل کوتیشن شودمییک رشته استفاده 

:“Welcome to Visual C++ Tutorials!”.  

است که در داخل فضای  cout اده از شیءه استفنحو باال مثال کل در. باشد …یک حرف، عدد، عالمت یا  تواندمییک کاراکتر 

فضای خالی و خطوط جدید را نادیده  ++C .آینده آمده است هایدرس. توضیحات بیشتر در دهدمیقرار دارد را نشان  std نام

. یکی کندمیل همه برنامه را در یک خط بنویسید. اما اینکار خواندن و اشکال زدایی برنامه را مشک توانیدمی. بنابراین شما گیردمی

  : به مثال زیر توجه کنید .از خطاهای معمول در برنامه نویسی فراموش کردن سمیکالن در پایان هر خط کد است

std::cout << 
"Welcome to C++ Tutorials!"; 

 : یردگمی. اما از کد زیر ایراد گیردنمیو از کد باال اشکال  گیردمیسی پالس پالس فضای خالی باال را نادیده 

std::cout << ; 
"Welcome to C++ Tutorials!"; 
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چون دو خط کد مربوط به یک برنامه هستند و شما  شودمیبه سمیکالن آخر خط اول توجه کنید. برنامه با خطای نحوی مواجه 

حساس است. یعنی  به بزرگی و کوچکی حروف ++C فقط باید یک سمیکالن در آخر آن قرار دهید. همیشه به یاد داشته باشید که

 ایهدرسو توضیحات از این قاعده مستثنی هستند که در  هارشتهدر سی پالس پالس با هم فرق دارند.  man و MAN به طور مثال

 : شوندنمیو اجرا  شوندمیکدهای زیر با خطا مواجه  مثالً آینده توضیح خواهیم داد. 

std::cOUT << "Welcome to C++ Tutorials!"; 
STD::cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 
Std::Cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 

 : بدون خطا است کامالً . اما کد زیر کندمیتغییر در بزرگی و کوچکی حروف از اجرای کدها جلوگیری 

std::cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 

 .همیشه کدهای خود را در داخل آکوالد بنویسید

{ 
   statement1; 
} 

 .که کدنویسی شما بهتر به چشم بیاید و تشخیص خطاها راحت تر باشد شودمیاین کار باعث 

  

 کامپایل و اجرای برنامه

 : بروید ایدکردهیعنی جایی که فایل را ذخیره  D ویندوز را باز کرده و سپس به درایو cmdبرای کامپایل و اجرای برنامه، 

Microsoft Windows [Version 6.1.7601] 
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved. 
 
C:\Users\YounesCsharp>D: 
 
D:\> 

 :را بزنید Enter حال برای کامپایل برنامه کد زیر را نوشته و دکمه

Microsoft Windows [Version 6.1.7601] 
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved. 
 
C:\Users\YounesCsharp>D: 
 
D:\>g++ MyApp.cpp -o MyApp.exe 

 : و در نهایت برای اجرای برنامه کد زیر را بنویسید

Microsoft Windows [Version 6.1.7601] 
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Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved. 
 
C:\Users\YounesCsharp>D: 
 
D:\>g++ MyApp.cpp -o MyApp.exe 
 
D:\>MyApp.exe 
 
Welcome to C++ Tutorials! 
 
D:\> 

 .شودمیچاپ  Welcome to C++ Tutorials! که پیغام کنیدمیمشاهده 

  

 وارد کردن فضای نام در برنامه

. یکی باشدمیدارای تعداد زیادی فضای نام داریم، اما سی پالس پالس  std در برنامه فوق ما یک فضای نام در برنامه مان با نام

 .که ما از آن در برنامه باال استفاده کردیم در این فضای نام قرار دارد cout است که شیء std از این فضاهای نامی ، فضای نام

std::cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 

به ما اجازه  ++C نند کد باال بنویسیم کمی خسته کننده است. خوشبختانهاینکه قبل از استفاده از هر کالس ابتدا فضای نام آن را ما

و  using که برای جلوگیری از تکرار مکررات، فضاهای نامی را که قرار است در برنامه استفاده کنیم با استفاده از دستور دهدمی

 : در ابتدای برنامه وارد نماییم namespace کلمه

using namespace NameofNameSpace; 

. در نتیجه به جای آنکه به صورت زیر ابتدا نام فضای نام و دهدمیدستور باال نحوه وارد کردن یک فضای نام در برنامه را نشان 

  : سپس نام کالس را بنویسیم

std::cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 

  : کد باال را به صورت خالصه شده زیر بنویسیم فضای نام را با دستوری که ذکر شد وارد برنامه کرده و توانیممی

cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 

در ابتدای برنامه و قبل از همه کدها نوشته  عموماً  شوندمیکه باعث وارد شدن فضاهای نامی به برنامه  using دستورات

 : به صورت زیر نوشت توانمیاین درس را  برنامه  ، پس شوندمی

#include <iostream> 
using namespace std; 
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int main() 
{ 
    cout << "Welcome to C++ Tutorials!"; 
} 

آینده مطالب بیشتری از این زبان برنامه نویسی قدرتمند  هایدرسآشنا شدید در  ++C حال که با خصوصیات و ساختار اولیه

 .خواهید آموخت

 

 توضیحات 

و بیشتر زبانهای ) ++C بخواهید که متنی جهت یادآوری وظیفه آن کد به آن اضافه کنید. در شاید کنیدمیوقتی که کدی تایپ 

این کار را با استفاده از توضیحات انجام داد. توضیحات متونی هستند که توسط کامپایلر نادیده گرفته  توانمیبرنامه نویسی( 

  .شوندنمیو به عنوان بخشی از کد محسوب  شوندمی

ز ایجاد توضیحات، باال بردن خوانایی و تشخیص نقش کدهای نوشته شده توسط شما، برای دیگران است. فرض کنید هدف اصلی ا

توضیحات را در باالی کد یا کنار آن بنویسید. از توضیحات برای  توانیدمیدر مورد یک کد خاص، توضیح بدهید،  خواهیدمیکه 

 : امه زیر نقش توضیحات نشان داده شده است. در برنشودمیمستند سازی برنامه هم استفاده 

#include <iostream> 
using namespace std;    
 
int main() 
{ 
    // This line will print the message hello world  
    cout << "Hello World!"; 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 چیست؟ با اجرای کد باال فقط جمله 9که وظیفه خط  کندمیم است که به کاربر اعال 9یک توضیح درباره خط  1در کد باال، خط 

Hello World  توضیحات بر  .گیردمیچون کامپایلر توضیحات را نادیده  شودنمیدر خروجی نمایش داده  9چاپ شده و خط

 : اندنوعدو 

 توضیحات تک خطی 

// single line comment 

 توضیحات چند خطی 
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/* multi  

   line 

   comment */ 

. این توضیحات با عالمت // روندمیتوضیحات تک خطی همانگونه که از نامش پیداست، برای توضیحاتی در حد یک خط به کار 

ر باال د معموالً . این نوع توضیحات آیدمیو هر نوشته ای که در سمت راست آن قرار بگیرد جز توضیحات به حساب  شوندمیشروع 

. توضیحات دشومیاگر توضیح درباره یک کد به بیش از یک خط نیاز باشد از توضیحات چند خطی استفاده . گیرندمییا کنار کد قرار 

 .شودمی. هر نوشته ای که بین این دو عالمت قرار بگیرد جز توضیحات محسوب یابندمیشروع و با /* پایان  /*چند خطی با 

 

 کاراکترهای کنترلی 

 آیدمییک حرف یا عدد  هاآنو به دنبال  شوندمیشروع  (\) بی هستند که با یک بک اسلشکاراکترهای کنترلی کاراکترهای ترکی

از کاراکتر  توانمی. برای مثال برای ایجاد یک خط جدید و قرار دادن رشته در آن دهندمیو یک رشته را با فرمت خاص نمایش 

 : استفاده کرد n\کنترلی 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    cout << "Hello\nWorld"; 
} 

Hello 
World 

نشانگر ماوس را به خط بعد برده و بقیه رشته را در خط بعد  n\مشاهده کردید که کامپایلر بعد از مواجهه با کاراکتر کنترلی 

 : دهدمیرا نشان  هاآنجدول زیر لیست کاراکترهای کنترلی و کارکرد  .دهدمینمایش 

 عملکرد  کاراکتر کنترلی  عملکرد  اراکتر کنترلی ک

  f  Form Feed\ چاپ کوتیشن   ’\

 خط جدید   n\ چاپ دابل کوتیشن   ”\

 سر سطر رفتن   r\ چاپ بک اسلش   \\

 حرکت به صورت افقی   t\ چاپ فضای خالی   0\

\a   صدای بیپ \v   حرکت به صورت عمودی 
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\b   حرکت به عقب \u  کاراکتر یونیکد  چاپ 

برای  دهدمی هارشتهمعنای خاصی به  \.از آنجاییکه کنیممیاستفاده  (\) ما برای استفاده از کاراکترهای کنترلی از بک اسلش

 : استفاده کنیم (\\) باید از (\) چاپ بک اسلش

cout << "We can print a \\ by using the \\\\ escape sequence."; 

We can print a \ by using the \\ escape sequence. 

 : نشان دادن مسیر یک فایل در ویندوز است ، \\یکی از موارد استفاده از 

cout << "C:\\Program Files\\Some Directory\\SomeFile.txt"; 

C:\Program Files\Some Directory\SomeFile.txt 

 : کنیممیاستفاده ”\برای چاپ آن از  کنیممیاستفاده  هارشتهن برای نشان داد (“) از آنجاییکه از دابل کوتیشن

cout << "I said, \"Motivate yourself!\"."; 

I said, "Motivate yourself!". 

 : کنیممیاستفاده  ’\از  (‘) همچنین برای چاپ کوتیشن

cout << "The programmer\'s heaven."; 

The programmer's heaven. 

 : شودمیاستفاده  t\ایجاد فاصله بین حروف یا کلمات از برای 

cout << "Left\tRight"; 

Left Right 

 : شوندمیبیایند به اول سطر منتقل و جایگزین کاراکترهای موجود  r\هر تعداد کاراکتر که بعد از کاراکتر کنترلی 

cout << "Mitten\rK"; 

Kitten 

 Mرا به ابتدای سطر برده و جایگزین حرف  Kآمده است.کاراکتر کنترلی حرف  r\د از کاراکتر کنترلی بع Kدر مثال باال کاراکتر  مثالً 

کاراکتر را درست بعد از  91،مقدار در مبنای  u\استفاده کرد. برای استفاده از  u\از  توانمی. برای چاپ کاراکترهای یونیکد کندمی

 را قرار دهیم مانند  11A9مقدار  u\را چاپ کنیم باید بعد از عالمت (⌐┬) م عالمت.برای مثال اگر بخواهیدهیممیقرار  u\عالمت 

: 
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cout << "\u00A9"; 

┬⌐ 

 : برای کاراکترهای یونیکد به لینک زیر مراجعه نمایید 91برای مشاهده لیست مقادیر مبنای 

http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm  

که برنامه  افتدمی.بیشترین خطا زمانی اتفاق دهدمیاگر کامپایلر به یک کاراکتر کنترلی غیر مجاز برخورد کند، برنامه پیغام خطا 

راجعه م . برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد کاراکترهای کنترلی به لینک زیرکندمیاستفاده  \\از  (\) نویس برای چاپ اسلش

 : کنید

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/h21280bw.aspx  

 

 متغیر 

 هایادهدیک ظرف تصور کرد که آن را به عنوان  توانمیمقادیری را در آن ذخیره کنید. توانیدمیمتغیر مکانی از حافظه است که شما 

پاک شود یا تغییر کند.هر متغیر دارای یک نام نیز هست.که از طریق آن  تواندمی.محتویات این ظرف ایددادهخود را در آن قرار 

 اندتومیکه  باشدمیتشخیص داد و به مقدار آن دسترسی پیدا کرد.همچنین دارای یک مقدار  متغیرهامتغیر را از دیگر  توانمی

 تهی نیز باشد.متغیر دارای نوع نیز هست بدین تواندمیتوسط کاربر انتخاب شده باشد یا نتیجه یک محاسبه باشد.مقدار متغیر 

تشخیص  توانمییکی است. متغیر دارای عمر نیز هست که از روی آن  شودمیمعنی که نوع آن با نوع داده ای که در آن ذخیره 

طول برنامه مورد استفاده قرار گیرد.و در نهایت متغیر دارای محدوده استفاده نیز هست که به شما داد که متغیر باید چقدر در 

که متغیر در چه جای برنامه برای شما قابل دسترسی است.ما از متغیرها به عنوان یک انبار موقتی برای ذخیره داده استفاده  گویدمی

که توسط کاربر وارد  هاییدادهتیاج به یک مکان برای ذخیره داده ،مقادیر یا اح کنیممی. هنگامی که یک برنامه ایجاد کنیممی

ا بسته به نوع شرایط هر ج توانیممیچون ما  شودمیداریم.ایم مکان همان متغیر است. برای این از کلمه متغیر استفاده  شوندمی

 که برنامه در حال اجراست گیرندمیعی مورد استفاده قرار که الزم باشد مقدار آن را تغییر دهیم. متغیرها موقتی هستند و فقط موق

سترسی به آن د توانمیذکر شد که به وسیله نام متغیر  قبالً . شودمینیز پاک  متغیرهامحتویات  بندیدمیو وقتی شما برنامه را 

 : پیدا کرد. برای نامگذاری متغیرها باید قوانین زیر را رعایت کرد

  از حروف الفبانام متغیر باید با یک (a-z or A-Z) شروع شود. 

 باشد .$ ,^ ,? ,#شامل کاراکترهای غیرمجاز مانند  تواندنمی. 

http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/h21280bw.aspx
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 از کلمات رزرو شده در تواننمی C++ برای نام متغیر استفاده کرد. 

 نام متغیر نباید دارای فضای خالی (spaces) باشد. 

 .در اسامی متغیرها نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس هستند C++  دو حرف مانندa  وA  دو کاراکتر مختلف

 .آیندمیبه حساب 

و دیگری  mبا حرف کوچک  هاآنچون یکی از  شوندمیدو متغیر مختلف محسوب  MyNumberو  myNumberدو متغیر با نامهای 

. محدوده( تعریف کنید) scopeدو متغیر را که دقیق شبیه هم هستند را در یک  توانیدنمی. شما شودمیشروع  Mبا حرف بزرگ 

Scope  به معنای یک بلوک کد است که متغیر در آن قابل دسترسی و استفاده است. در موردScope  آینده بیشتر  هایفصلدر

انواع داده  ترینمعمول. دهدمیرا نشان  کندمیتوضیح خواهیم داد. متغیر دارای نوع هست که نوع داده ای را که در خود ذخیره 

int, double, string, char, float برای مثال شما برای قرار دادن یک عدد صحیح در متغیر باید از نوع باشندمی .

int استفاده کنید. 

 

 انواع ساده 

. به انواع ساده انواع اصلی نیز باشندمیو مقادیر بولی  هارشتههستند که شامل اعداد، کاراکترها و  هادادهانواع ساده انواعی از 

. انواع ساده دارای مجموعه شودمیو ساختارها استفاده  هاکالسبرای ساخت انواع پیچیده تری مانند  هاآنچون از  شودمیته گف

هفت نوع داده وجود دارد که در جدول  ++C . درکنندمیمشخصی از مقادیر هستند و محدوده خاصی از اعداد را در خود ذخیره 

 : اندشدهزیر ذکر 

 دیکلمه کلی نوع

Boolean bool 

Character char 

Integer int 

Floating point float 

Double floating point double 

Valueless void 

Wide character wchar_t 
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دیگری را  هاینوعترکیب شده و  short و signed  ،long  ،unsigned با عباراتی مثل توانندمی ( voidانواع باال ) به جز

 : ود آورندبه وج

کندمیمقدار فضایی که از حافظه اشغال  نوع  محدوده 

char 1byte -128 to 127 or 0 to 255 

unsigned char 1byte 0 to 255 

signed char 1byte -128 to 127 

int 4bytes -2147483648 to 2147483647 

unsigned int 4bytes 0 to 4294967295 

signed int 4bytes -2147483648 to 2147483647 

short int 2bytes -32768 to 32767 

unsigned short 

int 
2bytes 0 to 65,535 

signed short 

int 
2bytes -32768 to 32767 

long int 8bytes 
-9,223,372,036,854,775,808 to 

9,223,372,036,854,775,807 

signed long int 8bytes 
-9,223,372,036,854,775,808 to 

9,223,372,036,854,775,807 

unsigned long 

int 
8bytes 0 to 18,446,744,073,709,551,615 

float 4bytes +/- 3.4e +/- 38 (~7 digits) 

double 8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits) 

long double 8bytes +/- 1.7e +/- 308 (~15 digits) 

wchar_t 2 or 4 bytes 1 wide character 

 .(’a‘) .کاراکترها باید داخل یک کوتیشن ساده قرار بگیرند مانندشودمیبرای ذخیره کاراکترهای یونیکد استفاده  charنوع 

که دارای  هاییبرنامهرا در خود ذخیره کند و بیشتر در  (false) یا نادرست (true) مقادیر درست تواندمیفقط  boolنوع 

 .گیردمید مورد استفاده قرار ساختار تصمیم گیری هستن
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. مقادیر ذخیره شده در یک رشته باید داخل دابل شودمیبرای ذخیره گروهی از کاراکترها مانند یک پیغام استفاده  stringنوع 

 (”massage“) کوتیشن قرار گیرند تا توسط کامپایلر به عنوان یک رشته در نظر گرفته شوند. مانند

 

 استفاده از متغیرها 

 : ر مثال زیر نحوه تعریف و مقدار دهی متغیرها نمایش داده شده استد

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    //Declare variables                     
    int num1; 
    int num2; 
    double num3; 
    double num4; 
    bool boolVal; 
    char myChar; 
    string message; 
 
    //Assign values to variables            
    num1 = 1; 
    num2 = 2; 
    num3 = 3.54; 
    num4 = 4.12; 
    boolVal = true; 
    myChar = 'R'; 
    message = "Hello World!"; 
 
    //Show the values of the variables            
    cout << "num1 = " << num1 << endl; 
    cout << "num2 = " << num2 << endl; 
    cout << "num3 = " << num3 << endl; 
    cout << "num4 = " << num4 << endl; 
    cout << "boolVal = " << boolVal << endl; 
    cout << "myChar = " << myChar << endl; 
    cout << "message = " << message << endl; 

} 
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 تعریف متغیر

نند قرار است در خود ذخیره ک متغیرهارا که این  هاییداده. ابتدا باید نوع اندشدهدر کد باال متغیرهایی با نوع و نام متفاوت تعریف 

مقدار  یاد داشته باشید که قبل ازدر نظر بگیریم و در آخر سیمیکولن بگذاریم.همیشه به  هاآنرا مشخص کنیم و سپس یک نام برای 

برای  endl چیست؟ endl پیش آمده باشد که کاربرد سؤالدهی و استفاده از متغیر باید آن را تعریف کرد. شاید برایتان این 

جه ، در نتیبردمیبه خط بعد  \n ایجاد خط جدید مورد استفاده قرار گرفته است. یعنی نشانگر ماوس را همانند کاراکتر کنترلی

  .شودمیخروجی کد باال در خطوط جداگانه چاپ 

//Declare variables                     
int num1; 
int num2; 
double num3; 
double num4; 
bool boolVal; 
char myChar; 
string message; 

 : نحوه تعریف متغیر به صورت زیر است

data_type identifier; 

 date_typeه است مانندهمان نوع داد int ،double و…. . dentifier  نیز نام متغیر است که به ما امکان استفاده و

 : به صورت زیر عمل کرد توانمیبرای تعریف چند متغیر از یک نوع  .دهدمیدسترسی به مقدار متغیر را 

data_type identifier1, identifier2, ... indentifierN; 

 مثال

int num1, num2, num3, num4, num5; 
string message1, message2, message3; 

 اباید عالمت کام متغیرهامتغیر از نوع رشته تعریف شده است.توجه داشته باشید که بین  1متغیر از نوع صحیح و  5در مثال باال 

 .باشد (,)

  

 نامگذاری متغیرها

 د شروع شودنام متغیر باید با یک حرف یا زیرخط و به دنبال آن حرف یا عد. 

 2یا عدد برای شروع نام متغیر استفاده کرد مانند  & ,% ,#از کاراکترهای خاص مانند  تواننمیnumbers. 
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  استفاده کرد _به جای فاصله از عالمت زیرخط یا  توانمیچند حرفی  هاینامنام متغیر نباید دارای فاصله باشد.برای. 

 : نامهای مجاز

num1  myNumber  studentCount  total       first_name    _minimum 
num2  myChar    average       amountDue   last_name     _maximum 
name  counter   sum           isLeapYear  color_of_car  _age 

 : نامهای غیر مجاز

123        #numbers#  #ofstudents  1abc2 
123abc     $money     first name   ty.np 
my number  this&that  last name    1:00 

، نامگذاری هایروشخواهید شد.یکی از  هاآناگر به نامهای مجاز در مثال باال توجه کنید متوجه قراردادهای به کار رفته در نامگذاری 

ین حرف اولین کلمه با حرف کوچک و ،اولرودمینامگذاری کوهان شتری است.در این روش که برای متغیرهای دو کلمه ای به کار 

با حرف  Numberتوجه کنید که اولین حرف کلمه  .myNumber : مانند شودمیاولین حرف دومین کلمه با حرف بزرگ نمایش داده 

است.اگز توجه کنید بعد از اولین کلمه حرف اول سایر کلمات با  numberOfStudentsبزرگ شروع شده است. مثال دیگر کلمه 

 .بزرگ نمایش داده شده استحروف 

  

 محدوده متغیر

قابل دسترسی  ()main. در نتیجه این متغیرها فقط در داخل متد اندشدهتعریف  ()mainمتغیرهای ابتدای درس در داخل متد 

 ()mainکه متغیر در کجای کد قابل دسترسی است. هنگامیکه برنامه به پایان متد  کندمیهستند. محدوده یک متغیر مشخص 

تا زمانی که برنامه در حال اجراست.محدوده متغیرها انواعی دارد که  شوندمیمتغیرها از محدوده خارج و بدون استفاده  رسدمی

که در کجای کد  فهمیدمی. تشخیص محدوده متغیر بسیار مهم است چون به وسیله آن شویدمیآشنا  هاآنبعدی با  هایدرسدر 

ر در برنامه کد زی مثالً دارای نام یکسان باشند.  توانندنمید. باید یاد آور شد که دو متغیر در یک محدوده از متغیر استفاده کر توانمی

 : کندمیایجاد خطا 

int num1; 
int num1; 

از این خاصیت برای تعریف چند متغیر هم نام ولی با  توانمیبه بزرگی و کوچک بودن حروف حساس است  ++C از آنجاییکه

 : )از لحاظ بزرگی و کوچکی( برای تعریف چند متغیر از یک نوع استفاده کرد مانند وتحروف متفا
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int num1; 
int Num1; 
int NUM1; 

 

  

 مقداردهی متغیرها

. در زیر نحوه مقدار دهی نامندمیاختصاص داد.این عمل را مقداردهی  هاآنبعد از تعریف متغیرها مقادیری را به  فوراً  توانمی

 : داده شده است نشان متغیرها

data_type identifier = value; 

 : به عنوان مثال

int myNumber = 7; 

 : به سادگی مقدار دهی کرد هاآنچندین متغیر را فقط با گذاشتن کاما بین  توانمیهمچنین 

data_type variable1 = value1, varaible2 = value2, ... variableN, valueN; 
int num1 = 1, num2 = 2, num3 = 3; 

تعریف متغیر با مقدار دهی متغیرها متفاوت است. تعریف متغیر یعنی انخاب نوع و نام برای متغیر ولی مقدار دهی یعنی اختصاص 

 .یک مقدار به متغیر

  

 اختصاص مقدار به متغیر

 :در زیر نحوه اختصاص مقادیر به متغیرها نشان داده شده است

num1 = 1; 
num2 = 2; 
num3 = 3.54; 
num4 = 4.12; 
boolVal = true; 
myChar = 'R'; 
message = "Hello World!"; 

ی استفاده از متغیرهای توانیدمیمقدار بدهید. شما فقط  توانیدنمیبه این نکته توجه کنید که شما به مغیری که هنوز تعریف نشده 

هر دو  num2و  num1باال همه قابل استفاده هستند. در این مثال  متغیرهای مثالً کنید که هم تعریف و هم مقدار دهی شده باشند. 
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اختصاص داده شده است. اگر نوع داده با نوع متغیر یکی نباشد برنامه پیغام  هاآنو مقادیری از نوع صحیح به  اندشدهتعریف 

 .دهدمیخطا 

 ثابت 

باید مقدار دهی اولیه شوند و اگر مقدار دهی  حتماً  هاثابت. کندنمیدر طول برنامه تغییر  هاآنانواعی هستند که مقدار  هاثابت

مقدار اولیه اختصاص داده شد هرگز در زمان اجرای  هاثابت. بعد از این که به آیدمیفراموش شود در برنامه خطا به وجود  هاآن

 هاثابتنام  معموالً  .استفاده کرد #define و const باید از کلمه کلیدی هاثابتبرای تعریف  .آن را تغییر داد تواننمیبرنامه 

 : در برنامه راحت باشد. نحوه تعریف ثابت در زیر آمده است هاآنتا تشخیص  نویسندمیرا طبق قرارداد با حروف بزرگ 

const data_type identifier = initial_value; 

. و در نهایت یک مقدار را به نویسیممیرا با حروف بزرگ  و سپس نوع ثابت و بعد نام ثابت const در کد باال ابتدا کلمه کلیدی

 .گذاریممیو عالمت سمیکالن  دهیممیآن اختصاص 

#define data_type identifier initial_value 

را نوشته و سپس نام ثابت و بعد مقداری که قرار است دریافت کند. به این نکته توجه کنید که در  #define در روش باال فقط

 : روش باال نه عالمت سمیکالن وجود دارد و نه عالمت مساوی. مثال

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    const int NUMBER = 1; 
 
    NUMBER = 20; //ERROR, Cant modify a constant 
 
    cout << NUMBER; 
} 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    #define NUMBER 1 
 
    NUMBER = 20; //ERROR, Cant modify a constant 
 
    cout << NUMBER; 
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} 

اید دیگری که نب نکته  .کندمیمقدار دهی شده برنامه را با خطا مواجه  قبالً که مقدار دادن به یک ثابت ،که  بینیدمیدر این مثال 

 .اید مقدار ثابت را با مقدار دیگر متغیرهای تعریف شده در برنامه برابر قرار دادفراموش شود این است که نب

 : مثال

int someVariable; 
const int MY_CONST = someVariable; 

چیست؟ اگر مطمئن هستید که مقادیری در برنامه  هاثابتبرایتان پیش آمده باشد که دلیل استفاده از  سؤالممکن است این 

را به صورت ثابت تعریف کنید.این کار هر چند کوچک کیفیت  هاآنبهتر است که  کنندنمیند که هرگز در طول برنامه تغییر وجود دار

 .بردمیبرنامه شما را باال 

 

 عبارات و عملگرها 

 : ابتدا با دو کلمه آشنا شوید

  دهندمیعملگر : نمادهایی هستند که اعمال خاص انجام. 

 دهندمیعملی انجام  هاآنعملگرها بر روی  عملوند : مقادیری که. 

 .آیندمیعملوند و عالمت + عملگر به حساب  Y و X یک عبارت است که در آن X+Y: مثالً 

دارای عملگرهای مختلفی  ++C .آیندمیزبانهای برنامه نویسی جدید دارای عملگرهایی هستند که از اجزاء معمول زبان به حساب 

و  به عملگر جمع توانمی. از عملگرهای ساده ریاضی باشدمیی، تخصیصی ، مقایسه ای، منطقی و بیتی از جمله عملگرهای ریاض

 : وجود دارد ++C تفریق اشاره کرد. سه نوع عملگر در

 یگانی (Unary) – به یک عملوند نیاز دارد 

 دودویی(Binary) – به دو عملوند نیاز دارد 

 سه تایی (Ternary) – دارد به سه عملوند نیاز 

 : از اندعبارت گیرندمیانواع مختلف عملگر که در این بخش مورد بحث قرار 

 عملگرهای ریاضی 

 عملگرهای تخصیصی 
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 عملگرهای مقایسه ای 

 عملگرهای منطقی 

 عملگرهای بیتی 

  عملگرهای ریاضی 

 

 ریاضیعملگرهای 

C++  دهدمیالس پالس را نشان . جدول زیر عملگرهای ریاضی سی پکندمیاز عملگرهای ریاضی برای انجام محاسبات استفاده : 

 عملگر  دسته  مثال  نتیجه 

Var1  برابر است با حاصل جمعvar2 و var3  var1 = var2 + var3;  Binary  +  

Var1  برابر است با حاصل تفریقvar2 و var3  var1 = var2 – var3;  Binary  -  

Var1  برابر است با حاصلضربvar2  درvar3  var1 = var2 * var3;  Binary  *  

Var1  برابر است با حاصل تقسیمvar2 بر var3  var1 = var2 / var3;  Binary  /  

Var1  برابر است با باقیمانده تقسیمvar2 و var3  var1 = var2 % var3;  Binary  %  

Var1  برابر است با مقدارvar2  var1 = +var2;  Unary  +  

Var1  برابر است با مقدارvar2  1ضربدر-  var1 = -var2  Unary  -  

مثال باال در از نوع عددی استفاده شده است.اما استفاده از عملگرهای ریاضی برای نوع رشته ای نتیجه متفاوتی دارد. همچنین در 

عملگرهای کاهش و افزایش هستند.این  ++C دیگر عملگرهای. دهدمیرا نشان  هاآنجمع دو کاراکتر کامپایلر معادل عددی 

 : شودمیاستفاده  هاحلقهاغلب در  متغیرها. از این کنندمیاضافه  هاآنکم یا به  متغیرهارا از  9عملگرها مقدار 

 عملگر  دسته  مثال  نتیجه 

  ++  var1 = ++var2;  Unary  1بعالوه  var2 برابر است با var1 مقدار

  - -  var1 = – -var2;  Unary  1منهای  var2 برابر است با var1 مقدار
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 var2 برابر است با var1 مقدار

  شودمییک واحد اضافه  var2 به متغیر
var1 = var2++;  Unary  ++  

 var2 برابر است با var1 مقدار

  شودمی یک واحد کم var2 از متغیر
var1 = var2–;  Unary  –  

بیاید افزایش  var2 دارد. اگر عملگر قبل از متغیر تأثیربه این نکته توجه داشته باشید که محل قرار گیری عملگر در نتیجه محاسبات 

 و سپس متغیر دشومی var2برابر  var1 قرار بگیرند ابتدا var2 .چنانچه عملگرها بعد از متغیرافتدمیاتفاق  var1 یا کاهش

var2  زیر توجه کنید هایمثال. به یابدمیافزایش یا کاهش : 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int x = 0; 
    int y = 1; 
 
    x = ++y; 
 
    cout << "x= {0}" << x << endl; 
    cout << "y= {0}" << y << endl; 
} 

x=2 

y=2 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int x = 0; 
    int y = 1; 
 
    x = --y; 
 
    cout << "x= {0}" << x << endl; 
    cout << "y= {0}" << y << endl; 
} 

x=0 
y=0 
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کم  y که ابتدا یک واحد از شودمیباعث  y و ++ قبل از عملوند --،درج عملگرهای کنیدمیهمانطور که در دو مثال باال مشاهده 

 : قرار بگیرد. حال به دو مثال زیر توجه کنید x اضافه شود و سپس نتیجه در عملوند y و یا یک واحد به

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int x = 0; 
    int y = 1; 
 
    x = y--; 
 
    cout << "x= {0}" << x << endl; 
    cout << "y= {0}" << y << endl; 
} 

x=1 
y=0 

 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int x = 0; 
    int y = 1; 
 
    x = y++; 
 
    cout << "x= {0}" << x << endl; 
    cout << "y= {0}" << y << endl; 
} 

x=1 
y=2 

در داخل  y که ابتدا مقدار شودمیباعث  y و ++ بعد از عملوند --،درج عملگرهای کنیدمیر دو مثال باال مشاهده همانطور که د

با ایجاد یک برنامه نحوه عملکرد  توانیممیحال  .کم و یا یک واحد به ان اضافه شود y قرار بگیرد و سپس یک واحد از x متغیر

 : را یاد بگیریم C++عملگرهای ریاضی در 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 //Variable declarations 
 int num1, num2; 
 string msg1, msg2; 
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 //Assign test values                                                             
 num1 = 6; 
 num2 = 3; 
 
 //Demonstrate use of mathematical operators                                      
 cout << "The sum of num1 and num2 is " << (num1 + num2) << endl; 
 cout << "The difference of num1 and num2 is " << (num1 - num2) << endl; 
 cout << "The product of num1 and num2 is " << (num1 * num2) << endl; 
 cout << "The quotient of num1 and num2 is " << (num1 / num2) << endl; 
 cout << "The remainder of num1 and num2 is " << (num1 % num2) << endl; 
 
 msg1 = "Hello "; 
 msg2 = "World!"; 
 cout << msg1 + msg2; 
} 

The sum of 6 and 3 is 9. 
The difference of 6 and 3 is 3. 
The product of 6 and 3 is 18. 
The quotient of 6 and 3 is 2. 
The remainder of 6 divided by 3 is 0 
Hello World! 

برای نشان دادن نتایج در سطرهای متفاوت استفاده شده  endl . در این برنامه ازدهدمیبرنامه باال نتیجه هر عبارت را نشان 

که دو رشته به وسیله عملگر + به  کنیدمیمشاهده  77. در خط گیردمیخط جدید و فاصله و فضای خالی را نادیده  ++C .است

 ”!Hello World“ رشته ”!World“ و “ Hello“ از عملگر + برای چسباندن دو کلمه . نتیجه استفادهاندشدههم متصل 

 .شوندمیرا حذف کنید از خروجی برنامه نیز حذف  هاآنخالی بعد از اولین کلمه توجه کنید اگر  هایفاصلهخواهد بود. به 

 

 عملگرهای تخصیصی 

این عملگرها مقدار متغیر سمت راست خود را در متغیر سمت چپ  .عملگرهای جایگزینی نام دارند ++C نوع دیگر از عملگرهای

 :دهدمیجدول زیر انواع عملگرهای تخصیصی در سی شارپ را نشان  .دهندمیقرار 

 عملگر  مثال  نتیجه 

  =  ;var2  var1 = var2 برابر است با مقدار var1 مقدار

  =+  ;var2  var1 += var2و var1 برابر است با حاصل جمع var1 مقدار

  =-  ;var2  var1 -= var2و var1 برابر است با حاصل تفریق var1 مقدار

  =*  ;var2  var1 *= var2در var1 برابر است با حاصل ضرب var1 مقدار
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  =/  ;var2  var1 /= var2بر var1 برابر است با حاصل تقسیم var1 مقدار

  =%  ;var2  var1 %= var2بر var1 برابر است با باقیمانده تقسیم var1 مقدار

 var1 به صورت var1 += var2شکل اصلی کد  مثالً استفاده از این نوع عملگرها در واقع یک نوع خالصه نویسی در کد است. 

= var1 + var2 که نام متغیرها طوالنی باشد. برنامه زیر  دهدمینشان . این حالت کدنویسی زمانی کارایی خود را باشدمی

 .دهدمینشان  متغیرهارا بر  هاآن تأثیرچگونگی استفاده از عملگرهای تخصیصی و 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int number; 
 
    cout << "Assigning 10 to number..." << endl; 
    number = 10; 
    cout << "Number = " << number << endl; 
 
    cout << "Adding 10 to number..." << endl; 
    number += 10; 
    cout << "Number = " << number << endl; 
 
    cout << "Subtracting 10 from number..." << endl; 
    number -= 10; 
    cout << "Number = " << number << endl; 
} 

Assigning 10 to number... 
Number = 10 
Adding 10 to number... 
Number = 20 
Subtracting 10 from number... 

Number = 10 

با استفاده از عملگر = به آن اختصاص داده شده  10عملگر تخصیصی استفاده شده است. ابتدا یک متغیر و مقدار  1در برنامه از 

 .از آن کم شده است 91عدد  -اضافه و در آخر به وسیله عملگر = 91است.سپس به آن با استفاده از عملگر =+ مقدار 

 

 عملگرهای مقایسه ای 

.نتیجه این مقادیر یک مقدار بولی)منطقی( است.این عملگرها اگر شودمیسه ای برای مقایسه مقادیر استفاده از عملگرهای مقای

. این عملگرها به طور دهندمیرا نشان  1و اگر نتیجه مقایسه اشتباه باشد مقدار  9نتیجه مقایسه دو مقدار درست باشد مقدار 
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.جدول زیر عملگرهای شوندمیترتیب که باعث ادامه یا توقف دستور شرطی  به این روندمیمعمول در دستورات شرطی به کار 

 :دهدمیرا نشان  ++C مقایسه ای در

 عملگر  دسته  مثال  نتیجه 

var1  است که مقدار 1در صورتی var2 با مقدار var3  برابر باشد

 است  0در غیر اینصورت 
var1 = var2 == var3  Binary  ==  

var1  است که مقدار 1در صورتی var2 با مقدار var3  برابر نباشد

 است  0در غیر اینصورت 
var1 = var2 != var3  Binary  !=  

var1  است که مقدار 1در صورتی var2 از ترکوچک var3  مقدار

 است  0باشد در غیر اینصورت 
var1 = var2 < var3  Binary  <  

var1  است که مقدار 1در صورتی var2ازمقدار تربزرگvar3  باشد

 است  0در غیر اینصورت 
var1 = var2 > var3  Binary  >  

var1  است که مقدار 1در صورتی var2 یا مساوی مقدار ترکوچک 

var3  است  0باشد در غیر اینصورت 
var1 = var2 <= var3  Binary  <=  

var1  است که مقدار 1در صورتی var2 یا مساوی  تربزرگvar3 

 است  0باشد در غیر اینصورت  مقدار
var1 = var2 >= var3  Binary  >=  

 : دهدمیبرنامه زیر نحوه عملکرد این عملگرها را نشان 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int num1 = 10; 
    int num2 = 5; 
 
    cout << num1 << " == " << num2 << " : " << (num1 == num2) << endl; 
    cout << num1 << " != " << num2 << " : " << (num1 != num2) << endl; 
    cout << num1 << " <  " << num2 << " : " << (num1 < num2) << endl; 
    cout << num1 << " >  " << num2 << " : " << (num1 > num2) << endl; 
    cout << num1 << " <= " << num2 << " : " << (num1 <= num2) << endl; 
    cout << num1 << " >= " << num2 << " : " << (num1 >= num2) << endl; 
} 

10 == 5 : 0 
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10 != 5 : 1 
10 <  5 : 0 
10 >  5 : 1 
10 <= 5 : 0 
10 >= 5 : 1 

.سپس با دهیممیمقادیری اختصاص  هاآنبا هم مقایسه کنیم را ایجاد کرده و به  خواهیممیدر مثال باال ابتدا دو متغیر را که 

.به این نکته توجه کنید که هنگام مقایسه دو کنیممیرا با هم مقایسه کرده و نتیجه را چاپ  هاآناستفاده از یک عملگر مقایسه ای 

را در  y مقدار x = y به جای عملگر = باید استفاده شود. عملگر = عملگر تخصیصی است و در عبارتی مانندمتغیر از عملگر == 

و اینطور خوانده  x==y مانند کندمی. عملگر == عملگر مقایسه ای است که دو مقدار را با هم مقایسه دهدمیاختصاص  x به

 . y برابر است با x شودمی

 

 عملگرهای منطقی 

نیز یک مقدار بولی است. از این عملگرها اغلب برای شرطهای  هاآنو نتیجه  کنندمیای منطقی بر روی عبارات منطقی عمل عملگره

 و var2 باشند. فرض کنید که true یا false توانندمییاد گرفتید مقادیر بولی  قبالً . همانطور که شودمیپیچیده استفاده 

var3 دو مقدار بولی هستند. 

 عملگر  نام  سته د مثال 

var1 = var2 && var3;  Binary  منطقی AND  &&  

var1 = var2 || var3;  Binary  منطقی OR  ||  

var1 = !var1;  Unary  منطقی NOT  !  

  

 (&&)ANDعملگر منطقی 

صورت اگر یکی از مقادیر یا هر . در غیر اینگرداندمیرا بر  true مقدار AND باشند عملگر AND ،true اگر مقادیر دو طرف عملگر

 : نشان داده شده است AND . در زیر جدول درستی عملگرگرداندمیرا بر  false باشند مقدار false هاآندوی 

X  Y  X && Y  

true  true  true  

true  false  false  
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false  true  false  

false  false  false  

که هر دو عملوند  دهدمیرا نشان  true که این عملگر فقط در صورتی مقدار کنممییاد آوری  AND عملگر تأثیربرای درک بهتر 

مانند استفاده  ANDخواهد شد. استفاده از عملگر  false بعدی هایترکیبباشد.در غیر اینصورت نتیجه تمام  true مقدارشان

 salary و 98از  تربزرگ (age) است اگر سن (true) از عملگرهای مقایسه ای است. به عنوان مثال نتیجه عبارت زیر درست

 .باشد 9111از  ترکوچک

result = (age > 18) && (salary < 1000); 

بدین معنی است  x <= 100 => 10عبارت  مثالً زمانی کارامد است که ما با محدود خاصی از اعداد سرو کار داریم.  AND عملگر

 از عملگر منطقی توانمیرا بگیرد. حال برای انتخاب اعداد خارج از این محدوده  911تا  91مقداری شامل اعداد  تواندمی x که

AND به صورت زیر استفاده کرد. 

inRange = (number <= 10) && (number >= 100); 

 

 (||)ORعملگر منطقی 

 . جدول درستی عملگرگرداندمیا بر ر true مقدار OR باشد،عملگر (true) ،درست OR اگر یکی یا هر دو مقدار دو طرف عملگر

OR  در زیر نشان داده شده است: 

X Y X || Y 

true true true 

true false true 

false true true 

false false false 

 باشند. کد false که مقادیر دو طرف آن گرداندمیرا بر  false در صورتی مقدار OR که عملگر کنیدمیدر جدول باال مشاهده 

یا  95 از  تربزرگ (finalGrade) است که رتبه نهایی دانش آموز (true) زیر را در نظر بگیرید.نتیجه این کد در صورتی درست

 .باشد 911یا نمره نهایی امتحان آن 

isPassed = (finalGrade >= 75) || (finalExam == 100); 
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 (!)NOTعملگر منطقی 

یک عملگر یگانی است و فقط به یک عملوند نیاز دارد. این عملگر یک مقدار یا  NOT منطقیعملگر  AND و OR برخالف دو اپراتور

. جدول کندمی true باشد آنرا false و اگر false باشد آنرا true اگر عبارت یا مقدار مثالً  .کندمیاصطالح بولی را نفی 

 : دهدمیرا نشان  NOT زیر عملکرد اپراتور

X !X 

true false 

false true 

 .نباشد 98یا مساوی  تربزرگسن( ) age نتیجه کد زیر در صورتی درست است که

isMinor = !(age >= 18); 

 

 عملگرهای بیتی 

که  شودمیرا دستکاری کنید. برای درک بهتر این درس توصیه  هادادهکه شکل باینری انواع  دهندمیعملگرهای بیتی به شما اجازه 

 : یاد بگیریداز لینک زیر  را  نحوه تبدیل اعداد دهدهی به باینریشما سیستم باینری و 

http://www.w3-farsi.com/?p=5698 

 روشن. برای نشان دادن حالت وضعیت هر چیز یا خاموش است یا کندمیدر سیستم باینری )دودویی( که کامپیوتر از آن استفاده 

صفر یا یک  توانندمی. بنابراین اعداد باینری فقط شودمیاستفاده  1و برای نشان دادن حالت خاموش از عدد  9روشن از عدد 

است  می گویند. یک بیت نشان دهنده یک رقم باینری 91و اعداد اعشاری را اعداد در مبنای  7باشند.اعداد باینری را اعداد در مبنای 

بایت فضا برای ذخیره آن نیاز  4بیت یا  17به  int بیت است. به عنوان مثال برای یک داده از نوع 8و هر بایت نشان دهنده 

وقتی به عنوان یک متغیر از  911. برای مثال عدد کنندمیبرای ذخیره استفاده  9و  1رقم  17داریم، این بدین معناست که اعداد از 

 : شودمیدر کامپیوتر به صورت زیر خوانده  ودشمیذخیره  int نوع

000000000000000000000000000001100100 

است و  7در مبنای  911رقم سمت راست نشان دهنده عدد  9است. در اینجا  7در مبنای  9911911در مبنای ده معادل عدد  911عدد 

نیاز دارد. به این نکته توجه کنید که اعداد باینری  int است که عدد از نوع هاییبیتمابقی صفرهای سمت راست برای پر کردن 

 : اندشدهدر جدول زیر نشان داده  ++C . عملگرهای بیتیشوندمیاز سمت راست به چپ خوانده 

http://www.w3-farsi.com/category/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9/
http://www.w3-farsi.com/category/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9/
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 عملگر نام دسته مثال

x = y & z;  Binary بیتی AND & 

x = y | z;  Binary بیتی OR | 

x = y ^ z;  Binary بیتی XOR ^ 

x = ~y;  Unary بیتی NOT ~ 

x &= y;  Binary بیتی AND Assignment &= 

x |= y;  Binary بیتی OR Assignment |= 

x ^= y;  Binary بیتی XOR Assignment ^= 

  

 (&)ANDعملگر بیتی 

. اگر مقادیر کندمیار ک هابیتبا این تفاوت که این عملگر بر روی  دهدمیانجام  AND کاری شبیه عملگر منطقی AND عملگر بیتی

. جدول درستی عمگر گرداندمیو اگر یکی یا هر دو طرف آن صفر باشد مقدار صفر را بر  گرداندمیرا بر  9باشد مقدار  9دو طرف آن 

 :در زیر آمده است AND بیتی

X Y X AND Y 

1 1 1 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

 : آمده است AND در زیر نحوه استفاده از عملگر بیتی

int result = 5 & 3; 
 
cout << result; 

1 
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. اجازه بدهید ببینیم که شودمی 9عدد  1و  5بر روی دو مقدار  AND نتیجه عملکرد عملگر کنیدمیهمانطور که در مثال باال مشاهده 

 :آیدمیچطور این نتیجه را به دست 

5:  00000000000000000000000000000101 
3:  00000000000000000000000000000011 
------------------------------------ 
1:  00000000000000000000000000000001 

بیت است از صفر برای پر کردن  32 (int). از آنجاییکه هر عدد صحیحشوندمیتبدیل  شانباینریبه معادل  1و  5ابتدا دو عدد 

 .شودمیفهمید که چرا نتیجه عدد یک  توانمی AND ی عملگر بیتی. با استفاده از جدول درستکنیممیخالی استفاده  هایبیت

  

 (|)ORعملگر بیتی 

خواهد شد. جدول درستی این عملگر در زیر  9هر دو صفر باشند نتیجه صفر در غیر اینصورت  OR اگر مقادیر دو طرف عملگر بیتی

 : آمده است

X Y X OR Y 

1 1 1 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

دو طرف آن صفر باشند. اگر فقط یکی از دو عملوند یک باشد نتیجه  عملوندهایدر صورتی صفر است که  OR تینتیجه عملگر بی

 : یک خواهد شد. به مثال زیر توجه کنید

int result = 7 | 9; 
 
cout << result; 

15 

که چرا این  کنیممی. حال بررسی شودمی 95 نتیجه کنیممی( استفاده 1و  9برای دو مقدار در مثال باال ) OR وقتی که از عملگر بیتی

 نتیجه به دست آمده است؟

 7: 00000000000000000000000000000111 
 9: 00000000000000000000000000001001 
----------------------------------- 
15: 00000000000000000000000000001111 
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 95باینری معادل عدد  9999نتیجه استفاده از این عملگر را تشخیص داد. عدد  وانتمی OR با استفاده از جدول درستی عملگر بیتی

 .صحیح است

  

 (^)XORعملگر بیتی 

 : جدول درستی این عملگر در زیر آمده است

X Y X XOR Y 

1 1 0 

1 0 1 

0 1 1 

0 0 0 

. در شودمیصفر در غیر اینصورت نتیجه یک در صورتیکه عملوندهای دو طرف این عملگر هر دو صفر یا هر دو یک باشند نتیجه 

 : کنیدمیرا بر روی دو مقدار مشاده  XORعملگر بیتی  تأثیرمثال زیر 

int result = 5 ^ 7; 
 
cout << result; 

2 

 .( نشان داده شده است9و  5در زیر معادل باینری اعداد باال )

5: 00000000000000000000000000000101 
7: 00000000000000000000000000000111 
----------------------------------- 
2: 00000000000000000000000000000010 

 .شودمی 7فهمید که چرا نتیجه عدد  توانمی، XOR با نگاه کردن به جدول درستی عملگر بیتی

  

 (~)NOTعملگر بیتی 

 :ر زیر جدول درستی این عملگر آمده استاین عملگر یک عملگر یگانی است و فقط به یک عملوند نیاز دارد. د

X NOT X 

1 0 
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0 1 

 : . در زیر چگونگی استفاده از این عملگر آمده استکندمیرا معکوس  هابیتمقادیر  NOT عملگر بیتی

int result = ~7; 
 
cout << result; 

-8 

 .به نمایش باینری مثال باال که در زیر نشان داده شده است توجه نمایید

 7: 00000000000000000000000000000111 
------------------------------------ 
-8: 11111111111111111111111111111000 

  

 (shift) عملگر بیتی تغییر مکان

د ورا به سمت چپ یا راست جا به جا کنید. دو نوع عملگر بیتی تغییر مکان وج هابیتکه  دهندمیاین نوع عملگرها به شما اجازه 

. عملوند سمت چپ این عملگرها حالت باینری یک مقدار و عملوند سمت راست تعداد کنندمیدارد که هر کدام دو عملوند قبول 

 .دهدمیرا نشان  هابیتجابه جایی 

 عملگر نام دسته مثال

x = y << 2;  Binary تغییر مکان به سمت چپ >> 

x = y >> 2;  Binary تغییر مکان به سمت راست << 

  

 عملگر تغییر مکان به سمت چپ

. کندمیمکان مشخص شده توسط عملوند سمت راست، به سمت چپ منتقل  n عملوند سمت چپ را به تعداد هایبیتاین عملگر 

 : به عنوان مثال

 
int result = 10 << 2; 
 
cout << result; 

40 

 : این انتقال را بررسی کنیم تأثیر، حال بیایید ایمکردهتقل را دو مکان به سمت چپ من 91مقدار  هایبیتدر مثال باال ما 
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10: 00000000000000000000000000001010 
------------------------------------ 
40: 00000000000000000000000000101000 

دو صفر از صفرهای سمت چپ کم . در این انتقال اندشدهبه اندازه دو واحد به سمت چپ منتقل  هابیتکه همه  کنیدمیمشاهده 

 .شودمیو در عوض دو صفر به سمت راست اضافه  شودمی

  

 عملگر تغییر مکان به سمت راست

نوان . به عکندمیرا به سمت راست جا به جا  هابیتاین عملگر شبیه به عمگر تغییر مکان به سمت چپ است با این تفاوت که 

 : مثال

int result = 100 >> 4; 
 
cout << result; 

6 

. اجازه بدهید کنیممیواحد به سمت چپ جا به جا  4را به اندازه  911مقدار  هایبیتبا استفاده از عملگرتغییر مکان به سمت راست 

 : این جا به جایی را مورد بررسی قرار دهیم تأثیر

100: 00000000000000000000000001100100 
------------------------------------ 
  6: 00000000000000000000000000000110 

بیت اول سمت راست حذف شده و چهار صفر به سمت چپ  4،بنابراین شودمیواحد به سمت راست منتقل  4هر بیت به اندازه 

 .شودمیاضافه 

 

 تقدم عملگرها 

 ++C رد عملگرهااثرش را اعمال کند.  که در محاسباتی که بیش از دو عملوند دارند ابتدا کدام عملگر کندمیتقدم عملگرها مشخص 

 : در محاسبات دارای حق تقدم هستند.به عنوان مثال

number = 1 + 2 * 3 / 1; 

سپس  9+7=1خواهد شد ) 1اگر ما حق تقدم عملگرها را رعایت نکنیم و عبارت باال را از سمت چپ به راست انجام دهیم نتیجه 

.برای مثال عمل ضرب و تقسیم نسبت به دهدمیتوجه به تقدم عملگرها محاسبات را انجام (.اما کامپایلر با 9/1=1و در آخر  1×1=1
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به دست  1که نتیجه  شودمی 9تقسیم بر  هاآنو سپس نتیجه  1ضربدر  7جمع و تفریق تقدم دارند.بنابراین در مثال فوق ابتدا عدد 

 : از باال به پایین آمده است ++C جدول زیر تقدم عملگرهای . درشودمیحاصل  9و عدد  شودمیجمع  9با  1.در آخر عدد آیدمی

Level Precedence group Operator Grouping 

1 Scope :: Left-to-right 

2 Postfix (unary) 

++ – 

Left-to-right 
() 

[] 

. -> 

3 Prefix (unary) 

++ – 

Right-to-left 

~ ! 

+ - 

& * 

new delete 

sizeof 

(type) 

4 Pointer-to-member .* ->* Left-to-right 

5 Aritdmetic: scaling * / % Left-to-right 

6 Aritdmetic: addition + - Left-to-right 

7 Bitwise shift << >> Left-to-right 

8 Relational < > <= >= Left-to-right 

9 Equality == != Left-to-right 

10 And & Left-to-right 

11 Exclusive or ^ Left-to-right 

12 Inclusive or | Left-to-right 

13 Conjunction && Left-to-right 

14 Disjunction || Left-to-right 

15 
Assignment-level 

expressions 

= *= /= %= += -= 

>>= <<= &= ^= |= 
Right-to-left 
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?: 

16 Sequencing , Left-to-right 

ید که تقدم .به این نکته توجه کنگذارندمی تأثیرحق تقدم در محاسبات  ترینپایینابتدا عملگرهای با باالترین و سپس عملگرهای با 

 : بستگی دارد )در سمت چپ یا راست عملوند باشند(. به عنوان مثال هاآنمکان قرارگیری  به –و  ++عملگرها 

int number = 3; 
 
number1 = 3 + ++number; //results to 7 
number2 = 3 + number++; //results to 6 

و در نهایت  شودمیجمع  1و سپس مقدار جدید با عدد  شودمی 4یک واحد اضافه شده و number در عبارت اول ابتدا به مقدار

.سپس این مقدار آیدمیبه دست  1و عدد  شودمیاضافه  number به مقدار 1.در عبارت دوم مقدار عددی آیدمیبه دست  9عدد 

. برای ایجاد خوانایی در تقدم عملگرها و انجام یابدمیافزایش  4به  number . و در نهایت مقدارگیردمیقرار  number2 در متغیر

 : کنیممیاز پرانتز استفاده  شودمیاز عملگرهای زیادی استفاده  هاآنمحاسباتی که در 

number = ( 1 + 2 ) * ( 3 / 4 ) % ( 5 - ( 6 * 7 )); 

ز .به نکته ای در مورد عبارتی که در داخل پرانتگیرندمیدر مثال باال ابتدا هر کدام از عباراتی که داخل پرانتز هستند مورد محاسبه قرار 

شده و سپس  9ضربدر  1یعنی مقدار  گیردمیرار پرانتز مورد محاسبه ق ترینداخلیسوم قرار دارد توجه کنید.در این عبارت ابتدا مقدار 

 آیندیم. اگر دو یا چند عملگر با حق تقدم یکسان موجود باشد ابتدا باید هر کدام از عملگرها را که در ابتدای عبارت شودمیکم  5از 

 : مورد ارزیابی قرار دهید. به عنوان مثال

number = 3 * 2 + 8 / 4; 

تدا دهید.یعنی اب تأثیررا در محاسبات  هاآنحق تقدم یکسانی هستند. بنابر این شما باید از چپ به راست هر دو عملگر * و / دارای 

قرار  number . در نهایت نتیجه دو عبارت را جمع کرده و در متغیرکنیدمیتقسیم  4را بر  8و سپس عدد  کنیدمی 7را ضربدر  1

 .دهیدمی

 

 گرفتن ورودی از کاربر 

یکی دیگر از اشیاء  cin درباره خواهیممی. حال باشدمیدارای تعدادی شیء و متد برای گرفتن ورودی از کاربر  سی پالس پالس

این است که تمام کاراکترهایی را که شما در محیط  cin . کارکندمیبحث کنیم که یک مقدار را از کاربر دریافت  Istraem کالس

 : . به برنامه زیر توجه کنیدخواندمی زنیدمیرا  Enter تا زمانی که دکمه کنیدمیکنسول تایپ 
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#include <iostream>   
#include <string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 string name; 
 int age; 
 double height; 
 
 cout << "Enter your name: "; 
 cin >> name; 
 cout << "Enter your age: "; 
 cin >> age; 
 cout << "Enter your height: "; 
 cin >> height; 
 
 //Print a blank line                    
 cout << endl; 
 
 //Show the details you typed            
 cout << "Name is " << name << endl; 
 cout << "Age is " << age << endl; 
 cout << "Height is " << height << endl; 
} 

 

Enter your name: John 
Enter your age: 18 
Enter your height: 160.5 
 
Name is John. 
Age is 18. 
Height is 160.5. 

که نام خود را وارد کند  خواهدمیبرنامه از کاربر  .(91و  1و  8)خطوط  کنیممیمتغیر را برای ذخیره داده در برنامه تعریف  1ابتدا 

خوانده  cin . مقدار متغیر نام، برابر مقداری است که توسطکنیدمیشما به عنوان کاربر نام خود را وارد  91(. در خط 97)خط 

 : را در ابتدای برنامه وارد کنیم هارشتهه نام از نوع رشته است باید کتابخانه مربوط به .از آنجاییکشودمی

#include <string> 

 .کنیممیهم قد را وارد  99و  91وارد کرده و در نهایت در خط  95(. آن را در خط 94)خط کندمی سؤالسپس برنامه از ما سن را 

 

 ساختارهای تصمیم 
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. حال تصور کنید که یک برنامه دارای ساختار دهندمیی برنامه نویسی به شما اجازه اجرای کد را در شرایط مطمئن همه زبانها تقریباً 

تصمیم گیری نباشد و همه کدها را اجرا کند. این حالت شاید فقط برای چاپ یک پیغام در صفحه مناسب باشد ولی فرض کنید که 

 ++C .برابر باشد سپس یک پیغام چاپ شود آن وقت با مشکل مواجه خواهید شد شما بخواهید اگر مقدار یک متغیر با یک عدد

 : . در این بخش با مطالب زیر آشنا خواهید شددهدمیمختلفی برای رفع این نوع مشکالت ارائه  هایراه

 دستور if 

 دستور if…else 

 عملگر سه تایی 

 دستور if چندگانه 

 دستور if تو در تو 

 عملگرهای منطقی 

 دستور switch 

 

  if دستور

 یک منطق به برنامه خود اضافه کنید. دستور شودمیو یک شرط خاص که باعث ایجاد یک کد  if با استفاده از دستور توانمی

if اگر شرطی برقرار است کد معینی را انجام بده. ساختار دستور گویدمیدستور شرطی است که برنامه  ترینساده if  به صورت

 : زیر است

if (condition) 
    
   code to execute; 

ارت .شرط یک عبشودمی.اگر شرط برقرار باشد یعنی درست باشد سپس کد اجرا شودمیابتدا شرط بررسی  if قبل از اجرای دستور

هی ااز عملگرهای مقایسه ای برای تست درست یا اشتباه بودن شرط استفاده کرد. اجازه بدهید که نگ توانمیمقایسه ای است. 

 و 91کمتر از  number را اگر مقدار Hello World برنامه زیر پیغام .در داخل برنامه بیندازیم if به نحوه استفاده از دستور

Goodbye World را اگر مقدار number  دهدمیباشد در صفحه نمایش  تربزرگ 91از. 

  #include <iostream>   
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 //Declare a variable and set it a value less than 10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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 int number = 5; 
 
 //If the value of number is less than 10             
 if (number < 10) 
  cout << "Hello World." << endl; 
 
 //Change the value of a number to a value which is greater than 10                                
 number = 15; 
 
 //If the value of number is greater than 10          
 if (number > 10) 
  cout << "Goodbye World."; 
} 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Hello World. 
Goodbye World. 

 91در خط  if به آن اختصاص داده شده است. وقتی به اولین دستور 5تعریف و مقدار  number یک متغیر با نام 9در خط 

 .است 91از  ترکوچک 5کمتر است یعنی  91از  number که مقدار دهدمیبرنامه تشخیص  رسیممی

چاپ  Hello World ( و پیغام99)خط کندمیاجرا  دستور را if بنابراین دستور باشدمیمنطقی است که نتیجه مقایسه درست 

 برنامه مقدار رسیممی 99در خط  if (.وقتی به دومین دستور94)خط  دهیممیتغییر  95را به  number . حال مقدارشودمی

number  و چون مقدار کندمیمقایسه  91را با number  است برنامه پیغام تربزرگ 10از  95یعنی Goodbye World ا چاپ ر

 : در یک خط نوشت توانمیرا  if (. به این نکته توجه کنید که دستور98)خط کندمی

if (number > 10) cout << "Goodbye World."; 

بنویسید. کافیست که از یک آکوالد برای نشان دادن ابتدا و انتهای دستورات  if چندیندستور را در داخل دستور توانیدمیشما 

به صورت  if هستند. نحوه تعریف چند دستور در داخل بدنه if مه دستورات داخل بین آکوالد جز بدنه دستوراستفاده کنید. ه

 : زیر است

if (condition) 
{ 
    statement1; 
    statement2; 
    . 
    . 
    . 
    statementN; 
} 

 : این هم یک مثال ساده

if (x > 10) 
{ 
    cout << "x is greater than 10." << endl; 
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    cout << "This is still part of the if statement."; 
} 

 91از  x . حال اگر به عنوان مثال آکوالد را حذف کنیم و مقدارشودمیباشد دو پیغام چاپ  تربزرگ 91از  x در مثال باال اگر مقدار

 : نباشد مانند کد زیر تربزرگ

if (x > 10) 
cout << "x is greater than 10." << endl; 
cout << "This is still part of the if statement. (Really?)"; 

 .که بین دستورات فاصله بگذاریم شودمیکد باال در صورتی بهتر خوانده 

if (x > 10) 
cout << "x is greater than 10." << endl; 
 
cout << "This is still part of the if statement. (Really?)"; 

از  x که مقدار ایمگذاشتهنیست. اینجاست که چون ما فرض را بر این  if ( در مثال باال جز دستور1که دستور دوم )خط  بیندمی

. در نتیجه اهمیت شودمیچاپ  This is still part of the if statement. (Really?)است پس خط ترکوچک 91

داشتید برای آن یک آکوالد بگذارید.  if ن تمرین همیشه حتی اگر فقط یک دستور در بدنه. به عنواشودمیوجود آکوالد مشخص 

. مثالی دیگر در مورد کندمیفراموش نکنید که از قلم انداختن یک آکوالد باعث به وجود آمدن خطا شده و یافتن آن را سخت 

 : if دستور

#include <iostream>   
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int firstNumber; 
    int secondNumber; 
  
    cout << "Enter a number: "; 
    cin >> firstNumber; 
  
    cout << "Enter another number: "; 
    cin >> secondNumber; 
  
    if (firstNumber == secondNumber) 
    { 
 cout << firstNumber << " == " << secondNumber << endl; 
    } 
    if (firstNumber != secondNumber) 
    { 
 cout << firstNumber << " != " << secondNumber << endl; 
    } 
    if (firstNumber < secondNumber) 
    { 
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 cout << firstNumber << " < " << secondNumber << endl; 
    } 
    if (firstNumber > secondNumber) 
    { 
 cout << firstNumber << " > " << secondNumber << endl; 
    } 
    if (firstNumber <= secondNumber) 
    { 
 cout << firstNumber << "<= " << secondNumber << endl; 
    } 
    if (firstNumber >= secondNumber) 
    { 
 cout << firstNumber << " >= " << secondNumber << endl; 
    }    
} 

Enter a number: 2 
Enter another number: 5 
2 != 5 
2 < 5 
2 <= 5 
Enter a number: 10 
Enter another number: 3 
10 != 3 
10 > 3 
10 >= 3 
Enter a number: 5 
Enter another number: 5 
5 == 5 
5 <= 5 
5 >= 5 

. ابتدا دو عدد که قرار است با هم مقایسه شوند را به عنوان ورودی از ایمکردهاستفاده  if ما از عملگرهای مقایسه ای در دستور

 هارطش.به این نکته توجه داشته باشید که شودمیو اگر شرط درست بود پیغامی چاپ  شوندمی.اعداد با هم مقایسه گیریممیکاربر 

نتیجه یک عبارت را در داخل یکمتغیر بولی ذخیره کنید و سپس از متغیر به عنوان شرط  توانیدمیبنابراین شما مقادیر بولی هستند، 

ذخیره  isNewMillenium باشد سپس حاصل عبارت در متغیر 7111برابر  year استفاده کنید. اگر مقدار if در دستور

 .استفاده کرد خواه مقدار متغیر درست باشد یا نادرست if وراز متغیر برای تشخیص کد اجرایی بدنه دست توانمی.شودمی

bool isNewMillenium = year == 2000; 
 
if (isNewMillenium) 
{ 
    cout << "Happy New Millenium!"; 
} 
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  if…else دستور

جام شود.اما زمانی که شما یعنی اگر حالتی برقرار بود کارخاصی ان رودمیفقط برای اجرای یک حالت خاص به کار  if دستور

استفاده کنید.  if else بخواهید اگر شرط خاصی برقرار شد یک دستور و اگر برقرار نبود دستور دیگر اجرا شود باید از دستور

 : در زیر آمده است if else ساختار دستور

if (condition) 
{ 
   code to execute if condition is true; 
} 
else 
{ 
   code to execute if condition is false; 
} 

به کار برده شود.اگر فقط یک کد اجرایی در داخل  ifباید با  حتماً به تنهایی استفاده کرد بلکه  تواننمی else از کلمه کلیدی

ط داخل که شر شودمیفقط در صورتی اجرا  else دارید استفاده از آکوالد اختیاری است .کد داخل بلوک else و بدنه if بدنه

 .آمده است if…elseنادرست باشد. در زیر نحوه استفاده از دستور  if دستور

#include <iostream>  
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int number = 5; 
     
    //Test the condition  
    if (number < 10)   
    {             
       cout << "The number is less than 10." << endl; 
    }  
    else  
    {  
       cout << "The number is either greater than or equal to 10." << endl; 
    }  
     
    //Modify value of number  
    number = 15; 
     
    //Repeat the test to yield a different result  
    if (number < 10) 
    {  
       cout << "The number is less than 10." << endl; 
    }  
    else  
    { 
       cout << "The number is either greater than or equal to 10." << endl; 
    }  
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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کمتر است یا نه  91از  number که آیا مقدار متغیر کنیممیتست  1و در خط  ایمکردهتعریف  number یک متغیر به نام 1در خط 

از  تربزرگرا تغییر دهیم و به مقداری  number ( و اگر مقدار99)خط  شودمیاجرا  if و چون کمتر است در نتیجه کد داخل بلوک

 .(78)خط  شودمیاجرا  else ( و کد داخل بلوک77)خط  شودمی(، شرط نادرست 91تغییر دهیم )خط  91

 

 عملگر شرطی 

 :. در زیر نحوه استفاده از این عملگر آمده استکندمیعمل  if…else مانند دستور شرطی ++C عملگر شرطی )?:( در

<condition> ? <result if true> : <result if false> 

است که نیاز به سه عملوند دارد، شرط، یک مقدار زمانی که شرط درست باشد و یک مقدار  ++C لگر سه تاییعملگر شرطی تنها عم

 .اجازه بدهید که نحوه استفاده این عملگر را در داخل برنامه مورد بررسی قرار دهیم .زمانی که شرط نادرست باشد

#include <iostream> 
#include <String>  
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    string pet1 = "puppy"; 
    string pet2 = "kitten"; 
    string type1; 
    string type2; 
 
    type1 = (pet1 == "puppy") ? "dog" : "cat"; 
    type2 = (pet2 == "kitten") ? "cat" : "dog"; 
 
    cout << type1 << endl; 
    cout << type2; 
} 

dog 
cat 

 برابر با pet1 : اگر مقدار شودمی. خط یک به صورت زیر ترجمه دهدمیبرنامه باال نحوه استفاده از این عملگر شرطی را نشان 

puppy سپس مقدار dog را در type1 قرار بده در غیر این صورت مقدار cat را type1  قرار بده. خط دو به صورت زیر ترجمه

حال برنامه  .dog قرار بده در غیر این صورت مقدار type2 را در cat سپس مقدار kitten بابرابر  pet2 : اگر مقدار شودمی

 :نویسیممی if else باال را با استفاده از دستور

if (pet1 == "puppy") 
type1 = "dog"; 
else 
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type1 = "cat"; 

استفاده نکنید چون خوانایی برنامه را پایین دارید از عملگر شرطی  else یا if هنگامی که چندین دستور در داخل یک بلوک

 .آوردمی

 

 چندگانه  if دستور

استفاده کنید و بهتر است که این دستورات  ifاز چندین دستور  توانیدمی؟ کنیدمیاگر بخواهید چند شرط را بررسی کنید چکار 

if را به صورت زیر بنویسید : 

if (condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
else 
{ 
   if (condition) 
   { 
      code to execute; 
   } 
   else 
   { 
      if (condition) 
      { 
         code to execute; 
      } 
      else 
      { 
         code to execute; 
      } 
   } 
} 

کد باال را ساده  توانیدمیبنویسید.  else اخل بلوکخواندن کد باال سخت است. بهتر است دستورات را به صورت تو رفتگی در د

 : تر کنید

if (condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
else if (condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
else if (condition) 
{ 
   code to execute; 
} 
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else 
{ 
   code to execute; 
} 

وابسته  ifنیز به دستور  else  ،else if اد گرفتید باید بدانید که مانندرا ی  else ifحال که نحوه استفده از دستور 

 else ifاشتباه باشد دستور  else ifحال اگر  .اشتباه باشد ifکه اولین دستور  شودمیوقتی اجرا  else ifاست.دستور 

را  if elseزیر نحوه استفاده از دستور . برنامهشودمیاجرا  else. و اگر آن نیز اجرا نشود در نهایت دستور شودمیبعدی اجرا 

 : دهدمینشان 

#include <iostream> 
#include <String>  
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int choice; 
 
    cout << "What's your favorite color?" << endl; 
    cout << "[1] Black" << endl; 
    cout << "[2] White" << endl; 
    cout << "[3] Blue" << endl; 
    cout << "[4] Red" << endl; 
    cout << "[5] Yellown" << endl; 
 
    cout << "Enter your choice: "; 
    cin >> choice; 
 
    if (choice == 1) 
    { 
        cout << "You might like my black t-shirt." << endl; 
    } 
    else if (choice == 2) 
    { 
        cout << "You might be a clean and tidy person." << endl; 
    } 
    else if (choice == 3) 
    { 
        cout << "You might be sad today." << endl; 
    } 
    else if (choice == 4) 
    { 
        cout << "You might be inlove right now." << endl; 
    } 
    else if (choice == 5) 
    { 
        cout << "Lemon might be your favorite fruit." << endl; 
    } 
    else 
    { 
        cout << "Sorry, your favorite color is not in the choices above." << endl; 
    } 
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} 

What's your favorite color? 
[1] Black 
[2] White 
[3] Blue 
[4] Red 
[5] Yellow 
 
Enter your choice: 1 
You might like my black t-shirt. 
What's your favorite color? 
[1] Black 
[2] White 
[3] Blue 
[4] Red 
[5] Yellow 
 
Enter your choice: 999 
Sorry, your favorite color is not in the choices above. 

مختلفی چاپ  هایپیغام کنیدمیوابسته است. بسته به اینکه شما چه چیزی انتخاب  choiceخروجی برنامه باال به متغیر 

 .شودمیاجرا  elseانتخاب نباشد کد مربوط به بلوک  هایحالتدر داخل  کنیدمی.اگر عددی که شما تایپ شودمی

 تو در تو  if دستور

 .دیگر if در داخل دستور if استفاده کرد. یک دستور ساده ++C تو در تو در if از دستور توانمی

if (condition) 
{ 
    code to execute; 
 
    if (condition) 
    { 
         code to execute;    
    } 
    else if (condition) 
    { 
        if (condition) 
        { 
           code to execute; 
        } 
    } 
} 
else 
{ 
    if (condition) 
    { 
       code to execute;   
    } 
} 

 : تو در تو را نشان دهیم if اجازه بدهید که نحوه استفاده از دستور
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#include <iostream> 
#include <string>  
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int age; 
    string gender; 
     
    cout << "Enter your age: "; 
    cin >> age; 
     
    cout << "Enter your gender (male/female): "; 
    cin >> gender; 
     
    if (age > 12) 
    { 
        if (age < 20) 
        { 
            if (gender == "male") 
            { 
                cout << "You are a teenage boy." << endl; 
            } 
            else 
            { 
                cout << "You are a teenage girl." << endl; 
            } 
        } 
        else 
        { 
            cout << "You are already an adult." << endl; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        cout << "You are still too young." << endl; 
    } 
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Enter your age: 18 
Enter your gender: male 
You are a teenage boy. 
Enter your age: 12 
Enter your gender: female 
You are still too young. 

از  جنستاندرباره  91(. در خط 91)خط  کندمی سؤال سنتاناجازه بدهید که برنامه را کالبد شکافی کنیم. ابتدا برنامه از شما درباره 

سال باشد برنامه وارد بدنه  97(. در این قسمت اگر سن شما بیشتر از 91)خط رسدمی if .سپس به اولین دستورکندمی سؤالشما 

  .شودمی if (مربوط به همین دستور14خط ) else غیر اینصورت وارد بلوکدر  شودمی if دستور

دیگر را  if دو دستور if . در بدنه اولینایدشده if سال است و شما وارد بدنه اولین 97حال فرض کنیم که سن شما بیشتر از 

)خط رویدمیمتناظر با آن  else ه قسمتو اگر نباشد ب شویدمیدوم  if باشد شما وارد بدنه 71. اگر سن کمتر کنیدمیمشاهده 
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)خط شویدمیدیگر مواجه  if دوم شده و با یک if باشد، در اینصورت وارد بدنه 71که سن شما کمتر از  کنیممی(. دوباره فرض 71

در  شودمیاجرا  if باشد، کدهای داخل بدنه سومین ”male“ که اگر برابر گیردمی(. در اینجا جنسیت شما مورد بررسی قرار 71

تو در تو در برنامه کمتر استفاده  if که از شودمی(. پیشنهاد 74)خط شودمیاجرا  if مربوط به این else غیر اینصورت قسمت

 .آوردمیکنید چون خوانایی برنامه را پایین 

 

 استفاده از عملگرهای منطقی 

در  و کنندمیب کنید. این عملگرها حداقل دو شرط را در گیر که چندین شرط را با هم ترکی دهندمیعملگرهای منطقی به شما اجازه 

 :. در جدول زیر برخی از عملگرهای منطقی آمده است گردانندمیآخر یک مقدار بولی را بر 

 عملگر  تلفظ  مثال   تأثیر

است که هر دو شرط دو  true در صورتی Z مقدار

اگر فقط مقدار  .باشد true طرف عملگر مقدارشان

 false ،z باشد مقدار false ز شروطیکی ا

  .خواهد شد

z = (x > 2) && (y < 10)  And  &&  

است که یکی از دو شرط  true در صورتی Z مقدار

باشد. اگر هر دو  true دو طرف عملگر مقدارشان

 false ،z باشد مقدار false شرط مقدارشان

  .خواهد شد

z = (x > 2) || (y < 10)  Or  ||  

 است که مقدار شرط true در صورتی Z مقدار

false  باشد و در صورتیfalse  است که مقدار

  .باشد true شرط

z = !(x > 2)  Not  !  

 است که مقدار true برابر z در صورتی مقدار“را به این صورت بخوانید :  z = (x > 2) && (y < 10)به عنوان مثال جمله 

x و مقدار 7از  تربزرگ y باشد در غیر اینصورت 91ز ا ترکوچک false این جمله بدین معناست که برای اینکه مقدار کل ”. است

 ANDمتفاوتی نسبت به عملگر منطقی  تأثیر (||) ORباشد. عملگر منطقی  true باشد باید مقدار همه شروط true دستور

 باشد. و اگر مقدار هیچ یک از شروط trueوط است اگر فقط مقدار یکی از شر true برابر OR دارد. نتیجه عملگر منطقی (&&)
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true نباشد نتیجه false عملگرهای منطقی توانمی .خواهد شد AND و OR  را با هم ترکیب کرده و در یک عبارت به کار برد

 : مانند

if ((x == 1) && ((y > 3) || z < 10)) ) 
{ 
   //do something here 
} 

 z) || (y > 3). در اینجا ابتدا عبارت کنیممیاستفاده  هاشرطاست چون از آن در گروه بندی  در اینجا استفاده از پرانتز مهم

مقایسه  (x == 1)با نتیجه  AND.) به علت تقدم عملگرها(سپس نتیجه آن بوسیله عملگر گیردمیمورد بررسی قرار  (10 >

 : مورد بررسی قرار دهیم . حال بیایید نحوه استفاده از عملگرهای منطقی در برنامه راشودمی

#include <iostream> 
#include <String>  
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int age; 
    string gender; 
     
    cout << "Enter your age: "; 
    cin >> age; 
     
    cout << "Enter your gender (male/female): "; 
    cin >> gender; 
     
    if (age > 12 && age < 20) 
    { 
        if (gender == "male") 
        { 
            cout << "You are a teenage boy." << endl; 
        } 
        else 
        { 
            cout << "You are a teenage girl." << endl; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        cout << "You are still too young." << endl; 
    } 
} 

Enter your age: 18 
Enter your gender (male/female): female 
You are a teenage girl. 
Enter you age: 10 
Enter your gender (male/female): male 
You are not a teenager. 
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( برنامه سن شما 91)خط  رسیدمی if وقتی به دستور .(91)خط  دهدمیرا نشان  AND برنامه باال نحوه استفاده از عملگر منطقی

باشد سپس  true باشد( یعنی مقدار هر دو 71و 97بین  سنتانباشد )  71از  ترکوچکو  97از  تربزرگ.اگر سن شما کندمیرا چک 

  . عملگرشودمیاجرا  else باشد کدهای داخل بلوک false.اگر نتیجه یکی از شروط شوندمیاجرا  if کدهای داخل بلوک

AND  اگر مقدار آندهدمیعملوند سمت چپ را مرود بررسی قرار. false  و  کندنمیباشد دیگر عملوند سمت راست را بررسی

باشد سپس  true و اگر مقدار آن دهدمیسی قرار . بر عکس عملگر || عملوند سمت چپ را مورد بررگرداندمیرا بر  false مقدار

 .گرداندمیرا بر  true و مقدار گیردمیعملوند سمت راست را نادیده 

if (x == 2 & y == 3) 
{ 
    //Some code here 
} 
 
if (x == 2 | y == 3) 
{ 
    //Some code here 
} 

عنوان عملگر بیتی استفاده کنید. تفاوت جزئی این عملگرها وقتی  به | و  &از عملگرهای  توانیدمینکته مهم اینجاست که شما 

این است که دو عملوند را بدون در نظر گرفتن مقدار عملوند سمت چپ مورد بررسی قرار  روندمیکه به عنوان عملگر بیتی به کار 

 (&) ANDسیله عملگر بیتی باشد عملوند سمت چپ به و false . به عنوان مثال حتی اگر مقدار عملوند سمت چپدهندمی

به جای عملگرهای بیتی (||) ORو   (&&) ANDرا در برنامه ترکیب کنید استفاده از عملگرهای منطقی هاشرط. اگر شودمیارزیابی 

AND(&)  وOR (|)   بهتر خواهد بود. یکی دیگر از عملگرهای منطقی عملگرNOT (!)  است که نتیجه یک عبارت را خنثی یا منفی

 :.به مثال زیر توجه کنیدکندمی

if (!(x == 2)) 
{ 
    cout << "x is not equal to 2."; 
} 

 .کندمی True باشد عملگر ! آن را false برابر x == 2 اگر نتیجه عبارت

 

  Switch دستور

ر چندین انتخاب داشته که با توجه به مقدار ثابت یک متغی دهدمیوجود دارد که به شما اجازه  switch ساختاری به نام ++C در

متغیر فقط مقادیر ثابتی از اعداد ،  switch تو در تو است با این تفاوت که در دستور if معادل دستور switchباشید. دستور 
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 switch مقادیر ثابت مقادیری هستند که قابل تغیر نیستند. در زیر نحوه استفاده از دستور .کندمیو یا کاراکترها را قبول  هارشته

 : آمده است

switch (testVar) 
{ 
case compareVal1: 
    code to execute if testVar == compareVa11; 
    break; 
case compareVa12: 
    code to execute if testVar == compareVa12; 
    break; 
    . 
        . 
        . 
case compareVa1N: 
    code to execute if testVer == compareVa1N; 
    break; 
default: 
    code to execute if none of the values above match the testVar; 
    break; 
} 

داخل  case هایعبارت.این مقدار با هر یک از دهیدمیاست قرار  testVar که در مثال باال switch ابتدا یک مقدار در متغیر

 case برابر بود کد مربوط به آن case اگر مقدار متغیر با هر یک از مقادیر موجود در دستورات .ودشمیمقایسه  switch بلوک

از یکی بیشتر باشد نباید از آکوالد  case اجرا خواهد شد. به این نکته توجه کنید که حتی اگر تعداد خط کدهای داخل دستور

 switch برنامه از دستور شودمیکه باعث  شودمیتشخیص داده  break با کلمه کلیدی case آخر هر دستور .استفاده کنیم

یک  switch . دستورشودمیخارج شده ودستورات بعد از آن اجرا شوند. اگر این کلمه کلیدی از قلم بیوفتد برنامه با خطا مواجه 

برابر نباشد.  case دستوراتکه مقدار متغیر با هیچ یک از مقادیر  شودمیدارد. این دستور در صورتی اجرا  defaultبخش 

. مکان این دستور هم مهم نیست اما بر افتدنمیحذف شود هیچ اتفاقی  switch اختیاری است و اگر از بدنه default دستور

 : توجه کنید switch. به مثالی در مورد دستور نویسندمیطبق تعریف آن را در پایان دستورات 

#include <iostream> 
#include <String>  
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int choice; 
 
    cout << "What's your favorite pet?" << endl; 
    cout << "[1] Dog" << endl; 
    cout << "[2] Cat" << endl; 
    cout << "[3] Rabbit" << endl; 
    cout << "[4] Turtle" << endl; 
    cout << "[5] Fish" << endl; 
    cout << "[6] Not in the choices" << endl; 
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    cout << "Enter your choice: " << endl; 
 
    cin >> choice; 
 
    switch (choice) 
    { 
    case 1: 
        cout << "Your favorite pet is Dog." << endl; 
        break; 
    case 2: 
        cout << "Your favorite pet is Cat." << endl; 
        break; 
    case 3: 
        cout << "Your favorite pet is Rabbit." << endl; 
        break; 
    case 4: 
        cout << "Your favorite pet is Turtle." << endl; 
        break; 
    case 5: 
        cout << "Your favorite pet is Fish." << endl; 
        break; 
    case 6: 
        cout << "Your favorite pet is not in the choices." << endl; 
        break; 
    default: 
        cout << "You don't have a favorite pet." << endl; 
        break; 
    } 
} 

What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
 
Enter your choice: 2 
Your favorite pet is Cat. 
What's your favorite pet? 
[1] Dog 
[2] Cat 
[3] Rabbit 
[4] Turtle 
[5] Fish 
[6] Not in the choices 
 
Enter your choice: 99 
You don't have a favorite pet. 

. به اسم هر حیوان یک عدد نسبت داده شده است. شما عدد را دهدمیرا  تانعالقهبرنامه باال به شما اجازه انتخاب حیوان مورد 

و با هر کدام از آن مقادیر که برابر بود پیغام مناسب  شودمیمقایسه  case با مقادیر switch و این عدد در دستور کنیدمیوارد 

. یکی دیگر از ویژگیهای شودمیاجرا  default ها برابر نبود دستور case یش داده خواهد شد. اگر هم با هیچ کدام از مقادیرنما
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برای نشان داده یک مجموعه کد استفاده کنید. در مثال زیر اگر  case از دو یا چند توانیدمیاین است که شما  switch دستور

 .ها باید پشت سر هم نوشته شوند case . توجه کنید کهشودمیاشد یک کد اجرا ب 1یا  2، 9عدد  number مقدار

switch (number) 
{ 
case 1: 
case 2: 
case 3: 
    cout << "This code is shared by three values." << endl; 
    break; 
} 

 : نوشت توانمیامه باال را به صورت زیر نیز تو در تو است. برن if معادل دستور switch ذکر شد دستور قبالً همانطور که 

if (choice == 1) 
cout << "Your favorite pet is Dog." << endl; 
else if (choice == 2) 
cout << "Your favorite pet is Cat." << endl; 
else if (choice == 3) 
cout << "Your favorite pet is Rabbit." << endl; 
else if (choice == 4) 
cout << "Your favorite pet is Turtle." << endl; 
else if (choice == 5) 
cout << "Your favorite pet is Fish." << endl; 
else if (choice == 6) 
cout << "Your favorite pet is not in the choices." << endl; 
else 

cout << "You don't have a favorite pet." << endl; 

 . حال از بین این دو دستورباشدمی else معادل دستور default دستور دارد. switch نتیجه ای مانند دستور دقیقاً کد باال 

(switch و if else) کدامیک را انتخاب کنیم. از دستور switch  با دیگر  خواهیممیکه مقداری که  کنیممیموقعی استفاده

 .استفاده نکنید switchدر مثال زیر هیچگاه از  مثالً . مقادیر مقایسه شود ثابت باشد

int myNumber = 5; 
int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
{ 
case x: 
    cout << "Error, you can't use variables as a value to be compared in a case 
statment."; 
    break; 
} 

 دهدمیمقایسه شده است برنامه خطا  myNumberاست و به طور واضح با متغیر  5عدد  x که با اینکه مقدار کنیدمیمشاهده 

استفاده کنید و برنامه  x یک ثابت نیست بلکه یک متغیر است یا به زبان ساده تر ،قابلیت تغییر را دارد. اگر بخواهید از x چون

 .به صورت زیر استفاده کنید const خطا ندهد باید از کلمه کلیدی
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int myNumber = 5; 
const int x = 5; 
 
switch (myNumber) 
{ 
case x: 
    cout << "Error has been fixed!" << endl; 
    break; 
} 

مقدار آن را در طول  تواننمی.توجه کنید که بعد از تعریف یک ثابت شودمیاستفاده  هاثابتبرای ایجاد  const از کلمه کلیدی

ها  case یک مقدار را با مقادیر switch مقداردهی کنید. دستور حتماً را  هاثابتداشته باشید که باید برنامه تغییر داد. به یاد 

 : و شما الزم نیست که به شکل زیر مقادیر را با هم مقایسه کنید کندمیمقایسه 

switch (myNumber) 
{ 
case x > myNumber: 
    cout << "switch staments can't test if a value is less than or greater than the other 
value."; 
    break; 
} 

 

 

 تکرار 

که یک یا چند دستور کد را تا زمانی که یک شرط برقرار است تکرار کنید.بدون ساختارهای  دهندمیساختارهای تکرار به شما اجازه 

 ”.Hello World“ بار جمله 91شما مجبورید  مثالً است. تکرار شما مجبورید همان تعداد کدها را بنویسید که بسیار خسته کننده

 : را تایپ کنید مانند مثال زیر

cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 
cout << "Hello World." << endl; 

راه بهتر . آوردمیبا کپی کردن این تعداد کد را راحت بنویسید ولی این کار در کل کیفیت کدنویسی را پایین  توانیدمیالبته شما 

 : از اندعبارت ++C در هاحلقهاست.  هاحلقهبرای نوشتن کدهای باال استفاده از 

 while 
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 do while 

 for 

 

  While حلقه

و تا زمانیکه شرط برقرار باشد  دهدمیاست.ابتدا یک شرط را مورد بررسی قرار  Whileحلقه  ++C ساختار تکرار در ترینابتدایی

 : به صورت زیر است While. ساختار حلقه شوندمیکدهای درون بلوک اجرا 

while(condition) 
{ 
    code to loop; 
} 

 نویسیممیبسیار ساده است. ابتدا یک شرط را که نتیجه آن یک مقدار بولی است  if مانند ساختار Whileکه ساختار  بینیدمی

باشد وقتی که برنامه به  false. اگر شرط غلط یا شوندیماجرا  Whileباشد سپس کدهای داخل بلوک  trueاگر نتیجه درست یا 

اصالح شوند. به یک  While. برای متوقف شدن حلقه باید مقادیر داخل حلقه کندنمیبرسد هیچکدام از کدها را اجرا  Whileحلقه 

 و ادامه یا توقف حلقه به گیردمی متغیر شمارنده در داخل بدنه حلقه نیاز داریم. این شمارنده برای آزمایش شرط مورد استفاده قرار

 Whileنوعی به آن وابسته است. این شمارنده را در داخل بدنه باید کاهش یا افزایش دهیم. در برنامه زیر نحوه استفاده از حلقه 

 : آمده است

#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   int counter = 1; 
 
    while (counter <= 10) 
    { 
       cout << "Hello World!" << endl; 
       counter++; 
    } 
} 

Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
Hello World! 
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خط را  91مجبور بودیم تمام  کردیمنمی. اگر از حلقه در مثال باال استفاده کندمی را چاپ !Hello Worldبار پیغام  91برنامه باال 

یک متغیر تعریف و از آن به عنوان شمارنده حلقه  9تایپ کنیم. اجازه دهید که نگاهی به کدهای برنامه فوق بیندازیم. ابتدا در خط 

 .در شرط از آن استفاده کرد تواننمیر مقدار نداشته باشد چون اگ دهیممیرا اختصاص  9استفاده شده است.سپس به آن مقدار 

کمتر است یا با  91که آیا از  شودمیمقایسه  91ابتدا مقدار اولیه شمارنده با  While. در حلقه کنیممیرا وارد  Whileحلقه  1در خط 

بعد از هر بار  کنیدمیانطور که مشاهده هم .و چاپ پیغام است Whileآن برابر است. نتیجه هر بار مقایسه ورود به بدنه حلقه 

 .کمتر باشد 91که مقدار شمارنده از  شودمی(. حلقه تا زمانی تکرار 97)خط  شودمیمقایسه مقدار شمارنده یک واحد اضافه 

. به آیدمیبه وجود  هایتبیننشود یک حلقه  falseاگر مقدار شمارنده یک بماند و آن را افزایش ندهیم و یا مقدار شرط هرگز 

بار تکرار  1کد ما  کردیممیاستفاده  >استفاده شده است. اگر از عالمت  =>از  >این نکته توجه کنید که در شرط باال به جای عالمت 

یک حلقه بی  خواهیدمینیست. اگر  10>10 چون  شودمی falseبرسد  91است و هنگامی که شرط به  9چون مقدار اولیه  شدمی

 .باشد (true) ید که هیچگاه متوقف نشود باید یک شرط ایجاد کنید که همواره درستنهایت ایجاد کن

while(true) 
{ 
   //code to loop 
} 

که در آینده  returnو  breakاین تکنیک در برخی موارد کارایی دارد و آن زمانی است که شما بخواهید با استفاده از دستورات 

 .شویدتوضیح خواهیم داد از حلقه خارج 

 

  do while حلقه

است با این تفاوت که در این حلقه  while یکی دیگر از ساختارهای تکرار است. این حلقه بسیار شبیه حلقه do while حلقه

 : به صورت زیر است do while . ساختار حلقهگیردمیابتدا کد اجرا می شودو سپس شرط مورد بررسی قرار 

do 
{ 
    code to repeat; 
 
} while (condition); 

. ندشومیشرط در آخر ساختار قرار دارد. این بدین معنی است که کدهای داخل بدنه حداقل یکبار اجرا  کنیدمیهمانطور که مشاهده 

جه زیر تو کدهای. برای اثبات این موضوع به شوندنمیکه اگر شرط نادرست باشد دستورات داخل بدنه اجرا  while برخالف حلقه

 : کنید



   
 

 

18 w3-farsi.com  زبان های خانواده تخصصی ترین سایت آموزشC 
 

int number = 1; 
do 
{ 
    cout << "Hello World!" << endl; 
} while (number > 10); 

Hello World! 

. در نتیجه حتی اگر شرط شودمیمقایسه  91با عدد  number و بعد مقدار شوندمیاجرا  do با اجرای کد باال، اول دستورات بلوک

 .شوندیمحداقل یک بار اجرا  doنادرست باشد باز هم قسمت 

int number = 1; 
while (number > 10) 
{ 
    cout << "Hello World!" << endl; 
} 

. یکی از شودنمی، اگر شرط درست نباشد دیگر کدی اجرا گیردمیابتدا مورد مقایسه قرار  number اما در کد باال چون اول مقدار

زمانی است که شما بخواهید اطالعاتی از کاربر دریافت کنید.  while نسبت به حلقه do while موارد برتری استفاده از حلقه

 : پیاده سازی شده است do while و while در دو کد زیر، یک عملیات یکسان توسط دو حلقه

//while version 
 
cout << "Enter a number greater than 10: " << endl; 
cin >> number; 
 
while (number < 10) 
{ 
    cout << "Enter a number greater than 10: " << endl; 
    cin >> number; 
} 

 

//do while version 
 
do 
{ 
    cout << "Enter a number greater than 10: " << endl; 
    cin >> number; 
} while (number < 10); 

 .استفاده شده است while نسبت به do while که از کدهای کمتری در بدنه کنیدمیمشاهده 
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  for حلقه

و فقط دارای چند خصوصیت  دهدمیانجام  while این حلقه عملی شبیه به حلقه است. for یکی دیگر از ساختارهای تکرار حلقه

 : به صورت زیر است for اضافی است. ساختار حلقه

for(initialization; condition; operation) 
{ 
   code to repeat; 
} 

 for .شمارنده فقط در داخل حلقهدهیممیاولین مقداری است که به شمارنده حلقه  (initialization) هی اولیهمقدار د

 .قابل دسترسی است

 .که حلقه ادامه یابد یا نه کندمیو تعیین  کندمیدر اینجا مقدار شمارنده را با یک مقدار دیگر مقایسه  (condition) شرط

 .دهدمیاولیه متغیر را کاهش یا افزایش  که مقدار (operation) عملگر

 :آمده است for در زیر یک مثال از حلقه

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    for (int i = 1; i <= 10; i++) 
    { 
        cout << "Number " << i << endl; 
    } 
} 

Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
Number 5 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 
Number 10 

 9و آن را با مقدار  کنیممی.ابتدا یک متغیر به عنوان شمارنده تعریف شماردمی for را با استفاده از حلقه 91تا  9برنامه باال اعداد 

که آیا کمتر است یا مساوی؟ توجه کنید که  کنیممیمقایسه  91. سپس با استفاده از شرط آن را با مقدار کنیممیمقدار دهی اولیه 

را چاپ  9یعنی  i و سپس مقدار جاری Number و ابتدا رشته شودمی. کد اجرا شودنمیاجرا  فوراً  (++i)قسمت سوم حلقه 

و این حلقه تا  ودشمیمقایسه  91با عدد  i و بار دیگر شودمی 7برابر  i اضافه شده و مقدار i . آنگاه یک واحد به مقدارکندمی
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. حال اگر بخواهید معکوس برنامه باال را پیاده سازی کنید یعنی اعداد از بزرگ به یابدمیشود ادامه  true زمانی که مقدار شرط

 : کوچک چاپ شوند باید به صورت زیر عمل کنید

for (int i = 10; i > 0; i--) 
{ 
    //code omitted 
} 

( --و با استفاده از عملگر کاهش ) دهیممی 91)از بزرگ به کوچک(. مقدار اولیه شمارنده را  کندمیچاپ  9به  91کد باال اعداد را از 

دیگر نیز تغییر داد.  هایصورتقسمت شرط و عملگر را به  توانمی. کنیممیایجاد  دهدمیبرنامه ای که شمارش معکوس را انجام 

قسمت شرط و از عملگرهای تخصیصی در قسمت عملگر افزایش یا کاهش استفاده  از عملگرهای منطقی در توانمیبه عنوان مثال 

 .استفاده کنید for از چندین متغیر در ساختار حلقه توانیدمیکرد. همچنین 

for (int i = 1, y = 2; i < 10 && y > 20; i++, y -= 2) 
{ 
    //some code here 
 
} 

را با استفاده از کاما از  هاآنباید  کنیدمیاستفاده  forمتغیر شمارنده یا عملگر در حلقه  به این نکته توجه کنید که اگر از چندین

 .هم جدا کنید

 

  (Nested Loops) تو در تو هایحلقه

C++  به صورت تو در تو استفاده کنید. اگر یک حلقه در داخل حلقه دیگر قرار بگیرد، به آن حلقه هاحلقهکه از  دهدمیبه شما اجازه 

حوه . در زیر نشودمی، به ازای اجرای یک بار حلقه بیرونی، حلقه داخلی به طور کامل اجرا هاحلقه. در این نوع شودمیتو در تو گفته 

 : ایجاد حلقه تو در تو آمده است

for (init; condition; increment) 
{ 
    for (init; condition; increment) 
    { 
        //statement(s); 
    } 
    //statement(s); 
} 

 

while (condition) 
{ 
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    while (condition) 
    { 
        //statement(s); 
    } 
    //statement(s); 
} 

 

do 
{ 
    //statement(s); 
    do 
    { 
        //statement(s); 
    } while (condition); 
 
} while (condition); 

 

 مثالً از یک نوع حلقه در داخل نوع دیگر استفاده کرد.  توانمیتو در تو وجود دارد این اسن که  هایحلقهدر مورد نکته ای که 

ذکر شده است. فرض کنید  هاحلقهاستفاده نمود. در مثال زیر نحوه استفاده از این  while در داخل حلقه for از حلقه توانمی

 : ستون ایجاد کنید 5سطر و  1یک مستطیل با  خواهیدمیکه 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   for (int i = 1; i <= 4; i++) 
   { 
      for (int j = 1; j <= 5; j++) 
      { 
       cout << " * "; 
      } 
      cout << endl; 
   } 

} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 
*  *  *  *  * 

 i . یعنی وقتی مقدارشودمیبه طور کامل اجرا ( 8-99)دوم  for (، حلقه1اول )خط  for در کد باال به ازای یک بار اجرای حلقه

 شودمیدوباره عالمت * پنج بار چاپ ، شودمی 7برابر  i ، وقتیشودمیبار چاپ  5، عالمت * توسط حلقه دوم شودمی 9برابر عدد 

 5سطر ایجاد شود و در هر سطر  4ستون چاپ شود یا  5سطر عالمت * در  4این است که در  for در کل منظور از دو حلقه… . و 
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هم برای ایجاد خط جدید است. یعنی وقتی حلقه داخلی به طور کامل اجرا شد، یک خط جدید  97بار عالمت * چاپ شود. خط 

 .شوندمی* در خطوط جدید چاپ  هایعالمتو  شودمیاد ایج

 

  continue و break خارج شدن از حلقه با استفاده از

اینجاست که چطور این کار را انجام دهید؟ با استفاده  سؤالحلقه متوقف شود.  خواهیممیگاهی اوقات با وجود درست بودن شرط 

بخشی از حلقه را رد کرد و به مرحله  توانمی continueاستفاده از کلمه کلیدی  حلقه را متوقف کرده و با breakاز کلمه کلیدی 

 : دهدمیرا نشان  break و continue  بعد رفت. برنامه زیر نحوه استفاده از

#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
   cout << "Demonstrating the use of break" << endl; 
    
   for (int x = 1; x < 10; x++) 
   { 
      if (x == 5) 
         break; 
          
      cout << "Number " << x << endl; 
   } 
    
   cout << endl; 
    
   cout << "Demonstrating the use of continue." << endl; 
    
   for (int x = 1; x < 10; x++) 
   { 
      if (x == 5) 
         continue; 
          
      cout << "Number " << x << endl; 
   } 
} 

Demonstrating the use of break. 
 
Number 1 
Number 2 
Number 3 
Number 4 
 
Demonstrating the use of continue. 
 
Number 1 
Number 2 
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Number 3 
Number 4 
Number 6 
Number 7 
Number 8 
Number 9 

 while هایحلقهاز  forبرای نشان دادن کاربرد دو کلمه کلیدی فوق استفاده شده است اگر به جای  forدر این برنامه از حلقه 

 x ( آمده است وقتی که مقدار99. همانطور که در شرط برنامه )خط آمدمینتیجه یکسانی به دست  شدمیاستفاده  do…whileو 

 (97اجرا شود)خط  breakر رسید سپس دستو 5به عدد 

فقط برای یک تکرار خاص  forحلقه  74برقرار باشد.از طرف دیگر در خط   x < 10حتی اگر شرط  شودمیحلقه بالفاصله متوقف 

و بقیه مقادیر چاپ  کندنمیرا چاپ  5رد شده و مقدار  5شود حلقه از  5برابر  x .)وقتی مقداریابدمیمتوقف شده و سپس ادامه 

 .(ندشومی

 

  هاآرایه

.تعریف چندین متغیر از کندمیهم نوع را در خود ذخیره  هایدادهمجموعه ای از  هایآدرسآرایه نوعی متغیر است که لیستی از 

 هانآاگر بخواهید صد متغیر از نوع اعداد صحیح تعریف کرده و از  مثالً یک نوع برای هدفی یکسان بسیار خسته کننده است.

را در  هانآهمه  توانمیتعریف این همه متغیر بسیار کسالت آور و خسته کننده است.اما با استفاده از آرایه  طمئناً ماستفاده کنید. 

 : یک خط تعریف کرد. در زیر راهی ساده برای تعریف یک آرایه نشان داده شده است

datatype arrayName[length]; 

Datatype  و نشان دهنده  گیردمی.کروشه که بعد از نوع داده قرار کندمیه در خود ذخیره که آرای دهدمیرا نشان  هاییدادهنوع

شما قصد دارید چه تعداد داده یا مقدار را در آرایه ذخیره  گویدمییا طول آرایه که به کامپایلر  lenght .استفاده از آرایه است

ه بهتر است که نام آرایه نشان دهنده نوع آرایه باشد.به .هنگام نامگذاری آرایدهدمیکه نام آرایه را نشان  arrayName .کنید

 5استفاده کنید.برای تعریف یک آرایه که  numbers از کلمه کندمیعنوان مثال برای نامگذاری آرایه ای که اعداد را در خود ذخیره 

 : باید به صورت زیر عمل کنیم کندمیمقدار از نوع اعداد صحیح در خود ذخیره 

int numbers[5]; 

. حال چطور مقادیرمان را در هر یک از این شودمیمقدار رزرو  5آدرس از فضای حافظه کامپیوتر شما برای ذخیره  5در این مثال 

 .شودمیاستفاده  هاآنذخیره کنیم؟ برای دسترسی و اصالح مقادیر آرایه از اندیس یا مکان  هاآدرس
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numbers[0] = 1; 
numbers[1] = 2; 
numbers[2] = 3; 
numbers[3] = 4; 
numbers[4] = 5; 

عضوی  5.به عنوان مثال شما یک آرایه شودمیاندیس یک آرایه از صفر شروع شده و به یک واحد کمتر از طول آرایه ختم 

دهنده نشان  1.این بدان معناست که اندیس 4برابر است با  5-9است پس  5چون طول آرایه  باشدمی 4تا  1دارید،اندیس آرایه از 

 : نشان دهنده دومین عضو و الی آخر. برای درک بهتر مثال باال به شکل زیر توجه کنید 9اولین عضو آرایه است و اندیس 

 

تن در گذاش معموالً  اندکردهداخل کروشه توجه کنید. کسانی که تازه شروع به برنامه نویسی  هایاندیسبه هر یک از اجزاء آرایه و 

تعریف سریع و مقدار  هایراهیکی دیگر از  .شروع کنند 9را از  هااندیسممکن است در مثال باال  مثالً و  شوندیماندیس دچار اشتباه 

 : دهی یک آرایه به صورت زیر است

datatype arrayName[length] = { val1, val2, ... valN }; 

در داخل آکوالد قرار دهید. به یاد داشته باشید که هر کدام از  بعد از تعریف اندازه آرایه مقادیر را فوراً  توانیدمیر این روش شما 

ل امقادیر را با استفاده از کاما از هم جدا کنید. همچنین تعداد مقادیر داخل آکوالد باید با اندازه آرایه تعریف شده برابر باشد. به مث

 : زیر توجه کنید

int numbers[5] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 

 با استفاده از اندیس به مقدار توانیدمی.شما دهدمیل قبل هیچ تفاوتی ندارد و تعداد خطهای کدنویسی را کاهش این مثال با مثا

مقدار را در آن  5است و ما  5را به دلخواه تغییر دهید.تعداد اجزاء آرایه در مثال باال  هاآنهر یک از اجزاء آرایه دسترسی یابید و 

ر .یک راه بسیاشویممیکمتر یا بیشتر از طول آرایه باشد با خطا مواجه  دهیممییری که در آرایه قرار . اگر تعداد مقاددهیممیقرار 

 : ساده تر برای تعریف آرایه به صورت زیر است

int numbers[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

ار داد. کامپایلر به صورت اتوماتیک با شمارش مقادیر طول مقادیر را در داخل آکوالد قر توانمیبه سادگی و بدون احتیاج ذکر طول 

 .دهدمیآرایه را تشخیص 
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 for دستیابی به مقادیر آرایه با استفاده از حلقه

 :شودمیحساب  هاآنمقدار از کاربر گرفته شده و میانگین  5آمده است. در این برنامه  هاآرایهدر زیر مثالی در مورد استفاده از 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    int numbers[5]; 
     
    int total = 0; 
    double average; 
     
    for (int i = 0; i < size(numbers); i++) 
    { 
       cout << "Enter a number: "; 
       cin >> numbers[i]; 
    } 
     
    for (int i = 0; i < size(numbers); i++) 
    { 
       total += numbers[i]; 
    } 
     
    average = total / (double)size(numbers); 
     
    cout << "Average = " << average << endl; 
} 

Enter a number: 90 
Enter a number: 85 
Enter a number: 80 
Enter a number: 87 
Enter a number: 92 
Average = 86 

که  اندشدهمتغیرهایی تعریف  1و  8عدد صحیح را در خود ذخیره کند.خطوط  5 تواندمییک آرایه تعریف شده است که  1در خط 

صفر است تا از بروز خطا هنگام اضافه شدن  total .توجه کنید که مقدار اولیهشودمیبرای محاسبه میانگین استفاده  هاآناز 

 ()size برای تکرار و گرفتن ورودی از کاربر تعریف شده است.از متد for حلقه 95تا  99آن جلوگیری شود.در خطوط مقدار به 

را برای شرط قرار دهیم  5مقدار  for به سادگی در حلقه توانستیممی.اگر چه شودمیبرای تشخیص تعداد اجزای آرایه استفاده 

با تغییر جدید  for طول آرایه را تغییر دهیم و شرط حلقه توانیممیتری است و  ولی استفاده از خاصیت طول آرایه کار راحت

( 94خط ) number .اندیس استفاده شده درشودمیورودی دریافت شده از کاربر در آرایه ذخیره  94. در خط شودمیهماهنگ 

اولین داده از کاربر گرفته  94وقتی در خط  صفر است بنابراین i جاری در حلقه است.برای مثال در ابتدای حلقه مقدار i مقدار

و بعد از ورود دومین داده  94و در نتیجه در خط  شودمییک واحد اضافه  i . در تکرار بعدیشودمیاندیس آن برابر صفر  شودمی
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از  99-71در خطوط  .یابدمیبرقرار است ادامه  for . این حالت تا زمانی که شرط در حلقهشودمیتوسط کاربر اندیس آن برابر یک 

آرایه استفاده شده است.در این حلقه نیز مانند حلقه قبل از مقدار  هایدادهدیگر برای دسترسی به مقدار هر یک از  for حلقه

 .کنیممیمتغیر شمارنده به عنوان اندیس استفاده 

میانگین اعداد را حساب کنیم )خط  توانیممی. بعد از پایان حلقه شوندمیاضافه  total هر یک از اجزای عددی آرایه به متغیر

 از متد توانمی.برای دسترسی به تعداد اجزای آرایه کنیممی( تقسیم عددهارا بر تعداد اجزای آرایه ) تعداد  total (. مقدار77

()size استفاده کرد.توجه کنید که در اینجا ما خروجی متد ()size را به نوع double  ن نتیجه عبارت بنابرای ایمکردهتبدیل

تبدیل  double تقسیم را به نوع عملوندهای. حال اگر باشدمیخواهد شد و دارای بخش کسری  double یک مقدار از نوع

مقدار میانگین را در صفحه نمایش  74نکنیم نتیجه تقسیم یک عدد از نوع صحیح خواهد شد و دارای بخش کسری نیست. خط 

جز است مقدار دهی کنید  5تغیر کند. به عنوان مثال اگر یک آرایه را که شامل  تواندنمیدار دهی . طول آرایه بعد از مقکندمیچاپ 

و توانایی تغییر  کنندمیعمل  هاآرایهمانند  هاکالسجز تغییر اندازه دهید.البته تعداد خاصی از  91به  مثالً آن را  توانیدنمیدیگر 

در برخی شرایط بسیار پر کاربرد هستند و تسلط شما بر این مفهوم و اینکه چطور  هایهآراتعداد اجزای تشکیل دهنده خود را دارند.

 .استفاده کنید بسیار مهم است هاآناز 

 

 چند بعدی  هایآرایه

باید از چندین اندیس استفاده کنیم.یک آرایه  هاآنهستند که برای دسترسی به هر یک از عناصر  هاییآرایهچند بعدی  هایآرایه

 یابدیماندازه ابعاد آرایه نیز افزایش  هااندیسمانند یک جدول با تعدای ستون و ردیف تصور کنید. با افزایش  توانمیبعدی را  چند

 : . نحوه ایجاد یک آرایه با دو بعد به صورت زیر استآیندمیچند بعدی با بیش از دو اندیس به وجود  هایآرایهو 

datatype arrayName[lengthX][lengthY]; 

 : شودمیو یک آرایه سه بعدی به صورت زیر ایجاد 

datatype arrayName[lengthX][lengthY][lengthZ]; 

بعدی  سه هایآرایهیک آرایه با تعداد زیادی بعد ایجاد کرد به شرطی که هر بعد دارای طول مشخصی باشد. به دلیل اینکه  توانمی

تمرکز  دو بعدی هایآرایهاجازه بدهید که در این درس بر روی  گیرندمیر کمتر مورد استفاده قرار با بیشتر از دو بعد بسیا هایآرایهیا 

. نیمکمیرا مشخص  کندمیکنیم. در تعریف این نوع آرایه ابتدا نوع آرایه یعنی اینکه آرایه چه نوعی از انواع داده را در خود ذخیره 

. در یک آرایه دو بعدی برای دسترسی به هر یک از عناصر به دو مقدار دهیممیر سپس نام آرایه و در نهایت دو جفت کروشه قرا
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نشان دهنده ستون آرایه است البته اگر ما  Y نشان دهنده ردیف و مقدار x که مقدار Y و دیگری مقدار X نیاز داریم یکی مقدار

به صورت یک مکعب تصور کرد که دارای سه بعد  وانتمیآرایه دو بعدی را به صورت جدول در نظر بگیریم.یک آرایه سه بعدی را 

 : ارتفاع آن است. یک مثال از آرایه دو بعدی در زیر آمده است z عرض و Yطول،  x است و

int numbers[3][5]; 

نصر در یک خانه(. در شکل زیر مکان هر ع 95در این مثال )که فضای کافی به عناصر آرایه اختصاص بده  گویدمیکد باال به کامپایلر 

 .آرایه دو بعدی نشان داده شده است

 

. چطور یک آرایه چند دهیممیستون داریم اختصاص  5چون  Y را به 5سطر و مقدار  1چون  دهیممیاختصاص  x را به 1مقدار 

 .وجود دارد هاآرایهبعدی را مقدار دهی کنیم؟ چند راه برای مقدار دهی به 

datatype arrayName[x][y] = { { r0c0, r0c1, ... r0cX }, 
        { r1c0, r1c1, ... r1cX }, 
        . 
        . 
        . 
        { rYc0, rYc1, ... rYcX }  
     }; 

 : باید ذکر شوند حتماً  هاستونتعداد سطرها را هم ننوشت ولی تعداد  توانمیالبته 

datatype arrayName[][y] = { { r0c0, r0c1, ... r0cX }, 
       { r1c0, r1c1, ... r1cX }, 
       . 
       . 
       . 
        { rYc0, rYc1, ... rYcX }  
     }; 
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 : به عنوان مثال

int numbers[][5] = { { 1, 2, 3, 4, 5 }, 
                     { 6, 7, 8, 9, 10 }, 
                     { 11, 12, 13, 14, 15 }  
                   }; 

 : مقدار دهی به عناصر را به صورت دستی انجام داد مانند توانمیو یا 

array[0][0] = value; 
array[0][1] = value; 
array[0][2] = value; 
array[1][0] = value; 
array[1][1] = value; 
array[1][2] = value; 
array[2][0] = value; 
array[2][1] = value; 
array[2][2] = value; 

 Y و X هایاندیساز  توانمیبرای دسترسی به هر یک از عناصر در یک آرایه دو بعدی به سادگی  کنیدمیهمانطور که مشاهده 

 .و یک جفت کروشه مانند مثال استفاده کرد

  

 چند بعدی هایآرایهگردش در میان عناصر 

برای خواندن  for که چطور از حلقه دهدمیکمی دقت دارد. برنامه زیر نشان چند بعدی نیاز به  هایآرایهگردش در میان عناصر 

 .استفاده کنید هاردیفهمه مقادیر آرایه و تعیین انتهای 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 int numbers[3][5] = {  
                { 1 , 2 , 3 , 4 , 5  }, 
                { 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }, 
                { 11, 12, 13, 14, 15 } 
                       }; 
 
    for (int row = 0; row < size(numbers); row++) 
    { 
        for (int col = 0; col < size(numbers[0]); col++) 
        { 
           cout << numbers[row][col] << " "; 
        } 
         
        //Go to the next line 
        cout << endl; 
    } 
} 
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1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 

 به مقادیر دسترسی یافت بلکه به یک حلقه توانینم for همانطور که در مثال باال نشان داده شده است با استفاده از یک حلقه

for تو در تو نیاز داریم، زیرا آرایه دو بعدی به صورت یک جدول شامل سطر و ستون است ، پس الزم است که از یک حلقه for 

 .این جدول )آرایه( استفاده کنیم هایستوندیگر برای گردش در میان  for و از حلقه سطرهابرای گردش در میان 

که مقدار ردیف  یابدمیاین حلقه تا زمانی ادامه  .رودمیآرایه به کار  هایردیف( برای گردش در میان 97خط ) for اولین حلقه

است(. در این مثال  1. در مثال باال مقدار اولین بعد برابر شودمیزیرا اندیس ابعاد آرایه از صفر شروع )کمتر از طول اولین بعد باشد 

. به عنوان مثال برای به دست آوردن طول دهدمی.این متد طول آرایه را در یک بعد خاص نشان ایمکردهاستفاده  ()size از متد

 .کنیممیاولین یا همان تعداد سطرها کافیست که نام آرایه را به این متد ارسال 

 هایستونمارنده برای شمارش تعداد (. در این حلقه یک ش94دیگری تعریف شده است )خط  for حلقه for در داخل اولین حلقه

(col) هر ردیف تعریف شده است و در شرط داخل آن بار دیگر از متد size()  استفاده شده است، ولی این بار مقدار

numbers[0]   پس به عنوان مثال وقتی که مقدار ردیف .تا طول بعد دوم آرایه را به دست آوریم کنیممیرا به آن ارسال (row) 

، اگر دهیممی. سپس مقدار هر عنصر از آرایه را با استفاده از حلقه نشان شودمی[ اجرا 4[]0تا ]  [0][0]شد، حلقه دوم ازصفر با

قرار  (numbers[0][0]) 9و ردیف  9باشد مقدار عنصری که در ستون  1برابر  (col) و مقدار ستون 1برابر  (row)مقدار ردیف

 .است 9ال باال عدد دارد نشان داده خواهد شد که در مث

که  ;cout << endlدستورات بعد از آن اجرا خواهند شد، که در اینجا دستور  فوراً بعد از اینکه دومین حلقه تکرار به پایان رسید، 

. ندکمیاین فرایند را دوباره تکرار  row که به خط بعد برود. سپس حلقه با اضافه کردن یک واحد به مقدار دهدمیبه برنامه اطالع 

 row که مقدار شودمی. این فرایند تا زمانی اجرا شودمیاجرا شده و مقادیر دومین ردیف نمایش داده  for سپس دومین حلقه

در یک برنامه به کار بریم.این برنامه نمره چهار درس مربوط به  ایمگرفتهرا از قبل یاد  آنچهکمتر از طول اولین بعد باشد. حال بیایید 

 .کندمیو معدل سه دانش آموز را حساب  گیردمیرا از ما سه دانش آموز 

#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    double studentGrades[3][4]; 
    double total; 
     
    for (int student = 0; student < size(studentGrades); student++) 
    { 
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        total = 0; 
         
        cout << "Enter grades for Student " << (student + 1) << endl; 
         
        for (int grade = 0; grade < size(studentGrades[0]); grade++) 
        { 
            cout << "Enter Grade #" << (grade + 1) << " : " ; 
            cin >> studentGrades[student][grade]; 
            total += studentGrades[student][grade]; 
        } 
         
        cout << "Average is " << (total / size(studentGrades[0])) << endl; 
        cout << endl; 
    } 
} 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

 

Enter grades for Student 1 
Enter Grade #1: 92 
Enter Grade #2: 87 
Enter Grade #3: 89 
Enter Grade #4: 95 
Average is 90.75 
 
Enter grades for Student 2 
Enter Grade #1: 85 
Enter Grade #2: 85 
Enter Grade #3: 86 
Enter Grade #4: 87 
Average is 85.75 
 
Enter grades for Student 3 
Enter Grade #1: 90 
Enter Grade #2: 90 
Enter Grade #3: 90 
Enter Grade #4: 90 
Average is 90.00 

 کنیممیتعریف  total همچنین یک متغیر به نام .(9تعریف شده است )خط  double در برنامه باال یک آرایه چند بعدی از نوع

 در اولین حلقه (91)خط  شویممیتو در تو  for . حال وارد حلقهگیردمیارد شده برای دانش آموز در آن قرار که جمع نمرات و

for یک متغیر به نام student  که مقادیر اولین بعد آرایه ) که همان تعداد دانش آموزان است ( در آن قرار  ایمکردهتعریف

.در خط شویممی for تعداد دانش آموزان استفاده شده است. وارد بدنه حلقههم برای تشخیص  ()size . از متد متدگیردمی

که نمرات دانش  خواهدمیو از شما  دهدمی. سپس برنامه یک پیغام را نشان دهیممیرا برابر صفر قرار  total مقدار متغیر 97

 Student 1 ، باStudent 0  جای نمایش تا به ایمکردهاضافه  student را به 9عدد  .(student + 1) آموز را وارد کنید

  .شروع شود، تا طبیعی تر به نظر برسد
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. وظیفه این حلقه گردش در میان دومین بعد که همان نمرات دانش آموز است رسیممی 91در خط  for سپس به دومین حلقه

 ، نمره به متغیرکندمیره را از کاربر دریافت . هر وقت که برنامه یک نمگیردمی. برنامه چهار نمره مربوط به دانش آموز را باشدمی

total  وارد شدند، متغیر  هانمره. وقتی همه شودمیاضافهtotal  معدل  71-74. در خطوط دهدمیهم جمع همه نمرات را نشان

 . ازآیدمیجمع( بر تعداد نمرات به دست ) total . معدل از تقسیم کردنشودمیدانش آموز نشان داده 

size(studentGrades[0])  شودمیهم برای به دست آوردن تعداد نمرات استفاده. 

 

 متد 

ز ا توانمیکه یک رفتار یا وظیفه را تعریف کنید و مجموعه ای از کدها هستند که در هر جای برنامه  دهندمیمتدها به شما اجازه 

یک متد را در داخل متد دیگر  تواننمی .کنندمیص هستند که وظیفه متد را مشخ هاییآرگوماناستفاده کرد.متدها دارای  هاآن

 ++C ر. دکندمیبرنامه به قسمت تعریف متد رفته و کدهای آن را اجرا  زنیدمیتعریف کرد. وقتی که شما در برنامه یک متد را صدا 

 .نام دارد ()mainشوند، این متد با ید از کجا شروع  دانندنمی هابرنامهمتدی وجود دارد که نقطه آغاز هر برنامه است و بدون آن 

 .است هاآنهمان چیزهایی هستند که متد منتظر دریافت  پارامترها

  .شوندمیمقادیری هستند که به پارامترها ارسال  هاآرگومان

 : ساختار یک متد به صورت زیر است ترینساده. روندمیگاهی اوقات دو کلمه پارامتر و آرگومان به یک منظور به کار 

returnType MethodName(Parameter List) 
{ 
   code to execute; 
} 

 : به برنامه ساده زیر توجه کنید.در این برنامه از یک متد برای چاپ یک پیغام در صفحه نمایش استفاده شده است

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void PrintMessage()         
{                           
    cout << "Hello World!"; 
}                           
 
int main() 
{ 
    PrintMessage(); 
} 
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 آن را زیر متد توانیدمی. مکان تعریف آن در داخل کالس مهم نیست. به عنوان مثال ایمکردهیک متد تعریف  4-9در خطوط 

main()  .این متد را در داخل متد دیگر صدا زد )فراخوانی کرد(. متد دیگر ما در اینجا متد توانمیتعریف کنید main()  است که

 .را صدا بزنیم (()PrintMessage )یعنی متد ایمکردهدر داخل آن نام متدی که برای چاپ یک پیغام تعریف  توانیممی

هنده آن است که متد مقدار برگشتی ندارد. در درس آینده در مورد آمده است که نشان د void در تعریف متد باال کلمه کلیدی

 .است ()PrintMessageمقدار برگشتی از یک متد و استفاده از آن برای اهداف مختلف توضیح داده خواهد شد. نام متد ما 

ن روش . ایایمکرده( استفاده د شومیبه این نکته توجه کنید که در نامگذاری متد از روش پاسکال )حرف اول هر کلمه بزرگ نوشته 

که از این روش برای تشخیص متدها استفاده  شودمیاز این روش استفاده نکرد، اما پیشنهاد  توانمینامگذاری قراردادی است و 

 یا GoToBed مانند هایینام مثالً  کندمیکنید. بهتر است در نامگذاری متدها از کلماتی استفاده شود که کار متد را مشخص 

OpenDoor .  اسم متد خود را به صورت یک کلمه  توانیدمیهمچنین به عنوان مثال اگر مقدار برگشتی متد یک مقدار بولی باشد

در آخر اسم متد خودداری کنید. دو  سؤالولی از گذاشتن عالمت  …IsTeenagerیا  IsLeapyear سوالی انتخاب کنید مانند

هیچ چیزی  پرانتزهانده آن است که نام متعلق به یک متد است. در این مثال در داخل نشان ده آیدمیپرانتزی که بعد از نام 

 .دهیممیآینده در مورد متدها بیشتر توضیح  هایدرسنوشته نشده چون پارامتری ندارد.در 

شوند را در داخل این اجرا  خواهیممیو کدهایی را که  دهدمیکه بدنه متد را تشکیل  دهیممیبعد از پرانتزها دو آکوالد قرار 

 . برای صدا زدن یک متد کافیستزنیممیرا صدا  ایمکردهایجاد  99متدی را که در خط  ()main . در داخل متدنویسیممی آکوالدها

  .نام آن را نوشته و بعد از نام پرانتزها را قرار دهیم

ح آینده توضی هایدرسپرانتزها قرار دهید. در این مورد نیز در اگر متد دارای پارامتر باشد باید شما آراگومانها را به ترتیب در داخل 

 برنامه از متد ()PrintMessage. برای اجرای متد شوندمی. با صدا زدن یک متد کدهای داخل بدنه آن اجرا دهیممیبیشتری 

main() به محل تعریف متد PrintMessage() وقتی ما متد مثالً . رودمی PrintMessage()  برنامه  زنیممیصدا  99خط را در

داریم و همه متدهای این برنامه  class . اکنون ما یک متد در برنامهرودمی، یعنی جایی که متد تعریف شده  4به خط  99از خط 

 .آن را صدا بزنند توانندمی

 

 مقدار برگشتی از یک متد 

در محاسبات یا به دست آوردن یک داده مورد  توانندمیمقادیر مقدار برگشتی از هر نوع داده ای داشته باشند. این  توانندمیمتدها 

ار که ک خواهیدمیو از او  زنیدمیاستفاده قرار بگیرند. در زندگی روزمره فرض کنید که کارمند شما یک متد است و شما او را صدا 

سند همان مقدار برگشتی  .ما تحویل دهدکه بعد از اتمام کارش سند را به ش خواهیدمییک سند را به پایان برساند. سپس از او 
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متد است. نکته مهم در مورد یک متد، مقدار برگشتی و نحوه استفاده شما از آن است. برگشت یک مقدار از یک متد آسان است. 

 : کافیست در تعریف متد به روش زیر عمل کنید

returnType MethodName() 
{ 
   return value; 
} 

returnType  کندمینوع داده ای مقدار برگشتی را مشخص در اینجا (int،bool). در داخل بدنه متد کلمه کلیدی return  و

. نوع این مقدار برگشتی باید از انواع ساده بوده و در نویسیممیبعد از آن یک مقدار یا عبارتی که نتیجه آن یک مقدار است را 

قبل از نام متد استفاده  void ر متد ما مقدار برگشتی نداشته باشد باید از کلمهاگ .هنگام نامگذاری متد و قبل از نام متد ذکر شود

 .دهدمیکنیم. مثال زیر یک متد که دارای مقدار برگشتی است را نشان 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int CalculateSum() 
{ 
    int firstNumber = 10; 
    int secondNumber = 5; 
 
    int sum = firstNumber + secondNumber; 
 
    return sum; 
} 
 
int main() 
{ 
    int result = CalculateSum(); 
 
    cout << "Sum is " << result; 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

که نشان دهنده  ایمکردهاستفاده  void به جای intمه هنگام تعریف متد از کل کنیدمیمثال فوق مشاهده  4همانطور که در خط 

 .اندشدهدو متغیر تعریف و مقدار دهی  9و  1آن است که متد ما دارای مقدار برگشتی از نوع اعداد صحیح است. در خطوط 

 ()main انند متدتوجه کنید که این متغیرها، متغیرهای محلی هستند. و این بدان معنی است که این متغیرها در سایر متدها م

قرار  sum جمع دو متغیر در متغیر 91قابل استفاده هستند. در خط  اندشدهقابل دسترسی نیستند و فقط در متدی که در آن تعریف 

 یک متغیربه نام ()main . در داخل متدشودمیفراخوانی  return توسط دستور sum مقدار برگشتی 99. در خط گیردمی

result  و متد کنیممیف تعری 91در خط CalculateSum()  کنیممیرا فراخوانی. 
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مقدار ذخیره شده در  98. در خط شودمیذخیره  result که در داخل متغیر گرداندمیرا بر  95مقدار  ()CalculateSum متد

زیادی در متد باال . متدی که در این مثال ذکر شد متد کاربردی و مفیدی نیست.با وجودیکه کدهای شودمیچاپ  result متغیر

را به آن  95به راحتی یک متغیر تعریف کرده و مقدار  توانستیممیاست، در حالیکه  95نوشته شده ولی همیشه مقدار برگشتی 

آینده توضیح خواهیم داد.  هایدرساختصاص دهیم. این متد در صورتی کارامد است که پارامترهایی به آن اضافه شود که در 

استفاده کنیم باید تمام کدها دارای مقدار برگشتی باشند. برای  switchیا  if در داخل یک متد از دستور هیمخوامیهنگامی که 

 : درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه کنید

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
int GetNumber() 
{ 
    int number; 
 
    cout << "Enter a number greater than 10: "; 
    cin >> number; 
 
    if (number > 10) 
    { 
        return number; 
    } 
    else 
    { 
        return 0; 
    } 
} 
 
int main() 
{ 
    int result = GetNumber(); 
 
    cout << "Result is " << result; 
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Enter a number greater than 10: 11 
Result = 11 
 
Enter a number greater than 10: 9 
Result = 0 

. اگر عدد وارد شده خواهدمیرا  91از  تربزرگتعریف شده است که از کاربر یک عدد  ()GetNumber یک متد با نام 91-4در خطوط 

را از آن حذف  return و یا دستور if دستور else . و اگر قسمتگرداندمیست نباشد متد مقدار صفر را بر توسط کاربر در

 .شویممیکنیم در هنگام اجرای برنامه با پیغام خطا مواجه 

ر صفر را بر تا مقدا رودمی else را وارد کند( برنامه به قسمت 91نادرست باشد )کاربر مقداری کمتر از  if چون اگر شرط دستور

حذف شود چون برنامه  return و همچنین اگر دستور شودمیحذف شده است برنامه با خطا مواجه  elseگرداند و چون قسمت 
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به شما آموزش دهیم این است که شما  خواهیممی. و آخرین مطلبی که در این درس دهدمینیاز به مقدار برگشتی دارد پیغام خطا 

باز هم  کنیدمیدر یک متد استفاده  void مقدار برگشتی ندارد خارج شوید. حتی اگر از نوع داده ای از یک متد که توانیدمی

باعث خروج از بدنه متد و اجرای کدهای بعد از آن  return را در آن به کار ببرید. استفاده از return کلمه کلیدی توانیدمی

 .شودمی

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void TestReturnExit() 
{ 
    cout << "Line 1 inside the method TestReturnExit()" << endl; 
    cout << "Line 2 inside the method TestReturnExit()" << endl; 
 
    return; 
 
    //The following lines will not execute               
    cout << "Line 3 inside the method TestReturnExit()" << endl; 
    cout << "Line 4 inside the method TestReturnExit()" << endl; 
} 
 
int main() 
{ 
    TestReturnExit(); 
 
    cout << "Hello World!"; 
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Line 1 inside the method TestReturnExit() 
Line 2 inside the method TestReturnExit() 
Hello World! 

و نادیده گرفتن همه کدهای بعد از این کلمه کلیدی نشان داده  returnدر برنامه باال نحوه خروج از متد با استفاده از کلمه کلیدی 

 .شودمیفراخوانی و اجرا  ()main داخل متددر  (()TestReturnExit) شده است. در پایان برنامه متد تعریف شده

 

  هاآرگومانپارامترها و 

و سپس اطالعاتی را که به دنبال آن هستید در اختیار شما قرار  کندمیرا پردازش  هاآنخامی هستند که متد  هایدادهپارامترها 

 کارش را به پایان برساند. هاآنکه بر طبق  ددهیمیفرض کنید پارامترها مانند اطالعاتی هستند که شما به یک کارمند  .دهدمی

پارامتر نشان  N از انواع مختلف داده باشد. در زیر یک متد با تواندمیهر تعداد پارامتر داشته باشد. هر پارامتر  تواندمییک متد 

 : داده شده است

returnType MethodName(datatype param1, datatype param2, ... datatype paramN) 
{ 
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   code to execute; 
} 

تعداد پارامترهای زیادی به متد  توانمی دهدمی. بر اساس کاری که متد انجام گیرندمیپارامترها بعد از نام متد و بین پرانتزها قرار 

اص پارامترها اختص مقادیری هستند که به هاآرگومانکنید.  تأمینآن را نیز  هایآرگوماناضافه کرد. بعد از فراخوانی یک متد باید 

باعث به وجود آمدن خطای  هاآرگومانبه پارامترها مهم است. عدم رعایت ترتیب در ارسال  هاآرگومان. ترتیب ارسال شوندمیداده 

 : . اجازه بدهید که یک مثال بزنیمشودمیمنطقی و خطای زمان اجرا 

#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int CalculateSum(int number1, int number2) 
{ 
    return number1 + number2; 
} 
 
int main() 
{ 
    int num1, num2; 
 
    cout << "Enter the first number: "; 
    cin >> num1; 
    cout << "Enter the second number: "; 
    cin >> num2; 
 
    cout << "Sum = " << CalculateSum(num1, num2); 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Enter the first number: 10 
Enter the second number: 5 
Sum = 15 

( تعریف شده است که وظیفه آن جمع مقدار دو عدد است. چون 5-8خطوط ) ()CalculateSum در برنامه باال یک متد به نام

باشد. متد دارای دو پارامتر است که اعداد  int پس نوع برگشتی ما نیز باید کندمیح را با هم جمع این متد مقدار دو عدد صحی

مقادیری از نوع  number2 و number1 هر دو پارامتر یعنی .. به نوع داده ای پارامترها توجه کنیدکنیممیارسال  هاآنرا به 

 Main . در داخل متدگرداندمینتیجه جمع دو عدد را بر  return ر. در بدنه متد دستوکنندمیدریافت  (int) اعداد صحیح

 ایمکردهآن را آماده  هایآرگومان. حال متد را که دهدمیقرار  متغیرهارا داخل  هاآنو  کندمیبرنامه از کاربر دو مقدار را درخواست 

. حال اگر مکان دو مقدار را هنگام شودمیوم ارسال به پارامتر د num2 به پارامتر اول و مقدار num1 . مقدارکنیممیفراخوانی 

به پارامتر دوم ارسال شود( هیچ تغییری در نتیجه متد  num1 به پارامتر اول و مقدار num2 ارسال به متد تغییر دهیم )یعنی مقدار

 .ندارد چون جمع خاصیت جابه جایی دارد
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ر با ترتیب قرار گیری پارامترها تعریف شده د دقیقاً هنگام فراخوانی متد  هاآرگومانفقط به یاد داشته باشید که باید ترتیب ارسال 

. به این نکته نیز توجه کنید کنندمیرا دریافت  هاآنبه پارامترها ، پارامترها  5و  91متد مطابقت داشته باشد. بعد از ارسال مقادیر 

( نوشته شود میحرف اول دومین کلمه بزرگ نوشته ) camelCasing که نام پارامترها طبق قرارداد به شیوه کوهان شتری یا

 ()CalculateSum و نتیجه به متد فراخوان )متدی که متد شوندمی( دو مقدار با هم جمع 9. در داخل بدنه متد )خط شودمی

اهده ولی در اینجا مش کنیممی. در درس آینده از یک متغیر برای ذخیره نتیجه محاسبات استفاده شودمی( ارسال کند میرا فراخوانی 

از ما دو عدد که قرار است با هم جمع  ()main در داخل متد .(9به سادگی نتیجه جمع را نشان داد )خط  توانمیکه  کنیدمی

 .شودمیشوند درخواست 

ل متد با . دو عدد صحیح در داخکنیممیو دو مقدار صحیح به آن ارسال  کنیممیرا فراخوانی  ()CalculateSum متد 91در خط 

)خط  شودمینمایش داده  cout . مقدار برگشت داده شده از متد به وسیله متدشودمیبرگردانده  هاآنهم جمع شده و نتیجه 

 :(. در برنامه زیر یک متد تعریف شده است که دارای دو پارامتر از دو نوع داده ای مختلف است91

#include <iostream> 
#include <string> 
using namespace std; 
 
void ShowMessageAndNumber(string message, int number) 
{ 
    cout << message << endl; 
    cout << "Number = " << number; 
} 
 
int main() 
{ 
    ShowMessageAndNumber("Hello World!", 100); 
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 

 

Hello World! 
Number = 100 

دریافت  int در مثال باال یک متدی تعریف شده است که اولین پارامتر آن مقداری از نوع رشته و دومین پارامتر آن مقداری از نوع

متد را اول با یک رشته و سپس یک عدد  91. در خط دهدمی. متد به سادگی دو مقداری که به آن ارسال شده است را نشان کندمی

 : شدمی. حال اگر متد به صورت زیر فراخوانی  کنیممی خاص فراخوانی

ShowMessageAndNumber(100, "Welcome to Gimme C++!"); 

به پارامتری از نوع اعداد صحیح  !Hello World به پارامتری از نوع رشته و رشته 911چون عدد  آمدمیدر برنامه خطا به وجود 

توجه کنید در  9به پارامترها هنگام فراخوانی متد مهم است. به مثال  هاآرگومانارسال  که ترتیب دهدمی.این نشان شدمیارسال 
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چون هردو پارامتر از یک نوع بودند مهم نبود. ولی  هاآنبه پارامترها ارسال کردیم که ترتیب ارسال  int آن مثال دو عدد از نوع

 .مهم است هارگومانآاگر پارامترهای متد دارای اهداف خاصی باشند ترتیب ارسال 

void ShowPersonStats(int age, int height) 
{ 
    cout << "Age = " << age; 
    cout << "Height = " << height; 
} 
 
//Using the proper order of arguments 
ShowPersonStats(20, 160); 
 
//Acceptable, but produces odd results 
ShowPersonStats(160, 20); 

در مثال باال نشان داده شده است که حتی اگر متد دو آرگومان با یک نوع داده ای قبول کند باز هم بهتر است ترتیب بر اساس 

 911و قد او  71چون سن شخص  آیدنمیتعریف پارامترها رعایت شود. به عنوان مثال در اولین فراخوانی متد باال اشکالی به چشم 

که به واقعیت نزدیک  شودمیسانتی متر  71و قد او  911را به ترتیب ارسال نکنیم سن شخص  هاگومانآر سانتی متر است. اگر 

که شما متدهای کارامد تری تعریف کنید. تکه کد زیر  شودمیباعث  هاآرگوماندانستن مبانی مقادیر برگشتی و ارسال  .نیست

 .تد را به عنوان آرگومان به متد دیگر ارسال کنیدمقدار برگشتی از یک م توانیدمیکه شما حتی  دهدمینشان 

int MyMethod() 
{ 
    return 5; 
} 
 
void AnotherMethod(int number) 
{ 
    cout << number; 
} 
 
// Codes skipped for demonstration 
 
AnotherMethod(MyMethod()); 

خروجی  شودمیارسال  ()AnotherMethod رگومان به متداست و به عنوان آ 5عدد  ()MyMethod چون مقدار برگشتی متد

 .است 5کد باال هم عدد 

 

 به روش ارجاع  هاآرگومانارسال 

نه مقدار آن را. ارسال  کنیدمیبه کمک ارجاع ارسال کرد. این بدان معناست که شما آدرس متغیری را ارسال  توانمیرا  هاآرگومان

مانند یک آبجکت( را ارسال کنید. در این )اهید یک آرگومان که دارای مقدار بزرگی است با ارجاع زمانی مفید است که شما بخو
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. در زیر کندمیمقدار اصلی آرگومان در خارج از متد هم تغییر  کنیممیحالت وقتی که آرگومان ارسال شده را در داخل متد اصالح 

ر از آدرس استفاده شده است نشان داده شده است. برای ارسال یک به جای مقدا هاآنکه در  پارامترهادستورالعمل پایه ای تعریف 

 : قرار دهید &متغیر با ارجاع کافیست که قبل از نام پارامتر یک عالمت 

returnType MethodName(datatype &param1) 
{ 
   code to execute; 
} 

 : ا با یک مثال توضیح دهیماجازه دهید که تفاوت بین ارسال با ارجاع و ارسال با مقدار آرگومان ر

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void ModifyNumberVal(int number) 
{ 
    number += 10; 
    cout << "Value of number inside method is " <<  number << endl; 
} 
 
void ModifyNumberRef(int &number) 
{ 
    number += 10; 
    cout << "Value of number inside method is " <<  number << endl; 
} 
 
int main() 
{ 
    int num = 5; 
 
    cout << "num = " <<  num << endl; 
 
    cout << "Passing num by value to method ModifyNumberVal() ..." << endl; 
    ModifyNumberVal(num); 
    cout << "Value of num after exiting the method is " << num << endl; 
 
    cout << "Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ..." << endl; 
    ModifyNumberRef(num); 
    cout << "Value of num after exiting the method is " << num << endl; 
} 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

num = 5 
Passing num by value to method ModifyNumberVal() ... 
Value of number inside method is 15 
Value of num after exiting the method is 5 
Passing num by ref to method ModifyNumberRef() ... 
Value of number inside method is 15 
Value of num after exiting the method is 15 

 هاآنبه مقداری است که به  91و آن اضافه کردن عدد  اندشدهدر برنامه باال دو متد که دارای یک هدف یکسان هستند تعریف 

دارد. وقتی که متد را  (int ومان )از نوع( دارای یک پارامتر است که نیاز به یک مقدار آرگ5-1خطوط ). اولین متد شودمیارسال 
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. بنابراین مقدار اصلی متغیر شودمی،کپی آرگومان به پارامتر متد ارسال (74)خط  دهیممیو آرگومانی به آن اختصاص  زنیممیصدا 

 .کنیممیو نتیجه را چاپ  اضافه کرده (number)را به متغیر پارامتر 91خارج از متد هیچ ارتباطی به پارامتر متد ندارد. سپس مقدار 

ت. نکرده اس تغییریکه  کنیممیهیچ تغییری نکرده است مقدار آن را یکبار دیگر چاپ کرده و مشاهده  num برای اثبات اینکه متغیر

به ان نیاز به یک مقدار با ارجاع دارد. در این حالت به جای اینکه یک کپی از مقدار به عنوان آرگومان  (99-95دومین متد )خطوط 

 شودمیحال پارامتر به مقدار اصلی متغیر که زمان فراخوانی متد به آن ارسال  .شودمیارسال شود آدرس متغیر به آن ارسال 

( در واقع مقدار متغیر 91)خط  دهیممیدسترسی دارد. وقتی که ما مقدار متغیر پارامتری که شامل آدرس متغیر اصلی است را تغییر 

و مشاهده  دهیممی. در نهایت مقدار اصلی متغیر را وقتی که از متد خارج شدیم را نمایش ایمدادهرا تغییر  اصلی در خارج از متد

 .تغییر کرده است واقعاً که مقدار آن  شودمی

 

 ارسال آرایه به عنوان آرگومان 

را طوری تعریف کنید که آرایه دریافت  ابتدا شما باید پارامترهای متد .را به عنوان آرگومان به متد ارسال کرد هاآرایه توانمی

 .به مثال زیر توجه کنید .کنند

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void TestArray(int numbers[]) 
{ 
    for (int i = 0; i <= sizeof(numbers) ; i++) 
    { 
        cout << numbers[i] << endl; 
    } 
} 
 
int main() 
{ 
    int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
    TestArray(array); 
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

1 
2 
3 
4 
5 

. کندیمبا گذاشتن کروشه بعد از نام پارامتر یک متد ایجاد کرد که پارامتر آن، آرایه دریافت  توانمیمشاهده کردید که به سادگی 

م ه هاآرایه. پس کنیممی، آرایه را فقط با استفاده از نام آن و بدون استفاده از اندیس ارسال شودمیفراخوانی  91وقتی متد در خط 
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برای دسترسی به اجزای اصلی آرایه که به عوان آرگومان به  for از حلقه 1-1در خطوط  .شوندمیبه روش ارجاع به متدها ارسال 

 .در زیر نحوه ارسال یک آرایه به روش ارجاع نشان داده شده است .کنیممیاستفاده  ایمکردهمتد ارسال 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void IncrementElements(int numbers[]) 
{ 
    for (int i = 0; i <= sizeof(numbers); i++) 
    { 
        numbers[i]++; 
    } 
} 
 
int main() 
{ 
    int array[] = { 1, 2, 3, 4, 5 }; 
 
    IncrementElements(array); 
 
    for (int i = 0; i < size(array); i++) 
    { 
        cout << array[i] << endl; 
    } 
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

2 
3 
4 
5 
6 

. در داخل متد کندمیو به هر یک از عناصر آن یک واحد اضافه  کندمییک آرایه را دریافت  که دهدمیبرنامه باال یک متد را نشان 

که هر  کنیدمی. مشاهده دهیممی. سپس از متد خارج شده و نتیجه را نشان ایمدادهما مقادیر هر یک از اجزای آرایه را افزایش 

 : ند آرایه را به عنوان آرگومان به متد ارسال کرددو یا چ توانمی. اندشدهیک از مقادیر اصلی متد هم اصالح 

void MyMethod(int param1[], int param2[]) 
{ 
    //code here 

} 

 



   
 

 

17 w3-farsi.com  زبان های خانواده تخصصی ترین سایت آموزشC 
 

 محدوده متغیر 

از متغیر استفاده کرد و  توانمیکه در کجای برنامه  گویدمیدارای محدوده هستند. محدوده یک متغیر به شما  ++C متغیرها در

فقط در داخل بدنه متد قابل دسترسی  شودمیسترسی است. به عنوان مثال متغیری که در داخل یک متد تعریف یا متغیر قابل د

 : کندمیدو متغیر با نام یکسان در دو متد مختلف تعریف کرد. برنامه زیر این ادعا را اثبات  توانمیاست. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void DemonstrateScope() 
{ 
    int number = 5; 
 
    cout << "number inside method DemonstrateScope() =  " << number << endl; 
} 
 
int main() 
{ 
    int number = 10; 
 
    DemonstrateScope(); 
 
    cout << "number inside the Main method = " << number << endl; 
} 

number inside method DemonstrateScope() = 5 
number inside the Main method = 10 

دام به هر ک توانمیمتفاوتی هستند،  هایمحدودهکه حتی اگر ما دو متغیر با نام یکسان تعریف کنیم که دارای  کنیدمیمشاهده 

 اطی به متغیر داخل متدهیچ ارتب ()main مقادیر مختلفی اختصاص داد. متغیر تعریف شده در داخل متد هاآناز 

DemonstrateScope()   رسیدیم در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد هاکالسندارد. وقتی به مبحث. 

 پارامترهای اختیاری 

آرگومان ارسال کرد یا نه. این پارامترها  هاآنبه  توانمیپارامترهای اختیاری همانگونه که از اسمشان پیداست اختیاری هستند و 

ه مثال زیر . بکنندمیی مقادیر پیشفرضی هستند.اگر به اینگونه پارامترها آرگومانی ارسال نشود از مقادیر پیشفرض استفاده دارا

 : توجه کنید

    

#include <iostream>  
#include <string> 
using namespace std; 
 

1 
 2 
 3 
 4 
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void PrintMessage(string message = "Welcome to Visual C# Tutorials!") 
{ 
    cout << message << endl; 
} 
 
int main() 
{ 
    PrintMessage(); 
 
    PrintMessage("Learn C# Today!"); 
} 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Welcome to Visual C# Tutorials!  
Learn C# Today! 

به آسانی و با استفاده  توانمیدارد. برای تعریف یک پارامتر اختیاری ( یک پارامتر اختیاری 5-8خطوط ) ()PrintMessage متد

در اولین فراخوانی )خط  .کنیممی(. دو بار متد را فراخوانی 5از عالمت = یک مقدار را به یک پارامتر اختصاص داد )مثال باال خط 

استفاده  (!Welcome to Visual C# Tutorials) بنابراین متد از مقدار پیشفرض کنیمنمی( ما آرگومانی به متد ارسال 97

گر . ا شودمیکه جایگزین مقدار پیشفرض پارامتر  کنیممی( یک پیغام )آرگومان( به متد ارسال 94. در دومین فراخوانی)خط کندمی

ه زیر توج هایمثالبه همه پارامترهای اختیاری باید در آخر بقیه پارامترها ذکر شوند.  کنیدمیاز چندین پارامتر در متد استفاده 

 .کنید

void SomeMethod(int opt1 = 10, int opt2 = 20, int req1, int req2) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int opt1 = 10, int req2, int opt2 = 20) //ERROR 
 
void SomeMethod(int req1, int req2, int opt1 = 10, int opt2 = 20) //Correct 

باید به پارامترهایی که از لحاظ مکانی در آخر بقیه پارامترها نیستند  شوندمیتی متدهای با چندین پارامتر اختیاری فراخوانی وق

 : برای نادیده گرفتن یک پارامتر به صورت زیر عمل کرد تواننمیمقدار اختصاص داد. به یاد داشته باشید که 

void SomeMethod(int required1, int optional1 = 10, int optional2 = 20) 
{ 
    //Some Code 
} 
 
// ... Code omitted for demonstration 
 
SomeMethod(10, , 100); //Error 
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 سربارگذاری متدها 

 دکه دو متد با نام یکسان تعریف کنید که دارای امضا و تعدا دهدمیبه شما اجازه  (Method Overloading) سربارگذاری متدها

دام که ک دهدمیبه صورت خودکار تشخیص  کنیدمیکه شما به متد ارسال  هاییآرگومانپارامترهای مختلف هستند.برنامه از روی 

یا کدام متد مد نظر شماست. امضای یک متد نشان دهنده ترتیب و نوع پارامترهای آن است. به مثال  ایدکردهمتد را فراخوانی 

 : زیر توجه کنید

void MyMethod(int x, double y, string z) 

 که امضای متد باال

MyMethod(int, double, string) 

 تدهام. در مثال زیر نمونه ای از سربارگذاری شوندنمیبه این نکته توجه کنید که نوع برگشتی و نام پارامترها شامل امضای متد 

 .آمده است

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
void ShowMessage(double number) 
{ 
    cout << "Double version of the method was called." << endl; 
} 
 
void ShowMessage(int number) 
{ 
    cout << "Integer version of the method was called." << endl; 
} 
 
int main() 
{ 
    ShowMessage(9.99); 
    ShowMessage(9); 
} 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Double version of the method was called. 
Integer version of the method was called. 

برنامه زمان زیادی برای  شدنمیپشتیبانی  ++C . اگر سربارگذاری متد توسطاندشدهدر برنامه باال دو متد با نام مشابه تعریف 

الزم داشت. رازی در نوع پارامترهای متد نهفته است. کامپایلر بین دو یا  شوندمیاب یک متد از بین متدهایی که فراخوانی انتخ

 ، متد نوع کنیممیکه پارامترهای متفاوتی داشته باشند. وقتی یک متد را فراخوانی  گذاردمیچند متد همنام در صورتی فرق 

 .دهدمیرا تشخیص  هاآرگومان
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 ()ShowMessage در نتیجه متد ایمکردهارسال  ()ShowMessage را به متد double ( ما یک مقدار91فراخوانی اول )خط  در

 int ( ما یک مقدار99)خط  شودمی. در بار دوم که متد فراخوانی شودمیاجرا  double( که دارای پارامتری از نوع 4-9خطوط )

است اجرا  int که دارای پارامتری از نوع (1-97خطوط ) ()ShowMessage متد یمکنمیارسال  ()ShowMessage را به متد

. معنای اصلی سربارگذاری متد همین است که توضیح داده شد. هدف اصلی از سربارگذاری متدها این است که بتوان شودمی

 .را تعریف کرد دهندمیچندین متد که وظیفه یکسانی انجام 

 

  (Recursion) بازگشت

تا زمانی که به یک مقدار مورد نظر برسد.  کندمی، فرایندی است که در آن متد مدام خود را فراخوانی (Recursion) شتبازگ

بازگشت یک مبحث پیچیده در برنامه نویسی است و تسلط به آن کار را حتی نیست. به این نکته هم توجه کنید که بازگشت باید 

. در این درس یک مثال ساده از بازگشت را برای کندمیهایت بار، متد، خود را فراخوانی در یک نقطه متوقف شود وگرنه برای بی ن

یا مساوی  ترکوچکشامل حاصل ضرب همه اعداد مثبت صحیح  (!n) . فاکتوریل یک عدد صحیح مثبتدهیممیشما توضیح 

 .توجه کنید 5. به فاکتوریل عدد باشدمیآن 

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 

براین برای ساخت یک متد بازگشتی باید به فکر توقف آن هم باشیم. بر اساس توضیح بازگشت ، فاکتوریل فقط برای اعداد مثبت بنا

 .کنیممیاست. در نتیجه از این مقدار برای متوقف کردن بازگشت استفاده  9عدد صحیح مثبت  ترینکوچکصحیح است. 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
long Factorial(int number) 
{ 
    if (number == 1) 
        return 1; 
 
    return number * Factorial(number - 1); 
} 
 
int main() 
{ 
    cout << Factorial(5); 
} 

120 

 تواندیمکه یک عدد است و خیلی بزرگ باشد. متد یک آرگومان  تواندمیچون محاسبه فاکتوریل  گرداندمیمتد مقدار بزرگی را بر 

می گوییم که اگر آرگومان  7و در خط  نویسیممی if . در داخل متد یک دستورپذیردمیدر محاسبه مورد استفاده قرار گیرد را 
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 .شودمیرا برگردان در غیر اینصورت به خط بعد برو. این شرط باعث توقف تکرارها نیز  9باشد سپس مقدار  9ارسال شده برابر 

 .در این خط متدشودمیضرب  (number – 1) در عددی یک واحد کمتر از خودش number مقدار جاری متغیر 1خط در 

Factorial  و آرگومان آن در این خط همان کندمیخود را فراخوانی number – 1  .اگر مقدار جاری مثالً است number 10 

خواهد بود. فرایند  1در اولین ضرب  Factorialیاوریم آرگومان متد را به دست ب 91باشد یعنی اگر ما بخواهیم فاکتوریل عدد 

 .دهدمیرا نشان  5برابر نشود. شکل زیر فاکتوریل عدد  9که آرگومان ارسال شده با عدد  یابدمیضرب تا زمانی ادامه 

 

  .نوشت توانمینیز  for کد باال را به وسیله یک حلقه

factorial = 1; 
 
for(int counter = number; counter >= 1; counter--) 
   factorial *= counter; 

از  . استفادهشودمیخاصی در علوم کامپیوتر استفاده  هایزمینهاین کد از کد معادل بازگشتی آن آسان تر است. از بازگشت در 

 .پس اگر سرعت برای شما مهم است از آن استفاده نکنید کندمیبازگشت حافظه زیادی اشغال 

 زیر مراجعه فرمایید : ایت سبه ب مشاهده سایر مطالبرای 
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