
























 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرب براي ،چنینهم کنیم. جمع هم با + عالمت با را عدد 2 توانیممی یعنی هستند شدهشناخته اصلی عمل C++، 4زبان در
 کنیم.می استفاده % از b بر a يماندهباقی گرفتن براي چنین،هم کنیم.می استفاده / از تقسیم براي و - از تفریق براي ، از

 نویسیم:می وقتی مثالً
a = 3 * 5 - 1; 

 کامپیوتر که کنید دقت شود.می ریخته a درون نهایی عدد و شودیم کم آن از واحد یک سپس شودمی حساب 3×5 مقدار ابتدا
 خواستیمیم اگر دهد.می انجام را تفریق سپس و ضرب ابتدا باال مثال در یعنی کندمی عمل هاآن طبق و شناسدمی را هااولویت

 یعنی: ؛دادیممی اولویت را آن پرانتز با باید شود انجام تفریق اولکه
a = 3 * (5 - 1);  

 مثال: براي .است چپش سمت در راستش سمت متغیر مقدار دادن قرار معنی به = ،چنینهم
a = b; 

 b متغیر داخل مقدار برابر a متغیر داخل مقدار دستور این از بعد بنابراین، ؛بدهد قرار a داخل را b متغیر داخل مقدار یعنی 
 ستفادها دیگري نماد از متغیر دو تساوي کردن چک براي و کندنمی چک را طرف دو تساوي عنوان هیچ به = کنید دقت .است
 مثال: براي نشود. اشتباه این با که کنیممی

a = 3; 
b = 3 * 6; 
c = b * 2; 
b = b + c; 
c = c + 1; 
a = c / 2; 

 1-1  حسابی عملیات 
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 ریخته a داخل 3 عدد یعنی ؛شودمی ریخته چپ سمت مقدار داخل آن راست سمت مقدار پس ،دارد وجود = اول خط در
 .است 3 آن مقدار پس این از و شودمی
 مقدار کار، این براي شود. ریخته چپ سمت در و شدهمحاسبه راست سمت مقدار باید پس دارد، وجود = مجدد دوم، خط در

 را 18 عدد آن يجابه و کندمی محاسبه را 3×6 ابتدا کامپیوتر پس شود، حساب باید ابتدا و دارد ضرب یک خود راست، سمت
 ریزد.می b داخل را 18 آن، از پس کند،می جایگزین عبارت راست سمت

 c داخل 36 عدد و 18×2=36یعنی شودمی ضرب 2 در b مقدار ابتدا پس ،داریم × راست سمت و دارد وجود = بعد خط در
 و 18+36=54 پس شوند،می جمع باهم c و b مقادیر یعنی شودمی محاسبه راست سمت ابتدا بعد، خط در شود.می ریخته
 حائز نکته این دارد. وجود 54 آن داخل و رودمی بین از b قبلی مقدار دیگر پس این از شود.می ریخته b داخل 54 مقدار حاال

 c+1 مقدار بعد، خط در رود.می دست از کامالً اشقبلی مقدار دیگر شود،می ریخته مقداري b داخل وقتی که است اهمیت
 رفت. بین از 36 یعنی اشقبلی مقدار و دارد را 37 مقدار دیگر پس شودمی ریخته c داخل و شودمی حساب 36+1=37 یعنی
 یک رايب ،چنینهم کنیم.می استفاده دستور این از متغیر یک کردن اضافه واحد یک براي زیرا ،است مهمی خط هم خط این
 نویسیم:می d مثالً متغیري کردن زیاد یا کم واحد

d--;d++; 
 توسط 18 مقدار باشد صحیح عدد باید a چون که 37÷2=5/18 شودمی 2 بر تقسیم است 37 که c مقدار هم بعد خط در

 c مقدار و 54 برابر b مقدار ،18 برابر a مقدار آخر، در پس شود.می ریخته a داخل و شودمی گرفته نظر در کامپیوتر خود
 .است 37 برابر
 ،a تغیرم کردن اضافه واحد یک مثال طوربه کار، این براي کنیم. ضرب یا و کم زیاد، را متغیري که شودمی الزم اوقات خیلی
 نویسیم:می

a = a + 1;  
 :است زیر شکل به دستور این شد. خواهد برنامه خوانایی باعث ،چنینهم دارد. وجود مخففی کار این براي ،++C زبان در

a += 1;  
 :میسینویم b در a کردن ضرب براي ،یطورکلبه و

a *= b  
 مشابه: قاًیدق که

a = a * b;  
.است

 ترکوچک عالمت روند.می کار به کردن چک براي معموالً که است موجود هم منطقی هايعملگر ،حسابی عملگرهاي بر عالوه
 کهاین براي مثالً .است =< شکل به مساوي تربزرگ و <شکل به تربزرگ ،=> شکل به مساوي ترکوچک ،> شکل به

 آیا که کندمی بررسی رسد،می b>a به کامپیوتر وقتی .b>a نویسیممی خیر، یا هست a مقدار از تربزرگ b مقدار بفهمیم

 2-1  منطقی عملیات 
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 کل جاي به پس است درست b>a که هست آن معنی به باشد تربزرگ اگر خیر، یا هست تربزرگ a داخل مقدار از b مقدار
 شود.می گذاشته 1 همان یا true مقدار عبارت این

 اگر و 1 ای true با بود صحیح اگر و شودمی محاسبه آن مقدار ابتدا باشد، شدهانیب شرط یک عنوانبه که زمانی ،بنابراین
 بودن صحیح معنی به بود 1 حاصل اگر پس آن از و کامپیوتر) خود (توسط شودمی جایگزین false یا 0 با نبود صحیح
 داد. خواهد انجام را آتی کارهاي شرط،
 یعنی ،a==b نویسیممی وقتی شود.می استفاده متغیر دو بودن برابر براي که است == ايمقایسه هايعملگر از دیگر یکی
 false عبارت این صورت، این غیر در و شد خواهد صحیح عبارت این بود، برابر اگر خیر، یا هست b مقدار برابر a مقدار آیا

 به == و است چپ سمت متغیر در راست سمت متغیر مقدار ریختن معنی به = شد، اشاره باال در که طورهمان شد. خواهد
 واهدخ برنامه نکردن کار درست باعث گرنهو نروند کار به هم جاي دو، این که شود دقت متغیر. دو تساوي کردن چک معنی
 عبارتی به یا نبود، برابر a با b اگر یعنی b!=a داریم وقتی مثالً شود.می استفاده بودن نابرابر براي =! از چنینهم شد.
 هر حاصل که کنید توجه شد. خواهد 0 عبارت این صورت این غیر در و نباشد برابر b با a که است صحیح عبارت این وقتی
 آن کل بود صحیح اگر رابطه برقراري کردن چک از پس خودش کامپیوتر که شد خواهد 1 یا 0نهایت در اي،مقایسه عبارت
 کند.می جایگزین 0 با صورت این غیر درو  1 با را عبارت
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 .آورید دست به برنامه پایان در را متغیرها مقادیر .1
b = 8; 
a = 4 + 1 * 2; 
b == 2; 
a = 4 - 1 / 2; 
c = a + 1; 
c = c + 1; 
d = c = a; 
e = c == 5; 
a == a = b;  
a = b <= c; 
a < b < c; 
  

 3-1  سؤاالت 
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 شود.می ریخته b متغیر داخل 8 ابتدا در .1
 شود.می حساب 1×2 ابتدا یعنی ؛شود حساب باید آن راست سمت بعد خط در سپس
 شود.می جمع 4 با آن حاصل سپس
 شود.می ریخته a در 6 یعنی آن حاصل سپس
 شدهمحاسبه ارمقد مرحله هر در و کندمی حساب کامل را راست سمت ابتدا کامپیوتر و هستند مهم بسیار هاترتیب که کنید دقت

 .شودمی شتهاگذ 2 آن جاي و شودمی پاك کامل 1×2 شد 2 آن مقدار و شد حساب 1×2 وقتی مثال براي .کندمی جایگزین را
 سمت و 6 راست سمت سپس .شودمی جایگزین و شدهپاك مقدار شود ریخته a در اینکه از قبل و شودمی حساب 4+2 حال
 .ریزدمی a داخل را 6 پس هست a چپ
 کل پس نیست مساوي و است b، 8 چون که نه یا هست 2 برابر b آیا که شودمی چک داریم مساوي تا دو چون بعد خط در

 .ماندمی ثابت b مقدار و ندارد ايفایده هیچ خط این ،ینابنابر شده جایگزین 0 با ==2b خط
0/شودمی 1÷2 بعدخط در 0/ شودمی آن مقدار چون هست بودن صحیح عدد همیشه فرضشیپ چون کامپیوتر در اما5 5
 .گیردمی قرار جایش0و شودمی گرفته نظر در0یعنی آن صحیح قسمت نیست، صحیح عددکه

 و دارد وجود a، 4 در االن پس .شودمی ریخته a در 4 مقدار آن از پس و شودمی جایگزین 4 و شدهحساب 04 سپس
 .شد ریخته قبلی روي 4 حقیقت در .است داده دست از را خود قبلی مقدار دیگر

 با و ماندمی ثابت a مقدار که کنید دقت .شودمی ریخته c در و 5 یعنی شودمی جمع 1 با هست 4 که a مقدار c در سپس 
 .شودنمی جمع 1

 کهاین براي شود دقت .شودمی 6 برابر c یعنی ،شودمی ریخته c یعنی خودش در و شودمی جمع 1 با 5 یعنی c مقدارسپس
 .کنیممی را کار این کند پیدا افزایش واحد 1 متغیر یک

 c، 4 پس 4 همان یعنی شودمی ریخته c داخل a ابتدا دهیم، انجام یکییکی را کارها راست سمت از اگر a=c=dسپس
 متغیر هر بعد به اینجا از و کندمی 4 همان یعنی a برابر را متغیر 3 هر خط این پس .شودمی ریخته d، 4 در سپس و شودمی

 .دارد را 4 مقدار
 هست یک یا آن جواب پس ،شدن چک یعنی است == چون که شده چک بودن c==5 ابتدا راست، سمت از بعد، خط در
 شود،می جایگزین0با عبارت کل و نیست برقرار مساوي این پس است 5 راست سمت اما است 4 برابر c چون که صفر یا

 .شودمی ریخته e در0حال
 برنامه و داد خواهد error خط این پس عبارت، یک نه باشد، متغیر یک باید تعریف، طبق == راست سمت ،بعد خط در

 .)کنید اجرا را برنامه آن، تصحیح با و کنید امتحان( شد نخواهد اجرا
 نیست برقرار شرط این پس است c، 4 چون که باشد مساوي یا ترککوچ c از که شودمی چک 8 عدد یعنی b بعد، خط در 
 .شودیم ریختهa،0 در سپس .آیدمی 0 جایش و

 4-1  هاحلراه 
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 بودن a>0 سپس و یدآمی0آن جاي نیست برقرار چون که 8>4 یعنی شود،می چک بودن c>b ابتدا که هم بعد خط در
 فتدامی انتظاري از دور و نادرست اتفاق کالً خط این که شویممی متوجه که کنید دقت .نیست برقرار هم باز که شودمی چک

 .c از ترکوچک b هم باشد b از ترکوچک a هم که باشد درست وقتی خط این که نیست ریاضی مثل اصالً و



 

 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 در را حیحص عدد یک خواهیممی کنید فرض .کنیم مشخص را حافظه نوع که است الزم کامپیوتر، توسط حافظه گرفتن براي
 و ام هم آن، از سپ و بدهد ما به صحیح عدد نوع از حافظه یک که بگوییم کامپیوتر به باید ،نیبنابرا ؛کنیم ذخیره کامپیوتر

 :از است عبارت دارند وجود که ییهاداده انواع نیترمهم از .کند برخورد چطور حافظه آن داخل يداده با که بداند کامپیوتر هم
int )integer(: 8 بایت هر که جاییآن از و است بایت 4 آن حافظه و است صحیح عدد نگهداري براي داده نوع این 
 مثبت اعداد محدوده چون و شودیم رزرو )حافظه خانه( بیت 8×4=32 جمعاً پس پذیرند،می 1 یا 0 هرکدام که دارد خانه بیت
312 از پس است، قبولقابل int براي منفی و  عددي اگر مثال براي .است int براي قبولقابل عدد محدوده312 تا1

 صورتبه کامپیوتر ندارد، وجود آن براي الزم حافظه کهییجاازآن شود، داده int حافظه یک به نظر مورد محدوده از تربزرگ
 که باشد حواسمان باید پس .شد خواهد عوض یکلبه ذخیره هنگام عدد، و کندیم ایجاد یراتییتغ آن روي خودکار

 .کنیم رعایت را تایپ هر هايمحدودیت
int short: یعنی ؛است بیت 16 تنها آن نگهداري براي الزم حافظه و است بیت 16 همان یا بایت 2 حافظه نوع این 
152 از آن محدوده .کنیم استفاده int short از است بهتر هستند کوچک که اعدادي نگهداري براي  152 تا1
 .است

int long long: 632 از آن محدوده و است بیت 64 همان یا بایت 8 داده نوع این  .است 632 تا1
float: دهدیم اختصاص عدد صحیح قسمت نگهداري به بیت مقداري .است اعشاري اعداد نگهداري براي داده نوع این 

 جااین قبولقابل اعداد دقیق محدوده بودن، اهمیت کم علت به .دهدیم اختصاص عدد اعشاري قسمت به هم بیت مقداري و
 .است اینترنت در جستجو قابل تمایل صورت در و نشده آورده

 double: double مانند هم float ردگیمی بیشتري حافظه مقدار که تفاوت این با است اعشاري اعداد مخصوص 
 .هستند بیشتري محدوده در کند ذخیره تواندیم که اعدادي عوض در و
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char )character(: انواع هاکاراکتر .است بایت 1 آن حافظه و است کاراکتر یک نگهداري مخصوص داده نوع این 
 کوچک روفح مانند هستند کاراکتر کی کدام هر شودیم مشاهده کامپیوتر در که هاییشکلک تمام حقیقت در و دارند مختلفی
 سمبلی هر حقیقت در .… و % ^ & * :نظیر هاییشکل حتی و 9 تا 0 اعداد همچنین و انگلیسی بزرگ حروف یا انگلیسی

 دديع کاراکتر، هر براي .هست ذخیره قابل و شودیم شناخته کاراکتر یک عنوان به است مشاهده قابل کامپیوتر در که
 گاهن حافظه از خانه آن به کهیهنگام و دهدیم قرار حافظه در کامپیوتر خود را نظیرش عدد آن، يجابه که اندکرده استاندارد

 ستاندارديا به .دهدیم نمایش را آن و کندمی متناظرش شکل به تبدیل را عدد آن جدولش طبق کامپیوتر خود بازهم اندازیممی
 یک سمبلی هر زیر، جدول طبق حقیقت در .گویندمی اسکی کد ،اندداده اختصاص عدد یک سمبل هر براي و دارد وجود که
 نویسیممی ما کنیم ذخیره را ’A‘ ايهحافظ در بخواهیم اگر که معنی این به است 65 عدد ’A‘ مثال براي .دارد عدد
‘A’ بجاي کامپیوتر خود حقیقت در اما ‘A’ کندمی ذخیره را 65 عدد. 

oolb: غلط ای صحیح خواهیممی ما که است وضعیتی مخصوص و است نگهداري قابل حالت نوع دو فقط داده، نوع این در 
 آن و داردن بیشتر حالت دو متغیر آن که داریم نگاه آن در را متغیري خواهیممی کلی طوربه یا کنیم، نگهداري را چیزي بودن
 در اگر .است 1 معادل true و 0 معادل false که بریزیم true یا false هاآن درون میتوانیم .است 1 و 0

 پس شودیم گرفته نظر در درست کامپیوتر در صفري غیر عدد هر کهچون بریزیم، 1 و 0 از غیر عدد یک bool متغیر
 .است true همان که شودیم ریخته 1 آن يجابه

 قابل که است عالمت بدون صحیح عدد آن مفهوم که int unsigned جمله از دارد وجود هم دیگري هايمتغیر
 .است نشده داده هاآن مورد در توضیحی اینجا بودن، اهمیت کم علت به و است اینترنت در جستجو
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 است؟ شدهگرفته حافظه بیت چند و بایت چند زیر کد در .1
int a; 
int b; 
long long int c, d; 
char e; 
a = 5; 
b = a + 1; 

 .کنید مشخص زیر در را d و a، b، c مقادیر .2
int a = 100; 
int b = a + 800; 
long long int c = -18; 
a = b + c; 
char d = 's'; 
char e = 'r'; 
e = 65; 

 .بنویسید برنامه انتهاي در را زیر هايمتغیر مقدار .3
int a = 'c'; 
int b = 100000000000; 
long long int c = 100000000000; 
char d = 'a' + 2; 
char e = 'a' + '2'; 
e = 35 + 30; 
int f = d; 
float g = 8.8; 
int h = g; 
bool k = true; 
bool z = 5; 

 1-2  سؤاالت 
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bool m = 0; 
bool n = 1 - m; 
char p = n; 
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 .1 یا است 0 یا که است حافظه خانه یک هم بیت هر .است حافظه خانه بیت 8 شامل حافظه بایت هر که دانیممی .1
 چون .داریم بایت 4 تا 2 پس .بایت 1 کاراکتر هر و بایت int long long، 8 هر است، بایت int، 4 هر دانیممی

 آخر خط در .داریم بایت 1 یک انتها در و داریم هم بایت 8 تا 2 ،شدهفیتعر d و c يهانام به int long longتا 2
 تیبا 25 کالً پس .شودنمی گرفته تراضافه ايحافظه پس است نشدهفیتعر ايحافظه و است شدهانجام عملیاتی فقط چون

 منظور است کیلوبایت300 حجمش مثالً که متنی فایل کنیممی درك بهتر حال( .است شدهگرفته حافظه بیت 200 یا حافظه
 .)است حافظه مقدار چه
 
 شدهگذاشته a+800 آن مقدار و شدهفیتعر b متغیر سپس .است شدهگذاشته100 آن مقدار و شدهفیتعر a متغیر ابتدا .2
 .شودیم ریخته b داخل 900 مقدار و شودمی محاسبه کامپیوتر توسط a+800 پس دارد را100مقدار قبل خط از a چون که

 ماند.میb، 900 مقدار باز هم شود عوض a اگر و ندارد a به کاري دیگر و شودیم ریخته900مقدار که کنید دقت
 -18 برابر c و 900b که گذاشتیم b+c برابر را a مقدار بعد خط در .گذاشتیم -18 را c مقدار و تعریف را c بعد خط در

 .رودیم بین از اشیقبل مقدار دیگر و شودیم 882 ،بود100 که a مقدار پس .است
 ریخته آن در s اسکی کد حقیقت در که کنید دقت .است شده ریخته آن در s کاراکتر و شدهفیتعر d کاراکتر بعد خط در
 نوع از e فظهحا بعد خط در .باشد ‘ ‘ کوتیشن داخل کاراکتر آن باید متغیر در کاراکتري ریختن براي که کنیم توجه .شودیم

 عدد هن است کاراکتر نوع از که e داخل بعد خط در ).آن اسکی کد( است شده ریخته آن در r کاراکتر و شدهفیتعر کاراکتر
 اسکی کد داریم ما که کندمی فکر و e به ندارد کاري کامپیوتر و است انجام قابل کار این اما ؛است شده ریخته 65 عدد ،!)(

 کد هک کندمی پیدا را کاراکتري خودش کامپیوتر میدهیم انجام کاري یا کنیممی چاپ را آن وقتی اما ؛ریزیممی آن داخل
 .شودیم ریخته A و شودیم پاك r کاراکتر نهایت در پس .'A' یعنی است 65 آن اسکی

 
 .است 99 یعنی c اسکی کد برابر a مقدار اول خط .3

 32 یعنی بایت int، 4 که کنید دقت .شودیم ریخته شده مشاهده عدد b نام به int نوع از متغیر داخل بعد خط درسپس
 .شد خواهد ذخیره دیگر عددي کار، این صورت در و ندارد وجود تربزرگ عددي یک از آن در ذخیره امکان پس است بیت
 نوع از b زیرا ماند خواهد آن در دیگري عدد و رفت خواهد بین از b داخل عدد اما شودیم ذخیره عددي یک c در پس

int مباحث دیتوانیم عالقه صورت در .است complement one’s و complement two’s در را 
 .بشوید متوجه ترقیدق را کامپیوتر توسط اعداد نگهداري طریقه تا کنید مطالعه اینترنت

 و است 97 که است آن اسکی کد ،’a‘ کاراکتر حقیقت در .شودیم ریخته d داخل و شده جمع 2 با a کاراکتر بعدخط در
 و است اسکی کد که داندیم کامپیوتر است، کاراکتر d چون و ؛شودیم ریخته d داخل و شودیم 99 شود جمع 2 با وقتی

 a، 2 هب وقتی پس هستند هم سر پشت شانیاسک کد ،کاراکترها واقع، در .دهدیم نشان ما به را ’c‘ یعنی آن کاراکتر
 .شودیم ’c‘ کنیممی اضافه واحد

 2-2  هاحلراه 
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 کوتیشن داخل ،2 اینجا که کنید دقت .شودیم ریخته شده، جمع ’a‘ کاراکتر و 2 کاراکتر ،e کاراکتر داخل بعد، خط در
 کاراکتري یک و شودیم جمع ’a‘ اسکی کد با ’2‘ اسکی کد اینجا پس .2 عدد نه بوده 2 اسکی کد منظور یعنی است

 همان که شوندیم ریخته e داخل و30 و 35 یعنی شوندیم جمع هم با عدد دو بعد، خط در .رودیم e داخل به که شودیم
 .است ’A‘ یا 65
 یختهر f در d اسکی کد کار، این با حقیقت در .شودیم ریخته است کاراکتر نوع از که d مقدار است int نوع از که f در
 در .است شده ریخته 8/8 مقدار g داخل سپس .کندمی برخورد int مثل 99 یعنی f با کامپیوتر باراین و 99 یعنی ؛شودیم
h که int مقدار است g چون اما شودیم ریخته 8/8 یعنی h، int ،0/ است  .شودیم ذخیره 8 و میفتد آن 8
 bool چون که شودیم ریخته 5 مقدار z داخل بعد خط در .شودیم ذخیره 1 همان یا true مقدار k داخل بعد، خط در

 است صحیح هم 5 پس است صحیح 0 جزبه يزیچ هر چون و شودیم ذخیره 1 و 0 همان یا غلط و صحیح فقط و است
 در .رودیم 0 همان یا m، false داخل بعد خط .رفت خواهد بین از 5 و شودیم ریخته 1 همان یا صحیح z داخل پس
n مقدار m-1 همان که 1 یعنی true پس رودیم است n، true عمل با حقیقت در .شودیم h1h، مقدار h 

 .است آن کردن چک بدون متغیر یک کردن برعکس براي راه کی نیا و )باشد h، bool اگر( شودیم برعکس
 است 1 آن اسکی کد که کاراکتري آن است کاراکتر چون چاپ، هنگام و شودیم ریخته 1 یعنی n مقدار p داخل بعد، خط در

 .شد خواهد چاپ
 نیستند دنیدقابل هاکاراکتر از بعضی که کنید دقت .کنید چک را هاخروجی و بنویسید خودتان را برنامه این که است بهتر
 .شوندیم دیده شکل کی به چاپ هنگام همگی هانیا enter و tab، space مثالً

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابتدا تا است الزم آن از قبل .بنویسیم را خود يبرنامه اولین خواهیممی شدیم، آشنا حافظه گرفتن و هامتغیر تعریف با که حال
  .دهیم توضیح کمی را آن اجراي و کامپیوتر در برنامه نوشتن يطریقه

 متنی فایل هر در واقع، در .است شده نوشته برنامه متن آن، داخل که است cpp. پسوند با فایل یک شامل ++C برنامه هر
 دهش نوشته خاصی منظور به محیطی هر اما ؛است قبولقابل برنامه این شود، ذخیره cpp. پسوند با و شود نوشته برنامه که

 را کار و نشده طراحی ++C يبرنامه نوشتن براي و شدهیطراح متن ویرایش و نوشتن براي ،word افزارنرم ،مثالً است،
 ترانآس سینوبرنامه براي را کار و هستند یسینوبرنامه مخصوص که دارد وجود هاییافزارنرم طرف، آن از .کرد خواهد دشوار
 و mac در eclipse، gvim، xcode ،چنینهم ،است هامثال این از یکی dev رافزانرم ویندوز، در .کرد خواهند
 شخص عادت اساس بر و ايسلیقه ادیتور انتخاب بیشتر که کنید دقت .هستند استفادهقابل و دارند وجود فراوانی هايادیتور
 .است
 را آن havij.cpp مثالً نظر مورد نام با و بنویسیم برنامه آن داخل میتوانیم کردیم، انتخاب مناسب ادیتور یک که حال

 .کنیم ذخیره
 برنامه این یروش به باید ین،ابنابر ؛فهمید نخواهد را آن کامپیوتر همچنان و است شدهنوشته ما زبان به برنامه این که دانیممی
 برنامه عبارتی به یا ،است compiler نام به يابرنامه وظیفه کار این ).است یک و صفر که( کنیم تبدیل ماشین زبان به را
 ستا اجرایی آن پسوند و شودیم تولید ماشین زبان به آن از نسخه یک شدن، کامپایل از پس و ؛شود compile باید ما

 کامپایل هنگام ،چنینهم .شد خواهد اجرا برنامه اجرایی فایل آن کردن اجرا با حال .بود خواهد exe ویندوز در مثال براي
 هاییایراد ابتدا دبای صورت آن در که نباشد اجرایی فایل ایجاد قابلیت و بگیرد ما برنامه از هاییایراد است ممکن کامپایلر کردن،

 .کنیم برطرف داشتیم که را
g++ havij.cpp –o golabi 

 

 1-3  برنامه اجراي و مناسب افزارنرم 
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 فایل عنوانبه گالبی و شده کامپایل havij.cpp فایل ،cmd همان یا terminal محیط در خط این اجراي با
 :کندمی اجرا را فایل زیر دستور حال .دیآیم وجود به اجرایی

./golabi 
 این cpp-dev ویندوز، در .افتدیم اتفاق دکمه یک با کارها نیا تمامی و دارند کامپایلر خودشان داخل ها،ادیتور از بعضی

 .کنیممی کار cpp-dev ادیتور با راحتی براي کتاب این در ما و ؛دارد را خاصیت
 بررسی با توانندیم هستند، مندعالقه دیگري ادیتور با کردن کار به یا کنندیم یسینوبرنامه دیگري عاملستمیس در که کسانی

 .بگیرند یاد راآن با کردن کار اینترنت در
 run يدکمه کامپایل، از پس و دارد وجود compile يدکمه باال، منوي در ،شودیم نوشته برنامه ،dev محیط در

 آن تیساوب در ،چنینهم و کنید کار آن با و کردهنصب را آن بیشتر آشنایی براي .کندمی اجرا را برنامه که است موجود
 .فرمایید مشاهده را تکمیلی توضیحات دیتوانیم

 ابتدا در .شوندیم نوشته و هستند ثابت همیشه که دارد ییهاخط ++C برنامه هر .رسدمی برنامه نوشتن به نوبت حال
 ابتث همیشه خط یک سپس .بود خواهد ضروري همیشه هاآن از یکی معموالً که نویسیممی را داریم الزم که هاییکتابخانه
 داشته main یک باید ++C برنامه هر حقیقت در .نویسیممی را main بلوك آن از پس .کندمی اضافه را std که داریم
 .شودیم شدن اجرا به شروع main داخل همیشه برنامه، اجراي هنگام و باشد

 که شرط دستور مثالً( دستور یک نوشتن از پس ،هاحلقه چنینهم و هاشرط در ،main خود جمله از ،هاقسمت بعضی در
if آن به مربوط {} داخل هايدستور تمام ،نیبنابرا ،شودیم مشخص آن انتهاي } با و شودیم باز { آن از پس ،)است 
 که هم main خود مثال براي .گویندمی بلوك یک هانیا از کدام هر به .)شد خواهید متوجه بهتر هامثال در( هستند شرط
 یک main کل و یابدمی پایان } با سپس و شوندیم نوشته آن داخل دستورات ،شودیم شروع { با دید، خواهیم ترنییپا در

 .شودیم حساب بلوك
 :شود دقت هابرنامه در زیر نکات

 مشکلی هیچ فاصله دچن گذاشتن بنابراین، ؛است ریتأثیب کامپیوتر براي و بوده یمعنیب ،یکی از بیشتر فاصله ++C در 
 .است برقرار هم enter همان یا line new براي موضوع همین چنینهم .کندینم ایجاد برنامه در

 .دهد تشخیص را مجزا دستورهاي کامپیوتر تا شود زده فاصله یک باید کلیدي کلمات بین 
 متوجه بعد و برسد ; به تا رودیم جلو کامپیوتر حقیقت در .کند پیدا خاتمه );( semicolon با باید دستور هر 
 .شود اجرا باید دستور یک که شودیم

 2-3  برنامه نوشتن مقدمات 

 3-3  بلوك 
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 اردد وجود هاییاستاندارد نوشت، توانمی مختلف يهاقهیباسل و دارد وجود زیادي آزادي ،هابرنامه نوشتن در کهنیا وجود با
 .بود خواهد نوشتنقابل یسختبه شود، تردهیچیپ و بیشتر حدي از برنامه وقتی صورت، این غیر در .کنیم رعایت را هاآن که
 نظر در را هاآن وجود کامپیوتر و شودیم یپوشچشم ها enter از که است درست .شود نوشته خط یک در دستور هر -1
 نیبنابرا ؛کرد خواهد دشوار را کار شدتبه اما نوشت، خط یک در )مثال براي دستور200( را برنامه کل توانمی و ردیگینم
 .شود نوشته خط یک در دستور هر
 .شود زده space یک داریمعن کلمات بین فقط و شود پرهیز اضافه زدن space از -2
 .شود نوشته جلوتر بلوك، اول از tab یک فاصله به بلوك، هر داخل -3

 :داشت خواهند راآن ++C هايبرنامه همه باًیتقر که بگیرید نظر در را زیر ساده برنامه حال
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
     return 0; 
} 

 .شوندیم اضافه باال شکل به )iostream مثال این در( مختلف هاياسم با هاخانهکتاب کنید،می مشاهده که طورهمان
 داشته باید را main، 0 return آخر خط و ؛شودیم نوشته دستورات {} داخل .شود تعریف باید حتماً main بلوك
 .اندشدهنوشته فاصله tab یک با main بلوك داخل دستورات گفتیم، باال در که طورهمان کنید، دقت .باشیم
 در نینچهم .است نشده تمام دستور هنوز زیرا نداریم ؛ دیگر داشت، خواهد { که ییجاهمان یعنی بلوك شروع که کنید دقت

 .داشت نخواهیم ؛بازهم ،شودیم بسته } با که جایی یعنی هم هابلوك انتهاي
 :مثال براي

include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
 int a; 
 int b; 
 int c; 
 a = 8; 
 b = 11; 
 c = a + b; 
 return 0; 
} 
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 مامت برنامه سپس و دارد عملیات تعدادي چنینهم و متغیر تعریف شامل دستور مقداري دارد، main یک باال، کوچک برنامه
 دادن نمایش براي دستوري زیرا شود،نمی مشاهده چیزي آن اجراي با و دارد آموزشی جنبه فقط برنامه این( شودیم

 .)است نشدهاستفاده
 ادامه اب زمان، مروربه تا کنید حفظ ابتدا در را است ضروري هابرنامه همه براي و شد معرفی که دستوري چند این است بهتر

 .شود داده توضیح هاآن دلیل درس،
 مهبرنا برنامه، اجراي هنگام که شود مواجه مشکلی با است ممکن کنندیم استفاده dev از که کسانی گاهی که کنید دقت
 دستور از return 0 از قبل صورت این در .باشد نداشته وجود مشاهده امکان و شودیم بسته صفحه و اجراشده سرعتبه
 د:کنی استفاده زیر

system (“pause”); 
 دو و کنید نصب و کرده دانلود را dev برنامه فصل، این براي .گرفت خواهید یاد بهتر را مفاهیم بعد فصل از سؤاالت حل با

 کنید. اجرا و نوشته را باال کوچک برنامه

 که طورهمان راآن terminal از سپس و بنویسید را باال يهابرنامه نظر مورد ادیتور داخل هم linux و mac براي
 .کنید اجرا شد داده توضیح

 


