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تابع

.داشته باشد returnيك تابع مي تواند چندين دستور 

 به تابع برسيم return دستور به يا { و تابع انتهاي به كه زماني
 به را مقداري مي تواند return .مي گردد باز خود فراخواننده روتين
.بازگرداند فراخواننده اش روتين

.مي شود ناميده recursive فرابخواند را خودش كه تابعي

 غيرمستقيم صورت به ديگر تابع طريق از يا مستقيم صورت به را خود كه تابعي
.كند مي فراخواني

:مستقيم بازگشتي
f1(int a)
{

int b;
.
f1(b);
.

}

)Recursive(تابع بازگشتي 

:غيرمستقيم بازگشتي
f1(int a) f2(int c)
{ {

int b; int d;
. .
f2(b); f1(d);
. .

} }

       تابع توقف حالت آنرا كه است اوليه مقدار چند يا يك داراي بازگشتي تابع هر
  توقف حالت به )بازگشتي حالت( خودش فراخواني طريق از بازگشتي تابع .نامند مي
.رسد مي
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nجمالت فيبوناچي تا جمله 

)scope(ميدان ديد 
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value: مي شود كپي سابروتين آن صوري پارامتر به آرگومان مقدار روش اين در 
 روي مي شود اعمال سابروتين آن پارامترهاي مقادير روي كه تغييراتي بنابراين

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

reference: نظر مورد پارامتر به آن آدرس آرگومان مقدار جاي به  روش اين در 
 اعمال سابروتين آن پارامترهاي مقادير روي كه تغييراتي بنابراين مي شود كپي

 مي شود برده كار به سابروتين آن فراخواني جهت كه آرگومانهايي روي مي شود
.داشت خواهد تاثير

call by value, call by reference

روشهاي انتقال پارامترهاي تابع

Output
9.45 6.35 9.45 6.35 Press any key to
continue . . .

Output
9.45 6.35 6.45 9.35 Press any key to
continue . . .

call by value call by reference
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 توصيف متغير يك داده نوع از پيش اگر
  از آن محتواي شود آورده const كننده
 مگر( .نمي كند تغيير برنامه سوي

)سخت افزاري

const

typedef OldDataType NewName;

typedef

.كرد ايجاد تازه اي نام موجود داده نوع يك براي typedef از استفاده با

typedef int length;
typedef length depth;
depth d;
typedef short int myint;

if(condition) var=exp1;
else var=exp2;

?استفاده از عملگر 

var=condition ? exp1:exp2;
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تمرين
كه بنويسيد برنامه اي

50 با كه اسامي تعداد كرده، دريافت را اسم Bدهد نمايش را مي شود شروع.
دهد نمايش مي شوند، ختم 4 به كه را اعدادي تعداد كرده، دريافت را عدد.
دهد نمايش خروجي در و دهد پيوند هم به كرده، دريافت ورودي از را رشته دو.
مقاديرkوn و كرده محاسبه فاكتوريل تابع فراخواني با را زير تابع و كرده، دريافت را  

y=n!k!/(k!-(n-k)!)  .دهد نمايش
دهد نمايش و كرده محاسبه را زير تابع مقدار تابع فراخواني از استفاده با.

نماييد ذخيره عنصر همان در و محاسبه را آنها مكعب گرفته را آرايه عناصر.
دهد نمايش و كرده محاسبه را دريافتي عدد فاكتوريل بازگشتي تابع از استفاده با.
نمايد محاسبه را مستطيل مساحت و محيط تابع از استفاده با.                                           
 10 خوانده را ديگر عدد يك سپس .دهد قرار آرايه يك در و كرده دريافت ورودي از را عدد 
.كند مشخص آرايه در آنرا وجود عدم يا وجود و كند جستجو آرايه در و
دهد نمايش را مربوطه ماه معادل كرده دريافت 12 تا 1 بين عدد يك.
10 ديگر عدد يك سپس .دهد قرار آرايه يك در و كرده دريافت ورودي از را شده مرتب عدد 
.دهيد قرار آرايه در مناسب جاي در و خوانده را

 ابتداي در تابع اين از استفاده براي .مي گيرد كليد صفحه از را كاراكتر يك تابع اين
  .شود استفاده iostream سرآمد فايل از بايد برنامه

cin.get()

char x;
x = cin.get( );
cout << x ;

cin.get ( آرايه نام و آرايه طول );
cin.get (S,15);

 شده تعريف آرايه طول به تا گيرد مي حرف كاربر از آنقدر كامپايلر روش اين در
 از مشكل اين حل براي باشد حرفي 3 كاربر نظر مورد كلمه است ممكن .برسد
.cin:كنيم استفاده زير روش get (S,15,’*’);

 يادمان و كنيم مي تعيين خودمان كه است پايان شرط واقع در كننده جدا كاراكتر
 تمام شرط آنجا از چون شود مي كم شده داده كاراكترهاي از كاراكتر1 همواره باشد
.است
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مثال

CTRL به كه انگليسي متن سطر يك Zمي دهد نمايش و كرده دريافت را شود مي ختم.

EOF معني به End of

File در كه مي باشد  
iostream.h تعريف  

  با برابر آن مقدار و شده
  در آن مقدار .مي باشد -1

DOS عامل سيستم

ctrl. از عبارتست z

  در كه طوري مي شود استفاده كاراكتري دنباله يك و شناسه يك تعريف جهت define از
source گردد آن جانشين كاراكتري دنباله آن شود برخورد شناسه آن با هرجا برنامه.

#define

#define macro-name character-sequence

#define UP 1
#define GETFILE “Enter File Name”
#define myfor for(int k=10;k<15;k++)
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  را منطقي واحد يك هم همراه به كه عضو چند يا دو از ساختار هر
  .مي شود تشكيل مي سازند،

struct

struct name{
type member1;
type member 2;
.
.
.
.
.

}variables;

  بدين هستند، ها آرايه شبيه ساختارها
  )جمعي(گروهي داده نوع يك كه صورت
  اصلي حافظه از پيوسته فضاي كه است

  ساختار عناصر اما .نمايد مي اشغال را
  اعضاي بلكه باشند نمي نوع يك از الزاماً
  هاي نوع از توانند مي ساختار يك

.باشند …و float،int مانند مختلف
  .دارند منطقي ربط ساختار اعضاي
  يا fieldرا ساختار اعضاي

elementگويند.  

مثال

struct time 
{
int hour ; // 0 to 23
int minute ; // 0 to 59
int second; // 0 to 59
};

نام ساختار
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: داد نمايش را ساختار نوع از متغير يك اعالن توان مي صورت دو به
struct

struct Info{
int  Id;
char  Id_type;
char  name[80];
} St1, St2, St3;

روش اول

struct Info{
int  Id;
char  Id_type;
char  name[80];
};
Info St1, St2, St3;

روش دوم

:ساختارها براي اوليه مقدار
structstruct Info{

int  Id;
char  Id_type;
char  name[80];
};
Info St={13, 'p', "Asadi"};

 يك عناصر به دسترسي بمنظور
 .)dot( عملگر از ساختار
.مي گردد استفاده

struct Info{
int  Id;
char  Id_type;
char  name[80];
};
Info St;
St.Id=145;
St.Id_type='p';
strcpy(St.name,"Asadi“);
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)تو در تو ساختارهاي( .باشد ديگر ساختار يك مي تواند خود ساختار يك عضو

struct

struct date {
int month;
int day;
int year;
};
struct Info{
int Id;
char name[80];
date entrance; };

Info x;
x.entrance.month=10;
x.entrance.day=22;
x.entrance.year=1378;

  .باشد ديگر ساختار يك مي تواند خود ساختار يك عضو
)ديگر روش(

structstruct Info{
int Id;
char name[80];

struct date {
int month;
int day;
int year;
} entrance;

};
:ساختارها از اي آرايه

struct Info{
int  Id;
char  Id_type;
char  name[80];
};
Info St[30];
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مثال

 از 
گتر

بزر
ان 

جوي
نش
ي دا

ادگ
انو
م خ

نا
18 

ال
س

تمرين
كه بنويسيد برنامه اي

مستطيل چهار مساحت كرده، دريافت را مستطيل يك عرض و طول ساختار، از استفاده با  
.دهد نمايش و كرده محاسبه را
 5 دهد نمايش را فرد و زوج اعداد مجموع اختالف دهد، قرار آرايه در و دريافت را عدد.
دهد نمايش را تابع با ورودي عدد 2 بين عدد بزرگترين.
مقدار تابع با Xn  نمايد محاسبه شده دريافت مقادير براي را.
مقدار Xn دهد نمايش و كرده محاسبه بازگشتي تابع با را.
n دهد نمايش و كرده  محاسبه بازگشتي تابع از استفاده با را فيبوناچي سري جمله امين.
دانشجويان 3 نمره و 2 نمره ،1 نمره ورود، سال خانوادگي، نام نام، اطالعات شامل ساختاري  
  را يك هر معدل و كرده دريافت را دانشجو 20 اطالعات سپس .كند ذخيره ساختاري در را
.دهد نمايش خانوادگي نام همراه به
ماليات و بيمه پايه، حقوق استخدام، سال خانوادگي، نام نام، اطالعات شامل ساختاري  

  حقوق و كرده دريافت را كارمند 10 اطالعات سپس .كند ذخيره ساختاري در را كارمندان
.دهد نمايش خانوادگي نام و نام همراه به را يك هر دريافتي
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 enum

enum type-name {enumeration-list} variable-list;

 تشكيل اسم داراي صحيح ثابت هاي از ليستي از كه ساخت مجتمعي داده نوع مي توان
.باشد شده

enum colors {red,green,yellow} mycolor;

variable  يا enum نام كردن ذكر list شود ذكر بايد حتما يكي اما است، اختياري. 

.هستند نام با صحيح ثابت مقادير بلكه نيستند رشته شمارشي هاي ثابت 

 enum

enum colors {red,green=9,yellow} mycolor;

 شده تعريف شمارش آن در كه داد نسبت توان مي را مقاديري فقط شمارشي متغير به
,red باال مثال در( .باشند green, yellow(

 اضافه واحد يك واحد يك و دهد، مي نسبت را صحيح مقادير چپ سمت از كامپايلر
.كند مي

  از بزرگتر واحد يك بعدي عنصر شود، داده نسبت مقداري عنصر يك يه كه صورتي در
.بود خواهد قبلي
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 enum

bit-fields با  .گردد مي تشكيل بيت چند يا يك از كه است ساختار يك از عضوي 
  يك داخل در موجود بيت چند يا يك به اسم يك كمك به توان مي آن از استفاده

byte يا word نمود پيدا دسترسي.
Type name:size;

type:  int يا unsigned به مرتبه باالترين با بيت باشد، دار عالمت نوع اگر .است 
.شود مي گرفته نظر در عالمت عنوان

bit fields

 كنند مي ذخيره حافظه از واحدي كوچكترين در را بيتي هاي ميدان عموما كامپايلر
struct.دهد جاي خود در را ها آن تواند مي كه Info{

char name[50];
unsigned department:3;
unsigned month:4;
unsigned vacancy:1;
}I[100];
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struct Info{
unsigned first:1;
unsigned :6;
unsigned last:1;
};

 و اولين به دستيابي براي توان مي .كرد مشخص نامي بيت هر براي ندارد لزومي
.كرد استفاده بيتي ميدان از بايت يك بيت آخرين

bit fields

union شبيه ساختاري نظر ازstruct كه عضوهائي كه تفاوت اين با .مي باشد 
 .مي نمايند استفاده كامپيوتر در مشتركي حافظه از همگي دهند مي union تشكيل
  .مي گردد حافظه در صرفه جوئي باعث union از استفاده بنابراين

 union  گذاشته اشتراك به متغير چند يا يك بين كه حافظه ثابت مكان يك از 
.گردد مي تشكيل باشد، شده
 انواع است ممكن هستند، مشترك هم با حافظه محل آن در كه متغيرها اين 

 .كرد استفاده مي توان متغيرها آن از يكي از تنها لحظه هر در .باشند متفاوتي
 نام ذكر union يا variable list شود ذكر بايد يكي حتما اما است، اختياري. 

union

union type_name{
type member1;
type member2;
:
type memberN;
}variable_list;



M.damrudi 02/11/2016

14

union examp1{
int a;
char c[2];
double d;
} sample;
sample.d=14.6;

d

a

C[0] C[1]

union

encoder ،decoder  باunion



M.damrudi 02/11/2016

15

 بازيهاي و سازي شبيه زمينه در كاربردي برنامه هاي اكثر در تصادفي مقادير 
.مي نمايند ايفا را مهمي نقش كامپيوتري

 تابع از بايستي 32767 و 0 بين صحيح تصادفي عدد يك ايجاد براي rand()
  .نمود استفاده

اعدا تصادفي

output
41
18467
6334
26500
19169
15724
11478
29358
26962
24464
Press any key to continue . . .

 تصادفي براي .گيريم  مي را يكساني جواب نمائيم اجرا را قبل برنامة بار چند هر 
)srandتابع از مي بايستي اعداد كردن  آرگومان يك به تابع اين .نمائيم استفاده (
  .مي شود گفته seedآن به  كه دارد نياز unsigned نوع از صحيح

اعدا تصادفي

output
Enter seed value : 4
51
17945
27159
386
17345
27504
20815
20576
10960
6020
Press any key to continue . . .
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تاس 2نتيجه پرتاب 

output
Enter seed: 16
1          3Press any key to continue . . .

1و  0اعداد تصادفي بين 

output
Enter seed: 14
0.00256348
0.827789
0.280518
0.355316
0.677094
0.0376892
0.585052
0.734589
0.373413
0.307465
Press any key to continue . . .
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 نوع بوسيله متغيرها )type( متغير نوع .مي شوند  متمايز حافظه كالس و       
  در متغير يك حافظة كالس وليباشد ... و int،float،double تواند مي

 .مي نمايد بحث متغير دامنة و وسعت و عمر طول مورد
automatic
static
automatic

متغيرهاي automatic اعالن كه تابعي در و مي شوند تعريف تابع يك درون در 
 به شده داده تخصيص حافظه .مي باشند تابع آن براي محلي متغيرهاي بصورت مي شود

 ديگر بعبارت رود مي بين از تابع اجراي اتمام از پس automatic متغيرهاي
  آن در متغير كه مي باشد تابعي automatic نوع از متغيرهاي دامنة و وسعت
 صورت به همگي )local( محلي متغيرهاي اينكه به توجه با .است گرديده اعالن
.شود مي ديده ها برنامه در auto كلمه ندرت به هستند اتوماتيك فرض پيش

كالس هاي حافظه 

external
register

متغيرهاي static نيز   
  يا )local( محلي توانند مي

 .باشند )global( سراسري
  شوند تعريف توابع درون در اگر
 شبيه دامنه و وسعت نظر از

 automatic متغيرهاي
 تابع، اجراي خاتمة در ولي هستند
 نوع اين به وابسته حافظه

 بلكه نمي رود بين  از متغيرهـــا
 باقي تابع بعدي فراخواني براي

  .مي ماند

كالس هاي حافظه 

Output
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 Press any key to continue . . .

static

static تنها .بماند باقي نخورده دست تابع فراخواني دو بين محلي متغير يك كه مي شود باعث 
.مي شود بلوك وارد بار نخستين براي زمانيكه هم آن مي شود اوليه مقداردهي يكبار
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staticكالس هاي حافظه 

Output
i is 6 and count is 9
i is 7 and count is 8
i is 8 and count is 7
i is 9 and count is 6
i is 10 and count is 5
i is 11 and count is 4
i is 12 and count is 3
i is 13 and count is 2
i is 14 and count is 1
i is 15 and count is 0
Press any key to continue . . .

در اگر كه داشت توجه بايستي  
 نوع از متغيرهاي به توابع

static تخصيص اوليه مقدار 
  اتوماتيك بصورت صفر مقدار ندهيم
.مي شود گرفته نظر در آنها براي

كالس هاي حافظه 
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 نوع از متغيرهاي  
external متغيرهائي 

 اعالن توابع از بيرون كه هستند
 فعاليت دامنه و وسعت و شوند مي
 در كه مي باشد توابعي كليه آنها
 .دارد قرار متغير اعالن دستور زير
 تعريف تابعي يا متغير زمانيكه  
 فايل چند است قرار كه شود مي
 نوع اين از كنند استفاده آن از

.شود مي استفاده
روبرو مثال در w در تواند مي 

 زير صورت به ديگري فايل
  :شود استفاده
 extern int w;

externalكالس هاي حافظه 

Output
4
3
0
7
7
11

1
3
11Press any key to continue . . .

 نوع از متغيري وقتي register درخواست عمالً كامپيوتر از مي شود اعالن 
 .نمايد استفاده موجود رجيسترهاي از يكي از حافظه جاي به كه مي شود
 ًآرايه ها انديسهاي يا و تكرار دستور شاخص هاي براي رجيستر نوع از معموال 

.نمي باشند cinدستور در استفاده قابل رجيستر نوع از متغيرهاي .مي شود استفاده
 نوع از متغيرهاي register وجود به تناوبا كه هستند متغيرهايي عمدتا 

.هستند محلي متغيرهاي نيز متغيرها اين .روند مي بين از و آمده
يك برنامه در كه زماني مثال عنوان به counter در كه زماني يا دارد وجود 

  زياد خيلي كه داريد متغيري صورت اين در كنيد، حساب مجموع خواهيد مي برنامه
 امكان صورت در كنيد مي اعالم كامپايلر به صورت اين در .گيرد مي قرار استفاده مورد
  تا دارد، حافظه از بيشتري سرعت كه بده قرار افزار سخت از قسمتي در را متغيرها اين
.شود تلف كمتري زمان متغير اين نوشتن و خواندن براي
صورت به را متغيرهاي چنين و داده را امر اين تشخيص خود كامپايلرها امروزه 

register ندارند نويس برنامه طرف از دستور به نيازي و كنند مي تعريف.

registerكالس هاي حافظه 
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:: Scope Resolution operator 

Output 
 

19
20
10
Press any key to continue . . .

type *var_name;
دارد مي نگاه خود در را ديگر شي يك حافظه آدرس كه است متغيري اشاره گر.
type كند مي اشاره آن به گر اشاره اين كه است شيئي داده نوع.  
*: است گرفته قرار آن از قبل كه آدرسي محتواي.
&: است گرفته قرار آن از پيش كه متغيري آدرس. 
رجوع گر اشاره با متغير يك مقدار به رجوع  

.شود مي گفته indirection غيرمستقيم

اشاره گر

144

q

p
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290

q

p

102

p

p=&q;
*p=1000;
r=*p;

1000 1000

q r

100 102 104

اشاره گر

يك باشد آدرس داراي تواند مي كه حافظه از واحدي كوچكترين كه آنجايي از  
 به گري اشاره توان نمي( .آورد بدست را بيتي متغير يك آدرس توان نمي است، بايت
)باشيم داشته بيتي ميدان يك
از كنيد سعي اگر .نيست بامعنايي اوليه مقدار داراي آغاز در گر اشاره متغير يك 

.است خطا كنيد، استفاده بدهيد، آن به را متغير يك آدرس آنكه از پيش گري، اشاره
مقدار داراي گري اشاره اگر null ،مورد گر اشاره آن كه است معني اين به باشد  

.كند نمي اشاره چيزي به و نگرفته قرار استفاده
 گر اشاره null معادل false است هم.

اشاره گر
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 نوع هر به گر اشاره اين .شود مي تعريف *void از استفاده با void گر اشاره
 ديگري گر اشاره به را گر اشاره يك توان مي صورتي در  .كند اشاره تواند مي شيء
 قالب از استفاده به نياز بدون اما  .باشند سازگار هم با آنها داده نوع كه داد نسبت
.داد نسبت void گر اشاره يك به توان مي را گري اشاره هر نوع بندي

 نوع به توجه با اعمال اين .داد انجام را -- ،- ،++ ،+ توان مي صحيح مقادير روي فقط
.گيرد مي انجام گر اشاره هر مبناي

voidاشاره گر 

int *p;
void *v;
v=p; اعمال حسابي روي اشاره گرها

?
200 202

p p++;

output
0041F828
0041F82CPress any key to continue . . .

output
003FF808  003FF7F0 003FF7D4
003FF80C 003FF7F4 003FF7DC
Press any key to continue . . .
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نكته

45

p q

*p++

output
p is:0017FF08
*p is:45
p is:0017FF0C
*p is:-858993460
q is:45Press any key to continue . . .. . .

46

p q

نكته

output
p is:0039FB38
*p is:45
p is:0039FB38
*p is:46
q is:46Press any key to continue . . . . .
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 آرايه ابتداي به كه داريم گري اشاره شود، استفاده انديس بدون آرايه نام زمانيكه  
.كند مي اشاره

 همان بايد چندبعدي، آرايه يك به دستيابي جهت گر اشاره يك از استفاده براي  
.دهيم انجام دهد، مي انجام اتوماتيك طور به كامپايلر كه را عملياتي

اشاره گر و آرايه

int num[3]={1, 2, 3};
int *p;
p=num;
p=&num[0]; Do the same thing.

float b[10][5];
.كرد استفاده زير روش از بايد گر اشاره با b[3][1] به دسترسي براي

*(p+(3*5)+1)
ستون شماره + سطر هر عناصر تعداد * سطر شماره

اشاره گر و آرايه

output
1 2 3
1 2 3Press any key to continue . . .
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گر كپي كردن محتويات يك رشته به ترتيب عكس ورودي با اشاره

گر كپي كردن محتويات يك رشته به ترتيب عكس ورودي با اشاره

 ابتدا در p1 رشته انتهاي به str1 و p2 رشته ابتداي به str2 كنند مي اشاره.
هرگاه كه است شده استفاده شرط اين از حلقه در p1 ابتداي به str1 اشاره 

.كند پيدا خاتمه كپي عمليات كرد،
 شود مي استفاده ’0\‘ مربوطه كاراكتر از رشته انتهاي نمودن مشخص براي.

output
string1:Our class is advanced
string2:decnavda si ssalc ruO
Press any key to continue . . .
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آرايه اي از اشاره گرها

output
Disk error
Out of range
Paper out
Disk full
Press any key to continue . . .

اشاره گر به جاي ايندكس كردن آرايه ها
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.كند اشاره ديگري گر اشاره به كه گري اشاره

multiple indirectionرجوع غير مستقيم چندگانه 

address value

address address value

Single Indirection

Multiple Indirection

pointer

pointer pointer variable

variable

multiple indirection

output
ch:A
*p:A
**mp:APress any key to continue . . .. . .
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 رفته بكار مقدار صورت آن در باشد گر اشاره نوع از تابع يك بازگشتي نوع اگر 
.باشد گر اشاره يك بايد نيز آن return دستور در

توابعي كه اشاره گر برمي گردانند

output
is a TestPress any key to continue . . .

.باشد گر اشاره نوع از تابع پارامتر -1
 .شود مي استفاده آدرس از مقدار يك جاي به تابع درآرگومان -2

ارسال اشاره گر به تابع

 جاي به زمانيكه
 به گر اشاره مقدار

 شود، ارسال  تابع
 كه را چه هر

  آن به گر اشاره

 كند، مي اشاره

.كرد تغييرخواهد
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 باشد)&( رفرنس نوع از تابع پارامتر.
 شود مي ارسال آرگومان آدرس تابع به.

فراخواني با رفرنس

توابعي كه آدرس برمي گردانند

output
13.5
14
145
132
Press any key to continue . . .
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 ساختار يك عناصر به دسترسي براي 
                 <- عملگر از گر اشاره با

(arrow operator) مي گردد استفاده.

اشاره گر به ساختار

:است صورت دو به حافظه در اطالعات سازي ذخيره
متغيرها از استفاده -1

 ثابت كامپايل زمان در شود، مي  گرفته نظر در متغير هر براي كه سازي ذخيره فضاي
.كند نمي تغيير برنامه اجراي طول در و است

)ديناميك(پويا حافظه تخصيص -2
  و بسازد خود اجراي طول در دارد نياز كه را متغيرهايي تواند مي برنامه حالت اين در
.نمايد )آزاد( رها يا
 بين كه آزادي حافظه از نياز صورت در داده يك سازي ذخيره فضاي روش اين در

 heap ناحيه اين به .شود مي داده تخصيص دارد قرار )stack( پشته و برنامه
.شود مي گفته

تخصيص حافظه پويا
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تخصيص حافظه پويا
Stack

Heap

Global data

Program code

High memory

Low memory

در پويا يافته تخصيص فضاي 
 .شود مي مشخص اجرا زمان

 براي پويا دهي تخصيص معموال
 هايي داده ساختمان سازي پياده
linked مانند listed، 

binary trees،  
sparse arrays 

.شود مي استفاده
كه شود، حاصل اطمينان بايد 

 حافظه و باشد نبوده پر حافظه
.است شده داده تخصيص

.شود مي استفاده new از پويا حافظه دهي تخصيص براي
pointer= new type;

  آزاد كه اي حافظه .شود مياستفاده delete از پويا حافظه آزادسازي براي
.كرد دهي تخصيص مجددا ديگر new دستور يك توسط توان مي را شود

delete pointer;

تخصيص حافظه پويا
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:آرايه دهي تخصيص
pointer= new type[size];

Size است آرايه عناصر تعداد.

delete[] pointer;

:حافظه آزادسازي

تخصيص دهي آرايه ها

ين 
انگ

ش مي
ماي

 و ن
ايه

 آر
 در

اده
ي د

داد
ه تع

خير
ذ
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 كه شدند مي ناميده يافته ساخت هاي برنامه نوشتيد كنون تا كه هايي برنامه 
well كنترلي ساختارهاي داراي defined، استفاده حداقل كد، بلوكهاي  

 وrecursion كه هايي procedure و goto از )استفاده عدم(
.كردند مي پشتيباني را محلي متغيرهاي

را ها برنامه اين procedural توابع و متغيرها داراي كه نامند مي 
.متغير نه دارد وجود object واقعي دنياي در اما .هستند
 گرا شي نويسي برنامه )OOP( به مساله يك كه دهد مي را امگان اين  

  شي يك به ها زيرگروه اين از كدام هر شوند، تجزيه مرتبطي هم به هاي زيرگروه
 كاهش پيچيدگي دارند، را خود به مربوط هاي داده و كدها شوندكه مي تبديل

.نمايد مديريت را بزرگتري هاي برنامه تواند مي نويس برنامه و يابد مي
 object زبانهاي همه .دارند واقعي دنياي در را اشيا نقش ها OOP در  

:هستند مشترك زير مفاهيم
كپسوله سازي، پلي مورفيسم، ارث بري

شي گرايي

 سازي كپسوله Encapsulation
 در كنند، مي كار آنها با كدها اين كه هايي داده و كدها كه است مكانيسمي 
 .دارد مي محفوظ كاربرد سوء و بيروني هاي تداخل از را آنها و داده قرار هم كنار
 ساخته خودكفا سياه جعبه يك كه طريقي همان به را ضروري هاي داده و كدها
 هم كنار اينگونه به ها داده و كدها زمانيكه .داد قرار هم كنار توان مي شود، مي
 كپسوله از كه است مفهومي Object .شود مي ساخته شي يك گيرند، مي قرار

.كند مي پشتيباني سازي
 شيء آن به نسبت است ممكن دادها و كدها شيء، يك در private يا  

public شناخته شيء همان بخشهاي ديگر براي فقط خصوصي كدهاي .باشند 
 از تواند نمي خصوصي داده يا كد كه معني اين به .است دسترسي قابل و شده
 كد به توانند مي برنامه ديگر هاي قسمت اما .گيرد قرار دسترسي مورد شيء خارج

data عمل اين به .باشند داشته دسترسي عمومي داده يا hiding شود مي گفته.
 و شود مي ايجاد جديد داده نوع يك شود، مي تعريف كالس يك كه زمان هر 
.است )شيء( مركب متغير يك داده نوع اين از مورد هر

شي گرايي
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 چندريختي( مورفيسم پلي( Polymorphism
 تركيب و نوع ترتيب، تعداد، با نام يك با چندتابع توان مي قابليت اين با 

 .كند مي كمك برنامه پيچيدگي كاهش به خاصيت اين .داشت متفاوت پارامترهاي
 توان نمي( .كند مي انتخاب را نظر مورد )تابع(عمل شرايط، به توجه با كامپايلرخود

).داد انجام را توابع سربارگذاري متفاوت بازگشتي نوع با تنها
 سربارگذاري  باشد، متفاوت پارامترها تعداد و نوع فقط نام هم توابع در اگر  

operator( توابع overloading( گويند مي.
int   abs(int  a);
int   abs(int  a , int b);
long   abs(long  a);
float  abs(float  a);

unique signature 
 نوع ترتيب، تعداد، .باشند متمايز كامپايلر توسط تابع دو شوند مي باعث كه عالئمي

 متفاوت پارامترهاي تركيب و

شي گرايي

 بري ارث Inheritance
 خواص تواند مي جديد كالس يك )properties( ببرد ارث به را ديگر كالس. 
 ديگر به و ببرند ارث به را ديگر اشيا عضو توابع و ها داده توانند مي اشيا واقع در

.نمايند اضافه خود به منحصر خصوصيات

Personel
اطالعات مشترك سه زيرشاخه

قراردادي                      پيماني                         رسمي
استخدام سال             پيماني شركت نام             قرارداد مدت           

شي گرايي
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 ساخت براي كالس از .دهند مي تشكيل را گرا شي نويسي برنامه اركان ها كالس
object شود مي استفاده.
:باشد مي زير صورت به كالس ساختار

 معرفي را آنها بعدا توان مي و است اختياري اشيا نام كردن ذكر ساختارها همانند
  از آنكه مگر هستند خصوصي كالس متغيرهاي و توابع همه فرض پيش طور به .كرد

public شود استفاده آنها معرفي از پيش.

class

class name{
private functions and variables
public:
public functions and variables
}objects;

:كالس يك از اي نمونه

.calca و seta عمومي تابع دو و a خصوصي متغير
member ( عضو توابع شوند مي معرفي كالس يك از جزئي عنوان به كه توابعي

functions( گويند مي.
.گويند مي object شود، مي گرفته كالس از كه متغيري به

class

class myclass{
int a;
public:
void seta(int x);
int calca();
};

a متغير يك private است 
 خارج  كدي هيچ توسط پس
 دستيابي قابل myclass از

 .باشد نمي
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:فوق كالس شده تكميل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

class

:دوم روش

class
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class

.ناميده مي شوند memberتوابع و متغيرهاي درون يك كالس  -1

 نوع يك كه كالس يك اما كند مي اشغال فضا حافظه در شيء يك -2
.كند نمي اشغال فضايي است جديد داده

 كالس آن در شده معرفي عادي متغيرهاي تمام از كالس يك شيء هر -3
.داشت خواهد خود به مخصوص كپي يك

كالس در ها سازنده
 سازنده تابع كالس يك معرفي در توان مي )constructor function( قرار  

 خودكار طور به سازنده تابع شود، مي ساخته كالس از شيء يك كه بار هر داد،
.شود مي فراخواني

تابع اين .كرد استفاده شيء روي الزم اوليه مقداردهي براي توان مي تابع اين از 
.شود نوشته public قسمت در بايد
 ندارد هم بازگشتي مقدار نوع و است خود كالس نام با نام هم سازنده تابع.
 باشد داشته ورودي پارامتر تواند مي تابع اين.
 با مختلفي سازنده توابع توان مي نياز صورت در و است اختياري تابع اين 

.داشت متفاوت پارامترهاي نوع و تعداد

class
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كالس در ها مخرب
 هستند ها سازنده مكمل ها مخرب.
 تابع اين .شود مي فراخواني تابع اين برود، بين از شيئي است قرار كه زماني 

.شود نوشته public قسمت در بايد
 داده اختصاص خود به حافظه از را فضايي خود شدن ايجاد زمان كه شيئي 

 طور به تابع اين .نمايد آزاد را حافظه آن بايد برود، بين از بايد كه زماني است،
.دهد مي انجام را كار اين خودكار

 خود نام از پيش كه تفاوت اين با است خود كالس نام با نام هم مخرب تابع  
.ندارد هم مقداربازگشتي نوع و دارد را ~ عالمت

  پويا حافظه تخصيص (            .ندارد ورودي پارامتر تابع اين(
 مخرب تابع يك فقط و فقط وجود صورت در اما است اختياري تابع اين      

.باشد داشته وجود تواند مي

class

class
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class

class

تخصيص حافظه پويا
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توابع inline

 شوند مي تعريف كالس بدنه داخل كه توابعي inline شود مي گرفته درنظر.
توابع inline اجرا در شوند، فراخواني كه اي نقطه هر در كه هستند توابعي 

.شوند نمي فراخواني و شود مي داده قرار آنها كد
توابع inline افزايش را برنامه حجم اما شوند مي اجرا عادي توابع از سريعتر  

.دهند مي
 شوند مي استفاده كوتاه توابع براي فقط توابع اين.
توابع همانند شود، تعريف كالس بدنه از خارج كالس تابع كه صورتي در  

inline ،كلمه معمولي inline گيرد مي قرار تابع بازگشتي نوع از پيش.  

class

class
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 اشيا به گر اشاره
   است ديگر متغير هر به گر اشاره مانند دقيقا شي به گر اشاره.
 عمل قبل همانند نيز )*( محتوا و )&( آدرس آوردن دست به براي         

 )ساختار به گر اشاره مانند( شود مي
 شود مي استفاده <- عملگر از حالت اين در كالس عناصر به دسترسي براي.

class

class
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class

 كالس و ساختار
 است مشابه كالس و ساختار تعريف.
 نشود، مشخص كالس اعضاي نوع اگر كالس در private شود مي گرفته نظر در.
 نشود، مشخص ساختار اعضاي نوع اگر ساختار در public گرفته نظر در       

.شود مي
 داشت عضو توابع كالس همانند توان مي هم ساختار در.
  است آمده وجود به ساختار در گرايي شيء ظهور از پس تغييرات اين.

class
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 كالس در بري ارث
ارث آن از كه كالسي به برد، مي ارث به ديگر كالس از كالس يك كه زماني  

base( مبنا كالس است شده برده class( برد مي ارث آن از كه كالسي به و 
derived( يا شده مشتق كالس class( شود مي گفته.

 كالس بعد مثال در D كالس از B است شده مشتق. Public مشخص   
 عمومي اعضاي همه كه برد مي ارث به B از اي كونه به D كالس كه كند مي

  .بود خواهند شده مشتق كالس عمومي اعضاي مبنا، كالس

class

class

output
80Press any key to continue . . .. . .
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class

class B

i

seti
geti

class D

j

seti
geti

setj
mul

 كالس در بري ارث
 مشتق نوع و باشد شده مشتق مبنا كالس يك از مشتق كالس يك اگر  

public اعضاي به مبنا كالس عمومي اعضاي صورت اين در شود، مشخص 
.شد خواهند تبديل مشتق كالس عمومي

 مشتق نوع و باشد شده مشتق مبنا كالس يك از مشتق كالس يك اگر  
private اعضاي به مبنا كالس عمومي اعضاي صورت اين در شود، مشخص 
.شد خواهند تبديل مشتق كالس خصوصي

class
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 protected

 خود مبناي كالس خصوصي اعضاي به تواند نمي  شده مشتق كالس يك 
.باشد داشته دسترسي

 protected مشابه private يك شده محافظت اعضاي كه تفاوت اين با است  
 .بود خواهند دستيابي قابل شوند مي مشتق آن از كه هايي كالس در مبنا كالس
  آن، از شده مشتق هاي كالس يا مبنا كالس اين از خارج شده، محافظت اعضاي
.نيستند دستيابي قابل

 protected از پس معموال .كرد معرفي توان مي كالس از جايي هر در را  
.شوند مي معرفي عمومي اعضاي از پيش و خصوصي اعضاي

class

 protected

 صورت به مبنا كالس يك از اي شده محافظت عضو وقتي public، يك توسط  
 مشتق كالس آن شده محافظت عضو به شود مي برده ارث به مشتق كالس
 آن در شود برده ارث به private صورت به مبنا كالس اگر .گردد مي تبديل
 تبديل مشتق كالس خصوصي اعضاي به آن شده محافظت اعضاي صورت
.شد خواهند

 صورت به تواند مي مشتق كالس يك را مبنا كالس protected ارث به نيز 
 اعضاي به مبنا كالس شده محافظت و عمومي اعضاي مواردي چنين در .ببرد

.شوند مي تبديل شده مشتق كالس شده محافظت

class

class classname{
//private members
protected:
//protected members
public:
//public members};
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 دوست هاي تابع functionsfriend

 دسترسي كالس يك خصوصي اعضاي به بتواند تابعي بخواهيم كه زماني  
.شود مي استفاده دوست تابع از باشد، كالس عضو واقعا آنكه بدون باشد داشته

 پيش از پيش .شود مي تعريف عضو غير معمولي تابع يك همانند دوست تابع 
.شود مي داده قرار friend تابع الگوي

 كلمه تابع تعريف در friend شود نمي داده قرار.
 شوند دوست كالس يك از بيش با توانند مي دوست هاي تابع.

class
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class

class
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 دوست هاي تابع functionsfriend

آن به يا شود، مي معرفي وي داخل كه شيئي با پيوند در تنها دوست تابع 
.باشد داشته دسترسي اعضا اين به تواند مي گردد، مي ارسال

 است غلط كالس عضو تابع مانند دوست تابع فراخواني.
O1.isfactor();

 تابع isfactor خصوصي متغيرهاي به تواند مي پس است دوست تابع 
.كند پيدا دسترسي

ارث به را كالس آن دوست توابع مي برد، ارث ديگر كالس از كه كالسي  
derived  )مشتق كالس( يك ديگر بعبارت .نمي برند class،دوست توابع 

.نمي برد ارث به را

class

 گر اشاره this

 است ها كالس مختص اي ويژه گر اشاره.  
 this به شود، مي فراخواني عضو تابع يك وقتي كه است اي ويژه گر اشاره 

 آن كه كند مي اشاره شيئي به و گردد مي ارسال آن به اتوماتيك طور
.نيست this گر اشاره داراي دوست تابع يك .است نموده توليد را فراخواني

 اگر ob باشد شي يك:
ob.f1( );

 تابع به اتوماتيك طور به اينجا در f1(        ارسال this نام به گري اشاره (
.كرد خواهد اشاره ob شيء به كه شود مي

class
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class

class
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 دوست هاي كالس friend
classes

 دوست تواند مي كالس يك 
  اين در .باشد ديگري كالس
 كليه به دوست تابع حالت
  تعريف private اسامي
  ديگر كالس در شده

 .دارد دسترسي
 دوست كالس مثال اين در  

friendclass كالس در  
CPP_Test شده تعريف 

.است

 مجازي هاي تابع functionsvirtual

 استفاده برنامه اجراي زمان در مورفيسم پلي از پشتيباني جهت مجازي توابع 
.شود مي
 در C++ شود مي پشتيباني مورفيسم پلي از روش دو به:

سربارگذاري و توابع طريق از كامپايل زمان در -1
مجازي توابع بردن كار به طريق از اجرا زمان در -2
 كالسي توسط و شده تعريف مبنا كالس يك در كه است تابعي مجازي، تابع 

    داده تغير( شود مي تعريف مجددا شد خواهد مشتق مبنا كالس آن از كه
  .)شود مي

class
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 مجازي هاي تابع functionsvirtual

 كلمه از مجازي تابع معرفي براي virtual شود مي استفاده.
 تعريف مجددا خود نيازهاي به توجه با را مجازي تابع شده مشتق كالس    

 پلي مفهوم همان كه كار چند رابط يك فلسفه مجازي هاي تابع  .كند مي
.كند مي سازي پياده است مورفيسم

 كند مي اشاره آن به كه شيئي نوع شود، مي فراخواني مجازي تابع كه بار هر 
.شود استفاده مجازي تابع نسخه كدام كه كند مي مشخص

 مورفيك پلي كالس باشد مجازي تابع يك شامل كه كالسي 
)polymorphic class( گويند.  

class

class
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 فايل
 جز به محلي در اطالعات نوشتن يا و اطالعات دريافت براي console ها فايل از 

 قطع با كه شدند مي ذخيره RAM در ها داده قبل هاي برنامه در .شود مي استفاده
 از خروجيها و وروديها دائمي ذخيره براي .روند مي بين از برنامه خاتمه و  برق جريان
.شود مي استفاده فايل
 كتابخانه از فايل در خروجي ورودي عمليات انجام براي fstream شود مي استفاده.
 هاي كالس فايل اين

 ifstream )ورودي(،  
ofstream )خروجي(،

fstream )خروجي و ورودي( 
كند مي تعريف را.

file

 فايل كردن باز
 آنكه از پس streamآن فايل كردن باز  براي ارتباط هاي راه از يكي شد، ايجاد ي 

:شود استفاده ()open تابع از كه است
open(const char * filename, mode);

 filename باشد نيز آن مسير كننده مشخص شامل تواند مي كه است فايل نام.
 mode كند مي تعيين را فايل شدن باز چكونگي.
 mode در ifstream فرض پيش in در و ofstream فرض پيش out است.
فايل بستن
تابع از فايل بستن  براي close() شود مي استفاده:              close();  

تابع close() گرداند مي بر مقداري نه و گيرد مي پارامتري نه.
 نام و << ،>> عملگرهاي از استفاده با stream دريافت براي توان مي نظر مورد 
.كرد استفاده اطالعات نمايش و

file
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 mode مي تواند از حاالت زير باشد  .
.كرد) |( ORمي توان چند تا از مدها را با هم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

file

ios::in.شود مي استفاده ورودي عنوان به فايل آن از

ios::out.شود مي استفاده خروجي عنوان به فايل آن از

ios::binary)است متن مد فرض پيش(.شود مي باز باينري صورت به فايل

نقطه درهر اماشود مي برده آن انتهاي به فايل آن نشانگر فايل، يك بازشدن درزمان
ios::ate.است ممكن خروجي ورودي عمليات ازفايل اي

افزوده آن انتهاي به شوند مي فرستاده فايل آن به كه خروجيي هاي داده همه
خروجي دريافت توانايي كه شود مي استفاده هايي فايل با ارتباط براي تنها .شود مي
.باشد داشته را

ios::app

ios::trunc.شود مي شاخته صفر طول به اي تازه فايل و شود مي پاك فايل قبلي محتويات

مواجه شكست با و كند نمي ايجاد اي تازه فايل باشد، نداشته وجود موردنظر فايل اگر
ios::nocreate .شود مي

مواجه شكست با و كند نمي ايجاد اي تازه فايل باشد، داشته وجود موردنظر فايل اگر
ios::noreplace .شود مي

file
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 باينري مد و متن مد
 مد در ها فايل همه فرض پيش طور به text )مد اين در .شوند مي باز )متن 

carriage كاراكترهاي جمله از دهد رخ گوناگوني كاراكتري تبديالت است ممكن
return  و line feed به دو هر newline مد در .شوند مي تبديل binary 

.دهد نمي رخ تبديالتي چنين )دودويي(
 شود باز صورت دو هر به تواند مي فايلي هر.
 eof() مقدار برسيم فايل انتهاي به اگر كه است تابعي true )غيرصفر(       

.گرداند برمي )صفر( false مقدار غيراينصورت در گرداند برمي
 باينري مد
 تابع از put شود مي استفاده خروجي فايل در )كاراكتر( بايت يك نوشتن براي.

ostream &put(char ch);

 تابع از get شود مي استفاده ورودي فايل از )كاراكتر( بايت يك خواندن براي.
istream &get(char &ch);

file

file
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file
 در كرده دريافت را كارمند 5 سن و خانوادگي نام اطالعات كه بنويسيد اي برنامه 

.دهد نمايش و خوانده فايل از  را اطالعات سپس .نماييد ذخيره فايل يك

 تابع از متن دريافت براي gets كرد استفاده توان مي.
 تابع از متن نمايش براي puts كرد استفاده توان مي.

gets/puts



M.damrudi 02/11/2016

57

ASCIIكد 

 كد يك كاراگتر هر ASCII استفاده آن از نويسي برنامه در توان مي كه دارد 
.نمود

 كليد به مربوط 27 اسكي كد Esc است.

حلقه بي نهايت


