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  شگفتاريپ
هـاي    نـور در رشـته     دانشجويان دانشگاه پيـام   سر فصل تعيين شده براي      كتاب با توجه به     ن  يا

 و Cم به طور مناسب، تواناييهـاي زبـان   يا تالش کرده. تهيه و تنظيم شده است    رياضي و آمار    
 و به شکل خودآموزند و در هـر         ساده و روان  مطالب،  . مي کن يکاربردهاي مختلف آن را معرف    

 فصل تـدوين شـده   ۱۱آموزشي در ة اين مجموع . اند  ت همراه با مثالهاي متعدد بيان شده      قسم
 هـر  يبـرا . شـود  يتر مطرح م  آغاز و به تدريج مطالب پيچيدهCاست که از مفاهيم اولية زبان  

نويـسي مطـرح    ه شده که غالباً به شکل مـسائل برنامـه  ي و پاسخ تشريحي تهييفصل، خودآزما 
اي و نيـز شـماري مـسائل           کتاب تعدادي آزمون جامع چهارگزينه     ير انتها همچنين د . اند  شده

  . نويسي عنوان شده که در يادگيري بهتر مطالب، قطعاً مؤثر خواهند بود برنامه
گيـري از جـدول و         متعـدد و نيـز بهـره       ياستفاده از مفاهيم رياضي در مثالها و تمرينها       

  .رود شمار ميه هاي بارز کتاب بتصوير در قسمتهاي مختلف، از ويژگي
، در اسـت سـازي، پـيش نيـاز ايـن درس      که درس مبـاني کـامپيوتر و برنامـه     از آنجايي 

 صـورت گرفتـه و نکـاتي       Cاي بـين زبـان پاسـکال و زبـان             قسمتهايي از متن کتاب، مقايسه    
 .شود يادآوري مي

ري شـاياني  در پايان از آقاي مهندس حبيب الهي که در تنظـيم و تـدوين کتـاب همکـا         
  . مکن  سپاسگزاري ميراستار کتاب،يزاده، و  و خانم زهرا جاللاند داشته

 
  زادگان مقدم  داود کريم  

 ۱۳۸۳ تابستان   
 

 زدهيس



  ۱فصل 
  کليات و مفاهيم 

  يهدف کل
   C زباني کليهايژگيه و ويم اولي با مفاهييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  :رود دانشجو بتواند ين فصل انتظار ميپس از مطالعة ا

  .ديرا بگو Cش زبان يدايخچة پيتار. ۱
 .ن زبان را شرح دهدي اي اصليهايژگيو. ۲

 .ص دهدين زبان را تشخي ايکاراکترها. ۳

 .ان کنديرا ب C يها  شناسهيژگيو. ۴

 . کندييرها را شناسايمتغ. ۵

  .ن زبان را شرح دهدي مختلف برنامة نوشته شده به ايقسمتها. ۶

 مقدمه
 ي را براCبل زبان  كمپاني شگاهيآزما در »دنيس ريچي« ،ي ميالد۱۹۷۰ ةدر اوايل ده

 منتج B و BCPLامهاي نه اين زبان از دو زبان پيشين ب. کردنويسي سيستمها طراحي  برنامه
 منحصر به ۱۹۷۸ تا سال Cزبان  .شدندنوشته  شگاهيآزمااين دو نيز در همين   شده است که



 Cشرفتة ي پيساز نامهبر   

  
٢

 منتشر  را نهايي اين زبانة نسخ»کرنيه« و »يريچ« بود تا اينکه شگاهيآزمااستفاده در همين 
 يگاريها از ناسازي ليکن براي جلوگيره شد،يته Cبه سرعت مفسرهاي متعددي از . کردند

. مطرح کرد تعاريف متحدالشکلي ANSIاستاندارد  ايجاد شده و نيز حفظ قابليت حمل زبان،
اي  مفسر خود برنامه .است بر اساس همين استاندارد شود يمطرح مآنچه در اين کتاب 

 ،ايجاد شده به زبان ماشين  ورودي آن و برنامة ة داد،کامپيوتري است که برنامة سطح باال
 .دهد يل ميرا تشکخروجي آن 

 : به اختصار به شرح زير استCطور كلي ويژگيهاي مهم زبان ه  ب

بيشتر در تجارتي آن مفسرهاي . استاي در دسترس  طور گستردهه  بCزبان  •
قابل  بزرگ يوترهايکامپکامپيوترها و نيز در   کامپيوترهاي شخصي، ميني

 .اند استفاده

• C مانند زبان پاسکال و (طح باال يافته س منظوره، ساخت  زباني است همه
كه ز ينپذير كه برخي از خصوصيات زبانهاي سطح پايين را  و انعطاف) رترنوف

در عين حال اين زبان . ستمعموالً در اسمبلي يا زبان ماشين موجود است دارا
ها،  توان از آن در همة زمينه براي كاربردهاي ويژه طراحي نشده و مي

 استفاده ،نويسي سيستم به زبان ماشين در برنامه نزديكي آن ليلدبخصوص به 
 بين زبانهاي سطح باال و سطح پايين قرار دارد و در نتيجه Cبنابراين . کرد

از . كار برده نويس خصوصيات هر دو گروه زبان را ب  دهد كه برنامه اجازه مي
كار ه  بCطور انحصاري زبان ه رو در بسياري از كاربردهاي مهندسي ب اين
زبانهاي سطح باال، دستورالعملهايي شبيه زبان انسان و پردازش . (رندب مي

فکري او دارند، همچنين يک دستورالعمل زبان سطح باال معادل چند 
 .)دستورالعمل به زبان ماشين است

طور كلي مستقل از ماشين يا نوع كامپيوتر ه  بCهاي نوشته شده به زبان  برنامه •
 .شود مييستم عاملي اجرا است و تقريباً تحت كنترل هر س

با هاي هدف ايجاد شده   و برنامهاند حجم  معموالً فشرده و كم Cرهاي مفس •
سازي سطح باال، خيلي كوچك و  آنها در مقايسه با ساير زبانهاي برنامه



  ٣   ميات و مفاهيکل: ١فصل 
 

 . ندكارآمد

راحتي قابل  سازي سطح باال، به   در مقايسه با ساير زبانهاي برنامهCهاي  برنامه •
 خيلي از ويژگيهاي وابسته به نوع كامپيوتر را C اين است كه  آن دليل.ندا  انتقال

 با Cبنابراين هر نسخه از . اي خود منظور داشته است در توابع كتابخانه
اي مخصوص به خود همراه است كه براساس  اي از توابع كتابخانه مجموعه

اي تا  خانهاين توابع كتاب. ويژگيهاي كامپيوتر ميزبان مربوط نوشته شده است
 Cهاي متعدد  اي در نسخه و معموالً هر تابع كتابخانهاست حدودي استاندارد 

  .استدسترس در شکل يكسان ه ب
• Cهمچنين از نظر عملگرها نيز . كند سازي ماژوالر را پشتيباني مي  روش برنامه

ها در   عملگرهاي گوناگوني براي دستكاري روي دادهاست که قوي يزبان
  .تداراس تيبسطح 

اي بودن که  طور کلي جامعيت، عموميت، خوانايي، سادگي، کارآيي و پيمانهه ب •
  .شوند  سازي مي   پيادهC زبان اند در آل  ايده  يا همگي از مشخصات برنامه

ترين زبانهاي  ترين و محبوب  يکي از قويC ويژگيهاي فوق موجب شده زبان 
  . دنيا مطرح شود درسازي  برنامه

 كاراكترها 
اين مجموعه که در . كند اي خاص از كاراكترها را شناسايي مي  مجموعهCنويسي  ان برنامه زب

 :ند ازا  عبارتاند  اصلي برنامهيحکم مصالح اوليه جهت شکل دادن به اجزا

 برخالف زبان پاسكال بين حروف بزرگ و C زبان .حروف بزرگ و حروف كوچك -
 .ن نيست يكساfor با FORمثالً . گذارد كوچك فرق مي

 ۹ تا ۰ شامل .ارقام دهدهي -

   Blankجاي خالي يا  -
  &,. ; ~ [ ] { } < > ( ) ? * \ / = - + ! @ # $ % ^  شامل .كاراكترهاي مخصوص -
ند از ا روند و عبارت کار ميه اي ب  ويژهيلتها که براي بيان حا.يبند فرمتكاراكترهاي  -
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 كاراكتر ، n\ كاراكتر خط جديد يا ،v\ يا Vertical Tab كاراكتر،t\ يا Horizontal Tabكاراكتر
 كاراكتر ابتداي ،f\يا ) Form Feed( فرم ة كاراكتر تغذي،b\يا ) Back Space(برگشت به عقب 

الزم به . نامند كه آنها را کاراکترهاي فرمان نيز مي جز آن و ،0\ كاراكتر تهي يا ،r\سطر يا 
 تنها يک کاراکتر است هر چند که با دو يا چند ةکنند  توضيح است که هر کاراکتر فرمان بيان

 .شود کاراکتر نوشته مي

 ها  شناسه
ها مانند مقادير ثابت، متغيرها،   كه براي مراجعه به انواع دادهاند هاي سمبوليكي  ها نشانه شناسه

امه  نامي است كه به عناصر مختلف برن به عبارتي ديگر شناسه. روند يمكار ه نوعها و توابع ب
اي   دنبالهC ةيك شناس. ابدي يماختصاص جز آن گرها و    اشاره،ها مانند متغيرها، توابع، آرايه

اما اولين کاراکتر . توانند قرار گيرند است از حروف، ارقام يا عالمت زيرخط که با هر ترتيبي مي
. ندشو حروف بزرگ و کوچک مجاز شناخته ميشکل ها هر دو   در شناسه.  باشديبايد حرف

هاي سيستم  فقط در برنامهشوند  مي شروع  هايي كه با عالمت زيرخط برحسب قرارداد شناسه
در مورد تعداد کاراکترها در اسامي . هاي كاربردي قابل استفاده نيستند كاربرد دارند و در برنامه

ه ويژگيها و محدوديتهاي خاص خودش را بمفسر  محدوديتي وجود ندارد گرچه هر Cاز نظر 
 . كاراكتر مجاز است۳۱ استاندارد تا Cطول اسامي در زبان . برد ر ميكا

v هاي معتبرند  اسامي زير شناسه ۱ـ۱ مثال.  
x1 , sum , payam_noor , maximum 
v 

v  معتبرندريغهاي   اسامي زير شناسه ۲ـ۱مثال.   
book-5 , 4s , $tax , "p" , number one  
v 

 متغيرها 

ه ب. دهند  كه محلهايي از حافظه را به خود اختصاص مياند هايي اسه شنC متغيرها در زبان 
 از برنامه براي نسبت دادن نوع تعيين ياي است که در ميان بخش عبارت ديگر متغير شناسه
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متغير جانشين يک قلم  هرترين حالت   در ساده. گيرد اي از اطالعات مورد استفاده قرار مي شده
الزم به ذكر است .  )_( است از ارقام، حروف و عالمت زيرخط متغير تركيبي . دشو يمداده 

. اند شوند براي متغيرهاي داخلي سيستم رزرو شده متغيرهايي كه با عالمت زيرخط شروع مي
قديمي رهاي مفس كاراكتر است، ولي در بعضي از ۳۱ تا ANSI استاندارد طول هر متغير در

 بايد تعريف يا روند يمکار ه ب Cهاي   که در برنامهتمامي متغيرهايي . است كاراكتر ۸محدود به 
. هاي مختلفي در محلهاي گوناگون برنامه نسبت داد  توان داده به يک متغير مي. ندشواعالن 

 .تغيير کند ممکن استبنابراين مقدار متغير در طول اجراي برنامه 

عني و مفهوم آن از يعني م. ندا   كلمات رزرو شده يا كليديCهاي زبان   بعضي از شناسه
نويس   برنامهةهاي تعريف شد بنابراين شناسه. بيني شده است قبل در زبان تعريف و پيش

  .است نشان داده شده زيردر  Cزبان ترين كلمات كليدي   متداول.ستندين
 

for goto else if char float int main 
enum register return signed default while do double 
sizeof static struct auto case short continue const 
union unsigned extern typedef void switch long break 

  
 ممكن است كلمات كليدي ديگري نيز وجود Cزبان هاي مفسر البته در بعضي از 

 ةمتوجه داشته باشيد كه ههمچنين . دکرداشته باشد كه بايد به كتاب راهنماي مربوط مراجعه 
 كليدي است درحالي كه ة كلمmain پس .دنشو كلمات كليدي با حروف كوچك نوشته مي

Mainطور   همين.زيرا حرف اول آن بزرگ است ستي كليدي نة كلمvoidکليدي است ة کلم 
  . کليدي نيستة کلمVOIDاما 

 عالمت توضيح 

. دشو ميقرار گيرد صرفاً توضيح محسوب  */ و /* هر عبارتي كه بين دو عالمت Cدر زبان  
دهد در هر جاي برنامه   توضيح دهيم كه چه كاري انجام مييمثالً اگر بخواهيم در مورد دستور
در اغلب  (.توان براي توضيح از عالمت فوق استفاده كرد كه فضاي خالي مجاز باشد مي

  .)هم مجاز است// ها عالمت   نسخه
v  ز عالمت توضيح استفاده شده است زير اة در برنام۳ـ۱مثال.   

#include<stdio.h> 
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main () 
 { 

int j , k ; 
for (j =1 ; j <= 10 ; j+ +)    /* outer loop */ 
 { 

printf("%5d ", j) ; 
for (k=1; k<=10; k+ +)    /* inner loop */ 

printf("%5d", j * k) ; 
printf("\n") ; 

 } 
 } 
v 

 Cهاي   ساختار برنامه
 شامل يك يا چندين Cهاي   برنامهةهم. شوند ها با فرمت خاصي نوشته مي   برنامهCر زبان  د

هر برنامه فقط يك تابع بنابراين . شود  ناميده ميmainيكي از آنها تابع اصلي يا فقط  كه اند تابع
  توابع ديگر ممكن استمعرفي. گردد برنامه هميشه با اجراي تابع اصلي آغاز مي. اصلي دارد

 حداقل Cتوان گفت كه هر برنامه به زبان  طور كلي ميه ب. يا بعد از تابع اصلي قرار گيردو قبل 
  .ترتيب زير استه داراي اجزاي مقدماتي ب

 

 

 دستورالعملهاي اجرايي
دستوري قابليت .  در هر برنامه دستورالعملهاي اجرايي بايد بعد از تعريف متغيرها درج شوند
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براي فهم بهتر اين موضوع . نوشته شود) ;(ان آن دستور، عالمت سميكولون اجرا دارد كه در پاي
 .به مثال زير توجه کنيد

v  را محاسبه و ۳ و عرض ۶اي بنويسيد كه مساحت مستطيلي به طول   برنامه۴ـ۱مثال 
 .چاپ كند

#include<stdio.h> 
main() 
{ 

 int length , width , S ; /* variable declaration */ 
 length = 6 ; 
 width = 3 ; 
 S = length * width ; 
 printf ("area = %d", S) ; 

} 
  .شود صورت زير نمايش داده ميه  پس از اجراي برنامه، خروجي برنامه ب

area = 18 
 با حروف الًتوضيحات نيز معمو. برنامه با حروف کوچک تايپ شده است .حيتوض

خط اول . ندستينرگ و کوچک معادل يکديگر  حروف بزCدر زبان . شوند کوچک تايپ مي
 مربوط به توابع ورودي و خروجي براي دستيابي به توابع آن ةكند كه كتابخان برنامه اعالن مي

بايد در ر يتفسدر واقع ارجاع به فايلي است که شامل اطالعاتي است که هنگام . آماده شود
فرض  ظ داشتن توابع توكار يا از پيش يكي از زبانهايي است كه به لحاC. برنامه قرار گيرند
 يا دهد در مجموعه اي را انجام مي هر مجموعه از توابع كه عمليات ويژه. استشده بسيار غني 

توابعي كه عمليات ورودي و خروجي را انجام . گيرد  قرار ميlibraryعنوان كتابخانه يا  با
 standard input به معني stdio آن  قرار دارند كه درstdio.hاي به نام  دهند در كتابخانه مي

output) و ) ورودي و خروجي استانداردh نيز معرف headerتابع .  يا عنوان استprintf نيز 
  .استيكي از توابع خروجي 

 قبل از اينكه Cهاي نوشته شده به زبان  برنامه. پردازيم  ميinclude# حال به توضيح 
 preprocessorپردازنده يا  عنوان پيش با ديگري ةنامدر اختيار بر شوندترجمه مفسر  ةوسيل به

 ةهاي مورد نياز برنام يكي از كاربردهاي اصلي اين برنامه آن است كه كتابخانه. دنگير قرار مي
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 منبع را شامل است براي استفاده ةكار رفته در برنامه هايي را كه توابع ب منبع را يعني كتابخانه
 و به دنبال آن نام كتابخانه # كه در ابتداي آن عالمت includeور دست بااين كار . کند يمآماده 

 باال همين كار را براي ة اولين عبارت در برنام.گيرد آيد انجام مي  مي" " يا <>در داخل عالمت 
  .دهد ما انجام مي

 کند که دنبال نام تابع بيان ميه پرانتز خالي ب.  در خط بعد تابع اصلي تعريف شده است
دهند كه از پنج   اصلي را تشكيل مية متن برنام،چند خط بعدي. ابع آرگوماني ندارداين ت 

 .نمايد مشخص مي) ;(پايان هر دستور را عالمت سميكولون . دستور ساده تشكيل شده است
ل ي را تشکدستور مركب يا بالكکه چون متن برنامه بيش از يك دستور است مجموع آنها 

 به C مفسرواقع هر آكوالد چپ براي  در. رنديگ ي موالد قرار در داخل يك زوج آكدهند يم
البته در بعضي مواقع برحسب . معني شروع بالك و هر آكوالد راست معرف پايان آن است

  .كار برده صورت تودرتو نيز به توان ب مورد آكوالدها را مي
 دستور سه.  اولين دستور در متن برنامه يا همان شروع آكوالد، توصيف متغيرهاست

 و در آخر نيز دستور خروجي است كه در آن تابع اند بعدي دستورات محاسباتي و جايگزيني
printfكه تابع  استاولين آرگومان تابع مذكور متن داخل گيومه . استدار     براي چاپ فرمت

 البته بعضي از قسمتهاي متن كه شامل عالمت .كند آن را به همان صورت در خروجي چاپ مي
شدن گيومه كه در اين  دهد كه اولين متغير بعد از بسته  اطالع مي مفسر به d%د مانند  باش%

 فرمت متغير در d% است و decimal معرف dدر اينجا . پذيرد  است مقادير صحيح ميSمثال 
طور كامل به بحث فرمت متغيرها خواهيم ه در فصلهاي بعدي ب. كند خروجي را تعريف مي

 .پرداخت

v  

v  خواند و  مي زير طول و عرض مستطيلي را از طريق ورودي استاندارد ة برنام۵ـ۱مثال
و سپس طول و عرض و  کند يم مساحت آن را محاسبه Rectangleبا فراخواندن تابعي به نام 

 و مساحت با b و عرض با aطول با . دهد مساحت را در دستگاه استاندارد خروجي نمايش مي
area  شود يممشخص.   

# include <stdio. h> 
main () 
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 { 
 int a , b , area ; 
 int Rectangle (int a , int b) ; 
 scanf ("%d %d" , &a , &b) ; 
 area = Rectangle (a , b); 
 printf ("\n length = %d width = %d area = %d" , a , b , area) ; 

  } 
int Rectangle (int a , int b) ; 
 { 
  int s ; 

 s = a * b ; 
 return (s) ; 

  } 
 
  .صورت زير خواهد بوده  مذكور بة، خروجي برنامb = ۴ و a = ۵ اگر 

length = 5 width = 4 area = 20 
اي، خط دوم تعريف تابع اصلي، خط سوم   خط اول ارجاع به فايل کتابخانه.توضيح

 اعالن Rectangleدر خط پنجم تابع فرعي . شروع تابع اصلي، و خط چهارم اعالن متغيرهاست
 در .اند  كه مقادير صحيحاند b و aگرداند و آرگومانهاي آن نيز  شده است كه مقدار صحيح برمي

 stdio.h ةاين تابع كه جزء كتابخان. كار رفته استه ب scanfخط ششم، تابع ورودي استاندارد 
فرمت و . كند  دريافت مياستاست، اطالعات را از طريق ورودي استاندارد كه صفحه كليد 

شويم كه فرم  در اينجا يادآور مي. ميکن يم بعد بررسي يها در فصل راكار اين گونه توابع ساز و
  . استري زصورته كلي تابع مزبور ب

scanf (control string , argl , arg2 , … , argn) ; 

رمت اقالم ، اطالعات مورد نياز دربارة فديآ ي م)" "(كه در آن رشتة كنترل كه در داخل گيومه 
 كه اقالم اند نيز آرگومانهايي arg1 , arg2 ,... argn و عناصر شود ي مهاي ورودي را شامل داده
 ةدر رشت.  عملگر آدرس است"&"در اين دستور کاراکتر . ندکن ميهاي ورودي را معرفي   داده

ن  اول معرف فرمت اوليd%كنترلي نيز كه در داخل گيومه قرار دارد، از چپ به راست 
 دوم نيز معرف فرمت d%دنبال آن ه عنوان عدد صحيح است و به  ورودي بةآرگومان يا داد

، موجب printf كنترلي تابع ة در رشتn\عالمت . عنوان عدد صحيح استه دومين آرگومان ب
  .بنابراين اطالعات بعدي در سطر جديد چاپ خواهد شد. گردد انتقال به سطر جديد مي
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v  

 ۱ ييخودآزما

 ؟رودكار ه عنوان نام متغيردر برنامه به يك از اسامي زير مجاز است ب مكدا. ١
Integer , -19, Lesson four , Unit_25, define , Loop2, Star565void , Please?, 

Payam_noor , C+ +, S#, Five$ 
 قسمتهاي مختلف. كند  را محاسبه و چاپ ميمتر ي سانت۵ زير مساحت مربعي به ضلع  ة برنام.۲

  .را شرح دهيد آن
#include<stdio.h> 
main() 
 { 

 int x , S ; 
 x = 5 ; 
 S = x * x ; 
 printf ("area = %d", S) ; 

 } 
  .آل را شرح دهيد  ايده ة  ويژگيهاي برنام.۳
  .  چند نمونه از زبانهاي سطح باال، سطح پايين و سطح مياني را نام ببريد.۴
 



 

 

  ۲فصل 
  ها  انواع داده

  يهدف کل
  آنهاي معرفيها وهي و کاربردها و شC يسينو  زبان برنامهيها انواع داده با ييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  :ن فصليرود پس از خواندن ا ياز دانشجو انتظار م

  . را نام بردC زبان يها انواع داده. ۱
 .ها را بشناسد  دادهر و ثابتي متغريمقاد. ۲

 .ح کندير ثابت را نام برد و تشريقادانواع م. ۳

 . را بشناسديا  اسکالر و مجموعهيها داده. ۴

 . را بداندCرها در زبان ي اعالن متغيچگونگ. ۵

 . آنها را بداندي معرفيها وهيح و شي صحيها  دادهيهايژگيو. ۶

 . آنها را بداندي معرفي و چگونگ۱۶ و ۱۰، ۸ يح بر مبناير ثابت صحي مقاديهايژگيو. ۷

 .را بداند کيدهدوکاربرد هر زشناور را شرحيمم با يثابتها نوشتن ي روشها،ياعشار يها در داده. ۸

 .ف کندي را تعرebedic و ي کد اسکي کاراکتريها در داده. ۹

 . بداندCن عدد و کاراکتر را در زبان يتفاوت ب. ۱۰

 . به مفسر را بداندي حرفيقة شناساندن ثابتهايطر. ۱۱

 . بداندي حروف کوچک و بزرگ را در کد اسکييناساقة شيطر. ۱۲

 . آن را به مفسر بدانديقة معرفي و طريا ا ثابت رشتهيرشته . ۱۳



 Cة شرفتي پيساز    برنامه١٢
 

 

 . را بدانديحرف  تکيا  و ثابت رشتهيتفاوت ثابت حرف. ۱۴

 .رها را بداندية متغي اوليمقدارده. ۱۵

 . را شرح دهدcast عملگر  فةيوظ. ۱۶

 .بشناسد را void و ي تهيها داده. ۱۷

 . آن را بشناسديوة معرفيپردازنده و ش شيپ. ۱۸

 .ف آن را بداندي تعري و چگونگinclude#فة فرمان يوظ. ۱۹

  .د آن را بداندي و فواdefine# فرمان  فةيوظ. ۲۰

  مقدمه
 Cزبان . نويسي است زبانهاي برنامهد يجدها به انواع مختلف، يكي از تواناييهاي  بندي داده دسته

   :اند از عبارتكند که  باني مييها را پشت ملي از انواع داده کاةمجموع
  (integer)هاي صحيح   داده-
   )floating point(هاي اعشاري   داده-
  .(character) يهاي کاراکتر  داده-

كار ه صورت مقادير ثابت و مقادير متغير به نويسي ب   ها در زبانهاي برنامه  همچنين داده
اما مقادير ثابت  .پذيرند يمها را   طول اجراي برنامه، مقادير مختلفي از دادهمتغيرها در. روند يم

 چهار نوع ثابت وجود دارد که Cدر زبان . كنند  كه در طول برنامه تغيير نمياند مقاديري
  .اي ند از ثابتهاي صحيح، ثابتهاي با مميز شناور، ثابتهاي کاراکتري و ثابتهاي رشتها عبارت

توان عالوه بر روش معمول دهدهي، در مبناهاي هشت و  بت را ميمقادير صحيح ثا
هاي از نوع محاسباتي يا  هاي از نوع صحيح و اعشاري را داده مجموعه داده. شانزده نيز نوشت

arithmetic گر يا  ها، نوع اشاره دو نوع ديگر از داده. نامند ميpointerو نوع شمارشي يا  
enumerated   اين نوع .شود هاي نوع اسكالر ناميده مي نوع محاسباتي، دادهاست، كه همراه با 

عالوه . نامند كه قابل مقايسه يا قابل سنجش با همنوع خودند ها را از اين لحاظ اسكالر مي داده
، ركورد،   آرايهاز جملهاي وجود دارند  هايي از نوع مجموعه هايي از نوع اسكالر، داده بر داده

 .اند طور منطقي به يكديگر مرتبطه  كه بدندي مف سازماندهي متغيرهاييساختار و اجتماع كه در
 .ميکن يم بعدي بررسي يها نيز در فصل راها اين نوع داده



  ١٣ها    انواع داده : ۲فصل 
 

 

 اعالن متغيرها
هر متغير، پيش از  Cدر زبان . سازد  گروهي از متغيرها را به نوع داده خاصي مربوط مي،اعالن

مربوط به تعريف متغيرها،  يدستورها. شودايد تعريف ، برودكار ه آنكه در دستوري از برنامه ب
پذيرند و اينكه چند بايت   كه متغيرهاي مورد نظر مي راهايي اطالعات الزم در مورد نوع داده

اعالن شامل . دنده كنند و چگونگي تفسير آنها را در اختيار كامپايلر قرار مي حافظه اشغال مي
براي اعالن يا . شود د متغير است و به سميکولون ختم ميهمراه آن نام يک يا چنه نوع داده و ب

 و به دنبال آن اسامي متغيرهاي int كليدي ة كلم(integer) حي صحتعريف متغيرهايي از نوع
  .نويسيم ميشوند  ميمورد نظر را كه با كاما از يكديگر تفكيك 

int a , b , c ; 
نه و يا در سطري جداگانه معرفي توان هريك از متغيرها را در دستوري جداگا البته مي

  . كرد
int a ;  
int b ; int c ; 
كه در سطر اول يک متغير اعالن شده و در سطر دوم با دو دستور جداگانه متغير دوم و سوم 

واضح است روش اول كه در آن هر سه متغير در يك سطر و با يك دستور . اعالن شده است
 ۱ـ۲ هايي از نوع اسكالر در جدول راي اعالن دادهكلمات كليدي ب. استتر  اعالن شده ساده

  .نشان داده شده است
 اعالن متغيرها دركلمات كليدي  ۱ـ۲جدول 

 کننده  فيتوص/اصالح اصلي
int 

float  
char 

double  
enum 

Short 
long  

signed  
unsigned 

 
 اي ١كننده  ستون دوم را اصالحةچهار كلم. ندا اي نوع اصلي يا پايه  ستون اولةپنج كلم

توان  عبارت ديگر ميه ب. كنند  نامند كه به طريقي پنج نوع اصلي را توصيف مي٢كننده توصيف

 
1. modifier 
2. qualifier  
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 .كننده را صفت براي آن اسامي تصور كرد پنج نوع اصلي را اسم و چهار نوع توصيف

اما . هرگونه اعالن متغيرها در داخل بالك بايد قبل از اولين دستور اجرايي قرار گيرد
   .ندا  مثال دو روش اعالن زير از نظر نتيجه يكسان يبرا. كند الن آنها فرق نميترتيب اع

  دومروش  اولروش 
float x , y;  int a , b ; 
float z ;  float x , y , z ; 
int a ;   
int b ;   

 هاي صحيح   داده
كار ه اي ب رد ويژه از لحاظ بزرگي عناصر و همچنين از نظر نمايش داخلي آنها استانداC زبان 

طور کلي اعداد صحيح مثبت، منفي و صفر و نيز متغيرهايي كه مقادير صحيح را ه ب .برد نمي
 intهايي از نوع صحيح، يا همان   دادهةفرم اولي .كنند  بيت حافظه اشغال مي۳۲ يا ۱۶پذيرند،  مي

اشين و كامپايلر فرق اما اندازه يا بزرگي آن برحسب نوع م. شود مقدار صحيح در نظر گرفته مي
 .كند مي

، short ،long  ،signedهاي كننده  توصيفintدر هنگام تعريف متغيرهاي از نوع 
unsigned  دروكار ه يا تركيبي از آنها نيز ممكن است بو.  

، ممكن است از كامپايلري به كامپايلر ديگر شوند ميهايي كه با اين كلمات توصيف   داده
 در ياگر مقادير صحيح در كامپايلر.  ولي اساس آنها يكسان است،شندتفسير متفاوت داشته با

 بايت ٢ بيت يا ١٦ فرقي نخواهد بود و هر دو int و short int بايت باشد، بين ٢حالت عادي 
كار برد ه  نيز بshortصورت ه توان فقط ب  را ميshort intدر ضمن . کنند ياشغال محافظه 

 ٤ نيز long intدر چنين حالتي ). است short int همان short فرض آن است كه  يعني پيش(
يعني در (كار برد ه  بlongصورت ه توان فقط ب بايت حافظه اشغال خواهد كرد كه آن را هم مي

 ولي چنانچه مقادير صحيح در .)است long int همان longفرض آن است كه  اينجا نيز پيش 
كار خواهد ه  بايت حافظه ب٢ short يا فقط short int، دنکن بايت حافظه اشغال ٤حالت عادي 

 بايت ٤تفاوتي وجود نخواهد داشت و هر دو ) longيا فقط  (int و long intاما بين . برد
  .کردحافظه اشغال خواهند 
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 مثالً متغيري كه براي . در مواردي متغيرها، فقط داراي مقادير غيرمنفي خواهند بود
اين  دهد كه  اجازه ميC زبان .و هميشه مثبت استاين موارد ، يكي از رود يمكار ه شمارش ب

يك مقدار . ، بدون عالمت اعالن كنيمunsigned ةكنند كار بردن توصيفه گونه متغيرها را با ب
تفاوت .  اشغالي با مقدار صحيح معمولي فرقي نداردةصحيح بدون عالمت از نظر ميزان حافظ

شود و در مورد مقادير صحيح  عالمت ناميده ميميان آنها در بيت سمت چپ است كه بيت 
رود و در نتيجه  كار ميه بدون عالمت، اين بيت نيز مثل ساير بيتها براي نمايش مقدار عدد ب

تقريباً تا دو برابر ممکن است و بزرگي آن است مقادير صحيح بدون عالمت هميشه غيرمنفي 
در مورد + (٣٢٧٦٧ تا -٣٢٧٦٨ي از براي مثال عدد صحيح معمول. مقدار صحيح معمولي باشد

 ٦٥٥٣٥كند، بنابراين مقدار صحيح بدون عالمت از صفر تا  تغيير مي) مقادير صحيح دو بايتي
  .تغيير خواهد كرد

 آن را ANSI ولي استاندارد .وجود ندارد signed ةكنند   در استاندارد ريچي توصيف
استفاده  به ، بنابراين.اندsignedتغيرها فرض، م صورت پيشه  بموارددر اغلب . كند پشتيباني مي

هاي  دادهبراي فرض  پيشمفسرها در اغلب .  نخواهد بوديازي ن در آنهاsigned  ةكنند توصيفاز 
  .است signed char يكاراكتر

 .شوند يمصورتهاي زير توصيف ه  باند   متغيرهايي كه معرف اعداد صحيح
short int 
int 
unsigned int 
signed int 
long int 
unsigned long int  
unsigned short int 

v  صحيح نمايش مقادير  معرفي متغيرهايي از نوع ةهايي از نحو   در زير نمونه١ـ٢مثال
   .داده شده است

1) long int temp , Pnoor ; 
2) short int y1 , y2 , y3 ; 
3) unsigned int m , n ; 
4) unsigned long sum , average ; 
5) unsigned short pt , qt ; 

صورت ه توان ب  را مي١ارز است، بنابراين مثال   همlongو  long int تعريف متغيرها از نوع 
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long temp , Pnoor ; همچنين . نوشتint short  و  shortرا ٢ پس مثال .اند  نيز معادل هم 
: نوشتطور اين توان   را نيز مي٣مثال . نوشت ; short y1 , y2 , y3صورت ه توان ب مي

unsigned m , n ;. 

v 

 مقادير ثابت صحيح

يك مقدار ثابت صحيح عدد و . ها، مقادير ثابت صحيح است   يکي ديگر از انواع دادهCدر زبان 
هايي از  اعداد زير نمونه.  تعريف شده باشد۱۶ و يا ۱۰، ۸اي از ارقام است كه در مبناي  يا دنباله

  .اند ۱۰ مبناي اعداد با مقادير ثابت صحيح در
36925 , 9999 , +835 , 512 , 0 

 ۱۶ و ۸اما مبناهاي . اند   تعريف شده۱۰طور پيش فرض اعداد صحيح در مبناي ه  بCدر 
و اين گونه سيستمهاي اند  ۲ توانهايي از مبناي ۱۶ و ۸ زيرا ،نيز كاربرد زيادي دارند

 بيت ۱۶ در يك ماشين ۶۵۵۳۶د براي مثال عد. تر است  عددنويسي براي كامپيوترها مناسب
 .است ۱۶ در مبناي ۱۰۰۰۰همان عدد 

 تعريف ۱۶ يا ۱۰ يا ۸دهد كه عددي در مبناي  حال ببينيم كامپيوتر چگونه تشخيص مي
 استفاده ۱۶ براي مبناي 0x و ۸ براي مبناي 0شده؟ براي مشخص ساختن آن از پيشوندهاي 

  بنابراين در مورد اعداد .د نداردو پيشوناست  هم که پيش فرض ۱۰ مبناي .شود مي
+04163 , -0326 0751 , 0666 

 ۱۰ لذا اگر عدد در مبناي ،ندا ۸صفر سمت چپ به معناي آن است كه اعداد مزبور در مبناي 
 ة فقط هشت نشان۸بديهي است در مبناي . تواند صفر باشد باشد، اولين رقم سمت چپ آن نمي

كار ه  مختلف بة نيز، شانزده نشان۱۶همچنين در مبناي . ندرو كار ميه ارقام بدر  ۷صفر تا 
 ة و شش نشاناست ۹ يعني صفر تا ۱۰هاي متداول در مبناي   آن همان نشانهة كه ده نشانرود مي

در  15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 كه به ترتيب معادلاست  A , B , C , D , E , Fديگر حروف 
   .اند ۱۶ز اعداد مبناي اي ا مثالهاي زير نمونه. اند ۱۰مبناي 

0xF1E6 , 0x5AB , 0x327 , 0x99 
 يعني از 32k+ تا 32k- بيت باشد، طول آن از ۱۶ ماشين مورد نظر  در اگر طول هر كلمه

 7FF و يا ۸ مبناي 077777 و يا معادل 1-215 كه معادل ر خواهد کرديي تغ32767+ تا 32768-
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خواهد بود  2G+ تا 2G- طول آن از ،باشد بيت ۳۲ولي اگر طول هر كلمه .  است۱۶مبناي 
 . است1-231كه معادل  483,647 ,147 ,2 تا 648 ,147,483 ,2-يعني از

 ،uبا قرار دادن  unsigned integer constantsمقادير ثابت صحيح بدون عالمت يا 
 long integer  طور مقادير ثابت صحيح طوالني يا  و همين،unsigned ةحرف اول كلم

constants  با قراردادن حرفl، حرف اول كلمه long،گردد   در سمت راست آنها مشخص مي
همچنين اگر عددي هر دو . به هر دو صورت بزرگ يا كوچك نوشتتوان  يرا م u و lكه 

 با دو ،)صورت طوالني باشد يعني هم بدون عالمت و هم به(صفت مذكور را داشته باشد 
  .شود ميمتمايز ) ت آن در سمت راسl در سمت چپ، ul) uحرف 

v  دهد انواع مقادير ثابت صحيح را نشان مي  جدول زير مثالهايي از۲ـ۲مثال.  
  

 سيستم عددي مقدار ثابت صحيح
546780u   بدون عالمت (10مبناي(  
1234567l  طوالني (10مبناي( 
1234567ul  بدون عالمت و طوالني (10مبناي( 
0123456u  بدون عالمت (8مبناي( 
0123456ul  بدون عالمت و طوالني( 8مبناي( 
0563214l  طوالني (8مبناي( 
02677u  بدون عالمت (8مبناي( 
0x12545678l  طوالني (16مبناي( 
0xABCDEFu  بدون عالمت (16مبناي( 
0xEF1A3Abul  بدون عالمت و طوالني (16مبناي( 

  
 ۸شتن مقادير صحيح در مبناي در فرمت مربوط به خواندن و نو printfو  scanf توابع 

  . برند كار ميه كنندة فرمت در رشته كنترل فرمت ب  را مشخصx و o به ترتيب حروف ۱۶و 
v  

v  0با پيشوند  (۱۶ زير عددي در مبناي ةبرنام ٣ـ٢مثالxرا از طريق )  يا بدون آن
  .كند چاپ مي ۸و  ۱۰خواند و معادل آن را در مبناهاي  ترمينال مي
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# include<stdio.h> 
main () 
  { 

 int n ; 
 printf ("Enter a hexadecimal constant:  \n") ; 
 scanf ("%x",&n) ; 
 printf ("The decimal equivalent of %x is:  %d ", n , n) ; 
 printf ("\n The octal equivalent of %x is:  %o\n", n , n) ; 

  } 
v 

 اعشاري  هاي داده
هاي صحيح در بسياري موارد مناسب   داده. د اعشاري نيز قابل نمايش استاعدا C  در زبان

هاي علمي  اما براي مقادير خيلي بزرگ و براي مقادير كسري كوچك كه در اغلب زمينه. است
براي نوشتن ثابتهاي . از استين floating pointهاي از نوع مميز شناور يا  کاربرد دارد، به داده
   .رود يمكار ه ش ببا مميز شناور دو رو

"." كه در انگليسي (ترين راه است، آن است كه از عالمت مميز   روش اول كه ساده
  .مثالهاي زير از اين نوع است. استفاده كنيم) است

0.996 , 15.0 , 3.1415 , 7. ,.275  
در اين . است ينويسي مفيد شود، روش كوتاه  نيز ناميده مي١ روش دوم كه نمايش علمي

دنبال آن  يك قسمت عددي كه آن را مانتيس نامند و به:  مقدار شامل دو جزء استروش هر
بين اين .  به توان نما ضرب شود۱۰آيد كه قسمت مانتيس بايد در  يك قسمت نما يا توان مي

. رود يمكار ه به مفهوم نما يا توان ب)  استexponentكه حرف اول  (e يا Eدو قسمت حرف 
در واقع يك مقدار . است 3-10*125.7- به مفهوم 125.7E-3- و 102*3م  به مفهو3E2براي مثال

يا "."  كه شامل يك مميز يا عالمت اعشار يعني ۱۰ثابت با مميز شناور، عددي است در مبناي 
   مانند مثالهاي زيرست؛ا شامل يك نما يا هر دو

0. , 0.0 , 1. , 0.92 182.25 , -3.1415 , 5E-5 , 0.775E-3 
در بعضي .  درست نيست29.5E3.4تواند يك عدد كسري باشد، پس  سمت نما نمي البته ق
 براي اينكه مشخص كنند كه مقادير مورد نظر يك كلمه اشغال كرده است حرف Cهاي   نسخه

 
1. scientific notation 
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F )ا يf (6.125كنند، مانند  را به آخر آن اضافه ميE5F.  

ل دو كلمه را اشغال  همچنين براي مشخص كردن اينكه مقادير مورد نظر فضايي به طو
  .0.123456789E-25L شود مانند به آخر آن اضافه مي) lيا  (Lكرده است، حرف 

هاي مختلف تغيير كند،   دقت مقادير ثابت با مميز شناور ممكن است برحسب نسخه
  . دنپذير  رقم با معني را مي۶ آنها حداقل ةولي هم

 "double" و "float" كليدي ة دو كلم ازfloating point براي اعالن متغيرهايي از نوع 
   مانند،شود استفاده مي

float a , b , c ; 
double x , y , z ; 

است و در اغلب  double precesion  به مفهوم دقت مضاعف يا"double"که در آن كلمه 
 "float"شود، دو برابر  ماشينها طول فضايي كه براي متغيرهاي توصيف شده با آن رزرو مي

كند، پس   بايت در حافظه اشغال مي۴طور متعارف   به"float"ك متغير توصيف شده با ي. است
 نيز از floating-point بايت خواهد شد و نمايش دروني مقادير ۸ اين فضا "double"در 

در مورد ميزان . ستينافزار كامپيوتر است و هنوز كامالً استاندارد  ويژگيهاي معماري سخت
در برخي كامپايلرها .  نيز بايد به مستندات كامپايلر مربوط مراجعه كردdouble و floatدقت 

.  تعريف كردlong floatصورت ه توان آنها را ب  نيز ميdoubleبراي اعالن متغيرهاي از نوع 
 .اند بنابراين دو روش اعالن زير معادل

double a , b , c ; long float a , b , c ; 
، آن متغير رودكار ه  به تنهايي جلوي متغيري بlong ةكنند  توصيفةبه هرحال اگر كلم 

سه  ; long a , b , cبنابراين با دستور . فرض از نوع مقادير صحيح خواهد بود صورت پيشه ب
  . از نوع صحيح خواهند بودc , b , aمتغير 

  

 هاي كاراكتري  داده

در . هاي کاراکتري است  د دادهشو نويسي استفاده مي  هايي که در برنامه   يکي از انواع داده
. هاي كاراكتري با يکديگر تفاوت دارند هاي عددي و داده سازي داده   بسياري از زبانهاي برنامه
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ه در عمل هم، كاراكترها ب. است كاراكتري يا  دادهA و حرف ي عدديا  داده2مثالً عدد 
. ي يك كد عددي است، و هر كاراكتر داراشوند مي كامپيوتر ذخيره ة عدد در حافظصورت

 كد استاندارد اي ١(ascii) ي اسکاند از عبارتكدهاي مختلفي وجود دارد كه دو نوع آن 
روي ام  يب يآ كه bcd ةيافت   كد توسعهاي ebcdic٢آمريكايي براي تبادل اطالعات و ديگري 

داول مت ياسک، كد Cالبته در زبان . بيشتر متداول است و برد كار ميه سيستم بزرگ خود ب
 كه در كدگذاري  وجود دارديا كتر نماد عددي وابستها كدگذاريها براي هر كارةدر هم. است

 .  است۲۵۵ صفر تا از  آن مقدار و گويندascii codeسكي به آن ا

ها  در اين زبان يكي از انواع داده.  تفاوت بين اعداد و كاراكتر ناچيز استC در زبان 
charيقت كاراكتر مقدار صحيح يك بايتي است كه هم براي شود، اما در حق  ناميده مي

  . رود يمكار ه نگهداري اعداد و هم براي نگهداري كاراكترها ب
 اعالنها به كامپايلر  اين گيومه. گيرد ثابتهاي حرفي در داخل يك زوج گيومه قرار مي

  براي مثال در دستورهاي. دست آورده كند كه كد عددي كاراكتر مورد نظر را ب مي
char a , b ; 
b = 5 ;  
a = ‘5’; 

 . خواهد بود۵ برابر bو مقدار ’ 5’سكي كاراكتر اکد ، يعني برابر ۵۳ برابر aمقدار 

v  خواند و كد عددي آن را نمايش  يم   را از وروديي كاراكترزير ة برنام۴ـ۲مثال
 . دهد مي

#include <stdio.h> 
main() 
  { 

 char ch ; 
 scanf ("%c", &ch) ; 
 printf (" The numeric code is:  %d \n ", ch) ; 

  } 
 d% مانند است فرمت متغيرهاي كاراكتري c% نماد scanfو   printf همچنين در توابع 

توابع  (رود يمكار ه  كه براي متغيرهاي مقادير اعشار بf%كه براي متغيرهاي مقادير صحيح و 
  .)ميکن يم بررسي ٣ در فصل  راورودي و خروجي و فرمت متغيرها

 
1. American standard code for information interchange 
2. Extended binary-coded decimal interchange 
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v 
براي . ست كد كاراكترها براساس ترتيب كاراكترهابي ترتدر مجموعه كاراكتر اسكي،

 ٩۷كد حروف كوچك از .  است٩٠برابر ’ Z’، و ...، ٦٦برابر ’ B’، ٦٥برابر ’ A’ كد حرف ،مثال
با توجه به ارزش كد حروف، تابع زير حروف بزرگ را به حروف كوچك تبديل .  است١٢٢تا 
   ).ميکن ميبررسي  ۶ در فصل  راتوابع(كند  مي

char Up-to-low (ch) 
char ch ; 
  { 

 return ch + 32 ; 
  } 

كند كه درنتيجه حروف   واحد اضافه مي٣٢اسكي هر كاراكتر دريافتي کد تابع مذکور به 
 اسكي  کد واحد از٣٢ )٦٥(’ A’اسكي حرف کد مثالً . شود بزرگ به حروف كوچك تبديل مي

توان تابعي براي تبديل حروف كوچك به بزرگ  مشابه آن مي. تر است  كوچك)٩٧(’ a’رف ح
 واحد كسر گردد تا به ٣٢ اسكي حرف مورد نظر  کدتعريف كرد كه در اين حالت بايد از

 .حرف بزرگ مشابه خود تبديل شود

، تفاوت عددي كد حروف بزرگ و ebcdic مانند ،ياسکدر سيستم كدگذاري غير  
. دهد  مطلوب را نمية باال نتيجةبنابراين در چنين حالتي تابع تعريف شد. ستين ٣٢ كوچك

 و  toupper اي به اسامي  داراي توابع كتابخانهCبراي جلوگيري از چنين اشتباهي زبان 
tolower از بزرگ به كوچك و از كوچك به بزرگ  رااست كه به ترتيب عمل تبديل كاراكترها 
  .دهند انجام مي

 اي  تهاي رشتهثاب

قرار که بين دو گيومه شود  يماي از تعدادي کاراکتر متوالي تشکيل  رشته يا ثابت رشته
 مانند ،درناي از كاراكترهاست كه در بين دو گيومه قرار دا عبارت ديگر شامل دنبالهه ب. رنديگ يم

  .هاي زير  نمونه
"university" , "256" , "payam noor" , "1380-02-06" , "five$" , "p4"  

 . استnull يا (empty) تهي يا  نيز رشته" "همچنين بايد توجه داشت كه 

v  مخصوص است كه با کاراکتراي زير شامل سه   ثابت رشته٥ـ٢مثال escape 
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sequenceاند  متناظرشان نشان داده شده.  
"\t to continue , press the \"RETURN\" KEY\n" 

  ند از ا كترهاي مخصوص عبارتها يا كارا که در آن نشانه
 horizontal tab \t، 

 كار رفته است،ه  دوبل كه دو بار بquotation mark گيومه يا "\ 

 \n خط جديد يا new line.  
v  

دهد كه  اي قرار مي  در پايان هر ثابت رشتهnull (0\)يك كاراكتر خودکار طور ه كامپايلر ب
اين كاراكتر وقتي كه . خواهد بود) ه شدن گيومهقبل از بست(آخرين كاراكتر در داخل رشته 

توان هريك از كاراكترها را در داخل  به هرحال مي. ستين ريپذ رشته نمايش داده شود رؤيت
 در خيلي موارد مشخص ساختن پايان يك .يا نهاست  nullيا كاراكتر  آرشته امتحان كرد كه

به تعيين حداكثر طول براي رشته را از  نياز nullيك كاراكتر مخصوص مانند كاراكتر با رشته 
كه شامل پنج فضاي خالي و چهار دارد  كاراكتر ٣٨ فوق ةعنوان مثال رشته ب. برد بين مي

است  nullاند و در پايان كاراكتر   معرفي شدهescape sequenceكاراكتر مخصوص است كه با 
  .سازد كه انتهاي رشته را مشخص مي
ارز   هم"P"حرفي متناظر آن مانند   اي تك  يك ثابت رشتهبا’ P‘ يك ثابت حرفي مانند 

خاطر داشته باشيد كه در جدول كد اسكي، هر كاراكتر داراي يك مقدار  همچنين به. ستين
حرفي متشكل از   تكةدر واقع يك رشت. طور نيست حرفي اين    تكة، ولي يك رشتاستعددي 

  . سازد  است كه پايان رشته را مشخص ميnullكه كاراكتر دوم همان كاراكتر است دو كاراكتر 
 خواهد نياز  عنصريn+١ كاراكتري به آرايه n ة باز هم توجه داشته باشيد كه يك رشت

عنوان كاراكتر پاياني در آن قرار داده خواهد ه بخودکار طور ه  نيز بnull زيرا كاراكتر ،داشت
 bookي كاراكتري به نام  يك بعدةدر يك آراي "COMPUTER"ة براي مثال اگر رشت. شد

شامل  book[8]  يعني، آخرة و خانCشامل كاراكتر ، book[0]  يعني،ذخيره گردد، خانه اول آن
 . خواهد بود كه معرف پايان رشته استnullكاراكتر 

طور مشروح بحث ه اي ب ها و كاربرد آنها در فصل جداگانه ها و آرايه رشتهدربارة  
  . کرد ميخواه
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  متغيرهاة اولييمقدارده
 مورد ةتوانيم به هنگام تعريف، مقدار اولي در صورتي که از پيش مقدار شروع متغير را بدانيم مي

براي اين كار در تعريف متغيرها، به دنبال نام آن، اپراتور . نظر را نيز به آن اختصاص دهيم
 روشهاي زير مثال هر يك از يبرا. بريم كار ميه  را همراه با مقدار اوليه ب'='جايگزيني 

 را به آنها اختصاص 25- , 13 , 12و به ترتيب مقادير کنند  يم را توصيف a , b , c متغيرهاي
  .دنده مي

 
 موسروش   روش دوم  اولروش 

int a =12;  int a =12 , b =13 ;   int a =12 , b =13 , c = -25 ; 
int b =13 ;  int c = -25 ;   

int c = -25 ;     
  . مقدار اوليه داده شده استb فقط به زيردستور اما در 

 int a , b = 15 , c ;  
 كه مقدار اوليه  رادر اين گونه موارد براي جلوگيري از اشتباه بهتر است متغيرهايي

 . مانند مثال زيرکرد،پذيرند جدا از ساير متغيرها توصيف  مي
int a =12 , b =13 , c =25 ;  
int d , e , f ; 

v  در زير نشان داده شده است متغيرها ة اولييمقدارده ديگر از ة چند نمون٦ـ٢مثال.  
int sum = 5 ;  
char Str = ' # ' ; 
float tmp = 10.2 ; 
double p1 = 0.1234E-6 ; 
v 

 castعملگر  

عملگر اين كار به كمك . صورت صريح انجام داده توان تبديل يك نوع به نوع ديگر را ب  مي
castپس ساختار . گيرد  انجام ميcastبراي اين كار كافي است نوع .  نوع ديگر از تبديل است

  براي مثال؛جديد داده مورد نظر را در داخل پرانتز مستقيماً جلوي عبارت قرار دهيم
k = (float)2 ; 

 kكند و سپس آن را به   تبديل ميfloat به kدادن به   را قبل از اختصاص2مقدار صحيح 
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 .؛ يعني فقط يك اپراند دارداست يکاني اپراتور cast اپراتور ، بنابراين.دهد اختصاص مي

براي مثال حالت زير را درنظر .  خيلي مفيد استcastingدر موارد متعددي روش 
   .بگيريد

int i =2 , k =3 ; 
float h = k / i ; 

 1.0 يعني floatسپس نتيجه به .  خواهد شد1.5برابر ) 2 / 3يعني  (k / iدر اينجا مقدار 
 واقعي عبارت رياضي ةكه نتيج را 1.5خواهيم مقدار  يمحال . شود  نسبت داده ميhتبديل و به 

  مثالً ، تبديل كنيمfloat به castبا يا هر دوي آنها را  i و k است به 3/2
(float) k / i ; 

.  خواهد شد1.5گردد، پس نتيجه برابر   تبديل ميfloat به kطور صريح  در اينجا به
نيز نوشت كه ; k / (float) i (float)     يا  ; k / (float) iصورت ه توان ب عبارت مزبور را مي

 .استارز   يعني نتيجه سه روش مزبور هم،گردد  مي1.5نتيجه باز هم 

توان در وسط جمله نوع داده را به   ميcastingشود كه به كمك  از مثالهاي باال نتيجه مي
 type يعني ؛كند  عمل ميtypeعنوان نوع يا   بهcast بنابراين اپراتور .نوع ديگري تبديل كرد

conversionجديد متغير يا عبارت مورد نظر  نوعاين طريق است كه   است و فرمت آن به
يعني اول  d1+d2(int) براي مثال دستور. جلوي آن متغير يا عبارت در داخل پرانتز نوشته شود

d1 به intا شود بعد ب  تبديل ميd2درحالي كه دستور . شود  جمع مي(int)(d1+d2) ةيعني نتيج 
d1+d2 به intشود  تبديل مي.  

   .صورت زير استه  بcastبنابراين فرمت اپراتور 
(data type) expression 

 را بهتر متوجه شويد، به نتيجه و عملكرد دو مجموعه cast حال براي آنكه نقش اپراتور 
 . زير توجه كنيديهادستور

 دوممثال   اولمثال 
float x ;  short int x ; 

printf ("%d\n",(int)x) ;  printf ("%s\n",(char)x) ;  
  

بيني  بايت حافظه پيش ٤ اعالن شده است، float كه از نوع xدر مثال اول براي متغير 
ن به نوع  مقدار آx(int) سطر دوم، به دليل دستور printf اجراي دستور ةنتيج ولي در. شود مي
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int صورت   اگر براي مثال محتواي حافظه به، بنابراين.شود گردد و نمايش داده مي تبديل مي 
0.26 E+7 

 . نمايش داده خواهد شد2600000باشد، مقدار 

بايت  ۲ اعالن شده است، short int كه از نوع xطور در مثال دوم براي متغير  همين
 مقدار x(char) سطر دوم، به دليل printfاجراي دستور  ةشود، ولي درنتيج بيني مي حافظه پيش

 دوبايتي ةصورت يك رشت  مزبور بهةگردد و محتواي دو بايت حافظ آن به نوع كاراكتر تبديل مي
 "s%" به همين دليل است كه در فرمت چاپ مقدار متغير مزبور، از فرمت .شود نمايش داده مي
 x مربوط به متغير ةاگر براي مثال محتواي حافظحال .  استفاده شده استاستكه براي رشته 

  .شود چاپ مي "4 3 2 1" ةصورت رشته باشد، موقع نوشتن ب 4 3 2 1 صورته ب
ترتيب ه ب "s", "%c", "%f", "%d%" كه فرمتهاي ميشو در اينجا به اختصار يادآور مي

  .ندور يمكار ه صحيح، اعشار، كاراكتر و رشته ب براي متغيرهاي از نوع مقادير

 voidنوع 

 افزوده ANSIدر استاندارد ريچي وجود نداشت و بعد به استاندارد ) تهي (void داده از نوع 
از اين نوع داده هدف مهمي مورد نظر است و آن در مورد معرفي توابعي است كه مقداري . شد

 . دهند گردانند، بلكه فقط عمل خاصي را انجام مي را برنمي

v  ام تابعي به ن ٧ـ٢مثالFF1 كه داراي دو آرگون x و yصورت زير تعريف ه  است ب
   .شده است

void FF1(x , y) 
int x , y ; 
  { 
  --------------  

 -------------- 
 -------------- 

  } 
اين تابع چيزي را   دليل است كه اين  در جلوي نام تابع مزبور به void قرار گرفتن 

 .گرداند برنمي
v 
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 پردازنده  پيش
اي در نظر گرفت كه قبل از كامپايلر واقعي اجرا   جداگانهةتوان برنام پردازنده را مي  پيش

. گردد اجرا ميخودکار طور ه پردازنده ب كنيد، پيش  را كامپايل مييا هنگامي كه برنامه. گردد مي
. اشدگردند كه بايد اولين كاراكتر خط ب  شروع مي" # "پردازنده با عالمت  تمام فرامين پيش

. و وارد برنامه كندسازد پردازنده آن است كه فايل درخواستي را آماده  وظيفة اصلي و مهم پيش
 آن با خط جديد يها هشوند، پايان جمل  كه به سميكولون ختم ميC يدستورهابرخالف 

 .ميکن مي در ادامه بررسي  راها  پردازنده  دو دستور متداول از پيش. گردد مشخص مي

 include#فرمان 

كند، يك متن را  گردد كه كامپايلر همزمان با فايلي كه ترجمه مي  موجب ميinclude#فرمان  
سازد كه بتوانيد قبل از شروع ترجمه،  اين عمل شما را قادر مي. نيز از فايل ديگر بخواند

. يابد ، ضمن اينكه فايل اوليه تغيير نمي)درج كنيد(محتواي يك فايل را در فايل ديگر بريزيد 
كار ه  ويژه در حالتي كه بيش از يك فايل مبنا، اطالعاتي يكسان را سهيم شوند و ب اين عمل به

صورت دوبله در هر ه با اين كار به جاي اينكه اطالعات مشترك دو فايل را ب. ببرند مفيد است
وم فايل ددر دهيد، سپس هر موقع آن اطالعات  ، آن را فقط در يك فايل قرار ميکنيددو منظور 

 .كنيد  فايل دوم نيز آماده مية طريق مذكور آن را براي استفاد مورد نياز باشد، به

 . زير استشکلدو به  include# تعريف فرمان 

 دومشکل   اولشکل 
# include < filename > 

 
 # include "filename" 

ه عامل مشخص شده است نگابا پردازنده فقط محل خاصي را كه  اول، پيششکل  در 
 ة براي كتابخانheader filesهاي سيستم، مانند include fileاين محل جايي است كه . كند مي

پردازنده  د، پيشروكار ه دوم بشکل اگر . شوند  نگهداري ميRuntime Libraryزمان اجرا يا 
  را در آنجاinclude fileاگر فايل . كند فهرست يا دايركتوري را كه شامل فايل مبناست نگاه مي

اسامي . كند اول، محل خاص مورد نظر را جستجو ميشکل پيدا نكند، پس از آن مشابه 
include file ها بر حسب قرارداد، به پسوند"h"شوند  ختم مي. 



  ٢٧ها    انواع داده : ۲فصل 
 

 

شود، چه   مواجه مي<include<stdio.h #پردازنده با فرمان   حال ببينيم وقتي كه پيش
 stdio.hسيستم را براي فايلي به نام در تعريف شده فهرست پردازنده  آيد؟ پيش  مي پيش

 .كند  را با محتواي فايل جايگزين ميinclude#سپس فرمان . كند جستجو مي

كند، فرض كنيد كه فايلي به نام   چگونه كار ميinclude#براي اينكه بدانيد فرمان 
file1.hداريد كه محتواي آن فقط دو دستور زير است .  

int st-no ; 
char name ;  

  .بريد كار ميه صورت زير به  را بinclude#در فايل مبنا، فرمان سپس 
#include "file1.h" 
main() 
  { 

 ----------- 
 ----------- 

  } 
 include#پردازنده به جاي فرمان  كنيد، پيش  مزبور را ترجمه ميةحال وقتي كه برنام

  .آيد صورت زير درميه بنابراين فايل مبنا ب. دهد محتواي فايل مشخص شده را قرار مي
int st-no ; 
char name ; 
main() 
  { 

 ------------ 
 ------------ 

  } 

  define#فرمان 
توان با توصيف يا اعالن متغير، اسمي را به يك محل از حافظه وابسته كرد و  طور كه مي  همان

توان   طريق مي، به همانکردمراجعه ) كه همان متغير مورد نظر است(به آن محل با آن نام 
شود  اسمي را به يك مقدار ثابت وابسته كرد و آن را با همان اسم كه ثابت سمبوليكي ناميده مي

گ زراين گونه متغيرها را كه معموالً با حروف ب. مشخص و هنگام نياز به آن مراجعه كرد
ور  گويند و اين عمل با دستsymbolic constantsشوند ثابتهاي سمبوليكي يا  معرفي مي

#defineگيرد  انجام مي. 

 book از 15جاي ه توان در هر جاي برنامه ب مي define book 15 #براي مثال با دستور 



 Cة شرفتي پيساز    برنامه٢٨
 

 

   .ندارز بنابراين دو دستور زير هم. کرداستفاده 
k = 12 + 15 ; 
k = 12 + book ; 

 .دهند  نسبت ميk را به متغير 27 (27 = 15+ 12)هر دو دستور مقدار 

 است كه در 15صورت مقدار ثابت ه در حافظه ب book مقدارdefine براساس دستور
  .دارد مهم ةانتخاب نام براي مقادير ثابت چند فايد. كند طول برنامه تغيير نمي

توان عدد  مثالً مي. توان اسم با معني اختصاص داد  اول آنكه به بعضي مقادير ثابت مي
 صورت ه  است، در آغاز ب3.1415 رقم اعشار معادل 4را كه تا » پي«معروف 

#define Pi 3.1415 
 Piجاي عدد مزبور در تمام محاسبات وابسته به آن ه تعريف كرد و سپس در سرتاسر برنامه، ب

  .كار برده را ب
نوس را چندين بار أ يك مقدار ثابت طوالني ناميا  دوم آنكه اگر مجبور باشيم در برنامه

 مناسب براي آن انتخاب كنيم و ي نامdefine#كه با دستور تر آن خواهد بود  كار بريم، سادهه ب
 رقم 6مثالً اگر مجبور باشيم همان عدد پي را با  .جاي ثابت مزبور از آن نام استفاده كنيمه ب

زا خواهد  كار بريم، اين عمل هم پردردسر و هم اشتباهه اعشار در قسمتهاي متعددي از برنامه ب
 .قبل، يك اسم براي آن انتخاب كنيم مثل حالت ،لذا بهتر است. بود

طبيعت مقدار ثابت طوري باشد كه در زمانهاي مختلف تغيير ممکن است  سوم آنكه 
عنوان سود در بانكها به ه  مثل نرخ ماليات، يا اجرت ساعت كار و يا درصدي كه ب،كند
ست گيرد كه هميشه ثابت نيست و ممكن ا گذاري تعلق مي اندازهاي پولي يا سرمايه پس

در چنين مواردي بايد در . برحسب مقررات، قوانين و ساير شرايط مقدار آن عوض شود
 اسمي define#دستور با درحالي كه اگر . سرتاسر برنامه مقدار ثابت موردنظر را عوض كنيم

براي آن انتخاب كرده باشيم كافي است فقط در همان يك دستور تغيير مورد نظر را اعمال 
درصد باشد، كافي است به  ۲براساس قوانين، نرخ جديد ماليات بر درآمد برابر مثالً اگر . كنيم

مقدار جديد را  define TAX 0.02#اختصاص داده باشيم و با دستور را  TAXآن قبالً نام 
از مثال باال . و ديگر نيازي نيست كه در داخل برنامه تغييراتي انجام دهيمکنيم جايگزين قبلي 

اي از كاراكترها  ك ثابت سمبوليكي نامي است كه جايگزين دنبالهگردد كه ي مشخص مي



  ٢٩ها    انواع داده : ۲فصل 
 

 

اي  كاراكترها ممكن است يك ثابت عددي، يك ثابت كاراكتري، و يك ثابت رشته. گردد مي
دهد كه در يك برنامه به جاي يك مقدار ثابت  بنابراين يك ثابت سمبوليكي اجازه مي. باشند

گردد، در هر محلي  وقتي كه برنامه ترجمه مي. گيرديك اسم قرار ) اي عددي، حرفي يا رشته(
. گردد  كاراكترهاي متناظر آن جايگزين ميةاز برنامه كه ثابت سمبوليكي قرار گرفته باشد، دنبال
  .صورت زير استه  بهاآنشکل گردند و  ثابتهاي سمبوليكي معموالً در آغاز برنامه تعريف مي

#define name text 
 نيز text .شود  نام سمبوليك است كه معموالً با حروف بزرگ نوشته مي معرفnameكه در آن 

توجه . نمايد اي از كاراكترها را كه بايد به نام سمبوليك اختصاص داده شود معرفي مي دنباله
 C زيرا تعريف ثابت سمبوليك دستور واقعي ،گردد  به سميكولون ختم نميtextداشته باشيد كه 

 . ستين

v هاي ديگري از ثابتهاي سمبوليكي نشان داده شده است ير نمونه در ز٨ـ٢ مثال.  
#define  Temp  524 
#define  Pi 3.1415 
#define  true 1 
#define  Name " payam noor " 
#define  f(x)  x + 1 

 يكي از چندين رود يمكار ه  كه براي تعريف ثابتهاي سمبوليك بdefine# ةخصيص
  .پردازنده وجود دارد اي است كه در پيش خصيصه

v  

 ۲ ييخودآزما

  .نمايش دهدکند و را محاسبه  R اي به شعاع مساحت دايرهاي بنويسيد كه  برنامه .١
  . اسکي آن را چاپ کند کدوبخواند  کاراکتري را از ورودي اي بنويسيد كه  برنامه.٢
  .ند اول سري زير را محاسبه و چاپ كةجمل ۱۰۰اي بنويسيد كه مجموع   برنامه.٣

y = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … 
ه  جوابهاي آن را ب، درجه دوم را بخوانديها لهاي بنويسيد كه ضرايب معاد  برنامه.٤

 . پيغام مناسب نمايش دهد، حقيقي نداشته باشدةاگر معادله ريش. و چاپ كند دست آورد

  ؟چيست  زير خروجي برنامة .٥
main() 



 Cة شرفتي پيساز    برنامه٣٠
 

 

 { 
unsigned char ch ; 
ch = -12 ; 
printf ("%d" , ch) ; 

 } 
 ؟زيرچيست  خروجي برنامة .٦

main () 
  {  

 unsigned char c ; 
 c = 100 * 4 ; 
 printf ("%d" , c) ;  

} 
 



 

  ۳فصل 
  توابع ورودي و خروجي

  يهدف کل
  C زبان ي و خروجيورود  با هشت تابعييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  :ن فصل دانشجويرود پس از مطالعة ا يانتظار م

  . آشنا شود()printf ي تابع خروجيهايژگيبا کاربرد و و. ١
 . بشناسد()printf دار  ن فرمت را در تابع آرگومانيفرام. ۲

 . آشنا شود()scanf ي تابع وروديهايژگيوبا کاربرد و . ۳

 . را بداند()scanf و ()printfتفاوت و تشابه توابع . ۴

 . آشنا شود()getchar ي تابع وروديهايژگيبا کاربرد و و. ۵

 . آشنا شود()putchar ي تابع خروجيهايژگيبا کاربرد و و. ۶

 . آشنا شود()getche ي تابع وروديهايژگيبا کاربرد و و. ۷

 . آشنا شود()getch ي تابع وروديهايژگيبا کاربرد و و .۸

  . آشنا شود()puts و ()gets ي ـ خروجي تابع وروديهايژگيبا کاربرد و و. ۹

 مقدمه

اي همراه است كه تعدادي از آنها تابع ورودي و  اي از توابع كتابخانه  با مجموعهC زبان 
 قرار دارند در stdio.hدر كتابخانه يا فايل  كه اغلب  رابرخي از اين توابع متداول. اند خروجي



  Cشرفتة ي پيساز ه   برنام٣٢
 

  .ميکن يماين فصل بررسي 
انتقال اطالعات ميان كامپيوتر و دستگاههاي امکان  printfو  scanf دار   توابع فرمت

هايي که   دار روي داده   توابع فرمتني ادر واقع. ندنک يفراهم مورودي و خروجي استاندارد را 
 putcharو getcharدو تابع . کنند  عمل مياند شناخته شده لريپاکامفرض براي   به شکل پيش

 نيز ورود و puts و getsدو تابع . دنگرد موجب انتقال يك كاراكتر به حافظه و بالعكس مي
. ندارنداز ينبرخي از توابع ورودي و خروجي به آرگومان  .سازند تر مي ها را ساده خروج رشته

 و برخي روند يمكار ه صورت مستقل به برخي ب. گردانند رنميبعضي از اين توابع مقداري را ب
  . روندكار ه ممكن است در داخل عبارات و دستورها ب

  ()printfتابع 
اين تابع به تعداد . شود يم کامپيوتر با استفاده از اين تابع نوشته  استاندارد درهاي خروجي   داده

 ة يا رشت١ فرمتة مفهوم خاص است و رشتكه آرگومان اول دارايپذيرد  يمدلخواه آرگومان 
گيرد و شامل اطالعات   كنترل در داخل زوج گيومه قرار ميةرشت. شود  ناميده مي٢كنترل
كند كه بايد چند قلم آرگومان داده چاپ شود و فرمت آنها   مشخص مي، يعني؛بندي است  قالب

   .صورت زير استه فرم كلي اين تابع ب. چگونه است
printf ("control string", arguments list) ; 

   يا 
printf ("control string", arg1, arg2,…, argn) ; 

نوع اول شامل رشته يا كاراكترهايي .  دو نوع اقالم داده استة كنترل دربردارندةرشت
 نوع دوم شامل فرامين فرمت .است كه به همان صورت روي صفحه نمايش داده خواهد شد

. آيد فرمت ميكنندة  مشخصبه دنبال آن كد فرمت يا و گردد   آغاز مي"%"است كه با عالمت 
فرمان فرمت، قالب يا فرمت و تعداد متغيرها يا آرگومانهايي را كه بايد چاپ شوند مشخص 

ساختن فرمت هر  گويند و در آن براي مشخص   نيز ميtype conversionسازد و به آن  مي
 .رود كار ميه گردند ب  آغاز مي"%"با آرگومان يك گروه از كاراكترها كه 

كد يا فرامين فرمت كه  فهرست .گويند ن كد فرمت را فرامين فرمت نيز ميابرخي مؤلف
 

1. format string 
2. control string 



  ٣٣   ي و خروجيتوابع ورود: ۳فصل 
  

 . نشان داده شده است۱ـ۳ در جدول روند يمكار ه ب printfدر فرمان 
 

 () printfتابع در فرامين فرمت  ۱ـ۳جدول 

 كد تبديل   مفهوم فرمان فرمت

 c% . شود كاراكتر نمايش داده مي  تكصورته  ب داده

 d% . شود دار نمايش داده مي صورت عدد صحيح دهدهي عالمته داده ب

 i% . شود دار نمايش داده مي صورت عدد صحيح عالمته  ب داده

 f% .شود صورت عدد اعشاري، مميز شناور بدون نما يا توان نمايش داده ميه داده ب

 e%  .شود  ولي به فرم نمايي يا علمي نمايش داده ميfloating-pointصورت ه داده ب

 g%  .شود نمايش داده مي) تر باشد  هركدام كوتاه (e% يا f% به فرم floating-pointصورت ه داده ب

 u% . شود صورت عدد صحيح دهدهي بدون عالمت نمايش داده ميه  ب داده

 s% . شود صورت رشته نمايش داده ميه  ب داده

 o% . شود  نمايش داده مي۸صورت عدد صحيح در مبناي ه بداده 

 x%  .شود  نمايش داده مي  و بدون عالمت۱۶صورت عدد صحيح در مبناي ه داده ب

 رود يمكار ه  براي معرفي مقدار صحيح بلند يا طوالني بo , %x , %u , %d%پيشوندي كه با 
  .)ldمثل (

L 

 p% . رود يمكار ه گر ب هاي از نوع اشاره  در مورد داده

 %% . كند  چاپ مي%عالمت 

 
v زير مقادير متغيرهايي از نوعهاي مختلف در خروجي چاپ ةدر برنام ۱ـ۳مثال 

 .شود مي
#include<stdio.h> 
main () 
  { 

 int x =31 ; 
 float y =148.5 ; 
 char z[10] = {"PayamNoor"}; 



  Cشرفتة ي پيساز ه   برنام٣٤
 

 printf(" %d %f %s " , x , y , z) ; 
  } 

 و سومي رشته است كه به ترتيب با فرمان اعشاريي عدد صحيح دهدهي، دومي از نوع اول
  .صورت زير خواهد بوده خروجي دستور مزبور ب. اند  مشخص شدهs ,%f , %d%فرمت 

31 148.5 PayamNoor 
 كنترل، بين ةعلت وجود يك محل خالي بين فرامين فرمت در رشت  مذكور بهةدر برنام

  .  استيز فضاي خالي ايجاد شدهمقادير چاپ شده ن
v 

v  اين برنامه توجه کنيد  به۲ـ۳مثال.   
#include<stdio.h> 
main () 
  { 

 float x=2.0 , y=3 ; 
 printf("%f %f %f %f %d", x , y , x+y , x*y, x) ; 

  } 
   .صورت زير خواهد بوده خروجي برنامه ب

2.000000 3.000000 5.000000 6.000000 2 
ولي آرگومانهاي سوم و چهارم عبارات . متغيرند  آرگومانهاي اول و دوم تكدر اينجا

گردد و سپس نتيجه براساس كد فرمت مربوط چاپ   كه اول مقدار آنها محاسبه مياند محاسباتي
 .شود شکل عدد صحيح چاپ ميه آرگومان آخر ب. شود مي

v 
v  زير توجه کنيدة به برنام۳ـ۳مثال .   

#include<stdio.h> 
main () 
  { 

 double x=50.0 , y=0.25 ; 
 printf(" %f %f %f %f\n ", x , y , x*y , x / y) ; 
 printf(" %e %e %e %e ", x , y , x*y , x / y) ; 

  } 
 و در f% ولي يکي با فرمان فرمت اند  داراي آرگومانهاي يكسانprintfهر دو دستور 

 موجب چاپ خروجي در "n\" عالمتين همچن. اند  چاپ شدهe%ديگري با فرمان فرمت 
 .گردد سطر بعدي مي

   .صورت زير خواهد بوده  خروجي اين برنامه ب



  ٣٥   ي و خروجيتوابع ورود: ۳فصل 
  
50.000000 0.250000 12.500000 200.000000 
5.000000e+01 2.500000e-01 1.250000e+01 2.000000e+02 

 داده شده،  نشانfloating point به فرم استاندارد x/y , x*y , y , xدر سطر اول مقادير 
 به فرم نمايش "e%" دليل استفاده از فرمان فرمت  كه در سطر دوم همان مقادير به درحالي

 .علمي چاپ شده است

.  اعشار نمايش داده شده استة رقم دقت، پس از نقط۶كنيد كه هر مقدار تا  يممالحظه 
 .كنترلي تغيير داد ةتوان با قرار دادن ميزان دقت در رشت به هرحال اين تعداد ارقام را مي

توان حداقل پهناي ميدان و تعداد ارقام اعشار، يعني ارقام بعد از   در فرمان فرمت مي
توان تعيين كرد كه اطالعات خروجي از سمت چپ  همچنين مي.  را نيز مشخص كرد،مميز

در حالت عادي اطالعات (تراز گردند ) شده براي چاپ  يعني فضاي تعيين(ميدان چاپ 
حداقل طول ). شوند از طرف چپ و اطالعات عددي از سمت راست ميدان تراز مياي  رشته

بين )  حداقل فضاي الزمةكنند عنوان مشخصه ب(توان با قرار دادن يك عدد صحيح  ميدان را مي
گردد كه اگر طول ميدان بيشتر از  اين كار موجب مي.  و كد فرمت مشخص كرد%عالمت 

ولي اگر طول . وجي باشد، فضاي اضافي خالي باقي بماندطول مورد نياز براي اطالعات خر
شده ناديده گرفته   بيني شده براي آن باشد، طول پيش  بيني تر از طول پيش رشته يا عدد بزرگ

اگر بخواهيد در مورد اطالعات عددي فضاي . ابدي يمطور كامل نمايش ه شود و اطالعات ب يم
 موجب 04d%براي مثال .  را قرار دهيد"0" رقم mاضافي با صفر پر شود، سمت چپ عدد 

گردد كه اگر مقدار چاپ شده از چهار رقم كمتر باشد، سمت چپ آن به تعداد الزم صفر  مي
  .رقمي باشد طوري كه مقدار چاپ شده چهاره قرار گيرد ب

 براي مشخص ساختن تعداد ارقام بعد از مميز، بايد پس floating pointدر مورد مقادير 
 پس از آن نيز يك عدد كه معرف تعداد  و"."طول ميدان، عالمت مميز كنندة  شخصماز عدد 

 عدد را با حداقل ده كاراكتر 10.4f%براي مثال كد فرمت . ارقام اعشار خواهد بود قرار داد
  .پهناي ميدان و با چهار محل براي ارقام اعشار نمايش خواهد داد

v 

v  زير دقت کنيدةبه برنام ۴ـ۳مثال .   
#include<stdio.h> 
main () 



  Cشرفتة ي پيساز ه   برنام٣٦
 

  { 
 int x = 12345 ; 
 float y =345.125 ; 
 printf("3d %5d %8d\n\n", x , x , x) ; 
 printf("%3f %10f %13f\n", y , y , y) ; 
 printf("%3e %10e %13e\n", y , y , y) ; 
 printf("%g %10g %13g \n", x , x , x) ; 

   printf("%3g %10g %13g ", x , x , x) ; 
  } 

   .صورت زير خواهد بوده  خروجي اين برنامه ب
12345 12345 12345 
345.125000 345.125000 345.125000 
3.45125e+02 3.45125e+02 3.45125e+02 
345.125 345.125 345.125 
345.125 345.125 345.125 

تر به طول سه كاراكتر، پنج كاراك(در سطر اول، خروجي با استفاده از مينيمم پهناي فيلد 
طور كامل نمايش داده شده ه در هر فيلد تمامي عدد ب. چاپ شده است) و هشت كاراكتر

مانند فيلد اول كه مينيمم (است بيني شده كمتر از عدد مورد نظر  است، اگرچه طول ميدان پيش
 .) رقمي است5بيني شده سه كاراكتر است ولي عدد مورد نظر  طول پيش

اين محل خالي . حل خالي شروع شده استدومين خروجي در سطر اول با يك م
  . كنترلي استةعلت وجود يك محل خالي بين فرمان فرمت فيلد اول و دوم در رشت به

 در سمت چپ است كه blankسومين خروجي در سطر اول داراي چهار محل خالي يا 
  كنترليةيك محل آن به سبب وجود يك محل خالي بين فرمان فرمت فيلد دوم و سوم در رشت

 بيني شده براي ميدان مورد نظر سه محل خالي ديگر نيز براي پركردن حداقل فضاي پيش. است
 ).كه در اينجا هشت كاراكتر براي يك عدد پنج رقمي است (است

فقط بايد توجه كرد كه كد . سطر دوم و سوم خروجي وجود دارددر شرايط مشابهي 
 .است eسطر سوم از نوع در  و fسطر دوم از نوع در فرمت 

اين .  چاپ شده استg% در سطر چهارم و پنجم همان مقادير با استفاده از کد فرمت 
فواصل بين مقادير چاپ شده نيز براساس درنظر گرفتن . دهد تر نشان مي فرم نتيجه را كوتاه
  .  كنترلي براي آرگومانهاي مورد نظر استةبيني شده در رشت حداقل پهناي پيش

 يا ماكزيمم تعداد floating point ارقام اعشار در مورد مقادير توان ماكزيمم تعداد مي



  ٣٧   ي و خروجيتوابع ورود: ۳فصل 
  

 يا precision مورد نظر براي اين عمل، ةمشخص. كاراكتر براي يك رشته را نيز مشخص كرد
دقت مورد نظر، يك عدد صحيح بدون عالمت است كه قبل از آن نيز يك . شود دقت ناميده مي
 حداقل طول ميدان نيز مشخص شده precisionوه بر اگر عال. گيرد  قرار مي"."عالمت مميز 

گيرد و عالمت   قرار ميprecisionن قبل از ا، طول ميد)طور است كه معموالً نيز همين(باشد 
 .آيد شود و كد فرمت پس از اين مجموعه كاراكترها مي  بين آن دو درج مي"."مميز 

تر از  راي ارقام اعشار كوچكبيني شده ب  اگر دقت پيشfloating pointدر مورد مقادير 
طوري كه تعداد ارقام آن با دقت يا ه شود، ب تعداد ارقام اعشار باشد، جزء اعشار گرد مي

precisionبيني شده مطابقت نمايد  پيش .  
v 

v  اين برنامه توجه کنيد  به۵ـ۳مثال.   
#include<stdio.h> 
main ()  
  { 

 float x =123.456 ; 
 printf("%7f %7.3f %7.1f\n", x , x , x) ; 
 printf("%12e %12.5e %12.3e", x , x , x) ; 

  } 
   .صورت زير خواهد بوده  خروجي اين برنامه ب

123.456000 123.456 123.5 
1.234560e+02 1.23456e+02 1.235e+02 

 ةدر اينجا عدد سوم به دليل وجود مشخص. ايجاد شده است fكد فرمت  سطر اول با 
همچنين با درنظر گرفتن حداقل . قم اعشار در نظر گرفته شده گرد شده استدقت كه يك ر

در سمت چپ عدد سوم، دو محل فضاي خالي به دليل حداقل ) هفت كاراكتر(طول ميدان 
طول ميدان و يك محل فضاي خالي نيز به دليل وجود يك محل خالي بين فرمان فرمت 

 .فيلدهاي دوم و سوم ايجاد شده است

 رد. هاي مشابه سطر اول است  ايجاد شده و داراي مشخصهeا كد فرمت نوع سطر دوم ب
. ابدي تطابق ، رقم اعشار۳ يعني ،شده  بيني اينجا هم عدد سوم گرد شده است تا با دقت پيش

و وجود ) دوازده كاراكتر(نظر گرفتن حداقل طول ميدان  همچنين چهار فضاي خالي نيز با در
 . و سوم در سمت چپ آن ايجاد شده استممت فيلدهاي دويك محل خالي بين فرمان فر

v 



  Cشرفتة ي پيساز ه   برنام٣٨
 

توان   بلكه مي،دروكار ه  دقت با حداقل طول ميدان توأم بةضرورتي ندارد كه مشخص
 معرف ةولي به هرحال نقط. كار برده  دقت را بدون ذكر حداقل طول ميدان نيز بةمشخص

   .مانند دستور زير، ودركار ه اعشار بايد در جلوي آن ب
printf(" %.4f ", x) ; 

عالوه بر كاراكترهاي تبديل و پهناي ميدان و شاخص دقت، رشته كنترل يك نشانه يا 
flag گذارد كه در شكل ظاهري خروجي اثر ميدارد  نيز .flag  بالفاصله بعد از عالمت(%) 

 ة پشت سر هم درون يک مشخصflagدهند كه دو  بعضي كامپايلرها اجازه مي. گيرد قرار مي
 .اند  نمايش داده شده۲ـ۳در جدول  Cهاي متداول در زبان flag. دنوركار ه تبديل ب

 
    هاي متداول  Flag ۲ـ۳جدول 
 Flag مفهوم و کاربرد

فضاهاي خالي الزم براي . شوند ها در داخل ميدان از سمت چپ تراز مي داده
 .شود ه ميپركردن حداقل پهناي ميدان نيز از طرف راست يعني بعد از داده افزود

_ 

. گردد نيز در جلوي آن ظاهر مي) -يا (+ هاي عددي، عالمت آن   در مورد داده
 فقط در مورد مقادير منفي عالمت آنها در خروجي ظاهر flagبدون استفاده از اين 

 .شود مي
+ 

شود كه فضاي خالي سمت چپ به جاي  عددي موجب مي هاي  در مورد داده
blankكه از سمت رود ي به کار مهايي   فقط در مورد دادهالبته.  با صفر پرشود 

 .دنشو راست تراز مي
0 

. شود  در جلوي آن ظاهر ميblankدار و مثبت يك  در مورد هر داده عددي عالمت
 .كند  آن را لغو ميرودکار ه ب (+) ةاين نشانه اگر با نشان

▪ ▪  
blankspace 

 ظاهر 0xهاي هگزادسيمال   دادهو  0 هاي اكتال  شود كه در جلوي داده باعث مي
 .شود

#  
 )-x و -0با نوع تبديل (

 ظاهر شود، حتي "." عالمت مميز floating-pointشود كه در تمام اعداد  باعث مي
 از gهمچنين در مورد نوع تبديل . اگر عدد مورد نظر جزء اعشار نداشته باشد

 .كند ناديده گرفته شدن صفرهاي بدون معني سمت راست جلوگيري مي

#  
 ),-e- g-, fبا نوع تبديل (

 
v  زير نمايش داده ة كاربرد فالگها در مورد مقادير صحيح و اعشاري در برنام۶ـ۳مثال 

  .شده است



  ٣٩   ي و خروجيتوابع ورود: ۳فصل 
  
#include<stdio.h> 
main ()  
  { 

 int x =123 ;  
 float y =45.0 , z = -6.7 ; 
 printf(": %5d %7.0f %10.1e:  \n", x , y , y) ; 
 printf(": %-5d %-7.0f %-10.1e:  \n", x , y , z) ; 
 printf(": %+5d %+7.0f %+10.1e:  \n", x , y , z) ; 
 printf(": %7.0f %#7.0f %7g %#g: " , y , y , z , z) ; 

  } 
آغاز ابتداي ميدان و  ":"شود كه در آن عالمت  با اجراي برنامه خروجي زير حاصل مي

   .دهد ميپايان انتهاي ميدان را نمايش 
: 123 45 -6.7+00:  
: 123 45 -6.7e+00:  
: +123 +45 -6.7e+00:  
:+123 +45 -6.7e+00:  
: 45 45. -6.7 -6.500000:  

دهد كه در آن هر عدد درون   خط اول خروجي را بدون استفاده از فالگ نمايش مي
د را با استفاده خط دوم همان اعدا. شده براي آن، از طرف راست تراز شده است  ميدان مشخص

دهد،  بيني يك فالگ در هر گروه از رشته فرمت نمايش مي از همان كاراكترهاي تبديل با پيش
. اند  اعداد از سمت چپ تراز شدهة هم"-"علت وجود فالگ ه اين بار ب كنيد كه و مالحظه مي

مت در اين حالت اعداد مانند خط اول از س.  است استفاده شده"+"در خط سوم از فالگ 
در جلوي آنها )  در هر دو حالت مثبت و منفي(اما عالمت مربوط نيز . شوند راست تراز مي

در اينجا ضمن .  استکار رفتهه  ب"+" و "-"در خط چهارم تركيب دو فالگ . است  ظاهر شده 
علت  اند، عالمت مربوط نيز به  از سمت چپ تراز شده"-"دليل وجود فالگ ه اينكه اعداد ب
 را يكبار  مميز شناوردر خط پنجم دو مقدار.  در جلوي آنها ظاهر شده است"+" وجود فالگ

طور که مالحظه  دهد و همان  نمايش مي"#"بدون وجود فالگ و بار ديگر با استفاده از فالگ 
 عالمت مميز را نيز منظور داشته است و 45شود نقش اين فالگ آن است كه در مورد عدد  مي

  .دهد  نمايش مي"g"اي بدون ارزش بعد از مميز را نيز در كد فرمت در مورد عدد دوم صفره
v 

v  دهد  نمايش مي۱۶ و ۱۰ و ۸ زير چاپ اعداد را در مبناي ة برنام۷ـ۳مثال.  
#include<stdio.h> 



  Cشرفتة ي پيساز ه   برنام٤٠
 

main ()  
  { 

 int x = 1234 , y = 0155 , z = 0xa06b ; 
 printf(": %6u %6o %6x:  \n", x , y , z) ; 
 printf(": %-6u %-6o %-6x:  \n", x , y , z) ; 
 printf(": %#6u %#6o %#6X:  \n" , x , y , z) ; 
 printf(": %06u %06o %06X:  ", x , y , z) ; 

  } 
 ابتداي ميدان و ":"صورت زير خواهد بود که در اينجا نيز عالمت ه خروجي برنامه ب

  .دهد پايان ميدان را در هر خط نمايش مي
: 1234 155 a06b: 
:1234 155 a06b: 
: 1234 0155 0XA06B: 
:001234 000155 00A06B: 

 و ۸، ۱۰ترتيب در مبناهاي ه  خط اول بدون استفاده از فالگ، اعداد را بدون عالمت و ب
ها را با همان كاراكتر تبديل و با استفاده از  خط دوم همان داده. دهد  در خروجي نمايش مي۱۶

شده براي آنها از سمت چپ تراز   بيني ه درنتيجه اعداد در فضاي پيشدهد ك  نشان مي"-"فالگ 
گردد كه در جلوي  اين فالگ موجب مي.  است استفاده شده"#"در خط سوم از فالگ . اند شده

همچنين به سبب استفاده از حرف .  ظاهر شود"0x" و "0"ترتيب   به۱۶ و ۸اعداد در مبناي 
صورت ه ، در خروجي ب۱۶ موجود در اعداد مبناي در كاراكتر تبديل، حروف "X"بزرگ 

 را نمايش "0"خط آخر نقش استفاده از فالگ . اند ظاهر شده) 0XA06Bيعني (حروف بزرگ 
در . گردد كه سمت چپ اعداد به تعداد الزم با صفر پر شود اين فالگ موجب مي. دهد مي

ل، حروف موجود در اعداد  در كاراكتر تبدي"X"علت استفاده از حروف بزرگ ه اينجا نيز ب
  .اند صورت حروف بزرگ ظاهر شدهه ، در خروجي ب۱۶مبناي 

v 

 ()scanfتابع 

از طريق دستگاه ورودي  scanfاي  توانند به كمك تابع كتابخانه هاي ورودي مي  دادهCدر زبان 
ت ولي در اس printfدار و مشابه تابع  نيز تابع فرمت scanfتابع . استاندارد وارد كامپيوتر شوند

ها يا  هاي عددي، كاراكترها، رشته توان داده به كمك اين تابع مي. كند جهت عكس عمل مي
ه  بآن فرم كلي و printfفرمت اين تابع مشابه فرمت تابع . تركيبي از آنها را وارد كامپيوتر كرد



  ٤١   ي و خروجيتوابع ورود: ۳فصل 
  

  .صورت زير است
scanf ("control string", arguments list) ; 

  يا 
scanf ("control string", argl , arg2 ,…, arg n) ; 

. استبندي خاص   و شامل اطالعات قالب printf كنترل مشابه تابع ةدر اينجا نقش رشت
تواند هر تعداد آرگومان را دارا باشد، كه در آن اولين آرگومان  اين تابع نيز مي printfمشابه 

ه  را بprintfن كد فرمت تابع همچنين اين تابع، اغلب هما.  كنترل استة فرمت يا رشتةرشت
هايي   به ترتيب براي خواندن داده کهs, %c , %f , %d% براي مثال كدهاي فرمت ؛برد كار مي

تفاوت مهم بين اين دو تابع آن . روند يمكار ه از نوع مقادير صحيح، اعشاري، كاراكتر و رشته ب
  . گيرد  مي نيز قرار"&"است كه در جلوي آرگومانها، اپراتور آدرس يعني 

 نخواهد "&"اي بخوانيد، نيازي به اپراتور  البته اگر بخواهيد مقداري را براي متغير رشته
د و نام آرايه نيز نگرد اي از نوع كاراكتر معرفي مي صورت آرايهه ب Cها در زبانِ  بود زيرا رشته

  .است) يعني آدرس اولين عنصر آن(معرف آدرس آرايه 
v  را در تابع & کاربرد عملگر ةحو زير نة برنام۸ـ۳مثال scanfدهد  نشان مي.   

#include<stdio.h> 
main () 
  { 

 int x ; 
 char name[6] ; 
 scanf("%d" , &x) ; 
 scanf("%s", name) ; 
 printf("%d %s", x , name) ; 

  } 
صورت عدد صحيح از ه كند كه داده ورودي را ب  اول سيستم را هدايت ميscanfدستور 

دليل ه بدوم  scanfدستور . کندذخيره  xيق ترمينال دريافت كند و اين مقدار را در متغير طر
 ة رشتnameو اگر در اين برنامه براي متغير رود  يمکار ه  ب&استفاده از آرايه، بدون عملگر 

"book"ة را وارد كرده باشيم، خروجي آن كلم bookخواهد بود .  
v 

كه کاراکترهاي تبديل را هاي ورودي  فرامين يا کاراکترهاي فرمت براي داده ۳ـ۳جدول 
 .دهد يمشوند نشان  نيز ناميده مي



  Cشرفتة ي پيساز ه   برنام٤٢
 

 () scanfكاراكترهاي فرمت در تابع  ۳ـ۳جدول 

 كد فرمت شـــرح

 c% .شود كاراكتر تعبير مي صورت تكه داده ورودي ب
 d% .شود تعبير مي) ۱۰در مبناي (دار  صورت عدد صحيح عالمته داده ورودي ب
 i% .شود دار تعبير مي صورت عدد صحيح عالمته داده ورودي ب
 u% .شود صورت عدد صحيح بدون عالمت دهدهي تعبير ميه داده ورودي ب
 f , %e, %g% .شود  تعبير مي(floating_point)صورت عدد صحيح اعشاري با مميز شناور ه داده ورودي ب
 h% .شود  تعبير مي(short integer)صحيح كوتاه صورت عدد ه داده ورودي ب

گردد   آغاز ميnon_white_spaceيك كاراكتر با ورودي . شود ميصورت رشته تعبير ه داده ب
 "0\"طور خودكار كاراكتر ه به پايان رشته ب(پذيرد   خاتمه ميwhite_spaceو با اولين كاراكتر 
  .)افزوده خواهد شد

%s 

 0% .شود مي تعبير ۸دد صحيح در مبناي صورت عه داده ورودي ب
 x , %X%  .شود مي تعبير ۱۶صورت عدد صحيح در مبناي ه داده ورودي ب

 p% .شود ميگر تعبير  داده ورودي اشاره

v  خواند و آن را به   كاراكتر را مي٧٩ زير يك خط متن حداكثر به طول  ة برنام۹ـ۳مثال
  .كند همان صورت چاپ مي

#include<stadio.h> 
main () /* read a line of text */ 
  { 

 char line[80] ; 
 int count , k ; 
 /* read in the line */ 
 for (k=0 ; line[k]=getchar ()!=’\n’ ; + +k)  
 count = k ; 
 for (k=0 ; k<count ; + +k) 
 putchar(line[k]) ; 

  } 
قدار آن در هر تكرار يك واحد شود و م  از صفر شروع ميk ة، شمارندfor ةدر حلق

از طريق ورودي استاندارد دريافت  getcharتابع  بايابد و در هر تكرار يك كاراكتر  افزايش مي
وارد شد، ) n\يعني (شود و وقتي كه كاراكتر خط جديد   نسبت داده ميline[k]شود و به  مي

 برابر تعداد كاراكترهاي k يابد كه در اين لحظه مقدار عمل ورود كاراكترهاي رشته خاتمه مي
 ة رشتة كه دربردارند[ ]line ة بعدي محتواي آرايةسپس در حلق. واقعي رشته خواهد بود
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راه ).  دوباره بررسي خواهد شدputchar و getcharدو تابع (گردد  دريافت شده است چاپ مي
ها  در مبحث رشتهاست كه  gets كامپيوتر استفاده از تابع ةها به حافظ ديگر براي ورود رشته

  .ميکن يمبحث 
وجود داشته باشد، ) blank يا space(هايي كه در آنها فضاي خالي  براي خواندن رشته

توان به جاي كاراكتر تبديل  براي اين كار مي. کردنيز استفاده  scanfتوان به طريقي از تابع  مي
قرار داد كه در  [...]صورت ه ه باي از كاراكترها را در داخل كروش  كنترلي، دنبالهة در رشتsنوع 

را  blank مورد نظر هريك از كاراكترهاي موجود در داخل كروشه ازجمله ةاين صورت رشت
  .شود يشامل م

گردد، تا زماني كه كاراكترهاي متوالي خوانده  با چنين روشي وقتي كه برنامه اجرا مي
ها يكسان باشد،  درون كروشهشده از طريق دستگاه ورودي با يكي از كاراكترهاي موجود در 

به محض . شود يمها منظور  فضاي خالي نيز در داخل رشته. يابد ها ادامه مي عمل خواندن رشته
ها وجود نداشته باشد، عمل خواندن خاتمه  اينكه كاراكتري خوانده شود كه در داخل كروشه

  .دشو يمده به پايان رشته افزوخودکار طور ه  بnullدرضمن يك كاراكتر . پذيرد مي
v 

v  زير كاربرد تابع ة برنام۱۰ـ۳مثال scanfهايي كه شامل حروف   را براي خواندن رشته
طول اين رشته با درنظر گرفتن كاراكتر پايان رشته . دهد  نشان مي بزرگ و فضاي خالي است

  . كاراكتر خواهد بود۸۰
#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 char line[80] ; 
.......... 
 scanf("%[ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ]", line) ; 
.......... 

  } 
 وارد شود، وقتي كه برنامه COMPUTER SCIENCE ةحال اگر از طريق ورودي، رشت

به هرحال اگر يكي از . شود نسبت داده مي line ة مزبور به آراي ةگردد، تمامي رشت اجرا مي
. پذيرد ود رشته در همان كاراكتر خاتمه مي مزبور به حرف كوچك تايپ شود، ورةحروف رشت
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 نسبت line ة به آرايcomصورت كوچك تايپ شود، فقط سه حرف   بهpمثالً اگر در مثال باال 
 .خاتمه خواهد يافت) pحرف (شود و عمل خواندن در حرف چهارم  داده مي

 داخل  مورد نظر را درةراه ديگر آن است كه به جاي اينكه كاراكترهاي مجاز در رشت
كار ببريم مشخص ه ها ب  فقط كاراكترهايي را كه مجاز نيستيم در رشته،كروشه ذكر كنيم

 circumflex كه "^"براي اين كار كافي است كاراكترهاي مورد نظر را به دنبال نماد . کنيم يم
اي عكس  يعني در اينجا نقش كاراكترهاي كروشه. شود، در داخل كروشه قرار دهيم ناميده مي

 ةت قبلي است و وجود هركدام از آنها در داخل يك رشته موجب قطع ورود بقيحال
 .پذيرد گردد و عمل خواندن رشته خاتمه مي كاراكترهاي رشته مي

 باشد، "n\"آيد، فقط كاراكتر خط جديد   مي"^"ها كه بعد از  اگر كاراكتر داخل كروشه
سكي به جز كاراكتر اود هر كاراكتر ش اي كه از طريق دستگاه ورودي استاندارد وارد مي رشته

عنوان كاراكترهاي رشته  تواند هرچه خواست به  بنابراين، كاربر مي.شود ي را شامل مخط جديد
كند و  اين كليد كاراكتر خط جديد را صادر مي. را فشار دهد Enterوارد كند و در پايان كليد 

  .درنتيجه پايان رشته را اعالم خواهد كرد
v 

v ة فرض كنيد كه يك برنام۱۱ـ۳ مثال Cشامل دستورهاي زير است .  
#include<stdio.h> 
main () 
  { 

 char line[80] ; 
.......... 
.......... 
 scanf("%[^\n]", line) ; 
.......... 
.......... 

  } 
ولي (اي به طول نامشخص  گردد، رشته  باال اجرا ميةدر برنام scanfوقتي كه تابع 

 نسبت داده lineگردد و به  از طريق دستگاه ورودي استاندارد وارد مي) راكتركا ٧٩حداكثر 
 رشته وجود نخواهد داشت، ةدهند هيچ گونه محدوديتي در مورد كاراكترهاي تشكيل. شود مي

 نسبت lineكليد وارد و به    زير از طريق صفحهةبراي مثال رشت. فقط بايد در يك خط بگنجد
 .شود يمداده 

WE LEARN MATHEMATICS. 
v 



  ٤٥   ي و خروجيتوابع ورود: ۳فصل 
  

  ()getcharتابع 
ز ين getchar از تابع scanfتوان عالوه بر تابع  براي خواندن يك كاراكتر از دستگاه ورودي، مي

 از دستگاه ي است، كاراكترC زبان استاندارد I/O ةتابع مزبور كه جزء كتابخان. دکراستفاده 
طور ه و بندارد اين تابع آرگومان . خواند مي است كليد  معموالً صفحهکه ورودي استاندارد 

 و كاراكتر دريافتي از ورودي را به رود يمكار ه متعارف در يك دستور انتساب يا جايگذاري ب
 كلي آن شکل .دهد اختصاص مي متغيري كه در سمت چپ دستور جايگذاري مورد نظر است

   .صورت زير استه ب
character variable = getchar() ; 

= getchar() ; متغير كاراكتري 

 .كه در آن متغير كاراكتري نام متغيري از نوع كاراكتر است كه بايد از قبل توصيف شده باشد

v  يدتوجه کندستورهاي زير به  ۱۲ـ۳مثال.   
char ch ; 
ch = getchar() ; 

وقتي كه اجراي برنامه به . استشده  از نوع كاراكتر توصيف chدر عبارت اول، متغير 
حال كاراكتر كليد . شود كليد مي  سد، برنامه منتظر فشار دادن كليدي از صفحهدستور دوم بر

کد  معرفي گردد، int از نوع chچنانچه متغير . ابدي يم اختصاص chفشار داده شده، به متغير 
  .يابد سكي كاراكتر مربوط به كليد فشار داده شده، به آن متغير اختصاص ميا

 آيد مقدار سمبوليكي  ، شرايط پايان فايل پيشgetcharابع تبا اگر هنگام خواندن كاراكتر 
EOFاين مقدار در داخل فايل  (شود يمطور خودكار برگشت داده ه  بstdio.h اختصاص 

شود، اگرچه ممكن است اين   اختصاص داده ميEOF به -١طور متعارف مقدار ه ب. ابدي يم
اي براي  اين طريق، راه ساده  بهEOFر شدن  ظاه.)ديگر فرق كند لريکامپابه  يلريکامپامقدار از 

اين مورد، در مبحث فايلها بيشتر بحث  در (تشخيص پايان فايل در هنگام اجراي آن است 
 را نيز براي خواندن getcharتوان تابع  مي).  لذا به هيچ وجه نگران آن نباشيد.م کرديخواه
  . كاراكتر را بخواندک ير هر تكرار كار برد كه ده  تكرار بةصورت حلقه  چند كاراكتري بةرشت

v 
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 ()putcharتابع 

ه اين تابع براي شمارش يك كاراكتر روي خروجي استاندارد كه معموالً صفحه نمايش است ب
طبيعي است كاراكتري كه . است اما در جهت عكس getchar و نقش آن مشابه تابع رود يمكار 

ه  ب استآرگومان تابع مزبورکه  از نوع كاراكتر يرصورت ثابت كاراكتر يا متغيه يابد ب انتقال مي
   .استصورت زير ه كلي اين تابع بشکل . رود يمكار 

putchar (character variable) ; 
 putchar) متغير كاراكتري (; 

اين تابع با . كار برده عنوان آرگومان تابع مزبور به توان ثابت كاراكتري را نيز ب البته مي
  .کند يم يک رشته را در خروجي چاپ استفاده از آرايه

v  خواند و سپس آن را در  تدريج در هر بار يك كاراكتر ميه  زير ب ةبرنام ۱۳ـ۳مثال
  .كند خروجي چاپ مي

#include<stdio.h> 
main () 
  { 
  char ch ; 

 while (1) 
 { 

  ch = getchar() ; 
 putchar(ch) ; 

  } 
  } 

هر بار كه يك كاراكتر از طريق دستگاه . ن شده است كاراكتر اعالchدر اين برنامه 
اما به لحاظ اينكه . يابد شود، به همان طريق به خروجي انتقال مي ورودي استاندارد خوانده مي

 و هميشه غيرصفر "1" برابر ،while، يعني مقدار داخل پرانتز بعد از whileعبارت مربوط به 
بنابراين ساختار . است trueهميشه درست يا ، اين عبارت Cاست، براساس قوانين زبان 

while(1)با کليدهاي   كهاست يا نهايت است و تنها راه متوقف ساختن برنامه وقفه   بييا  حلقه 
control-cعملي خواهد شد . 

  .صورت زير استه  باال بةراه ديگر براي نوشتن برنام
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#include<stdio.h> 
main () 
  { 
  int ch ; 

 while ((ch=getchar()) != EOF) 
 putchar(ch) ; 

  } 
 در EOF ميگفت .دهد  تركيب دو عمل در يك دستور را در حلقه نشان مين برنامهيا

 دهد يرا نشان م پايان فايل ةآنچه در واقعيت نشان.  باال عالمت سمبوليك پايان فايل استةبرنام
 ممکن ولي سيستمهاي مختلف، رود يمكار ه  ب-۱براي اين كار اغلب عدد . تابع سيستم است

كار بردن ثابت سمبوليكي ه  و بstdio.hبا گنجانيدن فايل . دن مقادير متفاوتي داشته باشاست
EOFفايل مبنا روي سيستمهاي مختلف ،يعني. ايم ، برنامه را قابل حمل يا قابل اجرا ساخته 

 .شود يمبدون تغيير اجرا 

شده  معرفي intصورت ه  بcharبه جاي  chكنيد كه در روش اخير، متغير  مالحظه مي
تواند مقداري باشد كه يك كاراكتر  ، نميرود يمكار ه هرچه براي نشان دادن پايان فايل ب. است

تواند مقادير تمام كاراكترهاي   معرفي شده است، ميintصورت   بهCحال چون . را معرفي نمايد
  . کند را نگهداري EOF ةطور مقدار ويژ ممكن و همين

اند و   تعريف شدهstdio.h در فايل putchar و getchar، هر دو تابع ميگفتطور كه  مان ه
   . تعريف شده باشندconio.hممكن است در بعضي سيستمها در فايلهاي ديگري نيز مانند فايل 

v 

v  آن را و زير يك خط متن را از ورودي با حروف كوچك دريافت ة برنام١٤ـ٣مثال 
  .كند ميبه حروف بزرگ تبديل 

#include<stdio.h> 
main () 
  { 
  char line[80] ; 

 int count , k ; 
 /* read in the line */ 
 for (k=0 ; (line[k]=getchar())!=’\n’ ; + + k) ;  

 count = k ; 
 /* write out the line in upper-case */ 
 for(k=0 ; k<count ; + +k) 

 putchar(toupper(line[k])) ; 
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  } 
نقش اين تابع .  استفاده شده استtoupperاي   و تابع کتابخانهfor ة باال از حلقةدر برنام

بنابراين اگر حروف ورودي هنگام تايپ . كند آن است كه حروف كوچك را به بزرگ تبديل مي
براي .  خود نمايش داده خواهند شدةاوليشکل حروف بزرگ يا ارقام و مشابه آن باشند، به 

 صورته باشد، خروجي ب Advanced programmingصورت ه ر ورودي بمثال اگ
ADVANCED PROGRAMMINGخواهد بود .  

v 

v  به غير از (خواند و در آن هر كاراكتر را   زير يك خط از متن را ميةبرنام ۱۵ـ۳مثال
را درواقع متن (دهد  كند و نمايش مي به كاراكتر بعدي تبديل مي) spaceكاراكتر فضاي خالي يا 

  .)دهد آورد و نمايش مي صورت رمز در ميه  بيشکل به 
#include<stdio.h> 
#define space ’ ’ 
main () 
  { 
  char ch ; 

 ch = getchar () ; /* read a character from i/o */ 
 while(ch!=’\n’) /*while not end of line */ 

 { 
 if (ch= =space) /* leave the space */ 

 putchar(ch) ; /* character unchanged */ 
 else 

 putchar(ch+1) ; /* change other characters */ 
 ch = getchar() ; /* get next character */ 

 } 
  } 

خواهد  dpnqvufs tdjfodf3 ورودي باشد، خروجي computer science2 مثال اگر يبرا
  .بود

 مزبور را ةان متن در يك عبارت، برنامبا تركيب دو دستور خواندن و تست كردن پاي
   .تر زير نوشت  و فشرده صورت سادهه توان ب مي

#include<stdio.h> 
#define space ’ ’ 
main () 
  { 
  char ch ; 

 while ((ch=getchar()) != ’\n’) 
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 { 
  if (ch = = space) /* leave the space */ 

 putchar(ch) ; /* character unchanged */ 
 else 
 putchar(ch+1) ; /* change other characters */ 

  } 
  } 

 تركيب دو عمل در يك دستور را while ((ch=getchar()) != ’\n’)که در اين برنامه دستور 
اين دو عمل آن است كه اول به كمك تابع . است C متداول در زبان يدهد كه روش نشان مي
getchar مقداري به chشود و سپس مقدار  ي نسبت داده مch با كاراكتر خط جديد مقايسه 

اگر آن . سازد  مي=!آن را اپراند چپ اپراتور  ()ch = getcharوجود پرانتز دور عبارت . شود يم
 تقدم باالتري =نسبت به اپراتور  =!آيد زيرا اپراتور  دست نميه  مطلوب بةرا حذف كنيم نتيج

بنويسيم، اول  while (ch = getchar()!= ’\n’)صورت ه بنابراين اگر دستور مزبور را ب. دارد
بنابراين كاراكتر خط (اي است   رابطهيكه عبارتشود  ميارزيابي  =!()n ’getchar\’عبارت 

درست يا نادرست (كه ارزش آن يك يا صفر ) گرداند گرداند، بلكه يك مقدار برمي جديد برنمي
شود كه هدف مورد نظر   نسبت داده ميchدار به سپس اين مق. خواهد بود) falseيا  trueيعني 

  .كند ما را از دستور مزبور تأمين نمي
v 

v  كند و آنها  كليد دريافت مي   زير كاراكترها را از طريق ورودي صفحه ة برنام۱۶ـ۳مثال
  .پذيرد از ورودي خاتمه مي$ اين برنامه با دريافت كاراكتر . فرستد  نمايش ميةرا به صفح

#include<stdio.h> 
main () 
  { 
  char ch ; 

 while ((ch=getchar()) != ’$’) 
 putchar(ch) ; 

  } 
 استفاده شده while ةدر اين برنامه نيز از ترکيب دو دستور در يک دستور در درون حلق

  .است
v 

 نيز براي خواندن يك كاراكتر getcheو  getch دو تابع getchar عالوه بر تابع Cدر زبان 
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 .ميکن يمکه در ادامه بررسي  رود كار ميه ودي باز ور

 ()getcheتابع 
 خوانده شود، بايد پس از تايپ getchar يا تابع scanf اگر بخواهيم كاراكتري به كمك تابع 

 درواقع دو تابع مزبور تا موقعي كه ،يعني. ميکننيز استفاده را  Enterكاراكتر مورد نظر، كليد 
فشرده نشود ورودي را در ) نديگو CR يا به اختصار carriage returnكه به آن (كليد برگشت 

. گيرد  دادة تايپ شده در اختيار برنامه قرار مي،كليد برگشتزدن پس از . دارند بافر نگه مي
توانيم آن را با  حسن اين روش آن است كه اگر كليدي را اشتباه وارد كرده باشيم، مي

backspaceرا پاك كنيم و دوباره كاراكتر صحيح مورد نظر را تايپ  قبلي ،يعني.  تصحيح كنيم
. گير و دردسرزاست اي امروز وقت اين عمل در محيط محاوره  عيب اين كار آن است كه. كنيم
.  نيستCRوجود آمد كه در آن ديگر نيازي به تحرير كليد برگشت يا   بهgetcheرو تابع  ازاين

همچنين . شتباه تحرير شود امكان تصحيح وجود ندارداشكال اين تابع آن است كه اگر كاراكتر ا
 ناميده echoingاين عمل  شود كه  تصوير نمايش داده ميةكاراكتر تحرير شده، روي صفح

  .است) العمل عكس (echo به مفهوم getche در آخر نام تابع eواقع حرف  در. شود مي

  ()getchتابع 
 تصوير ةاوت كه كاراكتر تحرير شده در صفح است با اين تفgetche اين تابع همانند تابع 

اين توابع   در مورد هريك از اين سه تابع وقتي كه كنترل اجراي برنامه به. گردد ظاهر نمي
اگر متغير مورد نظر از نوع . شود كليد مي  رسد، برنامه منتظر فشردن كليدي در صفحه مي

 مقدار كاراكتري كليد فشرده ،اشد توصيف شده بc% يعني در برنامه با فرمت ،كاراكتري باشد
  اسكيکد اين متغير از نوع عددي باشد  شود و درصورتي كه اين متغير نسبت داده مي شده به

  .گيرد كاراكتر مربوط به كليد فشرده شده در اين متغير قرار مي

 ()gets  و ()putsتوابع 

از كاراكترها را از طريق كنسول هايي  سازند كه بتوان رشته  اين دو تابع اين امكان را فراهم مي
دستگاههاي ورودي و خروجي استاندارد را كنسول نامند كه در (خواند يا در خروجي نوشت 
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كليد ورودي استاندارد و مانيتور خروجي استاندارد را    مورد ريزكامپيوترها معموالً صفحه
  ).دهند تشكيل مي
خواند و  شود، مي كليد وارد مي  صفحه يك رشته از كاراكترها را كه از طريق ()getsتابع 

 ي كاراكتريگر  اشارهودهد كه با آرگومانهاي آن تعيين شده است  آنها را در آدرسي قرار مي
با اين . ديزن يم را Enterكنيد و در پايان، كليد   مورد نظر را تايپ ميةكاراكترهاي رشت. است

در اينجا اگر . رديگ يمان رشته قرار نيز در پاي’ 0\’ يا nullطور خودكار كاراكتر ه عمل ب
 با استفاده از كليد Enterتوان آن را قبل از فشردن كليد  اشتباه تايپ شود، مي يكاراكتر

backspaceماند و تا  واقع در اينجا نيز كاراكترهاي تايپ شده در بافر مي در.  تصحيح كرد
  .گيرد ر نميموقعي كه كليد برگشت فشرده نشده است در اختيار برنامه قرا

فرستند و سپس قلم نوشتار  اي خود را به صفحه نمايش مي  آرگومانهاي رشته()putsتابع 
  .يابد به خط جديد انتقال مي

v  ةخواند و در آراي كليد مي  اي را از طريق صفحه  زير رشتهة برنام۱۷ـ۳مثال line قرار 
   .دهد  سپس آن را روي خروجي نمايش مي.دهد مي

#include<stdio.h> 
main() 
  { 
  char line[80] ; 

 gets(line) ; 
 puts(line) ; 

  } 
 كمتري است و overheadداراي  printf در مقايسه با فراخواني putsفراخواني تابع 

 فقط يك رشته از كاراكتر را به خروجي putsكند زيرا تابع  تر از آن عمل مي درنتيجه سريع
تواند مقادير عددي  همچنين نمي.  تبديل فرمت انجام دهدprintfتواند مشابه  فرستد و نمي يم

تر از  گيرد و سريع  فضاي كمتري ميputsبنابراين چون . عنوان خروجي داشته باشده را ب
printfسازي حالت خيلي بهينه مورد نظر باشد، از اين تابع  گردد، هنگامي كه در برنامه  اجرا مي

 . شود استفاده مي

v 
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  ۳ ييخودآزما
 زير را در دو خط ة رشتputsو تابع  printfاي بنويسيد كه با استفاده از تابع  برنامه. ١

  .جداگانه چاپ کند
"Payam noor university" 

را در خروجي  خواند و کاراکتر بعدي آنباي بنويسيد كه كاراكتري از ورودي  برنامه. ٢
  .كند چاپ 

، اطالعات كاراكتري و m2اري  وعدد اعشm1اي بنويسيد كه عدد صحيح  برنامه. ٣
 .كند  را در خروجي چاپ m3 آدرس متغير

  زير چيست ؟ةخروجي برنام. ٤
# include < stdio. h> 
main () 
 { 
 double x ; 

x = 2e + 004 ; 
printf ("\n x1 = %e" , x) ; 
printf ("\n x2 = %E" , x) ; 
printf ("\n x3 = %g" , x) ; 

 } 
  چيست ؟  زيرةخروجي برنام. ٥

# include < stdio. h> 
main () 
 { 
 float x = 123.456 ; 
 printf ("%f %.3f %7.2f" , x , x , x) ; 
 } 

خواند و ميانگين آنها را چاپ باي بنويسيد كه سه عدد صحيح را از ورودي  برنامه. ٦
  .کند

ها را بدون  محتويات آن وخواندباي بنويسيدكه دو متغير صحيح را از ورودي  برنامه. ٧
  .استفاده از متغير كمكي عوض کند و نتيجه را در خروجي نمايش دهد

كند كه   مشخص  وخواندباي بنويسيد كه سن شما را برحسب روز از ورودي  برنامه. ٨
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 .ديدارچند سال، چند ماه، چند هفته و چند روز 



  ۴فصل 
  عبارت، دستور، عملگر

  يهدف کل
   مختلفيافته، و عملگرهاي  ساده و ساختي با عبارتها، دستورهاييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  بتواند، ن فصل دانشجويرود پس از خواندن ا يانتظار م

  .ف کنديمفهوم عبارت را تعر. ۱
 . را بشناسدي، و منطقياسي، قي محاسباتيعبارتها. ۲

 .ف کنديرا تعرمفهوم دستور . ۳

 . ساده را بشناسديانواع دستورها. ۴

 .افته را بشناسدي  ساختيانواع دستورها. ۵

 .ف کنديمفهوم عملگر را تعر. ۶

 . را بشناسدي محاسباتيعملگرها. ۷

 . انتساب را بشناسديعملگرها. ۸

 . را بشناسديکاني يعملگرها. ۹

 . را نام ببرديعملوند چند عملگر تک. ۱۰

 .را بشناسد) يا سهيمقا (يا  رابطهياعملگره. ۱۱

 . را بشناسديعملگر منطق. ۱۲

 . را بشناسديعملگر شرط. ۱۳

 .عملگر کاما را بشناسد. ۱۴

  . حافظه را بشناسديعملگرها. ۱۵
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 عبارت 
است ) مقادير عددي و متغيرها(ها  دار از داده اي معني  عبارت مجموعه،نويسي  در زبان برنامه

. اند ها يا عملگرهاي محاسباتي، قياسي و منطقي با يكديگر تركيب شده  شانهكه با استفاده از ن
   .کنند يمبندي   شکل زير دسته  عبارات را بهCدر زبان 

  عبارت محاسباتي
 تركيبي از مقادير ثابت، متغيرهاي صحيح و اعشاري با استفاده از مجموعه عملگرهاي 

  .، مانند مثالهاي زيرشود مي خاصي تشكيل ةقاعدبا محاسباتي است كه 

١. a * x + b 

٢. (a + b) / c 

  .شود مي جمع b ضرب و نتيجه با مقدار x در مقدار aدر مثال اول مقدار 
  .شود  تقسيم ميcمقدار  جمع و سپس بر a با مقدار bدر مثال دوم ابتدا مقدار 

v  دهد يرا نشان مهايي از عبارات محاسباتي   نمونه ۱ـ۴جدول  ۱ـ۴مثال.   
  

  يچند عبارت محاسبات ۱ـ۴جدول 
 عبارت رياضي Cمعادل در زبان 

a*b / c 
c

ab
 

a / (b*c))( 
cb

a
. 

)b*b – 4*a*c)(2*a( 
a

acb
2

42 −

 
v 

  عبارات قياسي
با رعايت و  از عبارات محاسباتي با استفاده از عملگرهاي قياسي است عبارات قياسي تركيبي 

ل از اجراي عبارت قياسي هميشه  حاصةنتيج .كار بردن عملگرهاه  بةقوانين مربوط به نحو
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كار رفته در عبارت قياسي برقرار ه  اگر شرط يا شرطهاي ب،يعني؛ درست يا نادرست است
مانند ( كه در اغلب زبانها شود، يم عبارت مزبور درست است وگرنه نادرست ةباشد، نتيج

 برابر يك و مقدار true مقدار C در زبان ، ولي. نامندfalse يا trueترتيب   آنها را به) پاسكال
false و است در عبارات قياسي حق تقدم اجرا، اول با عبارات محاسباتي  .است برابر صفر

  . گيرد  مورد نظر انجام ميةسپس عمل مقايس
v  نشان داده شده است ۲ـ۴جدول هايي از عبارات قياسي در   نمونه ٢ـ٤مثال.   

  
  ياسيچند عبارت ق ٢ـ٤جدول 

 رت رياضيعبا Cمعادل در زبان 
a >15 a > 15  

a+ b - c <= 3.14 a + b - c ≤ 3.14 
3*a + b != 2 3a + b ≠ 2 

v 

  عبارت منطقي
اي از عبارات محاسباتي و قياسي است كه در آن حداقل يك عملگر   عبارت منطقي مجموعه

در اغلب . ندتر معموالً اين گونه عبارات از دو گروه قبلي پيچيده. كار رفته استه منطقي نيز ب
گيرند بايد در داخل پرانتز محصور  زبانها، عبارات قياسي كه در طرفين عملگر منطقي قرار مي

  .شوند
v  نشان داده شده است ۳ـ۴جدول هايي از عبارات منطقي در   نمونه ٣ـ٤مثال.   

  
  يچند عبارت منطق ۳ـ۴جدول 
 عبارت رياضي Cمعادل در زبان 

(a<5) && (a>3) يا (a>3) && (a<5) 5 > a > 3 

(a <= 3.14) | | (a>=15) (a ≤ 3.14)  
a ≥ 15 

v 
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 دستور 
: ميدستور دار دو گروه . دهدشود كامپيوتر عملي انجام  دستور حكمي است كه سبب مي

  .يافته دستورهاي ساده و دستورهاي ساخت

  دستورهاي ساده
 : ند ازا عبارتترين آنها  ند كه متداولا  دستورهاي ساده دستورهاي غيرشرطي

 .گويند مي ١ جايگزين كردن مقداري معين به يك متغير كه به آن دستور انتساب-

  خواندن و نوشتن-

   فراخواني تابع-
   ٢اي از برنامه  انتقال كنترل به نقطه-
 v ساده در زير نشان داده شده است يدستورهاهايي از    نمونه۴ـ۴مثال.   

A = B * C ; 
scanf("%d%d ", &a , &b) ; 
printf("%d%f",a , b) ; 
fact(b) ; 
goto a ; 
v 

  يافته دستورهاي ساخت
اند و   كه از انواع ساختارهاي الگوريتمي ساخته شدهاند يافته دستورهايي دستورهاي ساخت

  : ند ازا ترين آنها عبارت متداول
در داخل يك زوج آكوالد و  دستور مركب كه شامل دو يا چند دستور متوالي است -
 .شود  هر دستور ساده به يك سميكولون ختم ميCدر زبان . استمحصور 

{ 
  scanf("%d %d" , &a , &b) ; 

 s = a * b ; 
 p = 2 * (a+b) ; 
 printf("%d %d", s , p) ; 

} 
 

1   . assignment statement 
2. go to statement  
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  تكرار ة دستور حلق-
for (i =0 ; i<=10 ; i++) 
  sum = sum + i ; 

   . دستور شرطي-
if (a>b) 
  c = a + b ; 
else 
  c = a – b ; 

 عملگر 

توان اعمالي را  روند و به كمك آنها مي كار ميه  كه در عبارات باند هايي عملگر يا اپراتور نشانه 
 يا ، رابطهيکاني، انتساب، يمحاسبات: اند از  انواع عملگرها عبارت.روي انواع داده انجام داد

  .، کاما، و حافظهي، شرطي، منطق)يا سهيمقا(

  ي محاسباتيعملگرها
   .نشان داده شده است ۴ـ۴ فهرست عملگرهاي محاسباتي در جدول 
 

  عملگرهاي محاسباتي ٤ـ٤جدول 
 نوع عمل شکل نشانه  نام عملگر

 b جمع با a + b a + جمع

 b منهاي a - b a ـ تفريق

 aمنهاي  a- ـ منهاي يكاني

 aمقدار عملوند  a+ + جمع يكاني

 b ضرب در a * b a * ضرب

 b تقسيم بر a / b a / تقسيم

 b بر a تقسيم ةباقيماند a % b %   تقسيمةباقيماند

 aافزايش يك واحد به مقدار  a++ , ++a ++ يك واحد افزايش 

 aكاهش يك واحد از مقدار  a-- , --a --  يك واحد كاهش 
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ه ب Cهاي استاندارد موجود در زبان  ريباً روي همه نوع داده  تق+ , - , * , /چهار عملگر 
، جزء اعشار رودكار ه  روي مقادير صحيح يا كاراكتر ب"/"که عملگر  در صورتي. درو يمكار 

 خواهد بود يعني فقط جزء صحيح آن درنظر گرفته 3برابر 10/3مثالً مقدار . شود حذف مي
  .شود خواهد شد و قسمت اعشار بريده مي

د آن بايد مقدار صحيح آورد و هر دو عملون دست ميه تقسيم را بباقيماندة  %عملگر 
  .است مساوي يك 3 بر 10 تقسيم ةيعني باقيماند. برابر يك خواهد بود 3%10مثالً مقدار . باشد

يك واحد ++ عملگر . نويسي وجود ندارند  در ساير زبانهاي برنامه--و ++ دو عملگر 
 دو عملگر هر. كند عملوند خود كم مي يك واحد از --كند و عملگر  افه ميبه عملوند خود اض

همچنين .; a = a + 1: ندمعادل اين دستور; + +a  و  ; a+ +درواقع دو دستور. اند عملوندي تك
  .; a = a – 1معادل اين دستورند ; – –a  و  ; a– –دو دستور 

 از سرعت عمل عملگر --و ++ يکاني  عمل دو عملگرتوجه داشته باشيد سرعت
  .باالتر است=) يعني عملگر (انتساب 
v  زير توجه کنيدةبه خروجي قطعه برنام ٥ـ٤مثال .   

a = 5 ; 
printf ("%d %d\n", a , a+ +) ; 
printf ("%d", a) ; 

  برنامهيخروج
5 5 

 6 

v 
v  زير توجه کنيدةبه خروجي قطعه برنام ٦ـ٤مثال . 

a = 5 ; 
printf ("%d %d\n", a , + +a) ; 
printf ("%d", a) ; 

 خروجي برنامه
6 5 

 6 
v 

 با ; + +a و ; a+ +کنيد که از نظر کاربرد دو دستور   با توجه به دو مثال باال مالحظه مي
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 5كه مساوي  (a اولي مقدار printf در مثال اول با اجراي دستور ، يعني؛يکديگر تفاوت دارند
گردد و پس از انجام عمل چاپ   چاپ ميaسپس دوباره همان مقدار شود و  چاپ مي) است

 دوم كنترل به آغاز خط جديد printfبا اجراي دستور . يابد ن يك واحد افزايش ميمقدار آ
در مثال دوم با اجراي . شود ميچاپ است  6 كه اكنون برابر aيابد، سپس مقدار  انتقال مي

 شود؛ مي اجرا a+ +چاپ و سپس دستور )  است5مساوي كه  (a اولي مقدار printfدستور 
دستور  .شود مي شده است چاپ 6شود بعد مقدار آن كه برابر  ده مي يك واحد افزوa به ،يعني

printfعملكرد دو دستور  .كند  دوم در اينجا نيز مشابه مثال اول عمل مي--a و a-- نيز به همين 
  .روش است

v 

   .نشان داده شده است ۵ـ۴ترتيب تقدم اين گروه از عملگرها در جدول 
  

  ب تقدم عملگرهايترت ۵ـ۴جدول 
 باالترين تقدم   ++  --  

    ـ 
* / %  

  پايين ترين تقدم + -

  
درصورت وجود . استتقدم ترتيب تقدم از چپ به راست  در مورد عملگرهاي هم

  . عملگرها باالتر استةپرانتز، تقدم پرانتز از تقدم هم
v  ر با توجه به مقادير داده شده، چند عبارت محاسباتي همراه با مقادير آنها د  ٧ـ٤مثال
   .نشان داده شده است ۶ـ۴جدول 

int a = 10 , b = 3 ; 
float C = 12.5 , d = 2.0 ; 

  ۶ـ۴جدول 
 عبارت محاسباتي مقدار عبارت محاسباتي مقدار
14.5 C + d 13 a + b 
10.5 C - d 7 a - b 
25.0 C * d 30 a * b 
6.25 C / d 3 a / b 
error C % d 1 a % b 

v 
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v  چند عبارت محاسباتي همراه با مقادير آنها در  ،ه اعالن داده شدهبا توجه ب ٨ـ٤مثال
  . نشان داده شده است ۷ـ۴جدول 

char c1 = 'A' , c2 = 'E' ; 
۷ـ۴جدول   

 عبارت محاسباتي مقدار
65 c1 

134 c1 + c2 
139 c1 + c2 + 5 
187 ’5 ’c1 + c2 + 

 
 معرف  اسكيکد اي آنها كار رفته، به جه  بc2 و c1ارات مورد نظر هر كجا در عب

 A كه معرف كاراكتر c1 در مورد متغير ، يعني؛كار برده شده استه كاراكتر مربوط به آنها ب
 69عدد است  E نيز كه معرف كاراكتر c2و در مورد متغير ) A حرف  سكيکد ا (65عدد است 

 5 با کاراکتر ،5 کنيد كه عدد  همچنين مالحظه مي. ده شده استكار بره ب) E حرف  سكيکد ا(
  .تفاوت دارد است 53سكي آن کد اکه 

v 
v  چند عبارت محاسباتي همراه با مقادير آنها در  با توجه به اعالن داده شده ٩ـ٤مثال
   .نشان داده شده است ۸ـ۴جدول 

int a = 11 , b = -3 ; 
 ۸ـ۴جدول 

 عبارت محاسباتي مقدار
8 a + b 
14 a - b 
-33 a * b 
-3 a / b 
2 a % b 

  
 3- باز هم برابر a / b باشد، مقدار 3 برابر b و مقدار 11- برابر aدر مثال باال اگر مقدار 

 هر دو مقدار منفي b و aبه طريق مشابه اگر .  خواهد شد2- برابر a % bد، اما مقدار وش مي
 باقي 2-ابر  باز هم برa % bشد، ولي مقدار   مي3ر  برابa / bداشتند، مقدار ) 3- و 11-متناظراً (

  .ماند مي
v 



  ٦١عبارت، دستور، عملگر   : ۴فصل 
 

  عملگرهاي انتساب

به مفهوم مساوي نيست، بلكه عملگر جايگذاري يا عملگر انتساب ’ =’ عالمت Cدر زبان  
با اي كه  گردد كه مقدار عملوند سمت راست آن در محل حافظه اين عملگر موجب مي. است

 را 123مقدار  ; K = 123 براي مثال دستور.  قرار گيردعملوند سمت چپ مشخص شده است
 آنچه در سمت چپ عالمت قرار دارد، نام يك شناسه يا ، يعني؛دهد  اختصاص ميkبه متغير 

پس دستور باال .  متغير مزبور استvalueمتغير و آنچه در سمت راست آن قرار دارد، مقدار يا 
پس بايد  ." اختصاص داده شودk به 123مقدار " يعنيست بلکه ي ن" 123 مساوي " k مفهومبه 

  .به تمايز بين نام متغير و مقدار متغير توجه كرد
از نظر رياضي اين دستور مفهوم .  را درنظر بگيريد; K = K+1  حال دستور متعارف

، دستور مزبور دستور جايگذاري و بدين مفهوم است كه سازي رنامهاما از ديدگاه ب. نيست
مقدار جديد د و يکنار آن يك واحد اضافه سپس به مقد.  است پيدا كنيدKمتغيري را كه نام آن 

 . اختصاص دهيد) درواقع به همان متغير( است Kرا به متغيري كه نام آن 

 ةمختلف انتساب يا جايگذاري وجود دارد كه هم چندين عملگر Cطور كلي در زبان ه ب
بارت  و مقدار يك عروند يمكار ه آنها براي تشكيل يك عبارت انتساب يا عبارت جايگذاري ب

’ =’ترين عملگر انتساب عملگر  متداول. دنده را به يك شناسه يا متغير اختصاص يا نسبت مي
   .صورت زير استه فرم كلي دستور انتساب ب. است

identifier = expression ; 
variable = expression ; 

 = ’ كامالً با عملگر مساوي كه عالمت،’=’توجه داشته باشيد كه عملگر انتساب، يعني 

عملگر انتساب براي اختصاص و نسبت دادن يك مقدار به يك شناسه يا . است فرق دارد’ =
يا دو عبارت  آ، براي تعيين اينكه برابري، درحالي كه عملگر تساوي يارود يمكار ه متغير ب

كار ه توانند به جاي يكديگر ب پس اين دو عملگر نمي. رود كار ميه ند يا نه بدارمقدار يكسان 
  .دنرو

اگر دو عملوند عملگر انتساب از نظر نوع يكسان نباشند، مقدار عبارت يا عملوند طرف 
بنابراين اگر . يابد ر طرف چپ عملگر تغيير ميطور خودكار به نوع شناسه يا متغيه راست ب

 int و عملوند سمت چپ آن از نوع float عبارت سمت راست عملگر مزبور از نوع ةنتيج
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 .آن حذف خواهد شدباشد، جزء اعشاري 

v  ۹ـ۴هايي از دستور انتساب در جدول   نمونه، با توجه به اعالن داده شده ١٠ـ٤مثال 
   .نشان داده شده است

int a , b = 5 ; 
 

 ٩ـ٤جدول 

 عبارت مقدار عبارت مقدار

-25 a = -25.9 ; 5 a = 5.56 ; 
5 a = 2*b /2 ; 2 a = b/2 ; 
4 a = 2*(b/2) ; 120  ;’x’a =  

-3 -52’0 ’-’a ’a = 48 ;’0 ’a = 

47 3/’B’-’E ’a = 32 ’  ’a = 

  
. شود مي سكي آنها جايگزينکد اكه در عبارات باال در مورد كاراكترها، د يکن ميمالحظه 

   ه نتيج درگيرد و  قرار مي66 و 69 به ترتيب مقادير B و Eمثالً در آخرين عبارت، به جاي 
69 - 66/3 = 69-22 = 47. 

، اول مقدار داردکه پرانتز تقدم باالتري  از آنجايي ; a = 2 * (b/2) ن در عبارتهمچني
b/2 شود مي  ضرب2حاصل در  سپس نتيجة شد و  خواهد2كه نتيجة آن برابر شود  مي محاسبه 

  . خواهد شد4 و بنابراين نتيجة نهايي برابر
v 

 كلي  شکل.; a = b = 5د كار برد ماننه توان دستورهاي انتساب چندگانه ب  ميCدر زبان 
  .صورت زير استه اين گونه دستورهاي انتساب ب

V1 = V2 =... = Vn = expression ; 
 ; a = b = c = 5 بنابراين دستور .است در چنين حالتي، تقدم عمل انتساب از راست به چپ 

  معادل
a = (b = (c = 5)) ; است.  

اي محاسباتي تركيب كرد و توان عملگر انتساب را با عملگره ، ميCدر زبان 
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 دست آورد که آنها را عملگرهاي محاسباتيه را ب =% ،  =/ ، =* ، =، - ، = +عملگرهاي
   .اند  نشان داده شده ۱۰ـ۴نامند و در جدول  ١انتساب

  
  انتساب عملگرهاي محاسباتي ١٠ـ٤جدول 

 معادل دستور انتساب نام عملگر عملگر

 ; a += b ; a = a+b انتساب جمع = +

 ; a -= b ; a = a-b انتساب تفريق =- 

 ; a *= b ; a = a*b انتساب ضرب =*

 ; a /= b ; a = a/b انتساب تقسيم =/

 ; a %b ; a = a%b  تقسيمةانتساب باقيماند =%

  
v  اگر متغيرهاي  ١١ـ٤مثالa و b از نوع int 5 و 10 باشند و مقدار آنها به ترتيب برابر 

  .a = 15، يعني  است؛; a = a + bمعادل دستور  ; a += bباشد، دستور 
v 

 عملگرهاي يكاني

آنها را عملگرهاي و كنند  كه فقط روي يك عملوند عمل ميدارد  عملگر يا  مجموعهC  زبان
. گيرند اين عملگرها اغلب در جلوي عملوند خود قرار مي. نامند عملوند  يكاني يا تك

، يا بت عدديت منفي است كه در جلوي يك مقدار ثاعملوندي عالم ترين عملگر تك متداول
  . گيرد يك متغير و يا يك عبارت قرار مي

v  هايي از عملگر منهاي يکاني نشان داده شده است  در زير نمونه ١٢ـ٤مثال.   
–915  – 3.1415  – 10.25  –2e –4 
–sum  – (x+y)  –3 * (x + y) 

شود، ولي به  نظر گرفته مي  آنها مثبت دراگر جلوي مقادير عالمتي قرار نگيرد، عالمت
 را كه فقط داراي "+" قرار داد كه در اين صورت "+"توان جلوي آنها يك عالمت  هرحال مي

  . يك عملوند است جمع يكاني نامند
v 

 
1. arithmetic assignment operators 
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v  هايي از عملگر جمع يکاني نشان داده شده است   در زير نمونه١٣ـ٤مثال.   
+915  +3.1415  +10.25  +2e – 4 
+sum  +(x+y)  +3 * (x + y) 

كرد و به همين  ، مقدار اقالم باال باز هم تغيير پيدا نميرفت ينمكار ه ملگر مزبور باگر ع
  .دليل كاربرد اين عملگر متداول نيست

v 

تبديل نوع نيز   است كه آن را عملگر"cast"عملوندي ديگر عملگر  از عملگرهاي تك
   .ميکرد  بررسي۳فصل  ۲ ييخودآزماگويند و در 

كه بزرگي عملوند خود را است  sizeof علموندي عملگر يكي ديگر از عملگرهاي تك
 عملوند اين عملگر معموالً با نوع داده همراه است، مانند . گرداند برحسب بايت برمي

int , unsignded int , long , float , unsigned 
ندارد را هاي استا ن نوع ساختمان داده و مشابه آنها، كه در اين صورت عملگر مزبور بزرگي اي

، يا اينكه عملوند آن عبارت است كه در اين صورت بزرگي آن عبارت را برحسب گرداند برمي
 .دهد  كاربرد اين عملگر را نشان ميةنحو ۱۱ـ۴جدول . گرداند بايت برمي

  
  sizeofکاربرد عملگر  ١١ـ٤جدول 

 نوع عمل شکل  نشانه نام عملگر

  sizeof sizeof (t) (sizeof)بزرگي 
sizeof x 

   يا عبارتt بزرگي نوع داده
xگرداند  را برحسب بايت برمي. 

  
v  ديکنزير توجه  يهادستور به ١٤ـ٤مثال.  

k1 = sizeof (char) ; 
k2 = sizeof (short) ; 
k3 = sizeof (float) ; 
k4 = sizeof (int); 
k5 = sizeof (int *) ; 
k6 = sizeof (double) ; 

 خواهد بود كه 1 , 2 , 4ترتيب برابر   بهk3 , k2 , k1ورهاي باال مقادير با اجراي دست
 int نيز اگر نوع k4در مورد .  استfloat و short و charترتيب معرف طول نوع داده  به
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 بايت 4 خواهد بود و اگر به طول 2 برابر k4 بايت باشد، مقدار 2 طول   بهCاي از زبان  گونه
است كه  integerگر به يك داده از نوع   نيز بزرگي يك اشارهk5. د بود خواه4ار آن باشد، مقد

  . بايت و يا عدد ديگري باشد4برحسب ماشين مورد نظر ممكن است 
v 

v  اجراي دو دستور زير ةدرنتيج ١٥ـ٤مثال  
float a ; 
printf ("%d%d", sizeof a , sizeof (float)) ; 

) است floatكه از نوع ( است aمعرف طول متغير  اول 4هد شد، كه  نمايش داده خوا44مقادير 
گردد كه اگر عملوند اين  درضمن مالحظه مي. است float دوم معرف طول نوع داده 4و 

گردد و اگر   باشد، عملوند در داخل پرانتز محصور ميint ،floatعملگر معرف نوع داده مانند 
  .نيست كه در درون زوج پرانتز قرار داده شود نياز ،شدبا)  در مثال باالaمانند (معرف متغير 

v 
 است به مفهوم نقيض "!"عملوندي عملگر منطقي  يكي ديگر از عملگرهاي متداول تك

  .ميده يمعملگرهاي منطقي توضيح در كه 
 

 )اي مقايسه(اي  عملگرهاي رابطه

. كنند مقدار را تعيين مي  بين دوةطور كه از نامشان پيداست، رابط  همان،اي  عملگرهاي رابطه
 .اند نشان داده شده ۱۲ـ۴اين عملگرها در جدول 

 
 اي عملگرهاي رابطه ١٢ـ٤جدول 

 نتيجه شکل نشانه نام عملگر

 . است0 وگرنه 1 باشد، نتيجه bتر از   بزرگaاگر  a > b < تر از بزرگ

 . است0 وگرنه 1 باشد، نتيجه bتر از   كوچكaاگر  a < b > تر از كوچك

 . است0 وگرنه 1 باشد، نتيجه bتر از   مساوي يا بزرگaاگر  a >= b =< تر از مساوي يا بزرگ

 . است0 وگرنه 1 باشد، نتيجه bتر از   مساوي يا كوچكaاگر  a<=b >= تر از مساوي يا كوچك

 . است0 وگرنه 1 باشد، نتيجه b مساوي aاگر  a = =b = = مساوي
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 . است0 وگرنه 1 باشد، نتيجه b مخالف aاگر  a!=b =! مخالف

 
 false و trueاي وابسته به مفهوم مقدار  ايده و مفهوم اصلي در مورد عملگرهاي رابطه

عباراتي كه عملگرهاي  . مقدار صفر استfalse هر مقدار غير از صفر و C ،trueدر زبان . است
 براي حالت قدار صفر و مfalseبرند براي حالت نادرست يا  كار ميه اي يا منطقي را ب رابطه

 .گردانند  مقدار يك برميtrueدرست يا 

بنابراين دو . تر از تقدم عملگرهاي محاسباتي است اي پايين تقدم عملگرهاي رابطه
 عبارت 

15 > 14+7 
15 > (14+7) 

صورت زير ارزيابي ه ب a + b* c < d / hطور عبارت  همين. يكسان ارزيابي خواهند شد
   .دوش يم

(a +(b* c)) < (d / h) 
   .است ۱۳ـ۴صورت جدول ه اي ب  ترتيب تقدم بين خود عملگرهاي رابطه

  
 اي ترتيب تقدم عملگرهاي رابطه ١٣ـ٤جدول 

 باالترين تقدم => > =< <

 ترين تقدم  پايين =! = = 

  
تقدم، عمليات از چپ  هم در اينجا نيز مشابه عملگرهاي محاسباتي در مورد عملگرهاي 

  .گيرد م ميبه راست انجا
v  زير توجه کنيدةطعه برنامبه ق ١٦ـ٤مثال .   

int a ; 
a = 10 ; 
printf (" %d " , a>5) ; 

 باال درست است و ةبنابراين قطعه برنام. كنند  ايجاد مي1 يا 0اي، نتيجه  عبارات رابطه
  . نمايش نشان خواهد دادة را روي صفح1مقدار 

v 
v  در ا مقدار آنهااي همراه ب چندين عبارت مقايسهده  اعالن داده شهبا توجه ب ١٧ـ٤مثال 

  .زير نمايش داده شده است
int I = 1 , J = 2 , K = 3 ; 



  ٦٧عبارت، دستور، عملگر   : ۴فصل 
 

  
  

 اي عبارت مقايسه تفسير مقدار
1 true I = = 1 
0 false J != 2  
1 true I < J 
1 true (I+J) >= k 
0 false )J+k) > (k+5( 

  
  .کند  بيشتر ميا پرانتز فقط خوانايي برنامه ر. تاستفاده از پرانتز در اينجا ضروري نيس

v 
v  اي همراه با مقدار آنها در  چندين عبارت مقايسه اعالن داده شده هبا توجه ب ١٨ـ٤مثال

   .زير نمايش داده شده است
 int A = 7 ; 
float B = 5.5 ; 
char C = 'w' ; 

 
 عبارت تفسير مقدار

1 True B > 5 
0 False  (A + B) <= 10 
1 True  C = =119 
1 True ’p ’C != 

0 False )C >= 10 * (A + B 

v 
v  عملكرد ةهايي از نحو  نمونه ۱۴ـ۴ با توجه به اعالن داده شده، در جدول ١٩ـ٤مثال 
  .اي پيچيده نشان داده شده است با عبارات مقايسهمفسر 

int j = 0 , m = 1 , n = -1 ; 
float x = 2.5 , y = 0.0 ; 

۱۴ـ۴جدول   

 اي عبارت مقايسه عبارت معادل آن مقدار

0 j > m j > m 
1 ((j<m) >= n) j <= m >= n 
1 ((j<x) = = m) j <= x = = m 
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0 ((-x)+j)= =((y>n)>=m) -x+j = = y>n>m 
3.5 x =(x+(y>=n)) x += (y>=n) 
1 ((++j) = = m) != (y*2) ++j = = m! =y*2 
1 ((j<=x) = = m j <= x = = m 
0 ((-x)+y = =((y>n) > m -x+y = = y>n>m 

1.5 x = (x-(y>=n)) x -= (y>=n) 
1 ((++y) = = m != (y*2) ++y = = m != y*2 

v 

 عملگرهاي منطقي

 كه دو ارزش کنند ي عمل ميا طور متعارف بر عملوندها يا عبارات منطقيه عملگرهاي منطقي ب
در  .دهد عملگرهاي منطقي را نشان مي ١٥ـ٤دول ج. دارند false و نادرست يا trueدرست يا 

  .ترين تقدم را دارد  پايين"| |" باالترين تقدم و عملگرد "!"بين عملگرهاي منطقي، عملگر
 

 عملگرهاي منطقي ١٥ـ٤جدول  

 عملگر عالمت مفعول شکل نتيجه

 (true) هر دو برابر يك يا غيرصفر b و aاگر 
صورت برابر  باشند، نتيجه برابر يك، در غيراين

 .صفر خواهد بود
a&&b &&  و(AND)منطقي  

 نتيجه برابر با ، يا هر دو غيرصفر باشندa يا bاگر 
 .صورت برابر صفر خواهد بود يك، در غيراين

a | | b | |  يا(OR)منطقي  

 نتيجه برابر يك، در ، باشد(false) برابر صفر aاگر 
 .صورت صفر خواهد بود غير اين

!a ! 
 (NOT)قيض نفي يا ن

 منطقي

v 
 با false ارزش نادرست يا Cاي بيان شد در زبان  طور که در عملگرهاي رابطه نهما

عملگرهاي منطقي را  .گردد  با مقادير غيرصفر مشخص ميtrue درست يا مقدار صفر و ارزش
يب دهند و آنها را به ترتيب ترك  نمايش مي"~" و "∨"، "∧"در منطق رياضي به ترتيب با عاليم 

صورت تركيبي با ه عملگرهاي منطقي، بيشتر ب .عطفي، تركيب فصلي، و نقيض يا نفي نامند
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اي براي مقايسة ارزش دو  واقع عملگرهاي رابطه در. روند يمكار ه اي ب عملگرهاي رابطه
 براي اتصال دو عبارت ارزشي و OR و ANDعبارت هستند، درحالي كه عملگرهاي منطقي 

  .روند كار ميه ي آن ب براي نفNOTدر مورد 
v  مثالهايي از عبارات منطقي را  ۱۶ـ۴جدول  با توجه به اعالن داده شده ٢٠ـ٤مثال

   .دهد  نشان ميعبارتهمراه با معادل هر 
int j = 0 , m = 1 , n = -1 ; 
float x = 2.5 , y = 0.0 ; 
 

 ١٦ـ٤جدول 

  عبارت منطقي عبارت معادل   تفسير نتيجه
0 false (j) && (m) j && m 

1 true (j<m) && (n<m) j<m && n<m 

1 true  (m+n) | | (!j) m+n | | !j 

1 true  ((x*5)&&5) | | (m/n) X*5 && 5 | | m/n 

1 true  ((j<=10)&&(x>=1))&&m J<=10 && x>=1 &&m  
0 false ((!x) | | (!n)) | | (m+n) !x | | !n | | m+n 

1 true ((x*y)<(j+m)) | | n x *y<j+m | | n 

2 true + true  ((x>y)+(!j)) | | (n+ +) (x>y)+!j | | n++ 

2 true + true  (j | | m) + (x | | (+ +n)) (j | | m) + (x | | ++n) 

v 

ل يرا تشک if يا يا اي پيچيده، قسمت شرطي يك دستور حلقه معموالً يك عبارت رابطه
   براي مثال عبارت .)ميکن يمرسي  کنترلي بريهادر فصل دستوررا  ifدستور  (دهد مي

if ((a<b) && (b<c)) 
  state1 ; 

   .از نظر عملكرد معادل دستورهاي زير است
if (a<b) 
  if (b<c) 
  state1 ; 
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  به هرحال مجموعه.  وجود نداشته باشد درست استelseتا جايي كه سازوکار  و اين 
  دستورهاي 

if ((a<b) && (b<c)) 
  state1 ; 
else 
  state2 ; 

   .معادل دستورهاي زير نيست
if (a<b) 
  if (b<c) 
  state1 ; 
else 
  state2 ; 

   .صورت زير نوشته ، بايد آن را بيددست آه و براي اينكه ازنظر عملكرد همان نتايج ب
 if (a<b) 
  if(b<c) 
  state1 ; 
  else 
  state2 ; 
else 
  state2 ; 

 )?(:عملگر شرطي 

کلي شکل و دارد اين عملگر سه عملوند . دهد يم عملگر شرطي انجام راه عمليات شرطي ساد
  .ده استنشان داده ش ۱۷ـ۴آن در جدول 

 ١٧ـ٤جدول 

   عملةنحو شکل عالمت عملگر
 . استc و گرنه نتيجه b غيرصفر باشد، نتيجه aاگر  a ? b:  c :? شرطي 

  
  .صورت زير استه كلي عبارت شرطي بشکل عبارت ديگر ه ب

exp1 ? exp2:  exp3 
يعني مقدار  (true آن درست يا ةشود، اگر نتيج  ارزيابي مي(exp1)كه در آن ابتدا عبارت اول 

 ةشود و مقدار عبارت شرطي برابر نتيج  ارزيابي مي(exp2)باشد، عبارت دوم ) آن غيرصفر
ارزش آن يعني  (falseولي چنانچه عبارت اول نادرست يا . ارزيابي عبارت دوم خواهد بود
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 ةشود و مقدار عبارت شرطي برابر نتيج  ارزيابي مي(exp3)باشد، عبارت سوم ) برابر صفر
 .سوم خواهد بودارزيابي عبارت 

  براي مثال عبارت .  استif...elseكوتاه دستور کنترلي شکل واقع عملگر شرطي،  در
if (x<y) 
  z = 2 ; 
else 
  z = 3 ; 

   .اين صورت نوشت توان به را مي
z = ((x<y) ? 2:  3) ; 

عملوندهاي دوم و سوم . شرط است كه بايد از نوع اسكالر باشد يبررساولين عملوند، 
دو  يكي از آن مقدار عملوند اول، فقط كه برحسب دهند عبارت را نشان مي  نهاييةنتيج

 دو اي باشند تا جايي كه از هر نوع دادهممکن است  عملوندهاي دوم و سوم .گردد مي انتخاب
 و عملوند intبراي مثال اگر عملوند دوم . نوع، براساس قوانين طبيعي تبديل، سازگار باشند

 خواهد بود doubleاينكه كدام انتخاب خواهد شد    باشد، نتيجه بدون توجه بهdoubleسوم 
 .) تبديل خواهد شدdouble انتخاب شود، به intيعني اگر (

v  كنيد كه متغير  در عبارت شرطي زير فرض ٢١ـ٤مثالi از نوع intباشد .   
(i<0) ? 0:  100 

تر از   كوچكiيعني مقدار متغير (د  بوtrueاگر پاسخ . شود  ارزيابي مي(i<0)ابتدا عبارت 
يعني اگر (در غير اين صورت .  كل عبارت شرطي مقدار صفر را خواهد پذيرفت،)صفر بود

 . را خواهد پذيرفت100قدار  كل عبارت شرطي م،)تر از صفر نباشد  كوچكiمقدار 

.  مانند مثال اول،گردند عبارات شرطي، اغلب در طرف راست دستور انتساب ظاهر مي
، مقدار عبارت شرطي به متغير واقع در طرف چپ دستور انتساب اختصاص چنين موارديدر 
 . ابدي مي

v 
v  به عبارت شرطي زير توجه کنيد ٢٢ـ٤مثال.    

 min = (i<0) ? 0:  10 ; 
وگرنه .  مقدار صفر نسبت داده خواهد شدmin منفي باشد، به متغير iدر اينجا اگر متغير 

عملگر شرطي تقدمي باالتر از عملگرهاي  .تصاص خواهد يافت اخ10 مقدار minبه متغير 
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  .پذيري آن از راست به چپ است  و شرکتدارد انتساب 
v 

v  توجه کنيد زير ةقطعه برنامبه  ٢٣ـ٤مثال.   
int a =1 , b = 2 , c = 3 ; 
c += (a > 0 && a<= 10) ? ++a:  a/b ; 

   توجه به عملگر انتساب جمع داريمشود و با   مي2در اينجا مقدار عبارت شرطي برابر 
c = 3 + 2 = 5 

 ifجاي آن اغلب از دستور ه لذا ب. دهد  اين عملگر خوانايي برنامه را كاهش ميمعموالً

elseشود  استفاده مي.  
v 

  لگر كاماعم

نحوة . دهد كه چندين عمل در يك دستور انجام شوند  اين امکان را مي","عملگر كاما  
 .نشان داده شده است ۱۸ـ۴ اين عملگر در جدول عملكرد
 

  کلي عملگر كاماشکل ١٨ـ٤جدول 

 عمل شکل عالمت عملگر

 . خواهد شدbشود، نتيجه   ارزيابي ميbشود،   ارزيابي ميa , b ; a , كاما

 
  .صورت زير استه يك روش براي استفاده از عملگر كاما ب

  متغير) = ۱عبارت , ٢عبارت (;
 ةارزيابي شود و نتيج ۲عبارت  و سپس ۱عبارت بتدا گردد كه ا ما موجب ميدر اينجا عملگر كا

و  ۱عبارت در اين گونه موارد معموالً . به متغير مورد نظر نسبت داده شود ۲ عبارت ارزيابي
  .اند با يكديگر مرتبط ۲ت عبار

v  را درنظر بگيريدر يزعبارت  ٢٤ـ٤مثال.  
a = (b=5 , b+15) ; 

 محاسبه b+15شود و سپس عبارت  قرار داده مي 5 برابر b، ابتدا عبارت مزبوردر 
 ،شود  نسبت داده ميa در پايان، اين مقدار به متغير . خواهد بود20 آن برابر ةگردد كه نتيج مي
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  . خواهد شد20 برابر aاجراي دستور مزبور مقدار يعني پس از 
v 

اين نوع كاربرد بيشتر متداول است   است كه forكاربرد ديگري از عملگر كاما در دستور 
  .شود يمو در فصل دستورهاي كنترلي بررسي 

 عملگرهاي حافظه

آنها هاي حافظه و محتواي   دهند به خانه  چند عملگر وجود دارد كه اجازه ميCدر زبان 
اين . يدي آشنا،)&يعني (س با بعضي از اين عملگرها، مانند عملگر آدر. دستيابي داشته باشيد

  .اند نشان داده شده ۱۹ـ۴گونه عملگرها در جدول 
 

 عملگرهاي حافظه ١٩ـ٤جدول 

 مثال عالمت عملگر نام عملگر

 a& & آدرس
 a* * محتوا

 a[2] [ ] عضو آرايه
 a. b .  نقطه

 p-> a  <-  پيكان راست 

  ۴ ييخودآزما
  .خواند و قدرمطلق آن را چاپ كندباي بنويسيد كه عددي را  برنامه .١
 را به (F)اي بنويسيد كه طبق فرمول زير درجه حرارت برحسب فارنهايت   برنامه. ۲

  . تبديل كند(C)لسيوس يدرجه حرارت برحسب س
C = 5/9 * (F - 32) 

   چيست ؟; y = a*b + ++a + 10 حاصل عبارت ، a = 2 و b = 5اگر . ٣
توانند   و مشخص کند آيا اين اعداد ميرديبگاي بنويسيد كه سه عدد از ورودي  برنامه. ٤

  .اضالع يك مثلث باشند يا خير
 x و محتواي متغير يد و در هر قسمت معادل بيتي زير را به ترتيب اجرا کنيدستورها. ٥

  .را مشخص سازيد
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x = 7 ; 
x = x >> 1 ; 
x = x >> 3 ; 
x = x >> 2 ; 
x = x << 1 ; 
x = x << 2 ; 

x = x ^ x ; 

  خروجي قطعه برنامة زير چيست ؟. ٦
int x = 7 , y = 8 ; 
printf ("%d" , x && y) ;  
printf ("%d" , x & y) ; 

  



  ۵فصل 
  كنترلي يدستورها

  يهدف کل
   و کاربرد آنهاC در زبان ي کنترلين دستورهايتر  با مهمييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  ن فصل،يرود پس از خواند ا از دانشجو انتظار مي

  . آشنا شودي کنترليبا کاربرد دستورها. ۱
 . را بداندwhile و کاربرد دستور يشکل کل. ۲

 .ان کندي بwhile را بداند و تفاوت آن را با -while do و کاربرد دستور يشکل کل. ۳

 . را بداندfor و کاربرد دستور يشکل کل. ۴

 . و کاربرد دستور عملگر کاما را بدانديشکل کل. ۵

 . را بداندif-else و if  ي و کاربرد دستورهايشکل کل. ۶

 . را بداندswitch و کاربرد دستور يشکل کل. ۷

 . را بداندbreakتور  و کاربرد دسيشکل کل. ۸

 . را بداندcontinue و کاربرد دستور يشکل کل. ۹

 . را بداندgoto و کاربرد دستور يشکل کل. ۱۰

  . را بداندexit و کاربرد تابع يشکل کل. ۱۱

  مقدمه
 و ساختارهاي كنترلي است و ها، استفاده از دستوردي جديسينو يکي از امکانات زبانهاي برنامه

اي برقرار   از برنامه تا موقعي كه شرط ويژهيا سازند كه قطعه  كان را فراهم مياين ام  نتيجه در
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 .شود اجرا  چندين باراست

در حالت عادي . اي از اين نوع ساختارهاست  داراي قلمرو گستردهCنويسي   زبان برنامه
اي از  موعه كه دستور يا مجنياز باشداما اگر . شود ميطور متوالي اجرا ه دستورهاي هر برنامه ب

ديگري شيوة دستورها در صورت وجود يا عدم وجود شرط يا شرايط خاصي اجرا گردند بايد 
نويسي فراهم  اي را در برنامه  كه چنين زمينهاند ساختارهاي كنترلي دستورهايي. ردکار به ب

 .كنند مي

رهاي  ساختاکهwhile _ for  و  do _ whileاند از  عبارتترين دستورهاي كنترلي   مهم
دستورهاي شرطي يا  که if و switchو دستورهاي  دهند يل مي را تشکهاي تكرار حلقه

  .exit، و  goto , ،continue ،break  و باالخره دستورهاياند گيري ساختارهاي تصميم
اغلب دستورهاي .  توجه کنيدfalse و نادرست يا trueحال به دو مفهوم درست يا  

كند تا برحسب برقراري آن شرط عملي   وجود شرط تكيه ميةنتيجر ب Cكنترلي برنامه در زبان 
. است آزمايش اين شرط مقدار درست يا نادرست ةدرواقع نتيج. انجام گيرد يا انجام نگيرد

مثالً (كنند  عنوان ارزش درستي يا نادرستي مشخص ميه اغلب زبانهاي كامپيوتري مقاديري را ب
درست ) مثبت يا منفي( هر مقدار غيرصفر Cما در زبان  ا،) براي نادرست-١ براي درست و ١
  .گردد تلقي مي falseو مقدار صفر نيز نادرست يا ) يعني شرط مورد نظر برقرار است( true يا

  .ميکن ميبررسي را  Cترين دستورها و ساختارهاي كنترلي زبان  در اين فصل، مهم

 whileدستور 
کار ه  است كه براي انجام عمليات تکراري بCن  اين دستور يكي از دستورهاي كنترلي زبا

. گردد با استفاده از اين دستور، حلقه تا موقعي كه شرط معيني برقرار باشد اجرا مي. رود مي
  .صورت زير استه كلي اين دستور بشکل 

while (condition) 
 statement ; 

اي از  توان مجموعه  مياما. كار رفته استه  فقط يك دستور بwhileدر اينجا پس از عبارت 
شود و  ، هر دستور به يك سميكولون ختم ميC در زبان م کهيگفت. كار برده  نيز ب رادستورها
که را نيز دستورهاي مركب يا بالک نامند ) يعني بيش از يك دستور(اي از دستورها  مجموعه
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 whileدستور کل شبنابراين در حالت کلي . گيرد  در داخل يك زوج آكوالد قرار ميCدر زبان 
  .خواهد بود صورت زيره ب

 while (condition) 
  {  
  statements ;  
  }  

  .دينيب ي م۱ـ۵ز در شکل ين را آننمودار كلي 
 

  
  while دستور ينمودار کل ١ـ٥شکل 

 
اين طريق است که تا موقعي كه شرط   بهwhile عملكرد دستور در ةو نحوسازوکار 

 برقرار باشد، مجموعه شود يمدر داخل پرانتز نوشته  while كليدي ةمورد نظر كه پس از كلم
شرط مورد نظر با استفاده . صورت تكراري اجرا خواهد شده  بwhile ةدستورهاي داخل حلق

كه شود  يان ميبصورت عبارت منطقي ه اي يا ب صورت عبارات رابطهه اي ب رابطهعملگرهاي از 
 داشته باشد حلقه اجرا خواهد trueور ارزش درست يا در اين صورت تا موقعي كه عبارت مزب

 .شد

v  را در روي خطوط متوالي ۱۰ اعداد صحيح صفر تا  به دو روش زيرةبرنام ١ـ٥مثال 
  .كند چاپ مي
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 دومروش    اولروش 
#include<stdio.h> 
main() 

{ 
 int number = 0 ; 
 while (number<=10) 

 printf ("%d\n", number ++); 
 } 

 #include<stdio.h> 
main() 

 { 
 int number = 0 ; 
 while (number<=10)  

{ printf("%d\n", number); 
 ++ number; 

} 
}  

v 
v  اي بنويسيد كه عدد صحيح  برنامه ٢ـ٥مثالn  را بخواند و فاكتوريل آن را حساب و با
  .دکند چاپ خود عد

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int n , i =1 , fact =1 ; 
 scanf ("%d",&n) ; 
 while (++ i <= n) 

 fact *= i ; 
 printf ("factorial of %d is %d", n , fact) ; 

 } 
v 

v  ةآراي ازر به كاراكتر  زير يك خط متن با حروف كوچك را كاراكتةبرنام ٣ـ٥مثال 
textاي  سپس با استفاده از تابع كتابخانه. خواند  ميtoupper را به حروف بزرگ  متن مزبور

  .كند تبديل و چاپ مي
#include<stdio.h> 
#define eol ’\n’ 
main () 

 { 
 char text[80] ; 
 int tag , count = 0 ; 

 /*read the text in lower case */ 
 text [count] = getchar() ; 
 while (text[count]!eol) 

 { count = count + 1 ; 
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 text[count]=getchar() ; 
 } 
 tag = count ; 
 count = 0 ; 
 while (count<tag) 

 { putchar (toupper(text[count])) ; 
 + + count ; 

 } 
 } 

 حافظه ازكه يكي براي خواندن متن  رفتهكار ه  جداگانه بwhile باال دو عبارت ةدر برنام
ر حال اگ. استو ديگري براي تبديل حرف كوچك به بزرگ و چاپ متن تبديل شده 

mathematics and statistics  عبارت شودوارد ،MATHEMATICS AND STATISTICS 
  . شود يمدر خروجي نمايش داده 

v 

 do - whileدستور  
گاهي . گيرد  حلقه در آغاز هر تكرار حلقه انجام مية آزمايش شرط براي ادامwhileدستور در 

 do-whileين كار با دستور كنترلي ا. اين آزمايش در پايان حلقه انجام شود  مطلوب است كه
  .صورت زير استه ب do-whileكلي دستور شکل . پذير است امكان

do  
 { 

 statements  
 }while (condition) ;  

 تكرار فقط شامل يك دستور باشد، نيازي به قراردادن زوج آكوالد ةکه حلق در صورتي
 سپس شرط داخل پرانتز، يعني ،گردد  اجرا ميstatementsدر اينجا اول  .نخواهد بود

condition در اين ساختار هميشه ،بنابراين. شود ي ميبررس statements حداقل يك بار اجرا 
اي يا منطقي است  در اين حالت نيز عبارت داخل پرانتز معموالً يك عبارت رابطه. د شدخواه

  .است while آن مشابه ةكه نتيج
طور طبيعي در آغاز حلقه ه ه براي اجراي حلقه، ب اغلب كاربردها، آزمايش شرط ادامدر

 .اربرد كمتري دارد كwhile در مقايسه با دستور do-whileبدين لحاظ دستور . گيرد صورت مي
   .نشان داده شده است ۲ـ۵ عملكرد اين دستور در شكل ةنحو
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  do – while دستور ينمودار کل ۲ـ۵شکل 

 
v  استفاده از دستور  با اي بنويسيد كه برنامه ٤ـ٥مثالdo - while اعداد صحيح صفر تا 

  . را در روي خطوط متوالي چاپ كند۱۰
 

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int number = 0 ; 
 do 

 printf ("%d\n", number + +) ; 
 while (number<=10) ; 

 } 
v 
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v  با استفاده از دستور اي بنويسيد كه برنامه ٥ـ٥مثال do - while عدد صحيح n را 
 .کندخواند و فاكتوريل آن را حساب و با خود عدد چاپ ب

  
#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int n , i =1 , fact =1 ; 
 scanf ("%d",&n) ; 
 do 

 fact *= i ; 
 while (+ +i<= n) ; 
 printf ("factorial of %d is %d", n , fact) ; 

 } 
v 

 forدستور 

اين دستور . است whileو شبيه به دستور  C ترين دستور حلقه در زبان  متداولforتور  دس
 عبارت ديگر .سازد  که مقدار نخستين يک شاخص را مشخص مي استشامل يک عبارت

کند و سومين عبارت شاخص را در پايان هر حلقه  چگونگي ادامه يا پايان حلقه را تعيين مي
  .دينيب يم ۳ـ۵ در شکل  رانمودار آن. دهد تغيير مي

  . شکل كلي اين دستور نيز به صورت زير است
for (expression1; expression2; expression3) statement ; 

و (کند   براي مقداردهي اولية پارامتري كه حلقه را كنترل ميexpression1در اينجا 
کند كه  رط را معرفي مي يك شexpression2. رود يبه كار م) شود  ناميده ميindexشاخص يا 

 نيز براي تغيير مقدار پارامتري كه در expression3د و بايد براي ادامة اجراي حلقه صادق باش
 عبارت expression1معموالً . رود ي اختصاص داده شده به كار مexpression1آغاز به 

ا ي يذارگي عبارت جاexpression3اي و   عبارت منطقي يا رابطهexpression2جايگذاري، 
unary expressionاست . 

 ارزيابي expression2گردد قبل از هر گذر در داخل حلقه،   اجرا ميforه دستور وقتي ك
 forبنابراين دستور . گردد  در پايان هر گذر ارزيابي ميexpression3اما . شود و آزمايش مي
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  forنمودار دستور  ۳ـ۵شکل 

 
  . معادل دستورهاي زير است

expression1 ; 
while (expression2) 

 { 
 statements 
 expression3 ; 

 } 
که   يعني تا هنگامي، مساوي صفر نباشدexpression2که مقدار  زماني حلقه تا اجراي

 . باشد، ادامه خواهد داشتtrue برقرار و يا expression2شرط معرفي شده با 

v  با استفاده از دستور  ٦ـ٥مثالforرا ۱۰ كه اعداد صحيح صفر تا اي بنويسيد  برنامه 
 .روي خطوط متوالي چاپ كند

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int number ; 
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 for (number=0 ; number<=10 ; + + number) 
 printf ("%d\n", number) ; 

 } 
 است كه در داخل پرانتز expression شامل سه forدر اين برنامه اولين خط در دستور 

دومين . دهد  اختصاص ميnumber مقدار صفر را به متغير expressionاولين . اند قرار گرفته
expressionكند كه تكرار حلقه تا هنگامي كه مقدار فعلي   بيان ميnumber تجاوز نكرده ١٠ از 

 را يك number پس از هر بار گذر حلقه، مقدار expressionسومين . باشد ادامه خواهد يافت
  .هدد واحد افزايش مي

v 

كار برده شود، ه  بfor مربوط به دستور expression هر سه از نظر دستوري نياز نيست
 حذف هر ةنتيج .است الزامي expressionكار بردن سميكولون مربوط به هر ه اگرچه ب

expressionاگر آغازين كردن و يا تغيير شاخص يا هر دو به . طور كامل فهميده شوده  بايد ب
درصورتي .  هاي اول و سوم حذف گردندexpressionام گيرد، ممكن است طريق ديگري انج

 درنظر گرفته خواهد شد و در true دوم حذف گردد، ارزش آن مقدار ثابت expressionكه 
صورت نامتناهي ادامه خواهد يافت مگر اينكه خروج از حلقه به طريق ه نتيجه تكرار حلقه ب

 هر سه forدر اغلب كاربردهاي دستور . ددبيني گر  پيشreturn يا break دستور باديگري مثالً 
expression شود مي استفاده. 

v  با استفاده از دستور  ٧ـ٥مثالforاي بنويسيد كه عدد صحيح   برنامهn وخواندب را  
  .کندفاكتوريل آن را حساب و با خود عدد چاپ 

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int n , fact =1 ; 
 scanf ("%d", &n) ; 
 for (i=2 ; i<=n ; ++i) 

 fact = fact * i ; 
 printf ("factorial of %d is %d", n , fact) ; 

 } 
v 

v  امتحاني دانشجويان كالسهاي مختلف را  يها نمرهاي بنويسيد كه  برنامه ٨ـ٥مثال
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  كالسها و تعداد دانشجويان هرتعداد كالس. کند معدل هر كالس را حساب و چاپ  وخواندب

 .از طريق دستگاه ورودي خوانده شود
#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int n , count , loops , loopcount ; 
 float x , average , sum ; 
 scanf("%d",&loops) ; 

 /*outer loop*/ 
 for (loopcount=1 ; loopcount<=loops ; ++ loopcount) 

 {  
 sum = 0 ; 
 printf("\n class number %d \n how many numbers?", loopcount) ; 
 scanf ("%d",&n) ; 
 for (count=1 ; count<=n ; + +count)  

/* inner loop */ 
 { 

 scanf ("%f",&x) ; 
 sum += x ; 

 }  /*end of inner loop*/ 
 average = sum / n ; 
 printf("\n the average is %f\n", average) ; 

 }  /*end of outer loop*/ 
 } 

ند كه در اين روكار ه ب ١صورت تودرتوه توانند در يکديگر قرار گيرند يعني ب ها مي حلقه
عبارت ديگر دو حلقه نبايد ه ب.  بيروني احاطه گرددة داخلي بايد كامالً توسط حلقةحالت حلق

 فوق از ةبرنام .شوداي كنترل  شاخص جداگانهبا همچنين هر حلقه بايد . کننديكديگر را قطع 
و بر اساس آن شود  يم خوانده (loops)در آغاز تعداد كالسها . قه تشكيل شده استدو حل

هر بار در داخل . شود گردد يعني به ازاي هر كالس يك بار اجرا مي  بيروني تكرار ميةحلق
، سپس تعداد دانشجويان يا تعداد شود يم مساوي صفر قرار داده sum بيروني، متغير ةحلق
 دروني به تعداد دانشجويان كالس مورد ةپس از آن حلق. شود وانده مي خnاي امتحاني ه نمره
 افزوده sum امتحاني يك دانشجو خوانده و به ةشود كه در هر تكرار نمر  اجرا ميnنظر 

آيد  دست ميه هاي امتحاني كالس ب  دروني، جمع نمرهةهر بار پس از كامل شدن حلق. شود مي

 
1. nested loops 
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  .شود  چاپ ميوحساب  averageمعدل كالس با نام كه سپس 
v 

 عملگر كاما 

و به دو است باينري  يعملگر عملگراين . مطالبي بيان شد ۴در خصوص اين عملگر در فصل 
ه دهد که در آن بايد فقط يک عبارت ب  ظاهر شدن در موقعيتهايي را ميةعبارت مختلف اجاز

 C عملگرهاي زبان  و در مجموعهكند  كاما از چپ به راست عمل ميعملگر همچنين .رودکار 
  اند از هاي آن عبارتعملوند .کمترين تقدم را دارد

expression1, expression2 
  .شود مي محاسبه expression2سپس و  expression1 بتدا ااينجادر 

شکل ه را ب پردازش چندين انديس ةجازد و اروكار ه  بforدستور در ممکن است كاما 
 .سازد شکل همزمان فراهم ميه  براچند متغير  ةاوليدهي مقدارهمچنين امکان . دهد يکجا مي

   .استشکل زير ه  با توجه به عملگر کاما بforحالتهاي مختلف دستور 
for (expression1 ; expression2 ; expression3) 
for (expression1A , expression1B ; expression2 ; expression3) 
for (expression1 ; expression2 ; expression3A , expression3B) 

v  زير توجه کنيدة به برنام٩ـ٥مثال .   
#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int i , n , sum ; 
 scanf("%d", &n) ; 
 for (sum = 0 , i = 1 ; i<n ; sum+= i , ++i) ; 

 printf ("\n %d", sum) ; 
 } 

همانطور که مالحظه . دکن مياپ چو محاسبه را  n تا ١مجموع اعداد صحيح اين برنامه 
همچنين در انتهاي .  است استفاده شدهforکنيد در اينجا دو بار از عملگر کاما در دستور   مي

 محاسبه شد، sumيعني پس از پايان حلقه که مقدار  .کار رفته استه  سميکولون بforدستور 
  .شود  منتقل ميprintfرل برنامه به دستور کنت

v 
است که براي تفکيک متغيرها، اعالن متغيرها و آرگومانهاي توابع از الزم به توضيح 
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  . را با عملگر کاما اشتباه کرد شود که نبايد آن کاراکتر کاما استفاده مي

 if-else و ifدستور 

 ةانجام آزمون منطقي و برگزيدن يکي از دو حالت ممکن که به نتيج دستورهاي شرطي براي 
گردند تا در  ر اين دستورها موجب ميگعبارت ديه ب. شود مي آزمون بستگي دارد استفاده

اي از دستورها اجرا گردند و يا در صورت وجود  صورت وجود شرط يا شرايطي، مجموعه
 ديگري از ةصورت عدم وجود آن، مجموعشرط يا شرايطي، يك مجموعه از دستورها و در 

  .يز مي نامنداين دستورها را ساختارهاي تصميم ن .دستورها اجرا شوند
صورت ه  بifترين شکل دستور   ساده. رود يمكار ه ب if-elseو ifصورتهاي   به ifدستور 

   .زير است
if (condition) 

 statement ; 
صورت زير خواهد ه  بifدستور  شکلباشد، درصورتي كه بيش از يک دستور مورد نظر 

 .بود
if (condition) 

 { 
 statements ; 

 } 
 ة كه پس از كلم،گردد كه شرط مورد نظر دستورها درصورتي اجرا مي ifشکل دو در هر 

حال پس از پايان  در هر.  در داخل يك زوج پرانتز بيان شده است، برقرار باشدifكليدي 
ه شرط مورد نظر ممكن است ب. گردند  اجرا ميifرهاي پس از ساختار ، دستوifاجراي ساختار 

باشد، ) يا عدد غيرصفر (true آن ةدد كه در اين صورت اگر نتيجصورت عبارت منطقي بيان گر
گردد و سپس كنترل به اولين دستور بعد از  داخل زوج آكوالد اجرا مي يدستورهاباز هم 
باشد، مشابه حالت ) يا عدد صفر (false آن نادرست يعني ة و اگر نتيج؛يابد  انتقال ميifساختار 

  .يابد  انتقال ميifساختار شرطي كنترل مستقيماً به بعد از 
   .صورت زير استه ب if-elseشکل کلي دستور 

if (condition) 
 { 

 statements1; 



  ٨٧   ي کنترليدستورها: ۵فصل 
  

} 
else{ 

 statements2 ; 
 } 

next statement ;  
 عبارت شرطي يا عبارت منطقي است كه اگر شرط مورد نظر conditionدر اين حالت 
درست باشد، دستورهاي داخل زوج آكوالد اول اجرا  عبارت منطقي ةبرقرار باشد يا نتيج

يابد وگرنه دستورهاي داخل زوج آكوالد دوم   انتقال ميnext statementگردد و كنترل به  مي
  .يابد  انتقال ميnext statementشود و باز هم كنترل به  اجرا مي

 يا if از اگر دستورهاي بعد .نشان داده شده است ۴ـ۵شکل هر دو ساختار در نمودار 
elseساختار .  نخواهد بوديازي بيش از يك دستور نباشد، به استفاده از زوج آكوالد نif را 
 به صورت else و هم if صورت هم توان به صورت تودرتو نيز به كار برد كه در اين مي

  .شوند يتودرتو تا هرچند سطح كه منطق برنامه نياز داشته باشد تكرار م
 v  اي بنويسيد كه متني را بخواند و تعداد محلهاي خالي، ارقام،  برنامه ١٠ـ٥مثال

  .هاي موجود در آن متن را بشمارد و چاپ کند حروف، پايان خط و جمع ساير نشانه
#include<stdio.h> 
main() 

 { 
 int c , blank_cnt , digit_cnt , letter_cnt , n1_cnt , other_cnt ; 
 blank_cnt=digit_cnt=letter_cnt=n1_cnt=other_cnt= 0; 
 while ((c=gethar())!=EOF) 
 if (c= =’ ’) 

 ++ blank_cnt ; 
 else if (’0’<=c&&c<=’9’) 

++ digit_cnt ; 
 else if (’a’<=c && c<=’z’ | | ’A’<=c && c<=’Z’) 

 ++ letter_cnt ; 
 else if (c= =’\n’) 

 ++n1_cnt ; 
 else 

 ++ other_cnt ; 
 printf ("\n%12s %12s %12s %12s %12s %12s","blanks","digits", 

 "letters","lines","others","totals") ; 
 printf("\n\n %12d %12d %12d %12d %12d %12d 

 \n\n" , blank_cnt , digit_cnt , letter_cnt , n1_cnt , other_cnt , 
 blank_cnt + digit_cnt + letter_cnt + n1_cnt + other_cnt) ; 

 } 
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v 

 

  
 

 

  if – else و ifنمودار دو ساختار  ۴ـ۵شکل 

  
v  را بخواند و تشخيص دهد كه ياسكي كاراكترکد اي بنويسيد كه  برنامه ١١ـ٥مثال 

، كنترل digit، رقم يا new line، خط جديد يا EOFكدام يك از كاراكترهاي پايان فايل يا 
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کد  كه ۳۲ است و قابل چاپ نيستند و ۳۲از تر  اسكي آنها كوچكکد كاراكترهايي كه (كاراكتر 
’  ’سكي کد اسكي كنترل كاراكترها از ا  کداست، پس’  ’خالي يا سكي كاراكتر فضاي ا

 .ندي، حروف بزرگ، حروف كوچك و يا ساير كاراكترها)تر است كوچك
#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int ch ; 
 printf("please enter a character?") ; 
 ch = getchar() ; 
 if (ch= = EOF) 

 printf("\n end of file found\n") ; 
 else 

 if (ch= =’\n’) 
 printf("\n new line character\n") ; 

 else 
 if (ch<’ ’) 

 printf("\n control character %d \n", ch) ; 
 else 

 if ((ch>=’0’) && (ch<=’9’)) 
 printf("\n character %c is a digit\n", ch) ; 

else 
 if ((ch>’A’) && (ch<=’Z’)) 

 printf("\ncharacter %c is upper-case\n", ch)) ; 
else 

 if ((ch>=’a’) && (ch<=’z’)) 
 printf("\n character %c is lower-case\n", ch) ; 

else 
 printf("\n other printable character %c \n", ch) ; 

 } 
v 

 switchدستور 
گردد كه گروه مشخصي از دستورها بين چندين گروه از  ين ساختار يا دستور موجب مي ا

اين انتخاب بستگي به مقدار فعلي يك عبارت خواهد داشت كه در . دستورها انتخاب گردد
switchدر دستور م کهيگفتقبالً .  منظور شده است if-else، بر اثر وجود يا عدم وجود شرط 

عبارت ديگر در اينجا ه ب. گردد دو مجموعه دستورها انتخاب و اجرا مي، يكي از )يا شرايطي(
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شرط مورد نظر،  يبررس ةحداكثر دو انشعاب يا دو شاخه وجود دارد كه بايد فقط بر اثر نتيج

سازد كه از  اين امكان را فراهم مي switchدستور . يكي از آن دو شاخه يا مسير انتخاب گردد
 ةفقط يكي انتخاب گردد كه قانون انتخاب را نتيج) از دو شاخهبيش (هاي متعدد  بين شاخه

 چندين انشعاب ةبنابراين، اين دستور اجاز. كند  تعيين ميswitchارزيابي عبارت ذكر شده در 
  .دهد مي

   .صورت زير استه  بswitch كلي ساختار شکل
switch(expression) 
{ 

 case exp1:  statements 1 
 break ; 

 case exp2:  statements 2 
 break ; 

.... 

....  
 case exp n:  statements n 

 break ; 
 

 default:  statements  
 break ;  

} 
 در داخل switch كليدي ة كه پس از كلمexpression عبارت يا ة نتيجswitchدر دستور 

 ستممکن ا expressionدر ضمن . يك زوج پرانتز قرار دارد يك عدد صحيح خواهد بود
 . آن كاراكتر است اسكيکد ارزي دارد كه  كاراكتر نيز باشد زيرا هر كاراكتر نيز مقدار صحيح هم

statement ًمرکب استي دستورمعموال  .breakبراي خروج از دستور است .  
  .نشان داده شده است ۵ـ۵شکل  در switch ساختار نمودار

شود  اين دستور اجرا مي بدين شکل است كه وقتي switchنحوة عملکرد ساختار 
سپس نتيجة آن از باال به پايين به . شود  محاسبه و ارزشيابي ميswitchعبارت ذكر شده در 

اگر نتيـجة . شود مقايسه مي exp 1 , exp 2 ,... , exp n يعني caseترتيب با مقدار ذكر شده در 
د، دستورهاي ذكر شده در  هاي مزبور برابر باشcaseمقايسه با هركدام از مقادير ذكر شده در 

 انتقال switchگردد و كنترل اجراي برنامه به اولين دستور پس از ساختار   اجرا ميcaseآن 
هاي متوالي case با هيچ يك از مقادير ذكر شده در switchچنانچه مقدار ذكر شده در . يابد مي



  ٩١   ي کنترليدستورها: ۵فصل 
  

  .گردد اجرا ميفرض   به عنوان پيشdefaultيكسان نباشد، مجموعه دستورهاي مربوط به 
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 switchنمودار ساختار  ۵ـ۵شکل 

بنابراين چنانچه حالت .  دلخواه استdefault استفاده از حالت switchدر دستور 
default به كار برده نشود و مقدار عبارت switch در مقابله با مقادير ذكر شده در case هاي
بد و كنترل برنامه به اولين دستور يا  خاتمه ميswitchنباشد، دستور ) همسان( مساوي  متوالي
  .يابد  انتقال ميswitchبعد از 

 فقط مقادير صحيح يا كاراكتر را switchم، عبارت ذكر شده در ي گفت.يادآوري مهم
اي و منطقي استفاده كرد؛  توان در آن از عبارت رابطه  نميifبنابراين برخالف دستور . رديپذ يم

اي و منطقي را نيز   عبارات رابطهifكند، اما   را تست مي فقط تساويswitchبه عبارت ديگر 
 switchتوان دستور  توان گرفت آن است كه در حالت كلي نمي اي كه مي نتيجه. كند ارزيابي مي

  . انشعاب تصور كردm براي if-elseيافتة دستور  را حالت تعميم
 در واقع شکل  براي پردازش فرامين صفحه كليد بسيار مناسب است وswitchدستور 

  . استif-elseاي از دستور  تغييريافته
v  با استفاده از دستور   زيرة برنام١٢ـ٥مثالswitch را از ورودي دريافت ٩ تا ٠ ارقام 

  .دهد و آنها را با حروف نمايش مي کند يم
#include<stdio.h> 
main () 
{ 

 char digit ; 
 digit = getchar() ; 
 switch (digit) 

 { 
 case 0:  printf ("zero") ; 

 break ; 
 case 1:  printf ("one") ; 

 break ; 
 case 2:  printf ("two") ; 

 break ; 
 case 3:  printf ("three") ; 

 break ; 
 case 4:  printf ("four") ; 

 break ; 
 case 5:  printf ("five") ; 

 break ; 



  ٩٣   ي کنترليدستورها: ۵فصل 
  

 case 6:  printf ("six") ; 
 break ; 

 case 7:  printf ("seven") ; 
 break ; 

 case 8:  printf ("eight") ; 
 break ; 

 case 9:  printf ("nine") ; 
 break ; 

default:  printf("it is not digit"); 
 } 

} 
v 

v  با استفاده از دستور   زير ةبرنام ١٣ـ٥مثالswitch متغير كاراكتري colorكه معرف  را 
شود در خروجي   که با آن حرف آغاز مي راو رنگيکند  يميد دريافت  كل رنگ است از صفحه

  . کند چاپ مي
#include<stdio.h> 
main () 
{ 

 char color ; 
 color = getchar() ; 
 switch (color) 

 { 
 case ’Y’: printf ("Yellow") ; 

 break ; 
 case ’B’: printf ("Black") ; 

 break ; 
 case ’W’: printf ("White") ; 

 break ; 
 case ’R’: printf ("Red") ; 

 break ; 
 case ’G’: printf ("Green") ; 

 break ; 
default:  printf("error"); 

 } 
} 

شکل زير ه  را با دستور خواندن متغير از ورودي بswitchتوان دستور  در اين برنامه مي
   .ترکيب کرد

switch (color=getchar()) 
گونه موارد  در اين. گيرد ي چندين حالت مختلف يك نوع عمل انجام ميدر مواردي برا
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  .  مشخص كنيمcaseتوانيم همان دستورها را با چندين ثابت  مي

v 
v  ديکن زير توجه ةبه قطعه برنام ١٤ـ٥مثال.   

switch (ch) 
{ 

 case 'a':  
 case 'b':  x = x + 1 ; 

 break ; 
 case 'c':  
 case 'd':  
 case 'e':  x = x + 2 ; 

 break ; 
 default:  x = x + 3 ;  

 break ; 
} 
v 

  breakدستور 
 براي خارج breakدستور . کنند اين دو دستور مسير معمولي و ثابت كنترل را تغيير يا قطع مي

در واقع كنترل را به پايان . شود ها استفاده مي   و يا پايان دادن حلقهswitchشدن از دستور 
که دستور  در صورتي. دهد كار برده شده است انتقال ميه  در داخل آن بbreakه ساختاري ك

 کنترل به محض رسيدن به رود،كار ه  بdo-while و while وforهاي  مزبور در يکي از حلقه
breakها در   بنابراين، اين روش براي پايان دادن به حلقه. شود  بالفاصله از حلقه خارج مي

  .رايط خاص مناسب استصورت بروز خطا يا ش
v  کنيد زير توجه ةبه قطعه برنام ١٥ـ٥مثال.   

while(1) 
 { ch = getchar() ;  

 if (ch = = '@') 
 break ;           /* exit loop */ 

 printf ("%c ", toupper(ch)) ; 
 }  

 ة موجب خروج از حلقbreak از ورودي خوانده شود، دستور @که کاراکتر  در صورتي
  . صورت حلقه ادامه خواهد يافت در غير اين. گردد  ميwhileنهايت   بي



  ٩٥   ي کنترليدستورها: ۵فصل 
  
v 

   .صورت زير استه  بbreakكلي دستور شکل کنيد   طور که مالحظه مي همان
break ; 

  . است آمده۶ـ۵در شکل  عملکرد اين دستور ةنحو
  

 

  breakنمودار دستور  ۶ـ۵شکل 

 
براي انتقال کنترل به خارج از  breakور هاي تو در تو، دست الزم به ذکر است که در حلقه

  .رود حلقة داخلي به کار مي

  continueدستور 
در واقع . رود ين دستور به منظور عبور جانبي از کنار ساير مراحل جاري حلقه به کار ميا
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. گردد شود و بالفاصله تكرار بعدي حلقه آغاز مي يباقيماندة تکرار جاري حلقه ناديده گرفته م

 breakيابد و از اين جهت با دستور   رسد خاتمه نمي   ميcontinueني که به دستور حلقه زما
 به كار رود و for , do-while , whileاين دستور ممکن است با ساختارهاي . تفاوت دارد

  . شکل كلي آن به صورت سادة زير است
continue ; 

   . است۷ـ۵شکل صورت ه  عملکرد اين دستور بةهمچنين نحو
  

 

  continueنمودار دستور  ۷ـ۵کل ش

  
v  با استفاده از دستور   زير ةبرنام ١٦ـ٥مثالcontinue، n خواند و  يم عدد از ورودي

 .کند مجموع اعداد مثبت را محاسبه مي
#include<stdio.h> 
main () 



  ٩٧   ي کنترليدستورها: ۵فصل 
  

 { 
 int n , i , x , sum = 0 ; 
 printf("how many numbers? ") ; 
 scanf("%d", &n) ; 
 for (i=1 ; i<n ; + + i) 

 { 
 scanf ("%d", &x) ; 
 if (x<=0)  

 continue ;  
 sum += x ; 

 } 
 printf ("\n sum = %d \n", sum) ; 

 } 
v  

 gotoدستور 

و کنترل را به قسمت ديگري از برنامه دهد  يماين دستور ترتيب طبيعي اجراي برنامه را تغيير 
يافته در زبان  سازي ساخت و اصول برنامهاست بدون شرط در واقع انتقال كنترل . کند منتقل مي

C  نويسي   در برخي زبانهاي برنامه. شود رو استفاده از آن توصيه نمي  از اين.کند ميرا لغو
صورت زير ه  كلي اين دستور بشکل. اي دارد رترن و بيسيک کاربرد گستردهوقديمي مثل ف

   .است
goto label ; 

 شود را كه بايد اجرا يا ي است كه محل انتقال يا محل دستور بعديا  شناسهlabelكه در آن 
 پس از .باشدداشته  label هدف بايد ة محل انتقال كنترل يا جمل،بنابراين. دهد نشان مي

   .صورت زير استه آن بشکل . رود کار ميه برچسب عالمت دو نقطه ب
label:  statement 

v  کنيد زير توجه ةبه قطعه برنام ١٧ـ٥مثال.   
{ 
--------- 
--------- 
goto msg ; 
--------- 
--------- 
} 
msg:  printf("\n please try again") ; 
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v 

عنوان مثال در ه ب. کند و کار را ساده مياست  مفيد gotoاما گاهي استفاده از دستور 
  معموالًابدي تودرتو به خارج انتقال ةاز درون دو حلق که نياز باشد كنترل برنامه  صورتي

  . خواهد بودgotoترين حالت استفاده از دستور   ساده
v  که زوج باشد  در صورتي. خواند يم زير عددي صحيح از ورودي ةبرنام ١٨ـ٥مثال

  .شود صورت از برنامه خارج مي  در غير اين،دهد  نمايش مي راپيغام مناسب
#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int n ; 
 scanf("%d", &n) ; 
 if (n % 2 = =0) 

 goto even ; 
 else 

 goto odd ; 
 even:  printf("even number.\n") ; 
 exit(1) ; 
 odd:  exit (0); 

} 
v 

  exitتابع 

اين تابع . بخشد ي را خاتمه مو كل برنامهکند  يم طور كامل قطع ه  اين تابع اجراي برنامه را ب
شود و بر خاتمه   با آرگومان صفر فراخواني مي استاندارد وجود دارد معموالًةكه در كتابخان

  .اما آرگومانهاي ديگري نيز دارد. كند ميداللت پذيرفتن طبيعي برنامه 
 براي اجراي برنامه برقرار نباشد و يزماني است كه شرط خاص exit كاربرد متداول

  .شود اجراي برنامه قطع 
v  زير توجه کنيدةبه قطعه برنام ١٩ـ٥مثال .   

{  
.... 
 if x<5  

 exit (0); 
....  



  ٩٩   ي کنترليدستورها: ۵فصل 
  
} 
v 

  ۵ ييخودآزما
  . را محاسبه و چاپ كند١٠ تا ١اي بنويسيد كه جدول ضرب اعداد  برنامه. ١
 موجود (blank)اي بنويسيد كه يك سطر متن را بخواند و تعداد محلهاي خالي  برنامه. ٢

  .در آن را تعيين و چاپ كند
اي بنويسيد كه  برنامه. رصد در سال داريم د١٦ ريال با سود بانکي ٥٠٠٠٠٠موجودي . ٣

  .براي پنج سال متوالي موجودي را در پايان هر سال محاسبه و چاپ كند
اي بنويسيد كه كاراكتري را از طريق ورودي بخواند و تعيين كند كه آيا كاراكتر  برنامه. ٤

وف بزرگ ، خط جديد، رقم، حروف كوچك، حر)پايان فايل (EOFمزبور يكي از كاراكترهاي 
  .يا از كاراكترهاي ديگر است

؛ ٦هاي خود باشد را عدد كامل نامند، مانند عدد  عليه مساوي مجموع مقسومي که عدد. ٥
و تعيين كند كه آيا   صحيح و مثبت را بخواندياي بنويسيد كه عدد برنامه. 1 + 2 + 3 = 6يعني 
  .عدد كامل است يا نهاين 

 . رت زير تعريف شده استناچي به صوفيبودر رياضي، سري . ۶
1 1 2 3 5 8 13 … 

 هر جمله برابر است با ها هدر مورد بقية جمل.  است١كه در آن دو جملة اول و دوم برابر 
 سري مزبور و مجموع آنها ده اول تا يها هاي بنويسيد تا جمل برنامه.  قبلي آنةمجموع دو جمل

  .را محاسبه و چاپ كند
) جمع، تفريق، ضرب و تقسيم(ر عمل اصلي ماشين حساب  بنويسيد که چهايا برنامه. ٧
  .دهد را انجام 
 ة معدل كالس، نمر وخواندب نفر دانشجو را n اي بنويسيد كه نمرات امتحاني برنامه. ٨

  . چاپ كندوامتحاني شاگرد اول و شاگرد آخر كالس را تعيين 
 را محاسبه و n تا ١رد  فداي بنويسيد که مجموع اعداد زوج و نيز مجموع اعدا برنامه. ٩

  .چاپ کند
 



  ۶فصل 
  حافظه کالس وتوابع 

  يهدف کل
 C يها  و حافظهargv و argc ي خط فرمان، آرگومانهاي با توابع، پارامترهاييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  ن فصل،يرود پس از مطالعة ا از دانشجو انتظار مي

  .ف کنديتابع و انواع آن را تعر. ١
 .ان کندي را بيف تابع فرعي تعريايمزا. ٢

 .هندة هر تابع را بشناسدد ليعناصر تشک. ٣

 .ان کندي را بreturnکاربرد دستور . ٤

 . تابع را بشناسدينحوة فراخوان. ۵

 .ان کنديه به تابع را بيروش انتقال آرا. ۶

 .ان کنديکند ب افت مييه دريگر آرا  که اشارهيف پارامتري تعريروشها. ۷

 . را بشناسديا خودگردي يتوابع بازگشت. ۸

 . فرمان را بشناسد خطيپارامترها. ۹

 . را بشناسدargv و argc يآرگومانها. ۱۰

 .ان کندي و پاسکال را بC توابع در يتفاوت فراخوان. ۱۱

 . را بشناسدي عموميرهاي و متغيا خصوصي ي محليرهايمتغ. ۱۲

  .ک را شرح دهدي حافظه و کاربرد هرکالس. ۱۳
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 مقدمه

 سازي هر اص، برنامة مورد نظر براي پيادهخ يسينو برنامهدر حالت كلي و بدون توجه به زبان 
 پيمانه يا ماژول. نديگورويه  پاسكال به آنها تابع يا  در زبان.گويند زيربرنامه را ماژولا يمانه يپ

تابع قطعه . توان يك تابع نوشت سازي هر ماژول مي  يعني براي پياده؛دن تابع نامC در زبان را
نويسي تکراري   دهد و موجب جلوگيري از برنامه ام مياي کامل است که کار معيني انج برنامه

 .شود ها مي  در بين برنامه

اي از يك يا چندين تابع است كه يكي و فقط يكي  ، مجموعهC هر برنامه در زبان ميگفت
. شوند بندي مي توابع به دو گروه دسته. اند و بقيه تابع فرعياست  main اياز آنها تابع اصلي 
، C  استانداردةكتابخان.  نامند١اي اند و آنها را توابع كتابخانه  پيش تعريف شدهيك سري توابع از

ها و  اي غني از اين گونه توابع دارد كه محاسبات رياضي، انجام عمليات روي نوشته مجموعه
جز آن را هاي گرافيكي و  كاراكترها، انجام عمليات ورودي و خروجي، انجام عمليات در زمينه

، Cهاي ديگر  طور گونه  و همينCتوربو . ميکن يمبررسي را ترين آنها   كه متداولدبه عهده دارن
وجود . ميکن يم نيز به اختصار بررسي  راكه آنهادارند تري  هاي گسترده از اين لحاظ كتابخانه

 توانمندي آنها را وکند  يمتر  نويسان را ساده  تعريف شده كار برنامه گونه توابع از پيش اين 
 .برد هاي كارآمد باال مي  نوشتن برنامهبراي

، مشابه ساير زبانهاي C. ندک مينويس تعريف  برنامهرا گروه ديگر از توابع فرعي 
عنوان ه هايي را ب نويس، برحسب سليقة خود، زيربرنامه دهد كه برنامه ، اجازه ميسيينو برنامه

. بع اصلي و يا ساير توابع فراخواندتابع فرعي طراحي كند و آنها را برحسب نياز در برنامه يا تا
 طراحي شده  صورت ماژوله  بزرگ را بيا دهد كه برنامه امكان ميس ينو برنامهاين شيوه، به 

، براي هر قسمت يك کندتري تجزيه   يعني كار يا پروژة مورد نظر را به قسمتهاي كوچكکند؛
هد و برحسب لزوم آنها را تابع بنويسد و آنها را به كمك تابع اصلي به يكديگر پيوند د

  . فراخواند
اي از توابع،  صورت مجموعهه ، يعني بشده  اي يا ماژول صورت پيمانهه طراحي برنامه ب

  : ند ازا ترين آنها عبارت مزايايي دارد كه مهم
 

1. library functions 



  ١٠٣توابع و کالس حافظه   : ۶فصل 
 

   مجدد از تابعة استفادامکانـ 
  شدن كنترل و خطايابي  ـ ساده 

  ح آنانجام تغييرات در برنامه و اصالامکان ـ 
   .برنامه يك نوشتن متعدد در نويسان برنامه همكاري امكان ـ

  .ميکن يمبررسي را  در اين فصل ايجاد و کاربرد توابع 

 نحوة تعريف تابع 

گردد كه فقط يكي از آنها تابع   از يك يا چندين تابع تشكيل مي C ة هر برنامميگفتچنانکه 
 :  استزيرعناصر طور كلي هر تابع شامل ه ب. استاصلي 

تابع بايد از لحاظ .  نوع تابع و آرگومانهاي تابع است كه شامل نام تابع،١ عنوان تابع-
د كه تابع چه نوع مقداري را کن مي مشخص شود و که قبل از نام آورده ميشود توصيف  نوع

فت  يك جونرنام تابع و ددنبال ه بکه تابع آرگومان داشته باشد   در صورتي.گرداند برمي
آرگومانها  .همچنين نوع هر آرگومان نيز بايد اعالن شود. شود درج مي، آرگومانهاي تابع پرانتز

توان   تعريف نوع را مي،گرداند اگر تابع مقدار صحيح برمي. شوند ويرگول از هم جدا ميبا 
دنبال نام آن ه  يک جفت پرانتز خالي ب،که تابع آرگومان نداشته باشد در صورتي. حذف کرد

 .آيد  مي

 : شامل موارد زير استکه   تابعةبدن -

عبارت ه و ب كه جزء آرگومانهاي تابع نباشد  را هر متغيري.٢ متغيرهاي محلياعالن) الف
 بايد در آغاز تابع پس از عنوان تابع اعالن ود ن مخصوص خود تابع باشد متغير محلي نامديگر
  .شوند شناخته نمي متغيرهاي محلي خارج از تابع .گردد

 و شود اين قسمت واقع ميدر دستورهاي اجرايي و  متن تابع .اير دستورهاي تابعس) ب
شكل  .استشامل دستورهاي محاسباتي، دستورهاي کنترلي و حتي دستور فراخواني خود تابع 

   .دهد  عناصر يك تابع را نمايش مي١ـ٦
 . رود ير مشود، اصطالح آرگومان به كا وقتي كه تابعي در داخل تابع اصلي فراخواني مي

 
1. function heading 
2. local variables declaration 
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   تابعيعناصر اصل ۱ـ۶ شکل 

  
 .رود يولي در خود تابع فرعي، يعني در تعريف تابع فرعي، اصطالح پارامتر به كار م

   returnدستور 
 را ياگر نياز باشد كه تابع مقدار .شود ميستفاده  اreturn دستور ازخروج از تابع  براي 

بود كه اول مقدار آرگومان آن به نام تابع  داراي آرگومان خواهد returnبرگرداند دستور 
تابع (به تابع اصلي ) تابع فراخوانده شده(يابد، سپس كنترل از تابع فرعي  اختصاص مي

  .گردد برمي) آنفراخوانندة 
 تابع مقداري را برنگرداند و نقش آن فقط انجام عمل خاصي باشد، که در صورتي

ن فقط خروج از تابع و انتقال كنترل به تابع  آرگومان نخواهد داشت و نقش آreturnدستور 
  . آن خواهد بودةفراخوانند
v  فرعي تابع زير ة قطعه برنام١ـ٦مثال F1تابع اصليدهد كه مقداري را به   را نشان مي 

برگردانده  ياصلبه تابع است  5 كه برابر xدر اينجا مقدار . گرداند  آن برمي)ة فراخوانندةبرنام(
در خروجي  5 مقدار printfدستور با و سپس  ابدي يم اختصاص a به متغيرشود و در آنجا  مي

  .شود چاپ مي
   

  تابع اصلي   يتابع فرع
F1() 

 {.  
 x = 5 ; 
 retun (x) ;  

 } 
  

  main() 
 {.... 

 a = F1() ; 
 printf("%d", a) ; 

 } 

 v 
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 يك مقدار را به تواند فقط مييعني . تواند شامل يک عبارت باشد تنها مي returnدستور 
چنانچه نياز باشد كه بيش از يك مقدار به تابع فراخواننده .  آن برگرداندةتابع فراخوانند

   .گرها استفاده کرد  از اشارهبازگردانده شود، بايد 
. دارند که هر کدام يک عبارت متفاوت  استreturnتعريف تابع شامل چند دستور 

  .کنند   احتياج پيدا ميreturnاند اغلب به چند   توابعي که داراي انشعابهاي چندگانه
v   آورد و در خروجي چاپ  يمدست ه تابع زير ماکزيمم دو عدد صحيح را ب ٢ـ٦مثال

  .کند مي
Maximum(int x , int y) 
{ int z ; 
  z = (x>=y) ? x:  y ; 
  printf("%d" , z) ; 
  return ; 
} 

نويسي صحيح و اصولي    کرد اما در برنامه را حذفreturnتوان دستور  در اين تابع مي
 به انتها برسد ،برخورد کند return بدون آنکه به دستور ياگر تابع. گيرد  کار انجام نمي اين

در  . بدون آنکه هيچ اطالعاتي برگرداند،گردد   برنامه برميةدکنترل به سادگي به دستور فراخوانن
 خالي استفاده شود تا هم منطق برنامه returnور شود که از يک دست گونه موارد توصيه مي اين

  .واضح باشد و هم اينکه با تغييرات بعدي در تابع تطبيق پيدا کند
v 

v  خواند و اگر  يمكه كاراكتري را از ورودي دهد  را نشان ميتابعي   زيرةبرنام ٣ـ٦مثال
راكتر دريافت  خود كا،صورت  در غير اين.گرداند مي حروف بزرگ باشد به حرف كوچك براز

   .شود ه ميشده برگرداند
char UptoLow (void) 
 { 

char ch ; 
ch = getchar() ;  
if (ch > 64 && ch < 91)  

return (ch + 32) ;  
else 

return (ch) ; 
 } 

 الزم باشدمنطق برنامه در  بلكه هر كجا رود ينمكار ه  فقط در پايان تابع بreturnدستور 
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 استفاده شده، returnکنيد در اين تابع دو بار از دستور  طور که مالحظه مي همان. رود كار ميه ب

 حروف بزرگ  سكياکد دانيم که   از طرفي مي. يکبار در انتهاي تابع و يکبار هم در وسط برنامه
 حروف كوچك نيز از حروف همنام  سكياکد و ) Z براي ٩٠ و A براي ٦٥( است ٩٠ تا ٦٥ از

 پس از خواندن کاراکتر ورودي، ابتدا بررسيتابع  اين  درحال. ست واحد بيشتر ا٣٢خود 
 است يا نه؟ درصورت ٩١ تا ٦٥ باز ة حرف خوانده شده در فاصل سكياکد يا  آشود كه مي

گردد تا حرف مزبور به   آن حرف افزوده مي سكياکد  واحد به ٣٢مثبت بودن پاسخ مقدار 
در غير .  آن برگردانده شودة تابع فراخوانندحرف كوچك همنام خود تبديل شود و نتيجه به

  .شود گردانده مياز به تابع فراخواننده بغيير همان حرف بدون ت،صورت اين
v 

v  خواند، سپس با فراخواندن تابعي به  يماز ورودي  صحيح ي عدد زير ةبرنام ٤ـ٦مثال
  .شود در خروجي چاپ مي، فاكتوريل عدد مزبور محاسبه و factنام 

#include<stdio.h> 
main () 
{ 

printf("n="); 
 scanf("%d , &n) ; 
 fact(n) ; 

} 
void fact (int n) 
{ 

 int f = 1 , i ; 
 for (i =2 ; i<=n ; ++i) 

 f = f * i ; 
 printf ("fact (n)= %d" , f) ; 

} 
 در فراخواني همچنين ،يف شدهعر تvoidگرداند تابع   تابع مقداري را برنمياينجا کهدر  

 returnنيازي به دستور اين تابع در  .كار رفته استه  ب سادهتابع، فقط نام تابع در يك دستور
در اينجا که طور خودكار به تابع فراخواننده ه يعني با رسيدن به انتهاي تابع، كنترل ب؛ نيست

از  را نيز در انتهاي تابع، يعني قبل returnتوان دستور  گردد، ولي مي  برمي استتابع اصلي
  .ودر كار ميه  قرار داد كه در اين صورت دستور مزبور بدون آرگومان ب،آكوالد پاياني تابع

تابع فرعي برگرداند را ورودي  كه فاكتوريل عدد نوشتبه طريقي توان    فوق را ميةبرنام
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   .بدين صورت خواهد بود مورد نظر ةبرنامصورت  در اين . در تابع اصلي چاپ شودو
#include<stdio.h> 
main () 
{ 

 int n ; 
 long int factorial ; 
 printf("n = ") ; 
 scanf ("%d" , &n) ; 
 factorial = fact(n) ; 
 printf ("\n fact (n) = %d" , factorial) ; 

} 
int fact (int n) 
{ 

 int i ; 
 long int f = 1 ; 
 if (n >1)  

 for (i = 2 ; i<=n ; ++i) 
 f = f * i ; 

 return(f) ; 
} 

 نوع مقداري كه بايد تابع برگرداند مشخص لذا تابع بايد مقداري را برگرداند اينجادر 
 در طرف راست   نام تابع در تابع اصلي،در ضمن. است int در اين مثال از نوع و شده است 

 داراي آرگومان است returnدر تابع فرعي نيز دستور  .كار رفته استه يك دستور جايگذاري ب
شود سپس كنترل به تابع اصلي   به نام تابع نسبت داده ميreturn آرگومان دستور و اول مقدار

  . گردد برمي
   .صورت زير انجام داده  نيز بprintfتوان فراخواني تابع را در دستور  در اين برنامه مي

 printf (" fact(n) = %d" , fact(n)) ; 
دستور انتساب و نيز در درون  يعني دستور ساده، ،فراخواني تابعصورت بنابراين سه 

  . را در اين برنامه مالحظه کرديد،دستور خروجي
v 

طور صريح مشخص نشده باشد، ه گرداند ب ، اگر نوع مقداري كه تابع برميCزبان در 
اگر نوع مقداري كه تابع . گرداند فرض آن است كه تابع مزبور مقدار صحيح برمي پيش
   .د، بايد دو عمل زير انجام گيردگرداند غير از مقدار صحيح باش برمي

  .طور صريح مشخص گردده ب) گرداند يعني نوع مقداري را كه تابع برمي( نوع تابع ،اول
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 قبل از هر فراخواني تابع، بايد نوع آن مانند متغير معمولي در تابع فراخوانده شده ،دوم
 توابعي كه آن را ةمصورت سراسري يا عمومي قبل از هه توصيف گردد و يا اينكه نوع تابع ب

  .دشو اعالن مشخص و mainطور متعارف قبل از تابع ه  بوفراخواهند خواند 
v  زير تابعي تعريف شده که حاصل جمع دو عدد را به تابع اصلي ةدر برنام ٥ـ٦ مثال 

  .گرداند بازمي
main () 
 { 

float sum (float , float) ; 
float x , y ; 
scanf("%f %f" , x , y) ; 
printf ("%f , sum (x , y)) ; 

 } 
float sum (a , b) 

float a , b ; 
{ 

 return (a + b) ; 
} 

 از نوع اعشاري و با آرگومانهاي اعشاري sumطور که مالحظه مي کنيد تابع  همان
قبل از تواند  ميمزبور اما تابع .  آمده استmainهمچنين اعالن تابع پس از .  استتعريف شده
صورت زير خواهد ه  فوق بةصورت برنام که در اينتوصيف گردد نيز  main دهتابع فراخوانن

   .بود
float sum ()  
main () 
 { 

 float x , y ; 
 scanf("%f %f" , x , y) ; 
 printf ("%f , sum(x , y)) ; 

 } 
float sum(a , b) 

 float a , b ; 
 {  

 return (a + b) ; 
 } 

 آرگومانهاي آن مشخص ،mainقبل از تابع  sumيف تابع  در تعربينيد  طور که مي همان
 نيازي نيست كه نوع آرگومانها را در Cهاي زبان  در بيشتر نسخه در اين حالت .نشده است
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 . تعريف تابع تعيين كرد

v 

 فراخواني تابع

  صورت تكه و پارامترهاي آن بتابع فراخواني يك تابع با نوشتن نام  Cدر زبان طور كلي ه ب
 پرانتز خالي ، زوجداشتن پارامترندر صورت . شود ور و يا در دستور جايگذاري انجام ميدست

دستور يا راه ديگر براي فراخواني تابع آن است كه نام تابع در عبارت محاسباتي  .رود کار ميه ب
 عملوند در به صورت شود، اعالن voidصورت ه طور كلي اگر تابعي به ب. رودكار ه خروجي ب

كار ه در مثال زير نام تابع در دستور خروجي ب. رود يمكار ه  بCرت قابل قبول در زبان هر عبا
 .رفته است

v  فاكتوريل عدد صحيح  ٦ـ٦مثالnدي را به دست آور.   
#include<stdio.h> 

main () 
{ 

int n ; 
scanf ("%d" , &n) ; 
printf ("n = %d fact (n) = %d" , n , fact (n)) ; 

} 
int fact (int n) 
{ 

int f = 1 , i ; 
for (i =2 ; i<= n ; ++i) 

 f = f * i ; 
return (f) ; 

} 
v 

 انتقال اطالعات از يك تابع فراخواننده به تابع فراخوانده شده و يا به ةتوابع، ازنظر نحو
 : شوند  انتقال آرگومانها، به دو روش فراخواني ميةعبارت ديگر ازنظر نحو

   ١ارزشبا ا فراخواني  فراخواني با مقدار ي-
  

 
1. call by value 
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  .٢ارجاع با يا فراخواني ١آدرسبا  فراخواني -

انتقال ) تابع فرعي( در روش اول خود متغيرها يا آرگومانها به تابع فراخوانده شده 
. يابد شده انتقال مي يابد، بلكه فقط مقدار آنها يا به عبارت ديگر كپي آنها به تابع فراخوانده نمي

 دريافت شده از آرگومانها انجام دهد، در تابع ةكه تابع فرعي روي نسخبنابراين هر عملي 
 يعني مقدار آن آرگومانها در تابع فراخواننده تغيير نخواهد ؛گردد  آن منعكس نميةفراخوانند

  .كرد
v  زير توجه کنيدةبه برنام ٧ـ٦مثال .   

#include<stdio.h> 
main () 
{ 

 int n ; 
 long int factorial ; 
 printf("n = ") ; 
 scanf ("%d" , &n) ; 
 factorial = fact(n) ; 
 printf ("\n fact (n) = %d" , factorial) ; 

} 
int fact (int n) 
{ 

long int f = 1 ; 
 while (n >1)  

 f *= n-- ; 
 return(f) ; 

} 
factتابع مزبور عدد صحيح .  را درنظر بگيريدnعنوان آرگومان دريافت و ه  را ب

 در برنامه nدر اينجا درواقع دو حافظه با نام . گرداند كند و برمي اكتوريل آن را محاسبه ميف
كند و   دريافت ميscanf را از طريق دستور ورودي nيكي در تابع اصلي كه مقدار : وجود دارد

 nوقتي كه تابع فرعي عملياتي روي . اي از همان مقدار را دارد ديگري در تابع فرعي كه نسخه
اي   در تابع فرعي و يا روي محتواي حافظهnواقع اين عمليات در روي متغير  دهد در انجام مي
 در nگونه تأثيري در مقدار  گيرد و هيچ بيني شده است انجام مي  در تابع فرعي پيشnكه با نام 

 
1. call by address 
2. call by reference 
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  . به همين دليل اين گونه فراخواني را فراخواني با مقدار گويند. تابع اصلي ندارد
v 

v توجه كنيد زير ةبه برنام ٨ـ٦ال مث.   
#include<stdio.h> 
main () 
{ int x = 2 ; 

 printf (" %d" , x) ;  
 calc (x) ; 
 printf ("\n %d" , x) ; 

} 
void calc (int x) 
{  

 printf ("\n%d " , x); 
 x ++ ; 
 printf ("\n %d " , x) ; 

} 
   .صورت زير خواهد بوده  مزبور بةخروجي برنام

2 
2  
3  
2  

 در تابع printfاين طريق است كه با اجراي اولين دستور    مزبور بهة عملكرد برنامةنحو
سپس با فراخواني ). سطر اول خروجي(گردد   چاپ مي،2  يعني، در تابع اصليxر ااصلي، مقد

اي شود و با اجر عنوان آرگومان به تابع فرعي گذر داده ميه  بxر اتابع فرعي يك نسخه از مقد
حال با اجراي . گردد  چاپ مي2سطر دوم خروجي در  در تابع مزبور printfاولين دستور 

ر جديد ادر واقع اكنون مقد. شود  واحد افزوده مييک xدر تابع مزبور، به مقدار  ; ++ xدستور 
x ا اجراي دستور بكه  است 3 در تابع فرعيprintf دوم در آن تابع، در سطر سوم خروجي باال 

 دوم اجرا printfگردد و در تابع اصلي، دستور  سپس كنترل به تابع اصلي برمي. شود ميچاپ 
  .با اجراي دستور مزبور، خروجي سطر چهارم ظاهر خواهد شد. گردد مي

كه يكي در تابع اصلي و ديگري در تابع فرعي وجود دارد  xواقع دو حافظه با نام  در
هايي از حافظه كه به نام  محتواي خانه (xر اود، مقد مراجعه شxدر تابع اصلي به بار هر . است

x شود و هر موقع در تابع فرعي به  در تابع اصلي چاپ مي) استx مراجعه شود، محتواي 



     Cشرفتة ي پيساز    برنامه١١٢
  

  .گردد  درنظر گرفته شده است چاپ ميxر اهايي كه در تابع فرعي براي مقد حافظه
شوند، متغيرهاي  اده مي آرگومانهايي كه به تابع فرعي فرستهمچنين توجه داشته باشيد

غير از ممکن است  اسامي آنها در تابع فرعي وشوند  مجازي يا متغيرهاي مستعار ناميده مي
صورت ه توان ب  مزبور را ميةبنابراين برنام. آنچه باشد كه در تابع اصلي نامگذاري شده است

   .زير نيز نوشت
#include<stdio.h> 
main () 
{ int x = 2 ; 

 printf (" %d" , x) ; 
 calc (x) ; 
 printf ("\n d" , x) ; 

} 
void calc (int k)  
{  

 printf ("\n%d" , k); 
 x ++ ; 
 printf ("\n %d " , k) ; 

} 
كه در اين روش فراخواني تابع مقدار آرگومان، به پارامتر تابع د يکن ميمالحظه 

 ،ياد داريده چنانکه ب. شود  كپي مي،فراخوانده شده، كه آن را پارامتر رسمي يا فرمال نيز گويند
و در تابع فراخوانده شده   آرگومانةدر فراخواني تابع متغيرهاي انتقالي در تابع فراخوانند

  .شود پارامتر ناميده مي
 برنامه ة روش فراخواني با مقدار از انتقال اطالعات توسط آرگومانها به جزء فراخوانند

  .مقدار براي انتقال اطالعات روش محدودي استبا قال اين دليل، انت  به. کند جلوگيري مي
در روش دوم فراخواني تابع، آدرس آرگومان به درون پارامتر تابع فراخوانده شده كپي 

ه  ب،شود و اين آدرس در درون تابع فراخوانده شده، براي دسترسي به پارامترهاي حقيقي مي
ييرات در روي اين پارامترها، بر روي از اين رو انجام هرگونه عمليات يا تغ. رود كار مي

در که  از آنجايي ،پس. آرگومانهاي متناظر آنها در تابع فراخواننده نيز همان اثر را خواهد داشت
توان آن  شود، مي اين روش آدرس آرگومانها به درون تابع فراخوانده شده عبور داده مي

  .تغيير داد، ع فراخوانده شده يعني در درون تاب،آرگومان را خارج از تابع فراخواننده
v 
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 انتقال آرايه به تابع 

 ، با مقدار است،عنوان آرگومان به يك تابع، استثنا بر شکل استاندارد فراخوانيه انتقال آرايه ب
وقتي كه تابعي با . كند نه كپي تمام عناصر آرايه  گذر مي زيرا در اينجا فقط آدرس آرايه به تابع

يعني آدرس اولين عنصر (گر به اولين عنصر در آرايه  شود اشاره وانده ميآرگوماني از آرايه فراخ
گر به   نام يك آرايه به تنهايي، يك اشارهCتوجه داشته باشيد كه در . كند به تابع گذر مي) آرايه

 .اولين عنصر آرايه است
ه كند سه روش وجود دارد كه ب گر آرايه را دريافت مي براي تعريف پارامتري كه اشاره

  .دشو شرح زير بيان مي
 مانند مثال ،گردد صورت آرايه تعريف ميه  در اين روش، پارامتر مورد نظر ب.روش اول

  .زير
#include<stdio.h> 
void display (int num[10]) ; 
main() 
{ 

 int a[10] , i ; 
 for (i = 0 ; i<10 ; + +i) 

 a [i] = i ; 
 display(a) ; 

} 
void noor(num) 
int num[10] ; 
{  

 int i ; 
 for (i=0 ; i<10 ; + +i) 

 printf ("\n %d" , num[i]) ; 
} 

است اما  توصيف شده intنوع   عنصري از۱۰ يا آرايه صورته  بnumدر اينجا پارامتر 
Cزيرا هيچ پارامتري ،كند  با مقدار صحيح تبديل مييگر آن را به اشارهخودکار، طور ه ، ب 

. شود گر به يك آرايه گذر داده مي فقط يك اشاره. آرايه را دريافت كندتواند تمامي يك  نمي
 .گر آن را دريافت كند بنابراين بايد يك پارامتر اشاره

اي  عنوان آرايهه ، براي توصيف يك پارامتر آرايه، آن را بدر اين روش .روش دوم
   .ند تابع زيرهاي آن مشخص نشده باشد، مان كنيم كه اندازه يا تعداد خانه يممعرفي 
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void noor (num) 
int num[ ] ; 
{ 

 for (i= 0 ; i< 10 ; + +i) 
 printf("\n%d" , num[i]) ; 

} 
اين .  نامعلوم معرفي شده استة و با اندازint از نوع يا صورت آرايهه ب numين تابع اكه در 

 .كند  تعريف ميintگر  عنوان اشارهه  را بnumروش در واقع 

اين    تعريف كنيم كهintگر  عنوان اشارهه  را بnumوم آن است كه  راه س.روش سوم
اين روش در زير نشان داده . کار است ترين روش براي انجام اين  اي ترين و حرفه  روش مناسب

   .شده است
void noor (num) 
int *num ; 
{ 

 int i ; 
 for (i =0 ; i<10 ; + +i)  

 printf ("%d" , num[ i ] ); 
} 

 .)ميکن يمبررسي  ۸ در فصل گرها را اشاره( .استگر   عملگر اشاره"*" آن عالمت كه در

آدرس آن به ، باشد آرگومان يك تابع يا  مهم در اينجا آن است كه وقتي آرايهةيك نكت
، يك استثنا بر فراخواني با مقدار، در رابطه با Cاين حالت در زبان . شود تابع گذر داده مي

 عملياتي كه تابع فرعي  ها، بنابراين در مورد آرايه. گردد رامتر، محسوب ميقرارداد گذردادن پا
اي  اينجا ديگر نسخه در  يعني؛ در روي محتواي خود آرايه خواهد بود دهد، روي آرايه انجام مي

تابع (ها، در تابع اصلي  آرايه روي  عمليات تابعةنتيج  پس.يابد تابع انتقال نمي از آرايه به
 . نيز منعكس خواهد شد) فراخواننده

 توابع بازگشتي

کند تا  طور مکرر خودش را فراخواني ميه بازگشتي بودن فرآيندي است که در آن يک تابع ب
استفاده از اين روش جهت انجام محاسبات تکراري که در آن . آنکه به شرط خاصي برسد

دگردي تابعي است از نظر رياضي، يك تابع بازگشتي يا خو. منطقي وجود دارد مناسب است
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 كه آن را ،mعنوان مثال فاكتوريل عدد صحيح و مثبت ه ب. شود كه برحسب خودش تعريف مي
  .گردد صورت زير تعريف ميه شکل متداول به دهند، ب  نمايش مي!mبا 

m! = m(m-1)(m-2) …. 3. 2. 1 
  .است ۱در ضمن فاكتوريل صفر برابر 

 ،= m ۱اگر که  است نياست اازگشتي  راه ديگر براي تعريف فاكتوريل كه روش ب
 .!m(m-1)صورت   در غير اين؛خروج

تر از يك باشد، فاكتوريل آن   بزرگmكه در روش دوم، در صورتي كه د يکن ميمالحظه 
مثالً . شود مي تعريف )m-1( بلكه برحسب فاكتوريل عدد شود، نميطور مستقيم محاسبه ه ب

 يعني تابع دوباره برحسب خودش شود؛ ميعريف ت !3 * 4 = !4صورت ه  ب۴فاكتوريل عدد 
 ۴بنابراين فاكتوريل . گردد عبارت ديگر تعريف تابع روي خود تابع برميه ب. شود تعريف مي

كند تا اينكه آرگومان  اين روش ادامه پيدا مي. شود تعريف مي !3 * 4 = !4صورت ه دوباره ب
در اينجاً بايد به عقب برگشت و . اهد بود خو۱ برسد كه در اين حالت پاسخ آن برابر ۱تابع به 

  .دست آيده  ب۴مقادير ايجاد شده را در يكديگر ضرب كرد تا در پايان فاكتوريل عدد 
طور مستقيم يا غيرمستقيم ه  ب کهتابع را بازگشتي نامند يدر صورتنويسي،  از نظر برنامه

رترن، روش ود بيسيك و فسازي مانن در بعضي زبانهاي برنامه. تابع خود را فراخواني كند
 يعني امكان خودفراخواني تابع وجود  است؛بيني نشده صورت بازگشتي پيشه تعريف تابع ب

طور صريح ه بيني شده، ولي هنگام تعريف تابع، بايد ب در بعضي از زبانها اين امكان پيش. ندارد
بور را تابع گردد تا كامپايلر تابع مز صورت بازگشتي تعريف ميه مشخص گردد كه تابع ب

در زبان پاسکال هم استفاده از .  از اين گروه استPL/Iسي ينو برنامهزبان . بازگشتي بشناسد
كار ه صورت بازگشتي به توانند ب ، همة توابع ميCدر زبان  .توابع بازگشتي امکان پذير است

 خاصي  يعني تعريف يا اعالن؛طور صريح بيان گردده اين عمل ب برده شوند و نياز نيست كه
 . اش ساده است  تابع بازگشتي در شکل اوليهةايد. نياز نيست

v  اين برنامه توجه کنيد به ٩ـ٦مثال.   
main() 

 { 
printf("\n HELLO ") ; 
main() 

 } 
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 يعني تابع ؛شود نهايت بار اجرا مي  و بياست ناپذير  اين برنامه پايان  کنيد که مالحظه مي
چاپ  " HELLO "کند و در هر فراخواني عبارت  اصلي مرتب خودش را فراخواني مي

 يعني بايد تعداد دفعات ست؛يناين نوع خودفراخواني توابع مطلوب  واضح است كه. گردد مي
  . بدون پايان مواجه نشويمةخودفراخواني متناهي باشد تا مانند مثال باال با حلق

v 

v  تا ۱تابع زير مجموع اعداد طبيعي  ١٠ـ٦مثال nكند بازگشتي محاسبه ميشکل ه  را ب .  
int sum (int n) 
 { 

 if (n<=1) 
 return (n) ; 

 else 
 return (n+sum (n-1)) ; 

 } 
تجزيه، تحليل و نمايش داده   در جدول زيرnبعضي مقادير در نحوة عملكرد اين تابع 

  .شده است
  

 مقدار بازگشتي فراخواني تابع

sum(1)  1 
sum(2) 2+sum(1) ¢ 2+1 
sum(3)  3+sum(2) ¢ 3+2+1 
sum(4) 4+sum(3) ¢ 4+3+2+1 

v 

v  را ۱۰ با استفاده از تابع بازگشتي، فاكتوريل اعداد صفر تا ، زيرةبرنام ١١ـ٦مثال 
  . دهد و در خروجي نشان ميکند  يممحاسبه 

#include <stdio.h> 
long fact (long) ; 
main() 

{ 
int i ; 
for (i=0 ; i<=10; i + +) 

 printf(" %d! = %ld \n" , i , fact (i)) ; 
} 

long fact (long n) 
{ 

 if (n < =1) 
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 return 1 ; 
 else 

 return (n * fact (n - 1)); 
} 

 
 خروجي برنامه

0! = 1 
1! = 1 
2! = 2 
3! = 6  
4! = 24 

5! = 120 
6! = 720 
7! = 5040 

8! = 40320 
9! = 362880 

10! = 3628800 
v 

  پارامترهاي خط فرمان
 بعضي مواقع ضرورت دارد كه هنگام اجراي برنامه اطالعاتي را به برنامه انتقال Cدر زبان 

كار بردن آرگومانهاي خط فرمان به ه روش كلي آن است كه اطالعات مورد نظر را با ب. دهيم
دنبال نام تابع روي خط  يك آرگومان خط فرمان اطالعاتي است كه به . انتقال دهيم mainتابع 
 ترجمه Cاي با استفاده از خط فرمان توربو  براي مثال وقتي كه برنامه. آيد عامل مي ن سيستمفرما
  .گردد زير تايپ مي يدستورهاشود  مي

>tcc program-name 
عنوان يك ه نام برنامه ب. اي است كه بايد ترجمه شود  نام برنامهprogram-nameكه در آن 

  .دشو  انتقال داده ميCآرگومان به توربو 
 ترجمه كنيد، Cكار بردن كامپايلر خط فرمان بورلند ه حال اگر بخواهيد برنامه را با ب

  : شوند اين شکل تايپ مي بهدستورها 
>bcc program-name 

 دو آرگومان مخصوص از پيش تعريف شده به   براي دريافت آرگومان خط فرمان،
كار برده شد، چيزي در ه كه ب mainتوابعحال در تمام  تا به . رود يمكار ه  بargv و argcاسامي 

ه  ب، پرانتزها توخالي بودند، يعني؛كار برده نشده آيد ب داخل زوج پرانتز كه پس از نام تابع مي
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 .() mainصورت 

دهند   ممكن است اين پرانتزها شامل آرگومانهاي خاصي نيز باشند كه اجازه مي
دهد كه دو   اجازه ميCهاي  اغلب گونه. ال يابدعامل به تابع اصلي انتق پارامترهايي از سيستم 

اولين آرگومان، . كار برده شونده شوند ب  ناميده ميargv و argcصورت سنتي ه آرگومان كه ب
 از يا  آرايه،argvدرحالي كه دومي، يعني .  از نوع صحيح باشدي بايد متغير،argcيعني 
هر رشته در اين آرايه به يك . هاست  رشتهاي از واقع آرايه در. ستگرهايي به كاراكترها اشاره

، تعداد پارامترهايي argcمقدار . انتقال يافته است mainپارامتر داللت خواهد داشت كه به تابع 
 .انتقال يافته است mainدهد كه به تابع  را نشان مي

v  تعريف پارامترهاي ة زير نحوةبرنام ١٢ـ٦مثال argc و argv را در تابع main  نشان
  .دهد يم

main (argc , argv) 
int argc ; 
char *argv[ ] ; 
{ 

 ….. 
} 

  .تر زير نوشت فشردهشکل توان آن را به   ميCهاي جديد  در نسخه 
main (int argc , char *argv[ ]) 
 { 

 ….. 
 } 
v 

 ةواقع نام فايلي كه دربردارند در(اجراي يك برنامه معموالً با مشخص ساختن نام برنامه 
عنوان فرمان ه نام برنامه ب. گردد عامل آغاز مي در سطح سيستم )  هدف، ترجمه شده استةبرنام

، معموالً خط شود ميبنابراين سطري كه نام برنامه در آن ظاهر . گردد عامل تفسير مي سيستم
 .استفرمان 

د، بايد براي اينكه بتوان هنگام آغاز اجراي برنامه، يك يا چندين پارامتر را به آن انتقال دا
   .زير يدستورها مانند ، دنبال نام برنامه بيايند در خط فرمان، پارامترها نيز به

program-name parameter1 parameter2……parameter m 
بعضي سيستمهاي عامل .  از يكديگر جدا گردندtabپارامترها بايد با فضاي خالي يا 
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 كه در چنين حالتي تمامي رودكار ه دهند كه فضاي خالي نيز در يك پارامتر ب اجازه مي
 .دنگير پارامترها درون گيومه قرار مي

 .آيند مي ساير پارامترها كه به دنبال آن شود مي ذخيره argv پارامتر در اولين برنامه نام
 آرايه وجود خواهد (m+1) به تعداد argv پارامتر بيايد، در mدنبال نام برنامه ه بنابراين اگر ب
مقدار خودکار طور ه  نيز بargcبه . يابد  خاتمه ميargv[m] شروع و به argc[0]داشت كه از 

(m+1) توجه داشته باشيد كه مقدار . شود يم نسبت دادهargcطور صريح در خط فرمان ه  ب
  .گردد تعيين نمي

v زير را درنظر بگيريدةبرنام ١٣ـ٦ مثال .   
#include<stdio.h> 
main (int argc , char *argv[ ]) 
 { 

int count ; 
printf("argc = %d\n" , argc):  
for (count = 0 ; count<argc ; + +count) 

printf ("argv[%d] = %s\n" , count , argv[count]) ; 
 } 

يعني بدون نياز به تعيين  ( پارامتردهد كه بتوان به تعداد دلخواه اين برنامه اجازه مي
 و عناصر argcگردد، مقدار جاري  كه برنامه اجرا ميوقتي . از خط فرمان وارد كرد) تعداد

  .اي در خروجي ظاهر خواهد شد  در خطوط جداگانهargv) مقادير(
v 

v  فرض كنيد كه نام برنامه  ١٤ـ٦مثالsample و خط فرمان كه اجراي برنامه را شروع 
   .صورت زير باشده كند ب مي

sample red white blue 
  .دهد يم زير را نتيجه  مزبور خروجيةاجراي برنام

argc = 4 
argv [0] = sample.exe 
argv [1] = red 
argv [2] = white 
argv [3] = blue 

پارامتر اول، . در اين خروجي چهار پارامتر جداگانه از طريق خط فرمان وارد شده است
. مده است آblue و red ،white كه به دنبال آن سه پارامتر sample.exe يعني ؛نام برنامه است
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 sample.exeتوجه داشته باشيد كه ( است argvهركدام از عناصر مزبور يكي از عناصر آرايه 
 .)دست آمده استه  بsample.c# مبناي ة برنامةاسم فايل هدف است كه از ترجم

 باشد، خروجي "sample red "white blueصورت ه به روش مشابه، اگر خط فرمان ب
  .ودصورت زير خواهد به حاصل ب

argc = 3 
argv [0] = sample.exe 
argv [1] = red 
argv [2] = white 

؛ علت وجود گيومه، پارامتر ساده تعبير خواهد شده  ب"white blue" ةدر اين حالت، رشت
  . پارامتر مستقل درنظر گرفته نخواهند شدblue و white ةيعني هركدام از دو رشت

كار ه توانند برحسب نياز، در برنامه ب د شدند، مي همين كه پارامترها به طريق باال وار
عنوان پارامترهاي خط ه ها را ب يكي از كاربردهاي متداول آن است كه اسامي فايلهاي داده. روند

  .فرمان مشخص كرد
v 

 استفاده از چند تابع 

برد و هر كار ه توان در هر برنامه به هر تعداد كه نياز باشد تابع تعريف كرد و ب ، ميC در زبان 
سازي مانند زبان پاسكال   در اغلب زبانهاي برنامه. تواند تابع ديگري را فراخواني كند تابع مي
تواند   تابعي كه در درون يك تابع تعريف شده نميشوند و يمصورت تودرتو تعريف ه توابع ب

 توان با ي نم كه در درون يك تابع تعريف شده راواقع تابعي در. تابع ديگر فراخواني شودبا 
صورت تودرتو تعريف ه  يعني توابع ب،طور نيست  اينC زبان .کردتوابع ديگر رؤيت 

تواند تابع ديگر را   و هر تابع مياستصورت يكسان ه  توابع بة هم بهيابي دستوشوند  نمي
 توجه كنيد كه ارتباط ٢ـ٦ و ١ـ٦ براي اينكه مفهوم باال روشن شود، به شكل. فراخواني كند

 .سازد دهد و مفهوم توابع تودرتو را روشن مي  و پاسكال را نمايش ميC توابع در
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  در پاسكال ارتباط توابع ١ـ٦شکل 

  
 f3 و f1 دو تابع .توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند  نميf2 و f1دو تابع  ١ـ٦در شکل 

ا يكديگر ارتباط برقرار توانند ب ميز ين f3 و f2دو تابع  .توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند مي
 .كنند

  
 Cارتباط توابع در  ٢ـ٦شکل 

 
، Cدر زبان بنابراين  .توانند با يكديگر ارتباط برقرار كنند  توابع ميةهم ٢ـ٦در شکل 

  .صورت تودرتو وجود ندارده بتوابع تودرتو يعني امكان تعريف دو تابع 

 قلمرو متغيرها

 يعني تعيين نماييم كه هر متغير در چه قسمتي ؛كنيمخواهيم قلمرو متغيرها را بررسي   حال مي
 .استيك از توابع شناخته شده  از برنامه يا در كدام

متغيرهاي يا  ١ كه در داخل يك تابع توصيف گردند متغيرهاي محلي رامتغيرهايي

 
1. local variables 
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شوند و ساير توابع يا  اين گونه متغيرها فقط در درون همان تابع شناخته مي. نامند ١خصوصي
 ؛گويند شناسد و به همين دليل به آنها متغيرهاي محلي يا خصوصي مي ع اصلي آنها را نميتاب

 .شناسند يخودکار م متغيرهاي رااين گونه متغيرها  ، Cدر . يعني خاص آن تابع مورد نظر است
وند و در ركار ه اند ب به هرحال اين گونه متغيرها فقط بايد در داخل بلوكي كه توصيف شده

 با Cشود كه هر بلوك در زبان  يادآوري مي. وك خاص خود شناخته شده نيستندخارج بل
 .ابدي مي به آكوالد بسته خاتمه و آغازآكوالد باز 

اين گونه متغيرها آن است كه آنها فقط در موقعي كه اجراي برنامه  ة  مهم ديگر دربارةنكت
لوك مربوط، متغيرهاي مزبور شود وجود دارند و با خروج از ب وارد بلوك مربوط به آنها مي

اين گونه   هاي مورد نظر به  هنگام ورود به بلوك حافظه،به عبارت ديگر. ديگر وجود ندارند
گردند و ديگر  ها آزاد مي شوند و با خارج شدن از بلوك آن حافظه متغيرها اختصاص داده مي

 .ستنديندر اختيار آن متغيرها 

گردند، بلوك مربوط به يك تابع   توصيف ميترين بلوكي كه متغيرهاي محلي متداول
  . است

v  نظر بگيريد دو تابع زير را در ١٥ـ٦مثال.  
func1() 

 { 
 int n ; 
 n = 5 ; 
 printf("%d" , n) ; 

 } 
func2() 

 { 
 int n ; 
 n = 22 ; 
 printf("%d" , n) ; 

 } 
ول، بار ديگر در  يكبار در تابع ا؛ دوبار توصيف شده استnكه متغير د يکن ميمالحظه 

. با اينكه نام متغير در هر دو تابع يكسان است، هيچ ارتباطي بين اين دو وجود ندارد .تابع دوم
 شناخته func2 تابع  دومي نيز فقط در درونn متغير  وfunc1تابع  اولي فقط در درون nمتغير 

 
1. private variables  
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  . شود مي
ولي به هرحال اين . شودمتداول است كه نام متغيرهاي يك تابع در آغاز تابع توصيف 

 ند، دستوريا توان متغيرهاي محلي را در درون هر بلوك كه مجموعه  بلكه مي،كار الزامي نيست
  .توصيف كرد

v 
v  به تابع زير توجه كنيد ١٦ـ٦مثال.   

func1() 
{ 

int x ; 
scanf ("%d" , &x) ; 
if (x <=1) 

 { 
 char str[20] ;  
 printf ("Enter City:  ") ; 
 gets(str) ; 
 puts(str) ; 

 } 
} 

 ايجاد و هنگام خروج از آن if هنگام ورود به بلوك مربوط به strدر اينجا متغير محلي 
 شناخته شده است و در جاي ديگر if فقط در درون بلوك strعالوه ه ب. گردد تخريب مي

يف شده  حتي در درون همان تابع، ولي خارج از بلوكي كه توص،توان به آن مراجعه كرد نمي
 .است

كه در اينجا در هر بار ورود به بلوك، متغيرهاي محلي ايجاد و هنگام د يکن ميمالحظه 
 يعني وقتي كه تابع ؛اين خاصيت توجه كرد در فراخواني تابع بايد به. شوند ميخروج تخريب 

شود، متغيرهاي محلي آن ايجاد و هنگام خروج يا برگشت از آن تابع تخريب  فراخواني مي
 متغيرهاي محلي مقادير خودشان را در بين فراخوانيهاي متوالي نگه ،به عبارت ديگر. شوند مي

در مقابل متغيرهاي محلي متغيرهاي ديگري به نام متغيرهاي عمومي يا متغيرهاي . دارند نمي
  .سراسري با ويژگيهاي خودشان قرار دارد

v 
هر در توانند   و مياند خته شده كه در طول برنامه شنااند  متغيرهايي١ متغيرهاي عمومي

 
1. global variables 
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اجراي زمان همچنين اين گونه متغيرها مقادير خود را در تمامي . وندركار ه قسمت از برنامه ب
. شوند ميمتغيرهاي عمومي با توصيف آنها در خارج هر تابع ايجاد . دارند برنامه نگه مي

 ارتي در درون هريك از توابعهر عببا گردند و   توصيف ميmain قبل از تابع معموالًبنابراين 
  . اند  دسترسدر

v  زير توجه کنيدةبه برنام ١٧ـ٦مثال  .  
int count ;  /* global variable */ 
main() 

 { 
 count = 100 ; 
 func1() ; 

 } 
 
func1() 

 { 
 int temp ; 
 temp = count ; 
 func2() ; 
 printf("count is %d" , count) ;  

 } 
 
func2() 

 { 
 int count ; 
 for (count = 1 ; count < 10 ; count + +) 
 putchar (" ; ") ;  

 } 
 در اينجا اين كار قبل از تابع و خارج از توابع توصيف شده countبرنامه متغير اين در 

mainولي . توانست در هر جاي ديگر نيز توصيف شده باشد به هرحال مي.  انجام گرفته است
روش متعارف آن است كه متغيرهاي . برد توصيف گردد كار ميه كه آن را ببايد خارج از تابعي 

گردد كه با   فوق مالحظه ميةبا توجه به قطعه برنام. عمومي در باالي برنامه توصيف گردند
 توصيف نشده است، هر دوي آنها func1طور در   و همينmain در countاينكه متغير 

 توصيف count يك متغير محلي به نام func2ه هرحال در اما ب. كار برنده توانند آن را ب مي
كار برده شود، همان متغير محلي تابع ه بنابراين هركجا در اين تابع متغير مزبور ب. شده است

مزبور درنظر گرفته خواهد شد و متغير عمومي يا سراسري كه قبل از برنامه توصيف شده است 
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گر يك متغير عمومي با يك متغير محلي همنام پس بايد توجه كرد كه ا. منظور نخواهد شد
صورت محلي توصيف شده مراجعه شود، ه باشد، هر موقع در داخل تابعي كه متغير در آن ب

  .هيچ تأثيري در مورد متغير عمومي حاصل نخواهد شد
v 

 ثابتي از حافظه كه توسط كامپايلر براي ة مربوط به متغيرهاي عمومي در ناحيةحافظ
هاي  متغيرهاي عمومي در مواقعي كه داده. شود نار گذاشته شده درنظر گرفته ميهمين منظور ك

به هرحال . شوند كاربرد زيادي دارند كار برده ميه يكسان در بسياري از توابع مربوط به برنامه ب
  .کردكار بردن غيرضروري متغيرهاي عمومي خودداري ه بايد به داليل زير از ب

 .كنند امه حافظه را اشغال مي در تمام مدت اجراي برن-

 شکل مناسب استفاده از متغير عمومي درحالي كه متغير محلي بتواند همان نقش را به -
 زيرا تابع بايد به متغيري تكيه كند كه در خارج از ،كاهد ايفا نمايد از عموميت و كليت تابع مي

 .آن تابع تعريف شده است

جنبي ناخواسته و آثار ه ممكن است به لحاظ متغيرها در سطح گسترداين  استفاده از -
هاي   برنامهطراحييك مشكل عمده در  .در برنامه گردد يياشتباههاناشناخته منجر به بروز 

كار برده ه  زيرا متغير در جايي ديگر از برنامه ب،بزرگ، تغيير ناگهاني مقدار يك متغير است
  .شود مي

  حافظهکالس

حافظه قلمرو متغير و نيز زمان حيات يك متغير را در  سکالسازي اطالعات يا   سطح ذخيره
شود اشاره  ر آن شناخته ميد يعني به آن بخش از برنامه که متغير ؛كند برنامه مشخص مي

 .کند مي

 : ند ازا حافظه وجود دارد كه عبارت کالس، چهار Cطور كلي در زبان ه ب

   خودکارـ حافظة 
 ستاياـ حافظة 

 ـ حافظة ثبات 

 ة خارجي ـ حافظ
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، auto ،static كليدي ةحافظه به ترتيب با چهار كلم کالسنويسي، اين چهار   که در برنامه
register و ،extern شوند شناخته و استفاده مي.  
v  آنها در زير  ة متغيرها با مشخص ساختن كالس حافظاعالن چند نمونه از ١٨ـ٦مثال 

   .بيان شده است
auto int a , b , c ; 
static int sum = 5 ; 
extern float R1 , R2 ; 
register int tax ; 

 و نمايش نوع كالس آن از sum دوم، عالوه بر اعالن متغير ةکنيد که در نمون مالحظه مي
  .نظر حافظه، مقدار اوليه نيز اختصاص داده شده است

v 

 خودکار  ةحافظ

شوند و نسبت به آن تابع  يهميشه در درون يك تابع توصيف مخودکار  ة حافظدر متغيرهاي 
بنابراين متغيرهايي .  يعني حوزه و قلمرو كاربرد آنها به همان تابع محدود استاند؛ محلي متغير

 از يكديگر مستقل خواهند بود حتي   حافظه تعريف شوند،کالساين در كه در توابع گوناگون 
 .اگر اسامي يکساني داشته باشند

فرض  طور پيشه حافظه، ب کالسعالن شود، از لحاظ هر متغيري كه در درون يك تابع ا
 در جلوي آنها ضروري auto كليدي ة يعني قرار دادن كلم؛شود در نظر گرفته ميخودکار 

 كليدي مربوط به ةباشد، بايد حتماً كلمخودکار  متغيري غير از ةحافظ کالسپس اگر . نيست
گونه متغيرها به  توصيف اينتوان هنگام  مي. شودطور صريح مشخص ه آن كالس حافظه، ب

  .آنها مقدار اوليه نيز اختصاص داد
v در زير، متغيرهايي با استفاده از توصيف  ١٩ـ٦ال ثمauto و هم بدون آن نمايش داده 

   .نداند كه هم ارز شده
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int a , b , c ; 
float x1 , x2 ; 
char ch ; 
int a[10] ; 
float p = 3.1415 ; 
char ch =’A’ ; 
char str[5] = "noor" ; 

auto int a , b , c ; 
auto float x1 , x2 ; 
auto char ch ; 
auto int a[10] ; 
auto float p = 3.1415 ; 
auto char ch =’A’ ; 
auto char str[5] = "noor" ; 

v 

با خروج از تابع يا بلوكي كه در درون آن خودکار  متغيرهاي م،يگفتطور كه   همان
اگر . كنند  يعني مقادير خود را نگهداري نمي؛دهند ادير خود را از دست مياند، مق تعريف شده

مقدار خاصي اختصاص داده شود، هر خودکار اي الزم باشد كه به يك متغير  در منطق برنامه
گردد،  اجرا مي) يعني تابعي كه متغير مزبور متغير محلي آن است(زمان كه تابع مربوط به آن 

  .به تابع، آن متغير مورد نظر نيز دوباره مقداردهي شودبايد هنگام ورود مجدد 

   خارجيحافظة
هاي بزرگ و سرعت بخشيدن به عمل   براي كمك به مديريت پروژه،C يسينو برنامهزبان 

 بزرگ با يكديگر پيوند داده يا دهد كه ماژولهاي جداگانه ترجمه شدة برنامه ترجمه، اجازه مي
 باشد كه فايلهاي مربوط به متغيرهاي عمومي مورد نياز، به لذا بايد راهي وجود داشته. شوند

گردند و در   متغيرهاي عمومي در يك فايل توصيف ميةبراي اين كار، هم. برنامه گفته شود
  .گردند  توصيف ميextern كليدي ةساير فايلها، آن متغيرها با استفاده از كلم

تر  آن را به قسمتهاي منطقي كوچكتوان  اي بزرگ باشد، مي طور كلي اگر حجم برنامهه ب
به نام ماژول يا واحد تجزيه كرد و هر واحد را در يك فايل جداگانه قرار داد و ترجمه يا 

در اين روش، اگر متغيرهايي را در واحد . به اجرا درآورد و سپس آنها را با يكديگر ر کرديتفس
ده كنيم، بدون اينكه در اين اصلي تعريف كنيم و بخواهيم از آنها در واحدهاي فرعي استفا

 كليدي ةاي به آنها اختصاص يابد، بايد آنها را در اين واحدها با كلم واحدهاي فرعي حافظه
externيعني در،اين متغيرها در جاي ديگري   كهمييگو ميبا اين عمل به كامپايلر .  معرفي كنيم  

  .اند رجي يعني اينها متغيرهاي خا؛اند واقع در واحد اصلي، تعريف شده
v  شوند با استفاده از متغيرهاي كلي  در زير، دو ماژول كه جداگانه ترجمه مي ٢٠ـ٦مثال
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   .اند نشان داده شده
  

File2  File1 
extern int x , y ; 
extern char ch ; 
func2() 

 { 
 x = y / 10 ; 

 } 
func3() 

 { 
 y = 10 ; 

 } 

 int x , y ; 
char ch ; 
main() 

 {....  
.... 

 } 
func1() 

 { 
 x = 123 ; 

 } 
طور دقيق از فايل اول ه كنيد كه در فايل دوم، ليست متغيرهاي عمومي ب مالحظه مي

. در توصيف آنها افزوده شده است  extern كليدي ة ولي كلم،اند برداري شده نسخه
  و اسامي اين متغيرها در جاي ديگرينوعگويد كه   به كامپايلر ميextern ةكنند توصيف

 و اسامي اين متغيرهاي نوعدهد كه كامپايلر   اجازه ميexternاند، به عبارت ديگر،    توصيف شده
  . واقعي براي آنها بشناسدة حافظةعمومي را بدون ايجاد دوبار

 در همان فايلي كه توصيف متغيرهاي عمومي يوقتي كه متغير عمومي را در درون تابع
 xمانند متغير .  نيستيازي نextern استفاده ازبريد، به  كار ميه نيز در آن صورت گرفته است ب

  .File2 از func3 در y و func2 در x , y و متغيرهاي File1 و func1در 
v 

 زير كاربرد اين گزينش را ةبراي مثال قطعه برنام. كمتر متداول است extern البته انتخاب
   .دهد نشان مي
  

int first , last ;         /* global definition of first and last */ 
main() 

 { 
 extern int first ;         /* optional use of the extern declaration */  

 } 
تواند در داخل همان فايلي كه متغيرهاي عمومي   ميexternبا اينكه توصيف متغير 

 وقتي كه با متغيري C  زيرا كامپايلر،اند انجام پذيرد، اين كار ضرورتي ندارد توصيف شده
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يا اين متغير با يكي از متغيرهاي  آكند كه كند كه توصيف نشده است، كنترل مي برخورد مي
 .گيرد  درنظر ميexternعمومي همنام است يا نه و درصورت همنام بودن، آن را متغير 

اند، قلمرو آنها از   صورت عمومي تعريف شدهه به هرحال چون متغيرهاي خارجي ب
 توابعي كه بعد از آن ة برنامه و همةو در بقياست  تعريفشان تا انتهاي برنامه ة محل يا نقطهمان

در هركدام از چنانچه حال . اند  دسترسدر  آن توابع ةبنابراين توسط هم. اند آيند شناخته شده مي
يز مقادير ، پس از خروج از آن تابع ن گونه متغيرها اختصاص داده شود اين اين توابع، مقاديري به

توانيم  با استفاده از اين خاصيت مي. اختصاص داده شده به آن متغيرها باقي خواهد ماند
اين روش، بويژه در مواردي كه تابع . اطالعاتي را بدون استفاده از آرگومان به توابع انتقال دهيم

  . دهد  مي ساده در اختيار ما قراري دارد، راهازي نمورد نظر به اقالم داده ورودي متعددي
به هرحال اگر تعريف تابع قبل از تعريف متغيرهاي خارجي بيايد، بايد آن متغيرها در 

همچنين بايد توجه داشت كه در توصيف . تابع مزبور نيز متغيرهاي خارجي توصيف گردند
اين، يك تفاوت اساسي بين . توان به آنها مقدار اوليه اختصاص داد متغيرهاي خارجي نمي

عنوان    يعني در تعريف متغيرهاي خارجي به؛يف متغيرهاي خارجي استتعريف و توص
توان به آن مقدار اوليه نيز نسبت داد، ولي در توصيف آنها در   ميglobalمتغيرهاي عمومي يا 

  ولي بعدست،ينعنوان متغير خارجي، اختصاص مقدار اوليه مجاز  جاي ديگر يا تابع ديگر، به
  .داد به آنها اختصاص  مقادير دلخواه ديگري،يا خواندن ستور انتسابتوان در همان تابع با د مي

 ستاي احافظة

 تعريف اند در همان فايلي كه مربوط به آنستا يافايل، هركدام از متغيرهاي   تكيا در برنامه
 يعني نسبت به تابعي كه در درون ؛استخودکار بنابراين قلمرو آنها مشابه متغيرهاي . شوند مي

، در خودکار برخالف متغيرهاي ،اما به هرحال اين گونه متغيرها. اند اند محلي شدهآن تعريف 
 يعني با خروج از تابع، مقدار قبلي ؛كنند  برنامه مقدار خود را نگهداري مييمدت اجراتمامي 

 كه در موقع خروج از نديكنند و با ورود مجدد به تابع همان مقاديري را دارا خود را حفظ مي
دهد كه متغيرهاي مورد نظر در تمامي مدت  اين ويژگي، اين اجازه را به تابع مي. ندتابع داشت

 .اجراي برنامه مقدار خود را از دست ندهند

بيان شد خودکار اي كه در مورد متغيرهاي  ستا در درون تابع به همان شيوهيمتغيرهاي ا
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حافظه به  کالسن  با اين تفاوت كه توصيف متغير بايد با مشخص ساختشوند، ميتعريف 
، در خودکاراين گونه متغيرها مشابه همان متغيرهاي .  مشخص گرددstatic كليدي ةكمك كلم

 خارج از تابعي كه در درون رهاين متغيا  بهيابي امکان دستبه هرحال. ندرو يمكار ه درون تابع ب
 .ستيممکن ناند  آن تعريف شده

 ،بنابراين. ريف كردعا متغيرهاي خارجي تو ايستا را همنام بخودکار توان متغيرهاي  مي
گونه نقشي در مورد  ستا هيچيو اخودکار در چنين مواردي هر گونه تغيير در متغيرهاي 

 .متغيرهاي عمومي همنام با آنها نخواهد داشت

v  زير را درنظر بگيريدةبرنام ٢١ـ٦مثال .   
float a , b , c ; 
main() 

 { 
 static float a ; 
 void dummy(void) ; 

 } 
void site (void) ; 

 { 
 static int a ; 
 int b ; 

 } 
 اما متغير ،اند صورت اعشاري و خارجي معرفي شدهه  بa ،b ،cدر اين برنامه، متغيرهاي 

a مجدداً در درون تابع main بنابراين در اين . ستا تعريف شده استيصورت اعشاري و اه ب
 aر خارجي ي مستقل از متغa و متغير محلي اند خارجي متغيرهاي b و cتابع فقط دو متغير 

 .خواهد بود

مجدد از نوع صحيح تعريف  site كه در درون تابع b و aبه طريق مشابه متغيرهاي 
 b، ولي ستستاي اة حافظکالس از aاند، متغيرهاي محلي آن تابع خواهند بود كه البته  شده

 مقدار قبلي خود را حفظ خواهد aابع، متغير  بنابراين هنگام خروج از ت.حافظة خودکار است
 b و a ولي است،نيز در اين تابع متغير خارجي  cمتغير . از دست خواهد دادآن را  bكرد، اما 
  . خارجي مستقل خواهند بودb و a از متغيرهاي اند كه محلي

v 

 به آنها  يعني؛توان آنها را مقداردهي اوليه كرد ستا، مييهنگام توصيف متغيرهاي محلي ا
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 گونه متغيرها مقدار اوليه اختصاص داده نشود، اين مقدار اوليه نيز اختصاص داد كه اگر به
شکل ثابت بيان ه همچنين مقدار اوليه بايد ب. رديگ يم اغلب صفر درنظر را مقدار آنها لريکامپا

 .گردند نه عبارت

   ثبات حافظة
 است، ريپذ  اعمالchar و intز نوع  ديگري از حافظه كه فقط در مورد متغيرهايي اکالس 

متغيرها حافظه را ن نوع ياگردد كه  اين مشخصه موجب مي. است register ثبات يا ةمشخص
ثبات ) گردند  متغيرها در آن ذخيره ميةطور متعارف همه كه ب( اصلي كامپيوتر ةبه جاي حافظ

CPUخيلي سريع  تغيرهاگونه م  د كه در اين صورت هر نوع عمليات روي ايننري درنظر گ 
 كه موجب رود يمكار ه  حلقه بةكنند  اين شيوه معموالً در مورد متغيرهاي كنترل.گيرد انجام مي

به هرحال اين كار فقط براي متغيرهاي محلي . گردد افزايش محسوس سرعت عمليات مي
هر برنامه توانند در  ، تعداد متغيرهايي كه ميCPUهمچنين به لحاظ محدود بودن ثباتهاي . است

 .كار روند محدود استه با اين شيوه ب

v  به تابع زير توجه کنيد ٢٢ـ٦مثال.  
int noor(m , n) 
int m ; 
register int n ; 

 { 
 register int k ; 
 k = 1 ; 
 for (; n>0 ; n--)  

 k = k + m ; 
 return k ; 

 } 
 توصيف register ةظ حافکالسصورت متغيري با ه  بk و nدر اين تابع هر دو متغير 

 .وندر كار ميه  زيرا هر دو در درون حلقه ب،اند شده
v 
 
 



     Cشرفتة ي پيساز    برنامه١٣٢
  

  ۶ ييخودآزما
  . را محاسبه و چاپ کندn تا ١تابعي بنويسيد كه ميانگين اعداد طبيعي . ١
  .تابعي بنويسيد که توانهاي اعشاري را محاسبه کند. ۲
ودي بخواند و سپس  را از طريق ورn و mاي بنويسيد كه دو عدد صحيح  برنامه. ۳
  . چاپ كند ودست آورده  عليه مشترك آن دو را ب ترين مقسوم بزرگ

  . تمرين قبل را به كمك تابع فرعي بنويسيدةبرنام. ٤
  .ي بنويسيدبازگشت تمرين قبل را به كمك تابع ةبرنام. ٥
دست ه  ب٢ بخواند، معادل آن را در مبناي ١٠اي بنويسيد كه عددي را در مبناي  برنامه. ٦

  . چاپ كند وآورد
 dدرضمن مبناي جديد را نيز . صورت تابع فرعي بنويسيده  تمرين قبل را بةبرنام. ٧

  .است ١٠تر از  کوچک d درنظر بگيريد كه به فرض
  . را بدون استفاده از آرايه بنويسيد٦ تمرين ةبرنام. ٨
  .يسيدصورت بازگشتي بنوه  تمرين قبل را با فراخواني تابع فرعي بة برنام.٩

د و معادل آن را در کن را دريافت ٢ در مبناي mتابعي بنويسيد كه عدد صحيح . ١٠
  .دست آورد و برگردانده  ب١٠مبناي 

يا عدد اول است يا  آ كهکند را دريافت و تعيين nاي بنويسيد كه عدد صحيح   برنامه.١١
  .نه؟ و برحسب مورد پيغام مناسبي چاپ كند

) به غير از خودش(هاي خودش  عليه كه برابر مجموع مقسومازنظر رياضي عددي را . ١٢
 ٣، ٢، ١هاي آن  عليه  كه مقسوم٦مانند عدد . نامند complete number باشد، عدد كامل يا 

  :  است و داريم
6 = 1 + 2 + 3 

 را دريافت و تعيين کند كه آيا عدد كامل است يا نه mاي بنويسيد كه عدد صحيح  برنامه
  .، پيغام مناسبي چاپ كندو برحسب مورد

 را دريافت كند و سپس با فراخواني تابعي، كلية mاي بنويسيد كه عدد صحيح  برنامه. ١٣
  .  تعيين و چاپ كنداست mتر از  اعداد كامل را كه مقدار آنها مساوي يا كوچك
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 ، دو عدد اول را گويند كه تفاوت يا تفاضل آنها برابر)twin numbers(اعداد دوقلو . ١٤
 را mاي بنويسيد كه عدد صحيح  برنامه. ١٣ و ١١ يا دو عدد ٥ و ٢ باشد، مانند دو عدد ٢

  .تر از آن را تعيين و چاپ كند دريافت كند و كلية اعداد دوقلوي مساوي يا كوچك
 عدد زوج بود مقدار يك mاگر .  را دريافت كندmتابعي بنويسيد كه عدد صحيح . ١٥

  .وگرنه مقدار صفر برگرداند
 سه ميله و تعدادي ين بازيادر . هاست  يكي از بازيهاي معروف بچه١برج هانوي. ١٦

اين طريق انجام  بازي به. رنديگ ها قرار مي لهيحلقه با قطرهاي مختلف وجود دارد كه در م
يعني (رند يگ صورت نزولي قرار مي ها در ميلة سمت چپ به گيرد كه در آغاز كار همة حلقه مي

  ). تر در باال ر زير و حلقة كوچكتر د حلقة بزرگ
   

 
   

به ميلة سمت ) ميلة مبدأ( با رعايت دو شرط زير از ميلة سمت چپ دي باها اين حلقه
  . انتقال يابند) ميلة مقصد(راست 
توان  مي(م ياي به روي ميلة ديگر انتقال ده م يك حلقه از روي ميلهيـ هر بار فقط مجاز 

  ).ي قرار دادلة واسطه و كمكيميلة وسط را م
  .تر قرار نگيرد اي با قطر كوچك تر روي حلقه اي با قطر بزرگ وقت حلقه ـ هيچ

  .دي کني را طراحين بازيا
  براي حل اين مسئله به روش عادي يا روش تكراري يايسينو  برنامه.ييراهنما

 
1. Tower of Hanoi  
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Iteration method توان آن را به سادگي با روش  ولي مي. مشكل است طوالني و بسيار
روش استدالل رياضي را در مورد اثبات قضيه كه آن را استقراء . ي كردسينو بازگشتي برنامه

در اين روش، مسئله را براي . شويم  نامند يادآور ميMathematical Inductionرياضي يا 
در اينجا نيز از همين . آورند مي دليل nسپس براي حالت . كنند  اثبات شده فرض ميn-1حالت 

 دلخواهي به ة از روي ميلحلقه n-1كنيم كه براي انتقال   يعني فرض مي؛كنيم ده ميروش استفا
با .  راهي وجود داشته باشددي با دلخواه ديگر، با رعايت دو شرط مذكور در باال،ةروي ميل

 مبدأ به روي ميله ةه از روي ميلحلق n الگوريتم زير براي انتقال  ازتوان قبول اين فرض مي
   . کرداستفادهمقصد 

از روي ) با استفاده از روشي كه فرض كرديم وجود دارد( رويي را يها حلقه n-1) الف
  .انتقال دهيد)  واسطهةميل(به ميلة وسطي )  مبدأةميل( چپ ةميل

 ةميل(از ميلة مبدأ )  است و اكنون آزاد شده استحلقهترين  كه بزرگ( اُم را n حلقة) ب
  .قال دهيدانت)  راستةميل(به ميلة مقصد ) چپ

ميلة ( وسطي ة را با استفاده از روشي كه فرض كرديم وجود دارد از ميلحلقه n-1) ج
  .انتقال دهيد)  مقصدةميل(به ميلة راست ) واسطه

گونه نقل و انتقال نخواهد بود و   نيازي به هيچ،= n 0 واضح است كه اگر: ١ة نكت 
  .دده درواقع اين حالت قانون توقف الگوريتم را نشان مي

الگوريتم مزبور حالت بازگشتي ) ٣ و ١ ةيعني دو مرحل(مراحل اولي و آخري :  ٢ة نكت
  . گرددn = 0 بيان خواهد شد تا اينكه n-2 نيز برحسب حلقه n-1 يعني نقل و انتقال دارد؛

 "COMPUTER SCIENCE" دور عبارت ي مستطيل توپرد کهيسي بنويا هبرنام .١٧
   .كند رسم 

 نام دارد، bellسكي استاندارد ا  کد كه در' X7\ 'اكتر مخصوص چاپ كردن كار. ١٨
 با د کهيسي بنويا هبرنام.  كند ايجاد مي   در بلندگوي دستگاهbeep به نام يصداي كوتاه

  .دکنايجاد   در بلندگوي دستگاه) منقطع( دو بار صداي كوتاه twobeepفراخواني تابع 
  دهد ؟ في است چه عملي انجام مي عدد صحيح غيرمنnتابع زير كه در آن . ١٩

int sum(int n) 
 { 

 int n ; 
 if (n<=1) 

 return n 
 else 

 return (n + sum(n-1)) ; 
 } 



 ۷فصل 
  ها  آرايه

  يهدف کل
  ها هي متعدد آرايتهاي با قابلييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  ن فصل،يرود، پس از خواندن ا ياز دانشجو انتظار م

  .ه آشنا شوديبا مفهوم آرا. ۱
  .را بشناسدس ي و ماتربردار. ۲
  .ان کندي را بيبعد کي يها هيف آراينحوة تعر. ۳
  .ة آنها را بشناسدي اوليقداردهها و نحوة م هي حافظه در آراکالس. ۴
  . را بداندي چندبعديها هيف آراي تعريچگونگ. ۵
  .ه به تابع آشنا شوديبا نحوة انتقال آرا. ۶
  .دا کندي پيي آشنايا ر رشتهي و متغ ،يا ها، ثابت رشته با رشته. ۷
  . آن را بداندي و روشهايساز ها در مرتب هيهدف از به کاربردن آرا. ۸
  . جستجو را نام ببرديها هانواع رشت. ۹

  . آشنا شودstrcmoi، و strcpy ،strcat ،strlen ،strcmp يا با توابع کتابخانه. ۱۰

  مقدمه
عبارت ديگر آرايه فضاي ه ب. دارند ي آرايه مجموعه عناصري است كه ويژگيها و صفات يكسان

 ةهم.  خود جاي دهدتواند چندين مقدار را در  اصلي كامپيوتر است كه مية از حافظيا پيوسته
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  .شوند  انديس مشخص ميا و باند عناصر يك آرايه از يك نوع
. هاي دوبعدي را ماتريس نامند بعدي را بردار و آرايه هاي يك از نظر رياضي معموالً آرايه

 . هاي چندبعدي را تعريف كرد توان آرايه طريق مشابه ميه همچنين ب

 ها تعريف آرايه

شوند با اين تفاوت که نام آرايه بايد  شکل متغيرهاي معمولي تعريف ميه ها ب  ، آرايهC در زبان 
  . اندازه همراه باشدةبا مشخص

  يبعد کية يآرا
  .شود ميصورت زير تعريف ه  بعدي ب  آراية يك

type array-name [array-size] ; 
-arrayند، ك  نام آرايه است كه از قانون نامگذاري متغيرها پيروي ميarray-nameكه در آن 

size بزرگي و يا تعداد عناصر آرايه است و typeبراي . كند  نيز نوع عناصر آن را مشخص مي
  .دشو اين صورت معرفي مي  باشد، بهint عنصر از نوع ۷ داراي a ةمثال اگر آراي

int a[7] ; 
  .شكل زير خواهد بوده صورت متوالي و به هاي اختصاص داده شده به آن ب و خانه

6 5 4 3 2 1 0 
       
a[6] a[5] A[4] a[3] a[2] a[1] a[0] 

عبارت ديگر حد پايين آن ه ب. ها از صفر تا شش است  خانهة شماردينيب يمطور که  همان
برابر صفر و حد باالي آن يك واحد از طول يا بزرگي آرايه كمتر خواهد بود كه در مثال 

 . است۶مزبور، حد باالي آن برابر 

صورت ثابت سمبوليك تعريف ه خوب آن است كه اندازة آرايه ب يسيون برنامهروش 
کند، اين عمل  يمراحتي تغيير ه  آرايه بةثابت سمبوليک انداز که با تغيير مقدار از آنجا. شود

  .سازد تر مي  برد ساده   که از آرايه سود مي رااي تغيير برنامه
v  زير توجه کنيد يدستورها به ١ـ٧مثال.  

#define size 50 
int A[size] ;  
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 مشخص شده defineصورت غيرمستقيم و با استفاده از دستور ه در اينجا طول آرايه ب
 تعريف ثباتتواند   اما نمي، باشديخارج يا ستا،ي حافظه ممکن است خودکار، اکالس .است
  .صورت زير تعريف كرده بعدي را ب  يكيا توان آرايه بنابراين در حالت كلي مي. شود

storage-class data-type array-name [expression] ; 
 محاسباتي ة و يا عبارت سادint عدد صحيح يا متغير از نوع  ممکن استexpressionكه در آن 

 با استفاده از عملگرهاي intباشد كه از تركيب مقادير عددي صحيح و متغيرهايي از نوع 
خواهد بود که  عبارت يك عدد صحيح نتيجة اين.  تشكيل شده است-و + محاسباتي مانند 

صورت عدد صحيح و يا ه متعارف آن است كه بزرگي آرايه ب. استمعرف بزرگي آرايه 
صورت متغير از   واضح است كه اگر بزرگي آرايه به. متغيري از نوع عدد صحيح تعيين گردد

هايي   براي آرايه.  بيان گردد، بايد مقدار آن هنگام تعريف عناصر آن تشخيص داده شودintنوع 
هايي که   و براي آرايهخودکار سازي   گردند سطح ذخيره که درون يک تابع يا بلوک تعريف مي

  .خواهد بودسازي خارجي پيش فرض   گردند سطح ذخيره بيرون از تابع تعريف مي
v 

v  بعدي توجه کنيد  يك ةهايي از تعريف چند آراي  به نمونه٢ـ٧مثال.   
int A[5] ;  
float B[25] ; 
static float C[15] ; 
double x1[10] ; 
char str[80] ; 

 عنصر و آرايه ۲۵ با float از نوع B ة عنصر و آراي۵ با int از نوع A ةدر اين اعالن آراي
C از نوع float همچنين .  است تعريف شدهستايز اي نحافظه کالس عنصر و از لحاظ ۱۵ با

هاي   آرايه. ( عنصر تعريف شده است۸۰ با char از نوع str ة و آرايdouble از نوع x1 ةآراي
  .)کار مي رونده ها ب   براي نمايش رشتهکاراکتري معموالً

v 

 مراجعه به عناصر آرايه

متوالي يا صورت پيوسته ه  حافظه بيا كنيم، كامپايلر مجموعه اي را تعريف مي  وقتي كه آرايه
ي ايجاد شد، براي مراجعه به هر عنصر آن كافي است ا وقتي كه آرايه .گيرد  در نظر ميبراي آن 
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همچنين در .  عنصر مورد نظر را در درون يك زوج كروشه قرار دهيمةپس از نام آرايه، شمار
  .گردد  ، انديس آرايه از صفر آغاز ميCزبان 

v اگر  ٣ـ٧ل امثAاي باشد كه از پيش تعريف شده و مقاديري نيز به آن   نام آرايه
يك كپي از محتواي خانة شمارة  ; k = A[2]دستور صورت  در اينه شده باشد اختصاص داد

 . دهد  نسبت ميk را به متغير )يعني سومين عنصر آرايه ( آرايه2

كند و نوع   از قانون نامگذاري متغيرها تبعيت ميها  شويم كه نامگذاري آرايه يادآور مي
  .باشدجز آن  و int ،float ،charممکن است عناصر آن نيز مانند متغيرهاي معمولي 

v 

 ) آنهاة مقداردهي اوليةو نحو(حافظه درآرايه  يکالسها

، شوند يا خارجي تعريف ستايممکن است خودکار، ا حافظه کالسها از نظر   آرايهم کهيگفت
خودکار  برخالف متغيرهاي خودکار،هاي از نوع  آرايه.  تعريف شوندثباتتوانند  ولي نمي

 . مقدار اوليه بپذيرند، تعريف هنگامممکن است

صورت ه ها را ب توان شکل كلي مقداردهي اوليه به آرايه  ميها  توضيحني احال باتوجه به
  .زير بيان كرد

storage-class data-type array-name [size] = {value1 , value2 , … valuem} ; 
 اُمين عنصر mو ... لين، دومين، اوة به ترتيب مقدار اوليvalue1 ،valuem...value2كه در آن 

  .دنكن آرايه را مشخص مي
   .اند صورت زير تعريف شدهه  بc و a ،bهاي   فرض كنيد كه آرايه

int a[7] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7} ; 
static float b[5] = {2.5 , -3.5 , 1.25 , 12.5 , 3.14} ; 
char c[3] = {’a’ , ’b’ ,’c’} ; 

 کالس، ولي  استستا معرفي شدهي اةحافظ کالس ازنظر b ةكه آرايكنيد  مالحظه مي
بنابراين بايد فرض كرد كه هر دوي آنها . طور صريح بيان نشده استه  بc و a ة دو آرايةحافظ

   .صورت زير خواهد بوده  مزبور بةپس مقادير عناصر سه آراي. اند خارجي
a[0] = 1 b [0] = 2.5 c (0) = a 
a[1] = 2 b [1] = 3.5 c (1) = b 
a[2] = 3 b [2] = 1.25 c (2) = c 
a[3] = 4 b [3] = 12.5 
a[4] = 5 b [4] = 3.14 
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a[5] = 6 
a[6] = 7 

صورت مقداردهي اوليه تعريف گردد، نياز نيست بزرگي يا اندازة آن را ه اي ب اگر آرايه
  .مشخص كنيم

v  زير توجه کنيدةبه اعالن آراي ٤ـ٧مثال .   
int digit[ ] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5} ; 

   .صورت خواهد بود اين  كه عناصر آن به
digit[0] = 1 
digit[1] = 2 
digit[2] = 3 
digit[3] = 4 
digit[4] = 5 

طور ه اند و كالس حافظة آنها ب هايي كه مقادير اوليه گرفته در مثالهاي ذکر شده، آرايه
 ). نيستندخودکار نوع يعني از (اند  صريح مشخص نشده از نوع خارجي فرض شده

v 
v  نفر دانشجويان كالسي را در درس رياضي ۲۵ زير نمرة امتحاني  ةبرنام ٥ـ٧مثال 

خواند و تعداد دانشجويان مردود و همچنين تعداد دانشجوياني را كه نمرة امتحاني آنان   مي
 .کند  كمتر از معدل كالس است تعيين و در خروجي چاپ مي

# include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int i , f = 0 , p = 0 ; 
 float a[25] , average , sum = 0 ; 
 for (i = 0 ; i<25 ; ++ i) 

 { 
 scanf ("%f " , &a[i]) ; 
 sum = sum + a[i] ; 
 if (a[i]<10)  

 f = f + 1 ; 
 } 

 average = sum / 25 ; 
 for (i = 0 ; i<25 ; ++i) 

 if (a[i] < average) 
 p = p + 1 ; 

 printf ("%f %d %d" , average , f , p) ; 
 } 
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ترتيب معرف تعداد دانشجويان مردود و دانشجوياني است كه   بهp و f در اين برنامه 
در ضمن .  صفر داده شده استةنمرة آنان كمتر از معدل كالسي است و در آغاز مقدار اولي

 زيرا ،توانيم بدون استفاده از آرايه بنويسيم طور متعارف نميه اين برنامه را ب  شويم كه يادآور مي
توان  ز اينكه نمرة امتحاني همة دانشجويان خوانده شود و معدل كالس محاسبه گردد، نميقبل ا

بنابراين چنانچه . يا نمرة دانشجوي مورد نظر از معدل كالس كمتر است يا نه آتعيين كرد كه
 هر بار كه نمرة دانشجوي جديدي خوانده ، ساده معرفي كنيميدانشجويان را با متغير يها نمره
پس اگر معدل . گردد لذا نمرة دانشجوي قبلي پاك مي. نشيند  در همان حافظه ميشود، مي

 ة دانشجويان به حافظةكالس را بدون استفاده از آرايه حساب كنيم، در پايان خواندن نمر
 نفر آخر را در حافظه خواهيم داشت و درنتيجه در مورد دانشجويان اول تا ةكامپيوتر، فقط نمر

. يك از آنها كمتر از معدل كالس است  كدامةتوانيم تعيين كنيم كه نمر بيست و چهارم نمي
 آدرس مختلف ۲۵ نمره به ۲۵ درنتيجة آن .پس در اين مثال استفاده از آرايه الزامي است

 ةشود، شمار همچنين بايد توجه كنيم كه چون انديس از صفر شروع مي. شود خوانده مي
  . بودانديسها از صفر تا بيست و چهار خواهد

v 

 هاي چند بعدي آرايه

 با اين تفاوت كه طول يا ،گردند بعدي تعريف مي هاي يك هاي چندبعدي نيز مشابه آرايه آرايه
 دوبعدي دو ةرو آراي از اين. گردد بزرگي هر بعد آرايه در داخل يك زوج كروشه مشخص مي

 . سه بعدي سه جفت کروشه داردةجفت کروشه و آراي

  .صورت زير خواهد بوده  بعدي بnريف آراية كلي تعشکل بنابراين 
storage-class data-type array-name[size1][size2]… [sizen] ; 

 .است اُم آرايه nترتيب بزرگي بعد يكم تا   بهsizen ,..., size2 , size 1كه در آن 

  .صورت زير معرفي كرده توان ب  را ميint از نوع Î 4 3براي مثال يك آراية دوبعدي 
int a[3][4] ; 

   .دينيب ميرا )  ستونnو   سطرmشامل ( m Î n دوبعدي ةآراي ۱ـ۷در شکل 
  .  بعدي يا بيشتر را تعريف كرد، مانند مثالهاي زير۳هاي  توان آرايه به طريق مشابه مي

int a[3][4][5] ; 



  ١٤١ها    هيآرا: ۷فصل 
 

float b[2][3][8][5] ; 
char page[2][5][10] ; 

  ١ستون  ٢ستون  ٣ستون   nستون 

a[0][n -1] ... a[0][2] a[0][1] a[0][0]  ١سطر 
        

a[1][n -1] ...  a[1][2] a[1][1] a[1][0]  ٢سطر 

.     . . . . 

.     . . . . 

.    . . . . 

        
a[m -1][n -1] ... a[m - 1][2] a[m -1][1] a[m -1][0]  سطرm 

  m Î n ية دوبعديآرا ۱ـ۷شکل 
 

هاي دوبعدي يا باالتر به آنها مقدار اوليه نسبت داد  گام تعريف آرايهتوان هن همچنين مي
 .ستا يا خارجي باشدي اة حافظکالس از  مورد نظرةكه البته بايد آراي

v  دستور زير را در نظر بگيريد ٦ـ٧مثال.   
int array[3][4] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12} ; 

آراية مزبور را . است خارجي ة حافظکالساز  اين است كه آرايه در اينجا فرض بر
مقادير . است)  عنصر در هر سطر۴( ستون ۴ سطر و ۳توان جدولي تصور كرد كه داراي  مي

يعني انديس يا زيرنويس سمت راست (يابد  اوليه نيز به ترتيب به عناصر سطرها اختصاص مي
   .صورت زير خواهد بوده ناصر آراية مزبور ببنابراين مقادير ع). كند تر حركت مي سريع

array[0][0] = 1 array[0][1] = 2 array[0][2] = 3 array[0][3] = 4 
array[1][0] = 5 array[1][1] = 6 array[1][2] = 7 array[1][3] = 8 
array[2][0] = 9 array[2][1] = 10 array[2][2] = 11 array[2][3] = 12 

از ) انديس سمت چپ(عملكرد يا محدودة تغييرات انديس اول توجه داشته باشيد كه 
  .است ۳از صفر تا ) انديس سمت راست( و انديس دوم ۲صفر تا 

v 
بندي كردن آنها در داخل  توان با دسته  اختصاص مقادير اوليه به عناصر آرايه را ميةنحو

وج آكوالد دروني به  دوبعدي مقادير داخل هر زةمثال در آراي يبرا. زوج آكوالد تغيير داد
اگر تعداد مقادير موجود در درون هر . ترتيب به عناصر يكي از سطرها نسبت داده خواهد شد
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 به بقية عناصر سطر مزبور مقدار ،زوج آكوالد دروني كمتر از تعداد عناصر سطر متناظر آن باشد
   ري زبراي مثال، نتيجة عملكرد دستور. صفر نسبت داده خواهد شد

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

  .يكسان خواهد بود ۶ـ۷با مثال 
   .حال دستور زير را درنظر بگيريد

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

دير آنها برابر صفر خواهد لذا مقا. به عناصر ستون چهارم مقاديري نسبت داده نشده است
   .صورت زير خواهد بوده  يعني مقادير عناصر آراية مورد نظر ب؛شد

array[0][0] = 1 array[0][1] = 2 array[0][2] = 3 array[0][3] = 0 
array[1][0] = 4 array[1][1] = 5 array[1][2] = 6 array[1][3] = 0 
array[2][0] = 7 array[2][1] = 8 array[2][2] = 9 array[2][3] = 0 

 int array[3][4] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8صورت ه درحالي كه اگر آراية مزبور را ب

  .صورت خواهد بوده  مورد نظر بةتعريف كنيم، مقادير نسبت داده شده به عناصر آراي ; (9 ,
array[0][0] = 1 array[0][1] = 2 array[0][2] = 3 array[0][3] = 4 
array[1][0] = 5 array[1][1] = 6 array[1][2] = 7 array[1][3] = 8 
array[2][0] = 9 array[2][1] = 0 array[2][2] = 0 array[2][3] = 0 

 انتقال آرايه به تابع 

شود، آدرس اولين عنصر آرايه  عنوان آرگومان تابع ظاهر ميه ، وقتي كه نام آرايه بC در زبان 
دهيم،  عنوان آرگومان به تابع گذر يا انتقال ميه اي را ب راين هنگامي كه آرايهبناب. گردد تعبير مي

اين روش انتقال آرگومان به تابع، با آنچه در مورد انتقال . يابد تمامي آرايه به آن تابع انتقال مي
 ميدينام متغيرهاي معمولي به تابع در فصل مربوط به توابع بيان شد و فراخواني با مقدار

در اين . نامند يا فراخواني با ارجاع روش فراخواني جديد را فراخواني با آدرس. ت استمتفاو
در فصل را تشريح كامل اين روش . يابد ها، آدرس آنها به تابع انتقال مي روش به جاي كپي داده
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 .ميکن يم بيان ٨

عنوان ه  به تابع بايد فقط نام آن بدون كروشه و بدون انديس، بيا براي گذر دادن آرايه
در تعريف تابع نيز بايد آرگومان فرمال متناظر .  در فراخواني تابع ظاهر گردد،آرگومان واقعي

بدين طريق كه نام آرايه همراه با . عنوان آرايه تعريف گردده آن به همان طريق نوشته شود و ب
 . بدون انديس نوشته شود و نوع داده آن نيز مشخص گرددةيك زوج كروش

v  دهد  را به تابع نشان مي  فرستادن يا گذردادن آرايهة نحوزير ة برنامهقطع ٧ـ٧مثال.  
main() 

 { 
 int n ; /* variable declaration */ 
 float avg ; /* variable declaration */ 
 float list [100] ; /* array definition */ 
 float average () ; /* function declaration */ 
 …. 
 avg = average (n , list) ; 
 …. 

 } 
 float average (a , x) /* function definition */ 
 int a ; /* formal argument declaration */ 
 float x[ ] ; /* formal argument (array) declaration */ 

 { 
 …. 

 } 
اين . است در داخل تابع اصلي فراخوانده شده averageكنيد كه تابع فرعي  مالحظه مي

.  معرف تعداد عناصر آرايه استو int كه نوع آن nيكي متغير : تابع داراي دو آرگومان است
بينيد كه در فراخواني  همچنين مي.  استfloat كه نوع عناصر آن listبعدي  ديگري آراية يك

  .استشده صورت متغير ساده ظاهر ه  بlistتابع، آراية 
اند مشاهده   ناميده شدهx و a آرگومان فرمال را كه در تعريف تابع نيز در سطر اول دو

بعدي   و آراية يكintصورت   ترتيب به  سپس در دو سطر بعدي دو آرگومان مزبور به.كنيد مي
 a و آرگومان فرمال nكنيد كه بين آرگومان واقعي  مالحظه مي. اند  توصيف شدهfloatاز نوع 
 وجود x و آرگومان فرمال listن آرگومان واقعي به طريق مشابه تناظري بي. وجود داردتناظر 

واقع الزم نيست كه آرگومانهاي واقعي با آرگومانهاي فرمال همنام باشند و به همين  در. دارد
كنيد  همچنين مالحظه مي. نامند نيز مي دليل آرگومانهاي فرمال را متغيرهاي مجازي يا ساختگي
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طور مشاهده  همين. ، مشخص نشده است، در توصيف آرگومان فرمالxكه بزرگي آرايه 
 در تابع اصلي، پس از نام تابع prototype يا نمونه صورت پيشه كنيد كه در تعريف تابع ب مي

 .كار رفته استه فقط يك زوج پرانتز تهي ب

حال اگر در تعريف تابع فرعي، توصيف آرگومانهاي آن نيز در همان خط اول تابع، پس 
نمونه در تابع اصلي نيز   زوج پرانتز انجام گيرد، بايد در تعريف پيشاز ذكر نام تابع در درون
 يعني بايد پس از نام تابع آرگومانهاي آن نيز در درون زوج پرانتز  ؛اين تناظر محفوظ بماند

 ة قطعه برنام.)رفت يمكار ه برخالف حالت قبل كه فقط يك زوج پرانتز تهي ب(توصيف گردند 
  .دهد ا اين شيوه نشان مي همان مثال قبلي را بزير

main 
 { 

 int n ; /* variable declaration */ 
 float avg ; /* variable declaration */ 
 float list [100] ; /* array definiation */ 
 float average (int , float[ ]) ; /* function declaration */ 
.... 
 avg = average (n , list) ; 
.... 

 } 
 float average (int a , float x [ ]) /* function definition */ 

 { 
.... 
.... 

 } 
v  

 يعني نام آرايه، ؛شود در انتقال نام آرايه به تابع، آدرس اولين عنصر آرايه به تابع منتقل مي
شود، اين آدرس به  وقتي كه تابع فراخواني مي. شود ميآدرس اولين عنصر آرايه تفسير 

گر به اولين  عنوان اشارهه پس آرگومان مزبور ب. يابد فرمال متناظر آن اختصاص ميآرگومان 
 آن در ةبنابراين هر عملي كه در تابع فرعي روي آرايه انجام گيرد، نتيج. گردد عنصر آرايه برمي

 فراخواني ةطوري كه بيان شد، اين شيوه ب. شود مينيز منعكس ) يا تابع فراخواننده(تابع اصلي 
 . را فراخواني با آدرس نامندتابع

شود، انديس عنصر  وقتي كه در درون تابع فراخوانده شده به عنصر آرايه مراجعه مي
. گردد تا به آدرس آن عنصر در درون آرايه داللت نمايد گر افزوده مي مورد نظر به مقدار اشاره
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طوري كه ه  و بگيرد يمدسترس قرار در پس هر عنصري از آرايه  به سادگي در درون تابع 
 هر عنصر آرايه كه در درون تابع تغيير يابد، اثر اين تغيير در تابع فراخواننده نيز منعكس ميگفت

 .خواهد شد

v  عنصري را به تابع ٣ يا دهد كه آرايه  را نشان مييا  سادهة برنام زيرة برنام٨ـ٧مثال 
مقادير عناصر آرايه در سه . بديا دهد و مقادير عنصر آرايه در درون آن تابع تغيير مي گذر مي

  .دهد موقعيت از برنامه نوشته شده است تا اثر اين تغييرات را نشان 
# include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int count , a [3] ;  /* array definition */ 
 void modify (int a[ ]) ;  / * function declaration */ 
 printf("\n from main , before calling the function: \n") ; 
 for (count = 0 ; count<=2 ; + + count) 

 { 
 a[count] = count + 1 ; 
 printf ("a[%d] = %d\n" , count , a[count]) ; 

 } 
 modify(a) ; 
 printf ("\n from main , after calling the function:  \n") ; 
 for (count = 0 ; count<=2 ; ++ count) 

 printf ("a[%d] = %d\n" , count , a[count]) ; 
 } 

void modify (int a[ ])  /* function definition */ 
{ 

int count ; 
printf ("\n from the function , after modifying the values: \n") ; 
 for (count = 0 ; count< = 2 ; ++ count) 

 { 
 a[count] = -9 ; 
 printf ("a[%d] = %d" , count , a [count]) ; 

 } 
return ; 

} 
 a [0] = 1 , a [1] = 2 , aگردد، مقادير اي كه در درون تابع اصلي ظاهرمي در اولين حلقه

. ابدي يمنمايش  printfشود و همين مقادير با دستور به عناصر آرايه نسبت داده مي 3 = [2]
ود كه در درون تابع مزبور به هريك از ش  گذر داده ميmodify آراية مزبور به تابع ،سپس
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سپس همين مقادير جديد در آن تابع چاپ . شود  نسبت داده مي-٩عناصر آرايه مقدار 
باالخره پس از برگشت كنترل از تابع فرعي به تابع اصلي، دوباره مقادير عناصر آرايه . گردد مي

 .ابدي يمنمايش 

  .خواهيم داشت خروجي زير را  اگر برنامة مزبور اجرا گردد،
from main , before calling the function:  
a [0] = 1 
a [1] = 2 
a [2] = 3 
from the function , after modifying the values:  
a [0] = -9 
a [1] = -9 
a [2] = -9 
from main , after calling the function:  
a [0] = -9 
a [1] = -9 
a [2] = -9 

 روي آرايه، در تابع اصلي modifyتابع با دهد كه تغييرات اعمال شده  اين نتايج نشان مي
  .نيز منعكس شده است

v 

 ها ها و رشته آرايه

که هر کاراکتر رشته، درون  طوريه شوند ب اي از كاراكترها تعريف مي ها، آرايه  رشتهC در زبان 
 خاتمه است پايان  نشانة كهnullراكتر هر رشته به كا. گردد يک عنصر از آرايه ذخيره مي

گردد، كاراكتر   و وقتي كه ذخيره ميرديگ يماي در داخل دوبل گيومه قرار  ثابت رشته. يابد مي
null در داخل يك برنامه، كاراكتر . شود به انتهاي آن افزوده ميخودکار طور ه بnull در فرم 

escape sequence كند كه  اي را معرفي مي اي آرايه رشتهثابت . شود  نشان داده مي'0\' با
محدوده يا انديس پايين آن صفر و محدوده يا انديس باالي آن تعداد كاراكترهايي است كه در 

  . رشته وجود دارد
v  به رشتة زير توجه کنيد ٩ـ٧مثال.    

" payam noor university " 
 نيز كاراكتر 0\ و يک دو فضاي خالي بين کلمات( كاراكتري است ۲۲ يا هاين رشته آراي
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  .شکل زير باشده  کاراکتري بيا  در آرايه ممکن است تعريف اين رشته.)شوند شمرده مي
char str[ ] = " payam noor university " 

واقع  در. يك رشته باشدممکن است  كه مقادير آنها اند اي متغيرهايي متغيرهاي رشته
  . اند charهايي از نوع   آرايه اي، متغيرهاي رشته

v 
v  خواند و آنها را در  را مي)  نفر۱۵مثالً اسامي ( رشته ۱۵برنامة زير  ١٠ـ٧مثال

 nullفرض بر اين است كه طول هر رشته با درنظر گرفتن  .كند سطرهاي متوالي چاپ مي

character است كاراكتر ۱۲ پايان رشته حداكثر.  
# include<stdio.h> 
main () 

{ 
 char name[12] ; 
 int i ; 
 for (i = 1 , i < = 15 ; ++i) 

 { 
 scanf ("%s" , name) ; 
 printf ("\n %s" , name) ; 

 } 
} 

در ضمن . صورت آرايه معرفي شده استه  بnameاي  كنيد كه متغير رشته مالحظه مي
يعني بدون ( بدون اپراتور آدرس ، فقط نام متغير،scanfدر خواندن اطالعات به كمك تابع 

 نام آرايه آدرس م،يگفتطوري كه ه  زيرا برود، يمكار ه  ب،و بدون ذكر انديس آرايه) '&`عالمت 
  و همينnameهمچنين هم در موقع خواندن مقدار براي . اولين خانه يا اولين عنصر آن است

 . استفاده شده استs%طور در چاپ مقدار آن از كد فرمت 

در اينجا . ها تعريف كرد اي از رشته هصورت آرايه ها را ب  از رشتهيا توان مجموعه مي
 دوبعدي را يا هتوانند آراي ها مي ، هر مجموعه از رشتهاستچون خود رشته به تنهايي يك آرايه 

صورت جدول مستطيل شكل تصور كنيم، هر سطر اين جدول ه تشكيل دهند كه اگر آنها را ب
 .ها خواهد بود معرف يكي از رشته

v 

v  اي   رشتهة نفر را به آراي۱۵ زير اسامي ةقطعه برنام ١١ـ٧مثالnameخواند و آنها   مي
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 .كند را در سطرهاي متوالي چاپ مي
# include<stdio.h> 
main () 

{ 
 char name[15][12] ; 
 int i ; 
 for (i = 0 ; i<15 ; ++i) 

 scanf ("%s" , &name[i]) ; 
 for (i = 0 ; i<15 ; ++i) 

 printf ("\n%s" , name[i]); 
 } 

اي به آرايه و در چاپ كردن آن فقط بعد  مالحظه كنيد كه در خواندن اطالعات رشته
ها  بعدي در اين مجموعه از رشته  دوةواقع اگر آراي  يعني در؛كار برده شده استه رايه بآاول 

 مستطيل شكل فرض كنيم كه در هر سطر آن يك رشته قرار ي، جدولميگفتطور كه   همان،را
شود كه آدرس آن سطر و در نتيجه اپراتور   خوانده مييندن اطالعات هر بار سطر در خوا،دارد

اين طريق مشابه در چاپ كردن آن نيز هر بار اطالعات يك   به. كار رفته استه آدرس نيز ب
  .گردد سطر كه شامل يك رشته است چاپ مي

v 

 روشهاي مرتب سازي
چنانچه .  آنها در روشهاي مرتب سازي استها، استفاده از   يکي از کاربردهاي متداول آرايه

دهي شوند، اين عمل   سازمانيها يا اطالعات، براساس ويژگي يا نظم خاص اي از داده مجموعه
تر   دلخواه در درون آن مجموعه، سادهيصورت پيدا كردن عنصر در اين. سازي گويند  را مرتب
منظور سرعت بخشيدن به عمل ه بنابراين عمل مرتب كردن، ب. گيرد تر انجام مي و سريع
 .ستجستجو

جايي عناصر، از عوامل اساسي در مورد سرعت  هها و نيز تعداد جاب   تعداد مقايسه
  داشتهيتر سازي كه سرعت باال و منطق ساده  هر روش مرتب طبيعي است كه. نديسازيها  مرتب

شهاي متعددي بر اين اساس رو. تر است  كمتري اشغال كند مطلوبةباشد و همچنين حافظ
  .ميکن مي بررسي  راشده که در ادامه چند نمونهمطرح 
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  سازي حبابي روش مرتب
ه سازي اطالعات ب ترين روش مرتب  ترين و از نظر كارآيي پايين  اين روش از نظر منطق، ساده

اگر عنصر اول . شود در اين روش ابتدا عنصر اول با عنصر دوم مقايسه مي. رود شمار مي
سپس اين عمل در مورد عنصر دوم با . شود دومي باشد، جاي آن دو تعويض ميتر از  بزرگ

-n در پايان با عنصر ، يعني؛گيرد صورت متوالي انجام ميه  عناصر بةطور براي بقي سوم و همين

اين عمل يك   وقتي كه. شود تر از آن بود جايشان تعويض مي شود كه اگر بزرگ  اُم مقايسه مي1
حال اگر خانة آخر را ناديده . شود ترين عنصر آرايه به آخر آرايه منتقل مي بار كامل شد، بزرگ

ترين   تكرار كنيم، اين بار بزرگn-1 تا ۱ها يا عناصر  بگيريم و اين عمل را دوباره براي خانه
 آرايه منتقل n-1 ةبه خان) كه دومين عنصر بزرگ آرايه خواهد بود (n-1 تا ۱ها  عنصر خانه

بار انجام دهيم و براي سرعت عمل  n-1صورت تكراري براي ه ن عمل را باگر اي. شود مي
 جاري آرايه را ناديده بگيريم، يعني هر بار از ة آخر محدودةبيشتر، در هر بار تكرار نيز خان

صورت صعودي ه  مورد مقايسه يك واحد كاسته شود، در پايان، عناصر آرايه بةطول ناحي
صورت نزولي مرتب شود، بايد در   مورد نظر بهة عناصر آراياگر بخواهيم كه. گردد مرتب مي

 باشد، جاي آن دو با يكديگر ai+1تر از   كوچكai چنانچه ،ai+1 با ai دو عنصر متوالي ةمقايس
  .تعويض شود

سازي در هر بار تكرار، بزرگترين عنصر آرايه به    از آنجايي كه در اين روش مرتب
، )مانند حبابهاي هوا كه در آب جوش موجود است(كند   ميسمت باال يا انتهاي آرايه حركت

  .سازي حبابي نامند  آن را مرتب
v  ةتابع زير آراي ١٢ـ٧مثال n عنصري A کند مي را به روش حبابي مرتب. 

void BubbleSort (int A[ ] , int n) 
{ 

int i , j , temp ; 
for (i =1 ; i<n ; + +i) 

for (j =0 ; j<n-i ; + +j) 
 if (A[ j] > A[ j+1]) 

 { 
 temp = A [ j] ; 
 A[ j] = A[ j+1] ; 
 A[ j+1] = temp ; 

 } 
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 } 
v 

  سازي انتخابي  روش مرتب 
ترين عنصر را در   كار بدين صورت است كه محل بزرگة در اين روش مرتب سازي، شيو

كنيم؛  مي عوض an و جاي آن را با عنصر آخر يعني ميابي يمعنصري مورد نظر  n ةدرون آراي
 ة آراي بزرگواقع دومين عنصر كه در(ترين عنصر را   محل بزرگan-1 تا a1سپس بين عناصر 
 n-1اين كار را . كنيم  عوض ميan-1آوريم و جاي آن را با عنصر  دست مي به) اصلي خواهد بود

  را خواهيم داشت كهa2 و a1صورت در تكرار آخر فقط دو عنصر  در اين. كنيم بار تكرار مي
 . قرار گيردa2 ةترين آن دو در خان بايد بزرگ

سازي حبابي آن است كه تعداد تعويض عناصر   برتري اين روش نسبت به روش مرتب 
 .گيرد جايي انجام مي ه زيرا در اين روش، در هر تكرار حداكثر يكبار جاب،شود كمتر مي

v  ة تابع زير آراي١٣ـ٧مثال nعنصري  A  دکن  ميرا به روش انتخابي مرتب.  
void SelectionSort (int a[ ] , int n) 

{ 
int i , max , temp ; 
for (i = 1 ; i<n ; + + i) 

 { 
 max = 0 ; 
 for (j =1 ; j<= n-i+1 ; + + j) 

 if (A[ j] > A[max])  
 max = j ; 

 if (max != n-i)  
 { 

 temp = A[max] ; 
 A[max] = A[n-i] ; 
 A[n-i] = temp ; 

 } 
 } 

 } 
v 

 روشهاي جستجو

هر گاه در . جوستتها، استفاده از آنها در روشهاي جس   يکي ديگراز کاربردهاي متداول آرايه
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. اي از عناصر، دنبال عنصر خاصي بگرديم، اين عمل را جستجو كردن نامند داخل مجموعه
اربرد ويژه در مورد بانکهاي اطالعاتي و سيستمهاي تجاري، ك بها،  جستجو، در اغلب زمينه

  .زيادي دارند
 در ادامه بررسي  راهاي متعددي براي جستجو وجود دارد كه دو روش متداول آن  شيوه

  .ميکن مي

  جستجو به روش خطي
کار عنصر  براي اين. ترين راه براي جستجو در آرايه يا جدول نامرتب است  اين روش ساده

چنانچه در . كنيم دول مقايسه مياُم آن ج nطور متوالي با عناصر اول تا ه مورد جستجو را ب
. يابد و عمل جستجو خاتمه ميشود  يمحين مقايسه، عنصر مزبور پيدا شد، شمارة آن يادداشت 

 بين تعداد عناصر جدول و ةدر اين روش رابط. شود در غير اين صورت پيغام مناسب صادر مي
  .  درجه اول خواهد بودةصورت معادله ها ب  تعداد مقايسه

v  تابع زير عنصر ١٤ـ٧مثال xة را در آراي n عنصري A به روش جستجوي خطي 
  .گرداند صورت مقدار صفر را برمي اگر پيدا شد، انديس آن، و در غير اين. كند جستجو مي

int LinearSearch (int A[ ] , int n , int x) 
 { 

 int i ; 
 for (i = 0 ; i < n ; + + i) 

 if (x = = A[i]) 
 return (i +1) ; 

 return (0) ; 
 } 
v 

 جستجو به روش دودويي

اين روش .  روش ديگر براي جستجوي عنصري در داخل جدول يا آرايه روش دودويي است
 در مقايسه ،همچنين. پذير است كه عناصر جدول مورد نظر مرتب شده باشد صورتي امكان در

  .با روش قبلي، از سرعت بيشتري برخوردار است
 نمايش H و Lول و عنصر آخر جدول را با دو متغير مانند در اين روش، عنصر ا

مقايسه  m = (L + H) / 2دهيم و سپس عنصر مورد جستجو را با عنصر وسطي جدول يا  مي
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 چنانچه ،صورت در غير اين.  عنصر مورد جستجو پيدا شده است،اگر مساوي بود. كنيم مي
-m را مساوي H وگرنه m+lساوي  را مLتر باشد،  عنصر مورد جستجو از عنصر وسطي بزرگ

كنيم؛ يعني باز هم عنصر وسطي جدول   سپس اين عمليات را باز هم تكرار مي.دهيم  قرار مي1
اين عمل تا . كنيم آوريم و عنصر مورد جستجو را با مقدار آن مقايسه مي دست مي حاصل را به

بر عدم وجود عنصر مورد يابد و پيغامي مبني  ميادامه برقرار نباشد،  L ≤ Hموقعي كه شرط 
 .گردد جستجو در داخل جدول مورد نظر چاپ مي

v  مراحل الگوريتم جستجو به روش دودويي براي ده عدد زير در جدول  ١٥ـ٧مثال
  .نمايش داده شده است

65 , 141 , 192 , 205 , 218 , 389 , 424 , 500 , 538 , 567 
 

 ۲۰۵جستجوي عدد  ۵۶۷جستجوي عدد 
m h l X m h l X 
5 10 1 218 5 10 1 218 
۸ 10 6 500 2 4 1 141 
9 10 9 538 3 4 3 192 
10 10 10 567 4 4 4 205 

v 
v  ة مرتب شدة تابع زير در آراي١٦ـ٧مثال n عنصري، به روش دودويي عنصر x را 

 .گرداند صورت مقدار صفر را برمي  انديس آن و در غير اين،اگر پيدا شد. كند جستجو مي
int BinarySearch (int A[ ] , int n , int x) 

 { 
int middle , L , H ; 
L = 0 ; 
H = n-1 ; 
while (L <= H) 

 { 
 middle = (L+H)/2 ; 
 if (x = = A[middle]) 

 return (middle +1) ; 
 if (x >A[middle]) 

 L = middle +1 ; 
 else 

 H = middle -1 ; 
 } 

return (0) ; 
} 
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v 

 )ها در مورد رشته(اي  توابع كتابخانه
ها  اي در مورد عمليات روي رشته ، مجموعة وسيعي از توابع كتابخانهC زبان يها   اغلب نسخه

چند تابع بسيار متداول كه در . ميکرداي بحث  كنند كه در مبحث توابع كتابخانه را پشتيباني مي
 . آمده است۱ـ۷در جدول ها كاربرد زيادي دارند  نوشتن برنامه

 ي کاربرديها چند تابع متداول در برنامه ۱ـ۷جدول 

 نام تابع عمل تابع

 strcpy (s1 , s2) .كند  كپي ميs1 ة را روي رشتs2 ةرشت
 strcat (s1 , s2) .كند مي) ضميمه( ملحق s1 ة را به دنبال رشتs2 ةرشت

 strlen (s) .گرداند  را برميs ةطول رشت
 strcmp (s1, s2)  .كند مقايسه مي s2 ة را با رشتs1 ةرشت

 
 دو رشته، تمايز بين حروف بزرگ و كوچك ناديده گرفته ةاگر بخواهيم درمورد مقايس

 .ميبر ميكار ه ب strcmpiصورت ه  ب راstrcmpشود، تابع 

 قرار string.hها در فايل  اي مربوط به رشته شويم كه توابع كتابخانه در ضمن يادآور مي
 #اي از اين تابع استفاده كنيم، بايد دستور  نامهپس اگر بخواهيم در بر. دارند

include<string.h>  را نيز قبل از تابعmain كار بريمه ب. 

  .کنيدها توجه   حال به چند مثال در مورد رشته
v  دهد اي را نشان مي  استفاده و كاربرد چند تابع كتابخانهة زير نحوةبرنام ١٧ـ٧مثال.   

# include<string.h> 
# include<stdio.h> 
main () 

 { 
 char s1[80] , s2[80] , s3[80] ; 
 gets (s1) ; 
 gets (s2) ; 
 printf ("\n Lengths:  %d %d\n" , strlen (s1) , strlen (s2)) ; 
 if (!strcmp (s1 , s2))  

 printf ("\n The strings are equal\n") ; 
 strcpy (s1 , s3) ; 
 strcat (s1 , s2) ; 
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 printf ("\n %s" , s3) ; 
 printf ("\n %s" , s1) ; 

 } 
  رااگر اين برنامه.کند  خواند و آن دو را به هم متصل مي يماين برنامه دو رشته از ورودي 

 مزبور ة، خروجي برنامميکن را وارد "computer science" ة كلمs2 و s1 ةاجرا و براي دو رشت
   .صورت زير خواهد بوده ب

Lengths:  16 16 
The strings are equal 
computer science 
computer sciencecomputer science 
v 

v  اي بنويسيد كه اسامي  برنامه ١٨ـ٧مثالn نفر دانشجو را بخواند، سپس آنها را به 
  .شود كه با اولين دستور ورودي خوانده مياست  ۱۵، حداكثر n. ترتيب الفبا مرتب و چاپ كند

# include<stdio.h> 
# include<string.h> 
main () 

 { 
int i , n , j ; 
char name [15][12] , temp [12] ; 
scanf ("%d" , &n) ; 
for (i=0 ; a<n ; ++i) 

 scanf ("%s" , &name[i]) ; 
 for (i=1 ; i<n ; ++i) 

 for (j=0 ; j<n-i ; ++j) 
 if (strcmp (name[j] , name [j+1]) > 0) 

 { 
 strcpy (temp , name [j]) ; 
 strcpy (name[j] , name [j+1]) ; 
 strcpy (name[j+1] , temp) ; 

 } 
 for (i=0 ; i<n ; ++i) 

 printf ("\n %s" , name[i]) ; 
 } 

 اي ه روش مرتب سازي حبابي و چند تابع کتابخان،هاي دوبعدي  در اين برنامه از آرايه
  . استفاده شده استاي هرشت

v 
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  ۷ ييخودآزما
 اول تا دهم سري فيبوناچي را يها هاي بنويسيد که جمل ا استفاده از آرايه برنامهب .١

  .محاسبه و چاپ كند
دهد   عنصري نسبت ١٠ يا  را به عناصر آرايه٢٠ تا ٢اعداد زوج  بنويسيد که يا برنامه. ٢

  .كند چاپ دهد و و سپس شمارة هر عنصر و مقدار متناظر آن را در دو ستون نشان 
سپس . كند  هنگام تعريف آن، مقداردهي اوليه مي، عنصري را١٠ يا مة زير آرايهبرنا. ٣

   ست؟يچ ه برنامني اخروجي. كند مجموع مقادير آن را محاسبه و چاپ مي
# include<stdio.h> 
# define size 10 
main() 

 { 
 int i , total = 0 ; 
 int A[size] = {10 , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , -5 , -6 , -7 , -8} ; 
 for (i = 0 ; i<size ; i++) 

 total += A[i] ; 
 printf (" Sum = %d" , total) ; 

 } 
در ( معادل آن را به شکل باينري کند واي بنويسيد كه عددي صحيح را دريافت  برنامه. ۴
  .چاپ كند) ٢مبناي 

 بزرگ خواند وحروف کوچک را به حروفباي بنويسيد كه متني را از ورودي  برنامه. ٥
  .تبديل کند

 كه اعداد تصادفي ايجاد randاي  اي بنويسيد كه با استفاده از تابع كتابخانه برنامه. ٦
  .سازي كند  بار پرتاب تاس تخته نرد را شبيه٦٠٠٠كند،  مي

در اين ) يا فراخواني با ارجاع(تفاوت بين فراخواني با مقدار و فراخواني با آدرس  .٧
تمامي آرايه به يك تابع ) ارسال( تفاوت انتقال د کهيسي بنويا برنامه. فصل به اختصار بيان شد

يا فراخواني با آدرس را با انتقال عنصري از آرايه به ) يعني درواقع ارسال آدرس آرايه به تابع(
 اول مقادير آرايه چاپ for ةطوري كه در حلق بهدهد،  ، نشان ميتابع، يعني فراخواني با مقدار

يعني آدرس ( در اين فراخواني، نام آرايه .شود  فراخواني modifyarray(a) سپس تابع. گردد
پس از . كند تابع مزبور مقدار هريك از عناصر آرايه را دو برابر . يابد به تابع انتقال ) آغاز آرايه
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 عملكرد تابع فرعي روي آرايه در ة نتيج.گردد برگشت كنترل به تابع اصلي، مقادير آرايه چاپ 
 يك عنصر آرايه، به آن modifyelementسپس با فراخواني تابع . شودصلي نيز منعكس تابع ا

تابع مزبور مقدار عنصر دريافتي را ). كه درواقع فراخواني با مقدار است(يابد  تابع انتقال 
پس از برگشت مجدد كنترل به تابع اصلي، مقدار عنصر مزبور . گردد دوبرابر كند و نتيجه چاپ 

  .نشود در تابع اصلي منعكس modifyelement عملكرد تابع ةشود و نتيج  دوباره چاپ
 زير به شکلمقادير از  يا در علم آمار، سه پارامتر ميانگين، ميانه و مد مجموعه. ٨

 . شوند تعريف مي

كه آن را ميانگين حسابي نيز نامند، برابر  a1 , a2 ,... , an مقدار n (mean)ميانگين ) الف
  :  است با

n

n
i ia

n
naaa

mean
∑
==

+++
= 1...21

  
اگر عناصر را به صورت صعودي مرتب كنيم، چنانچه تعداد عناصر فرد باشد، مقدار ) ب

 نامند و چنانچه تعداد عناصر زوج باشد، نصف مجموع دو (media) عنصر وسطي را ميانه
  .مقدار وسطي را ميانه نامند

 . عبارت از عنصري است كه بيشتر از بقيه تكرار شده باشد(mode) مد) ج

.  است١٠ تا ١ نفر كه مقادير عددي صحيح بين ٩٩ يك پرسش از ت است از عبارنتيجه
 پارامتر ميانگين، ميانه و مد را محاسبه و چاپ کند و همچنين نمودار ٣اي بنويسيد كه  برنامه

 .اي يا هيستوگرام پاسخها را به صورت ستاره رسم كند ميله

 سپس عددي را از طريق ورودي . عدد را به حافظه بخواند١٠٠اي بنويسيد كه  برنامه. ۹
. دريافت كند و با فراخوانده شدن تابعي، عدد دريافتي در درون مجموعه اعداد جستجو شود

سپس .  برگرداند-١ صورت مقدار در غير اين.  آن را برگرداندةاگر پيدا شد، تابع مزبور شمار
  .ست يا نه چاپ شوددر تابع اصلي پيغام مناسبي مبني بر اينكه عدد مورد نظر پيدا شده ا

 ستون n سطر و m را كه داراي b و aاي بنويسيد كه عناصر دو ماتريس  برنامه. ١٠
دست آورد ه باشند، به حافظه بخواند و سپس مجموع آن دو را براساس قانون جمع ماتريسها ب

  .شوند ند كه با اولين دستور ورودي خوانده ميا ٨ حداكثر n و m. و چاپ كند
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 را به حافظه بخواند و سپس حاصل b و aي بنويسيد كه عناصر دو ماتريس ا برنامه. ۱۱
 ةآراي(دست آورد و نتيجه را به فرم ماتريس ه ضرب آن دو را براساس قانون ضرب ماتريسها ب

 h سطر و n، داراي b ستون و ماتريس n سطر و m داراي aماتريس . چاپ كند) دوبعدي
  .شوند كه از اولين دستور ورودي خوانده ميند ا ٧ حداكثر h و n و m. استستون 

هر بار يك و  getcharاي بنويسيد كه يك سطر متن را با استفاده از تابع  برنامه. ١٢
صورت رشته چاپ ه  كاراكتري مزبور را بةسپس آراي.  كاراكتري بخواندةكاراكتر به يك آراي

  .كند
  .رگردانددست آورد و به  را بيا  تابعي بنويسيد كه طول رشته.١٣
، دو رشته را به هم ملحق strcatاي  تابعي بنويسيد كه بدون استفاده از تابع كتابخانه. ١٤

  ).دکن اول ضميمه ة دوم را به آخر رشتةيعني رشت(كند 
اگر وجود .  ديگري را جستجو كندةتابعي بنويسيد كه در درون يك رشته، زير رشت. ١٥

 را برگرداند، در غير اين) رشته اول شروع شده استيعني از چندمين كاراكتر (داشت، محل آن 
  . برگرداند-١صورت مقدار 

 كاراكتر در رشته j اُم آن به طول i، از كاراكتر S1 ةتابعي بنويسيد كه در درون رشت. ١٦
S2كپي كند .  

ها را به حافظه بخواند و سپس با فراخوانده   از رشتهيا اي بنويسيد كه مجموعه برنامه. ١٧
 كه است رشته ١٠ها حداكثر  تعداد رشته. دکنهاي مزبور به ترتيب الفبا مرتب  بعي، رشتهشدن تا

  . مشخص شده است"END"پايان آن با كلمة 



  ۸فصل 
   هاگر اشاره

  يهدف کل
 Cگرها در زبان  کاربردهاي متعدد اشاره با ييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  ن فصل،يرود پس از مطالعة ا ياز دانشجو انتظار م

  .گرها آشنا شود  اشارهيف و کاربردهايبا تعر. ۱
  .گرها در برنامه آشنا شود  اشارهيبا نحوة معرف. ۲
  . را بشناسد*لگر  و عم& يکانيکاربرد اپراتور . ۳
  .ها آشنا شود  دادهيده با نحوة آدرس. ۴
  .گرها را بداند ه اشارهبه ي اولينحوة مقدارده. ۵
  . را بشناسديگر ته کاربرد اشاره. ۶
  .گرها آشنا شود  اشارهيسه بر رويات انتساب، محاسبه و مقايبا سه عمل. ۷
  .نحوة گذردادن آرگومانها با آدرس و با مرجع را بداند. ۸
  .گرها آشنا شود با کاربرد انتقال دوطرفة اطالعات در اشاره. ۹

  . را بداندي و دوبعديبعد  تکيها هيگرها و آرا ن اشارهيرابطة ب. ۱۰
  . آشنا شوديه به صورت قرارداديف آرايبا تعر. ۱۱
  .ه به تابع آشنا شوديبا نحوة انتقال آرا. ۱۲
  .داندگرها را ب  از اشارهيا هيف آراينحوة تعر. ۱۳
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  .گر با بشناسد گر به اشاره مفهوم اشاره. ۱۴
  .گرها به آرگومان به توابع را بداند نحوة ارسال اشاره. ۱۵

 مقدمه

گر وجود  نام اشارهه  مفهومي ب،رترن و کوبولو مانند ف،نويسي قديمي   در اغلب زبانهاي برنامه
گرها و انجام عمليات محاسباتي  ، كاربرد متعدد اشارهCاما يكي از ويژگيهاي بارز زبان . ندارد

 يعني به ؛دارد گر متغيري است كه آدرس متغير ديگري را در خود نگه مي اشاره. ستروي آنها
. عبارت ديگر مقدار آن، آدرس يك خانه از حافظه استه ب. كند آدرس متغير ديگر اشاره مي

 دارد كه از آن C در هاست و كاربردهاي زيادي  گر روش غيرمستقيم دسترسي به داده  اشاره
  .توان موارد زير را عنوان كرد جمله مي

  انتقال آدرس متغيرها به تابع فرعي -

   برگرداندن چندين مقدار از تابع فرعي -
  ها   دستيابي به عناصر آرايه-
  هانمودارپيوندي، درختها و تهاي فهرستر مانند   تشكيل ساختارهاي پيچيده-
   . پوياصورته  حافظه ب  عمل تخصيص-

 گر اشاره ينحوة معرف

روش كلي تعريف متغيري . گر تعريف شود  گر در برنامه، ابتدا بايد اشاره  براي استفاده از اشاره
   .صورت زير استه گر ب از نوع اشاره

data-type * ptvar ; 
 نوع متغيري است كه آدرس آن در متغير data-type نام متغير مورد نظر و ptvarكه در آن 

 .گر است  نيز اپراتور اشاره´*`نماد . گيرد يم قرار ptvarگر  رهاشا

ها، توابع، ساختارها   به متغيرهاي عددي، کاراکتري، آرايه ممکن استگر   متغيرهاي اشاره
 ةدر حالت كلي هر نوع داده ذخيره شده در حافظ .ندکگر اشاره   متغيرهاي اشاره يا ديگر

توان به  در صورتي مي. كند هاي حافظه را اشغال مي از خانهكامپيوتر يك يا چند بايت متوالي 
آدرس محل . داده دسترسي داشت كه آدرس اولين خانه يا اولين بايت آن را در حافظه بدانيم
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اپراندي است   اپراتور يكاني يا تك&گردد كه در آن   تعيين ميa&عبارت  اب در حافظه aمتغير 
حال فرض . دهد دست ميه رس اپراند يا عملوند خود را بآدو شود  و اپراتور آدرس ناميده مي

صورت زير توصيف كرده ه  ب وباشد گر  نيز متغير اشارهpa و متغير int از نوع aكنيد كه متغير 
   .باشيم

int *pa ; 
 نسبت paگر   به اشارهaآدرس متغير  ; pa = &aدستور جايگذاري  باصورت  در اين

 aكند كه مقدار متغير   زيرا به محلي از حافظه اشاره مي،دننام يم aگر  اشارهرا  pa. شود يه مداد
كند، بلكه   را معرفي نميa مقدار paخاطر بسپاريد كه  به هرحال به. در آن ذخيره شده است

 pa بين ة رابط١ـ٨ شكل. گر نامند و به همين لحاظ آن را متغير اشارهد کن مي را معرفي aآدرس 
  .دهد  را نشان ميaو 

  

  
   بين اشاره گر و متغيرةرابط ١ـ٨شکل 

  
)  از حافظه ذخيره شده استa ةاي كه در خان يعني داده(گردد   معرفي ميa بااي كه   داده

اپراندي است كه فقط   اپراتور يكاني يا تك*گيرد كه در آن  دسترس قرار مي در pa*عبارت  با
يعني هر ( هر دو همان قلم داده pa* و aبنابراين . كند گر عمل مي روي متغيرهايي از نوع اشاره

 پس با اجراي دو دستور . ندکن ميرا معرفي ) هاي يكسان از حافظه دو محتواي خانه
pa = &a ; 
k = *pa ; 

k و aيعني مقدار ؛ هر دو يك مقدار را معرفي خواهند كرد aطور غيرمستقيم به ه  بk نسبت 
   .استk = a  دستورةور مزبور مشابه نتيج نتيجة دو دست،عبارت ديگره ب. داده خواهد شد

 قرار paگرداند كه آدرس آن در   محتواي محلي را برميpa* در مورد *بنابراين عملگر 
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 .گويند غيرمستقيم نيز عملگر به همين لحاظ به آن دارد و

 ها  آدرس داده

 هر متغيري داراي آدرس منحصر به فردي است كه محل آن متغير را در حافظه مشخص 
در بعضي كاربردها بهتر است كه براي دستيابي به متغير به جاي نام آن متغير، از آدرس . كند مي
. رود يمكار ه  ب& يا ampersandدست آوردن آدرس متغير، اپراتور ه براي ب. استفاده کردآن 

 ;Ptr = &A باشد، دستور 1004 و آدرس آن long int از نوع k فرض كنيد كه متغير ،براي مثال
 گر  از نوع اشارهPtrكند كه البته بايد   ذخير ميPtrرا در متغير ) Aآدرس متغير  (1004مقدار 

 .كند  مي  اشارهlong int كه به متغيري از نوع توصيف شده باشد

v  زير مقدار و آدرس متغير ة سادةبرنام ١ـ٨مثال A كند را چاپ مي.  
# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 int A = 5 ; 
 printf (" The value of A is:  %d\n" , A) ; 
 printf (" The address of A is:  %p\n" , &A) ; 

 } 
 

  خروجي برنامه
The value of A is:  5 
The address of A is:  1004 

 
 استفاده p%براي چاپ آدرس متغير از كد فرمت  printf  كه در تابعميشو  يادآور مي

 .كامپايلرهاي قديمي وجود نداشته باشد درمكن است  اين كد فرمت م.شده است

  .صورت زير نيز نوشته  باال را بةتوان قطعه برنام  همچنين مي
# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 int A = 5 ; 
 int *pA ; 
 pk = &A ;  
 printf ("the address of A is:  %p\n" , pA) ; 

 } 
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  .اهد بودخروجي اين برنامه نيز مشابه قبلي خو
 به دو مفهوم *توان نتيجه گرفت كه عملگر ستاره يعني   از مطالب مطرح شده مي

  .رود يمكار ه جداگانه ب
گر در سمت چپ متغيرهاي مورد نظر قرار   اشاره، عملگريدر معرفي متغيرها) الف

   .گيرد، مانند مثالهاي زير مي
int *p1 , *p2 , *p3 ; 
float *p4 , *p5 ; 
char *p6 , *p7 ; 

   مانند ،گر قرار دارد براي دستيابي به مقدار متغيري كه آدرس آن در متغير اشاره) ب
p1 = &a ; 
*p1 = a ; 
v 

v  زير توجه کنيدة به برنام٢ـ٨مثال .   
# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 char * pch ; 
 char ch1 = `Z  ́, ch2 ; 
 printf ("the address of pch is %p" , &pch) ; 
 pch = &ch1 ; 
 printf ("the value stored at pch is %p\n" , pch) ; 
 printf ("the value stored at the address pointed by pch is %c\n" , *pch) ; 
 ch2 = *pch ; 
 printf ("the value stored at ch2 is %c\n" , ch2) ; 

 } 
 

 خروجي برنامه

the address of pch is 1004 
the value stored at pch is 2001 
the value stored at the address pointed by pch is Z 
the value stored at ch2 is Z 

 
. گري به متغيرهايي از نوع كاراكتر توصيف شده است  اشارهpch برنامه متغير نيا  در
 ´a` كاراكتر ةي مقدار اولch1 اند كه به متغير  نيز از نوع كاراكتر اعالن شدهch2 و ch1متغيرهاي 
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گردد كه به فرض   چاپ ميpchاول آدرس متغير  printfدر دستور . نسبت داده شده است
دوم، مقدار  printf در دستور .شود  نسبت داده ميpch به ch1سپس آدرس متغير . است ١٠٠٤

pch)  آدرس متغيرch1 ( در دستور . گردد  چاپ مياست ٢٠٠١كه به فرضprintf وم، س
 و) ch1يعني مقدار متغير ( قرار دارد pchاي از حافظه كه آدرس آن در متغير  محتواي خانه

به متغير ) ´a`يعني حرف (سپس در خط بعدي همين مقدار . شود  است چاپ مي´a`كاراكتر 
ch2باالخره با دستور . شود  نسبت داده ميprintf  آخري مقدار متغيرch2)  كه همان حرف`a´ 

 .گردد پ ميچا) است

  
مثالً در همان . شود يم ظاهر زي ن  در سمت چپ دستور جايگذاريpch* عبارت .نكته

pch = `b* با دستور; pch = & ch1 باال پس از اجراي دستور ةبرنام  ch1 به متغير bكاراكتر   ;́ 
  .شود نسبت داده مي

v 

 گر  اشاره بهمقداردهي اوليه

 مقدار اوليه نيز ،توان هنگام اعالن آنها، مشابه ساير متغيرها گر مي به هر نوع متغير از نوع اشاره
 يا NULLگر  پس اشاره. صورت مقدار اوليه مورد نظر بايد يك آدرس باشد در اين. نسبت داد

صورت زير ه توان دستورهايي ب براي مثال مي. پذيرد يمعنوان مقدار اوليه ه يك آدرس را ب
   .نوشت

int x ; 
int *px = &x ; 

. كار برده  را قبل از اينكه توصيف يا اعالن گردد در دستوري بيتوان متغير ا نميام
   .بنابراين مجموعه دستورهاي زير قابل قبول نيست

int *px = &x ; 
int x ; 

مقداردهي اوليه كرد كه براي   ; int *ptr = 0صورت ه گر را ب توان اشاره همچنين مي
 .شود برده ميكار ه مشخص ساختن بعضي شرايط خاص ب

به هرحال، مثال . داردگر مفهوم ن در حالت كلي، نسبت دادن مقدار صحيح به متغير اشاره
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، براي مشخص ساختن بعضي ميگفتطور كه   در اين مورد است كه همانيي اخير حالت استثنا
 مانند يگردد كه ثابت سمبوليك در چنين مواردي توصيه مي. رود يمكار ه شرايط خاص ب

NULLاين روش تأكيد . گر اختصاص داد و آن را به اشارهد کر كه معرف صفر باشد تعريف  را
 .است ويژه يكند كه اختصاص دادن صفر، معرف شرط مي

v به زبان يا  برنامه٣ـ٨ مثال C تعاريف و عبارات زير را شامل باشد مکن استم.   
# define NULL 0 
float x , y ; 
float *pr = NULL ; 

صورت ه  بprصورت متغيرهايي از نوع مميز شناور و ه  بy و x متغيرهاي در اين مثال
. عنوان مقدار اوليه به آن نسبت داده شده است گر اعالن شده كه مقداري ويژه به متغير اشاره

اين اختصاص مقدار اوليه، چيزي   دهد كه  نشان ميNULLبنابراين استفاده از ثابت سمبوليك 
 ثابت  Cبه هرحال در اغلب كامپايلرهاي .  صحيح معمولي استبه غير از اختصاص مقدار

 پس . تعريف شده است<stdio.h> و بويژه در header file در چندين NULLسمبوليك 
 ترجيح داده NULLارز است، ولي  گر هم  به يك اشارهNULL صفر يا ةاختصاص مقدار اولي

  .شود مي
v 

 گر تهي اشاره

 شئي  گري است كه به هيچ كند و آن اشاره  را پشتيباني ميNULLگر   مفهوم اشارهC زبان 
گري است كه مقدار صحيح صفر   هر اشارهNULLاشاره گر . كند قبول يا معتبر اشاره نمي  قابل

 . به آن نسبت داده شده باشد

v  گر    در مثال زير اشاره٤ـ٨مثالp مقدار صفر دارد.   
char *p ; 
p = 0 ;  
v 

 زيرا ، استه در دستورهاي مربوط به كنترل جريان مفيد بويژNULLگر  اشاره
گر با ساير  شوند، درحالي كه متغيرهاي اشاره  درنظر گرفته ميfalseگرهايي با مقدار صفر  اشاره

 . گردند  منظور ميtrueمقادير 
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v  ة زير حلقةدر برنام ٥ـ٨مثال while تا موقعي كه pگر   اشارهNULL نباشد، عمل 
  .دهد ه ميتكرار را ادام

char *p ; 
 …. 
 …. 
while (p) 
 { 
 …. 
 …. 
 } 

هايي از   كه آرايهگردد آشكار مي  بويژه در كاربردهايي،گرها  اين گونه كاربرد اشاره
 .ميکن يم در همين فصل بررسي وبرد،  كار ميه گرها را ب اشاره

v 

 گرها عمليات روي اشاره

سه ي انتساب، محاسبه، و مقاند ازا شوند عبارت يگرها انجام م   عمليات متداولي كه روي اشاره
  .ميپرداز يک ميکه به شرح هر 

 انتساب) الف

گر نسبت  توان مقداري را به متغير اشاره گرها نيز مشابه ساير انواع متغيرها، مي  در مورد اشاره
گر  رهبه متغير اشا. ستي، اين عمل مانند ساير متغيرها گسترده نميگفتطوري كه ه اما ب. داد
 .توان آدرس متغير يا مقدار صفر نسبت داد مي

  محاسبه) ب
 براي مثال .يدکنگر اضافه و يا از آن كسر   را به اشارهيدهد كه مقدار صحيح  اجازه ميC زبان 

ولي بايد به مفهوم آن دقت . معتبر است p-5  و  p+5گر باشد، عباراتي مشابه   متغير اشارهpاگر 
كند   به آن اشاره ميp آن است كه به پنج شئي بعد از شئي كه p+5فهوم براي مثال م. كافي شود

را داشته باشد كه دو  ; short int p آدرس متغيري از نوع pبنابراين اگر . اشاره خواهد كرد
 معرف pبعد از آدرسي كه   بايت١٠) ٥×٢ = ١٠(  بهp+5كند، عبارت  بايت حافظه اشغال مي
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 را در خود داشته باشد، ; float p آدرس متغيري از نوع pل اگر حا. آن است اشاره خواهد كرد
 هميشه به مفهوم به p+5بنابراين . دکر بايت بعد اشاره خواهد ۲٠ )٥×٤ = ٢٠(  بهp+5عبارت 

 را در بزرگي يا طول شئي ٥پس كامپايلر . كند خواهد بود  اشاره ميp شئي بعد از آنكه ٥ ةانداز
ه كند تا آدرس جديد ب  اضافه ميpكند و آن را بر محتواي  يمورد نظر برحسب بايت ضرب م

 --و ++ گرها، چهار عمل افزودن، كاستن،  بنابراين عمليات محاسباتي روي اشاره. دست آيد
  .است

گرهاي مزبور به آن اشاره  گر از يك نوع باشند، يعني اشيايي كه اشاره اگر دو متغير اشاره
براي مثال مقدار . گر را از هم تفريق كرد قادير آن دو اشارهتوان م كنند يكسان باشند، مي مي

&a[3] - &a[0]  گر را  واقع اين تفاضل تعداد اشياء بين اين دو اشاره در.  خواهد بود٣برابر
 .ندک معرفي مي

v  زير توجه کنيدةبه برنام ٦ـ٨مثال .   
#include<stdio.h> 

main () 
{ 

 int *px , *py ; 
 static int A[6] = {1 , 2 , 3 ,4 , 5 , 6}; 
 px = &A[0] ; 
 py = &A[5] ; 
 printf("px=%x py=%x" , px , py) ; 
 printf("\n py – px =%x" , py - px) ; 

} 
 بر حسب هگزادسيمال خواهد بود و py و pxخروجي خط اول برنامه آدرس دو متغير 

  .است 5خروجي خط دوم مقدار 
v 

  مقايسه ) ج
توان با   هايي از يک نوع مشابه اشاره داشته باشند، مي   که هر دو به داده،گر را   متغيرهاي اشاره
اي با يكديگر  توان در يك عبارت رابطه گر را مي عبارت ديگر دو اشارهه ب. هم مقايسه کرد

  . مقايسه كرد
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v  فرض کنيد ٧ـ٨مثال px و pyگرهايي باشند که به عناصري از يک آرايه اشاره    اشاره
   .اين شکل خواهد بود  چند عبارت منطقي حاصل از اين دو متغير به. کنند  مي

px < py 
px >= py 
px = = py 
px != py 
px = = null 

   .زير درست است يهادستورهمچنين 
if (px<py) 

 printf ("px points to lower memory than py") ; 
else 

 printf ("px points to upper memory than py") ; 
v 

 انتقال مقادير به تابع

 ةدر اينجا برنام. دهد دهيم چه اتفاقي رخ مي  حال ببينيم وقتي مقاديري را به تابع گذر مي
  .فرستد مي gets2 را به تابعي به نام ٧ و ٤كنيد كه دو مقدار صحيح  اي را مالحظه مي ساده

main () 
 { 

 int x = 4 , y = 7 ; 
 gets2 (x , y) ; 

 } 
void gets2(xx , yy)  /* print out values of two arguments */ 
int xx , yy ; 

 { 
 printf ("first is %d , second is %d" , xx , yy) ; 

 } 
دهد، فقط دو مقداري را كه به آن گذر داده شده است  اين تابع عمل خاصي انجام نمي

 ةتابع دو مقدار از برنامنکه ين او آدهد   مهمي را نشان ميةاما تابع مزبور نكت. كند چاپ مي
 در فضاي ،صورت دوبله طور جداگانه، يعني بهه كند و آنها را ب  آن دريافت ميةفراخوانند

مانند (تواند به آن دو مقدار، اسامي متفاوتي  حتي تابع مي. كند  خاص خودش ذخيره ميةحافظ
اص دهد كه در اينجا اين كه فقط در تابع مزبور شناخته شده است اختص) مثال مورد نظر ما
 و xتوانست همان  البته مي(كار رفته است ه  بy و x به جاي و است yy و xxاسامي جديد نيز 
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yكار برده شوده  نيز ب.( 

تواند روي متغيرهاي جديد  حال اين تابع مي. دهد را نمايش مي سازوکار اين ٢ـ٨ شكل
xx و yy، بدون اينكه تأثيري روي x و y،اگر اسامي ( هر عملي را انجام دهد  داشته باشد

 ).شد شد، باز هم در شيوة كار تغييري حاصل نمي يكسان انتخاب مي
 

  
  ر به تابعيانتقال مقاد ۲ـ۸شکل 

 گر به تابع انتقال اشاره

دهد كه  اين امر اجازه مي. شود عنوان آرگومان به يك تابع فرستاده ميه گرها اغلب ب  اشاره
تابع فراخوانده شده قابل  با است، main تابع  كه معموالً، فراخوانندهةهاي برنام عناصر داده

 فراخواننده ةدستيابي باشند و در داخل تابع فراخوانده شده تغيير يابند و نتيجه در تابع يا برنام
 آدرس و يا گذر دادن باگر، گذر دادن آرگومانها  اين گونه كاربرد اشاره. نيز اعمال گردد

 .شود جع ناميده مي مرباآرگومانها 

به تابع كپي ) مقدار داده(شوند، عناصر داده   مقدار گذر داده ميباهنگامي که آرگومانها 
بنابراين هر گونه تغييرات اعمال شده در روي آنها در درون تابع يا روتين فراخواننده . شوند مي

گر به  ني وقتي كه اشارهيع(يابد  صورت آدرس انتقال ميه اما وقتي كه آرگومان ب. گذارد اثر نمي
حال محتواي . شود ، در واقع آدرس آن قلم از داده به تابع فرستاده مي)شود تابع گذر داده مي

. آن آدرس به راحتي هم در درون تابع مزبور و هم در تابع فراخواننده قابل دستيابي است
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تغييراتي كه در محتواي يعني هر گونه (عالوه هر تغييراتي كه روي آن قلم داده انجام پذيرد  به

هم در تابع فراخوانده شده و هم در برنامه يا تابع فراخواننده تأثير ) آدرس مورد نظر انجام گيرد
 .شود گذارد و تشخيص داده مي مي

 را نشان addدو گونه از تابعي به نام  ۹ـ۸و  ۸ـ۸ يدو برنامة نمايش داده شده در مثالها
 را با روش countمتغير  ۸ـ۸مثال . دهد د افزايش ميدهد كه آرگومان خود را يك واح مي

دهد و   آرگومان خود را يك واحد افزايش ميaddتابع . دهد فراخواني با مقدار، به تابع گذر مي
 به mainمقدار جديد در تابع . گرداند  برميmain به تابع returnمقدار جديد را با دستور 

countمورد نظر متغير ةرنام، ب۹ـ۸در مثال  .شود  نسبت داده مي count را با فراخواني آدرس 
 add1تابع . شود  گذر داده ميaddبه تابع ) نه مقدار آن (count يعني آدرس ؛دهد گذر مي

عنوان آرگومان ه  ناميده شده است بcountptr به مقدار صحيح را كه در اينجا يگر اشاره
يعني محتواي ( به آن اشاره شده است countptr مقداري را كه با addتابع . كند دريافت مي

اين عمل . دهد يك واحد افزايش مي)  قرار داردcountptrگر  محلي را كه آدرس آن در اشاره
  .دهد  تغيير ميmain را در countهمچنين مقدار 

v  ابدي يش مي افزاكار بردن فراخواني با مقداره  مقدار متغير با ب٨ـ٨مثال.   
#include <stdio.h> 
main () 

 { 
 int count = 7 ; 
 int add(int) ; 
 printf ("the original value of count is %d\n" , count) ; 
 count = add (count) ; 
 printf ("the new value of count is %d\n" , count) ; 

 } 
int add(int c) 

 { 
 return ++c ; \* incrementsl variable c */ 

 } 
  برنامهيخروج

the original value of count is 7 
the new value  of count is 8 

v 



  ١٧١گرها    اشاره: ۸فصل 
 

v  ابدي يش مي افزا فراخواني آدرسبامقدار متغير  ٩ـ٨مثال.   
# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 int count = 7 ; 
 int add (int *) ; 
 printf("the original value of count is %d\n" , count) ; 
 add (& count) ; 
 printf ("the new value of count is %d/n" , count) ; 

 } 
void add (int *countptr) 

 { 
 + + (*countptr) ; /* increments count in main */ 

 } 
  برنامهيخروج

the original value of count is 7 
the new value of count is 8 

. گر باشد كند، بايد اشاره نوان آرگومان دريافت ميعه  را بيپارامتر متناظر تابعي كه آدرس
  .صورت زير استه  مثال بني ا درaddمثالً عنوان تابع 

void add (int *countptr) 
  .دکر ذخيره خواهد countptr را دريافت و در int از نوع ي آدرس متغيرaddكند كه  و بيان مي

v 
v  مقدارعبور داده  با که  راعمولي زير تفاوت بين آرگومانهاي مةبرنام ١٠ـ٨مثال

  .سازد شوند روشن مي مرجع عبور داده مي باشوند و آرگومانهاي اشاره گر را که  مي
#include<stdio.h> 
main () 

{ 
 int u = 1 ; 
 int v = 3 ; 
 void func1 (int u , int v) ; 
 void func2 (int *pu , int *pv) ; 
 printf (" Before calling func1:  u=%d v=%d " , u , v) ; 
 func1(u , v) ; 
 printf (" After calling func1:  u=%d v=%d " , u , v) ; 
 printf (" Before calling func2:  u=%d v=%d " , u , v) ; 
 func2(u , v) ; 
 printf (" After calling func2:  u=%d v=%d " , u , v) ; 

} 
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void func1 (int u , int v)  
{ 

 u = 0 ; 
 v = 0 ; 
 printf (" Within func1:  u=%d v=%d " , u , v) ; 
 return ; 

} 
void func2 (int *pu , int *pv)  

{ 
 *pu = 0 ; 
 *pv = 0 ; 
 printf (" Within func2:  *pu=%d *pv=%d " , *pu , *pv) ; 
 return ; 

} 
   .اين شکل خواهد بود  خروجي برنامه به

Before calling func1:  u = 1 v = 3 
Within func1:  u = 0 v = 0 
After calling func1:  u = 1 v = 3 
Before calling func2:  u = 1 v = 3 
Within func2:  *pu = 0 *pv = 0 
After calling func2:  u = 0 v = 0 

. پذيرد عنوان آرگومان ميه دو متغير از نوع صحيح را ب func1 کنيد که تابع  مالحظه مي
  .دارد عنوان آرگومان دريافت ميه گر به متغيرهاي صحيح را ب   دو اشارهfunc2تابع 

v 

  اطالعات ةانتقال دوطرف
تواند هم مقاديري را در اين   آن بداند، مية فراخوانندةوقتي كه تابعي آدرس متغيري را در برنام

. كار برده و هم مقادير آن متغيرها را ب) يعني مقادير آنها را تغيير دهد(ا قرار دهد متغيره
 فراخواننده به تابع فراخوانده شده و ةتوان مقادير را هم از برنام گرها مي بنابراين به كمك اشاره

بته در ال. گذر داد) درواقع در هر دو جهت( آن ة فراخوانندةهم از تابع فراخوانده شده به برنام
 ولي روش مذكور ما را قادر ،مبحث توابع، انتقال مقادير به روش فراخواني با مقدار بررسي شد

سازد كه بيش از اين مقدار را به برنامه يا تابع فراخواننده برگردانيم و بدين طريق  مي
 محدوديتي كه در برگرداندن نتايج تابع فرعي به كمك نام آن تابع وجود دارد و در آن فقط

 . توان يك مقدار را با نام تابع برگرداند از بين برد مي
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v  خواند و سپس با فراخوانده  يم درجه دومي را ة ضرايب معادلرية زبرنام ١١ـ٨مثال
و به تابع اصلي  کند يم محاسبه  را مزبورةهاي معادل ريشه root به نام يا شدن تابع فرعي

. گرداند يم باشد، تابع فرعي هر دو ريشه را صفر بر حقيقي نداشتهةاگر معادله ريش. گرداند يمبر
هاي آن در تابع اصلي  در ضمن اگر معادله ريشه داشته باشد، ضرايب معادله همراه با ريشه

 .شود يم ضرايب آن همراه با پيغام مناسب چاپ ،صورت  در غير اين.شود يمچاپ 
#include <stdio.h> 
# include <math.h> 
main () 

 { 
 float a , b , c , x1 , x2 ; 
 scanf ("%f %f %f" , &a , &b , &c) ; 
 root (a , b , &x1 , &x2) ; 
 if (x1 = = 0 && x2 = = 0) 

 printf ("\n %f %f %f no real solution" , a , b , c) ; 
 else 

 printf ("\n %f %f %f %f %f" , a , b , cx1 , x2) ; 
 } 

void root (a , b , c , px1 , px2) 
float a , b , c , *px1 , *px2 ; 

{ 
 float d , delta ; 
 delta = b*b - 4*a*c ;  
 if (delta < 0) 

 { *px1 = *px2 = 0 ; 
 return ; 

 } 
 else 

 { d = sqrt (delta) ; 
 *px1 = (-b+d) / (2*a) ; 
 *px2 = (-b-d) / (2*a) ; 
 return ; 

 } 
 } 

به ) هاي معادله را بپذيرد كه بايد ريشه(x1  و  x2 آدرس متغيرهايrootدر فراخواني تابع 
هاي حقيقي باشد،   اگر معادله داراي ريشه،rootشود و سپس در تابع  تابع مذكور گذر داده مي
يعني در محلهايي كه آدرس آنها در (شود   نسبت داده ميx1  و  x2مقادير آنها به متغيرهاي 

صورت به هر دو متغير مقدار صفر   در غير اين.)گيرد قرار مي است px2 و px1گر  ر اشارهمتغي
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 .شود بدين طريق بيش از يك مقدار از تابع فرعي به اصلي برگردانده مي. شود نسبت داده مي
v 

 ها گرها و آرايه اشاره

گري به اولين   آرايه در واقع اشارهنام .  نزديكي وجود داردةها رابط گرها و آرايه  بين اشاره
   . زير را درنظر بگيريدةقطعه برنام. عنصر آن است

char str[80] , *p ; 
p = str ; 

 بنابراين دو دستور . دانيم كه نام آرايه همان آدرس اولين عنصر آرايه است  مي
p = &str[0] ;  
p = str ; 

) يعني آدرس اولين عنصر آرايه(، آدرس آرايه pگر   باال در اشارهةپس در قطعه برنام. ندارز هم
 دسترسي داشته باشيم، strحال اگر بخواهيم به پنجمين عنصر در . قرار داده شده است

  .توانيم اين كار را به دو روش زير انجام دهيم مي
str[4]  

  يا
 *(p+4) 

  .گردانند هر دو دستور، پنجمين عنصر را برمي
  طور اگر داشته باشيم  همين

int a[15] , *p ; 
p = &a[0] ; 

؛ گردانند را برمي  عنصر۱۵ از  و هر دو چهارمين عنصرندارز  هم(p+3)*  وa[3]دو عبارت 
 ة اُم آرايkخواهد بود و هر دو محتواي خانه  (p + k)*ارز با   همa[k]طور كلي عنصر ه  ب،يعني

a يا (k+1)طور عبارت مزبور   همين.گردانند  اُمين عنصر از مجموعه عناصر مزبور را برمي
 اُم k ة آدرس خان(a + k)و  است نام آرايه، معرف آدرس آغاز آن aزيرا  است، (a + k)*ارز  هم

. گرداند  مزبور را برمية اُم از آرايk ة محتواي خان(a + k)*آرايه خواهد بود و در نتيجه عنصر 
اما مهم است . دهد ما قرار مي، سه روش براي دستيابي به عناصر آرايه در اختيار Cبنابراين 

. تر از روش استفاده از انديس است گر، سريع بدانيم كه دستيابي به عناصر آرايه از طريق اشاره
بدين لحاظ استفاده از . كند  عمل ميa[k]تر از   سريع(a + k)*طور   و همين(p + k)*لذا روش 
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  . است C در زبان يولگرها براي دستيابي به عناصر آرايه، روش بسيار متدا اشاره
 .يدکن زير توجه ة به دو برنام(p+k)* و (p+k)* در عبارتهاي k حال براي تفسير 

main () 
 { 

 static int nums[ ] = {92 , 81 , 70 , 69 , 58} ; 
 int k ; 
 for (k = 0 ; k<5 ; k+ +) 
 printf (" %d\n " , nums[k]) ; 

 } 
 خروجي برنامه

92 
81 
70 
69 
58 

 است كه در آن براي دستيابي به عناصر آرايه از روش يا  سادهة مزبور برنامةامبرن
 .متعارف عالمتگذاري آرايه استفاده شده است

  .صورت زير خواهد بوده گر ب كارگيري از اشارهه حال همان برنامه با روش ب
/* uses pointers to print out values from array */ 
main () 

 { 
 static int nums[ ]= {92 , 81 , 70 , 69 , 58} 
 int k ; 
 for (k=0 ; k<5 ; k++) 
 printf (" %d\n ", *(nums + k)) ; 

 } 
 است nums خانه، بعد از k محتواي (nums+k)*دهد كه منظور از  نشان مي ٣ـ٨شكل 

ت كه در آن بزرگي هر خانه مساوي بزرگي داده يا شئي مورد نظر در آرايه برحسب بايت اس
عنوان  نقش اپراتور ستاره را به (nums + k)*همچنين در عبارت . است بايت ۲كه در مثال باال 

 را در اختيار قرار nums+kكنيد كه محتواي خانه يا آدرس  عملگر غيرمستقيم مالحظه مي
  . دهد مي
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 )آدرسها و مقادير(گرها  جمع اشاره ٣ـ٨شکل 

  
 . يكسان است(array + index)* با array[index]شود كه   از موارد باال نتيجه مي

صورت ه يكي ب.  از آرايه وجود دارديهمچنين دو راه براي مراجعه به آدرس عنصر
nums+kصورت ه گر و ديگري ب  در فرم اشارهnums[k]در فرم آرايه .  

  .مي کن بين عناصر آرايه و آدرس آنها را بررسية ساده، رابطيا حال اجازه دهيد با برنامه
v  زير را درنظر بگيريدة برنام١٢ـ٨مثال .   

# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 static int x[6] = {10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15}; 
 int i ; 
 for (i=0 ; i<6 ; + +i) 

 printf("\n i =%d x[i] = %d *(x+i) = %d &x[i] = %x x+i =%x", i , x[i] , 
*(x+i) , &x[i] , x+i) ; 

 } 
  ). است۱۶ در مبناي ۷۲رض بر اين است كه آدرس شروع آرايه، ف(
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 خروجي برنامه
i = 0 x[i] = 10 *(x+i) = 10 &x[i] = 72 x+i = 72 
i = 1 x[i] = 11 *(x+i) = 11 &x[i] = 74 x+i = 74 
i = 2 x[i] = 12 *(x+i) = 12 &x[i] = 76 x+i = 76 
i = 3 x[i] = 13 *(x+i) = 13 &x[i] = 78 x+i = 78 
i = 4 x[i] = 14 *(x+i) = 14 &x[i] = 7a x+i = 7a 
i = 5 x[i] = 15 *(x+i) = 15 &x[i] = 7c x+i = 7c 

  
 كه آدرس آن x[i]& اُمين عنصر آرايه است، با i كه معرف x[i]از خروجي باال فرق بين 

 عنصر آرايه را  اُمينiشود كه مقدار  در ضمن مشاهده مي. گردد دهد، مشخص مي را نمايش مي
را (x + i)*  و  x + iتوان تفاوت بين  در ضمن مي. دکرمعرفي  (x + i)*يا  x[i]توان با  مي

همچنين . دهندة محتواي آن آدرس است مالحظه كرد كه اولي معرف آدرس و دومي نشان 
توان به جاي   در سمت چپ يك دستور جايگذاري باشد، ميx[i]شود كه اگر  نتيجه گرفته مي

كار ه  را ب(x+i)*ارز آن   همx[i]توانيم به جاي  اصوالً همه جا مي. كار برده را ب (x + i)*ن آ
توانند در سمت  ند، نميا ه معرف آدرس کx[i]&  و x + i و  xبه هرحال عباراتي مشابه . ببريم

. بدطور دلخواه تغيير ياه تواند ب همچنين آدرس آرايه نمي. وندركار ه چپ دستور جايگذاري ب
  .ستين مجاز x++بنابراين عبارتي مشابه 

در نتيجه .  به اولين عنصر آرايه استيگر طور واقعي اشارهه  كه نام آرايه، بميگفتقبالً 
گر تعريف  جاي روش قراردادي متداول، متغير اشارهه  ب،بايد امكان داشته باشد كه يك آرايه را

  .كرد
گردد كه بلوك ثابت از حافظه، در  ب ميبه هرحال تعريف آرايه به روش قراردادي موج

گر توصيف شود، با اين عمل  ولي اگر آرايه برحسب متغير اشاره. آغاز اجراي برنامه رزرو شود
گر براي معرفي آرايه، نياز است  درنتيجه موقع استفاده از اشاره. افتد رزرو كردن جا اتفاق نمي

زش قرار گيرد، به عناصر آرايه، حافظه كه به طريقي قبل از اينكه عناصر آرايه مورد پردا
 حافظه در چنين مواردي، با استفاده از تابع ةدر حالت كلي اختصاص اولي. اختصاص داده شود

گرچه شيوة انجام اين كار از كاربردي به كاربرد ديگر فرق . گيرد  انجام ميmallocاي  كتابخانه
  . خواهد كرد

هاي عددي  توان به عناصر آرايه ف گردد، نميگر تعري صورت متغير اشارهه اگر آرايه ب
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صورت روش عادي و ه اين گونه موارد، به تعريف آرايه ب  در نتيجه. مقدار اوليه نسبت داد
 . داردازي نقراردادي

v  اگر بخواهيم  ١٣ـ٨مثالaعنصري از مقادير صحيح تعريف ۱۰ ةصورت آرايه  را ب 
گر   را متغير اشارهa يعني ؛نوشت ; int *aصورت ه ب ; int a[10]توان آن را به جاي  كنيم، مي

  .تعريف كرد
 يك بلوك حافظه اختصاص  است عنصري۱۰ يا آرايه که aبه هرحال در روش دوم، به 

 .گر تعريف شده است صورت متغير اشارهه  بaشود، بلكه  داده نمي

ان از تابع تو  عنصري، مي۱۰ يا ه جهت معرفي آرايa مورد نياز به ةبراي اختصاص حافظ
mallocدکرصورت زير استفاده ه  ب.   

a = malloc (10 * sizeof(int)) ; 
در دستور . كند  مقادير صحيح رزرو مي۱۰ كردن   براي ذخيرهيا اين تابع بلوك حافظه

تعداد  (۱۰اين مقدار در . گرداند  را برحسب بايت برميint بزرگي نوع داده sizeofباال اپراتور 
ه  بa. شود تا فضاي مورد نياز برحسب بايت تعيين و رزرو شود رب ميض) عناصر آرايه

گر به كاراكتر   يك اشارهmallocگر به مقدار صحيح تعريف شده است و تابع  صورت اشاره
لذا دستور باال قابل . اند  مقادير صحيح و كاراكترها معادلCدانيم كه در زبان  گرداند و مي برمي

ه  استفاده كرد و آن را بcastتوان از تبديل نوع  اطمينان كامل مياگرچه از لحاظ . قبول است
  .كار برده صورت زير ب

a = (int *) malloc (10 * sizeof (int)) ; 
  .صورت پويا موسوم استه اين گونه اختصاص حافظه به روش اختصاص حافظه ب

جاي ه  بaد، بايد به هرحال اگر قرار باشد به عناصر آرايه، مقدار اوليه نيز اختصاص ياب
  . مشابه زير،صورت آرايه توصيف گردده گر ب متغير اشاره

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

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

ل، جاي روش معموه  ب، ممكن است براي مراجعه به عناصر آرايهCنويسي با  در برنامه
آيد،  نظر مي اين روش در آغاز كار كمي غيرطبيعي به . كار ببريمه گرها ب عباراتي برحسب اشاره
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 ١٤ـ٨در مثال . دست آورده  الزم را در اين مورد بةتوان با كمي تمرين به سادگي تجرب ولي مي
ده از اين شود، عناصر آرايه نيز با استفا نشان داده مي mallocضمن اينكه روش استفاده از تابع 

  .رنديگ يروش در دسترس قرار م
v  خواند و با استفاده از  يم از اعداد را از ورودي يا  زير مجموعهةبرنام ١٤ـ٨مثال

 .کند  گرها مرتب مي  اشاره
# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 int k , m , *a ; 
 void sort (int k , int *a) ; 
 scanf ("%d" , &m) ;  /* read in a value for m */ 
 a = (int*) malloc (m * sizeof(int)) ;  /* allocate memory */ 
 for (k = 0 ; k<m ; + +k)  /* read in the list of numbers */ 

 scanf ("%d" , a + k) ; 
 sort (m , a) ; 
 for (k=0 ; k<m ; + +k)  /* display sorted list , elements */ 

 printf ("\n k=%d a =%d" , k+1 , *(a+k)) ; 
 } 

void sort (int m , int *a)  /* sort array in ascending order */ 
 { 

 int i , j , temp ; 
 for (i=1 ; i<m ; + +i) 

 for (j=0 ; j<m-i ; + +j) 
 if (*(a+j) < *(a+j+1)) 

 {  
 temp = *(a+j) ; 
 *(a+j) = *(a+j+1) ; 
 *(a+j+1) = temp; 

 } 
 return ; 

 } 
 يگر به مقدار صورت اشارهه اي با عناصري از نوع مقادير صحيح، ب در اين برنامه، آرايه
گر، حافظه   به متغير اشارهmallocاي  در آغاز به كمك تابع كتابخانه. صحيح تعريف شده است
آن  مورد نياز از سيستم گرفته شده و آدرس اولين بايت ةيعني حافظ(اختصاص داده شده است 

در هر دو تابع اصلي و فرعي براي پردازش هر عنصر از روش ).  قرار داده شده استaدر 
 نيز براي آدرس scanfكنيم كه در تابع  مالحظه مي. گر استفاده شده است مراجعه به اشاره
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 براي printfبه طريق مشابه، در تابع .  استفاده شده استa + k از a[k]&جاي ه  اُم بkعنصر 
كه د يکن ميمالحظه . استفاده شده است (a + k)*از  a[k]جاي ه  اُمين عنصر، بkدار معرفي مق

  .، متغير اشاره تعريف شده است جاي آرايهه  ب،در تابع فرعي نيز آرگومان آن
v 

  هاي چند بعدي گرها و آرايه اشاره
عنوان ه دار بو مق) نام آرايه(گر  تواند برحسب اشاره  بعدي مي  يكيا ه ديديم كه عناصر آراي

مثالً اگر نام . منظور جبران كردن مقدار انديس عنصر مورد نظر آرايه نمايش داده شود آفست به 
 مراجعه كرد كه در (a + 5)*صورت ه توان به آن ب باشد، مي a[5] و عنصر مورد نظر ما aآرايه 

 به مقدار *ر  است كه به نام آرايه افزوده شده است و به كمك عملگ5آن مقدار آفست همان 
  .كنيم آن دسترسي پيدا مي

. بعدي است هاي يك اي از آرايه  دوبعدي نيز مجموعهيا توان گفت كه آرايه حال مي
 گروه پيوسته و مجاور هم از  گر به صورت اشارهه  دو بعدي را بيا توان آرايه بنابراين مي

  جايه  دو بعدي را بيا توان توصيف آرايه درنتيجه مي.  بعدي تعريف كرد هاي يك آرايه
 data-type array[d1][d2] ; ) كه در آن منظور ازd1و  d2ترتيب بزرگي ابعاد اول و دوم   به

   .صورت زير نوشته ب) آرايه است
data-type (*ptvar)[d2] ; 

   بعدي تعميم داد و آن را به جاي nهاي   آرايه توان به اين ايده را مي
data-type array [d1][d2]…[dn] ; 

   .صورت زير نوشته ب
data-type (*ptvar)[d2][d3]…[dn] ; 

 نيز  d1 , d2 ,..., dnعناصر .  نيز نام آرايه استarray نوع عناصر آرايه و data-typeكه در آنها 
 نيز نام ptvarدرضمن توجه كنيد كه . اند به ترتيب ماكزيمم عناصر هر انديس يا هر بعد آرايه

 .گر است متغير اشاره

 قال آرايه به تابع انت

 آدرس اولين عنصر آرايه رود،كار ه عنوان آرگومان تابع به اي كه ب ، نام هر آرايهC در زبان 
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  . زير را درنظر بگيريدةبرنام. گردد تفسير مي
main () 

 { 
 float func() ; 
 float x , array[15] ; 
 ……. 
 ……. 
 x = func(array) ; /* same as func (&array [0]) */ 
 ……. 
 ……. 

 } 
گر به اولين عنصر آرايه  عنوان اشارهه حال در تابع فرعي نياز است كه آرگومان را ب

  .صورت زير وجود دارده براي اين كار، دو راه ب. توصيف كنيم
 

 دومراه   اولراه 
func(ar) 
float ar[ ] ; 

 { 
 ……. 
 ……. 

 } 
 

 func(ar) 
float *ar ; 

 { 
 ……. 
 ……. 

 } 
 

 
اكنون در  آرايه هم. كند نامشخص توصيف مي) يا بزرگي (ةاي با انداز  را آرايهar، اول راه

 ، به اولين عنصر از آرايه استيگر شود، اشاره  آنچه گذر داده مي.تابع اصلي ايجاد شده است
گردد، پس  ميبرگر به اولين عنصر آرايه   به اشارهة حاصل،داند كه عبارت آراي چون كامپايلر مي

ar را مشابه توصيف ar گر از نوع   به اشارهدوم، در روشfloatبنابراين هر دو . كند  تبديل مي
 .ارز يكديگرند گونه ازنظر نحوة عملكرد، معادل و هم

 زيرا اين روش تأكيد ،ترجيح داده شود اول، ممكن است روش وضوحنظر  به هرحال از
، دومدر روش . رس اولين عنصر آرايه استكند كه آنچه بايد گذر داده شود آدرس پايه يا آد مي

 و يا تنها به يك float از نوع يا  به آغاز آرايهarيا داد آتشخيص  وجود ندارد تا بتوانراهي 
 .كند يا نه  اشاره ميfloatعنصر از نوع 
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 گرها هايي از اشاره آرايه

گر  ه عناصر آن اشارهاي ك  يعني آرايه؛گرها تعريف کرد اي از اشاره توان آرايه  ميC در زبان 
  .كند گرها را توصيف مي  عنصري از اشاره١٠اي  دستور زير آرايه. باشند

int *x[10] ; 
توانند آدرس متغيرهايي از نوع مقادير صحيح را در خود   كه مياند گرهايي اينها اشاره

 ةم آرايعنصر سو  به zعنوان مثال براي اختصاص دادن آدرس متغيري به نام ه ب. داشته باشند
 نويسيم  مزبور مي

*x[2] = &z ; 
 . استفاده مي کنيم[x]** از دستور zدست آوردن مقدار ه طور براي ب همين

 يعني ؛هاي معمولي به يك تابع انتقال داد توان مشابه آرايه گرها را نيز مي اي از اشاره آرايه
  . دهيم ان تابع قرار ميعنوان آرگومه به سادگي، نام آرايه را بدون انديس يا زيرنويس آن ب

v  تابع ١٥ـ٨مثال FF1ةتواند آراي  مي  xکندصورت زير دريافت ه  را ب.   
void FF1 (int *a[ ]) 

 { 
 int k ; 
 for (k=0 ; k<10 ; k+ +) 

 printf (" %p" , *a[k]) ; 
 } 

 يگر  به مقادير صحيح نيست بلكه اشارهيگر  اشارهa مثال ني اتوجه داشته باشيد كه در
اي از   آرايهaبنابراين نياز است كه پارامتر . گرهايي به مقادير صحيح است اي از اشاره به آرايه

 .، توصيف شودمي به همان طريق كه نشان داد، مقادير صحيح گرهايي به اشاره

 .وندر  كار ميه ها ب گرهايي به رشته گر اغلب براي نگهداري اشاره هاي اشاره  آرايه

v 

 گر  رهگر به اشا اشاره

حال اگر متغير . گر نامند  اگر متغيري آدرس متغير ديگري را در خود نگه دارد آن را اشارهميگفت
گر  چنين موقعيتي را اشاره .گر است گر به اشاره  متغير اول اشاره،گر باشد دوم نيز از نوع اشاره

 ٤ـ٨شكل  .ال كندگر ايجاد اشك گر به اشاره ممكن است تصور و فهم اشاره. گر نامند به اشاره
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  .كند گر را روشن مي گر به اشاره گر به متغير عادي و اشاره مفهوم اشاره
 

  
  گر گر به اشاره گر به متغير عادي و اشاره نمايش اشاره ٤ـ٨شکل 

 
گر معمولي، آدرس متغير است اما در مورد  كنيد، مقدار اشاره طور كه مالحظه مي همان

گر دوم را دارد كه آن هم به نوبة خود آدرس  گر آدرس اشاره شارهگر، اولين ا گر به اشاره اشاره
تا هرچند بار كه نياز ) صورت تودرتو به(تواند  اين روش مي. متغير ديگري را در خود دارد

آيد و داشتن تصور صحيح  اما در عمل كمتر به بيش از يك بار نياز پيش مي. باشد، تكرار گردد
  .ويسان مشكل استن از آن نيز براي اغلب برنامه

گر بايد دو ستاره در جلوي آن قرار  گر به اشاره براي توصيف متغيرهايي از نوع اشاره
 float از نوع يگر گر به اشاره  اشارهzگويد كه متغير  براي مثال توصيف زير به كامپايلر مي. داد

  .است
float **z ; 

 بلكه ،مقدار اعشار نيست به يك يگر  اشارهzبه هرحال بايد توجه داشته باشيد كه 
 را داشته floatتواند آدرس متغيري از نوع  گر دوم مي گر است كه اشاره  به اشارهيگر اشاره
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 .باشد

گر دوم است، بايد اپراتور   كه آدرس آن در اشاره،براي دستيابي به مقدار متغير هدف
   . مانند مثال زير،كار ببريده ستاره را دوباره ب

# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 int x , *p , **q ; 
 x = 10 ; 
 p = &x ; 
 q = &p ; 
 printf ("%d" , **q) ; / * print the value of x */ 

 } 
 ف شده استي توصگر  به اشارهيگر  نيز اشارهq و intگر به متغير   اشارهpدر اين مثال، 

اين خواهد  printf اجراي ةجحال نتي.  را داشته باشدintآدرس متغيري از نوع  ممکن استكه 
  .روي صفحه نمايش نشان داده شود) xمقدار متغير  (١٠شد كه 

  .گر است گر به اشاره گرها نوعي از اشاره اي از اشاره  آرايه.يادآوري

  به تابع ديگر يارسال تابع

به گري    تبديل اشاره راشود آن تابع  درون تابع ديگري اعالن ميي هنگامي که تابعCدر زبان 
عنوان آرگومان به توابع ديگر فرستاد که در ه توان ب گرهايي را مي  چنين اشاره .نامندخودش 

بتوان بدان دست و درون آن شود شود تابع متناظر با آنها به تابع ديگري ارسال  واقع باعث مي
وانيهاي ، بنابراين در فراخاستن حقيقي مورد استفاده همواره  متغير ماکه آرگو از آنجايي. افتي

هر گاه تابعي از . به آن فرستاد) توابع متفاوتي(گرهاي گوناگوني   توان اشاره مختلف تابع دوم مي
اي باشد که مشخص  گونهه ، بايد اعالن آن بپذيردبطريق آرگومان محلي خود تابعي ديگر را 

گومان را ترين شکل اين آر  در ساده. گري است به تابع  سازد آرگومان محلي مورد نظر اشاره
   .کردصورت زير اعالن ه توان ب مي

data_type (*function_name) () ; 
 توان دنبال اين اعالن ميه ب. استنوع داده کميت بازگشتي تابع ارسالي  data_typeکه در آن 

  . افتيدست عملگر غيرمستقيم  با تابع مزبور به
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  يريگ جهينت
  .گرها بيان كرد را در مورد اشارهتوان نتايج زير  باتوجه به مطالب اين فصل مي

عملگر . & و *ند از ا  عبارتشوند يمگرها استفاده   در اشاره کهي دو عملگر يا اپراتور.۱
 نيز *عملگر . كند  يكاني است كه آدرس عملوند يا اپراند خود را مشخص ميي عملگر&

 مكمل *عملگر بنابراين . كند  يكاني است كه محتويات آدرس حافظه را مشخص مييعملگر
  .است &عملگر 
 : ند ازا گرها عبارت  اعمال متداول روي اشاره.۲

  عمل انتساب يا جايگذاري) الف
   - -و + + اعمال محاسباتي شامل جمع، تفريق، ) ب
  .گرها  اشارهةمقايس) ج
   .گرها داراي ويژگيهاي زيرند  اشاره.۳

  .كنند پذير مي صورت پويا را امكان عمل تخصيص حافظه به) الف
  .كنند ها را آسان مي ها و رشته كار با آرايه) ب
  .گردند موجب بهبود كارآيي بسياري از توابع مي) ج
درنتيجه برگردان بيش از . سازند پذير مي فراخواني با آدرس را در مورد توابع امكان) د

  .گردد يك مقدار، از يك تابع، ميسر مي
 ة که به ذخيررود ي به کار مگرهايي   براي تعريف اشارهfar کليدي ة کلم.١ة نکت

گر و بعد از تعيين نوع اصلي ذکر    دارند و قبل از نام متغير اشارهازي نآدرسهايي بيش از دو بايت
   . مانند اعالن زير،شود مي

char far *ptr ; 
 که آدرسهايي بيش رود ي به کار مگرهايي   براي تعريف اشارهhuge کليدي ة کلم.٢ ةنکت
  .کنند  بيت را در خود ذخيره مياز شانزده

 ٨ ييخودآزما
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 .دست آورده  را بيا گر، طول رشته تابعي بنويسيد كه با استفاده از اشاره. ١

 و تعداد حروف صدادار، نداي بنويسيد که يک خط متن از ورودي دريافت ک برنامه. ٢
  . ها و تعداد ارقام را در آن مشخص کند حروف بي صدا، فاصله

اغلب عمليات . هاي كاراكتري است گرها در مورد آرايه اربردهاي مهم اشارهيكي از ك. ٣
تابع زير . گيرد گرها انجام مي ها معموالً با استفاده از عمليات محاسباتي روي اشاره روي رشته

 و در غير trueاگر يكسان نبودند  .كند دو رشته را از لحاظ يكسان بودن با يكديگر مقايسه مي
  .دده  را انجام ميstrcmpاي  در واقع نقش تابع كتابخانه. گرداند  برميfalseصورت  اين

 سومي ة رشتکند وگر، دو رشته را به هم متصل  تابعي بنويسيد كه با استفاده از اشاره. ٤
  .تشكيل دهد

گر و روش اختصاص حافظه به صورت پويا،  اي بنويسيد كه با استفاده از اشاره برنامه. ٥
سپس با .  عنصري اختصاص دهد و عناصر آرايه را به حافظه بخواندnراية اي براي آ حافظه

گر، به صورت صعودي مرتب  فراخوانده شدن يك تابع، عناصر آراية مزبور با به كارگيري اشاره
 .شودو نتيجه در تابع اصلي چاپ 

را به حافظه بخواند و )  دوبعديةآراي(اي بنويسيد كه عناصر دو ماتريس   برنامه.٦
صورت ه  و نتيجه را بدهد قرار C ةجموع آن دو را براساس قانون جمع ماتريسها در آرايم

  .ماتريس چاپ كند
ها  گرها آن است كه آدرس رشته ها با استفاده از اشاره يك راه براي مرتب كردن رشته. ٧

جايي آن دو  ه دو رشته، اگر نياز به جابةسپس در مقايس. گرها قرار دهيم اي از اشاره را در آرايه
ها را دارد با  گرها كه آدرس رشته  اشارهة، آدرس دو رشته را در درون آراي با يكديگر باشد
  .ميکنيكديگر عوض 

  .تابعي بنويسيد كه مقادير دو متغير را با استفاده از اشاره گر تعويض كند. ٨
خواندن تابع سپس با فرا. اي بنويسيد كه رشته و كاراكتري را از ورودي بخواند برنامه. ٩

  . بشمارد و چاپ كنددارد مزبور وجود ةفرعي، تعداد دفعاتي را كه كاراكتر مورد نظر در رشت
  .دي را شرح ده در اشاره گرهاري زي اعالن يا توصيف متغيرهاةنحو. ١٠

1. int *p ; 11. int *p(char a[ ]) ; 
2. int *p[10] ; 12. int *p(char (*a)[ ]) ; 
3. int (*p)[10] ; 13. int *p(char *a[ ]) ; 
4. int *p(void) ; 14. int (*p)(char (*a)[ ]) ; 
5. int p(char *a) ; 15. int *(*p)(char (*a)[ ]) ; 
6. int *p(char *a) ; 16. int *(*p)(char *a[ ]) ; 
7. int (*p) (char *a) ; 17. int (*p[10])(void) ; 
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8. int (*p(char *a))[10] ; 18. int (*p[10])(char a) ; 
9. int p(char(*a)[ ]) ; 19. int *(*p[10])(char a) ; 
10. int p(char *a[ ]) ; 20. int *(*p[10])(char *a) ; 



  ٩فصل 
  نوعهاي تعريف شده 

  يهدف کل
 که ييها  از دادهيا ، اجتماع، و شمارش به منظور استفاده از مجموعهtypedef با ساختار، ييآشنا

  .کسان ندارندي يهايژگيو

  ي رفتاريهدفها
  ن فصل،يرود پس از خواندن ا ياز دانشجو انتظار م

  . با رکورد آشنا شود با صفات مختلف و تفاوت آنيا با ساختار در نوع داده. ۱
  .ابدي بيي از ساختارها آشنايا هي آرايعنين کاربرد ساختار، يتر با متداول. ۲
  .نحوة پردازش در ساختار را بشناسد. ۳
  .نحوة انتقال ساختار به تابع را بشناسد. ۴
  .ت آن را بر ساختار درک کندي و مزtypedef و کاربرد دستور يشکل کل. ۵
  .گرها را بشناسد اشارهها و  ساختار داده. ۶
  .گر در عضو ساختار را بشناسد ر اشارهيمتغ. ۷
  . با صفات مختلف آشنا شوديا در نوع داده با اجتماع. ۸
  . با صفات مختلف آشنا شوديا در نوع داده يبا شمارش. ۹

 مقدمه

ها كه ويژگيهاي يكسان  اي از داده  اغلب در كاربردهاي مختلف برنامه نويسي، با مجموعه
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ن مشکل رفع شده ي اCدر زبان  .ها قابل استفاده نيستند در اين حالت، آرايهو  ميهندارند مواج
 : ند ازا كه عبارتکند  با توجه به نياز خود ايجاد  دهد كه كاربر چند نوع داده  اجازه مياست و

  .بندي متغيرهايي با صفات مختلف تحت يك نام عبارت است از دسته . ساختار)الف
  .كند  موجود ايجاد مي(type)نام جديدي براي نوع  .typedef) ب
توان قسمتي از حافظه را براي استقرار دو يا چندين نوع متفاوت از  آن ميبا  .اجتماع )ج

  .ها تعريف كرد داده
توان با مقادير صحيح شمارشي  ها يا سمبولهاست كه مي  از نشانهيفهرست .شمارشي) د

  .كردبه آنها مراجعه ...  و۳، ۲، ۱

 ١ساختار

در واقع ساختار داده . شود مييك نام به آنها مراجعه با  كه ستاي از متغيرها ساختار مجموعه
اي براي  اين شيوه وسيلة ساده. استجديدي است که هر عنصر آن از نوع داده متفاوت 

رار ها يا اطالعات مربوط به هم در اختيار برنامه نويس ق اي از داده يكپارچه ساختن مجموعه
 امتحاني وي ة دانشجويي، نام و نمرةي شماري مثال فرض كنيد كه از هر دانشجويراب. دهد مي

   .با فرمت زير مورد نياز باشد
st-no name grade 

 
، int زيرا فيلد اول از نوع ، عنصري قرار داد۳ يا  فيلد را در آرايه۳توان اين  در اينجا نمي

 يعني صفات آنها است؛ floatو فيلد سوم از نوع ) تري كاراكةآراي(فيلد دوم از نوع رشته 
 عنصري، تحت يك نام ۳ ةاين مجموع  حال خواسته آن است كه بتوان به. يكسان نيستند

اين گونه مجموعه . کردمراجعه كرد و اگر نياز باشد بتوان به عناصر يا فيلدهاي آن نيز مراجعه 
اگر اين مجموع را . كنند  ساختار تعريف ميCرا در زبان پاسكال و کوبول ركورد و در زبان 

recتعريف آن در زبان ة بناميم، نحو Cصورت زير خواهد بوده  ب.  
struct rec 

{ 
int st-no ; 

 
1. structure 
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char name[15] ; 
float grade ; 

} ; 
كار رفته كه پس از آن ه براي تعريف داده از نوع ساختار ب struct كليدي ةدر اينجا كلم

كار برده شده و سپس در داخل يك زوج آكوالد، ه ي مجموعة مورد نظر بنام انتخابي برا
عنوان ه  ب´;`اند و در پايان نيز سميكولون  عناصر يا اعضاي مجموعة مورد نظر تعريف شده

 اين ساختار ويژه از recبنابراين در اين مثال كلمة . كار رفته استه پايان تعريف ساختار ب
  .سازد ها را مشخص مي داده

براي اين كار .  را از نوع ساختار مزبور تعريف كردz و xتوان متغيرهايي مانند  ال ميح
 كافي است بنويسيم 

struct rec x , z ; 
كه است  struct از نوع z و xگوييم كه متغيرهاي  واقع با اين تعريف، به كامپايلر مي در

 . تعريف شده استrecنام با 

 مركب از عناصر ساختار را يا واقع نوع پيچيده م، دركني  را تعريف مييوقتي كه ساختار
 متغير نيست بلكه معرف نوع داده است، ولي recبنابراين در مثال باال كلمة . كنيم تعريف مي

 .است rec كه نوع آنها از نوع اند  متغيرهاييz و xكلمات 

  . را به يكي از دو صورت زير نيز تعريف كردz و xتوان  مي
 دومروش    اولروش 

struct rec 
{ 
 int st-no ; 
 char name[15] ; 
 float grade ; 
} x , z ; 

 struct  
{ 

 int st-no ; 
 char name[15] ; 
 float grade ; 

} x , z ; 
 

در هر دو روش باال، اسامي متغيرهاي مورد نظر بالفاصله پس از تعريف ساختار و قبل 
لذا ديگر نيازي به معرفي .  آمده استاست struct  كه پايان تعريف´;`از بستن آن با عالمت 

پس .  انتخاب شده است در تعريف اول، نامي براي نوع داده .ستي نstruct recآنها با دستور 
 تعريف struct recتوان متغيرهاي ديگري را از نوع  بعد از اين نيز هر جاي ديگر از برنامه مي

به هر حال شيوة بهتر آن . کردز اين نوع تعريف توان متغيري ا اما در تعريف دوم نمي. كرد
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است كه براي تعريف متغير ديگري از نوع ساختار مورد نظر در جاي ديگري از برنامه با 
  .محدوديت مواجه نشويم

 و اسامي tag را با ۱ چنانچه در حالت كلي نام ساختار  حال باتوجه به توضيحات باال،
نشان دهيم، فرم كلي تركيب ساختار  member1 , member2 , ... , memberm: اعضاي آن را با

   .ر خواهد بوديبه صورت ز
 

struct structure-name 
{ 

 type variable1-name ; 
 type variable2-name ; 
 .... 
 .... 
 type variablem-name ; 

} ; 
 

 struct tag 
{ 

 member1 ; 
 member2 ; 
 .... 
 .... 
 memberm ; 

} ; 

 نام اين ساختار tag كلمة كليدي براي تعريف داده از نوع ساختار و struct كه در آن
نيز معرف توصيف اعضاي  member1 , member2 , … , memberm ، همچنين.ستها داده

   .ندساختار مزبور
گر، آرايه، يا حتي ساختار  تواند متغير معمولي، اشاره يك از اعضاي ساختار مي هر

 نام اعضاي يك ساختار با متغيرهاي ديگري كه در جايي ممکن است با اينكه. ديگري باشد
گونه موارد اسامي همنام  اند همنام باشد، گوياتر آن است كه در اين ديگر از برنامه تعريف شده

  .كار نبريمه ب
توان هنگام  توان كالس حافظه اختصاص داد و همچنين نمي به اعضاي يك ساختار نمي

وقتي تركيب ساختار يك بار تعريف  . آن مقدار اوليه نسبت داد به اعضاي تعريف ساختار
   .صورت زير توصيف كرده توان متغيرهايي از نوع ساختار مزبور ب گرديد، مي

storage-class struct tag variable1 , variable 2 , … , variable m ; 
 است،آن اختياري كار بردن ه  بو كالس حافظه است ةكنند  مشخصstorage-classكه در آن 

   نيز نام ساختار است و متغيرهاي tag الزامي است و struct كليدي ةولي كلم
variable1 , variable 2 , … variable m 
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  .اند  tagنيز متغيرهايي از نوع ساختار 
v  اي از تعريف ساختار، همراه با نماي ظاهري آن نشان داده شده است نمونه ١ـ٩مثال.   
 

struct account { 
 int acct-no ;  
 char acct-type ; 
 char name[80] ; 
 float balance ; 

 } 

 
  

  : ند ازا  كه عبارتدارد فيلد يا عنصر ۴ و است accountنام ساختار، در اين مثال، 
 ؛ شماره حسابيراب acct-noمقدار صحيح  -
  ؛نوع حساب يبرا acct-typeكاراكتر  تك -
  ؛ ونام صاحب حساب يبرا name[80] يا شته كاراكتري يا ريا آرايه -
  .مبلغ موجودي صاحب حساب يبرا balanceكميت يا مقدار  -

ه  را از نوع ساختار مزبور بnewcustomer و oldcustomerتوان متغيرهاي  حال مي
   .صورت زير تعريف كرد

struct account oldcustomer , newcustomer ; 
 متغيرهايي از نوع ساختارند كه تركيب عناصر newcustomer و oldcustomerبنابراين، 
 . مشخص شده استaccountآنها با ساختار 

توان توصيف ساختار را با متغيرهايي از نوع ساختار مزبور تركيب   ميميگفتطوري كه ه ب
   .کردصورت زير تعريف ه و آنها را يكجا ب

storage-class struct tag { 
 member1 ; 
 member2 ; 
... 
 memberm ; 

 } variable1 , variable2 ,... , variablem ; 
  . اختياري است،tagكار بردن ه  يعني ب،در چنين موقعيتي، انتخاب نام براي ساختار

v 
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v  است ۱ـ۹توصيف زير، معادل دو توصيف مثال  ٢ـ٩مثال.  
struct account { 

 int acct-no ; 
 char acct-type ; 
 char name[80] ; 
 float balance ; 
} oldcustomer , newcustomer ; 

توان نام ساختار،  حال چون تعريف متغيرها با تعريف نوع ساختار تركيب شده است، مي
  .گردد اين شيوه توصيه نمي  البته. كار نبرده  را نيز ب،accountيعني 

 در چنين حالتي.  تعريف گرددييك ساختار ممكن است عضوي از ساختار ديگر در 
قبل از تعريف ) كار رفته در درون ساختار ديگره يعني ساختار ب( بايد تعريف ساختار دروني
  .ساختار بيروني ظاهر گردد

v 

v  ةدر برنام ٣ـ٩مثال C تعريفهاي زيرمفروض است كه به همراه نماي ظاهري آن نشان 
   .داده شده است

struct date { 
 int month ; 
 int day ; 
 int year ; 
} ; 
struct account { 
 int acct-no ; 
 char acct-type ; 
 char name[80] ; 
 float balance ; 
 struct date lastpayment ; 
} oldcustomer , newcustomer; 

 که يكي از ، استdate شامل ساختار ديگري، يعني accountد كه ساختار يکن مالحظه مي
  . بيايدaccount قبل از تعريف dateي بايد تعريف در چنين موقعيت. اعضا يا فيلدهاي خود است

v 

 اختصاص مقادير اوليه 

 توان، مشابه روشي كه در مورد عناصر آرايه مالحظه به اعضا يا فيلدهاي متغير در ساختار مي
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  ۳ـ۹ مثال ي ظاهري نما۱ـ۹شکل 

 
تيب تناظر اختصاص مقادير اولية مورد نظر، بايد مشابه همان تر. ، مقادير اوليه نسبت دادکرديد

آنها به عناصر آرايه ظاهر گردند و در داخل زوج آكوالد قرار گيرند و با كاما از يكديگر مجزا 
   .صورت زير استه كلي آن بشکل . گردند

storage-class struct tag variable = {value1 , value2 , … , valuem} ; 
ري است كه بايد به ترتيب به عناصر اول،  معرف مقاديvalue1 , value2 ,...valuemكه در آن 

 . اُم متغير ساختار اختصاص يابدmو ... دوم،

v  اوليه به اعضاي متغير ساختار را مقادير  اختصاص ة نحو زيرة برنامهقطع ٤ـ٩مثال
  .دهد نشان مي

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

} ; 
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struct account { 
 int acct-no ; 
 char acct-type ; 
 char name[80] ; 
 float balance ; 
 struct date lastpayment ; 
 } ; 

static struct account customer = {12746 , `R  ́ , "payam noor" , 2986.50 , 5 , 24 , 
75} ; 

 است كه به عناصر آن مقادير accountستا از نوع ي متغير ساختاري اcustomerبنابراين، 
، به دومين عنصر كاراكتر 12746به اولين عنصر عدد صحيح . ه اختصاص داده شده استاولي
`R´ة، به سومين عنصر رشت " payam noor " و به چهارمين عنصر يا balance مقدار اعشاري 

 است كه شامل سه مقدار يآخرين عنصر آن ساختار.  اختصاص داده شده است2986.50
 customerبنابراين به آخرين عضو . است) ه، روز و سالاز چپ به راست، معرف ما(صحيح 

  .اختصاص داده شده است 75 , 24 , 5مقادير صحيح 
v 

 اي از ساختارها آرايه

اي تعريف كرد كه هر عنصر آن   يعني آرايه؛اي از ساختارها تعريف كرد توان آرايه  ميC ندر زبا
اي از  براي توصيف آرايه. سترهاترين كاربرد ساختا اين شيوه، متداول. يك ساختار باشد

کرد سپس متغيري از نوع آرايه توصيف . ساختارها، بايد اول ساختار مورد نظر را توصيف كرد
  .كه عناصر آن از نوع ساختار مزبور باشد

v  عنصري به نام ١٠٠اي  آرايه ٥ـ٩مثال customer تعريف كنيد كه عناصر آن ساختاري 
 . باشدaccountيعني از نوع  ۴ـ۹از نوع مثال 

  
 روش اول  روش دوم

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

} ; 
struct account { 

 struct date { 
 int month 
 int day ; 
 int year ; 

} ; 
struct account { 
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 int acct-no ; 
 int acct-type ; 
 char name[80] ; 
 float balance ; 
 struct date lastpayment ; 

} customer[100] ; 
 

 int acct-no ; 
 int acct-type ; 
 char name[80] ; 
 float balance ; 
 struct date lastpayment ; 

} ; 
struct account customer[100] ; 

 
 عنصري است كه هر عنصر آن ساختاري از ١٠٠ يا  آرايهcustomerدر اين توصيف، 

  .ندارز  دو روش توصيف باال همدرضمن هر.  استaccountنوع 
v 

خاطر داشته باشيد كه  به. توان مقادير اوليه اختصاص داد  از ساختارها نيز مييا به آرايه
 متناظر با هر عنصر به اعضاي آن ة است كه بايد مقادير اولييدر اينجا عنصر آرايه ساختار

  .دهد  عمل را در اين مورد نشان ميةنحو ٦ـ٩مثال . اختصاص داده شود
v  شامل توصيف زير استيا  برنامه ٦ـ٩مثال .  

struct date { 
 char name[80] ; 
 int month ; 
 int day ; 
 int year ; 

} ; 
static struct date birthday[ ] = { "Sara" , 12 , 30 , 73 , 

 "Hassan" , 5 , 13 , 66 , 
 "Dara" , 7 , 15 , 72 , 
 "Iraj" , 11 , 29 , 70 , 
 "Arash" , 2 , 4 , 77 , 
 "Susan" , 12 , 29 , 63 , 
 "Ahmad" , 4 , 12 , 69 } ; 

.  آن مشخص نشده استةاي از ساختارهاست كه انداز  آرايهbirthdayدر اين مثال 
 خواهد بود، زيرا ٧لذا اندازة آن برابر . كند  الزم را تعريف مية آرايه و حافظةمقادير اوليه انداز

 .گذاري خواهد شد  شماره٦اوليه منظور شده است كه از صفر تا  سطر از مقادير ٧

 دهند كه هر مجموعه از ثابتها را با رعايت  نويسان ترجيح ممكن است بعضي برنامه
ه ، ب  مزبور با اين شيوهةتوصيف آراي. ترتيب آنها در داخل يك زوج آكوالد جداگانه قرار دهند

  .صورت زير خواهد بود
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static struct date birthday[ ] = { 
{"Sara" , 12 , 30 , 73} ; 
{"Hassan" , 5 , 13 , 66} ; 
{"Dara" , 7 , 15 , 72} ; 
{"Iraj" , 11 , 29 , 70} ; 
{"Arash" , 2 , 4 , 77} ; 
{"Susan" , 12 , 29 , 63} ; 
{"Ahmad" , 4 , 12 , 69} 

} ; 
v 

 پردازش ساختار

 يعني هر عضو ،شوند جدا از هم پردازش ميصورت مستقل و ه  باعضاي ساختار معموالً
به هر عضو يا عنصر . شود يمصورت جداگانه پردازش ه عنوان هويت مستقل، به  ب،ساختار

 نيز dot يا periodكه گاهي آن را عملگر ( يا عملگر عضويت ´.`ساختار با استفاده از عملگر 
ه  به هر عنصر ساختار بتوان يم با استفاده از اين عملگر. شود دستيابي يا رجوع مي) نامند

  . فتيا صورت زير دست
structure-name. element-name 

  يا 
variable. member 

براي . ، تقدم بااليي دارديکانياپراتور نقطه نسبت به ساير اپراتورها، حتي اپراتورهاي 
  مثال دو عبارت 

+ + (variable. member)  و + + variable. member 

به .  به عضو ساختار عمل خواهد كرد نه به تمام متغير ساختار+ + يعني اپراتور اند؛ معادل هم
  طريق مشابه، دو عبارت 

&variable. member   و  &(variable. member) 

، نه به ابندي ي ميرسبنابراين هر دو عبارت مزبور به آدرس عضو ساختار دست. معادل يكديگرند
  .آدرس متغير ساختار

v  اي بنويسيد كه عمليات زير را انجام دهد مهبرنا ٧ـ٩مثال.   
اي از ساختار   آرايه صورت زير است، بهه  دانشجو را كه فرمت آن بn مشخصات .١
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كه از است  ٢٥ حداكثر n.  جدا چاپ كندي هر دانشجو را در سطرةبخواند و سپس سابق
  .شود دستگاه ورودي استاندارد دريافت مي

اگر . دي بخواند و در ليست دانشجويان جستجو كند دانشجويي را از وروة شمار.٢
  . چاپ گردد"not found" مشخصات وي چاپ شود، وگرنه پيغام ةوجود داشت بقي

صورت صعودي مرتب شود و سپس ه  دانشجويي بة سوابق دانشجويان برحسب شمار.٣
  . جدا چاپ گرددي هر دانشجو در سطرةسابق

  
name grade f-name l-name st-no 

  
 دانشجويي، نام ةترتيب معرف شمار   بهgrade و st-no ،l-name ،f-nameمتغيرهاي 

 هر ةكه سابقد يکن ميدرضمن مالحظه . ست امتحاني دانشجوةخانوادگي، اسم كوچك و نمر
 name كه در آن فيلد يا عضو  st-no، name ،grade :دارد  فيلد٣ شامل يدانشجو ساختار
اگر اسم . ميهپس در اينجا با ساختارهاي تودرتو مواج .است دوعضوي يخودش ساختار

ترتيب با  توان به  به هركدام از اعضاي آن مي، نمايش دهيمstrecساختار اصلي را با 
strec.grade , strec.name , strec.st-no همچنين به عناصر يا اعضاي . رجوع كردname 

كه براي د يکن ميمالحظه . جوع كردر strec.name.l-name , strec.name.f-name توان با مي
اگر . صورت تكراري يا تودرتو مواجهيم   اپراتور نقطه به بادستيابي به اعضاي دروني ساختار،

ترتيب با  توان به  نمايش دهيم به هركدام از اعضاي آن ميstrecاسم ساختار اصلي را با 
strec.st-no , strec.name , strec.grade ه عناصر يا اعضاي همچنين ب .رجوع كردname 

كه براي د يکن ميمالحظه . رجوع كرد strec.name.l-name , strec.name.f-name توان با مي
 .كار رفته استه صورت تكراري يا تودرتو ب دستيابي به اعضاي دروني ساختار، اپراتور نقطه به

   . استزير به صورت مورد نظر ةبرنام
# include <stdio.h> 
main () 
{ struct rec 

 { 
 int st-no ; 
 struct name ; 



 C شرفتةي پيساز    برنامه١٩٨
 

 { 
 char l-name[15] ; 
 char f-name[15] ; 

 } name1 ; 
 float grade ; 

 } ; 
int i , j , n , s-n ; 
struct rec strec[25] , temp ; 
printf("enter the number of students \n") ; 
scanf ("%d" , &n) ; 
printf ("\n\n enter your data: \n") ; 
for (i=0 ; i<n ; + + i)  
{ 

 scanf ("%d" , &strec[i]. st-no) ; 
 scanf ("%s %s" , strec[i].name.l-name , strec[i].name.f-name) ; 
 scanf ("%f" , &strec[i].grade) ; 

} 
printf("display the records of students") ; 
for (i=0 ; i<n ; + + i) 

 printf("\n %d %s %s %f" , strec[i].st-no , 
strec[i].name.l-name , strec[i].name.f-name , strec[i].grade) ; 

printf ("\n enter a student number for search") ; 
scanf ("%d" , &s-no) ; 
printf ("\n search through list for indicated student") ; 
for (i=0 ; i<n ; + + i) 

 if (s-no = = strec [i].st-no) 
 break ; 

if (i < n) 
 printf ("\n %s %s %f" , strec[i].name.l-name ,strec.name.f-name , 

strec[i].grade) ; 
else 

 printf("\n sort the student records in ascending order); 
printf ("\n sort the student records in ascending order with respect to the student 

number") ; 
for (i=0 ; i<n ; + +i) 

 for (j=i+1 ; j<n ; + + j) 
 if (strec[i]. st-no>strec[i]. st-no) 

 { 
 temp = strec[i] ; 
 strec[i] = strec[j] ; 
 strec[j] = temp ; 

 } 
printf ("\n display the sorted records of students") ; 
for (i=0 ; i<n ; + + i) 

 printf ("\n %d %s %s %f" , strec[i].st-no , 
 strec[i].name.l-name , strec[i].name.f-name , strec[i].grade) ; 
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} 
v 

 انتقال ساختار به تابع

راههاي مختلفي براي انتقال يا . توان اعضاي ساختار يا تمامي ساختار را به تابع گذر داد مي
انتقال برحسب اينكه سازوکار . گذر اطالعات از نوع ساختار به تابع و بالعكس وجود دارد

 متفاوت Cتلف هاي مخ بعضي اعضا يا تمامي ساختار را انتقال دهيم و همچنين برحسب گونه
 .است

 به آن انتقال ،عنوان آرگومانه توان هنگام فراخواني تابع، ب اعضا يا عناصر ساختار را مي
 آن ةتابعي به تابع فراخوانندبا  returnداد يا اينكه عضو خاصي از ساختار را با دستور 

مقدار    تك وي معموليبراي انجام اين كار، با هريك از اعضاي ساختار مشابه متغير. برگرداند
 .شود برخورد مي

v  ةكلي برنامشکل  ٨ـ٩مثال Cزير نشان داده شده است در .  
main () 
{ 
 typedef struct { /* structure declaration */ 
  int month ; 
  int day ; 
  int year ; 
 }date ; 
 suruct { /* structure declaration */ 
  int acct-no ; 
  char acct-type ; 
  char name[80] ; 
  float balance ; 
  date lastpayment ; 
 }customer ; 
 float adjust (char name[ ] , int acct-no , float balance) ;  
 ... 
customer.balance = adjust (customer.name , customer.acct-no , customer.balance) ; 
 ... 
} 
float adjust (char name[ ] , int acct-no , float balance) 
{ 
 float newbalance ; /* local variable declaration */ 
 ... 
 newbalance = … ; /* adjust value of balance */ 
 ... 
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 return (newbalance) ; 
} 

 در اينجا مقادير. دهد  انتقال اعضاي ساختار به تابع را نمايش ميةاين برنامه شيو
customer.acct-no , customer.name , customer.balance 

 اختصاص newbalanceدر داخل تابع مزبور، مقداري كه به . اند  گذر داده شدهadjustبه تابع 
سپس اين . آيد دست ميه ت گذر داده شده بيابد احتماالً از انجام عمليات روي اطالعا مي

 از متغير ساختار  customer.balanceشود كه در آن به عضو  مقدار به تابع اصلي برگردانده مي
customerيابد  اختصاص مي.  

صورت زير نيز توصيف ه  را ب()main در تابع adjust ةنمون توان تابع پيش  مي.يادآوري
   .كرد

float adjust (char[ ] , int , float) ; 
عنوان آرگومان به تابع ه توان تمامي ساختار را ب گر به نوع ساختار مي به كمك اشاره

با  انتقال  روشاين روش  بديهي است كه. استاين شيوه، مشابه انتقال آرايه به تابع . انتقال داد
غيير يابد، در بنابراين نتيجة هر عضو ساختار كه در درون تابع فراخوانده شده ت. استآدرس 

لذا باز هم تشابه مستقيم بين اين انتقال و آنچه . تابع فراخواننده نيز تشخيص داده خواهد شد
  .كنيد   مشاهده ميميدر مورد انتقال آرايه به تابع گفت

v 
v  زير را در نظر بگيريدة سادةبرنام ٩ـ٩مثال .   

typedef struct { 
 char *name ; 
 int acct-no ; 
 char acct-type ; 
 float balance ; 
} record ; 
main () / * transfer a structure-type pointer to a function */ 
 {  

 void adjust (record *pt) ; 
 static record customer = {"Nader , 3333 , `c  ́, 33.33} ; 
 printf (" %s %d %c %.2f \n" , customer.name , customer.acct-no ,  
 customer.acct-type , customer.balance) ; 
 adjust (&customer) ; 
  printf (" %s %d %c %.2f \n" , customer.name , customer.acct-no , 
  customer.acct-type , customer.balance) ; 
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 } 
void adjust (record *pt) 
 { 
  pt-> name = "Payam" ; 
  pt-> acct-no = 9999 ; 
  pt-> acct-type = `r  ́; 
 pt-> balance = 99.99 
  return ; 
 } 

گر به  يعني اشاره(اين برنامه نحوة انتقال ساختار به تابع را با گذر دادن آدرس آن 
 .دهد به تابع نمايش مي) ساختار

customerكه به اعضاي  ستستاي از نوع ساختار است و از لحاظ كالس حافظه نيز ا ،
 اعضاي ةابتدا در تابع اصلي، اين مقادير اولي. ه اختصاص داده شده استآن مقادير اولي

customer با دستور printfسپس ضمن فراخواني تابع . شود  نمايش داده ميadjust آدرس ،
 مقادير ديگري نسبت customerدر تابع مزبور به اعضاي . شود ساختار به آن تابع گذر داده مي

گر به ساختار تعريف شده است   اشارهptد كه در اين تابع، متغير كني مالحظه مي. شود داده مي
پس از برگشت كنترل به تابع اصلي، براي بار . كند  را دريافت ميcustomerكه آدرس ساختار 
 .شود  نمايش داده ميcustomerدوم مقدار اعضاي 

   . مزبور اجرا شود، خروجي زير را مشاهده خواهيد كردةاگر برنام
Nader 3333 c 33.33  
Payam 9999 r 99.99 
v 

 ) تابعبا(گر به ساختار  بازگشت اشاره

 ةنحو ۱۰ـ۹مثال .  آن برگرداندةگري به ساختار را به توابع فراخوانند اشارهممکن است تابع 
   .دهد عمل را نمايش مي

v  با فراخواندن تابعي به نام ريبرنامة ز ١٠ـ٩مثال searchاي از ساختارها كه  ، آرايه
 مشتري بانك است و همچنين شماره حساب مشتري را در اختيار تابع قرار ةشامل سابق

. كند يمست مشتريان جستجو فهر ةتابع مزبور شماره حساب مورد نظر را در مجموع. دهد يم
سپس در تابع . گرداند يمبر) صفر (NULLاگر چنين ركوردي وجود داشت آدرس آن وگرنه، 
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 حساب مذكور ة مشخصات صاحب شمارةچنين ركوردي، بقياصلي، درصورت وجود داشتن 
عمل فراخواني تابع براي . شود يمصورت پيغام مناسبي چاپ   در غير اين،شود يمنمايش داده 

 حساب ارسالي به تابع مخالف صفر باشد ادامه ةپيدا كردن ركورد خاص تا موقعي كه شمار
اي از ساختارها نسبت داده شده  ه به آرايهصورت مقدار اوليه سوابق دارندگان حساب ب .يابد يم

  .است
# include<stdio.h> 
# define n 3 
# define NULL 0 
typedef stuct { 

 char *name ; 
 int acct-no ; 
 char acct-type ; 
float balance ; 

} record ; 
main () 
{ 

 static record customer[ ] = { 
 {"Nader" , 3333 ,’c’ 33.33} , 
 {"Payam" , 6666 ,’0’ , 66.66} , 
 {"Amir" , 9999 ,’d’ , 99.99) , 
 } ;  /* array of structures */ 

 int acctn ; 
 record *pt ; /* pointer declaration */ 
 record *search (record table[ ] , int acctn) ;  /* function declaration */ 
 printf ("Customer Account Locator \n") ; 
 printf ("To End , Enter 0 for the account number \n") ; 
 printf ("\n Account no.: ") ;  /* enter first account number */ 
 scanf ("%d" , & acctn) ; 
 while (acctn !=0) 

 { 
pt = search (customer , acctn) ; /* found a match */ 
if (pt != NULL)  

 { 
 printf ("\n Name:  %s \n" , pt -> name) ; 
 printf ("Accont no.:  %d \n" , pt -> acct-no) ; 
 printf ("Account type:  %c \n" , pt -> acct-type) ; 
 printf ("Balance:  %.2f \n" , pt -> balance) ; 

 } 
 else 

 printf ("\n error-please try again\n") ; 
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 printf ("\n Account no.: ") ; /* enter next account number*/ 
 scanf ("%d" , & acctn) ; 

 } 
 } 
record *search (record table[ ] , int acctn)  / * function definition */ 

/* accept an array of structures and an account number , 
return a pointer to a particular structure (an array element) 
if the account number matches a member of that structure */ 

{ 
 int count ; 
 for (count = 0 ; count<n ; + + count) 

if (table [count].acct-no = = acctn) /* found a match */ 
 return (&table[count]) ;  /* return pointer to array element */ 

 return (NULL) ; 
} 

 يعني براي است؛ ۳  آن مقدارو بيان شده nاندازة آراية مورد نظر با ثابت سمبوليكي 
 nبديهي است كه در عمل، مقدار .  نمونه ذخيره شده استيرا ركورد، ب۳سادگي كار، فقط 

 .تر خواهد بود خيلي بزرگ

ا با دستور عنوان آرگومان به تابع انتقال داد يه طور مستقيم به توان تمامي ساختار را ب مي
returnتابع برگردانده بابرخالف آرايه كه (طور مستقيم از تابع برگرداند ه  ب را ساختار 

در تابع تغييراتي با بنابراين اگر . صورت مقدار خواهد بود چنين انتقال ساختاري به). شود ينم
ر اعمال اعضاي ساختار داده شود، نتيجة آن در تابع فراخواننده يا در خارج از تابع مذكو

 فراخواني از برنامه برگردانده شود، ةبه هرحال اگر ساختار تغييريافته به نقط. نخواهد شد
  .تغييرات حاصل در اينجا شناخته خواهد شد

v 

v  کنيد زير را مالحظه ةبرنام ١١ـ٩مثال.   
# include<stdio.h> 
typedef struct { 

char *name ; 
int acct-no ; 
char acct-type ; 
float balance ; 

} record ; 
main ()  /* transfer a structure to a function */ 
{ 

void adjust (record customer) ; /* function declaration */ 
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static record customer = {"Nader" , 3333 , ’c’ , 33.33} ; 
printf ("%s %d %c %.2f \n" , customer.name , customer.acct-no , 
customer.acct-type , customer.balance) ; 
abjust (customer) ; 
printf ("%s %d %c %.2f \n" , customer.name , customer.acct-no , 
customer.acct-type , customer.balance) ; 

 } 
void adjust (record cust) /* function definition */ 
 { 

 cust.name = "Payam" ; 
 cust.acct-no = 9999 ; 
 cust.acct-type =’r’ ; 
 cust.balance = 99.99 ; 
 return ; 

} 
 را )واقع كپي ساختار در(گر به نوع ساختار، تمامي ساختار   مزبور به جاي اشارهةبرنام
برخالف (كند  عنوان آرگومان دريافت ميه  را بي ساختارadjustحال تابع  .فرستند به تابع مي

 mainدر اينجا چيزي از تابع به تابع ). كرد گر به ساختار را دريافت مي رهكه اشا ۱۰ـ۹مثال 
 .برگردانده نشده است

   . مزبور اجرا شود، خروجي زير حاصل خواهد شدةاگر برنام
Nader 3333 c 33.33 
Nader 3333 c 33.33 

است، كار برده شده ه  بadjust كه در تابع ، اجراي دستورهاي جايگذاريةدر اينجا، نتيج
دليل اين كار نيز  ).شود يعني نتيجه در تابع اصلي منعكس نمي(شود   شناخته نميmainدر تابع 

 با مقدار صورت adjustبه تابع  main از تابع customer زيرا انتقال ساختار ،واضح است
  . گرفته است

ر تابع اين برنامه را به طريقي اصالح كنيم كه تغييرات انجام شده د  حال فرض كنيد كه
adjust به تابع main برگردانده شود .  

#include<stdio.h> 
typedef struct { 

 char *name ; 
 int acct-no ; 
 char acct-type ; 
 float balance ; 

 } record ; 
main ()  /* transfer a structure to a function and return the structure */ 
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{  
record adjust (record customer) ; /* function declaration */ 
static record customer = {"Nader" , 3333 ,’C ’ , 33.33} ; 
printf (" %s %d %s %.2f \n" , customer.name , customer.acct-no , 
customer.acct-type , customer.balance) ; 
customer = adjust (customer) ; 
printf ("%s %d %.2f \n" , custo6mer.name , customer.acct-no , 
customer.acct-type , customer.balance) ; 

} 
record adjust (record cust) /* function definition */ 
 { 

cust.name = "Payam" ; 
cust.acct-no = 9999 ; 
cust.acct-type =’r’ ; 
cust.balance = 99.99 ; 
return (cust) ; 

 } 
 را كه همان ساختار تغييريافته ي ساختارadjust، تابع ۱۰ـ۹در اين برنامه، برخالف مثال 

 .گرداند برمي mainدر تابع مزبور است به تابع 

  .كند اجراي اين برنامه خروجي زير را ايجاد مي
Nader 3333 c 33.33 
Payam 9999 r 99.99 

 زيرا ،نيز منعكس شده است mainبع  در تاadjustبنابراين تغييرات اعمال شده در تابع 
  .طور مستقيم به قسمت فراخواني برنامه برگردانده شده استه اين بار ساختار تغييريافته ب

v  

 نوع داده کاربر 

دهد تا كاربران بتوانند نام  کند که اجازه مي اي را معرفي مي ، دستور ويژهC يسينو زبان برنامه
اين كار به . نام جديد معادل نوع داده مورد نظر خواهد بود. جديدي براي نوع داده تعريف كنند

ها ايجاد  واقع در اينجا، كالس جديدي از داده در. گيرد  انجام ميtypedef كليدي ةكمك كلم
پس از آنكه نام جديد براي . گردد  بلكه براي نوع داده موجود نام جديدي تعريف مي،گردد نمي

ها، ساختارها و غيره را برحسب نوع  توان متغيرها، آرايه ينوع داده مورد نظر تعريف گرديد، م
 .داده جديد توصيف كرد

  .صورت زير استه  بtypedefكلي دستور شکل 
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typedef type name ;  
  يا 

typedef type new-type ; 
 نيز نام جديد براي new-type يا nameو است هاي مجاز   هريك از نوع دادهtypeكه در آن 
يا ...)  وint ،float ،charمانند (هاي استاندارد   يا يكي از نوع دادهtypeدر واقع  .تاين نوع اس

 هبه هرحال بايد توجه كرد كه نوع داد. ميکرد تعريف كه قبالًاست  كاربر ةنوع داده تعريف شد
ها  ، كالس جديدي از دادهميگفتطور كه  جديد فقط از نظر نام آن جديد است وگرنه همان

  .ستين
v  به دستور زير توجه کنيد ١٢ـ٩مثال.   

typedef int age ; 
بنابراين از اين .  انتخاب شده استage، نام جديد int، براي نوع داده دستوردر اين 

 ageتوان آن را با نوع   تعريف شود، ميintصورت ه اي ب لحظه به بعد هر كجا نياز باشد كه داده
   .رزندا بنابراين دو توصيف زير هم. تعريف كرد

age a , b ; 
int a , b ; 

  طور در دستورهاي  همين
typedef float height[100] ; 
height a , b ; 

  راb و aدستور دوم، . كند  تعريف ميfloat عنصري از نوع ۱۰۰ يا  را آرايهheightدستور اول، 
 .ندنک  توصيف ميfloat عنصري از نوع ۱۰۰هاي  آرايه

  ن دو دستور باال عبارت است از ارز ديگري براي بيا راه هم
typedef float height ; 
height a[100] , b[100] ; 

  .استتر  گرچه روش قبلي ساده
كند و كاربر را از  تر مي  در تعريف ساختارها، كار را ساده خصوصاً،typedefويژگي 

ها نيز از در چند مثال قبل در مورد ساختار. كند  خالص ميstruct كليدي ةنوشتن تكراري كلم
  .ستور استفاده شدداين 

   .استصورت زير ه  بکند يم تعريف  که کاربريكلي، نوع ساختارشکل در 
typedef struct { 
 member 1 ; 
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 member 2 ; 
 ... 
 member m ; 
} new-type ; 

حال متغيرهاي ساختار برحسب اين .  كاربر استة نوع ساختار تعريف شدnew-typeكه در آن 
 .شوند يمتعريف ) درواقع نام جديد براي نوع داده(جديد نوع داده 

v 
v  در اينجا . رود يمكار ه دستورهاي زير براي تعريف متغيرهاي ساختار ب ١٣ـ٩مثال

   .است  كاربر استفاده شدهةبراي شرح ساختار از نوع داده تعريف شد
typedef struct { 

 int acct_no ; 
 char acct_type ; 
 char name[80] ; 
 float balance ; 

} Trecord ; 
Trecord oldcustomer , newcustomer ; 

Trecordكاربر توصيف شده است و متغيرهاي ة از نوع دادة تعريف شد oldcustomer 
  .اند  تعريف شدهTrecord از نوع ند كه ساختارnewcustomerو 

v 
v  ديگري از کاربرد دستور ةدستورهاي زير نمون ١٤ـ٩مثال typedefدهد  را نمايش مي.   

typedef struct { 
 int day ; 
 int month ; 
 int year ; 

} date ; 
typedef struct { 

 int st_no ; 
 char name[20] ; 
 date test ; 

} student ; 
student Pnoor [100];  
v 

 گرها ها و اشاره ساختار داده

آدرس ابتداي ساختار دسترسي داشت  به ،´&`كار بردن عملگر آدرس، يعني ه توان با ب مي
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 از نوع ساختار باشد، ي معرف متغيرvariable مثال اگر يرا ب.)مشابه دستيابي به ساير آدرسها(

&variableبه يگر توان متغير اشاره همچنين مي.  آدرس ابتداي آن متغير را نشان خواهد داد 
   .صورت زير تعريف كرده ساختار ب

type *ptvar ; 
 نيز معرف نام متغير ptvarكند و   نوع داده است كه داللت بر تركيب ساختار ميtypeكه در آن 

گر نسبت  اين اشاره  صورت زير بهه توان آدرس آغاز متغير ساختار را ب حال مي. گر است اشاره
  .داد

ptvar = &variable ; 
v  تعريف زير را در مورد ساختار در نظر بگيريد ١٥ـ٩مثال.  

typedef struct { 
 int acct_no ; 
 char acct_type ; 
 char name [80] ; 
 float balance ; 
} account ; 
account customer , *pc ; 

گر است كه   نيز متغير اشارهpc و account متغير ساختار از نوع customerدر اين مثال، 
ر، آدرس آغاز حال با دستور زي. دارد را در خود accountآدرس متغير ساختار از نوع 

customer به pcشود  نسبت داده مي.  
pc = &customer ; 

  .صورت زير با توصيف ساختار تركيب كرده توان ب گر را مي توصيف متغير اشاره
struct { 
 member 1 ; 
 member 2 ; 
 ... 
 member m ; 
} variable , *ptvar ; 

 .كند گر را معرفي مي نيز نام متغير اشاره ptvar، متغير از نوع ساختار و variableكه در آن، 

v 

v  است ۱۵ـ۹توصيف زير معادل دو توصيف معرفي شده در مثال  ١٦ـ٩مثال.   
struct { 
 int acct_no ; 
 char acct_type ; 
 char name [80] ; 
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 float balance ; 
} customer , *pc ; 

گر  ا دستور زير به متغير اشاره را بcustomer مشابه مثال قبل، آدرس آغاز ،توان حال مي
pcنسبت داد .   

pc = &customer ; 
 ptvar دسترسي داشت كه در آن ptvar -> member  صورته توان ب به عضو ساختار مي

اس يق ،´.` عملگر نقطه، يعني توان آن را با يمگر به نوع ساختار مورد نظر است و  متغير اشاره
 كه در آن  استvariable. member  ارز عبارت هم ptvar -> memberبنابراين عبارت . کرد

variableميکرد بحث بارة آن از نوع ساختار است كه دري متغير .  
  با عملگر نقطه تركيب <-عملگر  . را دارد باالترين تقدم´.` نيز مانند عملگر <- عملگر 

يعني (ختار  را در درون ساsubmemberشود و بدين طريق عمل دستيابي به زيرعضو يا  يم
بنابراين . سازد يمفراهم ) دستيابي به عضوي از ساختار كه خودش عضو ساختار ديگر است

   .صورت زير دسترسي داشته  بيتوان به زيرعضو مي
ptvar ->member. submember 

 از آرايه كه خودش عضوي از ي  براي دستيابي به عنصر<-به چند روش مشابه، عملگر 
  .سر استيماين عمل با دستوري مشابه زير . رود يمكار ه ساختار است ب

ptvar -> member [expression] 
يعني عنصر (كند   مي داللت بر عنصر آرايهو مقدار صحيح غيرمنفي است expressionکه در آن 

 .)سازد آرايه را مشخص مي

v 
v  صورت زير درنظر بگيريده تعريف ساختار و متغيرهايي را ب ١٧ـ٩مثال.   

typedef struct { 
 int month ; 
 int day ; 
 int year ; 
} date ; 
struct { 
 int acct_no ; 
 char acct_type ; 
 char name [80] ; 
 float balance ; 
 date lastpayment ; 
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} customer , *pc = &customer ; 
ز نوع كه ا (customer، آدرس آغاز متغير pcگر  توجه داشته باشيد كه به متغير اشاره

 به pc متغير ،به عبارت ديگر. صورت مقدار اوليه نسبت داده شده استه ب) ساختار است
customerكند  اشاره مي. 

حال اگر بخواهيم به شمارة حساب مشتري دسترسي پيدا كنيم، اين كار به يكي از سه 
   .گيرد يمروش زير انجام 

customer. acct_no 
pc-> acct_no 
(*pc). acct_no 
 

وجود پرانتز در مورد عبارت آخري ضروري است، زيرا عملگر نقطه نسبت به عملگر 
 pc زيرا ،كند ايجاد مي  ، كامپايلر نتيجة اشتباهنرودكار ه و چنانچه پرانتز بدارد تقدم باالتري  ´*`

  .صورت مستقيم با عملگر نقطه سازگار نيسته گر است، ب كه اشاره
   .افتيودي مشتري به يكي از سه روش زير دسترسي توان به موج به طريق مشابه مي

customer. balance 
pc-> balance 
(*pc). balance 

   .و به ماه آخرين پرداخت به يكي از دو روش زير
customer. lastpayment. month 
pc-> lastpayment. month 

  .تتوان دسترسي داش و باالخره به نام مشتري به يكي از سه روش زير مي
(*pc). lastpayment. month 
pc->name 
(*pc). name 

   .ميابي يمطور به سومين كاراكتر نام مشتري به يكي از روشهاي زير دسترسي  همين
customer. name[2] 
*(customer. name + 2) 
pc->name[2] 
pc->(name+2) 
(*pc). name[2] 
*((*pc). name + 2) 

اين روش در . گر نيز باشد تواند اشاره  ساختار مي که اعضايميشو مييادآور 
  .و مشابه آن كاربرد زيادي داردنمودارها  ساختارهايي مانند ليستهاي پيوندي، درختها،
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v 

 عضو ساختار

  با فرمت يبراي مثال مشخصات نفر. تواند عضو ساختار باشد گر مي متغير اشاره
 نام خانوادگي نام

   .زير تعريف كردصورت ساختار ه توان ب را مي
struct names { 
 char *lastname ; 
 char *firstname ; 
}; 

 ةيا دو آراي(واقع معرف دو رشته  ند كه درا گرهايي  اشارهfirstname و lastnameكه در اينجا، 
  .اند) كاراكتري

گري باشد كه آدرس عناصر ديگر يا آدرس  اشارهممکن است همچنين عضو ساختار 
يعني ساختاري (را در خود داشته باشد يا آدرس ساختاري را از نوع خودش ساختار ديگري 

  .نگهداري كند) كه در درون آن تعريف شده است
  .صورت زير تعريف كرده توان اين گونه ساختارها را ب در حالت كلي مي

struct tag { 
 member 1 ; 
 member 2 ; 
 …. 
 …. 
 …. 

 struct tag &name ; 
 } ; 

شکل گر است كه آدرس متغير ديگري از نوع ساختار به   متغيري از نوع اشارهnameكه در آن 
tag ترين كاربردهاي روش باال، در ايجاد ساختارهايي به نام  يكي از مهم. رديگ يم در آن قرار

  .استليست پيوندي و انجام عمليات يا پردازش روي آن 

  ١اجتماع

ن نوع آو هر عضو  شود يم که از چند عضو تشکيل است  هايي  مانند ساختار داده   اجتماع

 
1. union 
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 در آن قرار  محلي از حافظه است كه چندين متغيراجتماع .داردخود ه  منحصر باي هداد
 متغيري است كه امكان اجتماعواقع  در.  كه ممكن است نوع آنها نيز يكسان نباشدرنديگ يم

  .كند ه را فراهم ميكردن انواع مختلف داده در مكان مشتركي از حافظ   ذخيره
تمام اعضاي  اجتماعمشابه تعريف ساختار است با اين تفاوت كه در  اجتماعتعريف 

برخالف ساختار كه هر عضو (كنند  صورت اشتراكي اشغال ميه  را بييدهندة آن فضا تشكيل
جويي در حافظه   رو به منظور صرفه  از اين،)است را دارآن محل حافظه يا مكان خاص خودش

ها در كاربردهايي مفيدند كه اعضاي چندگانه از  اين گونه ساختمان داده. شود ار گرفته ميکه ب
به . ، ولي در هر زمان بايد فقط به يكي از اين اعضا مقداري نسبت داددارندنوع مختلف 

 مشترك مورد نظر ذخيره شده ةهرحال كاربر بايد بداند كه هر لحظه چه نوع داده در حافظ
 .است

  .شودصورت زير تعريف ه  باجتماع ممکن استكلي تركيب در حالت 
union tag { 
 member 1 ; 
 member 2 ; 
 … 
 … 
 … 
 member m ; 
} ; 

  . كليدي استيا  كلمهunionكه در آن 
v  به تعريف زير توجه کنيد١٨ـ٩مثال .  

union union_type { 
  int i ; 
 char ch ; 
 } ; 

 بلكه ،گردد تار، موجب توصيف يا اعالن متغير نمياين تعريف نيز مشابه تعريف ساخ
 مورد نظر، بايد نام آن را به اجتماعبراي اعالن هر متغيري از نوع . فقط تعريف نوع داده است

پس روش اعالن . کردطور جداگانه آن را اعالن ه كار برد يا به  بunionدنبال تعريف 
  .تار استمشابه اعالن از نوع ساخ اجتماعمتغيرهايي از نوع 

v 



  ٢١٣شده    في تعرينوعها: ۹فصل 
 

 نهايي هر دو ة به دو روش اعالن شده است كه نتيجxبا توجه به مطالب باال، متغير 
   .استارز  هم

 
 روش دوم  روش اول

union tag { 
 int i ; 
 char ch ; 

} ; 
union tag x ; 

 union tag { 
 int i ; 
 char ch ; 

} x ; 

  
ند كه دار مشترك ة، حافظاند char و int كه به ترتيب از نوع ch و iدر اينجا، متغيرهاي 

كند، ولي آدرس شروع آنها يكسان   يك بايت حافظه اشغال ميch دو بايت و متغير iالبته متغير 
  ). ۲ـ۹شکل (است 

 

 
  اجتماع دو عضو با اشغال حافظة مشترك ةنحو ۲ـ۹شکل 

 
ترين  اند بزرگ كه بتوي متغيرخودکارطور ه گردد، كامپايلر ب  اعالم مياجتماعوقتي كه 

 .است بايت ۲كند كه در مثال باال بزرگي آن  را در خود جاي دهد ايجاد مي اجتماععضو 

صورت زير   به اجتماع كلي اعالن متغيرهايي از نوع م، شکلي گفت کهيباتوجه به مطالب
   .است

storage _ class union tag variable1 ,variable 2 , … , variable n ; 
 مورد نظر از كالس ةكار نبريم حافظه كه اگر باست  اختياري ة گزينstorage_classكه در آن 
  .خواهد بودخودکار 
 اجتماعدنبال تعريف ه را ب اجتماعتوان اعالن متغيرهايي از نوع   ميم،يگفتطوري كه ه ب

   . تعريف كردنيچنباال را صورت توان  پس مي. كار برده ب
storage_class union tag { 
 member 1 ; 
 member 2 ; 
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 ... 
 ... 
 ... 
 member m ; 
} variable 1 , variable 2 , … , variable n ; 

v  به اعالن زير توجه کنيد ١٩ـ٩مثال.  
union id { 
 char color [12] ; 
 int size ; 
} shirt , blouse ; 

 .تعريف شده است idكه با نام  اند اجتماع از نوع blouse و shirtدر اين مثال، دو متغير 
 يا معرف مقدار صحيح color كاراكتري ۱۲ ةهركدام از اين دو متغير در هر لحظه يا معرف رشت

sizeبيشتري در ةو به حافظاست  كاراكتري ۱۲ مزبور ةبديهي است چون رشت.  خواهد بود 
 تماعاجهر متغير به  بايت حافظه ۱۲خودکار، طور ه دارد، كامپايلر، باز ين sizeمقايسه با 

  .اختصاص خواهد داد
v 

 از يعضوممکن است همچنين ساختار .  ساختار باشد ازي عضواجتماع ممکن است
 . باشداجتماع

v  نظر بگيريد تعريف زير را در ٢٠ـ٩مثال.   
union id { 
 char color[12] ; 
 int size ; 

struct clothes { 
 char manufacturer[20] ; 

float cost ; 
union id description ; 

 } shirt , blouse ; 
} 

 clothes كه با نام ند متغيرهايي از نوع ساختارblouse و shirtدر اين مثال دو متغير 
نام ( manufacturer به نام يا  رشته: و هركدام از آنها شامل اعضاي زير استاند تعريف شده

 به نام ياجتماعو ) ي لباسمعرف بها (cost از نوع اعشار به نام ي، مقدار) لباسةكنند توليد
description) يا  معرف رشتهاجتماعكه  در اينجا ممكن است). نوع لباس color يا معرف 

 shirtمتغيرهاي ساختار ) اعالن(راه ديگري براي مشخص ساختن .  باشدsizeصحيح يا  مقدار
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تر زير  فشردهصورت   آن است كه دو نوع اعالن باال را با يكديگر تركيب كنيم و بهblouseو 
   .بنويسيم

struct clothes { 
 char manufacturer[20] ; 
 float cost ; 
 union { 

 char color[12] ; 
 int size ; 

 } description ; 
} shirt , blouse ; 
v 

 مشابه همان است كه در مورد ساختارها اجتماع دستيابي به عناصر يا اعضاي ةنحو
 variableبنابراين اگر . گيرد  انجام مي'<-`  و'.`اده از دو عملگر  يعني اين كار با استفم؛يگفت

به . كند يك عضو آن را معرفي و مشخص مي variable. member باشد دستور اجتماعمتغير 
 ييعني آدرس متغير (،كند  اشاره مياجتماعگر باشد كه به   متغير اشارهptvarطريق مشابه، اگر 

 اجتماعيك عضو آن به  ptvar->memberصورت  در اين) درا در خود دار اجتماعاز نوع 
  .اشاره خواهد كرد

v  زير را درنظر بگيريدة سادة برنام٢١ـ٩مثال .  
# include < stdio. h> 
main () 
{ 

union id { 
char color ; 
int size ; 

} ; 
 struct { 

 char manufacturer[20] ; 
 float cost ; 
 union id description ; 

} shirt , blouse ; 
printf ("%d\n" , sizeof (union id)) ; 
shirt. description. color = `w’ ;  /* assign a value to color */ 
printf ("%c %d \n" , shirt. description. color , shirt. description. size) ; 
shirt. description. size = 12 ;  /* assign a value to size */ 
printf ("%c %d\n" , shirt. description. color , shirt. description. size) ; 

} 
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 ۱۲ يا برخالف مثال قبلي كه آرايهاست، كاراكتري  تك اجتماعدر اين مثال، اولين عضو 
انجام اين تغييرات بدين لحاظ صورت گرفته كه نسبت دادن مقادير به اعضاي . كاراكتري بود

 .تر باشد آسان اجتماع

. نسبت داده شده است'w`مقدار  shirt. description. Colorكنيد كه به عضو  مالحظه مي
مقدار معني  shirt. Description، يعني اجتماعپس بايد توجه داشته باشيد كه عضو ديگر 

. نمايش داده شده استاجتماع ، مقدار هر دو عضو printfسپس با دستور . نخواهد داشت
اين   بديهي است كه.  نسبت داده شده است۱۲مقدار  shirt. description. sizeسپس به عضو 

. بيني شده است خواهد نشست  مشترك كه براي دو عضو مزبور پيشةمقدار، روي مقدار حافظ
  .مقدار هر عضو نمايش داده شده است printfسپس بار ديگر با دستور 

   . مزبور به شکل زير استةخروجي برنام
2 
w-24713 
@ 12 

 اختصاص داده شده است تا بتواند اجتماع بايت حافظه به ۲دهد كه  سطر اول نشان مي
در سطر دوم، داده اولي . ترين عضو خود را كه مقدار صحيح است در خود جاي دهد بزرگ

`w' در سطر .  نداردي معني و مفهوم،-۲۴۷۱۳ يعني ،اما داده دوم. دارد است كه معني و مفهوم
 .داردمعني و مفهوم است  ۱۲اما داده دوم كه . كه بدون معني استاست  @ولي سوم، داده ا

 ١شمارشي

بعضي زبانهاي ديگر مانند زبان پاسكال نيز . هاي اسكالر نوع شمارشي است يكي از انواع داده
 از نوع شمارشي، يا داده. كنند هاي استاندارد پشتيباني مي  انواع دادهانيدر مها را  اين نوع داده

 ،شوند عنوان شناسه نوشته ميه  كه باند  است و اعضاي آن ثابتهايياجتماعمشابه ساختار يا 
اين ثابتها مقاديري را معرفي . استدار  اگرچه مقدار يا ارزش آنها از نوع مقدار صحيح عالمت

 .توان به متغيرهاي شمارشي متناظر با آنها نسبت داد كنند كه مي مي

  .شود صورت زير تعريف ميه بدر حالت كلي نوع شمارشي 
enum tag {member 1 , member 2 , … , member m} ; 

 
1. enum 
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 نيز اسمي است كه داده شمارشي را مشخص tag كليدي است و يا  كلمهenumكه در آن 
نيز  member 1 , member 2 , … , member mداراي اين تركيب است و عناصر و كند  مي

.  نسبت داده شودtagممكن است به متغيرهايي از نوع د كه نكن هايي را مشخص مي شناسه
 .اسامي اعضا بايد متفاوت و متمايز از يكديگر باشند

ه توان متغيرهاي شمارشي متناظر با آن را ب وقتي كه نوع شمارشي تعريف شد، مي
   .صورت زير اعالن كرد

storage_class enum tag variable1 , variable 2 , … , variable n ; 
 نيز enum. كند كالس حافظه را مشخص ميو است  اختياري ة گزينstorage_classه در آن ك

 اسمي است كه در تعريف نوع شمارشي tag. كار برده شوده  كليدي است كه بايد بيا كلمه
 متغيرهاي شمارشي از نوع variable1 , variable 2 , … , variable nگردد و باالخره  ظاهر مي

tagاند . 

   .كار برده صورت زير به توان با اعالن متغيرها تركيب كرد و ب ف شمارشي را ميتعري
storage_class enum tag {member 1 , member 2 , … , member m}variable 1 , 
variable 2 , … , variable n ; 

 .دكار نبره توان آن را ب و مياست در اين حالت، انتخاب نام براي مراجعه به آن اختياري 
  . نوشتنيچنتوان به اختصار   باال را ميصورت

enum enum_type_name {enumeration list} variable_list ; 
.  اختياري است،enum_type_name يعني ،كار بردن نام نوع شمارشيه مزبور بصورت كه در 

  . استنام نوع شمارشي براي اعالن متغيرهايي از آن نوع 
v  به نام يا زير نوع شمارشي ةقطعه برنام ٢٢ـ٩مثال coin تعريف  و نوع متغير money 

  .كند را از اين نوع اعالن مي
enum coin {penny , nickel , dime , quarter , half_dollar , dollar} ; 
enum coin money ; 

  .استبا داشتن اين تعريف و اعالن، دستورهاي زير كامالً درست و معتبر 
money = dime ; 
if (money = = quarter) prinf ("is a quarter") ; 
v 

نكتة مهمي كه در اينجا بايد در مورد نوع شمارشي توجه داشت آن است كه هر سمبول 
براي مثال . رود يمكار ه معرف يك مقدار صحيح است و در هر عبارت از نوع مقادير صحيح ب
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  عبارت 
printf ("the number of nickels in a quarter is %d" , quarter + 2) ; 

  .استكامالً صحيح و معتبر 
، و ۱، مقدار دومين سمبول شمارشي برابر  صفرمقدار اولين سمبول شمارشي برابر

مگر اينكه به طريق ديگري مقداردهي   است،n – 1 اُمين سمبول شمارشي برابرnباالخره مقدار 
در  را 2 0مقادير  ; printf ("%d %d" , penny , dime) بنابراين عبارت .اوليه شده باشند

  . تصوير نمايش خواهد دادةصفح
براي اين كار بايد پس از . توان به هريك از سمبولها مقدار اوليه نسبت داد همچنين مي

وقتي كه به يكي . كار ببريمه  و سپس مقدار صحيح مطلوب را ب'=`سمبول مورد نظر عالمت 
سبت داده شد، سمبول بعدي مقدار بعدي را خواهد  به طريق مزبور مقدار اوليه نهااز سمبول

 را به ۱۰۰براي مثال دستور زير مقدار . تر خواهد بود  يعني يك واحد از آن بزرگ؛داشت
quarterدهد  نسبت مي.  

enum coin {penny , nickel , dime , quarter = 100 , half_dollar , dollar} ; 
  .خواهند بودصورت زير ه و اكنون مقادير سمبولها ب

penny 0 
nickel 1 
dime 2 
quarter 100 
half_dollar 101 
dollar 102 

ه توانند ب شود كه سمبولهاي يك نوع شمارشي مي طور فرض مي طور متعارف اينه ب
 زير آنچه را  ةبراي مثال قطعه برنام. طور نيست ولي اين. طور مستقيم ورودي يا خروجي باشند

  .دهد انتظار داريم انجام نمي
money = dollar ; 
printf ("%d" , money) ; 

 براي ي بلكه اسم،طور ساده مقدار رشته نيست  بهdollarخاطر داشته باشيد سمبول  به 
به طريق .  را نمايش دهد"dollar" ةتواند رشت  نميprintfبنابراين تابع . مقدار صحيح است

مثال  يبرا.  متغير شمارشي مقدار نسبت بدهيدارز، به  همةكار بردن رشته توانيد با ب مشابه نمي
  .كند دستور زير درست كار نمي

money = "penny" ; 



  ٢١٩شده    في تعرينوعها: ۹فصل 
 

  . اي سمبولهاي مورد نظر را ايجاد كرد توان مقدار رشته به هرحال به طريق ديگري مي
v  هايي را كه متغير   زير نوع سكه ةقطعه برنام ٢٣ـ٩مثالmoney شامل است نمايش 

   .خواهد داد
switch money { 
 case penny:  printf ("penny") ; 

 break ; 
 case nickel:  printf ("nickel") ; 
   break ; 
 case dime:  printf ("dime") ; 
   break ; 
 case quarter:  printf ("quarter") ; 
   break ; 
 case half_dollar:  printf ("half_dollar") ; 
   break ; 
 case dollar:  printf ("dollar") ; 
 } 
v 

ها تعريف كرد و مقدار متغير شمارشي را شاخص  اي از رشته همچنين ممكن است آرايه
  .  متناظر آن ترجمه كندةكار برد تا مقدار شمارشي را به رشته آن آرايه ب indexيا 

v  كردعنوان خروجي توليد خواهد ه  مورد نظر را بة زير رشتةقطعه برنام ٢٤ـ٩مثال.   
char name[ ] = { 
  "penny" , 

 "nickel" , 
 "dime" , 

  "quarter" , 
  "half_dollar" , 
  "dollar" 
  } ; 
 printf ("%c" , name [(int) money]) ; 

كند كه به هيچ يك از سمبولها مقدار اوليه  صورتي درست كار مي اين روش در  البته
 .شود  شروع ميصفرها هميشه از   رشته زيرا شاخص آراية،نسبت داده نشده باشد

v 

v  ةفرض كنيد كه برنام ٢٥ـ٩مثال C زير باشد يدستورها شامل.   
enum colors { black , blue , cyan , green , magenta , red , white , yellow} ; 
colors foreground , background ; 



 C شرفتةي پيساز    برنامه٢٢٠
 

  وشامل هشت ثابت است تعريف شده كه colorsدر سطر اول، نوع شمارشي به نام 
 در .black , blue , cyan , green , magenta , red , white , yellowند از ا اسامي آنها عبارت

 اعالن colorsعنوان شمارشي، از نوع ه  بbackground و foregroundسطر دوم متغيرهاي 
 black , blue , cyanيك از هشت ثابت  توان هر بنابراين به هريك از اين متغيرها مي. اند شده

,... , yellow را نسبت داد.  

  .صورت زير نوشته  و ب کردتوان دو دستور باال را با يكديگر تركيب مي
enum colors {black , blue , cyan , green , magenta , red , white , yellow}foreground 
, background ; 

   .رت زير خواهد بودصوه  در اين مثال مقادير صحيح هشت ثابت باال ب
black 0 
blue 1 
cyan 2 
green 3 
magenta 4 
red 5 
white 6 
yellow 7 

، اگر به برخي از ثابتها مقدار اوليه نسبت داده شود، مقادير ميگفتطوري كه ه به هرحال ب
 صورت ه  مثال اگر نوع شمارشي مزبور را بيراب. مزبور تغيير خواهد يافت

enum colors {black= -1 , blue , cyan , green , magenta , red = 2 , white , 
yellow} ; 

   .تعريف كنيم، هشت ثابت مورد نظر مقادير زير را خواهند داشت
black -1 
blue 0 
cyan 1 
green 2 
magenta 3 
red 2 
white 3 
yellow 4 

ورد طور كامل مشابه متغيرهاي از نوع مقدار صحيح مه توانند ب متغيرهاي شمارشي نمي
 همين. توان به آنها مقدار جديد نسبت داد يا آنها را مقايسه كرد مثالً نمي. پردازش قرار گيرند

عنوان ورودي به درون كامپيوتر خواند و به متغير شمارشي ديگر ه توان آنها را ب طور نمي
نسبت توان مقدار صحيح را از ورودي دريافت كرد و آن را به متغير شمارشي  اما مي. نسبت داد



  ٢٢١شده    في تعرينوعها: ۹فصل 
 

ه توان مقدار صحيح متغير شمارشي را ب همچنين فقط مي. ستيناين شيوه متداول   گرچه. داد
 .عنوان خروجي كامپيوتر نوشت

با درنظر گرفتن دو . حال دوباره دو دستور مذكور در آغاز اين مثال را درنظر بگيريد
ت روي متغيرهاي عمليا هايي از عنوان نمونهه را ب دستورهاي زير توان دستور مزبور مي

  .برد كاره ب شمارشي
foreground = white ; 
background = blue ;  
if (background = = blue) 

foreground = yellow ; 
else 

foreground = white ; 
if (foreground = = background) 

 foreground = (enum colors) (+ + background % 8) ; 
switch (background)  

 {  
 case black:  foreground = white ; 
 break ; 
 case blue:  
 case cyan:  
 case green:  
 case magenta:  
 case red:  foreground = yellow ; 

 break ; 
 case white:  foreground = black ; 

 break ; 
 case yellow:  foreground = blue ; 

 break ; 
 case default:  printf ("Error in selection of background color ") ; 

 } 
v 
 

  ۹ ييخودآزما
 .زير بنويسيدمشخصات دانشجويي ساختاري براي . ١
 

 تاريخ تولد نام شمارة دانشجو



 C شرفتةي پيساز    برنامه٢٢٢
 

 سال روز ماه
123456 Amiri 11 5 1980 

 
را ذخيره  نفر همراه با شماره تلفنشان nاي بنويسيد كه نام   برنامهساختاربا استفاده از . ٢

  . گرفته نمايش دهيد که نام فردي را شمار تلفنسپس. كند
  خروجي اين برنامه چيست ؟. ٣

union un{ 
int i ;  
char c ; 

} s ; 
main () 
 { 

union un *p ; 
s.c = ’A’ ; 
p = &s ; 
printf (" %d %c %d %c" , s.i , s.c , p-> i , p-> c) ; 

} 
را محاسبه و ) y = xⁿ( توان اعشاري اعداد اجتماعهاده از اي بنويسيد که با استفا برنامه. ٤

 .چاپ کند



  ۱۰فصل 
  لهايفا

  يهدف کل
  ل و توابع مربوط به آنهاي با انواع فاييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  ن فصل،يس از خواندن اپرود  مياز دانشجو انتظار 

  .ف کند و انواع آن را بشناسديل را تعريفا. ١
  .ک را بداندي و کاربرد هر ينري و باي متنيلهايتفاوت فا. ٢
  .آشنا شودها   دادهيابيره و بازية ذخبا نحو. ٣
  .ابدي ييشود آشنا ميل مشخص ي که همزمان با بازشدن فايل و اطالعاتيبا بازکردن فا. ٤
  . را بشناسديخروج-ي، و ورودي، خروجيل وروديفا. ٥
  .ابدي يي آشناfclose و fopenبا توابع . ٦
  . را بشناسدgetc و putcتوابع . ۷
  . را بداندputw و getwکاربرد توابع . ۸
  . را بداندfputs و fgetبرد توابع کار. ۹

 را rewind بداند و تابع ي و هم خروجي هم وروديا لهيل را به عنوان وسينقش فا. ۱۰
  .بشناسد

  .ابدي بيي آشناferrorبا کاربرد تابع . ١١
  .ابدي بيي آشناremove عبا کاربرد تاب. ۱۲



 C شرفتةي پيساز    برنامه٢٢٤
 

  . را بشناسدfprintf و fscanfتوابع . ۱۳
  . را بشناسدfread و fwriteتوابع . ۱۴
  .ابدي بيي آشناfseekبا کاربرد تابع . ۱۵
  . استاندارد را بشناسدي خروج- ي وروديدستگاهها. ۱۶

  مقدمه
لذا پس از .  قرار دارندRAM ةها و ساختمانها همگي در حافظ متغيرهاي معمولي، آرايه

روند و  اند از بين مي هايي كه در آنها ذخيره شده خاموش شدن كامپيوتر يا خروج از برنامه داده
 زيرا ،كه قطعاً اين كار مقرون به صرفه نيست کردوارد  دوباره آنها را مجدد بايد ةبراي استفاد

نويس سلب   انجام كار را نيز از برنامهةتنها مستلزم صرف وقت زيادي است، بلكه حوصل نه
اين نوع . شود يمستفاده  نوعي ساختمان دادة ديگر به نام فايل ا ازبراي رفع اين مشكل. دکن مي

چون اطالعات . گردد تشكيل مي جزآن جانبي مثل ديسك، نوار و ةساختمان داده روي حافظ
 جانبي با قطع جريان برق، قطع اجراي برنامه يا داليلي از اين قبيل از ةموجود در روي حافظ

  .گيرند روند، به دفعات زيادي مورد استفاده قرار مي بين نمي
 ةهاي مربوط به كلي  مانند داده،هاي مرتبط به هم است اي از داده مجموعههر فايل شامل 

مثال، در  يبرا. يك از اجزاي فايل ركورد نام دارد هاي مربوط به هر  داده.دانشجويان دانشگاه
توان گفت كه   لذا مي،دهند هاي مربوط به هر دانشجو تشكيل يك ركورد را مي  دادهيدانشگاه

تر به فايل دانشجويان دانشگاه  اگر باز هم دقيق. از چند ركورد استاي  هر فايل مجموعه
 مثل نام ،كه هر دانشجو ممكن است چند قلم داده داشته باشدم يکن مي، مشاهده  ميزپرداب

به هريك از اجزاي يك ركورد  .جز آن هر درس و ةدانشجو، تعداد واحدهايي كه گذرانده، نمر
  .اي از چند فيلد است كورد مجموعهر هر توان گفت كه لذا مي. نديوفيلد گ

 نمايش، صفحه كليد، ةهر دستگاهي مثل  صفح ممکن است فايل داده Cدر زبان 
ها ممكن است به چهار روش در فايل ذخيره  داده .باشد جز آنچاپگر، ترمينال، ديسك، نوار و 

  : شوندو سپس بازيابي 
پس كاراكتر به كاراكتر از فايل خوانده ها كاراكتر به كاراكتر در فايل نوشته و س  داده-



  ٢٢٥لها   يفا: ۱۰فصل 
 

  .شوند
صورت ه د و سپس بوناي از كاراكترها در فايل نوشته ش صورت رشتهه ها ب  داده-

  .دسترس قرار گيرند دراي از كاراكترها  رشته
ها در حين نوشتن بر روي فايل با فرمت خاصي نوشته و سپس با همان فرمت   داده-

  .خوانده شوند
صورت ساختمان از ه روي فايل نوشته و سپس ب) ركورد(شكل ساختمان ها به   داده-

  .فايل خوانده شوند
اند كه در اين فصل   منظور شدهCبراي هريك از موارد فوق توابع خاصي در زبان 

  .ميکن يمبررسي 

 انواع فايل 

ش  اين دو رو. وجود داشته باشندينريبا و يمتن  دو صورت ها ممكن است در فايل به  داده
   .ها در موارد زير با يكديگر تفاوت دارند  شدن داده ذخيره

  ؛ تعيين انتهاي خط-
 ؛ تعيين انتهاي فايل-

  . نحوة ذخيره شدن اعداد روي ديسك-
شوند، ولي در فايل باينري  اي از كاراكترها ذخيره مي صورت رشتهه  اعداد بيمتندر فايل 

مثال، در  يبرا. ندشو ميند روي ديسك ذخيره گير اعداد با همان صورتي كه در حافظه قرار مي
صورت كاراكتر در نظر ه  زيرا هر رقم آن ب،كند  سه بايت را اشغال مي،٥٢٦ عدد يمتنفايل 

 عدد ٥٢٦چون عدد (گردد   بايت ذخيره مي٢شود، ولي در فايل باينري اين عدد در  گرفته مي
  ).شوند ذخيره ميدر دو بايت   کامپيوترةصحيح است و اعداد صحيح در حافظ

 شدن روي  كند، در حين ذخيره ، كاراكتري كه پايان خط را مشخص مييمتندر فايل 
 تبديل شود و در حين خوانده شدن CR/LF ،line feed، carriageديسك بايد به كاراكترهاي 

كنندة پايان   بايد به كاراكتر تعيينCR/LF يعني كاراكترهاي ؛عكس اين عمل بايد صورت گيرد
 لذا دسترسي به   مستلزم صرف وقت است،هااين تبديل  بديهي است كه.  تبديل شوندخط



 C شرفتةي پيساز    برنامه٢٢٦
 

 . كندتر از فايلهاي باينري استيمتناطالعات موجود در فايلهاي 

در هر دو روش .  و باينري در تشخيص انتهاي فايل استيمتناختالف ديگر فايلهاي 
اين طول مشخص   توجه به نتهاي فايل باد و اکن سيستم نگهداري مي را فايلها، طول فايل ةذخير

كنندة انتهاي  مشخص) ١٠در مبناي  (٢٦يا ) ١٦در مبناي  (1A كاراكتر يمتندر حالت . گردد مي
اين   ، وقتي كنترل بهيمتنها از روي فايل  در حين خواندن داده). z + Ctrlكليد (فايل است 

در فايل باينري ممكن . اند ايل تمام شدههاي موجود در ف كاراكتر رسيد بيانگر اين است كه داده
 بيانگر انتهاي د ونباشجزئي از اطالعات ) ١٠در مبناي  (٢٦يا ) ١٦در مبناي  (1Aاست عدد 

  . متفاوت استيمتنلذا نحوة تشخيص انتهاي فايل در فايل باينري با فايل . دنفايل نباش
  : د داردها در فايل دو روش وجو  از نظر نحوة ذخيره و بازيابي داده

   سازمان فايل ترتيبي-
 . سازمان فايل تصادفي-

شوند در فايل  در سازمان فايل ترتيبي، ركوردها به همان ترتيبي كه از ورودي خوانده مي
دسترس قرار  دراند  گيرند و در هنگام بازيابي، به همان ترتيبي كه در فايل ذخيره شده قرار مي

  .گيرند مي
لذا اگر فايل داراي . يابد  هر ركورد يك شماره اختصاص ميدر سازمان فايل تصادفي، به

n تا ١ ركورد باشد، ركوردها از nوقتي كه ركورد در يك فايل با . گذاري خواهند شد  شماره
سازمان تصادفي قرار گرفت، محل آن توسط الگوريتم پيداكنندة آدرس كه با فيلد كليد ارتباط 

توانند در فايل  ورد با فيلد كليد مساوي نميدر اين صورت دو رك. شود دارد مشخص مي
توان به هر ركورد دلخواه  در سازمان فايل تصادفي مستقيماً مي. تصادفي وجود داشته باشند

  .دسترسي پيدا كرد بدون اينكه ركوردهاي قبل از آن خوانده شوند

 بازكردن و بستن فايل

مواردي كه در حين . بايد باز گردد هر فايل قبل از اينكه بتواند مورد استفاده قرار گيرد 
 : ند ازا شوند عبارت بازكردن فايل مشخص مي

  نام فايل-



  ٢٢٧لها   يفا: ۱۰فصل 
 

 ) ينريبا  يايمتن( نوع فايل ازنظر ذخيرة اطالعات -

آيا فايل فقط ورودي است، آيا فقط خروجي ( نوع فايل ازنظر ورودي ـ خروجي -
 ).است يا هم ورودي است و هم خروجي

ي باز شود كه فقط عمل نوشتن اطالعات روي آن مجاز يك فايل ممكن است طور
 ناگر فايل طوري باز گردد كه فقط عمل خواند. نديگوبه چنين فايلي فايل خروجي . باشد

اگر فايل طوري باز شود كه . نديگوپذير باشد به چنين فايلي فايل ورودي  اطالعات از آن امكان
عمل خواندن اطالعات از آن، به چنين هم عمل نوشتن اطالعات روي آن مجاز باشد و هم 

اگر فايلي قبالً وجود نداشته باشد، در حين بازشدن بايد . نديگو خروجي - فايلي فايل ورودي
 اطالعات  عنوان خروجي بازگردد، اگر فايلي قبالً وجود داشته باشد و به. فايل خروجي باز شود

 . رود قبلي آن از بين مي

    .و داراي الگوي زير است رديگ يمايل مورد استفاده قرار  براي باز كردن فfopenتابع 
FILE *fopen (char *filename , *mode) 

اي   به رشتهfilename. شود  با حروف بزرگ نوشته ميFILE کليدي ة در اين الگو کلم
نام فايل داده از قانون . كند كه حاوي نام فايل و محل تشكيل يا وجود آن است اشاره مي

كند و شامل دو قسمت نام و انشعاب است كه بهتر است  ي فايل برنامه تبعيت مينامگذار
محل تشكيل يا وجود فايل شامل نام درايو و يا هر مسير .  انتخاب گرددdatانشعاب فايل داده 

ورودي، (كند كه فايل چگونه بايد باز شود   مشخص ميmode. استموجود روي ديسك 
قرار گيرند، همراه با مفاهيم  fopen در تابع modeجاي ه توانند ب مقاديري كه مي...). خروجي يا

  .است   آمده١ـ١٠آنها در جدول 
 fopen تابع با تا به فايلي كه کرد از نوع فايل تعريف يگر براي باز كردن فايل بايد اشاره

  . هد بود خواNULLگر برابر با   اين اشاره،اگر فايل به داليلي باز نشود. دکنشود اشاره  باز مي
 v  زير را درنظر بگيريديها دستور۱ـ۱۰مثال .   

FILE *fp ;  
fp = fopen ("A:  test" , "w") ; 

 فايلي به نام دومكند و دستور  گر فايل تعريف مي  را از نوع اشارهfp متغير اولدستور 
test ر درايو د راAد چون حالت کن  ايجاد مي"w"كند صورت خروجي باز ميه  فايل را ب.  

v 
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  ()fopen در تابع modeمقادير معتبر  ۱ـ۱۰جدول 
mode مفهوم  
r (rt)  كند عنوان ورودي باز ميه  را بيمتنفايلي از نوع. 

w (wt)  كند عنوان خروجي باز ميه  را بيمتنفايلي از نوع. 

a (at) دکركند كه بتوان اطالعاتي را به انتهاي آن اضافه  فايل را طوري باز مي. 

rb كند عنوان ورودي باز ميه  از نوع باينري را بفايلي. 

wb كند  عنوان خروجي باز ميه فايلي از نوع باينري را ب. 

ab دکركند كه بتوان اطالعاتي را به انتهاي آن اضافه  فايل موجود از نوع باينري را طوري باز مي. 

r + (r+t)  كند  ميعنوان ورودي و خروجي بازه  را بيمتنفايل موجود از نوع. 

w + (w+t)  كند عنوان ورودي و خروجي باز ميه  را بيمتنفايلي از نوع. 

a + (a+t)  كند عنوان ورودي و خروجي باز ميه را ب يمتنفايل موجود از نوع. 

r + b كند عنوان ورودي و خروجي باز ميه فايل موجود از نوع باينري را ب. 

a + b كند عنوان ورودي و خروجي باز ميه ري را بفايل احتماالٌ موجود از نوع باين. 

w + b كند عنوان ورودي و خروجي باز ميه فايل از نوع باينري را ب. 

  
گر فايل را با  توان اشاره يا فايل با موفقيت باز شده است يا خير مي آبراي تشخيص اينكه

NULLمقايسه كرد  .NULL ماكرويي است كه در فايل  stdio.hت و با حروف  تعريف شده اس
 باشد بدين معني است كه فايل باز NULLگر فايل برابر با  اگر اشاره. رود كار ميه بزرگ ب

   .نشده است
if ((fp=fopen ("A:  test" , "w"))= NULL) 

{ 
printf ("cannot open file \ n") ; 
exit (0) ; 

} 
تابع  بابستن فايل . ا ببنددنويس كارش را با فايل تمام كرد، بايد آن ر  پس از اينكه برنامه

fcloseشود كه داراي الگوي زير است  انجام مي.  
int fclose (FILE *fp) 

عنوان مثال ه ب. بسته شود fcloseتابع  باكند كه بايد   به فايلي اشاره ميfp الگو ني ادر
  . كند  به آن اشاره ميpشود كه  موجب بستن فايلي مي ; fclose (p)دستور 
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 getc  و  putcتوابع
. شود استفاده مي fputc و putc باز شده است، از توابع  براي نوشتن كاراكتر در فايلي که قبالً

 در fputc و نيز Cهاي جديد  در نسخه putcتابع.  استفاده از اين دو تابع يكسان استةطريق
 ،صورت ماكرو تعريف شده استه  بputcچون تابع .  وجود داشته استCهاي قديمي  نسخه

   .صورت زير استه ب  putcالگوي تابع. سرعت عمل آن باالست
int putc (int ch , FILE *fp) 

گري از نوع فايل   اشارهfp كاراكتري است كه بايد در فايل نوشته شود و ch الگو، ني ادر
 .كند كاراكتر مورد نظر بايد در چه فايلي نوشته شود است كه مشخص مي

ه  بةنحو. دکر استفاده fgetc و  getcتوان از دو تابع  ايل ميبراي خواندن كاراكترها از ف
هاي   در گونهgetc و نيز Cهاي قديمي   در گونهfgetcتابع . كارگيري اين دو تابع يكسان است

 از سرعت بيشتري ،سازي شده است صورت ماكرو پيادهه ب getcچون تابع.  وجود داردCجديد 
  .ورت زير استصه الگوي اين تابع ب. برخوردار است

int getc (FILE *fp) 
كند كاراكتر مورد نظر از كدام فايل بايد  مي  گري است كه مشخص  اشارهfp،  الگوني ادر

  . توجه داشته نكت چندها روي فايل بايد به در مورد خواندن و نوشتن داده. خوانده شود

 كه كاراكتر يا  بعديشوند بايد مكان  وقتي كاراكترهايي روي فايل نوشته مينکه،ياول ا
همچنين وقتي كه كاراكترهايي از فايل خوانده . گيرد مشخص باشد بعدي در آنجا قرار مي

شوند بايد مشخص باشد كه تاكنون تا كجاي فايل خوانده شده است و كاراكتر بعدي از  مي
 فايل سنج    به نام موقعيتيبراي برآوردن اين هدف، سيستم از متغير. كجا بايد خوانده شود

 خودکارطور ه كند كه با هر دستور خواندن يا نوشتن روي فايل مقدار اين متغير ب استفاده مي
لذا عمل نوشتن روي فايل و عمل . كند تا موقعيت فعلي فايل را مشخص نمايد تغيير مي

 .دهد اين متغير نشان مي  شود كه خواندن از روي آن از جايي شروع مي

 يعني در برنامه ؛دکراز فايل بايد بتوان انتهاي فايل را بررسي ها  در هنگام خواندن داده
سنج فايل به  ها از فايل موقعيت بايد بتوان اين تست را انجام داد كه اگر در حين خواندن داده

صورت سيستم پيام   چرا كه در غير اين،انتهاي فايل رسيد دستور خواندن بعدي صادر نگردد
 .كند عات در فايل صادر ميخطايي را مبني بر نبودن اطال
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 fgetc  ياgetc تابع ، پس از رسيدن به انتهاي فايل،يمتنها از فايل  در حين خواندن داده
توان به عمل   مييمتنها از فايل  لذا در هنگام خواندن داده. گرداند  را برميEOFعالمت 

 فايل باينري براي تست در.  گرددEOFخواندن ادامه داد تا اينكه كاراكتر خوانده شده برابر با 
  .صورت زير است الگوي اين تابع به. گردد استفاده مي feofكردن انتهاي فايل از تابع 

int feof (FILE *fp) 
كند اين تابع بايد روي چه فايلي عمل  گري است كه مشخص مي  اشارهfp الگو ني ادر

 يمتنشخيص انتهاي فايلهاي عالوه بر تشخيص انتهاي فايلهاي باينري براي ت fopenتابع . كند
 . شود نيز استفاده مي

v  خواند و در فايل متني قرار  يم زير كاراكترهايي را از ورودي ة برنام٢ـ١٠مثال
. كند مي خواند و به فايل ديگري منتقل  يمهاي موجود در اين فايل را  سپس داده. دهد مي

 . استآخرين كاراكتر ورودي نقطه در نظر گرفته شده
# include <stdio. h> 
# include <stdlib. h> 
void main (void) 

{ 
FILE *in , *out ; 
char ch ; 
in = fopen ("F1.txt" , "w") ; 
if (in = = NULL) 

{ printf ("cannot open F1.txt \n") ; 
exit(1) ; 

} 
 do { 

 ch = getchar() ; 
 putc (ch , in) ; 

 }while (ch ! = '.') ; 
 fclose(in) ; 
 out = fopen ("F2.txt" , "w") ; 
 if (out = = NULL) 

{ printf ("cannot open F2.txt ") ; 
exit(1) ; 

} 
 int = fopen ("F1.txt " , "r") ; 
 if (in = = NULL) 

 { printf ("can not open F1.txt ") ; 
 exit(1) ; 
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} 
 ch = getc(in) ; 
 while (ch! = EOF) 

{ putc(ch , out) ; 
 ch = getc (in) ; 

} 
 fclose(in) ; 
 fclose(out) ; 

} 
v 

v  و در فايل دريگباي بنويسيد كه كاراكترهايي را از صفحه كليد  برنامه ٣ـ١٠مثال 
خواند و به فايل باينري ديگر منتقل ب سپس كاراكترهاي موجود در اين فايل را .دهد باينري قرار 

  .شوند عنوان آرگومان تابع اصلي به برنامه وارد ميه اسامي فايلهاي ورودي و خروجي ب. كند 
# include <stdio. h> 
# include <stdlib. h> 
void main (int argc , char *argv[ ]) 

{ 
FILE *in , out ; 
char ch ; 
clrscr() ; 
 if (argc!=3) 

 { printf ("you forget enter file name \n ") ; 
 exit(1) ; 

 } 
 in = fopen (argv[1] , "wb") ; 
 if (in = = NULL) 

 { printf ("cannot open (first) output file\n "); 
 exit (1) ; 

 } 
 do { ch = getchar() ; 

 putc(ch , in) ; 
 } while (ch ! = '.') ; 

 fclose(in) ; 
 in = fopen (argv[1] , "rb") ; 
 if (in = = NULL) 

 { printf ("cannot open input file \n") ; 
 exit(1) ; 

 } 
 out = fopen (argv[2] , "wb") ; 
 if (out = = NULL) 

 { printf ("cannot open output file \n ") ; 
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 exit(1) ; 
 } 

 ch = getc(in) ; 
 while (!feof (in)) 

 { 
 putc(ch , out) ; 
 ch = getc(in) ; 

 } 
 fclose(in) ; 
 fclose(out) ; 

 }  
v 

 getw  و  putwتوابع

ند، با اين تفاوت که براي خواندن و نوشتن مقادير صحيح از ا putc و getcاين دو تابع مشابه 
 ٥٠عدد صحيح  ; putw(50 , fp) مثال دستور يراب. روند يمکار ه يک فايل به يک فايل ديگر ب

  .نويسد  کند مي  به آن اشاره ميfpرا در فايلي که 
v  خواند و مجموع آنها را در  يمزير مقادير صحيح را از فايلي  ة برنام٤ـ١٠مثال

   .کند  خروجي چاپ مي
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 

{ 
 FILE *fp ; 
 int sum ; 
 if (fp = fopen("sample" , "r") = = NULL) 

 { 
 printf(" can not open this file \n") ; 
 exit(1) ; 

 } 
 while (!feof(fp)) 

 sum = sum + getw(fp) ; 
 printf(" sum = %d" , sum) ; 
 fclose(fp) ; 

} 
خواند و شاخص موقعيت فايل  يم sample مقادير صحيح را از فايل getwدر اينجا تابع 

براي مشخص ساختن اينکه به پايان فايل رسيده است يا نه، درون حلقه از  .برد يمرا پيش 
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  . است استفاده شدهfeofدستور 
v 

 fgets  و  fputsتوابع 

 fgetsها از فايل از تابع  و براي خواندن رشته fputsها در فايل از تابع   براي نوشتن رشته
   .صورت زيرنده الگوهاي اين دو تابع ب. گردد استفاده مي

int fputs (const char *str , FILE *fp) 
char *fgets (char *str , int length , FILE *fp) 

كند اين توابع بايد روي چه  گري است كه مشخص مي  اشارهfpدر الگوهاي فوق، 
كند كه بايد در فايل نوشته  اي اشاره مي  به رشتهstrگر  اشاره fgetsدر تابع . فايلهايي عمل كنند

كند كه اطالعات خوانده شده از فايل در  اي اشاره مي به رشته fputsگر در تابع  اين اشاره. شود
نحوة . كند اي را كه بايد از فايل خوانده شود مشخص مي  طول رشتهlength. گيرند ار ميآن قر

كند تا به انتهاي  اين صورت است كه از ابتداي فايل شروع به خواندن مي به fgetsعمل تابع 
 در تابع ،getsبرخالف تابع .  كاراكتر را از فايل بخواندlengthاي به طول  خط برسد يا رشته

fgets اين تابع از فايل   اي خواهد بود كه كند جزء رشته كاراكتري كه انتهاي خط را مشخص مي
 .خواند مي

v  خواند و در فايل قرار  يم) صفحه كليد(هايي را از ورودي   زير رشته ة برنام٥ـ١٠مثال
كند به رشته اضافه  كاراكتري كه پايان خط را مشخص مي gets از آنجايي كه تابع. دهد مي

براي . شود  خوانده شده اضافه ميةكند، در حين نوشتن روي فايل اين كاراكتر به رشت نمي
 . وارد شودenter برنامه كافي است به جاي رشته فقط كليد ةخاتم

# include "stdio. h" 
# include "stdlib. h" 
void main (void) 

{ 
FILE *fp ; 
char str [80] ; 
if ((fp = fopen ("test" , "w")) = = NULL) 

 { printf ("cannot open file \n") ; 
 exit(1) ; 

 } 
printf ("enter a string") ; 
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printf ("ENTER to quit. \n") ; 
while(1) 

{ gets (str) ; 
if (str[0]) break ; 

strcat (str , "\n") ; 
fputs (str , fp) ; 

} 
fclose (fp) ; 

} 
v 

 فايل وسيلة ورودي ـ خروجي

عنوان وسيلة خروجي مورد استفاده قرار ه عنوان وسيلة ورودي و هم به توان فايل را هم ب  مي
 r+t  يا  +r از يكي از عباراتmodeجاي ه ب fopen براي اين منظور كافي است در تابع. داد

يكي از عبارات از . دکررودي و خروجي استفاده عنوان وه  موجود بيمتنبراي باز كردن فايل 
w+   ياw + t  يكي از از  زيو ن. دکرعنوان ورودي و خروجي استفاده ه  بيمتنبراي ايجاد فايل

عنوان ورودي و ه  موجود، بيمتن يا باز كردن فايل يمتن براي ايجاد فايل a + t  يا  +aعبارات 
  .دکرخروجي استفاده 

عنوان ورودي و ه براي باز كردن فايل باينري موجود، ب r + bعبارت از  نيهمچن 
عنوان ورودي و خروجي ه براي ايجاد فايل باينري ب w + b عبارت  از. دکرخروجي استفاده 

عنوان ورودي و ه براي ايجاد يا بازكردن فايل موجود باينري ب a + b عبارت از. کرداستفاده 
  . دکرخروجي استفاده 

v  نظر بگيريد زير را در يهادستور ٦ـ١٠مثال.    
fp1 = fopen ("test. dat" , "w+b") ; 
fp2 = fopen ("sample. dat" , "r+b") ;  
fp3 = fopen ("test2. dat" , "a+t") ;   

صورت ورودي و خروجي باز ه  را از نوع باينري و بtest. dat فايلي به نام اول،دستور 
 محتويات ،اگر اين فايل قبالً وجود داشته باشد. كند مي به آن اشاره fp1گر  كند كه اشاره مي

 .بين خواهند رفت قبلي آن از

 درايو جاري وجود دارد از نوع در را كه اكنون sample. dat فايلي به نام  ،دومدستور 
اگر اين فايل بر روي درايو جاري وجود . كند صورت ورودي و خروجي باز مي باينري و به
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  .خطايي صادر خواهد شدنداشته باشد، پيام 
صورت ورودي و خروجي باز    و بهيمتن را از نوع test 2. dat، فايلي به نام سومدستور 

 قبالً وجود نداشته باشد، ايجاد خواهد شد و اگر وجود داشته باشد test2. datاگر فايل . كند مي
  . خواهد شدو اطالعات جديد به انتهاي آن اضافه خواهد مانداطالعات قبلي آن محفوظ 

v 

نوشتن (، در حين كار با فايلها  ميتباتوجه به مطالبي كه تاكنون در مورد فايلها گف
تغيير (براي برگشت به ابتداي فايل ) اطالعات بر روي آنها و يا خواندن اطالعات از آنها

از بايد فايل را بست و مجدداً آن را ب) سنج فايل طوري كه به ابتداي فايل اشاره كند موقعيت
شوند،  عنوان ورودي باز مي  عنوان خروجي يا فقط بهه اصوالً شايد در فايلهايي كه فقط ب. دکر

احساس نشود، ولي اين امر ) بدون بستن و باز كردن مجدد آن(نياز به برگشت به ابتداي فايل 
 rewindبراي اين منظور از تابعي به نام .  استيضروردر مورد فايلهاي ورودي و خروجي 

   .صورت زير استه  و برد قرار داstdio.hالگوي اين تابع در فايل . گردد فاده مياست
void rewind (FILE *fp) 

  .ندکسنج آن بايد به ابتداي فايل اشاره  كند كه موقعيت  به فايلي اشاره ميfp الگو ني ادر
v  خواند و در فايل  يمهايي را از ورودي   زير رشتهة برنام٧ـ١٠مثالtestدهد  مي قرار. 

  .كند  نمايش منتقل ميةخواند و به صفح يمسپس محتويات اين فايل را 
# include <stdio.h> 
# include <stdlib.h> 
void main (void) 

{ 
FILE *fp ; 
char str [80] ; 
if ((fp=fopen ("test" , "w+")) = NULL) 

 { 
 printf ("cannot open file\n") ; 
 exit (1) ; 

 } 
 printf ("enter a string") ; 
 printf ("Enter to quit \n") ; 
 while (1) 

 { gets (str) ; 
if (!str [0]) break ; 

strcat (str , "\n") ; 
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fputs (str , fp) ; 
 } 

printf ("\n the content of file is:  \n ") ; 
rewind (fp) ; 
fgets (str , 79 , fp) ; 
while (!feof (fp)) 

 { printf ("%s" , str) ; 
fclose (str , 79 , fp) ; 

 } 
 fclose (fp) ; 

} 
v 

  ferrorتابع 

 مثال، عدم وجود فضاي كافي يراب. در حين انجام كار با فايلها ممكن است خطايي رخ دهد
براي ايجاد فايل، آماده نبودن دستگاهي كه فايل بايد در آنجا تشكيل گردد يا مواردي از اين 

توان از بروز چنين خطايي مطلع  مي ferrorبا استفاده از تابع . شوند بروز خطا ميقبيل منجر به 
   .صورت زير استه  و برد قرار داstdio.hدر فايل  ferror الگوي تابع. دش

int ferror (FILE *fp) 
كند اين تابع بايد روي چه فايلي  گري است كه مشخص مي  اشارهfpدر الگوي فوق 

 بدين معني كه اگر خطايي در رابطه با فايلها رخ داده ؛ منطقي استيتابعاين تابع . عمل كند
براي . گرداند صورت ارزش نادرست را برمي باشد اين تابع ارزش درست و در غير اين

شود بايد از  تشخيص خطا در كار با فايلها، بالفاصله پس از هر عملي كه روي فايل انجام مي
  .دکراين تابع استفاده 

v  زير كاراكترهاي   مة برنا٨_١٠مثالtab جاي آن به تعداد ه  و بكند مي را از فايل حذف
اسامي فايلهاي ورودي و خروجي از طريق آرگومان . هد  قرار ميblankكافي فضاي خالي يا 

 .شود به برنامه وارد مي
# include "stdio. h" 
# include "stdlib. h" 
# define TAB_SIZE 8 
# define OUT 1 
# define IN 1 
void err (int) ; 



  ٢٣٧لها   يفا: ۱۰فصل 
 

void main (int argc , char *argv[ ]) 
{ 

FILE *in , *out ; 
int tab , i ; 
char ch ; 
if (argc! = 3) 

 { 
 printf ("\n incorrect number of parameters ") ; 
 printf ("\n\t press any key …") ; 
 getch () ; 
 exit (1) ; 

 } 
in = fopen (argv[2] , "wb") ; 
if (in = = NULL) 

{ 
printf ("\n cannot open output file ") ; 
printf ("\n\t press a key …") ; 
exit (1) ; 

} 
tab = 0 ; 
do { 

ch = getc(in) ; 
if (ferror (in)) 

err (IN) ; 
if (ch = = ’\t’) 

 { for (i = tab ; i<8 ; i + +) 
 { putc (' ' , out) ; 

 if (ferror (out)) 
 err (OUT) ; 

 } 
 tab = 0 ; 

 } 
 else 

{ putc(ch , out) ; 
 if (ferror (out)) 

 err (OUT) ; 
 tab + + ; 
 if (tab = = TAB_SIAE || ch = = ’\n’ || ch = = ’\r’) 

tab = 0 ; 
} 

}while (!feof (in)) ; 
fclose (in) ; 
fclose (out) ; 

} 
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void err (int error) 

{ 
if (erro = = IN) 

printf ("\n error on input file. ") 
else 

printf ("\n press any key …") ; 
getch () ; 
exit (1) ; 

} 
v 

  removeتابع 

الگوي اين تابع در فايل . استفاده كرد removeتوان از تابع  براي حذف فايلهاي غيرضروري مي
stdio.hصورت زير استه  و برد قرار دا.  

int remove (char *filename) 
اگر عمل تابع با . كند  اشاره مي  به نام فايلي كه بايد حذف شودfilename الگو ني ادر

صورت مقداري غير از صفر برگردانده خواهد   مقدار صفر و در غير اين،موفقيت انجام شود
  .شد

v  كند ف مي و آن را حذدپذير ميعنوان آرگومان ه  زير نام فايلي را بة برنام٩_١٠مثال. 
# include "stdio. h" 
# include "stdlib. h" 
# include "ctype. h" 
main (int argc , char *argv[ ]) 

{ 
char str [80] ; 
if (argc!=2) 

 { 
 printf ("\n you must type a file name \n") ; 
 exit (1) ; 

 } 
printf ("Delete %s (y/n):  " , argv[1]); 
gets (str) ; 
if (toupper (*str) = = ’y’) 

 if (remove (argv[1])) 
 { 

 printf ("cannot delete file \n") ; 
 exit (1) ; 



  ٢٣٩لها   يفا: ۱۰فصل 
 

 } 
 } 

استفاده  remove که در اين برنامه، براي حذف فايل مورد نظر از تابع ديكن ميمالحظه 
  .شده است

v 

 fprintf , fscanfتابع 

توان از دو  ي در فايل نوشته يا از آن خوانده شوند ميها با فرمت خاص  اگر الزم باشد كه داده
 -  را در وروديscanfو  printf اين دو تابع دقيقاً كار توابع. دکراستفاده  fscanf و fprintfتابع 

 و رد قرار داstdio. hالگوي اين توابع در فايل . دهند انجام مي) غير از فايل(خروجي معمولي 
  .استصورت زير ه ب

int fprintf (FILE *fp , "*control_string , …" , char arg , …) 
int fscanf (FILE *fp , "*control_string , …" , char arg , …) 

كند اعمال اين توابع بايد روي چه  گري است كه مشخص مي  اشارهfp الگو ني ا در
 با چه فرمتي نوشته  بايدargsها يا  كند كه داده  مشخص ميcontrol_string. فايلي انجام شود
 .يا خوانده شوند

v  خواند و آن را  مي زير يك رشته و يك عدد صحيح را از ورودي ة برنام١٠_١٠مثال
 .كند خواند و در صفحه نمايش چاپ مي مي سپس از اين فايل .نويسد در فايل مي

# include <stdio. h> 
# include <stdlib. h> 
# include <io. h> 
void main (void) 

{ 
FILE *fp ; 
char str[80] , number [10] ; 
int t ; 
if ((fp = fopen ("test" , "w")) = = NULL) 

{ 
printf ("cannot open file\n") ; 
exit (1) ; 

} 
printf ("\n enter string:  ") ; 
gets (str) ; 
strcat (str , "\n") ; 
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printf ("\n enter a number:  ") ; 
gets (number) ; 
t = atoi (number) ; 
fprintf (fp , "%s%d , str , t) ; 
fclose (fp) ; 
if ((fp = fopen ("test" , "r")) = = NULL) 

 { 
printf ("cannot open file \n") ; 
exit (1) ; 

 } 
fscanf (fp , "%s%d" , &str , &t) ; 
printf ("\nstring = %s , digit = %d" , str , t) ; 

} 
v 

 خروجي  ـرغم اينكه ورودي يعلبايد توجه داشت كه  fscanfو  fprintfرد توابع در مو
شوند در  با اين دو تابع آسان است، اطالعات به همان صورتي كه در صفحه نمايش ظاهر مي

 اگر ،كند  بايت را اشغال مي۳ كه در صفحة نمايش ۲۶۷ مثال، عدد يراب. گردند فايل ذخيره مي
توجه داريم كه عدد ( بايت را اشغال خواهد كرد ۳ فايل نوشته شود نيز روي fprintfتابع  با

 اين بدين معني است كه هر رقم به). شود مي عدد صحيح است و در دو بايت ذخيره ۲۶۷
از روي فايل خوانده شود، بايد  fscanfتابع  بااگر اين عدد . گردد صورت كاراكتر تلقي مي 

براي جلوگيري از بروز . يرد كه مستلزم صرف وقت استعمل تبديل كاراكتر به عدد صورت گ
 .دشو مي كه در ادامه بررسي خواهند شد استفاده fwriteو  freadاين مشكل از دو تابع 

 freadو  fwriteتوابع 

 fscanfو  fprintfدو تابع . توابع متعددي براي انجام اعمال ورودي خروجي فايل وجود دارند
. روند كار ميه ها و با فرمتهاي متفاوت روي فايل ب ع مختلفي از دادهبراي نوشتن و خواندن انوا

براي . شود از آنها استفاده نگردد اين دو تابع از سرعت كمي برخوردارند كه توصيه مي  البته
 و freadتوان از دو تابع   خروجيها مي-  خروجي ركورد و همچنين ساير ورودي- ورودي
fwrite الگوي اين تابع در فايل . ت بااليي برخوردارندكه از سرعد کر استفادهstdio.h قرار 

  .ندصورتهاي زيره  و برددا
int fread (void *buffer , int num_byte , int count , FILE *fp) 
int fwrite (void *buffer , int num_byte , int count , FILE *fp) 



  ٢٤١لها   يفا: ۱۰فصل 
 

 به ساختمان داده يا متغيري اشاره fread در مورد تابع buffer الگو پارامتر ن دوي ادر
 به fwriteهاي خوانده شده از فايل بايد در آن قرار گيرند و اين پارامتر در تابع  كند كه داده مي

پارامتر . هاي موجود در آن محل بايد در فايل نوشته شوند كند كه داده محلي از حافظه اشاره مي
num_byteكند د خوانده يا نوشته شود را مشخص مياي كه باي  در هر دو تابع طول داده .

 مشخص گرديد و بايد در فايل num_byte با تعداد عناصري است كه طول آن countپارامتر 
 بايد fwrite و freadكند كه توابع   به فايلي اشاره ميfpگر  اشاره. نوشته يا از فايل خوانده شوند

  . روي آنها عمل كنند
v  زير را درنظر بگيريدياه مجموعه دستور١١_١٠مثال .  

char student [20] ;   
char str [10] ;  
fwrite (student , sizeof (char) , 20 , fp) ;  
fread (str , sizeof (char) , 10 , fp) ;  

دستور سوم، تعداد . كنند  را تعريف مي۱۰ و ۲۰هايي به طولهاي   دستور اول و دوم رشته
. نويسد كند مي  به آن اشاره ميfp را در فايلي كه student ةدر آراي بايت از اطالعات موجود ۲۰

خواند و در  ميكند   به آن اشاره ميfp بايت از اطالعات را از فايلي كه ۱۰دستور چهارم تعداد 
 خروجي ركورد استفاده - بيشتر در ورودي fwrite و freadتوابع . دهد  قرار ميstrمتغير 

  .ندشو مي
v 

v  زير توجه کنيدة به برنام١٢_١٠مثال .   
#include<stdio.h> 
main() 

{  
 FILE *fp ; 
 float x = 3.14 ; 
 if ((fp = fopen("f1" , "wb")) = = NULL) 

 { 
 printf("can not open file \n") ; 
 return ; 

 } 
 fwrite(&x , sizeof(float) , 1 , fp) ; 
 fclose(fp) ; 

} 
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در اينجا بافر تابع . نويسد مي فايل در را float متغير fwriteتابع اين برنامه با استفاده از 
fwrite ساده استيمتغير .  

v 

  fseek تابع

اين تابع اجازه . شود صورت تصادفي از اين تابع استفاده ميه ها ب براي خواندن و نوشتن داده
رو با استفاده از   ايناز. گر موقعيت فايل، کنترل داشته باشد نويس روي اشاره دهد که برنامه مي

 موقعيت فايل را به ابتداي رکورد مورد گر اشاره اين تابع، براي دستيابي به رکوردي از فايل،
  .دهيم مينظر انتقال 

   .صورت زير استه الگوي اين تابع ب
int fseek(FILE *fp , long int num_bytes , int origin) ;  

 را أامتر دوم، تعداد بايتهاي مورد جستجو از مبدپار. فايل استگر  اشاره fpدر اين الگو 
که ممکن کند  مي محل جستجو در فايل را مشخص originکند و پارامتر سوم يا  ميمشخص 

   . يکي از ماکروهاي زير باشداست
  

  مقدار ماکرو  نام ماکرو مبدأ
 SEEK_SET  0  شروع از ابتداي فايل

 SEEK_CUR 1  از موقعيت جاري

 SEEK_END 2  انتهاي فايل

  
 کاراکترها در فايلهاي متني ة زيرا ترجماست،کاربرد اين تابع در مورد فايلهاي باينري 

  .دشو ميموجب بروز اشتباه در مکانها 
v  نام ه  از فايلي ب٥٤ ة تابع زير بايت شمار١٣_١٠مثالsample خواند مي را.   

readByte() 
{ 

 FILE *fp ; 
 if ((fp = fopen("sample" , "rb")) = = NULL) 

 { 
 printf(" can not open this file \n") ; 



  ٢٤٣لها   يفا: ۱۰فصل 
 

 exit(1) ; 
 } 

 fseek(fp , 54L , 0) ; 
 return getc(fp) ; 

} 
صورت مقداري  گرداند در غير اين مياين تابع اگر با موفقيت عمل کند مقدار صفر را بر

 براي نشان دادن L ةکنند فکنيد از توصي ميطور که مالحظه  همان. گرداند ميغير از صفر را بر
 قرار ٥٤ ةگر فايل را در بايت شمار  اشارهfseekدستور .  استفاده شده استlong intمقدار 

 خوانده و getcسپس در دستور خط بعد کاراکتر موجود در اين محل از فايل با دستور . دهد مي
 ةدهند  نشانfseekستور مقدار صفر استفاده شده در د. شود به تابع فراخواننده بازگردانده مي

  .است FSEEK_SETماکروي 
v 

 دستگاههاي ورودي ـ خروجي استاندارد
گرهاي   اشاره.شوند باز مي خودکارطور ه شود، پنج فايل ب  آغاز ميCوقتي اجراي برنامه به زبان 

 .دينک مشاهده مي ٢_١٠در جدول را آنها 
 

  خروجي استاندارد -  دستگاههاي ورودي ٢_١٠جدول 

 )فايل(نام دستگاه  گر فايل هاشار

stdin  صفحه كليد(دستگاه ورودي استاندارد( 

stdout  صفحه نمايش(دستگاه خروجي استاندارد( 

stderr  صفحه نمايش(دستگاه استاندارد جهت ثبت پيامهاي خطا(  
stdprn  چاپگر موازي(دستگاه استاندارد چاپ( 

stdaux  پورت سري(serial port) 

 
v  زير را در نظر بگيريديها مجموعه دستور١٤_١٠مثال .  

putc (ch , stdout) ;  
printf (stdout , "%d , %d" , a , b) ;  
fscanf (stdin , "%d , %d" , &x , &y) ;  

دستور دوم .  در صفحه نمايش نوشته شودchشود تا كاراكتر   دستور اول موجب مي
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شود  دستور سوم موجب مي. مايش نوشته شوند در صفحه نb و aشود تا متغيرهاي  موجب مي
  . از صفحه كليد خوانده شوندy و xتا متغيرهاي 

شوند،  باز مي خودکارطور ه طور كه ب  دستگاههاي استاندارد ورودي ـ خروجي همان
 .آنها را ببنددنويس   برنامهستيالزم ننيز بسته خواهند شد و  خودکارطور ه ب

  

  ۱۰ ييخودآزما
  .را در فايل بنويسد خواند و فاکتوريل آنببنويسيد كه عددي از ورودي اي  برنامه. ۱
همراه ه  ورودي را بة سپس رشت،اي از ورودي دريافت کند اي بنويسيد كه رشته برنامه. ۲

  .معکوس آن رشته در فايلي درج کند
  . بايت ايجاد کند۱۰اي بنويسيد كه فايلي متني به حجم  برنامه. ٣
 و تعداد دپذيربيد كه برنامة موجود درفايل ديگري را فايل ورودي اي بنويس برنامه. ٤

نام فايل . را شمارش كند  آنةپرانتزهاي باز و بسته و همچنين تعداد آكوالدهاي باز و بست
  .شود عنوان آرگومان تابع اصلي به برنامه وارد ه ورودي ب
 شامل نام، تعداد  که،اي بنويسيد كه مشخصات شغلي کارمندان سازمان را برنامه. ٥

سپس با استفاده از اين . دهد د و در فايل قرار ن، دريافت كاستساعت كار و کارمزد ساعتي 
  .كند اطالعات، حقوق دريافتي آنها را محاسبه و چاپ 

  . کپي تهيه کندياي بنويسيد كه بتواند از فايل دلخواه برنامه. ٦



  ۱۱فصل 
  مطالب تکميلي

  يهدف کل
 C يسينو  در زبان برنامهيليطالب تکمم يبرخ با ييآشنا

  ي رفتاريهدفها
  ن فصل،يرود پس از مطالعة ا ياز دانشجو انتظار م

  .ماکرو و تفاوت آن را با تابع بشناسد. ۱
  .ابدي ييافته آشناي  توسعهيبا کدها. ۲
  . ا بشناسدر برنامه يحل اجراامر. ۳
  .ابدي يي آشناCافزار توربو  حوة نصب نرمبا ن. ۴
  .ابدي يي آشناHelp، و File ،Run ،Window يبا منوها. ۵
  . را بداندIDEجاد برنامه در يمراحل ا. ۶
، يا ، توابع رشتهي، توابع کاراکترياضيل نوع، توابع ري، توابع تبد()clrscr يا توابع کتابخانه. ۷

  . را بشناسديکيافا، و توابع گريص حافظة پويتوابع تخص

 ماکرو 

 در ابتداي .استفاده کرد define# تعريف ثابتهاي سمبوليک از دستور يبراتوان  مي Cدر زبان 
بنابراين ثابتهاي . شوند مياين ثابتهاي سمبوليک با نمادهاي معادلشان جايگزين ، زمان کامپايل

تر  دهند که  موجب ساده يمنويس قرار  نويسي را در اختيار برنامه سمبوليک شکلي از خالصه



 Cشرفتة ي پيساز برنامه   ۲۴۶
 

  .گردد يمشدن ساختمان برنامه 
 ثابتهاي سمبوليک نيز ةتوان براي اموري به غير از تعريف ساد مي define# اما از دستور

اي است که معادل با عبارت، دستور يا  ماکرو شناسه. استفاده کرد و آن تعريف ماکروهاست
باشد، دستورها که ماکرو شامل گروهي از  در صورتي.  تعريف شده باشديهاگروهي از دستور

اما هم روش تعريف کردن ماکروها با توابع فرق دارد و هم آنکه در . کند مشابه تابع عمل مي
  .کند اي متفاوت رفتار مي گونهه حين عمل کامپايل ب

v  در نظر بگيريد را زيرة برنام۱_۱۱مثال .  
#include<stdio.h> 
#define area length*width  
main() 

{ 
 int length , width ;  
 scanf("%d%d" , length, width) ; 
 printf("area = %d" , area) ; 

}  
حاصل ضرب طول و  (length*width دارد که عبارت areaنام ه اين برنامه ماکرويي ب

 printfهنگامي که اين برنامه در حال کامپايل شدن باشد، در دستور . کند را بيان مي) عرض
شکل زير ه  بprintfطوري که دستور ه گردد ب  ميarea ة جايگزين شناسlength*widthبارت ع

  .در خواهد آمد
printf("area = %d" , length*width) ; 

  .پس از اجراي برنامه خروجي مورد نظر چاپ خواهد شد
v 

ر داده شکل متداول، تعريف ماکروها در ابتداي برنامه و پيش از تعريف اولين تابع قراه ب
ماکرويي که در .  تعريف ماکرو از محل تعريف شدن تا انتهاي آن فايل استةحوز. شود مي

  . فايل تعريف شده باشد در فايل ديگري قابل شناسايي نيست
اين . کرد در انتهاي هر خط تعريف \توان با آوردن کاراکتر  ميند خطي را چماکروهاي 

  .واحد دستوري مرکب را بيان کرد يشود که بتوان با ماکروي ويژگي موجب مي
v  زير توجه کنيدة به برنام۲_۱۱مثال .  

#include<stdio.h> 
#define multiply  for(i = 1 ; i < n ; i++) \ 



  ۲۴۷   يليمطالب تکم: ۱۱فصل 
  
  for(j = 1 ; j < n ; j++) \ 

  printf("%d" , i*j) ;  
main()  

{ 
 int i , j , n ;  
 scanf("%d" , n) ; 
 multiply 

}  
نام ه  ب استندخطيچکنيد اين برنامه شامل ماکرويي  ميالحظه طور که م همان

multiply ةاين دستور مرکب از دو حلق. است که بيانگر دستور مرکب for و يک دستور 
printfآورده شده \ عالمت ،جز آخرين خطه  ماکرو، بني ادر انتهاي هر خط.  تشکيل شده 
 هر ،زماني که اين برنامه کامپايل شود. ردهمچنين دستور فراخواني ماکرو سميکولون ندا. است

 ؛گردد ميي که در تعريف آن آورده شده جايگزين يهاارجاع به اين ماکرو در حقيقت با دستور
  .شود  باال تبديل به اين برنامه ميةيعني برنام

#include<stdio.h> 
main()  

{ 
 int i , j , n ;  
 scanf("%d" , n) ; 
 for(i = 1 ; i < n ; i++)  

 for(j = 1 ; j < n ; j++)  
 printf("%d" , i*j) ; 

}  
v 

اين آرگومانها بين دو پرانتز جاي . توان آرگومانهايي نيز قرار داد ميدر تعريف ماکرو 
گونه   بالفاصله پس از نام ماکرو و بدون هيچپرانتز سمت چپ بايد حتماً. شود داده مي

صورت تعريف شود، حضور آن در هر جاي برنامه  هر ماکرويي که بدين. اي آورده شود فاصله
  .همانند فراخواني تابع خواهد بود

v  صورت ه با در نظر گرفتن آرگومان در تعريف ماکرو ب ۲_۱۱ مثال ةبرنام ۳_۱۱مثال
  .زير خواهد بود

#include<stdio.h> 
#define multiply(n)  for(i = 1 ; i < n ; i++) \ 
  for(j = 1 ; j < n ; j++) \ 
  printf("%d" , i*j) ;  
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main()  
{ 

 int i , j , n ;  
 scanf("%d" , n) ; 
 multiply(n) 

} 
فرستد که گويي آرگومان حقيقي براي  مياي به ماکرو  گونهه  را بnاين برنامه آرگومان 

  .استفراخواني تابع 
v 

ه ستفاده از ماکرو با. شود ها به جاي توابع از ماکروها استفاده مي گاهي اوقات در برنامه
. کند جويي مي  زمان صرف شده براي فراخواني آن تابع صرفه درجاي تابع اين فايده را دارد که

اي داراي فراخوانيهاي تکراري بسياري براي تابع باشد، زمان ذخيره شده از اين  اگر برنامه
  .طريق قابل توجه خواهد بود

باشد، تعريف آن ماکرو جايگزين آن از طرف ديگر هر جا که ارجاعي به ماکرو شده 
 واحد باشد ياي که داراي چند ارجاع به ماکروي رو به حجم برنامه از اين. ارجاع خواهد شد

گيريم که بايد بين سرعت اجرا و  ميبنابراين در شرايطي قرار . شود  ميشکل نامناسبي افزودهه ب
ت ديگر ماکروها سرعت اجراي برنامه عباره ب.  کامپايل شده يکي را انتخاب کنيمة برنامةانداز

کنند، اما استفاده از توابع  مي اجرايي را نيز بزرگ ة برنامة و در عوض اندازدهند  ميرا افزايش
در هر حال، بهره گرفتن از . کند  از حجم برنامه نيز کم مي،دهد ميگرچه سرعت اجرا را کاهش 

 کم باشد اما آن موارد پشت سر ع نسبتاًماکرو هنگامي سودبخش است که تعداد فراخوانيهاي تاب
  . هم تکرار شوند

  :در حالت کلي هنگام استفاده از ماکروها، توجه به نکات زير ضروري است
شود ولي نوع داده آنها کنترل   هنگام ارسال آرگومانها به ماکرو، تعداد آنها کنترل مي-

  .ني تابع وجود دارددر اين مورد امکان خطايابي کمتري نسبت به فراخوا. شود نمي
 ؛گر استفاده کرد اشارهبا توان از آن ماکرو  نميپذير نيست، بنابراين    ماکرو آدرسة شناس-

وان تابعي را ت ميعنوان آرگومان به تابعي فرستاد در حالي که ه  ماکرو را بةوان شناست نمييعني 
 .صورت آرگومان به تابعي ديگر ارسال داشته ب

که تابع  در حالي، شکل بازگشتي خود را فراخواني کنده واند بت نمي همچنين ماکرو -
 .بازگشتي اين ويژگي را دارد
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 يافته   کدهاي توسعه

اما براي . کند م مخصوص کدي يک بايتي توليد مييصفحه کليد براي حروف، اعداد و عال
ه به آن کد گردد ک بسياري از کليدهاي ديگر يا ترکيبي از چند کليد، کدي دو بايتي توليد مي

. توان نام برد مي و کليدهاي مکان نما را F10 تا F1 مثال، کليدهاي تابع يراب. نديويافته گ  توسعه
وقتي که يکي از اين . يافته برابر با صفر و بايت دوم آن کد کليد است  بايت اول کد توسعه

ينکه برنامه بتواند براي ا. شود کليدها فشار داده شود، دو بايت از بافر صفحه کليد اشغال مي
هيچ (خواند و با صفر مقايسه کند بفشار دادن اين کليدها را تشخيص دهد بايد بايت اول را 

اگر برابر با صفر باشد، بايت بعدي کد کليد ). کليدي وجود ندارد که کد صفر را توليد نمايد
 در جدول.  معمولي استيصورت کليد فشار داده شده کليد در غير اين. يافته است  توسعه

  .يافته نشان داده شده است   برخي از کدهاي توسعه۱_۱۱
  

  کدهاي توسعه يافته  ۱_۱۱جدول 
  نام کليد  يافته  بايت دوم کد توسعه

59 F1 
60  F2 
61  F3 
62  F4 
63  F5 
64  F6 
65  F7 
66  F8 
67  F9 
68 F10  
71 Home 
72 Up arrrow 
73  pgup 
75 Left arrow 
77  Right arrow 
79 End 
80  Down arrow 
81  Pgdn 
82  ins 
83 del 
15 shift + tab 
115 ctrl + left arrow 
116 ctrl + right arrow 
117 ctrl + End 
118 ctrl + pgdn 
119 ctrl + Home 
132 ctrl + pgup 
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v  د کند که آيا ک خواند و مشخص مي مي زير کدي را از صفحه کليد ة برنام۴_۱۱مثال
  .يافته است يا نه  توسعه

main() 
{ 

 char key1 , key2 ; 
 while ((key1=getch()) != '*') 

 if (key1 = = 0) 
 {  

 key2 = getch() ; 
 printf("%3d %3d \n" , key1 , key2) ; 

 } 
 else 

 printf("%d \n" , key1) ; 
} 

اگر کليد فشار . کند  پيدا مي ادامه* تا زمان استفاده از کليد while ةدر اين برنامه حلق
 قرار key2در متغير  د ووش مي بايت دوم نيز خوانده ،يافته باشد  داده شده داراي کد توسعه

  . گيرد مي
v 

 ها  سـازي و اجراي برنامه پياده

طور كامل اجرا شود و خروجي خود را ايجاد ه كند تا ب ، شش فاز يا مرحله را طي ميC ةبرنام
  .شده استبه اختصار بيان  ۱ـ۱۱ شکل در ه يا فازنقش هر مرحل. کند

 نامند ١ ويرايش، به كمك ويرايشگر، برنامة مورد نظر كه برنامة منبعيعنيدر مرحلة اول، 
نتيجة نهايي به . شود گردد و غلطهاي دستوري آن به كمك ويراستار تصحيح مي تايپ مي

پسوند اين فايل . گردد ميصورت فايل روي حافظة جانبي كه معموالً ديسك است ذخيره 
  . باشدcppيا  cسازي ممكن است  برحسب محيطهاي مختلف برنامه

شود و كامپايلر، برنامة مورد نظر را  در مرحلة دوم، فرماني براي ترجمة برنامه صادر مي
 نامند و پسوند فايل مورد نظر ٢كند كه نتيجة حاصل را برنامة هدف به زبان ماشين ترجمه مي

  . استobjحله نيز معموالً در اين مر

 
1  source program 
2. object code 
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  مراحل ايجاد برنامه ۱ـ۱۱شکل 

 
ام  به نيا ، قبل از اينكه فاز ترجمه شروع شود برنامهCسازي  در روند برنامه

اين . پذيرد  فرامين خاصي را ميCپردازندة  پيش. شود اجرا ميخودکار شکل ه  ب١پردازنده پيش
كند كه قبل از ترجمه بايد روي برنامة منبع، بعضي دستكاري و عمليات  فرامين مشخص مي
اين عمليات معموالً ضميمه كردن فايلهاي ديگري در برنامه يا فايلي است . خاصي انجام گيرد

قبل از . يد ترجمه شود و جايگزين كردن بعضي سمبولهاي خاص با متن برنامه استكه با
  .کند مي احضار خودکارطور ه  ب راپردازنده پيشلر يکامپاتبديل برنامه به زبان ماشين 

 شامل مراجعه به Cهاي  طور متعارف برنامهه ب. است ٢مرحلة پيوند دادنچهارم مرحلة 

 
1. preprocessor 
2. linking 
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هاي  هاي استاندارد، يا كتابخانه  مانند كتابخانهاند،  شدهفي تعرتوابعي است كه در جاي ديگري
 ايجاد شده با كامپايلر، ١برنامة هدف. كنند هاي خاص كار مي سازان ديگر كه روي پروژه برنامه

كه در برنامة دارند  قسمتهاي خالي علت نبودن يا عدم وجود اين گونه توابع طور نمونه بهه ب
 رجاع داده شدهادهنده كد توابع   يا پيوندlinkerنرم افزار . ه شده استمورد نظر به آنها مراجع

 يا هكند تا برنام در محلهاي مربوط الحاق و ضميمه ميرا برنامة مورد نظر ما برنامة هدف در به 
  .  خواهد داشتexeبرنامه يا فايل حاصل پسوند . اجرايي ايجاد شود

ي حافظة جانبي به حافظة كامپيوتر است كه  قابل اجرايي از رو٢مرحلة پنجم، بار كردن
 كپي برنامة اجرا را از روي loader. گيرد  انجام ميloaderافزاري به نام  اين كار به كمك نرم

  .دهد  اصلي قرار ميةو آن را در حافظدارد  يبرمديسك 
كند كه در اين مرحله بايد   برنامه را اجرا ميcpu آخر كامپيوتر تحت كنترل ةدر مرحل

  .هاي مورد نياز نيز در اختيار آن قرار گيرد داده

  Cنصب نرم افزار توربو 
. Borland C و Turbo C وجود دارد مانند Cنويسي زبان    از محيط برنامهي متعدديها   نسخه

براي نصب اين نرم  .ميکن يم بررسي  راVersion 3.0 (Turbo C( در اينجا محيط برنامه نويسي
روش كار بسيار ساده . شود شده استفاده ميعرضه  C كه همراه توربو install.exe از فايل ،افزار
 در حين اجرا به تعدادي سؤال كه از شما پرسيده .كنيد  را اجرا ميinstall.exe فايل .است

اندازي    مانيد تا راه دهيد و سپس منتظر مي پاسخ مي) مانند تعيين مسير نصب نرم افزار(شود  مي
 ، Bgi ،Binپس از نصب چند زيرفهرست به نامهاي. افزار تكميل شود رماين نبا سيستم 

Lib،Classlib  و ، Includeفايل اجرايي نرم افزار در .دنشو در فهرست اصلي ساخته مي 
  . وجود داردtc.exeنام ه  و بBinزيرفهرست 

 روش استفاده از نرم افزار

 موجود IDE   يا به اختصارIntegrated Development Environmentها از   براي ايجاد برنامه

 
1. object code 
2. load 
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در اين محيط، . کنيم که بسيار شبيه محيط توربو پاسكال است   استفاده ميCدر محيط توربو 
 در صفحة يصورت يكنواخت و روي فرمه تمام عمليات الزم براي ايجاد و تكميل برنامه ب

 براي آموختن و يآل يط ايده تقريباً محIDE. ها در دسترس است نمايش از طريق منوها و پنجره
سازد كه بدون ترك محيط   اين امكان را فراهم ميIDE. كند  فراهم ميCفراگيري عملي زبان 

. کرد سپس آن را اجرا ، فايل اجرايي ساخت،اي را ويرايش و ترجمه كرد ، بتوان برنامهCتوربو 
 سپس فايل د،يده ير مسير  در آن قرار دارد تغيC به زيرفهرستي كه توربو IDEبراي فعال كردن 

tc. exeمثال اگر فهرست نصب شده يراب.  را اجرا كنيد TCجلوي خط فرمان ، باشد Dos 
پس از نصب وقتي كه .  را فشار دهيدEnterسپس كليد . D: \ TC \ BIN \ tc.exeتايپ كنيد 

خواهيد مشاهده  ۲ـ۱۱صورت شكل ه شود، صفحة نمايش را ب  براي اولين بار اجرا ميCتوربو 
  .كرد

  اگر اين طور نبود،. شود كنيد منوبار فعال مي  را احضار ميIDEوقتي كه براي اولين بار  
 

 
  IDE نمايش ۲ـ۱۱شکل 
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وقتي كه منوبار فعال شد، يكي از منوهاي .  آن را فعال كنيد[F10]توانيد با فشردن كليد  مي
توانيد روي منوبار به طرف  ينما م با مكان.  خواهد شدhighlightموجود در آن پررنگ يا 

.  در واقع آن منو را انتخاب كنيد.راست يا چپ حركت كنيد و منوهاي ديگر را پررنگ كنيد
هركدام از منوها را كه انتخاب كرده باشيد براي اينكه ببينيد در آن منو چه وجود دارد يا براي 

كه در اين صورت منوي مورد  را فشار دهيد Enterاينكه آن منو را فعال كنيد كافي است كليد 
يك از منوهاي اصلي يك  واقع هر در. و محتواي آن را مالحظه خواهيد كردشود  يمنظر باز 

و برگشت به منوبار كليد ) درواقع بستن منو(براي خروج از منو . دارنديا چند منوي فرعي 
[F10]را فشار دهيد . 

آنها را بررسي كنيد و تا موقعي كه توانيد با استفاده از كليدها روي منوها حركت و  مي
براي فعال كردن منوي پررنگ شده بايد . افتد اتفاقي نمي ايد، هيچ  را فشار ندادهEnterكليد 
مثال براي انتقال كنترل از منوبار به پنجرة ويرايش، با كليدهاي  يبرا . را فشار دهيدEnterكليد 
، )درواقع آن را پررنگ كنيد( منوبار ببريد  ازEditنما را روي كلمه يا منوي  دار، مكان  جهت

ه ب.  را فشار دهيد[F10]براي برگشت مجدد به منوبار، كليد .  را فشار دهيدEnterسپس كليد 
  :وجود داردروش طور كلي براي انتخاب منوي اصلي دو 

 عبارت   و منوي مورد نظر را انتخاب يا بهديندار حركت ك   با كليدهاي جهت.روش اول
  . را فشار دهيدEnter سپس كليد .پررنگ كنيدديگر 

 مثال يراب. تايپ كنيد) استكه معموالً به رنگ قرمز ( اولين حرف نام منو را .روش دوم
  . را تايپ كنيدF حرف Fileبراي انتخاب 

  .ميده يم در ادامه، بعضي از منوها كه كاربرد بيشتري دارند به اختصار شرح 

  Fileمنوي 
سازي فايل، چاپ  ن اعمالي مانند ايجاد فايل جديد، باز كردن فايل، ذخيرهتوا در اين منو مي

اين منو شامل چند گزينه يا فرمان است كه در شكل . فايل و خروج از نرم افزار را انجام داد
   .است نشان داده شده  ۳ـ۱۱
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  Fileهاي منوي  گزينه ۳ـ۱۱شکل 

  
ك و آن را براي ايجاد و ويرايش فايل  اين فرمان محتواي ويراستار را پا.Newـ فرمان 

اگر در فايل قبلي تغييراتي . شود مي باز noname01.cpp فايلي با عنوان .کند يمجديد آماده 
كند كه آيا قبل از پاك شدن، آن  انجام گرفته ولي ثبت نشده باشد، اين فرمان از شما سؤال مي

نمايش داده  ۴ـ۱۱اي مطابق شکل   حهبا اجراي اين دستور صف. را روي ديسك ذخيره كند يا نه
  .شود مي

 Cتوان فايلي را از روي ديسك به محيط توربو   به كمك اين فرمان مي.Openـ فرمان 
. دهيم  را فشار ميEnterنما را روي اين فرمان انتقال و كليد  براي اين كار مكان. بارگذاري كرد

حال نام فايل را تايپ يا . شود ايل صادر ميپس از انجام اين كار پيامي مبني بر وارد كردن نام ف
کليد ميانبر اين فرمان . دهيم  را فشار ميEnterسپس كليد . ميکن ياز ليست ارائه شده انتخاب م

[F3]است .  
  . كند  را روي ديسك ذخيره ميC اين فرمان فايل موجود در محيط توربو .Saveـ فرمان 
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  نمايش فايل جديد ۴ـ۱۱شکل 

  
نام جديد فايل را از شما )  باشدnoname.cppيعني نام آن (مي نداشته باشد اگر فايل نا

  . است[F2]کليد ميانبر اين فرمان . پرسد مي
  .توان فايل موجود را با اسم جديد ذخيره کرد  اين فرمان ميي با اجرا.as Saveـ فرمان 
  .شود چاپگر استفاده ميبا  ي براي چاپ فايل جار.Printـ فرمان 
توان  درضمن مي. گردد  ميC اين فرمان موجب خروج از محيط توربو .Quitن ـ فرما

  . خارج شدC نيز از محيط توربو ALT+Xبا استفاده از كليدهاي ترکيبي 

  Runمنوي 
ه  قرار دارد بCاكنون در محيط توربو  اي كه هم  اين منو براي ترجمه، اتصال و اجراي برنامه

  .ان وجود دارددر اين منو چند فرم. رود كار مي
 Ctrl + F9کليد ميانبر آن . شود  اين فرمان موجب اجراي کامل برنامه مي.Runـ فرمان 

  .شود  مربوط نمايش داده ميError پيغام خطا يا ،در صورتي که برنامه ايراد داشته باشد. است
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نما  شود كه برنامه از محل استقرار مكان  اين فرمان موجب مي.Goto cursorـ فرمان 
  .به بعد اجرا شود
 يبرا. گردد  اين فرمان موجب اجراي خط به خط برنامه مي.Trace intoـ فرمان 

  .است [F7]کليد ميانبر آن  . موجود در منطق برنامه مناسب استيزدايي خطاها  اشکال

 Windowمنوي 

 + F3 Altکليد ميانبر آن . شود فاده ميت فايل جاري اسةبراي بستن پنجر .Closeـ فرمان 
 .است

.  اجرا شده مناسب استة برنامي اين فرمان براي نمايش خروج.User screenـ فرمان 
  .است + F5 Altکليد ميانبر آن 

  Help يمنو
با انتخاب . دهد  را نمايش ميCموجود در توربو  يفهرست دستورها .Indexـ فرمان 

 + F1 Shiftاين فرمان کليد ميانبر . شود  راهنماي مربوط به آن دستور مشخص مي،هر دستور
  .است

 با انتخاب اين ، دستوري قرار داشته باشدنما زيِر   مکانچنانچه .Topic searchـ فرمان 
 + F1 Ctrlکليد ميانبر آن . شود  نمايش داده مياًگزينه راهنماي مربوط به آن دستور مستقيم

 .است

 IDEمراحل ايجاد برنامه در 

  .کنيم  به ترتيب زير عمل ميCيط توربو  ساده در محيا  براي ايجاد برنامه
  New ايجاد فايل جديد با فرمان -

  مورد نظرة نوشتن کد برنام-

   Save نامگذاري و ذخيره کردن فايل با فرمان -
   Ctrl + F9 اجراي برنامه با فرمان -
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  اجراي برنامه در صورت نمايش پيغام خطا برطرف کردن خطا و مجدداً-

 Alt + F5 برنامه ديدن خروجي با فرمان  پس از اجراي کامل-

  Esc بازگشت به محيط برنامه با کليد -
ذخيره کرده باشيد در پايان مراحل فوق   pnoorکه فايل مورد نظر را با نام  در صورتي
روي ديسک خواهيد داشت که اولي  pnoor.exe، و pnoor.cpp، pnoor.obj سه فايل به اسامي

 .مي فايل کامپايل شده و سومي فايل اجرايي برنامه خواهد بود کد برنامه، دويفايل محتو

 اي  توابع كتابخانه

دهند کامل  اي که عمليات و محاسبات پر کاربرد را انجام مي  يکسري توابع کتابخانهبا  C زبان 
 مکملهاي ة هر چند که هم،اي به خودي خود قسمتي از زبان نيستند  اين توابع کتابخانه. شود مي

 برخي ديگر با بازگرداندن .گردانند بعضي توابع مقداري را باز مي. شوند آنها را شامل ميزبان 
 برخي ديگر نيز عمليات خاصي .دهند که شرط درست است يا نه مقدار يک يا صفر نشان مي

صورت توابع ه  عملياتي که وابسته به نوع کامپيوترند بمعموالً. دهند ها انجام مي  را روي داده
 . شوند اي نوشته مي  نهکتابخا

 جهت انجام .ند از تنوع زيادي برخوردارCتوان گفت كه توابع در زبان  طور كلي ميه  ب
اي، تبديل نوعهاي مختلف به  محاسبات رياضي، اعمال كاراكتري، مقايسه و تغييرات رشته

 هر تابع .گيرند  گرافيکي، کار روي فايلها و غيره مورد استفاده قرار مييهايکديگر، ترسيم
الگوي هر تابع در فايل . كند الگويي دارد كه نوع تابع و نوع پارامترهاي آن را مشخص مي

headerست آرگومانهايي فهرهمراه ه سادگي با نوشتن اسم تابع به اي ب  تابع کتابخانه.  جاي دارد
نها بايد در آرگوما. گيرد  دسترس قرار ميدر اند  اطالعات منتقل شونده به تابعةکنند  که بيان

در ادامه ضمن بررسي برخي توابع، الگو . کاما از هم جدا شوندبا  و ندريداخل پرانتزها قرار گ
  .گردد  آن معرفي ميheaderو نيز فايل 

 ()clrscrتابع 

 نمايش در ةو براي پاک کردن صفح است Cاين تابع يکي از پرکاربردترين توابع زبان 
شکل زير است و در ه الگوي آن ب. ود و آرگومان نداردر  کار ميه متني ب نوعخروجي در 
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 . قرار داردconio.hفايل 
void clrscr (void) 

 
 توابع تبديل نوع. ۱

روند و در فايل  کار ميه ها به يکديگر ب  تبديل نوع داده  براي انجامCاين توابع در زبان 
stdlib.hقرار دارند . 

 ()atoi تابع

 .شکل زير استه الگوي آن ب. رود کار ميه  بintegerوع رشته به نوع اين تابع براي تبديل ن
int atoi (const char *s) 

 ()atof تابع

 .شکل زير استه الگوي آن ب. رود کار ميه اين تابع براي تبديل نوع رشته به نوع مميز شناور ب
double atof (const char *s) 

 ()atolتابع 

 .شکل زير استه الگوي آن ب. رود کار ميه  بlong رشته به نوع اين تابع براي تبديل نوع
long atol (const char *s) 

 
 توابع رياضي. ۲

 براي انجام برخي اعمال رياضي مانند محاسبات مثلثاتي و عددي مورد Cاين توابع در زبان 
 . قرار داردmath.hالگوي اغلب آنها در فايل . گيرند استفاده قرار مي

 () sqrtتابع 

 .صورت زير استه كند و الگوي آن ب اين تابع جذر عدد مثبت را محاسبه مي
double sqrt (double x) 

 () powتابع 

 .استصورت زير ه كند و الگوي آن ب اين تابع توانهاي يك مبنا را محاسبه مي
double pow (double x , double y) 

 اين تابع عمل ،ر يا توان منفي يا صفر باشداگر مبنا صف.  استxyنتيجة تابع، عبارت 
  . نخواهد كرد
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 () absتابع 

 ياگر آرگومان اين تابع عدد. رود کار ميه اين تابع براي محاسبة قدرمطلق اعداد صحيح ب
 ، مثبت است و اگر آرگومان تابع مثبت يا صفر باشدي نتيجة حاصل از تابع عدد،منفي باشد
 math.h و نيز فايل stdlib. hالگوي اين تابع در فايل . اهد بود مثبت يا صفر خوينتيجه عدد

 .صورت زير استه وجود دارد و ب
int abs (int x) 

 () fabsتابع 

ه گيرد و الگوي آن ب اين تابع براي محاسبة قدرمطلق اعداد اعشاري مورد استفاده قرار مي
 .صورت زير است

double fabs (double x) 

 () cabsتابع 

 .mathالگوي اين تابع در فايل . رود كار ميه اين تابع براي محاسبة قدرمطلق اعداد موهومي ب

hصورت زير تعريف شده استه ساختمان اعداد موهومي ب.  قرار دارد. 
struct complex { 

double x ; 
double y ; 

 } ; 
 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب

double cabs (struct complex num) 
 () sinتابع 

  .رود و داراي الگوي زير است كار ميه  سينوس زاويه برحسب راديان بةاين تابع براي محاسب
double sinh (double arg) 

 () cosتابع 

صورت ه رود و الگوي آن ب كار ميه اين تابع براي محاسبة كسينوس زاويه برحسب راديان ب
 .زير است

double cos (double arg) 
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 () tanتابع 

رود و الگوي آن  كار ميه باست  كه برحسب راديان يا  تانژانت زاويهةاين تابع براي محاسب
 .صورت زير استه ب

double tan (double arg) 
 () asinتابع 

 .صورت زير استه و الگوي آن برود  يمكار ه سينوس يك عدد ب   آركةاين تابع براي محاسب
double asin (double arg) 

ه  حاصل بة است و نتيج۱ تا -۱كند در بازه  مقاديري كه آرگومان اين تابع قبول مي
 .استπ /۲و  π/۲صورت راديان و در بازه 

 () acosتابع 

صورت زير ه  و الگوي آن بشود يمكسينوس يك عدد استفاده   اين تابع براي محاسبة آرك
   .است

double acos (double arg) 
ه  است و نتيجة حاصل ب۱ تا -۱پذيرد در بازه  را كه آرگومان اين تابع ميمقاديري 

 . استπصورت راديان و در بازه صفر و 

 () atanتابع 

صورت زير ه رود و الگوي آن ب كار ميه تانژانت يك عدد ب  آركةاين تابع براي محاسب
  .تعريف شده است

double atan (double arg) 
 . استπ/2 و π/2-صورت راديان و در بازه ه شوند ب تابع محاسبه مياين با مقاديري كه 

 () atan2تابع 

تانژانت   اولين آرگومان را بر دومين آرگومان تقسيم و آرك،اين تابع دو آرگومان را دريافت
 .صورت زير تعريف شده استه الگوي تابع ب. كند  حاصل را محاسبه ميةنتيج

double atan2 (double y , double x) 
  .كند  را محاسبه ميy/xتانژانت   دارد كه آركx و yاين تابع دو آرگومان، به نامهاي 
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 () sinhتابع 

ه و الگوي آن برود  يمكار ه اين تابع براي محاسبة سينوس هيپربوليك زاويه برحسب راديان ب
 .صورت زير است

double sinh (double arg) 
 () coshتابع 

صورت زير ه رود و الگوي آن ب كار ميه ي محاسبة كسينوس هيپربوليك عدد باين تابع برا
 .است

double cosh (double arg) 
 () tanhتابع 

ه رود و الگوي آن ب كار ميه  تانژانت هيپربوليك زاويه برحسب راديان بةاين تابع براي محاسب
  .صورت زير است

double tanh (double arg) 
 () ceilتابع 

است تر يا مساوي با يك عدد را كه آرگومان آن  ترين عدد صحيح بزرگ ين تابع كوچكا
 .صورت زير استه  الگوي آن ب.كند محاسبه مي

double ceil (double x) 
 () logتابع 

پاية لگاريتم طبيعي عدد  (كند اين تابع لگاريتم طبيعي يك عدد مثبت را محاسبه مي
۷۱۸۲۰۰۰/۲ e =اين تابع به صورت زير استالگوي ).  است . 

double log (double x) 
 () log10تابع 

صورت زير ه الگوي اين تابع ب. كند  اعداد مثبت را محاسبه مي۱۰اين تابع لگاريتم مبناي 
 .است

double log10 (double x) 
 () expتابع 

ه  و الگوي آن بشود يماستفاده )  لگاريتم طبيعيةپاي (eاين تابع براي محاسبة تواني از 
  .صورت زير است

double exp (double arg) 
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 () frexpتابع 

كند كه قسمت  اولين آرگومان را به دو قسمت تبديل مي. اين تابع داراي دو آرگومان است
. صورت توان استه ، و قسمت دوم ب)۱( تا كمتر از يك ۰,۵صورت كسري و در بازه ه اول ب

  .صورت زير استه الگوي تابع ب
double frexp (double num , int *exp) 

ه آورد كه قسمت كسر ب  درميnum=  كسر 2exp *صورت ه  را بnumعدد  frexpتابع 
 .گيرد  قرار ميexpشود و قسمت توان در متغير   عمل توسط تابع برگردانده ميةعنوان نتيج

 () ldexpتابع 
 .صورت زير استه آن بو الگوي  دارداين تابع دو آرگومان 

double ldexp (double num , int exp) 
 . استnum *2expنتيجة تابع فوق عبارت 

 () floorتابع 

 doubleصورت  تر يا مساوي يك عدد را كه به ترين مقدار صحيح كوچك اين تابع بزرگ
 .صورت زير استه كند و الگوي آن ب شود محاسبه مي نمايش داده مي

double floor (double x) 
 () fmodتابع 

اين تابع دو آرگومان دارد كه باقيماندة تقسيم اولين آرگومان را بر آرگومان دوم محاسبه 
 .صورت زير استه الگوي تابع ب. گرداند عنوان نتيجة عمل برمي كند و به مي

double fmod (double x , double y) 
 () modfتابع 

صورت زير ه كند و الگوي آن ب مت صحيح و اعشاري تجزيه مي را به دو قسياين تابع عدد
   .است

double modf (double x , int *y) 
 yگرداند و قسمت صحيح آن در متغير  يم بر را عمل تابعة نتيجxقسمت اعشاري عدد 

 .گيرد قرار مي
 () hypotتابع 

ه كند و الگوي تابع ب  محاسبه ميالزاويه، وتر آن را  قائم اين تابع با داشتن دو ضلع قائم مثلث
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 .صورت زير است
double hypot (double x , double y) 

 . اند الزاويه  دو ضلع قائم مثلث قائمy و xدر الگوي فوق 
 () polyتابع 

 .رود و داراي الگوي زير است كار ميه اي ب اين تابع براي ارزيابي چندجمله
double poly (double x , int n , double C[ ]) 

اي را نگهداري  اي است كه ضرايب چندجمله  آرايهC  و تعداد جملهnدر اين الگو، 
ايي   چندجمله،n = 3عنوان مثال، اگر ه ب. نمايد اي را مشخص مي  چندجملهة درجx .كند مي

 .صورت زير استه شود ب كه ارزيابي مي
C[3]x + C[2]x + C[1]x + C[0] 

  

 توابع كاراكتري. ۳

 تبديل حروف  ووابع كاراكتري براي ورودي ـ خروجي كاراكترها و مقايسة آنها با يكديگر،ت
 . قرار داردctype. hالگوي اين توابع در فايل  .شود يمكوچك و بزرگ به يکديگر استفاده 

 () tolower تابع

تبديل  و آن را به حرف كوچك انگليسي دپذير يمعنوان آرگومان ه اين تابع كاراكتري را ب
 .صورت زير استه الگوي تابع ب. كند مي

int tolower (int ch) 
 () toupper تابع

 و آن را به حرف بزرگ انگليسي تبديل دپذير يمعنوان آرگومان ه اين تابع كاراكتري را ب
. شود  تغييري در آن ايجاد نمي،اگر كاراكتر مورد نظر يكي از حروف بزرگ باشد. كند مي

 .صورت زير استه ع بالگوي اين تاب
int toupper (int ch) 

 () isalnum تابع

 z تا aكدام از حروف  اگر اين كاراكتر هيچ. گيرد عنوان آرگومان ميه اين تابع كاراكتري را ب
)A تا Z ( ازصورت نتيجة برگردانده شده   در غير اين؛گرداند  صفر برمي، نباشد۹ تا ۰يا ارقام 
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 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. اهد بوداين تابع غير از صفر خو
int isalnum (int ch) 

 () isalpha تابع

دهد كه اين كاراكتر از   و تشخيص ميدپذير يمعنوان آرگومان ه اين تابع كاراكتري را ب
 حاصل ة نتيج،اگر اين كاراكتر يكي از اين حروف نباشد.  هست يا نهZ تا A يا z تا aحروف 

 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. صورت صفر نيست  در غير اين است؛صفراز تابع عدد 
int isalpha (int ch) 

 () isascii  تابع

دهد كه آيا اين كاراكتر در   و تشخيص ميدپذير يمعنوان آرگومان ه اين تابع كاراكتري را ب
رابر با صفر وگرنه  حاصل از تابع بةاگر چنين نباشد نتيج.  هست يا خيرOx7fبازة صفر تا 

 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. غير از صفر خواهد بود
int isascii (int ch) 

 () isdigit تابع

دهد كه آيا اين كاراكتر يكي از   و تشخيص ميدپذير يمعنوان آرگومان  اين تابع كاراكتري را به
 نتيجة حاصل از ، نباشد۹صفر تا اگر اين كاراكتر يكي از ارقام .  هست يا خير۹ارقام صفر تا 

 .صورت زير استه الگوي تابع ب. تابع صفر وگرنه غير از صفر خواهد بود
int isdigit (int ch) 

 () islower تابع

دهد كه آيا اين كاراكتر يكي از  خواند و تشخيص مي يماين تابع كاراكتري را از ورودي 
 مورد نظر يكي از حروف كوچك اگر كاراكتر. حروف كوچك انگليسي هست يا خير

ه الگوي اين تابع ب. انگليسي نباشد حاصل كار تابع صفر وگرنه غير از صفر خواهد بود
 .صورت زير است

int islower (int ch) 
 () ispunct تابع

دهد كه آيا اين كاراكتر يكي   و تشخيص ميدپذير يمعنوان آرگومان ه اين تابع كاراكتري را ب
 اگر نباشد حاصل كار تابع عدد .ي ويرايش مثل كاما، نقطه و غيره هست يا خيراز كاراكترها

 .صورت زير استه الگوي تابع ب. صفر وگرنه غير از صفر خواهد بود
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int ispunct (int ch) 
 () isspace تابع

ز كند كه آيا اين كاراكتر يكي ا  و مشخص ميدپذير يمعنوان آرگومان ه اين تابع كاراكتري را ب
، horizontal tab ،vertical tab ،form feed ،carriage return كاراكترهاي فضاي خالي يا

new line صورت مخالف   در غير اين.هست يا خير و اگر نباشد، حاصل كار تابع صفر است
 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. صفر خواهد بود

int isspace (int ch) 
 () isupper تابع

دهد كه آيا اين كاراكتر از   و تشخيص ميدپذير يمعنوان آرگومان ه ع كاراكتري را باين تاب
 كار تابع صفر است و در اگر نباشد حاصل. هست يا خير) Z تا A(حروف بزرگ انگليسي 

 .صورت زير استه الگوي تابع ب. صورت مخالف صفر خواهد بود غير اين
int isupper (int ch) 

  

 اي توابع رشته. ۴

كار ه اي در رشتة ديگر ب   اين توابع معموالً براي مقايسه و جستجوي كاراكترها يا رشته
 . قرار دارد"string. h"اي در فايل  الگوي توابع رشته. روند مي

 () strset تابع

 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. كند اين تابع محتويات رشته را با كاراكتر پر مي
strset (str , ’x’) ; 

 .كند  پر ميx را با str ةاين تابع رشت

 () strnset تابع

ه الگوي اين تابع ب. كند يم را به تعداد دفعات مشخصي در رشته كپي ياين تابع كاراكتر
  .صورت زير است

char *strnset (char *str , char ch , singned count) 
. ين تابع بايد در آن رشته عمل نمايدكند كه ا اي اشاره مي  به رشتهstrدر الگوي فوق، 

ch كاراكتري است كه به تعداد countمورد نظر كپي شودة بار بايد در رشت  . 
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 () memchr تابع

اگر اين . كند اين تابع كاراكتري را در آرايه جستجو و محل اولين وقوع آن را مشخص مي
دهد وگرنه كاراكتر تهي را  قرار ميگر كاراكتري   شمارة آن محل را در اشاره،كاراكتر پيدا شد

 .صورت زير استه الگوي تابع ب. كند گر منظور مي در اشاره
void *memchr (const void *buffer , int ch , unsigned count) 

كند كه عمل جستجو بايد در آن انجام شود  اي اشاره مي  به آرايهbufferدر الگوي فوق 
 محلي را در آرايه count. شود كه بايد در آرايه جستجو كند  كاراكتري را مشخص ميchو 

 .كند كه عمل جستجو بايد از ابتداي آرايه تا آن محل انجام شود مشخص مي

 () memcpy تابع

 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. كند  ديگر كپي ميةاين تابع قسمتي از آرايه را در آراي
void *memcpy (void *to , const void *from , unsigned count) 

اي كه كاراكترهاي مورد  آرايه( منبع ةگري است كه به آراي  اشارهfromدر الگوي فوق، 
اي كه كاراكترها بايد به  آرايه( مقصد ةگري است كه به آراي  اشارهtoو ) نظر در آنجا قرار دارند

 countآرگومان با شوند تعداد كاراكترهايي كه بايد كپي . كند اشاره مي) آنجا كپي شوند
 باشد، ، كاراكتر آرايه۱۰ يعني اولين ، ۱۰ برابر با count مثال، اگر يراب. شود مشخص مي

fromة بايد به ده محل اول آراي toطور كه از الگوي اين تابع پيداست اين  همان.  كپي شوند
كرده  ه آن اشاره مي بtoكند كه  اي اشاره مي  است كه پس از مقايسه به آرايهيگر تابع اشاره

 .است

 () memmove تابع

تفاوت آن با تابع . كند  ديگر كپي مية به آراييا اين تابع تعدادي از كاراكترها را از آرايه
memcpy  در اين است كه اگر در تابعmemcpy عمل ،دو آرايه روي هم قرار گرفته باشند 

الگوي اين . شود درستي انجام مي   عمل كپي بهmemmoveشود، ولي در تابع  كپي انجام نمي
 .صورت زير استه تابع ب

void *memmove (void *to const void *from , unsigned count) 
كند   به آن اشاره ميtoاي كه  كند آراية منبع و آرايه  به آن اشاره ميfromاي كه  آرايه

 مقصد ة منبع به آرايةرايكند كه چه تعداد كاراكتر از آ  مشخص ميcount. آراية مقصد است
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 .كپي شوند

 () memset تابع

 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. كند اين تابع كاراكتري را در چند عنصر آرايه كپي مي
void *memset (void *buf , int ch , unsigned count) 

 آن انجام كند كه عمل كپي بايد در اي اشاره مي  به آرايهbufگر  در الگوي فوق اشاره
كند كه   مشخص ميcount .كند كه بايد در آرايه كپي شود  به كاراكتري اشاره ميchشود و 
اين تابع معموالً براي . كپي گردد) با شروع از اولين محل( بايد در چند عنصر آرايه chكاراكتر 

 .شود ها استفاده مي  آرايهةدهي اولي ارزش

 () strcspn تابع

كند و اولين محل از اين رشته را كه حتي يكي   ديگر جستجو ميةا در رشتاي ر اين تابع رشته
. گرداند عنوان نتيجة عمل برميه از كاراكترهاي رشتة مورد جستجو در آن محل باشند، ب

 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب
int strcspn (const *str1 const *str2) 

  كه با هركدام ازstr1ل اولين كاراكتر در رشتة شود و مح  جستجو ميstr1 در str2که در آن 
 .گرداند يم بر را برابر باشد، نتيجة عمل تابعstr2كاراكترهاي 

 () strerror تابع

نوع پيام . شود تا بتوان در اثر بروز خطايي در برنامه پيام خطايي صادر كرد اين تابع موجب مي
 .صورت زير استه  بالگوي اين تابع. نويس است خطا در اختيار برنامه

char *strerror (char *str) 
 () strlwrتابع 

 و كلية حروف بزرگ آن را به كوچك تبديل دپذير يمعنوان آرگومان ه اي را ب اين تابع رشته
 . زير است آن به صورت الگوي.كند مي

char *strlwr (char *str) 
 حروف بزرگ موجود در آن بايد كند كه كلية اي اشاره مي  به رشتهstrدر الگوي فوق، 

  .به حروف كوچك تبديل گردند
 () strncat تابع

كند و سپس رشتة نتيجه را به  اين تابع قسمتي از رشته را به انتهاي رشتة ديگر الحاق مي
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 .صورت زير استه الگوي تابع ب. دکن  كاراكتر تهي ختم مي
char * strncat (char *str1, const char *str2 , unsigned count) 

 بايد به str2كند كه از رشتة   تعداد كاراكترهايي را مشخص ميcountکه در الگوي فوق، 
  . الحاق شودstr1رشتة 
 () strncmp تابع

اي از يك  رشته( كند  اين تابع تعداد مشخصي از كاراكترهاي دو رشته را با يكديگر مقايسه مي
 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب). دکن ميمقايسه اي از رشتة ديگر  رشته را با زيررشته

int strncmp (const *str , const char *str , unsigned count) 
 با شروع از ابتداي str2 و str1 كاراكتر، از دو رشتة countدر الگوي فوق به تعداد 

  .گرداند يم عمل برةعنوان نتيجه  و يك عدد صحيح بشوند ي مها با يكديگر مقايسه رشته
 

 () strncpy تابع

الگوي اين تابع . كند  ديگر كپي مييا اين تابع تعداد مشخصي از كاراكترهاي رشته را در رشته
  .صورت زير استه ب

char *strncpy (char *str1 , const char *str2 , unsigned count) 
 با شروع از ابتداي str1  در رشتهstr2 كاراكتر از رشتة countدر الگوي فوق، به تعداد 

 count وجود دارند كمتر از مقدار str2اگر تعداد كاراكترهايي كه در . شوند ها كپي مي رشته
 .شوند  كپي ميstr1باشند، به تعداد الزم كاراكتر تهي در انتهاي 

 () strrchr تابع

 رشته پيدا  آنراين تابع كاراكتري را در رشته جستجو و محل آخرين وقوع اين كاراكتر را د
گر قرار   كاراكتر تهي در اشاره،اگر اين كاراكتر پيدا نشود. دهد گر نسبت مي  و به اشارهندك يم

 .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. خواهد گرفت
char *strrchr (const char *str , int ch) 

 () strspn تابع

باعث برگشت طول زيررشتة حاوي همة كند و  اي را در رشتة ديگر جستجو مي اين تابع رشته
  .صورت زير استه الگوي اين تابع ب. شود كاراكترهاي رشتة مورد جستجو مي

unsigned strspn (const char *str1 , const char *str2) 
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 str2شود و  اي است كه عمل جستجو در آن انجام مي  رشتهstr1در الگوي فوق، 
  .گردد جستجو str1اي كه بايد در  رشته
 () strrev تابع

كند و   يعني كاراكتر ابتدا را به انتهاي آن منتقل مي؛كند اين تابع كاراكترهاي رشته را معكوس مي
  .دهد اين عمل را براي كلية كاراكترها انجام مي

char *strrev (char *str) 
 () struper تابع

الگوي تابع . كند بزرگ تبديل مياين تابع در رشتة كاراكتري، كلية حروف كوچك را به حروف 
  .صورت زير استه ب

char *struper (char *str) 
كند كه حروف كوچك موجود در آن بايد به  اي اشاره مي  به رشتهstrدر الگوي فوق 

 .حروف بزرگ تبديل شود
 

  پوياة حافظ توابع تخصيص. ۵

ك باقي و اجراي بلةه و تا خاتمها در حين ورود به بلوك ايجاد شد متغيرهاي معمولي و آرايه
از سيستم حافظه اخذ ) نه شروع اجراي برنامه(گاهي الزم است در حين اجراي برنامه . مانند مي

به چنين روش اخذ حافظه، . گردد و در موقع مناسبي اين حافظه به سيستم برگردانده شود
 .ست توابعي براي اين منظور فراهم شده اCدر . دنيتخصيص حافظة پويا گو

 () free تابع

الگوي تابع در . شود تا حافظة اخذ شده از سيستم به آن بازگردانده شود اين تابع موجب مي
 .شکل زير استه  قرار دارد و ب"stdlib. h"فايل 

void free (void *) 
گر آن محل از حافظه به اين تابع داده  براي بازگشت حافظه به سيستم كافي است اشاره

  . شود

 () callocبع تا

رود و داراي الگوي زير   كار ميه اين تابع براي اخذ حافظه از سيستم در حين اجراي برنامه ب
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  .است
void *calloc (unsigned unm , unsigned size) 

اي كه اين تابع در اختيار  مقدار حافظه. قرار دارد stdlib. h الگوي اين تابع در فايل
 لذا از اين تابع معموالً جهت اخذ حافظة . استsize * num هد، برابر باد كننده قرار مي استفاده

استفاده ) باشد sizeعنصر كه هر عنصر آن داراي طولي برابر با  numشامل (الزم براي آرايه 
گيرد در  كننده قرار مي اين تابع در اختيار استفادهبا اي كه  آدرس اولين بايت حافظه. گردد مي

گر تهي باشد به معني تخصيص نيافتن اين حافظه  اگر اين اشاره. شود ده ميگر قرار دا اشاره
). دليل نبودن حافظة خالي به اندازة مورد نياز باشده عدم تخصيص حافظه ممكن است ب(است 

گر فوق تست شود تا از تخصيص  حتماً اشاره calloc شود كه پس از استفاده از تابع توصيه مي
  .دحافظه اطمينان حاصل گرد

 () mallocتابع 

 و داراي الگوي زير رود يمكار ه  ب،اين تابع براي اخذ حافظه از سيستم، در حين اجراي برنامه
 .است

void *malloc (unsigned size) 
اي كه اين تابع از سيستم اخذ  ميزان حافظه. قرار دارد "stdio. h"الگوي اين تابع در فايل 

 mallocتابع با  گرفته شده از سيستم ةآدرس حافظ. گردد  ميمشخص size آرگومان کند با يم
 بدين معني است كه حافظة الزم ،باشد (0\)گر تهي  اگر اين اشاره. گيرد گر قرار مي در اشاره

  .تخصيص نيافته است
 () reallocتابع 

كار ه ب ،malloc مثل ،توابع تخصيص حافظهبا اين تابع براي تغيير ميزان حافظة اختصاص يافته 
 .قرار دارد "stdlib. h"صورت زير است و در فايل ه الگوي اين تابع ب. رود مي

*realloc (void *ptr , unsigned size) 
گر به آن حافظه و همچنين اندازة  براي تغيير ميزان حافظة تخصيص يافته، تنها ذكر اشاره

 جديد حافظه ممكن است كمتر ميزان. عنوان آرگومان اين تابع كافي استه جديد اين حافظه ب
 در حافظة تخصيص يافتة قبلي از  موجوداطالعات. و يا بيشتر از حافظة تخصيص يافته باشد

گر قرار  پس از اخذ حافظه از سيستم، آدرس آن را در اشاره realloc تابع. بين نخواهند رفت
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  .يافته استگر تهي باشد، بدين معني است كه حافظه تخصيص ن اگر اين اشاره. دهد مي
  

 توابع گرافيکي . ۶

اما با توجه به کاربردهاي . توابع گرافيکي در نظر گرفته نشده است ansi استاندارد Cدر زبان 
، که الگوي آنها در  راCتر در نرم افزار توربو   متداول آنها، تعدادي از توابع گرافيکي مهم

  .ميکن ي ميبررس قرار دارند، graphics.hکتابخانه 
   clreol() بعتا

نما تا انتهاي خط جاري از   شود که اطالعات خط جاري از محل فعلي مکان اين تابع موجب مي
  . شکل زير استه الگوي آن ب. چپ به راست پاک شود

void  clreol()  
 ()deline تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. شود که يک خط حذف شود اين تابع موجب مي
void delline() 

 ()insline ابعت

شود که يک خط خالي زير خطي که مکان نما روي آن قرار دارد ايجاد  اين تابع موجب مي
  .شکل زير استه الگوي آن ب.  خطوط نيز يک سطر به سمت پايين حرکت کنندةشود و بقي

void insline() 
 ()gotoxy تابع

 فعال قرار ةدر محل ديگري از پنجرنما را   شود که در محيط متن بتوان مکان اين تابع موجب مي
   .کند نما را تعيين مي   مختصات جديد مکانy و xشکل زير است که در آن ه الگوي آن ب. داد

void gotoxy(int x , int y)  
  ()moveto تابع

دهد و الگوي آن   انتقال ميy و xنما را به محلي با مختصات  اين تابع در محيط گرافيک، مکان
  .ر استشکل زيه ب

void far moveto(int x , int y) 
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 ()gety و ()getx تابع

ه گردانند و الگوي آنها ب  گرافيکي برميةنما را روي صفح  اين دو تابع مختصات جاري مکان
   .شکل زير است

int far getx(void) 
int far gety(void) 

  ()wherey و ()wherex تابع
. گرداند  موجود برميةنما را نسبت به پنجر  ات جاري مکاناين دو تابع در محيط متن، مختص

   .شکل زير استه الگوي آنها ب
int wherex(void) 
int wherey(void) 

 ()gettext تابع

شکل زير ه الگوي آن ب. رود يمکار ه اين تابع براي کپي کردن متن از صفحه نمايش به بافر ب
  .است

int gettext(int left , int top , int right , int bottom , void *buffer)  
.  سمت چپ باال و سمت راست پايين بايد مشخص گرددةدر اين تابع مختصات گوش

براي نگهداري متن استفاده  وکند  اي از حافظه اشاره مي  گري است که به ناحيه  بافر اشاره
  .شود مي
   ()puttext تابع

شکل زير ه الگوي آن ب. رود يمکار ه ر به صفحه نمايش باين تابع براي کپي کردن متن از باف
  .است

int puttext(int left , int top , int right , int bottom , void *buffer)  
 ()movetext تابع

. شود  تصوير به قسمت ديگري استفاده ميةاين تابع براي کپي کردن متن از قسمت صفح
  .شکل زير استه الگوي آن ب

int pettext(int left , int top , int right , int bottom , int newleft , newtop)  
 ()window تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. کند  متن با ابعاد مشخص شده را فعال ميةاين تابع پنجر



 Cشرفتة ي پيساز برنامه   ۲۷۴
 

void window(int left , int top , int right , int bottom) 
 ()textcolor تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. کند نگ متن را مشخص مياين تابع ر
void textcolor(int color)  

  .راست را دا۱۵آرگومان اين تابع مقادير صفر تا 
 ()textbackground تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. شود کار برده ميه  متن بةاين تابع براي تعيين رنگ زمين
void textbackground(int color) 

  .راست را دا۶آرگومان اين تابع مقادير صفر تا 
 ()textmode تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. رود کار ميه اين تابع براي تغيير حالت صفحه تصوير ب
void textmode(int mode) 

  .راست را دا7,3,2,1,0آرگومان اين تابع مقادير 
 ()initgraph تابع

انداز گرافيکي را فعال    و راهرود يمکار ه  حالت گرافيکي بةدهند  اين تابع براي تعيين تطبيق
الگوي آن . تواند اجرا شود در واقع پيش از اجراي اين دستور هيچ تابع گرافيکي نمي. کند مي

  .شکل زير استه ب
void far initgraph(int far *driver , int far *mode , char far *path) 

آرگومان . کند  عمل مي به طور خودکار ،د صفر منظور شود عدdriverاگر آرگومان 
modeکند  حالت تصوير را تعيين مي .path کند نيز مسير راه انداز را مشخص مي.  
 ()setbkcolor تابع

شکل زير ه  و الگوي آن برود يمکار ه گرافيک ب حالتاين تابع براي تعيين رنگ زمينه در 
  .است

void far setbkcolor(int color) 
 ()setpalette تابع

  .شکل زير استه شود و الگوي آن ب اين تابع براي تغيير جعبه رنگ استفاده مي
void far setpalette(int index , int color) 

  



  ۲۷۵   يليمطالب تکم: ۱۱فصل 
  

 ()closegraph تابع

شکل زير ه شود و الگوي آن ب اين تابع براي پايان دادن به حالت تصويري گرافيکي استفاده مي
  .است

void far closegraph() 
 ()restorecrmode تابع

الگوي . گرداند  گرافيکي را به حالت اول برميةدهند  دهد و تطبيق اين تابع برنامه را خاتمه مي
  .شکل زير استه آن ب

void far restorecrmode() 
  ()putpixel تابع

شکل زير ه الگوي آن ب.  مي نويسدy و xاين تابع رنگ مشخص شده را به محل تعيين شده با 
  .است

void far putpixel(int x , int y , int color)  
  ()line تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. کند  ديگر رسم ميةاي به نقط   از نقطهياين تابع خط
void far line(int startx , int starty , int endx , int endy)  

  ()lineto تابع
  .شکل زير استه الگوي آن ب. کند  ديگر رسم ميةمکان جاري به نقط از ياين تابع خط

void far lineto(int x , int y)  
 ()circle تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. کند  با مرکز و شعاع مشخص رسم مييا اين تابع دايره
void circle(int x , int y , int radius) 

  ()ellips تابع
. کند  با رنگ جاري رسم ميyradius و xradius و دو شعاع y و x به مرکز يا اين تابع بيضي

  .شکل زير استه الگوي آن ب
void far ellipse(int x , int y , int start , int end , int xradius , int yradius) 

در . دهد  آغاز و پايان بيضي را بر حسب درجه نشان ميend و startدر اين الگو 
  .شود شکل کامل نمايش داده ميه  بيضي ب، باشد360که اولي صفر و دومي  صورتي



 Cشرفتة ي پيساز برنامه   ۲۷۶
 

  ()drawpoly تابع
  .شکل زير استه کند و الگوي آن ب اين تابع با استفاده از رنگ جاري چندضلعي رسم مي

void far drawpoly(int numpoints , int far *points) 
. کند هاي چندضلعي را تعيين مي   تعداد گوشهnumpointsدر اين الگو آرگومان 

  .کند  به آن اشاره ميpointsشود که اشاره گر   در نظر گرفته مييا ها در آرايه  مختصات گوشه
 ()floodfill تابع

ه الگوي آن ب. شود  بسته با رنگ مشخص از اين تابع استفاده مييبراي پر کردن شکل
  .شکل زير است

void floodfill(int x , int y , int bordercolor) 
  .اي در درون شکل مورد نظر است   مختصات نقطهy و xدر اين تابع 

 ()setfillstyle تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. دهد  پر کردن شکل را تغيير ميةاين تابع شيو
void far setfillstyle(int pattern , int color) 

  .داراسترا  ۱۲ مقادير صفر تا patternدر اين الگو 
  ()outtext تابع

  .شکل زير استه الگوي آن ب. شود اين تابع براي نمايش متن در حالت گرافيکي استفاده مي
void far outtext(char *str) 

  .دهد  مشخص شده در محل جاري مکان نما نمايش ميstr که با  رااي  اين تابع رشته
  ()outtextxy تابع

 از اين تابع استفاده y و x گرافيکي در محل خاصي با مختصات براي نشان دادن متن در حالت
  .شکل زير استه الگوي آن ب. شود مي

void far outtext(int x , int y , char *str) 
  ()settextstyle تابع

شود و   فونت و نوع نگارش افقي و عمودي استفاده ميةاين تابع براي انتخاب نوع فونت، انداز
  .ل زير استشکه الگوي آن ب

void far settextstyle(int font , int direction , int charsize) 
 مقادير صفر charsize و ۱ مقادير صفر و direction، ۴مقادير صفر تا  fontدر اين الگو 



  ۲۷۷   يليمطالب تکم: ۱۱فصل 
  

  .نديدارا را ۱۰تا 
 ()getimage تابع

به بافر استفاده  گرافيک با مختصات مشخص ةاين تابع براي کپي کردن يک ناحيه از پنجر
  .شکل زير استه الگوي آن ب. شود مي

void far getimage(int left , int top, int right , int bottom , void far *buf) 
  ()putimage تابع

 در getimage با تابع هاي گرافيکي که قبالً  اين تابع براي نمايش دادن محتواي يک بافر از داده
  .شکل زير استه الگوي آن ب. رود ميکار ه آن ذخيره شده ب

void far getimage(int left , int top, void far *buf , int op) 
کند   نمايش تعيين مية ظاهر شدن تصوير را روي صفحة نحوopدر اين الگو، آرگومان 

  . را داراست ۴و مقادير صفر تا 
  ()imagesize تابع
شکل زير ه الگوي آن ب. رداندگ يم اين تابع بر رااده شده دة بافر برحسب بايت براي ناحيةانداز
  .است

void far getimage(int left , int top, int right , int bottom) 
  ()arc تابع

 و نيز شعاع y و x فرضي با مختصات مرکز ة در امتداد داير راend تا startاين تابع کماني از 
radiusزير استشکله کند و الگوي آن ب  رسم مي .  

void far arc(int x , int y , int star , int end , int radius) 
  ()bar تابع

شکل ه الگوي آن ب. دکن  مستطيل شکل رسم و با رنگ و الگوي جاري پر مييا اين تابع ميله
  .زير است

void far bar(int left , int top , int right , int bottom) 
 ()bar3d تابع

 پيکسل رسم و با رنگ و depth ة سه بعدي به عمق آن با انداز و مستطيل شکليا بع ميلهاين تا
  .شکل زير استه الگوي آن ب. کند ميالگوي جاري پر 

void far bar3d(int left , int top , int right , int bottom , int depth , int topflag) 



 Cشرفتة ي پيساز برنامه   ۲۷۸
 

 ()getcolor تابع

  .شکل زير استه گرداند و الگوي آن ب م را برمياين تابع رنگ جاري براي رس
int far getcolor(void) 

 



 هاييپاسخ خودآزما

  ۱ييخودآزما
١.  

 Integer . مجاز است
 19- '.-'کتر غيرمجاز اود کارجدليل وه مجاز نيست، ب
 Lesson four .کتر غيرمجاز فاصلهاود کارجدليل وه مجاز نيست، ب

 Unit_25 .مجاز است
 define . کليدي بودنةدليل کلمه مجاز نيست، ب

 Loop2 .مجاز است
 Star565void .مجاز است

 ?Please .'؟'کتر غير مجاز اود کارجدليل وه مجاز نيست، ب
 Payam_noor .مجاز است

 + +C .'+'کتر غير مجاز اود کارجدليل وه مجاز نيست، ب
 #S .'#'کتر غير مجاز اود کارجدليل وه مجاز نيست، ب
 $Five .'$'کتر غير مجاز اود کارجدليل وه مجاز نيست، ب

  
 Cكند كه كتابخانه مربوط به توابع ورودي و خروجي زبان  ه اعالن ميخط اول برنام. ۲

. آکوالد باز شروع تابع است. خط بعد نام تابع اصلي است. براي دستيابي به توابع آن آماده شود
 يهاسه خط بعد دستور. اند  برنامه از نوع عدد صحيح تعريف شدهS وxدر خط بعد متغيرهاي 

چاپ آن در   وS مساحت درمتغير ة، محاسبx متغيرةدهي اولياصلي برنامه است که مقدار
 .آکوالد بسته پايان تابع اصلي است. شود يرا شامل مخروجي 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٢٨٠
 

بايد مشخص باشد که هر چيز ديگري .  به معناي درستي محاسبه،تماميت يا جامعيت. ٣
  .معني است شود اگر در درسـتي اجراي برنامه نقشي نداشته باشد بي که به برنامه افزوده مي

صورت  در اين. کيد بر اهميت منطقي آن استأ به معناي خوانا بودن برنامه با ت،وضوح
  .پذير خواهد بود نويس ديگر امکان تعقيب منطق برنامه بدون نياز به تشريح براي هر برنامه

 از جمله  وشود  که معموالً با آسان نوشتن آن حفظ مي، وضوح و درستي برنامه،سادگي
  .ندا  مرتبط با شکل برنامهيهاموضوع

  .برد يرا باال موري کار حافظه   سرعت اجرا و بهره که،کارآيي
ها تجزيه  اي از زيربرنامه ها به مجموعه  بسياري از برنامه.اي بودن ماژوالر يا پيمانه

  .دهد اين کار امکان تغييرات آتي برنامه را افزايش مي. شوند يم
ها به درستي  شود که با مقادير مختلف داده يمايي استفاده  در برنامه از پارامتره.عموميت

  .کار کند
  
  رترن، کوبول، بيسيک وپاسکال، ف: زبان سطح باال. ٤

  زبان ماشين و اسمبلي: زبان سطح پايين
   .Cزبان : زبان سطح مياني

  

  ۲ ييخودآزما
۱.  

#include <stdio.h> 
#define p 3.1415 
main() 

{ 
 float R , s ; 
 scanf("%f ", &R); 
 s = p * R * R ; 
 printf("%f ", s) ; 

} 
 ي معرفdefineک است و مقدار آن با دستور ي سمبولياز ثابتها p ه برنامني ادر .حيتوض



  ٢٨١ها   ييپاسخ خودآزما
  

 يره از وروديسپس شعاع دا.  استيز مساحت آن از نوع اعشاريره و نيشعاع دا. شود يم
 ي به شکل اعشارsت مساحت يهادر ن. شود ي ضرب مpشود و دو بار در عدد  يخوانده م
  .شود يچاپ م

  
٢.  

#include <stdio.h> 
main() 

{ 
 char ch ; 
 scanf("%c ", ch); 
 printf("%d ", ch) ; 

} 
 ي براd% خواندن کاراکتر و ي براc% فرمت ين برنامه از کاراکترهاي در ا.حيتوض

 خوانده و به يز ورود به شکل کاراکتر اchر يمتغ. ح استفاده شده استينوشتن اعداد صح
  .شود ي چاپ مي در خروجيصورت کد اسک

  
٣.  

include <stdio.h> 
main() 

{ 
 unsigned int k ; 
 float y = 1 ; 
 for(k = 2 ; k<= 100 ; + + k) 
 y = y + 1/k ; 
 printf("%f ", y) ; 

} 
 ١٠٠ تر از مثبت و کوچکح ير صحير شمارنده است و مقاديمتغه،  برنامني ا در.حيتوض
 intاستفاده از نوع (ف شده است ي تعرunsignedا يلذا از نوع بدون عالمت . شود يرا شامل م

  ). هم مجاز استshortز يو ن
  
٤.  

#include<math.h> 
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#include<stdio.h> 
main() 

 { 
float a , b , c , d , x1 , x2 , delta ; 
scanf("%f %f %f ",&a , &b , &c); 
delta = b * b – 4 * a * c ; 
if (delta<0) 

 printf(" no root) ; 
else 

 { 
d = sqrt(delta) ; 
x1 = (-b+d) / (2*a) ; 
x2 =(-b-d) / (2*a) ; 
printf("\n%f %f ", x1 , x2) ; 

 } 
 } 

 است که جذر آرگومان cش فرض شده در زبان ي تابع از پsqrt در برنامة باال .حيتوض
 است، ”math.h“ن تابع جزء کتابخانة يا. گرداند برمي) است deltaر ينجا متغيکه در ا(خود را 

  . قرار گرفته استinclude#لذا در خط اول با دستور 
  
 ch در متغير يك بايتي 12-ابتدا باينري معادل . شود  مي244خروجي برنامه عدد . ٥

 .شود ريخته مي
(12) 10 = (00001100)2 

  .گيريم  مي2  متمم12+ از باينري 12- دست آوردن ه براي ب
(-12) = (11110100)2 

 بدون عالمت فرض ي عدد1110100 ة بدون عالمت است پس رشتي متغيرchچون 
   .شود مي

(11110100) = (128 + 64 + 32 + 16 + 4) = 244 
چاپ ) d%به دليل (صورت عدد صحيح ه  بch نيز محتواي متغير printfدر دستور 

  .شود مي
  
شود كه حاصل در يك   مي400 برابر 4*100 مقدار. شود ي م144خروجي برنامه عدد . ٦

 در دو بايت به 400معادل عدد . گيرد و حداقل دو بايت جا نياز دارد  جانميCبايت متغير 



  ٢٨٣ها   ييپاسخ خودآزما
  

  . شكل زير است
1001 0000 0000 0001 

 0000 1001 يعني 400 تنها يك بايت است فقط بايت سمت راست Cچون متغير 
 گردد و داريم  ذخيره مي

1001 0000 → بدون عالمت   → 128 + 16 = 144 
 

 ۳ ييخودآزما

١.  
# include < stdio. h> 
main () 

{ 
printf ("Payam noor university \n") ; 
puts ("Payam noor university ") ; 

} 
  . بيشتر استputsها در خروجي، سرعت تابع   براي چاپ رشته.توضيح

  
٢ . 

# include < stdio. h> 
main () 

{ 
 char ch ; 
 ch = getchar() ; 
 putchar(ch + 1) ; 

} 
  
٣.  

# include < stdio. h> 
main () 

{ 
int m1 = 54 ; 
float m2 = 29. 4 ; 
char m3 = ’h’ ; 
printf ("\n m1 = %d , m2 = %f , m3 = %c , m1 , m2 , m3) ; 
printf ("\n address of m3 is:  %p" , &m3) ; 

} 
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 خروجي برنامه
m1 = 54 , m2 = 29.400000 , m3 = h 
address of m3 is:  B8F4 

 
 ،عدد صحيح عالمتدار d%.  اين برنامه جهت آشنايي با كاراكترهاي فرمت است.توضيح

%f ،عدد اعشاري با شش رقم اعشار %c کاراکتر و %pکند  آدرس متغير را چاپ مي.  
 
٤. 

 خروجي برنامه
x1 = 2.000000e + 04 
x2 = 2.000000E + 04 
x3 = 2e + 04 

 
  . دهد  اين برنامه شکلهاي مختلف نمايي يا علمي را نمايش مي.توضيح

 
٥. 

 خروجي برنامه
123.456000  
123.456  
123.46 

  
 اين برنامه شکلهاي مختلف اعشاري با در نظر گرفتن طول ميدان را نمايش .توضيح

ر، دومين داده با سه رقم اعشار و سومين اولين داده به شکل کامل و با شش رقم اعشا. دهد مي
  . گرد شده است۲تر يعني  دليل طول ميدان کوچکه داده ب

 
. ميدهصورت اعشاري باشد بايد تبديل نوع انجام ه خواهيم حاصل تقسيم ب چون مي. ٦

استفاده از (دهيم   را در داخل پرانتز قرار ميfloatبنابراين قبل از تقسيم، نوع اعشاري يعني 
cast .( در اين برنامه سه متغير صحيحa , b , cشوند و   از ورودي خوانده ميaverage ميانگين 

  .سه عدد است
# include < stdio. H> 
main () 



  ٢٨٥ها   ييپاسخ خودآزما
  

{ 
int a , b , c ; 
float average ; 
printf (“\n Enter three integer numbers:  “) ; 
scanf (“%d%d%d” , &a , &b , &c) ; 
average = (float) (a + b + c)/3 ; 
printf (“\n average = %f” , average) ; 

} 
  
٧.  

# include < stdio. h> 
main () 

{ 
int x , y ; 
printf ("\n Enter two integer numbers:  ") ; 
scanf ("%d%d" , &x , &y) ; 
printf ("\n before change:  x = %d , y = %d" , x , y) ; 
x = x + y ; 
y = x - y ; 
x = x - y ; 
printf ("\n after change:  x = %d , y = %d" , x , y) ; 

} 
 خروجي برنامه

Enter two integer numbers:  12 15 
before change:  x = 12 , y = 15 
after change:  x = 15 , y = 12 

 
جا كردن محتويات دو متغير بدون استفاده از متغير سوم، آن دو متغير  ه براي جاب.توضيح

جايي صورت  ه، اين جابسپس با عمل تفريق. دهيم  در يكي از آنها قرار ميم ويکن يمرا جمع 
 قرار x است در ٢٧ كه برابر با x + y ، باشدy = 15 و x = 12عنوان مثال اگر  به. گيرد  مي
. دهيم  قرار ميy را در ۱۲و حاصل آن يعني ) ٢٧-١٥(كنيم   را كم ميy مقدار xاز اين . گيرد مي

  .دهيم ر مي قراx را در ۱۵و حاصل آن يعني ) ٢٧-١٢(كنيم   كم ميx را از yسپس 
 
٨ . 

# include < stdio. h> 
main () 
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{ 
int days , years , months , weeks ; 
printf (" Enter your age in days:  ") ; 
scanf ("%d" , &days) ; 
years = days / 365 ; 
days % = 365 ; 
months = days /30 ; 
weeks = days / 7 ; 
days % = 7 ; 
printf ("\nyour age is:  %d years , %d months , %d weeks , %d days." years , 

months , weeks , days) ; 
} 

براي .  تقسيم استفاده شده استة در اين برنامه، از تقسيم صحيح و باقيماند.توضيح
دست آوردن روزهاي  براي به.  تقسيم كرد٣٦٥دست آوردن سال، بايد تعداد روزها را بر  به

. دست آورد  به٣٦٥ تعداد كل روزها را نسبت به ة، بايد باقيماند) تبديل به سالپس از(باقيمانده 
 سن daysدر اين برنامه، . رود كار ميه  تعداد ماه، هفته و روز نيز بةاين روند براي محاسب

روزهاي .  تعداد هفته استweeks تعداد ماه و months تعداد سال، yearsبرحسب روز، 
 .گيرد  قرار ميdaysباقيمانده نيز در 

  

 ۴ ييخودآزما

١.  
 # include <stdio. h> 
main () 

{ 
float x ; 
scanf ("%f" , &x) ; 
if (x<0) x = -x ; 

printf ("%f" , x) ; 
} 
 

صورت صحيح ه  تقسيم ب، نوشته نشود(float) عبارت 5 اگر قبل از ،برنامهن يدر ا .٢
گردد، يعني خروجي همواره صفر خواهد   برابر صفر مي۹  بر۵  و حاصل تقسيمشود يمانجام 
  .شد



  ٢٨٧ها   ييپاسخ خودآزما
  
# include < stdio.h > 
main () 

{ 
int k = 32 ; 
float far , cel ; 
printf ("Enter farenheit: ") ; 
scanf ("%f" , & far) ; 
cel = ((float) 5 / 9) * (far - k) ; 
printf ("Celsius = %f" , cel) ; 
return 0 ; 

} 
 

 خروجي برنامه
Enter farenheit:  65 
Celsius = 18. 333334 

  
 
٣. y ستور فوق معادل دو دستور زير استواقع د در .شود  مي28 برابر.   

+ + a ; → a = 3 
y = a * b + a + 10 ; → y = 3 * 5 + 3 + 10 = 28 

  
  
٤.    

# include <stdio. h > 
main () 

{ 
float a , b , c ; 
scanf ("%f %f %f" , &a , &b , &c) ; 
if (a < b+c && b<a+c && c<a+b) 

 printf ("yes") ; 
else  

 printf ("n\ No") ; 
} 
 

 برنامه با ني ادر. تر است  در مثلث هر ضلع از مجموع دو ضلع ديگر کوچک.توضيح
 .شود  اين شرط بررسي ميifاستفاده از دستور 

 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٢٨٨
 

٥.  

 هادستور معادل بيتي  xمقدار
7 00000111 x = 7 ; 
14 00001110 x = x >> 1 ; 
112 01110000 x = x >> 3 ; 
192 11000000 x = x >> 2 ; 
96 01100000 x = x << 1 ; 
24 00011000 x = x << 2 ; 
0 00000000 x = x ^ x ; 

  
  .در اين تمرين عملگرهاي بيتي بررسي شده است

 حداكثر محدودة كند البته به شرطي كه از  هر شيفت به چپ عدد را دوبرابر مي.١ةنكت
نتيجه .  از بين نرود"1"عبارتي ديگر هنگام شيفت به چپ دادن ارقام  متغير خارج نشود يا به

  .شود  مي2n بيت به سمت چپ شيفت داده شود ضرب در nآنكه اگر عددي 
 بيت به nكند به عبارتي ديگر اگر عددي   هر شيفت به راست عدد را نصف مي.٢ةنكت

بديهي است هر عددي پس از . شود  مي2n تقسيم صحيح بر ،ودسمت راست شيفت داده ش
  .شود تعدادي شيفت به راست تبديل به صفر مي

 .شود برابرصفر مي) ^توسط عملگر ( هر عدد با خودش xor .٣ةنكت

 مثل I/Oنويسي سطح پايين و كار با وسايل   عملگرهاي بيتي بيشتر براي برنامه.٤ةنكت
 معموالً براي خاموش كردن بيت خاصي و برعكس عملگر &ملگر ع. گردند پورتها استفاده مي

  .شوند  براي روشن كردن بيت خاصي استفاده مي|
دو .  بايد به تفاوت بين عملگرهاي منطقي و عملگرهاي بيتي توجه داشته باشيد.٥ةنكت

اگر دو سمت . آيد سمت عملگرهاي منطقي شرط و دو سمت عملگرهاي بيتي عدد مي
صفر يعني (شوند   تعبير ميFalse يا Trueي عدد بيايد اين اعداد به صورت عملگرهاي منطق

  ). غيرصفر يعني درست؛نادرست
  
شود و با توجه به   درست تعبير مي7 درست و 8 عدد 8 && 7در دستور چاپ اول . ٦



  ٢٨٩ها   ييپاسخ خودآزما
  

 . خواهد بود1 يا True ترکيب دو مقدار درست &&عملگر منطقي 

   داريم & يگر بيتدر دستور چاپ دوم با توجه به عمل
7 → 0 0 0 0 0 1 1 1 AND 
8 → 0 0 0 0 1 0 0 0  

  → 0 عدد 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 ۵ ييخودآزما

١.  
#include<stdio.h> 
main () 

 { 
int j , k ; 
for (j =1 ; j <= 10 ; j+ +) /* outer loop */ 

 { 
printf("%5d ", j) ; 
for (k=1; k<=10; k+ +) /* inner loop */ 

printf("%5d", j * k) ; 
printf("\n") ; 

 } 
 } 

  . تو در تو استفاده شده استfor ةکنيد که در اين برنامه از دو حلق مالحظه مي
  خروجي برنامه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 
8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
  
٢.  

#include<stdio.h> 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٢٩٠
 

main () 
{ 

 int ch , count = 0 ; 
 printf("please enter a text: \n"); 
 ch = getchar() ; 
 while (ch!=’\n’) 

{ 
if (ch = =’ ’) 

 count + + ; 
ch = getchar() 

} 
 printf("number of spaces is %d\n", count) ; 

} 
شود و  از متن مورد نظر هربار يك كاراكتر خوانده مي getchar با استفاده از تابع .توضيح

عمل خواندن كاراكترهاي متن تا موقعي . شود  نسبت داده ميchكاراكتر خوانده شده به متغير 
يابد و آزمايش رسيدن به پايان خط با دستور  عنوان پايان خط، نرسيده است ادامه مي به، n\كه به

 كاراكتر خوانده شده با while ةهر بار در درون حلق. گيرد انجام مي whileة موجود در حلق
 count ةگردد تا درصورت تطابق، يك واحد به شمارند كاراكتر معرف فضاي خالي مقايسه مي
 while ة، در حلقميگفتطوري كه  به. شمارد، افزوده شود كه تعداد محل خالي در متن را مي

لذا يك بار در خارج حلقه، . شود  حلقه در آغاز تست ميةر براي اجراي بدنشرط مورد نظ
گردد تا كليد برگشت تحرير شود كه  شود، سپس تست مي  خوانده ميchمقداري براي متغير 

’\n ’مقدار متغير  پس از اتمام حلقه،. معرف آن است countعنوان تعداد محلهاي خالي ه  ب
  .شود يموجود در متن مورد نظر چاپ م

 
٣.  

#include<stdio.h> 
main () 

{ 
 int i ; 
 long int x = 500000 ; 
 for (i =1 ; i <= 5 ; ++i) 

 { 
 x += x * 0.16 ; 
 printf("\n year %2d = %ld", i , x) ; 

 } 
 } 



  ٢٩١ها   ييپاسخ خودآزما
  

 خروجي برنامه
year 1 = 580000 
year 2 = 672800 
year 3 = 780448 
year 4 = 905319 
year 5 = 1050170 

 
٤.   

#include<stdio.h> 
main () 

{ 
 int ch ; 
 printf("please enter a character ? "); 
 ch = getchar() ; 
 if (ch = = EOF) 

 printf("\n end of line found\n") ; 
 else if (ch = =’\n’) 

 printf("\n new line character\n") ; 
 else if (ch<’ ’) 

 printf("\n control character %d\n", ch) ; 
 else if ((ch>=’0’) && (ch<=’9’)) 

 printf("\n character %c is a digit\n", ch):  
 else if((ch>=’A’) && (ch<=’Z’)) 

 printf("\n character %c is upper_case \n",ch)’; 
else if((ch>=’a’) && (ch<=’z’)) 

 printf("\n character %c is lower_case \n",ch)’; 
 else 

 printf("\n other printable character %c \n", ch) ; 
} 

 
٥.    

#include<stdio.h> 
main () 

{ 
int i , k , n sum =1 ; 
printf("enter number") ; 
scanf("%d",&n) ; 
k = n / 2 ; 
for(i = 2 ; i <= k ; + + i) 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٢٩٢
 

 if (n%i = = 0) sum = sum + i ; 
if (sum = = n) 

printf ("%d YES", n) ; 
else 

 printf ("%d NO", n) ; 
} 

 ةشود، سپس در حلق  قرار داده ميn برابر نصف عدد k در اين برنامه در ابتدا، .توضيح
forتقسيم ة هر بار باقيماند n تا ٢ بر اعداد kچنانچه باقيمانده برابر صفر باشد. آيد دست مي  به، 

ابر  كه در آغاز برsum بر nهاي  عليه  يكي ديگر از مقسومi مقدار ،پذير باشد  بخشi بر nيعني 
 sumپس از خروج از حلقه، متغير . شود قرار داده شده است افزوده مي) nعليه  اولين مقسوم (١

يا اين مقدار برابر خود  آشود كه سپس بررسي مي.  را خواهد داشتnهاي  عليه مجموع مقسوم 
nشود  است يا نه، كه برحسب مورد پيغام مناسب چاپ مي.  

  
٦.   

#include<stdio.h> 
main () 

{ 
 int i; 
 unsigned long int a1 , a0 ; 
 a0 = 1 ; 
 al = 1 ; 
 printf("%d ", a0); 
 printf("%d ",a1); 
 for (i = 3 ; i <=10 ; + +i) 

 { 
 a2 = a0 + a1 ; 
 a0 = a1 ; 
 a1 = a2 ; 
 printf("%d ", a2) ; 

 } 
} 

 خروجي برنامه
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 

 
 به ترتيب معرف عملوند اول، عملگر و عملوند دوم num2 , op , num1 فرض كنيد .٧

در مورد يكي از چهار عمل اصلي باشد كه مقادير آنها به ترتيب از طريق ورودي خوانده 



  ٢٩٣ها   ييپاسخ خودآزما
  

 عمل رياضي مربوط روي ، باشد’/’ يا’*’ ,’-’ ,’+’شود و برحسب اينكه مقدار عملگر، برابر مي
ظر و خروجي آن براي بعضي مقادير نمونه، در زير  مورد نةبرنام. مقادير عملوندها انجام گيرد

  .نشان داده شده است
main () 

{ 
float num1, num2 ; 
char op ; 
while (1) 

{ 
printf("Type number, operator, number:  \n"); 
scanf("%f %c %f , &num1, &op, &num2); 
switch (op) 

{ 
case ’+’: 
 printf("=%f", num1 + num2) ; 
 break ; 
case ’-’: 
 printf("=%f", num1 - num2) ; 
 break ; 
case ’*’: 
 printf("=%f", num1 * num2) ; 
 break ; 
case ’/’: 
 printf("=%f", num1 / num2) ; 
 break ; 
default:  
 printf ("Error") ;  

} 
printf("\n") ; 

} 
  
٨.   

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int n , count =1 ; 
 float x , avg , sum = 0 , max = 0 , min = 20 ; 
 printf ("how many numbers?") ; 
 scanf ("%d",&n) ; 
 while (count <= n) 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٢٩٤
 

 { 
 scanf ("%f",&x) ; 
 sum + =x ; 
 if (max<x) 

 max = x ; 
 if (max>x) 

 min = x ; 
 + + count ; 

 } 
 avg = sum / n ; 
 printf ("\n average= %f , max= %f , min= %f ", avg , max , min) ; 

 } 
  . استفاده شده استif و دستور کنترلي while ةتوجه داريد که در اين برنامه از حلق

  
٩.   

main () 
 { 

 int i , j , k ; 
 int even = odd = 0 ; 
 for (i = 0 , j =2 , k = 1 ; i<n ; i +=2 , j += 2 , k += 2) 

 { 
 even += j ; 
 odd += k ; 

 } 
 printf("even = %d odd = %d", even , odd) ; 

 } 
  . از عملگر کاما استفاده شده استfor در دستور ديکن طور که مالحظه مي همان

  

 ۶ ييخودآزما

١.    
int average(int n) 

{  
 int i , n ; 
 float sum = 0 ; 
 for(i =1 ; i<=n ; i++) 
 sum += i ; 
 printf("%f" , sum / n) ; 
 return 0; 

} 



  ٢٩٥ها   ييپاسخ خودآزما
  

٢.    
double power(double x , double n) 

{ 
 return exp(n * log(x)) ; 

} 
نمايي استفاده شده   براي تابعexp براي لگاريتم و logاي  در اين برنامه از توابع کتابخانه

 اعشاري اين تابع، توان اعشاري از هر عدد.  قرار دارندmath. hاي  که هر دو در فايل کتابخانه
  .کند را محاسبه مي) xⁿيعني (

  
ترين  ، بزرگb و aعليه مشترك دو عدد  ترين مقسوم براساس تعاريف رياضي، بزرگ .٣

يكي از راههاي ساده براي تعيين آن، . پذير باشد  بخشb و aعددي است كه بر هر دو عامل 
در اين . شود يروش پلكاني يا روش اقليدس است كه روش تقسيمات متوالي نيز ناميده م

ترين  كنيم و اگر باقيمانده برابر صفر بود، عدد دوم بزرگ روش عدد اولي را بر دومي تقسيم مي
دهيم و  جاي عدد اولي، عدد دومي را قرار ميه صورت ب  در غير اين. عليه مشترك است مقسوم

 اولي بر دومي را  تقسيم عددةدهيم و مجدد باقيماند جاي عدد دومي نيز باقيمانده را قرار ميه ب
  .دهيم تا باقيمانده برابر صفر گردد اين عمل را آنقدر ادامه مي. آوريم دست ميه ب

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int m , n , r ; 
 scanf("%d%d" , &n , &m) ; 
 r = m % n ; 
 while (r!=0) 

 { 
 m = n ; 
 n = r ; 
 r = m % n ; 

 } 
 printf(" The BMM is = %d" , n) ; 

 } 
  

  
  



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٢٩٦
 

٤.   
 int BMM(int a , int b) 

 { 
 int r ; 
 r = a % b ; 
 while (r!=0) 

 { 
 a = b ; 
 b = r ; 
 r = a % b ; 

 } 
 return(b) ; 

 } 
 

 در تابع اصلي فراخواني شده printfصورت آرگومان تابع ه در اين برنامه تابع فرعي ب. ٥
  .است

#include<stdio.h> 
main () 

{ 
 int x , y ; 
 int BMM(int x , int y) ; 
 scanf("%d%d" , &x , &y) ; 
 printf("__________________ \n") ; 
 printf("x=%d | y=%d | BMM=%d |\n" , x , y , BMM(x , y)) ; 
 printf("------------------------\n") ; 

 } 
int BMM(int x , int y) 

 { 
 int rem ; 
 rem = x % y ; 
 if (rem= =0) return(y) ; 

 return(BMM(y , rem)) ; 
 } 

 خروجي برنامه
X = 637 | Y = 60 | BMM = 3 | 
  
X = 544 | Y = 98 | BMM = 2 | 
  
X = 16 | Y = 12 | BMM = 4 | 
  
X = 81 | Y = 45 | BMM = 9 | 

  



  ٢٩٧ها   ييپاسخ خودآزما
  

 آن است dدست آوردن معادل يك عدد در مبناي ديگري مانند ه ترين راه براي ب  ساده.٦
 اول عدد حاصل در ة حاصل، مرتبةباقيماند. تقسيم كنيمكه عدد مورد نظر را بر مبناي مزبور 

 كنيم كه يم سپس خارج قسمت را بر مبناي جديد تقسيم .مبناي جديد را تشكيل خواهد داد
اين عمل . دهد دست ميه  دوم عدد حاصل در مبناي جديد را بة حاصل، مرتبةاين بار باقيماند 

 زير براساس اين روش نوشته شده ةبرنام. ددهيم تا خارج قسمت برابر صفر گرد را ادامه مي
 مورد نظر ةشود و در پايان كار، محتواي آراي اي قرار داده مي ها در آرايه است كه در آن باقيمانده

البته بايد توجه داشت (گردد  كه ارقام عدد مطلوب را در مبناي جديد خواهد داشت چاپ مي
دهد، در   را تشكيل مي٢عدد حاصل در مبناي ترين رقم  كه آخرين باقيمانده كه آخرين يا چپ

 اول چاپ ة آخر به طرف خانة آخر آرايه قرار دارد، لذا محتواي آرايه بايد با شروع از خانةخان
   . نشان داده شده است٢٣ خروجي مزبور براي عدد .)گردد

#include<stdio.h) 
main() 

 { 
 int i , j , n , a[10] ; 
 scanf("%d" , &n) ; 
 printf("The decimal no:  %d\nlts binary value: " , n) ; 
 i = 0 ; 
 do 

 { 
 a[i] =n%2 ; 
 n = n/2 ; 
 i++ ; 

 } while (n!=0) ; 
 for(j=i-1 ; j>=0 ; j--) 

 printf("%d" , a[j] ); 
 printf("\n") ; 

 } 
 خروجي برنامه

The decimal no:  23 
Its binary value:  10111 

  
  .است نيز مبناي جديد d و ١٠ عدد مورد نظر در مبناي m برنامهن ي ا در.٧

void binary (int m , int d) 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٢٩٨
 

 { 
 int i , k , a [15] ; 
 i = 0 ; 
 do 

 { 
 a[i] = m % d ; 
 m = m / d ; 
 i++ ; 

 }while (m! = 0) ; 
 for (k=i-1 ; k> = 0 ; k--) 

 printf("%d" , a[k]) ; 
 } 

  
 حاصل با ةقسيم متوالي عدد مورد نظر بر مبناي جديد، باقيماند در اينجا در هر ت.٨
 سپس با مقدار ايجاد شده .كند  به سمت چپ انتقال پيدا مي١٠شدن در توان مناسبي از  ضرب

  .  حاصل درست درآيدةگردد، به طريقي كه نتيج تا اين لحظه جمع مي
#include<stdio.h> 
main() 

 { 
 int base ; 
 unsigned long dec , a=0 , b=1 , c ; 
 printf("\n Enter Base=") ; 
 scanf("%ld" , & base) ; 
 printf("\nEnter a number=") ; 
 scanf("%ld" , &dec) ; 
 c = dec ; 
 while (dec) 

 { 
 a + = dec % base * b ; 
 b = 10 ; 
 dec = dec / base ; 

 } 
 printf ("%ld (dec)= %ld(base %d)" , c , a , base) ; 
 return 0 ; 

 } 
 خروجي برنامه

Enter Base = 2 
Enter a number = 1112 
1112(dec) = 10001011000(base 2) 



  ٢٩٩ها   ييپاسخ خودآزما
  

٩.  
#include<stdio.h> 
main() 

 { 
 int n ; 
 printf("enter your number:  ") ; 
 scanf("%d" , &n) ; 
 printf("\n the binary equivalent of %d , is:  " , n) ; 
 binary (n) ; 
 printf("\n") ; 

 } 
binary(n) 
int n ; 

 { 
 int r ; 
 r = n % 2 ; 
 if (n > =2) 

 binary(n/2) ; 
 printf("%d" , r) ; 
 return ; 

 } 
 خروجي برنامه

enter your mumber:  19 
the binary equivalent of 19 is:  10011 

  
 حاصل را در ةماند تقسيم كنيم و باقي١٠ براي اين كار بايد عدد مزبور را مرتب بر .١٠

ضرب و اين نتايج را با يكديگر جمع … , 8 , 4 , 2 ,1  يعني در اعداد ٢توانهاي متوالي از 
 .زير نشان داده شده است براساس اين منطق، تابع مورد نظر در. يمکن

int decimal (int bin) 
 { 

 int sum = 0 , k = 1 ; 
 while (bin != 0) 

 { 
 sum = sum + bin %10 * k ; 
 k = k * 2 ; 

 } 
 return(k) ; 

 } 
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باز . دستنيپذير ن ند كه جز بر يك و خودشان بخشا دانيم كه اعداد اول اعدادي مي  .١١
 اول تست ه برنامني ابنابراين در.  اعداد فردند٢ اعداد اول به غير از عدد ةدانيم كلي هم مي

 ،در صورت مثبت بودن پاسخ .است ٣تر از  يا عدد دريافتي مساوي يا كوچك آشود كه مي
 .يا عدد مورد نظر عدد زوج است آشود كه صورت تست مي در غير اين. پذيرد برنامه خاتمه مي

گردد   چاپ ميستيدر صورت مثبت بودن پاسخ، پيغامي مبني بر اينكه عدد دريافتي عدد اول ن
 با استفاده ،دا نكنديك از دو حالت باال مصداق پي درصورتي كه هيچ. پذيرد و برنامه خاتمه مي

، عدد مزبور بر for ةسپس در حلق. گردد ، جذر عدد مزبور محاسبه ميsqrtاي  از تابع کتابخانه
اگر عدد مورد نظر بر يكي از اين اعداد . گردد  تا جذر عدد مورد نظر تقسيم مي٣اعداد فرد بين 

گردد و برنامه  اپ مي چستيناينكه عدد مزبور عدد اول   پذير باشد، پيغامي مربوط به بخش
بنابراين پس از چاپ . است كامل گردد، عدد دريافتي عدد اول for ةچنانچه حلق. يابد پايان مي

  .رسد ، برنامه به پايان مياستپيغام مناسبي مبني بر اينكه عدد دريافتي عدد اول 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
main() 

{ 
 int n , i , j , t ; 
 printf("\n input your number:  ") ; 
 scanf(%d" , &n) ; 
 printf("%d" , n) ; 
 if (n<=3) 

 { 
 printf("\n %d is a prime number" , n) ; 
 exit() ; 

 } 
 if ((n%d) = =0) 

 { 
 printf("\n %d is not a prime number" , n) ; 
 exit() ; 

 } 
 j = sqrt(n) + 1 ; 
 for (i=3 ; i<j ; i=i+2) 

 if (n%i= =0) 
 { 

 printf("\n %d is not a prime number" , n) ; 
 exit() ; 

 } 
 printf("\n %d is a prime number" , n) ; 



  ٣٠١ها   ييپاسخ خودآزما
  

 exit() ; 
} 

 خروجي برنامه
input your number:  149 
149 is a prime number 
input your number:  1597 
1597 is a prime number 
input your number:  1321 
1321 is a prime number 
input your number:  124 
124 is not a prime number 

  
 ةدر برنام. ير نشان داده شده استاي از خروجي آن در ز نظر با نمونه  موردة برنام.١٢
دست ه تر از نصف عدد مزبور است ب هاي آن عدد كه مساوي يا كوچك عليه  مقسومةمزبور كلي

اگر با . گردد  حاصل با خود عدد مقايسه ميةسپس نتيج. گردند د و با يكديگر جمع مينيآ مي
صورت عدد كامل  در غير اين؛ يكديگر مساوي بودند، عدد مورد نظر يك عدد كامل است

  .نخواهد بود
#include<stdio.h> 
main() 

 { 
 int n , r , i , z , k = 1 ; 
 scanf("%d" , &n) ; 
 z = n/2 ; 
 for (i=2 ; i<=z ; i++) 

 { 
 r = n % i ; 
 if (r= =0) k = k + i ; 

 } 
 if (k= =n) 

 printf("%d is a complete number" , n) ; 
 else 

 printf("%d is not a complete number" , n) ; 
 } 

  خروجي برنامه
6 is a complete number 
40 is not a complete number 

  



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٣٠٢
 

 باشد در زير نشان داده m = 10000 مورد نظر با خروجي آن برابر حالتي كه ة برنام.١٣
   .شده است

#include<stdio.h> 
main() 

{ 
 int m , k ; 
 void complete (int x) ; 
 printf ("\nEnter your number: ") ; 
 scanf ("%d" , m) ; 
 printf ("%d\n" , m) ; 
 for (k=1 ; k=m ; k++) 

 complete(k) ; 
} 

void complete (int x) 
 { 

 int i , sum = 0 , z = x / 2 ; 
 for (i=1 ; i<=z ; i++) 

 if (x%i = = 0) 
 sum=sum + i ; 

 if (sum= =x)  
 printf("%d" , x) ; 

 } 
  خروجي برنامه

Enter your number:  10000 
 6 
 28 
 496 
 8128 

  
در اين .  در زير نشان داده شده استm = 100 مورد نظر با خروجي آن برابر ةبرنام  .١٤

گيرد و   را درنظر ميm تا ٢ بيروني اعداد ةكار برده شده كه حلقه  تودرتو بةبرنامه دو حلق
تر از خود تشكيل اعداد دوقلو  عدد مزبور با دو واحد بزرگيا  آكند كه  دروني تعيين ميةحلق
 تا ٢ يعني بر تمام اعداد بين ،  براي اين كار بايد دو عدد مزبور اعداد اول باشند.دهند يا نه مي

تر از آنها   تقسيم آنها بر تمامي اعداد كوچكة باقيماند،عبارت ديگره  ب.پذير نباشند آن بخش
  .غيرصفر باشد

  



  ٣٠٣ها   ييپاسخ خودآزما
  
#include<stdio.h> 
main() 

{ 

 int a , n , i , p ; 
 printf("\n Enter your number: ") ; 
 scanf("%d" , &n) ; 
 for (a = 3 ; a<n ; a = a + 2) 

 { 
 for (i = 3 ; i<a ; i = i + 2) 

 { 
 if (a%i !=0 && (a+2) % i != 0)  

 p = 0 ; 
 else 

 { 
 p = 1 ; 
 break ; 

 } 
 } 

 if (p= =0) 
 printf("%d & %d\n" , a , a+2) ; 

 } 
} 

 خروجي برنامه
Enter your number:  100 

 3 & 5 
 5 & 7 
 11 & 13 
 17 & 19 
 29 & 31 
 41 & 43 
 59 & 61 
 71 & 73 

  
١٥.   

int even (int m) 
 { 

 if (m%2 = = 0) 
 return(1) ; 

 else  
 return(0) ; 

 } 
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١٦.   
#include<stdio.h> 
main() 

{ 
void transfer(int , char , char , char) ; 
int n ; 
printf("welcome to the towers of Hanoi\n\n") ; 
printf("how many disks ?") ; 
scanf("%d" , &n) ; 
printf("\n") ; 
transfer(n ,’l’ ,’r’ , ’c’) ; 

} 
void transfer (int n , char from , char to , char temp) 
  /* transfer n disks from one pole to anuther */ 
  /* n=number of disks from = origin 

 to = destination 
 temp = temporary storage */ 

 { 
if (n>0) 

 { /* move nth disk from origin to destination */ 
printf("move disk %d from %c to %c\n" , n , from , to) ; 
 /* move n-1 disks from temporary to destination */ 
 ransfer (n-1 , temp , to , from) ; 

 } 
return ; 

 } 
  .صورت زير خواهد بود   بهn = 3برنامه براي ن ياخروجي 

Welcome to the towers of hanoi 
how many disks ? 3 
move disk 1 from l to r 
move disk 2 from l to c 
move disk 1 from r to c 
move disk 3 from l to r 
move disk 1 from c to l 
move disk 2 from c to r 
move disk 1 from l to r 

   
هاي  طور كناره ، خط بااليي و پاييني مستطيل و همينline با فراخواني تابعي به نام .١٧

   .گردد آن با چاپ كردن حروف گرافيكي تشكيل مي



  ٣٠٥ها   ييپاسخ خودآزما
  
main() 

 { 
 line() ; 
 printf ("\XDB COMPUTER SCIENCE \ XDB \n") ; 
 line(); 

 } 
 void line() /* draws solid line on screen , 20 chars ling */ 

 { 
 int i ; 
 for (i=1 ; i<=20 ; + +i) 

 printf("\XDB") ; 
 printf("\n") ; 

 } 
   

١٨.  
main() 

 { 
twobeep() ; 
printf("type any character:  ") ; 
getche() ; 
twobeep() ; 

 } 
twobeep() 

 { 
int k ; 
printf("\x7") ; /* first beep */ 
for (k=1 ; k<5000 ; k+ +) ; /* delay */ 

printf("\x7") ; /* second beep */ 
 } 

نتيجة اجراي آن، دوبار صداي كوتاه  خواند كه در  را فرا ميtwobeepبرنامه در آغاز تابع 
اين   هنگامي كه. خواهد كه كليدي را فشار دهيد سپس برنامه از شما مي. شود  شنيده ميbeepيا 

ه  كوتاه شنيدةكار را انجام داديد دوباره مانند قبل، دوبار صداي مقطع يا بوق متوالي با فاصل
 بين دو صداي delay موجب تأخير زماني يا printf در بين دوبار دستور for ةحلق. شود مي

بلكه فقط . اين حلقه، هيچ دستوري وجود ندارد ة كنيد كه در بدن مالحظه مي. گردد متوالي مي
  .است null statement  در انتها شامل عالمت سميکولون است كه نمايانگر دستور تهي يا

  
 و به تابع کند يم  را محاسبه n تا 1 و مجموع اعداد است بازگشتي ي مزبور تابع تابع.١٩
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  . گرداند فراخواننده برمي
  

  ۷ ييخودآزما
١.   

#include<stdio.h> 
main () 

{ 
unsigned long int a[10] ; 
int i ; 
a[0] = a[1] =1 ; 
printf ("%d %d", a[0] , a[1]) ; 

for (i = 2 ; i<10 ; + + i) 
{ 

a[i] = a[i-1] + a[i-2] ; 
printf("%d ", a[i]) ; 

} 
} 

 خروجي برنامه
 1 2 3 5 8 13 21 34 55 

 
٢.  

# include<stdio.h> 
# define size 10 
main () 

 { 
int s[size] , j ; 
for (j=0 ; j<size ; i ++) 

 s[j] = 2 +2*j ; 
printf ("%s% 13s\n" , "Element" , "Value") ; 
for (j=0 ; j<=size ; j++) 

 printf("%7d% 13d\n" , j , s[j]) ; 
 } 

  
  برنامهيخروج

Element Value 
0 
1 

2 
4 



  ٣٠٧ها   ييپاسخ خودآزما
  

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

 
٣.  

  برنامهيخروج
Sum = 19 

 
٤.  

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
int m , k , a[10] , i = 0 ; 
printf("enter a number:  ") ; 
scanf("%d",&m) ; 
printf("\n binary form = %d", m) ; 
while (m>=1) 

 { 
a[i] = m % 2 ; 
m / = 2 ; 
+ + i ; 

 } 
for (; i >= 0 ; --i) 

printf("%d" , a[i]) ; 
 } 

 بايد آن عدد را d به مبناي دلخواه ديگري مانند ۱۰ براي تبديل عددي از مبناي .توضيح 
 اول عدد ةدست آورد كه باقيمانده مقدار مرتبه باقيمانده را بقسمت و   تقسيم كرد، خارجdبر 

 تقسيم كرد كه dقسمت را بر مبناي  سپس بايد دوباره خارج. در مبناي جديد خواهد بود
اين عمل را بايد به ترتيب ادامه .  دوم عدد در مبناي جديد خواهد بودة آن مقدار مرتبةباقيماند

 ةبنابراين اولين باقيماند.  استd= 2در اين برنامه . قسمت مساوي صفر گردد داد تا خارج
قسمت عدد   سپس خارج.شود  قرار داده ميa[0]تقسيم عدد دريافتي در اولين عضو آرايه يعني 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه٣٠٨
 

شود و خارج   قرار داده ميa[1] در ۲ عدد حاصل بر ةباقيماند. آيد دست ميه  ب۲مزبور بر 
حال . قسمت برابر صفر گردد يابد تا خارج ياين عمل ادامه م. شود قسمت جديد محاسبه مي

 ة قرار دارد كه در پايان محتواي آرايa ةهاي متوالي آراي  در خانه۲ارقام عدد مورد نظر در مبناي 
  .شود  چاپ مي۲ در مبناي mعنوان معادل عدد ه مزبور ب

  
٥.   

# include<stdio.h> 
# define EOL '\n' 
main () 

 { 
char text[80] ; 
int tag , count ; 
do 
++count ; 
while ((text[count] = getchar()) != EOL) ; 

tag = count ; 
count = 0 ; 
do { 

putchar(toupper (text[count])) ; 
++count ; 

} while (count < tag) ; 
} 

   
 نقش ٦ تا ١ در هر روية آن يكي از اعداد ووجهي همگن است  دانيم كه تاس شش مي.٦

خواهيم  حال مي.  رقم را مشاهده خواهيم كرد٦پس در هر پرتاب يكي از اين  .بسته است
 تاس چند بار ظاهر ة روي٦ بار پرتاب كنيم، هريك از ٦٠٠٠تجربه كنيم كه اگر اين تاس را 

 بار پرتاب كنيم، اين كار را با ٦٠٠٠خواهيم به جاي اينكه در عمل تاس را  مي. خواهد شد
   .سازي كنيم ه شبيrandاستفاده از تابع 

# include <stdio.h> 
# include < stdlib.h> 
# include < time.h> 
# define SIZE 7 
main () 

 { 
 int face , roll , frequency[SIZE] = {0} ; 
 srand (clock()) ; 



  ٣٠٩ها   ييپاسخ خودآزما
  

 for (roll = 1 ; roll< = 6000 ; roll ++) 
 { 

 face = rand() % 6 + 1 ; 
 + + frequency[face] ; 

 } 
 printf("%s %17 s \n" , "face" , "frequency") ; 
 for (face=1 ; face<=SIZE-1 ; face+ +) 

 printf("%4d%17\n" , face , frequency[face]) ; 
 } 

  
  برنامهيخروج

Face Frequency 
1 1037 
2 987 
3 1013 
4 1028 
5 952 
6 983 

 
٧. 

# include<stdio.h> 
# define size 5 
main () 

 { 
 int a[size] = (0 , 1 , 2 , 3 , 4) ; 
 int i ; 
 void modifyarray (int [ ]) ; 
 void modifyelement (int) ; 
 printf ("%s\n" , "Effects of passing entire array call by reference: \n") ; 
 printf ("The values of the original array are:  \n") ; 
 for (i=0 ; i<size ; i + +) 

 printf("%3d" , a[i]) ; 
 printf("\n") ; 
 modifyarray(a) ; 
 printf("the values of the modified array are: \n") ; 
 for (i=0 ; i<=size-1 ; i++) 

 printf("%3d" , a[i]) ; 
 printf("\n%s\n" ,"Effects of passing array element call by value") ; 
 printf("The value of a [3] is %d\n" , a[3]) ; 
 modifyelement (a[3]) ; 
 prnitf("The value of a[3] is %d\n" , a[3]) ; 

 } 
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void modifyarray (int b[ ]) 
 { 

 int j ; 
 for (j = 0 ; j< = size-1 ; j+ +) 

b[j] * = 2 ; 
 } 

void modifyelement (int e) 
 { 

 printf("Value in modifyelement is %d\n" , e* = 2) ; 
 } 

 
  برنامهيخروج

Effects of passing entire array call by reference:  
The values of the oreiginal array are:  
0 1 2 3 4 
the values of the modified array are:  
0 1 2 3 4 
Effects of passing array element call by value:  
The value of a[3] is 6 
Value in modifyelement is 12 
The value of a[3] is 6 

  
  
   . قسمت اول به شکل زير استةبرنام. ٨

# include<stdio.h> 
main () 

{ 
int response [99] = { 6 , 7 , 8 , 9 , 8 , 7 , 8 , 9 , 8 , 9 , 

 7 , 8 , 9 , 5 , 9 , 8 , 7 , 8 , 7 , 8 , 
 6 , 7 , 8 , 9 , 3 , 9 , 8 , 7 , 8 , 7 , 
 7 , 8 , 9 , 8 , 9 , 8 , 7 , 7 , 8 , 9 , 
 6 , 7 , 8 , 7 , 8 , 7 , 9 , 8 , 9 , 2 , 
 7 , 8 , 9 , 8 , 9 , 8 , 9 , 7 , 5 , 3 , 
 5 , 6 , 7 , 2 , 5 , 3 , 9 , 4 , 6 , 4 , 
 7 , 8 , 9 , 6 , 8 , 7 , 8 , 9 , 7 , 8 , 
 7 , 4 , 4 , 2 , 5 , 3 , 8 , 7 , 5 , 6 , 
 4 , 5 , 6 , 1 , 6 , 5 , 7 , 8 , 8 , 7 } ; 

int frequency [10] = {0} ; 
int n ; 
void mean (int[ ]) ; 
void median (int [ ]) ; 



  ٣١١ها   ييپاسخ خودآزما
  

void mode (int [ ] , int [ ]) ; 
mean (response) ; 
median (response) ; 
mode (frequency , response) ; 

} 
void mean(int answer[ ]) 

 { 
 int j , total = 0 ; 
 printf("%s\n%s\n %s\n" , "* * * * * *" , "Mean" , "* * * * * *") ; 
 for (j=0 ; j<=98 ; j + +) 

 total + answer [j] ; 
 printf ("The mean value for this run is: ") 
 printf(" %d/99 = %.4f \n\n" , total , (float) total/99) ; 

 } 
  . قسمت دوم به شکل زير استة برنام

void median(int answer[ ]) 
 { 

 int j , pass , hold ; 
 printf("\n%s\n%s\n%s\n") , "* * * * * *" "median" , "* * * * * *") ; 
 printf("The unsorted array of responses is\n") ; 
 for (j%20 = = 0) 

 printf("\n") ; 
 printf("%2d ", answer[j]) ; 

 } 
 printf("\n\n") ; 

 for (pass = 0 ; pass <= 97 ; pass+ +) 
 for (j=0 ; j<=97 ; j+ +) 

 if (answer[j]>answer[j+1])  
 { 

 hold = answer[j] ; 
 answer[j] = answer[j+1] ; 
 answer[j+1] = hold ; 

 } 
 printf("The sorted array is\n") ; 

 for (j=0 ; j<=98 ; j + +) 
 { 

 if (j%20 = = 0) 
 printf("\n") ; 

 printf("%2d" , answer[j]) ; 
 } 

 printf("\n\n") ; 
 printf("The median is the 50the element of the sorted 99 element array\n") ; 
 printf("For this run the median is %d\n\n" , answer[49]") ; 
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    . قسمت سوم به شکل زير استة برنام

void mode(int freq[ ] , int answer[ ]) ; 
 { 

 int rating , j , h , largest = 0 , modevalue = 0 ; 
 printf("\n%s\n %s\n%s\n" , "* * * * * *" , "mode" , "* * * * * *") ; 
 for (rating = 1 ; rating<=9 ; rating + +) 

freq [rating] = 0 ; 
 for (j=0 ; j<=98 ; j+ +) 

 + + freq[answer[j] ] ; 
 printf("\n%s %11s%19s\n\n" , "Response" , "Frequency" , "Histogram") ; 
 for (rating = 1 ; rating<=9 ; rating + +)  

 { 
 printf("%d %11d" , rating , freq[rating]) ; 
 if (freq[rating] > largest)  

 { 
 largest = freq[rating] ; 
 modevalue = rating ; 

 } 
 for (h=1 ; h<=freq[rating] ; h + +) 
 printf("*") ; 
 printf ("\n") ; 

 } 
 printf ("The mode is the most frequent value. \n") ; 
 printf ("For this tun the mode is %d" , modevalue) ; 
 printf ("which occurred %d times. \n" , largest) ; 

 } 
  برنامهيخروج

* * * * * * 
Mean 
* * * * * * 
The mean value for this run is:  681 / 99 = 6. 8788 
* * * * * * 
Median 
* * * * * * 
The unsorted array of responses is 
6 7 8 9 8 7 8 9 8 9 7 8 9 5 9 8 7 8 7 8 
6 7 8 9 3 9 8 7 8 7 7 8 9 8 9 8 9 7 8 9 
6 7 8 7 8 7 9 8 9 2 7 8 9 8 9 8 9 7 5 3 
5 6 7 2 5 3 9 4 6 4 7 8 9 6 8 7 8 9 7 8 
7 4 4 2 5 3 8 7 5 6 4 5 6 1 6 5 7 8 7 
The sorted array is 



  ٣١٣ها   ييپاسخ خودآزما
  

1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
The median is the 50th element of the sorted 99 element array 
For this run the median is 7 
* * * * *  
Mode 
* * * * * * 
Response Frequency Histogram 
1 1 * 
2 3 * * * 
3 4 * * * * 
4 5 * * * * * 
5 8 * * * * * * * * 
6 9 * * * * * * * * * 
7 23 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
8 27 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
9 19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
The mode is the most frequent value. 
For this run the mode is 8 which occurred 27 times. 

  
صورت مقداردهي   نفر، به٩٩ مورد نظر، پاسخهاي داده شده از ةدر برنام)  الف.توضيح

، ميانگين اين mean نسبت داده شده است، سپس با فراخواني تابع responseاوليه، به آرايه 
  ).قسمت اول(گردد  مقادير محاسبه و چاپ مي

مقادير مزبور به همان در اين تابع، .  فراخواني شده استmedianسپس تابع ) ب
 در تابع مزبور انجام for ةاين كار با حلق  گردد كه  عنصر چاپ مي٢٠صورت در هر سطر 

صورت صعودي مرتب    مزبور بهة سپس براي اينكه بتوان ميانه را تعيين كرد، آراي.گيرد مي
ر چاپ  عنص٢٠دوباره عناصر آرايه در هر سطر . گردد كه منطق اين كار نيز واضح است  مي
قسمت . (شود  است چاپ مي٧ دست آمده كه مقدار آنه  بةگردد و در پايان كار نيز ميان مي
 ).دوم

در اين تابع فركانس يا تواتر تكرار هر مقدار .  فراخواني شده استmodeسپس تابع  ) ج
ن گردد كه منطق اي اي آن نيز رسم مي  ميلهنمودارآيد و  دست ميه ب) ١٠ تا ١بين (از پاسخها 
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 مد مقادير، يعني عنصري كه بيشتر از بقيه ، در ضمن.كار را در مثالهاي قبلي مالحظه كرديد
گردد كه براي مقادير داده شده در اين تمرين، عنصر مورد   تعيين مي،عناصر تكرار شده است

  . است بار تكرار ٢٧ با تعداد ٨نظر، عنصر 
   
٩.  

# include < stdio.h> 
# define SIZE 100 
main () 

 { 
int a [SIZE] , x , searchkey , element ; 
int linearsearch (int [ ] , int , int) ; 
for (x = 0 ; x<SIZE ; x + +) 

 scanf ("%d" , &a [x]) ; 
 printf ("Enter integer search key: \n") ; 
 scanf ("%d" , &searchkey) ; 
 element = lineanrsearch (a , searchkey , SIZE) ; 
 if (element ! = -1) 

 printf ("Found value in element %d\n" , element) ; 
 else 

 printf ("Value not found\n") ; 
 } 

int linearsearch(int array[ ] , int key , int size) 
 { 

int n ; 
for (n = 0 ; n < size ; n + +) 

if (array [n] = = key) 
 return n ; 

return -1 ; 
 } 

   
١٠ .  

# include<stdio.h> 
main () 

 { 
 int a[8][8] , b[8][8] , c[8][8] , m , n , i , j ; 
 scanf("%d %d" , &m , &n) ; 
 for (i = 0 ; i<m ; + + I) 

 for (j = 0 ; j<n ; + + j) 
 scanf("%d" , &a[i][j]) ; 

 for (i = 0 ; i<m ; + + i) 
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 for (j = 0 ; j<n ; + + j) 
 scnaf("%d" , &b[i][j]) ; 

 for (i = 0 ; i<m ; + + i) 
 for (j = 0 ; j<n ; + + j) 

 c[i][j] = a[i][j] + b[i][j] ; 
 for (i = 0 ; i<m ; + +i)  

 { 
 printf ("\n") ; 
 for (j = 0 ; j<n ; + + j) 

 printf ("%5d" , c[i][j]) ; 
 } 

} 
   

١١.  
# include <stdio.h> 
maint () 

 { 
 int a[7][7] , b[7[[7] , c[7][7] ; 
 int i , j , k , m , n , h ; 
 scanf ("%d %d %d" , &m , &n , &h) ; 
 for (i=0 ; j<m ; + + i) 

 for (j=0 ; j<n ; + + j) 
 scanf ("%d" , &a[i][j]) ; 

 for (i=0 ; i<m ; + + i) 
 for (j=0 ; j<h ; + + j) 

 scanf ("%d" , &b [i][j]) ; 
 for (i=0 ; i<m ; + + i) 

 for (j=0 ; j<h ; + + j) 
 { 

 c[i][j] = 0 ; 
 for (k=0 ; k<n ; + + k) 

 c[i][j] = c[i][j] + a[i][k] * b[k][j] ; 
 } 

 for (i=0 ; i<m ; + + i) 
 { 

 printf ("\n") ; 
 for (j=i ; j<h ; + + j) 

 printf ("%5d" , c[i][j]) ; 
 } 

 } 
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ة خروجي آن براي حالتي كه كاراكترهاي ورودي آن رشتن برنامه چنانچه يدر ا. ١٢
Payam Noor University  ،كنيد كه پس از خواندن  مالحظه مي.  استريبه صورت زباشد
 نيز به دنبال آن افزوده ،0\، عالمت پايان رشته، يعني sentence ةكاراكترهاي مورد نظر به آراي

  .شده است
# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 char c , sentence[80] ; 
 int i = 0 ; 
 printf (Enter a line of text:  \n") ; 
 while ((c = getchar()) !=’\n’) ; 

 sentence[i + +] = c ; 
 sentence[i] = ’\0’ ; 
 printf ("\n The line entered was:  \n") ; 
 puts (sentence) ; 

 } 
  برنامهيخروج

Enter a line of fext:  
This is a test 
The line entered was:  
 This is a test:   

  
١٣.  

int len(s) 
char s [ ] ; 

 { 
 int count = 0 ; 
 while (s[count] !=`\0’) 

 count + + ; 
 return (count) ; 

 } 
  
١٤.  

void strcat(S1, S2) 
char S2 [ ] , S2 [ ] ; 

 { 
 int i , j ; 
 for (i = 0 ; S1 [i] ! = ’\0’ ; + + i); 
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 for (j = 0 ; S2 [j] ! = ’\0’ ; S1 [i + +] S2 [j]); 
 } 

در زير راه ديگري براي الحاق يا مجاورسازي دو رشته نشان داده شده است كه در اينجا 
 دوم به دنبال ةد و سپس رشتيآ يمدست ه  اول بة طول رشتstrlenاي  با استفاده از تابع كتابخانه

  .شود يم اول درج ةترش
void strcat (S1 , S2) 
char S1 [ ] , S2 [ ] ; 

 { 
 int i ; 
 i = strln (S1) ; 
 for (j=0 ; S2 [j]! = ’\0’ ; S1 [+ +i] = S2 = [j]) ; 

 }  
  
١٥.  

int strops (S1 , S2) 
char S1[ ] , S2[ ] ; 

 { 
 int len1 , len2 , i , j1 , j2 ; 
 len1= strlen(S1) ;  
 len2 = strlen(S2) ; 
 for (i=0 ; i + len2<= len1 ; i + +) 

 for (j1= i , j2 = 0 ; j2<len && S1[j1] = = S2[j2] ; j1 + + , j2 + +) 
 if (j2 = = len2) 

 return(i) ; 
 return (-1) ; 

 }  
   

١٦.  
void substr(S1 , S2 , i , j) 
char S1[ ] , S2[ ] ; 
int i , j ; 

 { 
 int k , m ; 
 for (k = i , m = 0 ; m<j ; S2 [m+ +] = S1[k+ +]) ; 

 S2[m] = ’\0’ ; 
 } 
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١٧.  
# include <stdio.h>> 
# include < stdlib.h> 
main () 

 { 
 int i , n = 0 ; 
 char x[10][12] ; 
 void reorder (int n , char x[ ] [12]) ; /* function prototype */ 
 printf ("Enter each string on a separate line below\n\n") ; 
 printf ("type ’END’ when finished\n\n") ; 

 /* read in the list of strings */ 
 do { 

 printf ("string %d: " , n+1) ; 
 scanf ("%s" , &x [n]) ; 

 } while (strcmpi (x[n+ +] , "END")) ; 
 /* reorder the list of strings */ 

 reorder (--n , x) ; 
 /* display the reordered list of strings */ 

 printf("\n\n reordered list of strings:  \n") ; 
 for (i = 0 ; i<n ; + +i) 

 printf ("string %d:  %s" , i +1 , x[i]) ; 
 } 

void reorder(int n , char x[ ][12]) /* rearrange the list of strings */ 
 { 

 char temp[12] ; 
 int i , item ;  
 for (item = 0 ; item<n-1 ; + + item)  

/* find the lowest of all remaining strings */ 
 for (i = item+1 ; i<n ; + + i) 

 if (strcmpi (x[item] , x [i]) > 0)  
 { /* interchange the two strings */ 

 strcpy (temp , x[item]) ; 
 strcpy (x[item] , x[i]) ; 
 strcpy (x[i] , temp) ; 

 } 
 return ; 

 } 
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 ۸ ييخودآزما

١. 
int len(s) 
char *s ; 

 { 
char *t ; 
t = s ; 
while (*t! = `\0’)  

 t + + ; 
return (t-s) ; 

 } 
 .ندک گر اول به ابتداي رشته اشاره مي اشاره.  استگر استفاده شده در اينجا از دو اشاره

گر طول دو  در انتها تفاضل دو اشاره. کند  رشته را پيمايش مييگر دوم از ابتدا تا انتها اشاره
  . کند رشته را مشخص مي

  
٢.  

include<stdio.h> 
main () 

{ 
 char line[80] ; 
 int vowel = 0 ; 
 int constant = 0 ; 
 int digit = 0 ; 
 int whitespace = 0 ; 
 void scanline (char line[ ] , int *pv , int *pc , int *pd , int *pw); 
 printf("Enter a line of text \n") ; 
 scanf("%[^\n]", line) ; 
 scanline (line , &vowel , &constant , &digit , &whitespace) ; 
 printf("vowel = \n" , vowel) ; 
 printf("constant = \n" , constant) ; 
 printf("digit = \n" , digit) ; 
 printf("whitespace = \n" , whitespace) ; 

 } 
 void scanline (char line[ ] , int *pv , int *pc , int *pd , int *pw) 

 {  
 char c ; 
 int count = 0 ; 
 while ((c = toupper(line[count])) != '\0 ') 
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 {  
 if (c = ='A' || c = = 'E' || c = = 'I' || c = = '0' || c = = 'u') 

 ++ *pv ; 
 else if (c >= 'A' && c<= 'Z') 

 ++ *pc ; 
 else if (c>= '0' && c <= '9') 

 ++ *pd ; 
 else if (c = = ' ' || c = = '\t') 

 ++ *pw ; 
 ++count ; 

 } 
 return ; 

 } 
 
٣.  

 Strcmp (char *s1 , char *s2)  
 { 

while (*s1) 
if (*s1 - *s2) 

return *s1 - *s2 ; 
 else 

 { 
s1 + + ; 
s2 + + ; 

 } 
return `\0  ́; 

 } 

 يعني در ؛كنند  به ترتيب آدرس دو رشته را دريافت ميs2 و s1گر  در اينجا دو اشاره
محتواي  ifدر دستور .  مورد نظر را دارندة مربوط به دو رشتة دو آرايةآغاز، آدرس اولين خان

 يعني تفاضل (چنانچه يكسان نباشند، تفاضل آن دو . شوند مقايسه مياين دو خانه با يكديگر 
پس دو رشته يكسان . مساوي صفر نخواهد بود)  كاراكترهاي محتواي اين دو خانه سكيکد ا

 است trueرا كه معرف ) s2 و s1تفاضل ( غيرصفر يدرنتيجه، تابع مزبور عدد. نيستند
شود و مقدار هر دو   اجرا ميelseربوط به صورت دستورهاي م  در غير اين.گرداند برمي
 در نتيجه آدرس كاراكتر بعدي از دو رشته را خواهند .يابد گر يك واحد افزايش مي اشاره
 كامل گردد، يعني عمل مقايسه كاراكترهاي دو رشته تا آخرين while ةحال اگر حلق. داشت

سكي ا  کد را كه'0\` و تابع مزبور دان  ادامه يابد، پس دو رشته يكساناست '0\`كاراكتر آنها كه 
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 در ميگفت پيش يلهاطوري كه در فصه زيرا ب(گرداند   برميfalseعنوان معرف ه آن صفر است ب
 .)است true و غيرصفر معرف false، مقدار صفر، معرف Cزبان 

 
٤.  

void Concat (s1 , s2 , s3) 
char *s1 , *s2 , *s3 ; 

 { 
 while (* s1! = `\0’) 

 *s3++ = *s1++ ; 
 while (* s2! = `\0’) 

 *s3++ = *s2++ ; 
 *s3 = `\0’ 

 } 
 و s2 و s1 ةگرند كه به ترتيب آدرس اولين بايت و رشت  سه اشارهs3 و s1 ،s2 .توضيح
 while ةدر داخل حلق. دست خواهد آمد دارنده  كه از الحاق آن دو ب را سومةهمچنين رشت

ظاهر نشده است، در ) 0\`’يعني كاراكتر( انتهاي رشته  اول تا موقعي كهةاول، محتواي رشت
 دوم، محتواي while ةسپس در حلق. گيرد  به آن اشاره شده است قرار ميs3 سوم كه با ةرشت
 در انتهاي آن قرار ،0\`’در پايان، عالمت پايان رشته، يعني . گيرد دنبال آن قرار ميه  دوم بةرشت
 .گيرد مي

 
٥. 

# include <stdio.h> 
main () 

 { 
int i , n , *x ; 
void reorder (int n , int *x) ; 
printf ("\n How many numbers will be entered?") ; 
scanf ("\%d" , &n) ; /* read in a value for n */ 
printf ("\n") ; 
x = (int *) malloc (n * sizeof (int)) ; /* allocate memory */ 
for (i=0 ; i<n ; + +i) /* read in the list of numbers */ 

 { 
printf ("i=%d x=" , i+1) ; 
scanf ("%d" , x + i) ; 

 } 
reorder (n , x) ; 
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print ("n\n\ reordered list of numbers:  \n\n") ; 
for(i=0 ; i<n ; + + i) 

 printf("i=%d x=%d\n" , i+1 , *(x+i)) ; 
 } 

void reorder(int n , int *x) /* rearrange the list of numbers */ 
 { 

int i , item , temp ; 
for (item = 0 ; item<n-1 ; + + item) 

 for (i=item+1 ; i<n ; + + i) 
if (*(x+i) < *(x + item))  

 {  
 temp = *(x + item) ; 
 *(x+item) = *(x+i) ; 
 *(x+i) = temp ; 

 } 
return ; 

 } 
گر به   است، با استفاده از اشارهintاي كه عناصر آن از نوع  ه، آرايه در اين برنام.توضيح

 mallocاي   الزم براي عناصر آن از طريق تابع كتابخانهةحافظ. مقادير صحيح تعريف شده است
قرار داده شده ) xمتغير (گر  صورت پويا از سيستم اخذ شده و آدرس آغاز آن در متغير اشارهه ب

جهت خواندن، (ابع اصلي و تابع فرعي براي مراجعه به عناصر آرايه در تمامي طول ت. است
كنيد كه تابع   مثالً مالحظه مي؛گر استفاده شده است از اشاره) جايي ه جاب ونوشتن، مقايسه،

scanf به آدرس iاُمين عنصر به جاي  &x[i]  باx + I همچنين تابع . كند مراجعه ميprintf 
  .استفاده كرده است (x + i)*از  x[i]جاي ه ر، ب اُمين عنصiبراي چاپ مقدار 

 نيز آرگومان دوم به جاي يك آرايه از نوع مقادير صحيح، يك reorderدر تابع فرعي 
گر به مقدار صحيح معرفي شده است و در درون آن براي مراجعه به مقدار هر  متغير اشاره

  .تاستفاده شده اس (x + i)*از  x[i] اُم آرايه به جاي iعنصر 
  
هاي  در اينجا هدف آن است كه هر كدام از آرايه. ميديدها   در آرايه را اين برنامه.٦

در مراجعه به عناصر . بعدي تعريف شود  يك ةگر به مجموعه آراي صورت اشاره دوبعدي به
در ضمن هر قسمت از عمليات برنامه . شود گرها استفاده مي ها نيز به همين روش از اشاره آرايه

 .گيرد  تابع فرعي انجام ميبه كمك
# include <stdio.h> 
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# define maxcols 30 
main () 

{ 
 int nrows , ncols ; 
 int (*a)[maxclos] , (*b)[maxcols] , (*c)[maxcols] ; /* pointer definations */ 

 /* function prototypes */ 
 void readinput (int (*a)[maxcols] , int nrows , int ncols) ; 
 void computesums (int (*a)[maxcols] , int (*b)[maxcols]  
int (*c)[maxcols] , int nrows , int ncols) ; 
 void writeoutput (int (*c)[maxcols] , int nrows , int ncols) ; 
 printf ("how many rows?") ; 
 scanf ("%d" , & nrows) ; 
 printf ("How many columns?") ; 
 scanf ("%d" , & ncols) ; 

 /* allocate initial memory */ 
 *a = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ; 
 *b = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ; 
 *c = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ; 
 printf ("\n\nfirst table: \n") ; 
 readinput (a , nrows , ncols) ; 
 printf ("\n\nsecond table: \n") ; 
 readinput (b , nrows , ncols) ; 
 computesums (a , b , c , nrows , ncols) ; 
 printf ("\n\nsums-of the elements:  \n\n") ; 
 writeoutput (c , nrows , ncols) ; 

} 
void readinput (int (*a)[maxcols], int m, int n) 

{ /* read in a table of integers */ 
 int row , col ; 
 for (row = 0 ; row<m ; + + row)   

 { 
 printf ("\nenter data for row no. %2d\n" , row + 1) ; 
 for (col = 0 ; col<n ; + + col) 

 scanf ("%d" , (*(a+row) + col)) ; 
 } 

 return ; 
} 

void computesums (int(*a)[maxcols] , int (*b)[maxcols] , int (*c)[maxcols] , int m , 
int n) 

 { 
 int row , col ; 
 for (row = 0 ; row<m ; + + row) 

 for (col = 0 , col<n ; + + col) 
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 *(*(c+row) + col) = *(*(a+row) + col) + *(*(b+row) + col) ; 
 return; 

} 
 
void writeoutput (int(*a) [maxcols] , int m , int n) 

{ /* write out a table of integers */ 
 int row , col ; 
 for (row = 0 ; row<m ; + +row)  

 { 
 for (col = 0 ; col<n ; + + col) 

 printf("%4d" , *(*(a+row) + col)) ; 
 printf ("\n") ; 

 } 
 return ; 

} 
 بعدي پيوسته  هاي يك گرهايي به گروهي از آرايه  اشارهc و a ،bمه،  در اين برنا.توضيح

در توصيف توابع در تابع . است maxcols آنها ة كه بزرگي هماند تعريف شده )مجاور هم(
. اند ها به همين طريق معرفي شده اصلي و همچنين توصيف آرگومانها در درون توابع، آرايه

اند، بايد براي هر آرايه با استفاده از تابع  گر معرفي شده ه به جاي آرايه  اشارc و a ،bچون 
براي . اين كار در تابع اصلي انجام شده است   حافظه اختصاص يابد كهmallocاي  كتابخانه

  .مثال دستور زير را درنظر بگيريد
*a = (int *) malloc (nrows * ncols * sizeof (int)) ; 

 به (a+1)*طريق مشابه، ه ب. كند  اول اشاره ميةدر آراي به اولين عنصر a*در اين دستور 
. كند  سوم اشاره مية به اولين عنصر در آراي(a+2)*طور   دوم و همينةاولين عنصر در آراي

 با شروع از ،براي مقادير صحيح است nrows * ncolsبنابراين يك بلوك حافظه كه بزرگي آن 
  .عمل دو آرايه ديگر نيز به همين طريق است ةنحو. يابد  اختصاص مي اولين عنصر آرايه

صورت تكراري پردازش ه هر يك از عناصر آرايه با استفاده از عملگر غيرمستقيم ب
  .شود صورت زير مراجعه ميه  به هر عنصر تابع بreadinputبراي مثال در تابع . دشو مي

scanf("%d" , (*(a+row)+col)) ; 
ه  بcomputesums متناظر دو آرايه در تابع طريق مشابه عمل جمع كردن عناصره ب

   .شود صورت زير نوشته مي
*(*(c+row) + col) = *(*(a+row) + col) + *(*(b+row) + col) ; 

   .صورت زير نوشته شده استه  بwriteoutput در تابع printfهمچنين اولين دستور 
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printf ("%4d" , *(*(a+row) +col)) ; 

درون توابع، از روش متعارف در مورد برخورد با عناصر آرايه توانيم در  به هرحال مي
توانيم براي خواندن مقادير عناصر آرايه، به جاي   ميreadinputبنابراين در تابع . استفاده كنيم

   .كار بريمه دستور زير را ب ; scanf("%d" , (*(a+row) + col))دستور 
scanf("%d" , &a[row][col]) ; 

  توانيم به جاي دستور   ميcomputesumsر تابع طريق مشابه ده ب
*(*(c+row)+col) = *(*(a+row)+col) + *(*(b+row)+col) ; 

   .كار بريمه دستور زير را ب
c[row][col] = a[row][col] + b[row][col] ; 

  توانيم به جاي دستور   ميwriteoutputطور در تابع  همين
printf("%4d" , *(*(a+row) + col)) ; 

   .كار بريمه ستور زير را بد
printf ("%4d" , a[row][col]) ; 

 
. كند ها را براساس اين روش به ترتيب الفبا مرتب مي ستي از رشتهفهر زير ةبرنام. ٧

 ة رشته درنظر گرفته شده و پايان كار با رشت١٠ولي حداكثر . ها مشخص نيست تعداد رشته
"end"ها تمام شد، كلمة  د يا خوانده شدن رشتهيعني هر موقع عمل ورو.  مشخص شده است
"end" اي   رشتهةآراي. كنيم ها وارد مي  پايان ورود دادهدر راx[]ها   براي نگهداري آدرس رشته

د كه براي اين كار با استفاده از تابع نشو ها در تابع اصلي خوانده مي رشته. منظور شده است
malloc، سپس با فراخوانده شدن . شود  داده ميصورت پويا اختصاصه  مورد نياز بةحافظ

هاي  ، رشته)ستها  آدرس رشتهةها و آراي كه آرگومانهاي آن تعداد رشته (reorderتابع فرعي 
  .شود  پس از آن نتيجه در تابع اصلي چاپ مي.گردد مورد نظر به ترتيب الفبا مرتب مي

# include <stdio.h> 
# include <stdio.h> 
main () 

 { 
 int i , n = 0 ; 
 char *x[10] ; 
 int reorder (int n , char *x[ ]) ; 
 printf ("enter each string on a separate line below\n\n") ;  
 printf ("type "end" when finished\n\n") ; 
 do { /* read in the list of string */ 
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 x[n] = malloc(12 * sizeof (char)) ; /* allocate memory */ 
 printf("%s" , x [n]) ; 
 scanf("%s" , x [n]) ; 

 } 
 while (strcmpi (x[n+ +] , "end")) ; 

 reorder(--n , x) ; 
 printf("n\nreordered list of strings:  \n") ; 

 /* display the reordered list of strings */ 
 for (i = 0 ; i<n ; + + i) 

 printf("\nstring %d%s" , i+1 , x[i]) ; 
 } 

reorder (int n , char *x[ ]) /* rearrange the list of strings */ 
 { 

 char *temp ; 
 int i , item ; 
 for (item = 0 ; item<n-1 + + item) 

 for (i = item+1 ; i<n ; + +i) 
if (strcmpi (x[item] , x[i] >0)  

 { 
 temp = x[item] ; 
 x[item] = x[i] ; 
 x[i] = temp ; 

 } 
return ; 

} 
 
٨.  

void swap (int *a , int *b) 
 { 

 int temp ; 
 temp = *a ; 

 *a = *b ; 

 *b = temp ; 
} 

 
٩.  

# include<stdio.h> 
main () 

 { 
 char str[80] , ch ; 
 int count = 0 ; 
 printf ("enter string for search:  \n") ; 



  ٣٢٧ها   ييپاسخ خودآزما
  

 gets(str) ; 
 printf ("enter a character") ; 
 ch = getchar() ; 
 counting (str , ch , &count) ; 
 printf ("%s %c %d" , str , ch , count) ; 

 } 
void counting (char *s , char ch , int *c) 

 {  
 while (*str) 

 if (*s++ = = ch) 
 *c++ ; 

 return() ; 
 } 

 
١٠.  

١ .Pصحيح استي به مقداريگر  اشاره . 

٢ .Pگرها به مقادير صحيح است  عنصري از اشاره١٠ يا  آرايه. 

٣ .Pعنصري با مقادير صحيح است١٠ يا  به آرايهيگر  اشاره . 

٤ .Pگرداند گر به مقدار صحيح برمي  است كه اشارهي تابع. 

٥ .Pح پذيرد و مقدار صحي  مي  به كاراكتر استيگر  است كه آرگوماني را كه اشارهي تابع
 .گرداند برمي

٦ .Pگر به مقدار  پذيرد و اشاره  به كاراكتر است مييگر  كه اشاره راي است كه آرگوماني تابع
 .گرداند صحيح برمي

٧ .Pپذيرد و   به كاراكتر است مييگر اشاره  را كه آن همي به تابع است كه آرگومانيگر  اشاره
 .گرداند مقدار صحيح برمي

٨ .Pبه يگر پذيرد و اشاره است مي  به كاراكتريگر  را كه آن هم اشارهيرگومان است كه آي تابع 
 .گرداند  عنصري از نوع مقادير صحيح برمي١٠ يا آرايه

٩ .Pپذيرد و   كاراكتري است مييا  به آرايهيگر  را كه آن هم اشارهي است كه آرگوماني تابع
 .گرداند مقدار صحيح برمي

١٠ .Pپذيرد و   ميسته كاراكترهابگرها  اي از اشاره  را كه آن هم آرايهيان است كه آرگومي تابع
 .گرداند مقدار صحيح برمي
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١١ .Pبه مقدار يگر پذيرد و اشاره  كاراكتري است مييا  را كه آرايهي است كه آرگوماني تابع 
 .گرداند صحيح برمي

١٢ .Pپذيرد و   كاراكتري است مييا  به آرايهيگر  را كه آن هم اشارهي است كه آرگوماني تابع
 .گرداند  به مقدار صحيح برمييگر اشاره

١٣ .Pپذيرد و   ميستگرها به كاراكترها  از اشارهيا  كه آن هم آرايه راي است كه آرگوماني تابع
 .گرداند  به مقدار صحيح برمييگر اشاره

١٤ .Pكاراكتري يا  به آرايهيگر رهكه اشا پذيرد  ميي است كه آن هم آرگوماني به تابعيگر  اشاره 
 .گرداند است و مقدار صحيح برمي

١٥ .Pكاراكتري يا  به آرايهيگر پذيرد كه اشاره  ميي است كه آن هم آرگوماني به تابعيگر  اشاره 
 .گرداند  به مقدار صحيح برمييگر است و اشاره

١٦ .Pگرها به  اي از اشاره  آرايهپذيرد كه  را ميي است كه آن هم آرگوماني به تابعيگر  اشاره
 .گرداند  به مقدار صحيح برمييگر  و اشارهستكاراكترها

١٧ .Pصحيح ي كه هركدام از آن توابع مقداراستگرهايي به توابع   عنصري از اشاره١٠ يا  آرايه 
 .گرداند برمي

١٨ .Pكه يع آرگومانتواب گرهايي به توابع است كه هر كدام از آن  عنصري از اشاره١٠ يا  آرايه 
 .گرداند پذيرند و مقدار صحيح برمي  مي استكاراكتر 

١٩ .Pكه يگرهايي به توابع است كه هركدام از آن توابع آرگومان  عنصري از اشاره١٠ يا  آرايه 
 .گرداند  به مقدار صحيح برمييگر پذيرد و اشاره  است مييكاراكتر

٢٠ .Pكه يه توابع است كه هركدام از آن توابع آرگومانگرهايي ب  عنصري از اشاره١٠ يا  آرايه 
 . گرداند  به مقدار صحيح برمييگر پذيرد و اشاره  مياستگري به كاراكتر  اشاره

  

 ۹ يي خودآزما

١. 
struct date { 

int month ; 
int day ; 
int year ; 
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} ; 
struct student { 

long int no ; 
char name [20] ; 
struct date d ; 

} ; 
struct student a ; 
main ()  

{ 
a. no = 123456 ;  
strcpy (a. name , "Amiri") ; 
a. d. month = 11 ;  
a. d. day = 5 ; 
a. d. year = 1980 ;  

} 
د براي دستيابي به فيلدهاي متداخل از دو عالمت نقطه يکن همانطور كه مشاهده مي

 .شود استفاده مي

   .كنيم  زير استفاده ميدستوربه ساختار متداخل از  براي مقداردهي اوليه .١ة نکت
struct student b = {359672 , "Ahmadi" , 8 , 23 , 1979} ; 

 .شوند  در فيلد سال ذخير مي1979 در فيلد روز و 23 در فيلد ماه، 8 که در آن

پس كل فضايي كه . گيرد  بايت فضا مي٦ است struct date كه از نوع d متغير .٢ة نکت
 .بايت ٤ + ٢٠ + ٦ = ٣٠ در ساختار فوق اشغال مي کند برابر است با aغير مت

 
٢. 

# include < stdio. h> 
# include < stdlib. h> 
struct phone { 

long int no ; 
char name[20] ; 

} ; 
main () 

{ 
int n , i , k ; 
struct phone x[100] ; 
char str [20] ; 
printf ("How many name ? ") ; 
scanf ("%d" , &n) ; 
for (i = 0 ; i < n ; i + +)  
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 { 
 printf ("Enter name and phone number:  ") ; 
 scanf ("%s %ld" , x[i]. name , &x[i]. no) ; 

 } 
while (1) { 

printf ("\n 1-Enter name \n") ; 
printf ("2-Exit \n") ; 
scanf ("%d" , &k) ; 
if (k= = 1)  

 { 
printf ("Enter name": ) ; 
scanf ("%s" , str) ; 
for (i=0 ; i<n ; i+ +) 

if (!strcmpi (x[i]. name , str))  
 { 

 printf ("phone number:  %d \n" ; x[i]. no) ; 
 goto m1 ; 

 } 
 printf ("\n not exist") ; 
m1:  

 }  
if (k= = 2) 

exit(0) ; 
} /* end while */ 

  
٣. 

 خروجي برنامه
65 A 65 A 

  
  .است c .(p*) معادل p-> c دستور .نکته

 
٤.   

#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
typedef union { 

 float fexp ; /* floating point exponent */ 
 int nexp ; /* integer point exponent */ 

} nvals ; 
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typedef struct { 

 float x ; 
 char flag ; 

 /* 'f' if exponent is floating point and 'i' if exponent is integer */ 
 nvals EXP ; 

} 
main() 

{ 
 values A ; 
 float power(values A) ; 
 int i ; 
 float n , y ; 
 printf("y = x^n \n Enter a value for x:  ") ; 
 scanf("%f" , &A.x) ; 
 printf("\n Enter a value for n:  ") ; 
 scanf("%f" , &n) ; 
 i = (int) n ; 
 A.flag = (i = = n) ? 'i':  'f' ; 
 if (A.flag = = 'i') 

 A.EXP.nexp = i ; 
 else 

 A.exp.fexp = n ; 
 if (A.flag = = 'f' && A.x <= 0.0) 

 printf(" \n ERROR ") ; 
 else { 

 y = power(A) ; 
 printf(" \n y = %.4f" , y) ;  

 } 
float power(values A) 

{ 
 int i ; 
 float y = A.x ; 
 if (A.flag = = 'i') /* integer exponent */ 

 { if (A.exp.nexp = = 0) 
 y = 1.0 ; /* zero exponent */ 

 else { 
 for (i = 1 ; i<abs(A.exp.nexp) ; ++i) 

 y *=A.x ; 
 if (A.exp.nexp < 0)  

 y = 1/y ; /* negative integer exponent */ 
 } 

 }  
 else /* floating point exponent */ 

 y = exp(A.exp.fexp * log(A.x)) ;  
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 return(y) ;  
} 

صورت ه توجه کنيد که تعريف ساختارها و يونيونها نسبت به تمام توابع برنامه ب
 . استدرون هر دو تابع متغير محلي تعريف شده A اما متغير ساختار استخارجي 

  

 ۱۰ ييخودآزما

١. 
#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
main(void) 

{ 
 FILE *fp ; 
 int fact , n ; 
 clrscr() ; 
 scanf("%d",&n) ; 
 fact = 1 ; 
 while (n>1) 

 fact *= n--; 
 if ((fp = fopen("fact.txt", "w"))== NULL) 

 { 
fprintf(stderr, "Cannot open input file.\n") ; 
return 1 ; 

 } 
 fprintf(fp,"%d",fact) ; 
 fclose(fp) ; 
 return 0 ; 

} 
. گيرد  جاي ميn و در متغير شود يم ابتدا عددي صحيح از ورودي خوانده .توضيح

حال . شود  جايگزين ميfact فاکتوريل آن محاسبه و در متغير while ةسپس با استفاده از حلق
 مقدار فاکتوريل در آن نوشته fprintfتور  ايجاد و با دسfact. txtفايلي جهت نوشتن با نام 

  .شود مي
 
٢.  

#include <stdio.h> 
main () 
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{ 
 FILE *fp ; 
 char *msg ; 
 int i = 0 ; 
 fp = fopen ("str. txt" , "w") ; 
 gets (msg) ; // read string 
 while (msg[i]) 

 putc (msg[i++] , fp) ; // write string to file 
 while (i >= 0) 

 putc(msg[i--] , fp); // write invert of string to file 
 fclose(fp) ; 
 return 0; 

} 
 قرار msg*نام ه گر و ب ه شکل اشارهکتري بااي کار  ورودي، در آرايهة رشت.توضيح

به  يکبار از ابتدا تا انتها و بار ديگر از انتها putc و تابع while ةسپس با استفاده از حلق. گيرد مي
  .شود  نوشته ميstrنام ه ابتدا در فايلي متني ب

  
٣.   

#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
main() 

{ 
 FILE *fp ; 
 char str[ ] = "0123456789" ; // an array with 10 character 
 if ((fp = fopen("test.dat", "w")) = = NULL) 

 { 
 fprintf (stderr, "Cannot open input file. \n") ; 
 return 1 ; 

 } 
 fwrite(&str , strlen(str) , 1 , fp) ; // create a file containing 10 bytes  
 fclose(fp) ; // close the file  
 return 0 ; 

} 
ست فايلي  اکند، پس کافي کتر يک بايت حافظه اشغال مياکه هرکار  از آنجايي.توضيح
 کارکتر ۱۰ با strنام ه اي ب در اين برنامه آرايه. تر در آن بنويسيمکا کار۱۰ و مينمتني ايجاد ک
 همراه با پيغام مناسب test. datنام ه  سپس فايل متني ب.شود يم مقداردهي ۹ تا ۰شامل اعداد 

 را در آن str محتواي fwriteکنيم و با دستور  جهت حصول اطمينان از باز شدن آن ايجاد مي
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  .  بايت حجم دارد۱۰ شده فايل ايجاد. مي نويسيم
٤.   

# include <stdio.h> 
# include <stdlib.h> 
void main (int argc , char *argv[ ]) 

{ 
FILE *in ; 
char ch ; 
int openbraket = 0 , closebraket = 0 ; 
int openparant = 0 , closeparant = 0 ; 
if (argc! = 2) 

{ 
printf ("\n The number of argument is incorrect. ") ; 
exti (0) ; 

} 
in = fopen (argv [1] , "r") ; 
if (in = = NULL) 

{ 
printf ("\n file cannot open. ") ; 
exit(0) ; 

} 
ch = getchar() ; 
while (ch ! = EOF) 

{ 
if (ch = = '{') 

 openbraket + + ; 
else if (ch = = ' }') 

 closebraket + + ; 
else if (ch = = '(') 

 openparant + + ; 
else if (ch = = ') ') 

 closparant + + ; 
ch = getc (in) ; 

} 
printf ("\n the number of open braket is:  %d" , openbraket) ; 
printf ("\n the number of close braket is:  %d ", closebraket) ; 
printf ("\n the number of open parantheses is:  %d" , openparant) ; 
printf ("\n the number of close parantheses is:  %d" , closeparant ") ; 
fclose (in) ; 

} 
 



  ٣٣٥ها   ييپاسخ خودآزما
  

٥. 
# include <stdio. h> 
# include <stdlib. h> 
main () 

{ 
FILE *p ; 
int i ; 
char str[10] ; 
struct employee 

{ 
char name [10] ; // name of employee 
int hp ; // hour pay 
int h ; // total hours  

} emp ; 
clrscr() ; // clear the screen 
p = fopen ("employ.dat" , "w+b") ; // open a binary file for input and output 
if (p = = NULL) 

{ 
printf ("cannot open file") ; 
printf ("\n press any key …") ; 
getch() ; 
exit (1) ; 

} 
gotoxy (14 , 2) ; // cursor position 
puts(" INPUT ") ; 
gotoxy (3 , 3) ; 
printf (" name   hour pay total hours ") ; 
gotoxy (3 , 4) ; 
printf ("-----------  ----------- -------------") ; 
i = 5 ; 
while (1)  

{ 
gotoxy (3 , i) ; 
gets (emp.name) ; 
if (!emp.name [0]) 

break ; 
gotoxy(21 , i) ; 
gets(str) ; // input name 
emp.hp = atoi (str) ; //convert string type to integer 
gotoxy(34 , i) ; 
gets(str) ; // input total hours 
emp.h = atoi(str) ; //convert string type to integer 
i + + ; 
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fwrite (&emp , sizeof (struct employee) , 1 , p) ; 
} 

rewind (p) ; // return to beginning of the file 
clrscr() ; 
gotoxy(7 , 2) ; 
puts (" OUTPUT ") ; 
gotoxy(3 , 3) ; 
puts (" name  salary") ; 
gotoxy(3 , 4) ; 
puts ("------------ -----------") ; 
i = 5 ; 
fread (&emp , sizeof (struct employee) , 1 , p) ; 
while (!feof (p)) 

{ 
gotoxy (3 , i) ; 
puts (emp.name) ; 
gotoxy (21 , i) ; 
printf ("%d" , emp.hp * emp.h) ; // calculate and print salary 
i + + ; 
fread (&emp , sizeof (struct employee) , 1, p) ; 

} 
getch() ; 

} 
 

 خروجي برنامه

  
INPUT 

total hour hour pay name 
180 200 amir 
150 300 hamid 
100 250 majid 

    
  

OUTPUT  
Salary name 
36000 amir 
45000 hamid 
25000 majid 

   
 



  ٣٣٧ها   ييپاسخ خودآزما
  

٦.  
#include <stdio.h> 
main() 

{ 
 FILE *in , *out ; 
 char ch ; 
 if ((in = fopen("input", "rb")) = = NULL) 

 { 
 printf ("Cannot open input file. \n") ; 
 exit(1) ; 

 } 
 if ((out = fopen("input", "wb")) = = NULL) 

 { 
 printf ("Cannot open output file. \n") ; 
 exit(1) ; 

 } 
 while (!feof(in)) 

 { 
 ch = getc(in) ; 
 if (!feof (in)  

 putc(ch , out) ; 
 } 

 fclose(in) ; // close the input file  
 fclose(out) ; // close the output file  

} 
 کپي ة فايل ورودي و فايل خروجي نسخأکنيد که فايل مبد در اين برنامه مالحظه مي

 نيز براي کنترل و feofاند و تابع   باينري باز شدهحالتفايلها در  .شده در نظر گرفته شده است
به کاراکتر از فايل ورودي  ها کاراکتر امه دادهدر اين برن. کار رفته استه تشخيص پايان فايل ب

ها  اي نوشت که داده گونهه توان ب همين برنامه را مي. شود خوانده و در فايل خروجي نوشته مي
   .خط به خط خوانده و سپس نوشته شوند

#include <stdio.h> 
#include <stddef.h> 
#define size 100 
int COPY(input , output) 
char *input , *output ; 

{ 
 FILE *in , *out ; 
 char line[size] ; 
 if ((in = fopen("input", "r")) = = NULL) 
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 { 
 printf ("Cannot open input file. \n") ; 
 exit(1) ; 

 } 
 if ((out = fopen("input", "w")) = = NULL) 

 { 
 printf ("Cannot open output file. \n") ; 
 exit(1) ; 

 } 
 while (fgets(line , size-1 , in) !=NULL)  

 fputs(line , out) ; 
 fclose(in) ; // close the input file  
 fclose(out) ; // close the output file  
 return 1 ; 

} 
 و fgetsاند و از توابع   متن باز شدهحالتکنيد که فايلها در  در اين برنامه مالحظه مي

fputs شده است استفاده.  
  



  ي کليآزمونها
  ۱آزمـون 

   غيرمجاز است؟Cيك از تعريف متغيرهاي زير در زبان  كدام. ۱
  ; float table_2) ب   ; int table2) الف
   ; _int 2table) د  ; _int table2) ج

   است؟ غلط زيريها هيك از جمل  كدام.۲
اي است كه  تر يا مساوي حافظه كند كوچك  اشغال ميshort intاي كه متغير  حافظه) الف

 .كند  اشغال ميintمتغير 

اي است كه  تر يا مساوي حافظه كند بزرگ  اشغال ميlong intاي كه متغير  حافظه) ب
  .كند  اشغال ميshort intمتغير 

كند   اشغال ميlong intاي كه متغير  بسته به نوع كامپايلر ممكن است مقدار حافظه) ج
  .كند شغال مي اintاي باشد كه متغير  كمتر از حافظه

  .توان نگهداري كرد  فقط اعداد صحيح مثبت را ميunsigned int از نوع يدر متغير) د
  ; scanf ("%3" , &a) با اجراي دستور .۳

  .يابد انتقال مي aيك رقم صحيح به درون )الف
  .يابد انتقال مي a دو رقم به درون )ب
  .يابد انتقال مي a سه رقم اعشاري به درون )ج
  .يابد انتقال مي  a ثر سه رقم صحيح به درونحداك )د

   زير غلط است؟يها هيك از جمل  كدام.۴
  .شود  براي نگهداري طول رشته از عدد صفر در انتهاي آن استفاده ميCدر زبان ) الف
  .استفاده کردگر   از اشارهديباعنوان آرگومان به تابع  براي انتقال آرايه به) ب
  .گر به اولين خانة آن آرايه است هنام آرايه در واقع اشار) ج
  .شود ميدست آوردن آدرس متغير استفاده ه  براي ب*از عملگر  )د



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۴۰
  
   چه مقداري است؟x = 1 ورودي يازاه  خروجي تابع زير ب.۵

  
  0) الف
  4) ب
  2 )ج
  1) د
  

int F(int x) 
{ 

switch (x) 
{ 

case 0: 
case 2: 
case 4: 
case 6: x = x \ 2 ; 
case 1: 
case 3: x + + ; 
 break ; 
default: x = x * 2 ; 

} 
return(x) ; 

} 
 هاي زير است؟ يك از گزينه  خروجي برنامة زير كدام.۶

  
  i = 2 و j = 20 )الف
 i = 1 و j = 2) ب

  i = 2 و j = 2) ج
 i = 20 و j = 40 )د

  

int F() 
{ 
 static int i = 10 ; 
 i = i * 2 ; 
 return (i) ; 
} 
void main() 
{ 
 int i = 1 , j = 2 ; 
 i = F() ; 
 j = F() ; 
 printf ("i = %d , j = %d" , i , j) ; 
} 

   است؟غلط زير يها هيك از جمل  كدام.۷
شود محدود به آن   متغيري كه در داخل تابع تعريف مي(Scope)محدودة شناسايي ) الف

  .استتابع 
ار آن متغير پس از اتمام تابع از  در تابع داشته باشيم مقدstaticاگر متغيري از نوع ) ب

  .رود بين نمي
  .شود  تنها يك مرتبه انجام ميstaticمقداردهي اوليه به متغير ) ج
  .نام تعريف كرد توان دو متغير هم در دو تابع مختلف نمي )د



  ۳۴۱   ي کليآزمونها
 

  دهد؟  تابع زير چه عملي انجام مي.۸
void F(char *s) 
{ 
 int i , j , temp ; 
 for (j = 0 ; * (S+j) ! = 0 ; j + +) ; 
 for (i = 0 ; i < j ; i + + , j --) 
 { 
  temp = * (S + i) ; 
  *(S + i) = * (S + j) ; 
  *(S + j) = temp ; 
 } 
} 

  .اين تابع هيچ تأثيري بر رشتة ورودي خود ندارد) الف
  .گرداند اين تابع طول رشتة ورودي خود را باز مي) ب
توان گفت كه  طور كلي نمي رشتة ورودي آن است و بهعملكرد اين تابع وابسته به ) ج

  .دهد چه عمل خاصي انجام مي
  .كند  اين تابع رشتة ورودي خود را معكوس مي)د

  ؟استهاي زير  يك از گزينه  خروجي برنامة زير كدام.۹
  ۲۴) الف
  ۲۵ )ب
  ۲۶ )ج
  ۲۸) د

void main() 
{ 
 int i = 5 , j = 10 , K ; 
 K = (i + +) + i*2 + (--j) ; 
 printf ("%d" , K) ; 
} 

 
   است؟ صحيحهاي زير يك از جمله  كدامC در مورد اعالن زير در زبان .۱۰

struct student { 
 char name[20] ; 
 int no ; 
} S , *pS ; 

  .كند  تعريف ميstudent با نام ياين اعالن ركورد) الف
 studentگر به  ز نوع اشاره اي متغيرpS و متغير Student از نوع ي ركوردSمتغير ) ب

  .است
 را از اعالن حذف كنيم باز اعالن باقيمانده اعالن مجاز pS و S اگر تعريف متغيرهاي )ج

  .شود  محسوب ميCدر زبان 
  هر سه مورد)  د



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۴۲
  

  دهد؟  تابع زير چه عملي انجام مي.۱۱
void F(char *S) 
{ 
 int i ; 
 for (i = 0 ; S[i]! = 0 ; i + +) 
 if ((S[i]>’a’) && (S[i]<=’z’)) 
  S[i] = S[i] + ’A’ - ’a’ ; 
} 

) ترجمه(دهد چون داراي خطاي زمان كامپايل  اين تابع هيچ عملي انجام نمي) الف
  .است

  .شود گاه از آن خارج نمي  بنابراين برنامه هيچداردنهايت   بييا هاين تابع حلق) ب
  .كند ل مي را به حرف بزرگ تبديSاين تابع حروف كوچك رشتة ) ج
  .كند  را به حروف كوچك تبديل ميS اين تابع حروف بزرگ رشتة )د

  هاي زير است؟ يك از گزينه  خروجي برنامة زير كدام.۱۲
  

 يا هاين تابع خروجي ندارد چون داراي حلق) الف
  .نهايت است بي

  3 )ب
  4) ج
  2) د
  

int i = 0 ; 
void F(int j) 
{ 
 i + + ; 
 j = j + 3 ; 
} 
void main() 
{ 

for (i=1 ; i<=2 ;) 
F(i) ; 
printf ("%d" , i) ; 

} 
هاي زير صحيح  يك از گزينه صورت زير تعريف شده است كدامه كه ب Fدر مورد تابع  .۱۳

  ؟است
void F(int *i , int j) 
{ 
. 
. 
. 
} 

  . تأثير داردF بر متغير معادل آن در قسمت فراخوانندة F در داخل jتغييرات متغير ) الف



  ۳۴۳   ي کليآزمونها
 

 F(a , b) را با دستور Fتوان   باشند ميint دو متغير از نوع b و aرصورتي كه د) ب
  .فراخواني كرد

  . باشدF در قسمت فراخوانندة يا  حتماً بايد نام آرايهF در تابع iآرگومان ) ج
 است كه با F در قسمت فراخوانندة يواقع آدرس متغير  درF در تابع iگر   اشاره)د

  .ن محتواي آن متغير را تغيير دادتوا استفاده از آن مي
  رود؟ كار ميه دست آوردن طول رشته به يك از توابع زير براي ب  كدامC در زبان .۱۴

   strlen) ب   strcpy) الف
  strcat) د  strcmp) ج

  دهد؟  قطعه برنامة زير چه عملي انجام مي.۱۵
int *p , n ; 
scanf ("%d" , &n) ; 
p = (int *(malloc (n*sizeof(int)))) ; 

 .دهد عمل خاصي انجام نمي) الف

 .توان مقداري نسبت داد  به غير آدرس نمييگر داراي اشكال است چون به اشاره) ب

  .است 2n و تعداد عناصر آن intكند كه نوع عناصر آن   ايجاد ميpاي با نام  آرايه) ج
  .است nاصر آن و تعداد عن intكند كه نوع عناصر آن  ايجاد مي pاي با نام   آرايه)د

منظور ه  بprogram. pas دستور الزم براي باز كردن فايل ، باشدگر فايل  اشارهfp اگر .۱۶
  هاي زير است؟ يك از گزينه  به آخر آن كدام".End"اضافه كردن 

  ; fp = fopen ("program. pas" , "w")) الف
  fp = fopen ("program. pas" , "wb") ;) ب
  ; fp = fopen ("program. pas" , "a")) ج
  ; fp = fopen ("program. pas" , "ab")) د

يك  را به انتهاي فايل اضافه كند كدام ".End" دستوري كه رشتة،باشد گر فايل اشاره fpاگر  .۱۷
  ؟هاي زير است از گزينه
  ; fscanf (fp , "%s" , "End.")) ب  ; fprintf (fp , "%s" , "End.") )الف
  كدام هيچ )د  ; fwrite ("End. " , 4 , 4 , fp)) ج



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۴۴
  

  . تعريف آراية مقابل را درنظر بگيريد.۱۸
int A[6] = {10 , 20 , 30} ; 

   چقدر است؟A[3]مقدار اولية عنصر 
  0 )ب  30) الف
  20) د   10) ج

  هاي زير ثابت كاراكتري مجاز نيست؟ يك از گزينه  كدام.۱۹
 ' a\ ') ب  ' a ') الف

 ' "\ ') د  "/ ') ج

   زير كدام گزينه صحيح است؟ةجه به برنام با تو.۲۰
float a , b ; 
main () 
{ 
 static float a ; 
 void noor (void) ; 
 … 
} 
void noor (void) 
{ 
 static float a ; 
 int b ; 
 … 
} 

  .خودکارند متغيرهاي b و aدر برنامه ) الف
  . استخودکار b و ستايا متغير main در a) ب
  .ستستايا متغير noorدر  a و خودکار  متغيرnoor در b )ج
  . سرتاسري استnoor در b خارجي ولي main در b) د

  
 



  ۳۴۵   ي کليآزمونها
 

  
 
  
  
  
 

  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱     � ۱۱     � 
۲    �  ۱۲  �    
۳     � ۱۳     � 
۴     � ۱۴   �    
۵    �  ۱۵     � 
۶     � ۱۶     � 
۷     � ۱۷  �    
۸     � ۱۸   �   
۹    �  ۱۹    �  
۱۰    �  ۲۰    �  

  
  

 ۱ةپاسـخنام



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۴۶
  

  
  ۲ون ـآزم
  شود چيست؟  در دستورهاي زير مقداري كه نمايش داده مي.۱

char x = 256 ; 
putchar (x) ; 

   0 )ب   256) الف
  1) د  255) ج

  مقدار عبارت زير چيست؟،g = 5.5 و i = 7 و ´c =´w اگر .۲

  0) ب   c ! = `p` ║ i + g < = 10   1 )الف

  كدام هيچ) د  12.5) ج
  شود؟  چند بار اجرا ميprintf ("wait") در دستورالعمل زير، دستور .۳

for (i = 0 ; ; + + i) printf ("wait") ; 
  صفر بار) ب   يكبار) الف

  هيچ كدام) د  نهايت بار  بي )ج
  يح است؟ كدام گزينه صح; static int y [8] = {5 , 5 , 5} با توجه به دستور .۴

 .است عناصر آرايه صفر ة و بقي5 سه مقدار سه عنصر اول آرايه )الف

 .است عناصر آرايه صفر ةمقدار كلي) ب

  .است 5 عناصر آرايه ةمقدار كلي) ج
  .است 0 عناصر ة و بقي5سه عنصر آخر آرايه ) د

   چيست؟cالعمل مقدار   پس از اجراي دستور،c = 3 و b = 2 و a = 1 اگر .۵
 ; c + = (a > 0 & & a < = 10) ? ++a: a / b    4) الف

  5 )ب
 6) ج

  3) د
   زير چيست؟ة خروجي قطعه برنام.۶

  char x = `R` ; 
switch (x) 



  ۳۴۷   ي کليآزمونها
 

  RED) الف
   REDBLUE )ب
  BLUE) ج

   BLUERED) د

{ 
 case `r`: 
 case `R`: printf ("RED") ; 
 case `b`: 
 case `B`: printf ("BLUE") ; 

} 
 

  ست؟ي چ10 = < (S = 5 + 4)) + 2(بارت  مقدار ع.۷
  4) ب  3) الف
 هيچ كدام) د  2) ج

  ؟مقدار عبارت زير چيست ،; 'char c =  ́b اگر داشته باشيم .۸
 b (c > = `a' && c < = `z') ? (`A' + c - `a'): c) الف

  B )ب
  'a `) ج
  'A`) د

   كدام گزينه درست است؟.۹
  .است صفر (external) نوع خارجي فرض براي متغيرهاي از مقادير پيش) الف
  .است صفر staticفرض براي متغيرهاي از نوع  مقادير پيش )ب
  الف و ب )ج
  كدام هيچ) د

   در مورد متغيرهاي از نوع شمارشي كدام گزينه صحيح است؟.۱۰
  .گرفت scanfتوان آنها را از ورودي با دستور  مي) لفا

  . دادنمايش printfتوان آنها را با دستور  مي) ب
  الف و ب )ج
  كدام هيچ )د 

  :برابر است با %2(x(int)) مقدار عبارت ; float x = 5.75 باتوجه به .۱۱
  5) ج  2) الف
  1 )د  0) ب



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۴۸
  

   (x+1)& استفاده از ،int x = 5 اگر داشته باشيم .۱۲
  .گرداند  را برمي6مقدار ) ب .صحيح است) الف
  .توان كرد  اظهار نظري نمي )د . غلط است)ج

 دهد؟  زير چه كاري انجام مية قطعه برنام.۱۳

  .كند جا مي ه را جابpy و pxآدرسهاي ) الف
جا  ه را جابشود مي اشاره py و px با محتوي مقاديري كه )ب

  .كند مي
  الف و ب) ج
  كدام هيچ) د

float *px , *py , t ; 
t = *px ; 
*px = *py ; 
*py = t ; 
 

  دهد؟  مي دستورالعملهاي زير چه كاري انجام.۱۴
int *x , i ; 
for (i = 0 ; i < 50 ; + + i)  
 *(x + i) = i ; 

  .دهد  قرار ميx عنصر اول آرايه 50 را به ترتيب در 50 تا 0مقادير ) الف
  .دهد  قرار ميx عنصر اول آرايه 49 را به ترتيب در 50 تا 1مقادير ) ب
  .دده  قرار ميx عنصر اول آرايه 50 را در 49 تا 0 مقادير )ج
  كدام هيچ) د

   با توجه به دستورالعملهاي زير كدام گزينه صحيح است؟.۱۵
int x = 12 ; 
x = !x ; 

  . غلط است; x=!xدستور ) الف
 .است 12العملهاي فوق   پس از اجراي دستورxمقدار ) ب

 .است 1العملهاي فوق   پس از اجراي دستورxمقدار ) ج

  .استوق صفر العملهاي ف  پس از اجراي دستورx مقدار )د
  ؟است باتوجه به دستورالعملهاي زير كدام گزينه صحيح .۱۶

  .شود مياصالً اجرا ن printfالعمل  دستور) الف
  .شود مي بار اجرا printf 256دستورالعمل ) ب

char i ; 
for (i = 0 ; i < 256 ; + + i)  
 printf ("\n payam_noor ") ; 

 



  ۳۴۹   ي کليآزمونها
 

  .شود مي بار اجرا printf 255دستورالعمل ) ج
  .شود مينهايت اجرا  بي printf دستورالعمل )د

   زير چيست؟ة خروجي قطعه برنام.۱۷
int i ; 
for (i = 0 ; + + i < 5 ; i + +) ; 
printf ("%d" , i + +) ; 

  5 )ب  7) الف
  9) د  4) ج

  کند؟ مياين تعريف چند بايت حافظه مصرف  .۱۸
  88) الف
  86) ب
   80) ج
  .ودش مياي مصرف ن حافظه) د

union test { 
 long int i ; 
 char s[80] ; 
 float f ; 

 } ; 
 

 ؟است كدام گزينه صحيح .۱۹

  .گيرد  را از ورودي مييا  رشتهgets) الف
  .دهد  مانيتور نمايش ميةگيرد و روي صفح  را از ورودي ميي كاراكترgetchar) ب
  .دهد  نمايش مي مانيتورةگيرد و روي صفح  را از ورودي ميي كاراكترgetch) ج
   موارد باالة كلي)د

   چيست؟a , b , d پس از اجراي دستورالعملهاي زير مقادير .۲۰
int a = 3 , b = 2 , d ; 
d = a + + * b + + + a ; 

  d = 9 و a = 4 و b = 3 )الف
  d = 12 و a = 5 و b = 3) ب
 d = 15 و a = 5 و b = 2) ج

 كدام هيچ) د



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۵۰
  

  
  
  
  

  
 

  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱   �   ۱۱     � 
۲  �    ۱۲    �  
۳    �  ۱۳   �   
۴  �    ۱۴    �  
۵   �   ۱۵     � 
۶   �   ۱۶     � 
۷    �  ۱۷   �   
۸   �   ۱۸     � 
۹    �  ۱۹     � 
۱۰     � ۲۰  �    

  

 ۲ة پاسـخنام



  ۳۵۱   ي کليآزمونها
 

  
  ۳ ونـآزم
  ؟ستين مجاز Cهاي زير در زبان  يك از شناسه  كدام.۱

 While) ب  Define) الف

  int )د  If )ج
  :ند ازا هاي مقدماتي عبارت  نوع داده.۲

 float , int) ب  double , float , int , char )الف

  double , float , int) د  char , float , int) ج
  هاي زير درست است؟ يك از گزينه  كدام.۳

  . عنصر آرايه نياز خواهد داشتn+۱ كاراكتري nرشتة  )الف
  . عنصر آرايه نياز خواهد داشتn كاراكتري nرشتة ) ب
  . عنصر آرايه نياز خواهد داشتn-۱ كاراكتري nرشتة ) ج
  كدام  هيچ) د

   زير صحيح است؟يهايك از اعالن  كدام.۴
  ; "char arr[5] = "Tehran) ب  ; "char arr[ ] = "Tehran )الف
  ; ' char arr[7] = ' Tehran )د  ; "char arr[6] = "Tehran) ج

يك از عبارات   در اين صورت كدام. متغير مميز شناور باشدf متغير صحيح و i فرض كنيد .۵
  ؟استزير مجاز 
  %2((i+f)(int)) )ب  %2(i+f)) الف
  هيچ كدام ) د  (%2(i+f))(int)) ج

   چقدر است؟j انتهاي برنامه مقدار در .۶
 2) الف

  30 )ب 
 13)  ج

 60)  د

 
# include < stdio. h > 
main () 
{ 

int i = 1 , j = 0 , k = 14 ; 
while (i <= k) 
{ 

 i *= 2 ; 
 j += i ; 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۵۲
  

  } 
} 

 
  ؟يك از دستورهاي زير درست است كدام ،; int a , b [10] اگر داشته باشيم .۷

  scanf ("%d %d" , &a , b) )ب  scanf ("%d %d" , *a , b)) الف
  scanf ("%d %d" , a , &b)) د  scanf ("%d %d" , a , b)) ج

  شود؟ يم زير  استفاده يهايك از دستور  در ميان كدامbreak دستور .۸
 switch) ب  while) الف

   موارد فوق  همة)د  do-while) ج
 كنند؟   چندخانه از حافظه را اشغال ميA[4][8] متغيرهاي .۹

   خانه ۱۲) ب   خانه۳۲) الف
   خانه ۸) د   خانه۴) ج

 انتقال يافت چقدر main به func پس از آنکه کنترل از main درون x در برنامة زير مقدار .۱۰
  است؟

  
  x = 4 )الف
  x = 16) ب
 x = 8) ج

  كدام هيچ) د
  

# include < stdio. h> 
void func (int x) ; 
main () 
func(x) ;  

{ int x = 4 ; 
printf ("\n x=%d" , x) ; 
 printf ("\n x = %d" , x) ; 

} 
void func (int x) 

{ x * = 4 ; 
printf ("\n %d" , x) ; 
return ; 

} 
 

   خروجي برنامة زير چيست؟.۱۱
  

  10) الف
  45) ب

# include < stdio. h > 
int funct (int a) 
main () 
{ 

 int a = 10 ; 



  ۳۵۳   ي کليآزمونها
 

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

} ; 
struct account { 

int acc-no ; 
char acct-type ; 
char name [80] ; 

float balance ;  
struct date lastpayment 

; 
} customer ; 

  55 )ج
  57) د
  

printf ("%d" , funct (a)) ; 
} 
int funct (int a) 
{ 

 if (a>0) 
 return (a+funct (a-1)) ; 

 } 
 

  دهد؟  تابع مقابل چه عملي انجام مي.۱۲
  

  .كند  اضافه ميs2 را به آخر s1رشتة ) الف
  .كند  اضافه ميs1 را به آخر s2رشتة ) ب
  .اشكال كامپايلري دارد) ج
  .كند  مقايسه ميs2 را با رشتة s1 رشتة )د

funct (char *s1 , char *s2) 
{ 

while (*s1) 
 if (*s1-*s2) 

 return *s1-*s2 ; 
else {s1 + + ; s2 + + ; } 

return ’\0' ; 
} 

 
   است؟ كاربرةنوعهاي تعريف شدک از يکدام  .۱۳

  typedef , pointer , define) ب  struct , union , pointer) الف
  define , pointer , struct )د  union , struct , typedef )ج

   چيست؟(X+2*) با توجه به تعريف زير مقدار .۱۴
static int X[8] = {10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80} ; 

  12) ب  30) الف
  40) د  20) ج

  جهت استفاده از. هاي مقابل را درنظر بگيريدساختار تعريف .۱۵
  نويسيم؟  چه عبارتي ميcustomer از ساختار day فيلد 
  

  cusomter. day) الف
  customer -> lastpayment. day) ب
  customer. lastpayment. day )ج
 customer -> day) د

  



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۵۴
  

  چقدر است؟digits[3] عنصر ة زير مقدار اولية با توجه به تعريف آراي.۱۶
int digits [5] = {2 , 3 , 3} ; 

  3) ب  0 )الف
 6) د  2) ج

  ؟است صحيح ريزيك از تعاريف   كدام.۱۷
  ; "char C[4] = "CAT) ب  ; "char C[3] = "CAT) الف
  موارد ب و ج )د  ; "char C[ ] = "CAT) ج

  تر است؟  درستريزهاي  يك از گزاره  كدام.۱۸
  .گردد  ظاهر ميswitch در انتهاي دستور defaultبرچسب ) الف
  . ظاهر گرددswitchتواند در دستور   نميdefaultبرچسب ) ب
  . ظاهر گرددswitchتواند در هر نقطه از دستور   ميdefaultبرچسب  )ج
  . ظاهر گرددswitch حتماً بايد در دستور defaultبرچسب ) د

  هاي زير صحيح است؟ يك از گزاره  زير، كداميها با توجه به دو گروه اعالن.۱۹
1) typedef int age ; 

 age male , female ; 
2) int male , femal ; 

  .ندا  معادلها دو گروه از اعالن)ب  . صحيح نيست۱اعالن گروه )  الف
  هيچ كدام) د  .ستندي معادل نهاندو گروه از اعال) ج

   زير كدام گزينه صحيح است؟ ة با توجه به قطعه برنام.۲۰
int I = 8 , J = 5 ; 
I + = (J-2) ; 

  I = 3) ب  I = 11 )الف
  هيچ كدام) د  I = 5) ج



  ۳۵۵   ي کليآزمونها
 

  
  
  
  

  

  
 

  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱     � ۱۱    �  
۲  �    ۱۲     � 
۳  �    ۱۳    �  
۴  �    ۱۴   �   
۵   �   ۱۵    �  
۶   �   ۱۶  �    
۷   �   ۱۷     � 
۸     � ۱۸    �  
۹  �    ۱۹   �   
۱۰  �    ۲۰  �    

 ۳ة پاسـخنام



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۵۶
  

 
  ۴ آزمـون

  درست است يا خير؟scanf اين دستور .۱
int ch[20] ; 
scanf ("%d" , ch) ; 

  .درست نيست) ب . درست است)الف
  .به سيستم عامل بستگي دارد) د .درست استها  در بعضي از گونه) ج

  ؟كدام گزينه است floatهاي نوع  دقت ارقام داده .۲
   رقم۱۰) ب  رقم۵) الف
   رقم۱۵) د  رقم۶ )ج

   چقدر است؟sum مقدار .۳
  

 2) الف

  14) ب
 30 )ج

 60) د

  

# include < iostream. h > 
# include < stdio. h > 
main () 
{ 

int count = 1 , sum = 0 , n = 10 ; 
while (count < = n) 

{ 
 count * = 2 ;  
 sum + = count ; 

} 
} 

   خروجي اين دستور چيست؟.۴
printf ("\n%x" , 2097151) ; 

  2097151) الف
  1fffffff) ب
  2fffff) ج
  1fffff )د

   چقدر است؟u , x زيرمقدار ة در برنام.۵
# include < stido. h > 
float fun (float x) ; 
main () 
{ 

  
  x ،27  =u = 27) الف



  ۳۵۷   ي کليآزمونها
 

 float x = 3 , u ; 
 u = fun (x) ; 
 printf ("%d %d , x , u) ; 
 return 0 ; 

 } 
float fun(float x) 
 {  

 float y = 0 ; 
 y = x*x*x ; 
 x = x*x*x ;  
 return(y) ; 

} 

  x ،u = 0=  3) ب
  x ،u = 0 = 27) ج
  x ،27 = u = 3 )د
  

  ست؟ چقدر اn مقدار .۶
  

  n = 11) الف
 n = 26) ب

  n = 29) ج
 n = 30 )د

  

# include < stdio. h > 
main () 
{ 

 int n = 0 ; 
 for (; ;) 

 { 
 n += 3 ;  
 if (n < = 10) continue ; 

 n + = 4 ; 
 if (n > = 25) break ; 

 } 
 printf ("%d" , n) ; 
 return0 ; 

} 
  : را حساب كنيدa زير مقدار ة در برنام.۷

  
  a = 14) الف
  a = 13  )ب
  a = 12) ج
  a = 11) د

# include < stdio. h > 
main () 
{ 
 int a = 13 , b = 3 ; 
 a = ((a/b) *b) + (a%b) ; 
 printf ("%d" , a) ; 
 return 0 ; } 

۸. longfloatچند بيتي است؟   
   بيت۸) ب   بيت۳۲) الف
   بيت۱۶) د   بيت۶۴ )ج



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۵۸
  
   چيست؟C در زبان a > 3 < 5 معادل عبارت رياضي .۹

  (a>3) & (a<5)) ب   (a<5) && (a>3) )الف
  a>3 and a<5 )د  and (a<5) (a>3)) ج

   چقدر است؟ flag منفي باشد مقدار i اگر متغير .۱۰
 flag = (-x<0) ? 0: 100 ; 

  100) ب   صفر)الف
  1) د  1-) ج

  دهد؟  اين تابع چه عملي انجام مي.۱۱
int even (int n) 
{ 

 if (n%2 = = 0)  
 return (1) ;  
 else  
 return (0) ; 

 } 
  گرداند عدد صفر را برمي) الف
  .اشكال كامپايلري دارد) ب
  .گرداند  وگرنه عدد صفر را برمي۱ اگر زوج بود عدد .كند   عدد صحيح را دريافت مي)ج
  .گرداند كند و آن را به زبان اصلي برمي عدد صحيح را دريافت مي) د

  شود؟ ميكار برده ه  ب)comment( عالمتهاي زير براي دستورهاي تفسيري يك از كدام .۱۲
  (* *)) ب  { }) الف
  /* */ )د  [ ]) ج

   از چه نوعي است؟shirt در اعالن زير متغير .۱۳
 int) الف

  id )ب
  char) ج
  int , char) د

union id{ 
 char color [12] ; 
 int SIZE ; 
 }shirt ; 

 

  د، کدام گزينه هم ارز دستور زير است؟ اشاره گر باشp اگر .۱۴
p = &str[0] ;  



  ۳۵۹   ي کليآزمونها
 

  p = *str )ب  p = str )الف
  [ ]p = str )د  p = &str )ج

  .نويسيم  چه عبارتي ميcustomer از ساختار year فيلد  از استفادهيبرا .۱۵
struct date 
{ 

 int month ; 
 int day ;  
 int year ; 

 } ; 
struct account 
 { 
 char family [20] ; 
 int accno ; 
 float payment ; 
 struct date lastpay ; 
 }customer , customer2 ; 

  
  customer. lastpay. year )الف
  customer. year) ب
  customer (year)) ج
 customer→lastpay→year) د
 
  

  ؟ كدام گزينه صحيح است.۱۶
  ; define PI = 3.1415#) ب  ; define name text#) الف
  ´define name ´ALI#) د   define TRUE 1# )ج

  ؟ كدام گزينه توابع ورودي را نشان مي دهد.۱۷
 getchar , scanf , cin )ب   cin , cout , getch , putch )الف
 gets , puts , scanf) د   getchar , putchar , gets)ج

  ؟خروجي اين برنامه چيست .۱۸
 10-) الف

  10+ )ب
  30) ج
  30-) د

#define ABS(a) (a)<0 ? -(a): (a)  
main () 
{ 

 printf ("%d" , ABS (10 - 20)) ; 
} 

 

  دهد كه اين امكان را مي fseekتابع  .۱۹
  .صورت ترتيبي دسترسي پيدا كنيم به فايل به) الف
  .فايل را در مد سيستم باز كنيم) ب
  .صورت تصادفي دسترسي پيدا كنيم  به فايل به)ج
  .تاندارد باز كنيمفايل را در مد اس) د
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  شود؟  كدام تابع براي الحاق دو رشته استفاده مي.۲۰
 strcmp) ب  strcat )الف

 strset) د  strcpy) ج

  
  
  
 

 
 

  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱  �    ۱۱    �  
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 ۴ة پاسـخنام



  ۳۶۱   ي کليآزمونها
 

 
  ۵ آزمـون

  ست؟ين Cدر زبان  ها  كدام گزينه مربوط به انواع داده.۱
  real )ب  float) الف
  char) د   integer) ج

  ست؟ي نC در زبان (Constants) كدام گزينه مربوط به انواع ثابتها .۲
  string )ب  integer) الف
  pointers) د  char) ج

  ست؟ي نC مجاز در زبان (operators) كدام گزينه مربوط به عملگرهاي .۳
  ضرب) ب  جمع) الف
 توان )د  تقسيم )ج

  ؟دارد كدام عملگر يا عالمت تقدم بيشتري .۴
  عملگرهاي منطقي) ب  پرانتز )الف
  ) =د  عملگرهاي رياضي) ج

   در خود داشته باشد، حاصل عبارت زير چيست؟ آدرس متغيري از نوع اعشاري راP اگر .۵
&p[3] - &p[0] 

  6) ب  3) الف
  کدام هيچ) د  12) ج

   برابر است با(A&) * مقدار .۶
 Aآدرس ) ب  A )الف
  (A+1)) د  Aنوع ) ج

  ؟است الزم Cيك از توابع زير در برنامه   كدام.۷
  scanf) ب  printf) الف
  main )د  getchar) ج

  ؟ستي حلقه نيهاه دستور كدام گزينه مربوط ب.۸
 do while) ب  while) الف

  for) د  switch )ج
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  جداگانه دارد؟) جمله( در كدام جمله، داخل پرانتز سه عبارت .۹

 do while) ب  while) الف

  for )د  switch) ج
 شود؟  استفاده مي& در كدام تابع از عملگر .۱۰

 scanf )ب  printf) الف

  getchar) د  putchar) ج
   محاسبه خواهد شد؟do while يها هل چند مرتبه جمل حداق.۱۱

  يك) ب  صفر) الف
  سه) د  دو) ج

   نزديكي دارد؟ة زير رابطيها هيك از جمل  با كدامif – else ة جمل.۱۲
  while) ب  for) الف
  break) د  switch )ج

  ؟است زير صحيح يها هيك از جمل  كدام.۱۳
  .دشو  باعث خروج از حلقه ميcontinue ةجمل) الف
  .شود  حلقه مية باعث ادامbreak جملة) ب
  .شود مي باعث خروج از حلقه break ةجمل  )ج
  .شود  محاسبات در حلقه مية باعث ادامcontinue ةجمل) د

  .شوند  در كدام تابع يا توابع شناخته ميautomatic متغيرهاي نوع .۱۴
  .شوند  فقط در تابعي كه معرفي مي)الف
  .شوند ه معرفي ميدر خارج از تابعي ك) ب
  .شوند در تمام توابع شناخته مي) ج
  mainدر تابع ) د

  شود؟  در كدام توابع شناخته ميglobal متغير نوع عمومي يا .۱۵
  .شود ميدر تابعي كه معرفي  )ب  mainدر تابع ) الف
  .شود ميدر هيچ تابعي شناخته ن )د  در تمام توابع ) ج



  ۳۶۳   ي کليآزمونها
 

   آرايه با رشته چه فرقي دارد؟.۱۶
  .رشته همان آرايه است و فرقي باهم ندارند) فال

  .شود مي بگذاريم تبديل به رشته 0\ آرايه اگر عالمت ة در آخرين مكان يا خان)ب
  .رشته متغير ساده است) ج
  .نامند کتري را رشته مياهاي کار آرايه) د

  گرداند؟  اگر قبل از تعريف تابع نوع آن مشخص نباشد، چه نوع مقداري را برمي.۱۷
  integer )ب  هيچ مقداري) الف
  char  )د   float) ج

  ؟استهاي زير  يك از گزينه گر كدام  اشاره.۱۸
  تابع) ب   ثابت )الف
   متغير) د  آرايه) ج

  گرها به چه معنايي است؟  در اشاره* عالمت .۱۹
  گر براي آدرس اشاره) الف
  .گر موجود است براي مقداري كه در اشاره) ب
  .كند گر به آن متغير اشاره مي  كه اشاره براي مقدار متغيري)ج
   مجاور به شناورةبراي مقدار خانه يا مكان حافظ) د

  ؟كنيم  براي نوشتن اعداد در فايل معموالً با كدام مد فايل را باز مي.۲۰
 wt) ب  a + t) الف

  wb )د  a + b) ج
  



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۶۴
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 ۵ة پاسـخنام



  ۳۶۵   ي کليآزمونها
 

 
  ۶ ونـآزم
  ؟جواب اجراي اين قسمت از برنامه چيست .۱

  صفر )الف
  !n) ب
  ۱! )ج

   كدام هيچ )د
  شود؟  برنامه چند دفعه اجرا مي اين قطعه از.۲

   يك دفعه)الف
  هيچ دفعه) ب
  نهايت بي ) ج
  نامشخص )د

  ؟ كدام گزينه اشتباه است.۳
  ; signed char b) ب  ; unsigned short int a) الف
  ; signed long double )د  ; long float) ج

  شود؟ مي محسوب نC هاي زبان جزء شناسهزير هاي  يك از گزينه كدام .۴
  sum) ب  four) لفا
  str) د  auto )ج

   زير چيست؟ة خروجي برنام.۵
  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )الف
  2 3 4 5 6 7 8 9 0 1) ب
  9 8 7 3 2 1) ج
 1 2 3 4 5 6 7 8 9) د

  

# include<stdio. h> 
void recurse(int i) ; 
main () 
{  

 recurse (0) ;  
 return 0 ; 

} 
void recurse(int i) 
{ 

 if (i<10) 
 { 

 recurse(i +1) ; 

int i , fact = 1 ; 
scanf (" %d " , &n) ; 
for(i = 0 ; i <= n , i + +) 
 fact = fact * i ; 

i = 0 ; 
do  
{ 
 printf (" computer ") ; 
 printf ("\n") ; 
{ 
while (i>0) ; 
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 printf ("%d" , i) ; 
 } 

return ; 
} 

   زير چيست؟ة خروجي برنام.۶
  

 a = 14) الف

 a = 13 )ب

  a = 12) ج
 a = 11) د

  

# include<stdio. h> 
main () 
{ 

 int a = 13 , b = 3 ;  
 a = ((a/b) *b) + (a%b) ;  
 printf ("a=%d" , a) ; 
 return 0 ;  

 } 

   زير چيست؟ة برنام جواب.۷
# include< iostream. h> 
# include< stdio. h> 
main ()  
{ 

 int a = 1 , b = 2 , c = 3 ; 
 c + = (a>0 && a< = 10) ? + + a: a/b ; 
 cout <<"c = "<< c ;  
 return 0 ; 

} 

  
  c = 3) الف
 c = 4) ب

  c = 5 )ج
  c = 6) د
  

   زير چيست؟ة خروجي برنام.۸
  

  d = 2) الف
 d = 3 )ب

  d = 4) ج
  كدام هيچ )د
  

# include < iostream. h> 
# include < stdio. h> 
# include < math. h> 
main ()  
 { 

 double a = 4 , b = 2.0 , c ; 
 int d ;  
 c = pow (a , b) + sqrt (a) ; 
 d = ((int)c) % 5 ;  
 cout <<"d="<<d ; 
 return 0 ; 

} 
  كند؟ يري را چاپ مي اين دستور چه مقاد.۹



  ۳۶۷   ي کليآزمونها
 

printf ("\n %d %x %o" , 19 , 19 , 19) ; 
  19 و 19 و 19) ب  19 و 13 و 23) الف
  19 و 19 و 25 )د  13 و 13 و 13 )ج

  دهد؟  تابع فرعي زير چه عملي را انجام مي.۱۰
  

  كاراكتريةبه آخر آرايرا  t  كاراكتريةآراي)الف
sكند  متصل مي.  

  كاراكترية آخر آراي بهرا  S  كاراكتريةآراي) ب
t كند متصل مي.  

 t كاراكتري ةرا روي آراي S  كاراكتريةآراي) ج
  .كند کپي مي

 S  كاراكتريةرا روي آراي t  كاراكتريةآراي )د
  .كند کپي مي

Str (s , t) 
char s[ ] , t[ ] ; 
{ 
 int i , j ; 
 i = j = 0 ; 
 while (s[i] = ’\0') 
 i + + ; 
while ((s[i + +] = t[j + +1] = ’\0'); 
} 

 ; putchar (tolower ('M'))   اين دستور چيست؟ ة نتيج.۱۱
 

  m  )ب  صفر) الف
  هيچ كدام) د  mكد  اسكي) ج

  . را حساب كنيدPI زير مقدار ة با توجه به برنام.۱۲
  

  PI = 10.1415) الف
  PI = 10) ب
  .كند و برنامه صحيح است  تغيير نميPI) ج
  .برنامه غلط استكند و   تغيير نميPI )د
  

# include <stdio. h> 
# define PI 3.1415 
main () 
{ 

 float x = 7. 0 ; 
 PI + = x ; 
 return (0) ; 

} 
 

   چقدر است؟Sqr (t) , t مقدار .۱۳
  main () 

{  
 int t = 10; 
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  sqr(t) = 6 , t = 5) الف
  sqr(t) = 100 , t = 10 )ب
  sqr(t) = 225 , t = 15) ج
 sqr(t) = 49 , t = 7) د

  

 printf ("%d" , Sqr (t)) ;  
 } 
 Sqr (int x) 
 { 

 int y ; 
 y = x * x ; 
 return (y) ;  

 } 

  ؟ كدام گزينه صحيح است.شمارد  ورودي مية تعداد فضاي خالي را در رشتزيرتابع  .۱۴
CountSpace(char s[ ]) 
{ 

int i , count = 1 ; 
for (i = 0 ; i <strlen (s) ; + + i) 
if (s[i] = =  ́´) 
count + + ; 
…………………… 

} 

  ; return(i)) الف
  ; return (i +1)) ب
  ; return (count -1) )ج
  ; return(count +1)) د
  

  . را حساب كنيدW مقدار .۱۵
  

  35) الف
  65) ب
  95) ج
 125 )د

  

# include < iostream. h> 
# include < stdio. h> 
main () 
{ 

 int i ; 
 float x = 10 , y = 20 , u = 5 , w = i ; 
 for (i = 1 ; i < = 10 ; + + i) 
 switch(i) 
 { 

 case 1: 
 case 9: 
 x + = 10 ; 
 break ; 
 case 2 ; 
 case 10 ; 
 y + = 20 ; 
 break ; 
 default: 
 u + = 5 ; 

 } 
w = x + y + u ; 

} 



  ۳۶۹   ي کليآزمونها
 

  . را حساب كنيدn مقدار .۱۶
  

 11) الف

  26) ب
  29) ج
  30 )د
  

# include<iostream. h> 
# include<stdio. h> 
main () 
 { 

 int n = 0 ; 
 for (; ;) 
 { 

 n + = 3 ;  
 if (n< = 10) continue ; 

 n + = 4 ; 
 if (n> = 25) break ; 

 } 
 } 

  ؟ دارندي بيشترة بانك اطالعاتي كدام توابع استفاددر .۱۷
  getc , putc) ب  fread , fwrite )الف
  fgets , fputs) د  fscant , fprintf) ج

   کدام گزينه است؟x  و  u مقدار .۱۸
  

  u = 125 , x = 125 )الف
  u = 125 , x = 5) ب
  u = 0 , x = 125) ج
  u = 5 , x = 125) د
  

# include< stdio. h> 
float f (float *x) ; 
main () 
 { 

 float x = 5 , u ;  
 u = f (&x) ; 

 } 
float f (float *x) 
 {  

 float y = 0 ; 
 y = (*x) *(*x) *(*x) ; 
 *x = (*x) *(*x) *(*x) ; 
 return (y) ;  

 } 
   کدام گزينه درست است؟; int *p[10]با توجه به تعريف  .۱۹

  .ستا صحيحمقدار  ۱۰گر به  اشاره p) الف 
  . استصحيح مقاديراز اي   به عنصر دهم آرايهگر اشاره p) ب
  . مقادير صحيح است عنصري از۱۰ ةگر به آراي اشاره p) ج
  .گرها به مقادير صحيح است  عنصري از اشاره۱۰ يا  آرايهP )د



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۷۰
  

   پس از اجراي اين برنامه چيست؟x مقدار .۲۰
  

  صفر) الف
  1) ب
  100 )ج
  99) د

 main () 
 {  

 int x = 1 ; 
loop: x + + ; 
 if (x<100)  
 goto loop ; 
 printf ("%d" , x) ; 

 } 
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 ۶ة پاسـخنام



  ۳۷۱   ي کليآزمونها
 

  
  ۷ آزمـون

  ؟ست ا كدامCترين خصوصيت زبان  مهم .۱
  .همه منظوره است) ب  . قابل حمل است)لفا
  .كد اجرايي سريع دارد) د  .خالصه و كامل است ) ج

   C متغير در زبان.۲
  .ممکن است با رقم شروع شود) ب  . بايد با يكي از حروف الفبا شروع شود)الف
  .محدوديتي ندارد) د  .شروع شود%  با ممکن است) ج

   C تعداد حروف متغير در زبان.۳
  . كاراكتر باشد۶بايد حداكثر ) ب  . كاراكتر باشد۸بايد حداكثر  ) الف
  . محدوديتي ندارد)د  . باشد۱۲بايد حداكثر ) ج

   پس از اجرا .اند  مقابل قسمتي از برنامهيها جمله. ۴
  n =15  و m =14) الف
   n =15  و m =15) ب
  n =14  و m =14) ج
  n =14  و m =15) د

   پس از اجرا.ندا  از برنامه زير قسمتييها ه جمل.۵
  n =14  و m =13 )الف
  n =13  و m =13 ) ب
  n =14  و m =14) ج
  n =13  و m =14) د

  پذير است؟ ها با کدام گزينه امکان  روش غيرمستقيم دسترسي به داده.۶
  گر اشاره )ب  آرايه ) الف
  يونيون) د  ساختار) ج

   كدام است؟u + s*3نوع مقدار نهايي عبارت  ، ; unsigned u ; short s  اگر داشته باشيم.۷

m = 14 ; 
n = + + m ; 

m = 14 ; 
n = m - - ; 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۷۲
  

  unsigned )ب  int) الف
  long) د  short) ج

  كدام است؟ f + i*3.0نوع مقدار نهايي عبارت  ، ; int i ; float f  اگر داشته باشيم.۸
  float )ب  int) الف
  unsigned) د  double) ج

 کدام گزينه صحيح ; f = i = 12.34پس از اجراي دستور ، ; int i ; float f   اگر داشته باشيم.۹
  است؟
  f =12.3) ب  f =12.34) الف
  f =12.0 )د  f =12) ج

   كدام است؟sum / = 3 + 7 ; پس از اجراي sum ، مقدار ; sum = 105. 0 اگر .۱۰
  sum = 42.0) ب  sum =10.5 )الف
  sum = 60.0) د  sum = 18.0) ج

   كدام است؟s مقدار ; s = (t = 2 , t + 3) پس از اجراي .۱۱
  s = 3) ب  s =2 )الف
  s =5) د   s = 4) ج

   چيست؟two زير مقدار متغير ة پس از اجراي برنام.۱۲
  

  1) الف
  2) ب
  نامشخص است  )ج
  5) د
  

void main () 
 { 

 int one ; 
 void func () ; 
 one = 1 ;  
 func () ; 

 } 
 void func () 
 { 

 int two ; 
 two = one + 1; 

 } 
   زير خروجي چيست؟ةاز اجراي برنام پس .۱۳

 () void main  1) الف
 {  



  ۳۷۳   ي کليآزمونها
 

  24) ب
  24.0) ج
  24.6) د

 int one = 1 ;  
 float one = 24.6 ;  
 printf ("%d\n" , one) ;  

 } 
 

 a , b زير متغيرهاي ة در برنام.۱۴

  
  .ندا) محلي (local) الف
  .ندا) عمومي (global )ب
  .ندا automatic) ج
  .دنا static) د

# include<std io. h> 
int a , b ; 
void main () 
 { 

 a = 14 ; 
 b = 10 ; 
 printf ("%d\n" , a + b) ;  

 } 

جاي ه  بscanf ة در تابع زير براي خواندن متغيري كه آرگومان قرار گرفته است در جمل.۱۵
 چين بايد نوشت خط

 arg *) الف

  arg&) ب
  arg )ج
  arg **) د

void func (int *arg) 
 { 

 scanf ("%d" , …) ; 
 …………………….. 

 } 
 

   زير چيست؟ة خروجي برنام.۱۶
  

  صفر) الف
  1 )ب
  .معلوم نيست) ج
  10) د
  

void main () 
 { 

 int x ; 
 void change () ; 
 x = 10 ; 
 change (&x) ; 
 printf ("%d\n" , x) ;  

 } 
 void change (int *y) 
 { 

 *y = 1 ; 
 } 

   زير چيست؟ةم خروجي برنا.۱۷
  void main ()  

 { 
 int x ; 
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  صفر) الف
 I) ب

   10) ج
  معلوم نيست) د
  

 void change () ; 
 x = 10 ; 
 change (x) ; 
 printf ("%d\n" , x) ;  

 } 
void change (int y) 
 { 

 y = 1 ; 
 } 

  كدام گزينه اشتباه است؟.۱۸

 ; int digits [ ] = {1 , 2 , 3}) ب  ; "int color [3] = "RED )الف

  ; char color[3] = {'R' , 'E' , 'E'}) د   ; static float x[6] = {0.2 , 0 , 1.5}) ج
  چين استفاده از كدام گزينه الزامي است؟ جاي نقطهه ب  زيرة در برنام.۱۹

  
 <include <conio. h# )الف

 <include <math. h# )ب

 <include <iostream. h#) ج

  <include <stdlib. h#) د
  

......  
main () 
{ 

double x = 10.0 , y = 0.0 ; 
do 
 { 

printf ("%f" , pow (x , y)) ; 
y + + ; 

} while (y<11) ; 
} 

 
   برابر است با a > 2 && (! b)حاصل عبارت  ، ; int a = 1 , b = 3  اگر داشته باشيم.۲۰

  1) ب   صفر)الف
  .معلوم نيست) د  1-) ج



  ۳۷۵   ي کليآزمونها
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  ۸ آزمون

    معتبر است؟ Cهاي زيردر زبان  يك از مجموعه شناسه كدام. ۱
 for , while , -if , +main) ب  double , define , Union , Main) الف
  Printf , Scanf ,Real , Char) د  begin , break , else , int) ج

 ؟ زير كدام گزينه صحيح استة با توجه به تكه برنام.۲

  P = 3 )الف
  P = 2) ب
  P = 5) ج
  P = 6) د

int a , x = 2 , y = 7; 
a = y %3 ; 
p = (x>y ║ x = = y/3) ? (a= = 1) + 2: (X > y) + 5 

 

  ؟خروجي دستور زير چيست .۳
printf ("%d" , (a>b) ? ((b>c)? c: b): ((a>c) ? c: a)) ; 

  c , b , aمينيمم مقدار بين ) ب   c , b , aماكزيمم مقدار بين ) الف
  دهد ي مerrorدر زمان كامپايل ) د  c , b , a ميانگين سه مقدار  )ج

   خروجي اين برنامه چيست؟.۴
 one )الف

  else )ب
  onetwo )ج
  onetwoelse )د

main () 
{ int i = 1 ; 

switch (i) 
{ 

case 1: printf ("one") ; 
case 2: printf ("two") ; 
default: printf ("else") ; 

} 
} 

  ند؟ا دام كa  و  b زير مقدار ذخيره شده در متغيرهاي يها با توجه به دستور.۵
int a , b ; 
a = -17/3 ; 
b = -15/8 ; 

  a = -5  و  b = -1 )الف
  a = -5  و  b = 1) ب
  a = 5  و  b = -1) ج
  a = 1  و  b = 5) د



  ۳۷۷   ي کليآزمونها
 

  ها صحيح است؟ يك از گزينه  كدامfloat b و int a با اعالن متغيرهاي .۶
  b = 13%5) ب  a = 13/3) الف
   مواردةهم )د  a = 7.5 × 6) ج

  ه به تكه برنامة زير مقدار چاپ شده كدام است؟ باتوج.۷
# define P(a) (a) ? 20: 30 
int x = 10 , y = -5 ; 
printf ("%d" , P (x%3-y) -5) ; 

  25) ب  30) الف
  15 )د  20) ج

 د؟شو  چه مقداري چاپ مي باشند، C = 4، و A = 10، B = 15  زير اگر متغيرهاية در برنام.۸ 

  
  1) الف
  2 )ب

  3) ج
  4 )د
  

if (!(A>B) ║ (C>A) && (A<B)) 
 if (!(B<A) && (B<C)) 

 printf("1") ; 
 else 

 printf ("2") ; 
 else if (B>C && C>A) ║!(A<B) 

 printf ("3") ; 
 else 

 printf ("4") ; 
 

  به P + 5، آدرس متغيري از نوع اعشاري را در خود داشته باشد، عبارت P اگر .۹
    .کند  اشاره ميP بايت بعد از ۱۰) ب  .کند  اشاره ميP بايت بعد از ۲۰) الف
   .کند  اشاره ميP بايت بعد از ۱) د  .کند  اشاره ميP بايت بعد از ۵) ج

   زير چيست؟ة خروجي قطعه برنام.۱۰
 xمقدار متغير  )الف

  xآدرس متغير ) ب
 1) ج

 0) د

 int x , *p , **q ; 
 x = 10 ;  
 p = &x ; 
 q = &p ; 
 printf ("%d" , **q) ;  

 

   خروجي اين برنامه چيست؟.۱۱
 () main  5) الف

{ 
struct easy { 
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  035) ب
  005) ج
  كدام هيچ )د

int num ; 
char ch ; 
} e = {5 , 'A'} ; 

printf ("%03d" , easy. num) ; 
} 

  
  کدام گزينه صحيح است؟ .۱۲

  .ستگر ا گر به اشاره گرها، نوعي از اشاره اي از اشاره آرايه) الف
  .توان با يکديگر مقايسه کرد گرها را مي اشاره) ب
  .سازند پذير مي گرها فراخواني با آدرس را در مورد توابع امكان اشاره) ج
   هر سه گزينه)د

  د؟شو  بازگرداندن بيش از يك مقدار، از يك تابع، با کدام روش ميسر مي.۱۳
   فراخواني با آدرس)ب  فراخواني با مقدار) الف
  هيچ کدام) د  هر دو ) ج

 ي چه مقدار، فراخواني شود; printf ("%d" , P(10 , P(10 , 7))) در دستور P اگر تابع .۱۴
  ؟دشو چاپ مي
 27 ) الف

  0) ب
  7 )ج
  7-) د

P (a , b) 
int a , b ; 
{ 

return (a + b) ; 
else 
 return (b - a) ; 

} 
 شود؟ مي چاپ يي گردد، چه مقدار فراخوان; printf ("%d" , f(10)) در دستور f اگر تابع .۱۵

f (int n) 
{ 

 if (n>0) return (n+f(n-2)) ; 
} 

  30  )الف
  20) ب
  18) ج
  2) د

  ؟ كدام گزينه صحيح استx ة با درنظر گرفتن تعريف آراي.۱۶
static x = {10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80} ; 



  ۳۷۹   ي کليآزمونها
 

  30 يعني (x+2)* و 12يعني  (x+2*)) ب  x يعني آدرس شروع بردار x*) الف
  30 يعني (x+2)) د  12 يعني (x+2)* و 30 يعني (x+2*)) ج

   خروجي اين مجموعه چه خواهد بود؟f2 و f1 اصلي و دو تابع ة با توجه به برنام.۱۷
  

  200 , 124 , 106 , 102 , 101 )الف
   105 , 104 , 103 , 102 , 101) ب
   100 , 24 , 6 , 2 , 1) ج
  كدام هيچ) د
  

int a = 100 , b = 200 ; 
main () 
 { 

 int i ; 
 int f1(int i) ; 
 for (i =1 ; i<= 5 ; + +i) 
 printf ("%d" , f1(i)); 

 } 
f1 (int x) 
 { 

 int c , d ; 
 int f2(int c) ; 
 c = f2 (x) ; 
 d = (c<100) ? (a+c): b ; 
 return(d) ; 

} 
f2 (int x) 
 { 

 static int p = 1 ; 
 p *= x ; 
 return (p) ; 

 } 
 

   زير چه خواهد بود؟يها خروجي دستور.۱۸
for (i = 0 ; ++i<= 10 ; i += 2) ; 
printf ("%d%d" , i-- , ! i) ; 

  0 , 13 )الف
  0 , 12) ب
   0 , 11) ج
  0 , 10) د

   چند عنصري نياز دارد؟ة به آراي"abc\ndef\nghi" رشتة .۱۹
  ۱۴) ب  ۱۳) الف
  ۱۲ )د  ۱۱) ج



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۸۰
  

  ؟حيح نيستكدام گزينه ص .۲۰
  .اي از چند فيلد است كورد مجموعهرهر ) الف
  .هاي مرتبط به هم است اي از داده فايل مجموعه) ب
 .هاي مربوط به هريك از اجزاي فيلد ركورد نام دارد داده )ج

  .اي از چند ركورد است هر فايل مجموعه) د
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  ۹ آزمـون

   درست است؟ريزهاي  يك از گزاره  كدام.۱
  .تمنظوره اس  همهه ويافت نويسي ساخت  زبان برنامهC) الف
   . حتي بيشتر از ساير زبانهاي سطح باال دارند قابليت انتقال باالييCهاي زبان  برنامه) ب
  .هاي منبع معروف شده است  باتوجه به توانايي نوشتن خيلي مختصر برنامهCزبان ) ج
  همة موارد فوق) د

  unsigned intتغيير نمايد، در اين صورت + ۳۲۷۶۷ تا -۳۲۷۶۸ معمولي بتواند از int اگر .۲
  ؟کند يم تغيير ريزهاي  در كدام دامنه

  ۳۲۷۶۷صفر تا ) ب  ۶۵۵۳۵ صفر تا )الف
  ۱۶۳۸۳ تا -۱۶۳۸۴) د  ۱۶۳۸۴صفر تا ) ج

   كاراكتري است؟ة راه مناسب براي جايگزيني رشته در آرايريز يهايك از اعالن  كدام.۳
 "char text[7] = "Esfahan) ب  "char text[ ] = "Esfahan )الف

  كدام هيچ )د   دوهر )ج
   نوع دستور زير چيست؟.۴

  دستور مركب) الف
  دستور كنترل )ب
  دستور عبارتي) ج
  دستور انتقال) د

if (x>a) 
 y = 5.0 ; 

else 
 y = 10.0 ; 

 

  .است ريز و جايگزيني مقادير اولية ها شامل اعالنC  دريا ه برنام.۵
float x = 0.005 , y = -0.01 ; 

  برابر است با x + y = = 0 * 2مقدار عبارت 
  0.001) ب  0) الف
  0.015) د  1 )ج

  چقدر است؟a مقدار .۶

 <a = ´c´ #include<stdio. h )الف
main () 
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  ´a = ´d) ب
 a = 0) ج

  a = 1) د

{ 
char a , c = ´c  ́, d = ´d´ ; 
a = (c<d) ? c: d ; 

} 

  .نظر بگيريد  را درريز برنامة .۷
#include<stdio. h> 
main () 
{ 

char line[80] ; 
……………. 
scanf ("%s" , line) ; 
…………… 

}  
 از دستگاه ورودي استاندارد و در هنگام اجراي برنامه وارد گردد، Isfahan is a cityاگر رشتة 

  گردد؟  جايگزين ميlineكدام قسمت از رشته در آراية 
  Isfahanفقط كلمة  )ب  كل رشته ) الف
  .شود در آرايه جايگزين نمياي  هيچ كلمه) د   Iفقط حرف تكي ) ج

 کند؟  با توجه به اعالن زير کدام گزينه خروجي صحيح را چاپ مي.۸
int i , J , k ; 

  ; printf ("%f%f%d" , sqrt(i+j) , abs (i-k) , i) )الف
 ; printf ("%c%d%d" , sqrt (i+j) , abs (i-k) , i) )ب

  ; printf ("%f%d%d" , sqrt (i+j) , abs (i-k) , i) )ج
  ; printf ("%d%d%d" , sqrt (i+j) , abs (i-k) , i) )د

  دهد؟  زير چه عملي انجام مية برنام.۹
  .كند  را چاپ مي۹ تا ۰اعداد صحيح  )الف
  .كند  را چاپ مي۹ تا ۱اعداد صحيح ) ب
  .كند  را چاپ مي۸ تا ۰اعداد صحيح ) ج
  .كند  را چاپ مي۸ تا ۱ اعداد صحيح )د

# include<stdio. h> 
main () 
{  

 int i = 0 ; 
for (i =0 ; i < = 9 ;) 
printf ("%d" , i + +) ; 

} 
 

  كند؟   چه ميf تابع .۱۰



  ۳۸۳   ي کليآزمونها
 

f (char *p[ ] , char *q[ ]) 
{ 

register int i ; 
 for (i = 0 ; p[i] ; + + i) 
 if (!strcmp (p[i] , q))  
 return i ; 
 return –1 ; 

} 
 اگر آن را يافت موقعيت آن و در غير .گردد  ميp ةشت در رqكتر ابه دنبال كار) الف

  .گرداند  را برمي1-صورت  اين
 را 1-صورت   بود موقعيت شروع آن و در غير اينp در q اگر .گردد  ميq ة در رشت)ب

  .گرداند برمي
اگر عمل كپي . گرداند كند و آدرس شروع آن را برمي  كپي ميp ة را در رشتq ةرشت) ج

  .گرداند  را برمي1-صورت نگرفت 
 p اگر .گرداند چسباند و موقعيت شروع آن را برمي  ميp ة را به دنبال رشتq ةرشت) د

  .گرداند  را برمي1- خالي باشد
  شود؟ ينم استفاده   زيريهاك از دستوري  در ميان كدامcontinue دستور .۱۱

 for) ب  while) الف

  do while) د  switch )ج
  ت؟ كدام گزينه درست نيس.۱۲

   .است false و ارزش صفر به معني true هر ارزش غيرصفر به معني Cدر زبان ) الف
  .شود يكسان نيست  درنظر گرفته مي"x" و ´x´ ارزشي كه براي ثابت Cدر زبان ) ب
  .كند خطاي منطقي از كامپايل و اجرا شدن برنامه جلوگيري مي )ج
  .شود تقسيم بر صفر خطاي كمپايل محسوب نمي) د

  چقدر است؟a مقدار ، مثبت باشدxاگر متغير  .۱۳
a = (x < = 0) ? 5: 200 

  200) ب  نامفهوم ) الف
  0) د   5) ج

   خروجي حاصل از برنامة مقابل چقدر است؟.۱۴
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  11 )الف
 19) ب

 99) ج

 0) د

  

# include < stdio. h> 
# define Rows 3 
# define columns 3 
int x[Rows][columns] = {11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 

19} ; 
main () 
{  

 int a , b , c = 99 ; 
for (a = 0 ; a < Rows ; + + a) 
for (b = 0 ; b < columns ; + + b) 
if (x[a][b]< c) c = x[a][b] ; 
 printf ("%d" , c) ; 

} 
 

  ؟ندا C كدام دسته از عملگرهاي زير جزء عملگرهاي زبان .۱۵
  (+ , - , % , / , *) )ب  (+ , - , ^ , *)) الف
  (* * , =! , = =)) د  (! , = ! , = :)) ج

   خروجي حاصل از برنامة مقابل چيست؟.۱۶
# include<stdio. h> 
main () 
{ 

int a , b = 0 ; 
 int c[5] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5} ; 
 for (a = 0 ; a<5 ; ++a) 
 b += c[a] ; 
 printf ("%d" , b) ; 

} 

 
  15 )الف
 10) ب

  .اجرا نخواهد شد) ج
 14) د

  زير چيست؟يها خروجي دستور.۱۷
i =1  
printf ("%d , %d , %d" , i , i + + , i) ; 

  ۱، ۲، ۱) ب  ۱، ۱، ۱) الف
  كدام هيچ )د  ۱، ۲، ۲) ج

  يك از عبارات زير درست است؟  كدام.۱۸
طور مشترك  بهدهند از فضاي حافظه  تمام عضوهايي كه يك يونيون را تشكيل مي) الف

  .كنند استفاده مي



  ۳۸۵   ي کليآزمونها
 

 و نيازي نباشد همزمان دارندند كه چندين عضو ا يونيونها براي كاربردهايي مناسب) ب
  .مقادير در تمام عضوها جايگزين شوند

  . عضوي از يونيون باشدساختار و ساختاريونيون ممكن است عضوي از ) ج
  همة موارد فوق )د

  صدا بزنيم كدام گزينه صحيح است؟)swap(5 , -5صورت   را بهريز اگر تابع .۱۹
void swap (int A , int B) 
{ 

A = A + B ; 
B = A - B ; 
A = A - B ; 
printf ("%d , %d" , A , B) ; 

} 
  5- , 5 )ب  0 , 0) الف
  0 , 0/) د  5 , 5-) ج

عبارت زير چه عملي .  باشد0x6db7 متغير صحيح بدون عالمت با مقدار a فرض كنيد .۲۰
  دهد؟ ام ميانج

b = a << 6 ; 
  .كند بيت ششم از سمت چپ را به راست منتقل مي) الف
 و الگوي بيتهاي حاصل را در دهد يم را شش خانه به راست انتقال aتمام بيتهاي ) ب

  .دهد  قرار ميbمتغير صحيح بدون عالمت 
 در و الگوي بيتهاي حاصل رادهد  يم  را شش خانه به چپ انتقال a تمام بيتهاي )ج

  .دهد  قرار ميbمتغير صحيح بدون عالمت 
  كدام  هيچ) د
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  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱     � ۱۱    �  
۲  �    ۱۲    �  
۳  �    ۱۳   �   
۴   �   ۱۴  �    
۵    �  ۱۵   �   
۶  �    ۱۶  �    
۷   �   ۱۷     � 
۸    �  ۱۸     � 
۹  �    ۱۹   �   
۱۰   �   ۲۰    �  

    

 ۹پاسـخنامة 



  ۳۸۷   ي کليآزمونها
 

  
  ۱۰آزمـون 

   معرف چيست؟C در زبان "3" .۱
  ثابت كراكتري )ب  عدد صحيح) الف
 هيچ كدام) د  اي ثابت رشته )ج

 ؟ندا (unary)يك عملگر يكاني   كدام.۲

  (! , % , - , +)) ب  (* , sizeof , + + , -)) الف
  (& , =! , >)) د   (! , -- , + + , -) )ج

  كند؟  را خالي مي; char str[5] = {'t' , 'e' , 's' , 't' , '\0'}رشتة  كدام دستور .۳
  str[0] = 0) ب  str = 0) الف
  str[0] = NULL )د  str = NULL) ج

يم از کدام گزينه بايد استفاده كن موجود ايجاد  نام جديدي براي نوعکه بخواهيم  در صورتي .۴
  کرد؟

 union) ب  structure) الف

 enum) د  typedef) ج

   كدام گزينه صحيح است؟.۵
main () 
{ 

int *p ; 
static int a[ ] = {2 , 4 , 6 , 8 , 10} ; 
………………………. 
for (i = 0 ; i<5 ; ++i) 

printf ("%d" , ………) ; 
} 

 ;P = &a [0]) ب ;P = a) الف
* (p + i); (*p + i); 

 ;P = &a [0]) د ;P = a*) ج
(*p + i); * (p + i);  

  شود چند بار است؟  اجرا ميI whileد دفعاتي كه حلق حداقل تعدا.۶
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  يكبار) ب هيچ بار )الف
  به تعداد دفعات مورد نياز) د دوبار) ج

   مقادير چاپ شده چقدر است؟ريز يها باتوجه به دستور.۷
  4 6 5) الف
   5 6 5) ب
   4 5 5) ج
 5 5 5 )د

i = 5 ; 
printf ("%d", i++) ; 
printf ("%d", --i) ; 
printf ("%d", i) ; 

 

   است؟while ةتر از حلق  چه موقع مناسبfor ة حلق.۸
  .طور ناگهاني روي دهد وضعيت پاياني به) الف
  . حلقه حداقل يك بار اجرا شودةبرنام) ب
  .برنامه حداقل يك بار اجرا شود) ج
  .تعداد دفعات گردش حلقه معلوم باشد )د

  ؟ خروجي اين برنامه چيست.۹
 8 , 6 , 4 , 2 , 0) الف

 5 )ب

  9 , 7 , 5 , 3 , 1) ج
  6) د
  

main () 
{ 

int i ; 
for(i = 0 ; + + i <5 ; i + +) ; 
 printf ("%d" , i + +) ; 

} 
 

كند ولي وضوح را   كدام گزينه از كالس حافظه موجوديت متغير محلي را سراسري مي.۱۰
  .دهد تغيير نمي
  extern) ب  register) الف
  static )د  auto) ج

  در تعريف زير چند است؟x[0][3] و x[2][0]دير  مقا.۱۱

 x[0][3]=0 x[2][0]=0) الف

   x[0][3]=7 x[2][0]=7 )ب
int x[3][4]={{1 , 2 , 3},   
 {4 , 5 , 6} , 
 {7 , 8 , 9} 
 } ; 



  ۳۸۹   ي کليآزمونها
 

  x[0][3]=0 x[2][0]=7 )ج
   x[0][3]=3 x[2][0]=7 )د

 

   چيست؟9 5678 1234  ورودي و ري ز بعد از اجراي دستورc  و a  ،b مقادير.۱۲
int a , b , c ; 
scanf ("%3d %3d %3d" , &a , &b , &c) ; 

  c = 9 , b = 5678 , a =1234) ب  c = 789 , b = 456 , a =123) الف
  هيچ كدام) د  c = 567 , b = 4 , a =123 )ج

  ؟ زير چيستيها خروجي دستور.۱۳
  a الي 0 اعداد صحيح )الف
  10 الي 1اعداد صحيح ) ب
  a الي 1داد صحيح اع) ج
  10 الي 0اعداد صحيح ) د

int i = 0 ; 
for (; i < = a ;) 
printf (%d" , i++) ; 

 

   عملكرد تابع زير چيست؟.۱۴
void func(void) 
{ 

char c ; 
if ((c = getchar()) != EOLN ( 

 func() ; 
putchar(c) ; 

} 

  بدون خروجي) الف
  خروجي رشته معادل ورودي )ب
   ورودية وارونخروجي رشته )ج
  كدام هيچ) د

  ؟ عملكرد تابع زير چيست.۱۵
int a , b , c ; 
return ((a<b)?((b<c)?c: b): ((a<c) ? c: a)) ; 

  تابع ماكزيمم )ب  تابع مينيمم )الف
  هيچ كدام) د  تابع ميانگين) ج

   فراخواني با آدرس در توابع، با استفاده از کدام گزينه امکان پذير است؟.۱۶
  ساختار) ب  گر رهاشا )الف
  نوع شمارشي) د  يونيون) ج

 دهد؟  چه انجام ميf تابع .۱۷
f (unsigned x) 
{ 
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 int b ; 
 for (b = 0 ; x ; x >> = 1) 

 if (x f 1)  
 b++ ; 

 return (b) ; 
} 

  .خطاي منطقي دارد) الف
  .شمارد  را ميxتعداد صفرهاي متغير ) ب
  .گرداند دهد و برمي ي به راست شيفت مb را به تعداد xمتغير ) ج
 .شمارد  را ميxتعداد يكهاي متغير  )د

  خروجي دستور زير كدام گزينه است؟ .۱۸
printf("%d" , toupper(tolower(‘H’))) ; 

  H) ب  h )الف
  Hاسكي  کد )د   hاسكي کد ) ج

   ؟دهد  دستور زير چه عملي انجام مي.۱۹
putc(x , stdout) ; 

  .شود نوشته مي در صفحه نمايش xكتر اراك) الف
  .شود مي در صفحه نمايش نوشته xمتغير  )ب
 .شود  از صفحه كليد خوانده ميxكتر اراك) ج

  .شود  قرار داده ميxكتري از ورودي خوانده و در متغير اراك) د
  ؟ كدام گزينه صحيح نيست.۲۰

  .شود برنامه اجرا نگردد  موجب مي(syntax error)خطاي اماليي ) الف
  .گردد  برنامه مييموجب عدم كامپايل و اجرا خطاي منطقي )ب
  . است(run time error)تقسيم به صفر خطاي از نوع اجرايي ) ج
  .خطا نيست warningپيغام ) د



  ۳۹۱   ي کليآزمونها
 

  
  
  
  
  

  
 

  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱    �  ۱۱    �  
۲    �  ۱۲    �  
۳     � ۱۳  �    
۴    �  ۱۴    �  
۵  �    ۱۵   �   
۶  �    ۱۶  �    
۷     � ۱۷     � 
۸     � ۱۸     � 
۹   �   ۱۹   �   
۱۰     � ۲۰   �   

    

 ۱۰ة پاسـخنام
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  ۱۱ ونـآزم
  ؟ كدام گزينه درست است.۱

  .شوند  كلمات كليدي وجود دارد كه همگي با حروف كوچك نوشته ميC در زبان )الف
  .شود تقسيم بر صفر خطاي كامپايل محسوب مي) ب
  .كند قي از كامپايل و اجرا شدن برنامه جلوگيري ميخطاي منط) ج
  موارد الف و ج) د

  ؟ كدام گزينه درست است.۲
  .است false و ارزش صفر به معني true هر ارزش غيرصفر به معني Cدر زبان ) الف
  .شود يكسان است  درنظر گرفته مي"x" و ´x´ ارزشي كه براي ثابت Cدر زبان ) ب
  .ستندين يكسان C در زبان ; "char t[ ] = "Alt و ; "char t[3]= "Altدو تعريف ) ج
  موارد الف و ج )د

  ممکن است C قرار گرفتن توابع در زبان .۳
 . باشد و يكي ترجمه شوندmainقبل از ) الف

  . باشد و يكجا ترجمه شوندmainبعد از ) ب
  . جداي از هم ترجمه و در دو فايل مجزا قرار گيرند )ج
  ب و ج ،موارد الف ) د

  ؟ چقدر استAمقدار ذخيره شده در متغير  .۴
A = 5 * 3 %4/2 * 3 + 5/2 ; 

  5 )ب  6) الف
  8) د   5.5  )ج

  ؟ست اكدام fpگر فايل  شرط اتمام خواندن رشته از اشاره fgets (buf , 60 , fp)در دستور  .۵
  n\رسيدن به انتهاي خط و ) ب  رسيدن به انتهاي فايل) الف
   هر سه مورد د  كتر از فايلاراخواندن شصت ك) ج

  خروجي دستور زير چه خواهد بود؟، ; d = 6 و ; c = -15 درصورتي كه .۶
printf ("\n x=%d , y=%d" , c/d , c%d) ; 



  ۳۹۳   ي کليآزمونها
 

S = 0 ; i = 0; 
while (i<=n) 
s + = + + i ; 

S = 0; i = n ; 
while (i>=0) 

s + = -- i ; 

  x = -3 , y = -2) ب  x = -2 , y = -3 )الف
  x=-3 , y = 2) د  x = 3 , y = -2  )ج

  ؟ زير چه خواهد بودة خروجي تكه برنام.۷
int i = 10 ; 
for (; i > 0 ;) 
 printf ("%d" , --i) ; 

  ۱ تا ۱۰ چاپ اعداد صحيح )ب   تا صفر۹چاپ اعداد صحيح ) الف
   تا صفر۱۰چاپ اعداد صحيح ) د  ۱ تا ۹چاپ اعداد صحيح   )ج

  ؟چه خواهد بود P محتواي ريز ةبا اجراي تكه برنام .۸
  16) الف
  15 )ب
   10  )ج
   17) د

P = 10 ; 
n = 256 ; 
a = n%10 ; 
P += (a= = 6 ║ n>=a) ? (a= =5) + 5: + + a ; 

 

   مقابل چه خواهد بود؟يها خروجي دستور.۹
#define PI 3.14 
printf ("PI=%f" , PI) ; 

  3.14 = 3.14) ب   PI = 3.14 )الف
  .دهد  ميerrorدر زمان كامپايل ) د  PI = PI  )ج

   کدام گزينه صحيح است؟; x[2] = &y* با فرض .۱۰
  ; y = &x[2]) ب  ; y = **x[2] )الف
  ; [ ]y = *x) د  ; y = x[2]) ج

  ست؟ر ايز ةگزينه معادل قطعه برنامكدام  .۱۱
S = 0 ; 
for (i = 0 ; i < = n ; s + = + + i) ; 

  )ب  ) الف
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S = 0 ; i = n ; 
while (i>=0) 

s + = i-- ; 

   موارد الف و ج)د  )ج
  
  
  

  ؟ستا صحيح استي كدام جمله در مورد متغيرهاي ا.۱۲
   تابع تعريف شدهقابل دستيابي در بيرون از) الف
   حفظ مقادير قبلي هنگام اجراي مجدد تابع)ب
  مورد الف و ب) ج
  كدام هيچ) د

  ؟ چه خواهد بودريز ةخروجي قطعه برنام .۱۳
int i ; 
char ch ; 
for (i = 0 , ch = ´A  ́; i<4 ; i + + , ch + = 2 * i) 
printf ("%c" , ch) ; 

  ACEG) ب  ABCD) الف
  ACGMP) د   ACGM  )ج

  ؟ خروجي چه خواهد بودريزبا اجراي تكه برنامة  .۱۴
for (i = 0 ; i<50 ; i+ +) 
printf ("%d %c" , a[i] , (i%10 = = 9) ? ´\n´: ´b´) ; 

  .گردد  عنصر بردار روي يك سطر چاپ مي۹هر ) الف
  .گردد  عنصر بردار روي يك سطر چاپ مي۱۰ هر )ب
  .گردد  عنصر بردار روي يك سطر چاپ مي۱۱ هر  )ج
  .گردد هر عنصر بردار روي يك سطر چاپ مي) د

  ؟ مقابل چه خواهد بودةخروجي برنام .۱۵
  

  4) الف
  0) ب

int i , j , k = 5 ; 
for (i = 0 , j = 10 ; i<3 ; + + i , j --) 
 switch (i+j) 
{ 

case 15: k + = i ; 
case 10: k * = --j ; 
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  42  )ج
  6 )د
  

default: k -- ; 
} 
printf ("%d" , k) ; 

  ؟دشو احضار گردد چه چاپ مي ; printf ("%d" , f(10 , f(7/10)))  به فرمfاگر تابع  .۱۶
 13) الف

  3) ب

   0  )ج
  27 )د

f (a , b) 
int a , b 
{ 

if (a>b) 
 return (a+b) ; 

else 
return (b-a) ; 

} 
بيتهاي  بيت راست بدون تغيير و ۷ بيت سمت چپ و ۵ و بخواهيم ; a = 0xabda اگر .۱۷

  وسط معكوس شوند كدام گزينه درست است؟
  a ^ 0x0lE0) ب  a &= 0x01E0) الف
  a ^= 0x0lE0 )د  a ^= 0xFlEF) ج

  ؟ زير كدام گزينه درست استة با درنظر گرفتن برنام.۱۸
  . درست نيستن صورتيا به f1احضار تابع ) الف
  .گرداند  چيزي برنميf1تابع ) ب
از صفحه كليد چاپ  تعداد كاراكتر خوانده شده  )ج

  .گردد مي
  موارد ب و ج )د
  

int i = 0 ; 
main () 
{ 

void f1(void) ; 
f1() ; 
printf ("%d" , i) ; 

} 
void f1(void) 
{ 

if (getchar()! = ´\n´) 
{ 

+ + i ; 
f1() ; 

} 
 return ; 

} 
  .؟توجه به تعريف مقابل کدام گزينه صحيح است با .۱۹

 , Q[2][3] = 9 , P[1][2] =7  int P[3][4] = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 )الف
10} ; 

int Q[3][4] = { 
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  Q[2][3] =10 , P[1][2] =7) ب
  Q[2][3] = 0 , P[1][2] = 0  )ج
  Q[2][3] = 9 , P[1][2] = 0) د

{1 , 2 , 3} 
{4 , 5 , 6} 
{7 , 8 , 9 , 10} 
 } ; 

 
۲۰. *(&A) برابر است با  

  Aآدرس ) ب  A )الف
  A+1) د  Aع نو) ج
  

  
 

  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱  �    ۱۱     � 
۲     � ۱۲   �   
۳     � ۱۳    �  
۴   �   ۱۴   �   
۵     � ۱۵     � 
۶  �    ۱۶  �    
۷    �  ۱۷     � 
۸   �   ۱۸     � 
۹  �    ۱۹  �    
۱۰  �    ۲۰  �    

  

 ۱۱ة پاسـخنام



  ۳۹۷   ي کليآزمونها
 

 
  ۱۲ آزمـون

  ؟ كدام استCتن توابع در زبان محل قرار گرف .۱
  main بعد از) ب  mainقبل از ) الف
  هيچ كدام) د  هر دو )ج

۲. "0x3"  در زبانC؟ معرف چيست  
  ثابت كاراكتري )ب  عدد ثابت صحيح) الف
  ثابت هگزادسيمال) د  اي ثابت رشته )ج

  ؟ زير كدام گزينه استيها خروجي دستور.۳
 a) الف

 97 )ب

 d) ج

  كدام هيچ) د

char d ; 
d = 'a' ; 
printf ("%d" , d) ; 

  ؟ چه دستوري باشد تا ميانگين اعداد خوانده شده چاپ شودزير ةآخرين دستور بعد از حلق .۴
  

  ; printf ("\n%f" , sum / I) )الف
  ; printf ("\n%f , sum / j)) ب
  ; printf ("\n%f , sum / (j+1))) ج
   ; printf ("\n%f" , sum / (I+1))) د

sum = 0 ; 
j = 1 ; 
for (I = 0 ; I<10 ; + + I)  
{ 

 scanf (&a) ; 
 sum + = a ; 
 j + + ; 

} 

   چيست؟i براي متغير صحيح ۱ ة خروجي دستور زير با مقدار اولي.۵
printf ("%d , %d , %d" , i , i + + , i) ; 

  ۱, ۲ ,۱ )ب  ۱, ۱ ,۱ )الف
  كدام هيچ )د  ۱, ۲ ,۲ )ج

  ؟ خروجي چه خواهد بودريزبا اجراي تكه برنامة  .۶
unsigned x = 0xabcd ; 
int y = x ; 
printf ("x = %x , y = %x" , x>>3 , y>>5) ; 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۳۹۸
  

  x = F579 , y = 1579) ب  x = 1579 , y = F579 )الف
  x = 5E68 , y = 79AF) د  x = 5E68 , y = 79A0  )ج

 شود؟ ميدر برنامة زير جمعاً چند عدد خوانده  .۷

 7 )الف

  3) ب
  6) ج
 5) د

k = 2 ; 
for (I = k+ + ; I<--k ; I--) 
scanf ("%d" , &a) ; 

 

  ؟ زير چيستيهاخروجي دستور. ۸
  a الي 0  اعداد صحيح)الف
  10 الي 1اعداد صحيح ) ب
  a الي 1اعداد صحيح ) ج
  10الي  0اعداد صحيح ) د

int i = 0 ; 
for (; i < = a ;) 
printf (%d" , i + +) ; 

 

  ؟ چيست"b"  زير در صورت فشار دادن كليدياهخروجي دستور .۹
  bbbb) الف
   OTHER) ب
 aaaa) ج

  کدام هيچ )د

switch (getchar()) 
{ 
case ´a´: 
printf ("aaaa") ; 
break ; 
case ´b´: 
printf ("bbbb") ; 
default: 
printf ("OTHER") ; 
break ; 
} 

  ؟کدام دستور امکان پذير استبا  p ة چاپ سومين عنصر آراي،با توجه به تعريف زير .۱۰
 static int p[ ] = {1 , 2 , 3 , 4 , 0} ; 

 ;prrntf("%d", *(p+3))) ب  ;prrntf("%d", p[3])) الف

  ;prrntf("%d", *(p+2)) )د   ;prrntf("%d", *p[2])) ج
  ؟ست ا زير كداميها خروجي دستور.۱۱

 ; int i , j , k = 0 10) الف
for (i = 0 ; i<5 ; + + i) 



  ۳۹۹   ي کليآزمونها
 

  15 )ب
 5) ج

  كدام هيچ) د

for (j = 0 ; j<5 ; + + j) 
{ 

k + = (i – j + 1) ; 
break ; 

} 
printf ("%d" , k) ; 

  ؟ زير كدام استيها عملكرد دستور.۱۲
char c1 ; 
c1 = (c1>=65 && c1<=90) ? ('a' + cl -'A'): c1 ; 

   تبديل حرف بزرگ به كوچك)ب  تبديل حرف كوچك به بزرگ) الف
   اسكي به حرف کدتبديل) د    اسكي كد کدحرف به تبديل) ج

  ؟چند است iحداكثر مقدار  .۱۳
  

  ۳) الف
  ۶ )ب
  ۷ )ج
  كدام هيچ) د
  

trans(3) ; 
void trans(int n) ; 
{ 

 static int i = 0 ; 
if (n>0) 

{ 
trans (n-1) ; 
printf("%d" , + + i) ; 
trans(n-1) ; 

} 
} 

  ؟است گزينه صحيح  كدام.نظر بگيريد  تابع زير را در.۱۴
  .ندارد return زيرا دستور استتعريف تابع غلط ) الف
  .گرداند  را برمي۱تابع مقدار ) ب
  .گرداند  تابع مقدار صفر را برمي)ج
  .گرداند تابع مقداري برنمي) د

funct () 
{  

 int x ; 
 x = 100 ; 
 x = x / 10 ;  

} 

  ؟ستا صحيح استي كدام جمله در مورد متغيرهاي ا.۱۵
  قابل دستيابي در بيرون از تابع تعريف شده) الف
   حفظ مقادير قبلي هنگام اجراي مجدد تابع)ب
  هر دو) ج
  كدام هيچ) د



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۴۰۰
  

  ؟كدام جمله صحيح نيست .۱۶
  .شوند يم  مقداردهي اوليه خودکارهاي   آرايه)الف
  .شوند يمستا  مقداردهي اوليه يهاي ا آرايه) ب
 Call by referenceشود  عنوان آرگومان فرستاده مي ه بي به تابعيا وقتي كه آرايه) ج

  .گيرد صورت مي
  .اي از كاراكترها درنظر گرفت توان آرايه رشته را مي) د

  ؟ زير صحيح استيها هيك از جمل  كدام.۱۷
  . برابر استshort int با shortمتغير ) الف
  . برابر استlong int با longمتغير ) ب
  .تر از كميتهاي صحيح معمولي است دون عالمت بزرگقدرمطلق كميتهاي صحيح ب) ج
  هر سه مورد )د

  ؟كدام گزينه صحيح است .۱۸
  ; define PI = 3.141593 #) ب  define PI = 3.141593 #) الف
  كدام هيچ )د  ; define PI 3.141593 #) ج

  ؟ كدام گزينه صحيح است.۱۹
  .کرد وارد دارد خالي ةي را كه فاصلا توان رشته  نمي(S)با استفاده از كاراكتر تبديل ) الف
  .دکرفاصله را نيز وارد   شاملةتوان رشت  مي[n\^]% ةشد محاط از كاراكترهاي بااستفاده) ب
  . ندارد&ها نيازي به عالمت  ها و رشته  براي آرايهscanfتابع ) ج
  هر سه مورد) د

  ست؟پذير ا ها با کدام گزينه امکان  روش غيرمستقيم دسترسي به داده.۲۰
  گر اشاره )ب  آرايه ) الف
  يونيون) د  ساختار) ج
  



  ۴۰۱   ي کليآزمونها
 

  
  
  
  
  

  
 

  د  ج  ب  الف   د  ج  ب  الف  
۱    �  ۱۱   �   
۲    �  ۱۲   �   
۳   �   ۱۳    �  
۴  �    ۱۴    �  
۵    �  ۱۵   �   
۶  �    ۱۶  �    
۷  �    ۱۷     � 
۸  �    ۱۸     � 
۹     � ۱۹     � 
۱۰     � ۲۰   �   

 

 ۱۲ة پاسـخنام



 تمرينهاي اضافي

را بزرگ و کل رشته را  اي را از ورودي دريافت ، کاراکتر اول آن اي بنويسيد که رشته  برنامه.۱
  . مجدد چاپ کند

 در آن aکه حرف  ، در صورتينداي را از ورودي دريافت ک اي بنويسيد که رشته  برنامه.۲
  . تبديل کندxرا به  وجود داشته باشد، آن

را به دسيمال و   اسکي آن کديد که کاراکتري از ورودي دريافت واي بنويس  برنامه.۳
  .هگزادسيمال و اکتال چاپ کند

  .اي بنويسيد که معادل هر کاراکتر را به رمز مورس تبديل کند  برنامه.۴
را با حروف  خواند و آنب را از ورودي ۱۰۰تر از  اي بنويسيد که عددي صحيح کوچک  برنامه.۵

 )twenty six خروجي ؛۲۶رودي  ومثالً. (تايپ کند

 تعداد کلمات و تعداد کل کاراکترهاي  وخواند،باي را از ورودي  اي بنويسيد که جمله  برنامه.۶
  .را در خروجي چاپ کند آن

که عدد اول   در صورتي.خواندب از ورودي ۱۰۰تر از  اي بنويسيد که عددي کوچک  برنامه.۷
  .را محاسبه و چاپ کند  لگاريتم آن،باشد

خواند و مشخص کند اين عدد مثبت است يا منفي باي بنويسيد که عددي از ورودي   برنامه.۸
  .را مشخص کند همچنين تعداد ارقام آن. و صحيح است يا اعشاري

خواند و مشخص کند که اين عدد جزء سري باي بنويسيد که عددي از ورودي   برنامه.۹
  . يا نهاستفيبوناچي 

  . اسکي آنها در دو ستون چاپ کند کد کاراکترها را به همراهکه کليةبنويسيد اي  برنامه.۱۰
 ۲ و ۵هاي   ريالي را به سکه۱۰توان يک سکه  هايي را که مياي بنويسيد که تمام حالت  برنامه.۱۱



  C   ۴۰۴شرفتة ي پيساز برنامه
  

  . ريالي خرد کرد محاسبه و چاپ کند۱و 
حراف از معيار آنها را  ميانگين، ميانه و ان و،دريگب عدد از ورودي nاي بنويسيد که   برنامه.۱۲

  .چاپ کند
  .باشد شکل زيره  برنامه اي بنويسيد که خروجي آن ب.۱۳

5 4 3 2 1 
4 3 2 1 
3 2 1 
2 1 
1 

 .باشد شکل زيره اي بنويسيد که خروجي آن ب  برنامه.۱۴
1 
2 1 
3 2 1  
4 3 2 1 
5 4 3 2 1  

 .باشد شکل زيره اي بنويسيد که خروجي آن ب  برنامه.۱۵
 1 
 1 2 
 1 2 3 
 1 2 3 4  
 1 2 3 4 5  

  .شکل زير باشده اي بنويسيد که خروجي آن ب  برنامه.۱۶
1 
232 
34543 
4567654 
56787654 

را براي هر ) tax(خواند و ميزان ماليات برا ) income(اي بنويسيد که مقدار درآمد  برنامه.۱۷
  .کندمقدار بر حسب جدول زير محاسبه و دو مقدار درآمد و ماليات را چاپ 

  
  مقدار درآمد  نرخ ماليات

   ريال۱۰۰۰۰۰کمتر از    درصد۵
   ريال۲۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰بين    درصد۱۰
   زيال۲۰۰۰۰۰بيش از    درصد۱۵



  ۴۰۵   ي اضافينهايتمر
 

 محاسبه و چاپ f(x)= 3x² + 5x + 1 را با توجه به تابع f(x)اي بنويسيد که مقادير  رنامهب .۱۸
 .است 0.1ين دو حد مذکور  و واحد تغييرات ب3.0 تا 0.0 بين xحد متغير . کند

 زير با استفاده از ة عنصر از رشت۱۰۰ را براي π=…3.141592اي بنويسيد که مقدار   برنامه.۱۹
 :اين فرمول محاسبه کند

6

2π = 
12
1 + 

22
1

+
32
1

+ … 

تر از رقم  اي بنويسيد که تمام اعداد دو رقمي را که در آنها رقم سمت راست کوچک  برنامه.۲۰
  .سمت چپ است چاپ کند

 يا ۲۲مثل (  که دو رقم يکسان دارند چاپ کند رااي بنويسيد که تمام اعداد دو رقمي  برنامه.۲۱
۳۳(.  

  .کند قم وسط صفر است چاپرقمي را که در آنها ر اعداد سه بنويسيدکه تمام اي  برنامه.۲۲
 . اي بنويسيد که نتايج پرتاب را مشخص کند برنامه. کنيم دو تاس را پرتاب مي. ۲۳

اي بنويسيد که تمام اعداد چهار رقمي را که در آنها رقمهاي اول و چهارم با هم و   برنامه.۲۴
 .)۲۵۵۲ مثالً( ند، محاسبه و چاپ کندا رقمهاي دوم و سوم با هم قرينه

 را که در آنها هر عدد برابر حاصل ۱۰۰۰تر از  اي بنويسيد که تمام اعداد کوچک برنامه .۲۵
 .جمع دو عدد اول است مشخص و چاپ کند

  ة آنهايي را که رابط۱۰۰۰تر از  اي بنويسيد که از اعداد صحيح کوچک  برنامه.۲۶
 a² + b² = c²در موردشان صادق است مشخص و چاپ کند . 

طوري که هر عنصر آن انديس ه  بکند، عنصري تعريف ۱۰ يا يسيد که آرايهاي بنو  برنامه.۲۷
  .متناظر آرايه باشد

 .  و در خروجي چاپ کندmerge عنصري را n و m ةاي بنويسيد که دو آراي  برنامه.۲۸

 . را مشخص و چاپ کندn × m ماتريس ةاي بنويسيد که ماتريس ترانهاد  برنامه.۲۹

  .ه عناصر قطر اصلي ماتريس مربعي را صفر کنداي بنويسيد ک  برنامه.۳۰
 .صورت نزولي مرتب کنده  عنصري کاراکتري را بn آرايةعناصر  اي بنويسيدکه  برنامه.۳۱

 .چاپ کند آن همراه انديس ه رابn × m يا عنصر آرايه ترين اي بنويسيدکه کوچک  برنامه.۳۲

نصري را برابر معکوس انديس آن عنصر  عn يا اي بنويسيد که در آن هر عنصر آرايه  برنامه.۳۳



  C   ۴۰۶شرفتة ي پيساز برنامه
  

 . و چاپ کنددهدقرار 

  .را محاسبه و چاپ کند  سوم آنةخواند و ريشببنويسيدکه عددي از ورودي  اي  برنامه.۳۴
 x مثالً. ( عنصري را معکوس و چاپ کندn يا تک عناصر آرايه اي بنويسيد که تک  برنامه.۳۵

بشود 
x
1( 

  .را چاپ کند خواند و معادل رومي آنب از ورودي رقمي بنويسيدکه عددي يک اي ه برنام.۳۶

x4 ة را از رابطyاي بنويسيد که مقدار   برنامه.۳۷
3

y = محاسبه و چاپ کند. 

 عدد اعشاري n( محاسبه و چاپ کند y = xⁿ ة را از رابطyاي بنويسيد که مقدار   برنامه.۳۸
  .)است

را محاسبه و  x +3x - 1= 0 ة معادلةاي بنويسيد که با روش آزمايش و خطا ريش  برنامه.۳۹
 .چاپ کند

  .)!50 مثالً(اي بنويسيد که بتواند مقدار فاکتوريلهاي بزرگ را محاسبه کند   برنامه.۴۰
 .اي بنويسيد که تاريخ ميالدي را دريافت و به تاريخ شمسي تبديل کند  برنامه.۴۱

 .ميالدي را دريافت و مشخص کند چندمين روز سال است بنويسيدکه تاريخ اي ه برنام.۴۲

 .شمسي را دريافت و مشخص کند چندمين روز سال است بنويسيدکه تاريخ اي  برنامه.۴۳

صورت ه كه توابع مثلثاتي براي زواياي صفر تا نود درجه را محاسبه و ب اي بنويسيد برنامه .۴۴
 .هد دجدولي نمايش

  آنsinخواند و ب را xاي بنويسيد که مقادير  برنامه. شکل زير استه ول بسط سينوس ب فرم.۴۵
يابد که قدرمطلق هر جمله کمتر   رشته تا حدي ادامه مييها هجمل. را محاسبه و چاپ کند

10از   .) بر حسب راديان استx( باشد −5

Sin(x) = x - 
!3

3x + 
!5

5x  - 
!7

7x  + … 

رساني،  اصلي، توان برنامه بايد چهارعمل. کند حساب عمل که مشابه ماشين بنويسيد  اي  برنامه.۴۶
 . باشد را شاملسازي عدد براي ذخيره و نيزحافظه وسوم، لگاريتم، فاکتوريل دوم ةريش

 ابتداي هر سال به حساب پس انداز واريز  را درa سال مقدار nمدت ه  فرض کنيد ب.۴۷



  ۴۰۷   ي اضافينهايتمر
 

 مجموع پول اندوخته شده پس از ، درصد باشدi حساب به ميزان ساالنه ةاگر بهر. کنيد مي
nبرنامه اي بنويسيد که اين فرمول را محاسبه کند .آيد دست ميه  فرمول زير با سال ب. 

Y = a[(1+ 100
i ) + (1+ 100

i )² + (1+ 100
i )³ + … + (1+ 100

i )ⁿ ] 

اي بنويسيد که جفت اعدادي را پيدا کند که حاصل جمعشان برابر حاصل ضربشان   برنامه.۴۸
  .باشد

ترين مضرب مشترک آنها را  خواند و کوچکب تابعي بنويسيد که دو عدد صحيح از ورودي .۴۹
 .محاسبه کند

  . را در محل دلخواهي از رشته درج کندي تابعي بنويسيد که کاراکتر.۵۰
  . تابعي بازگشتي بنويسيد که فرمول جبري زير را محاسبه کند.۵۱

Y = x1  + x2  + … + xn  
 .سبه کند تابعي بازگشتي بنويسيد که فرمول جبري زير را محا.۵۲

Y = 1 – x + 
2

2x  - 
6

3x  + 
24

4x  + … + (-1)ⁿxⁿ/n! 

  . تابعي بنويسيد که سه بار خودش را فراخواني کند.۵۳
ويسيد اي بن  برنامه.ديريبگ ثانيه در نظر  ودقيقه،  شامل ساعتيصورت ساختاره زمان را ب .۵۴

 ، ثانيه بعد58 دقيقه و 42 ساعت و 5 كه کندمشخص  و رديبگاز ورودي  فعلي را كه وقت
  وقت چيست؟ 

 رد ويبگرا  ۷ تا ۱ يكي از ارقاماي بنويسيد که   برنامههاي نوع شمارشي با استفاده از داده .۵۵
 نمايش داده sunday ، ورودي باشد۱ مثال اگر عدد يراب(را نمايش دهد   آن باروز متناظر

  .)دشو

  .اي بنويسيد که به انتهاي فايل متني، يک خط متن اضافه کند  برنامه.۵۶
را با مکمل آن جايگزين   سپس هر کاراکتر آن.اي بنويسيد که فايلي متني را بخواند  برنامه.۵۷

  . و در فايل ديگري بنويسدکند
ايل ديگري ذخيره و در فرا کدگذاري  خواند، محتواي آنباي بنويسيد که فايلي را   برنامه.۵۸

سپس محتواي فايل جديد را از حالت کدگذاري خارج در خروجي استاندارد چاپ . دکن
  .)واحد افزايش دهيد  اسکي هرکاراکتر را يک کدتوانيد مثالً براي کدگذاري فايل مي(کند 



  C   ۴۰۸شرفتة ي پيساز برنامه
  

  .هاي فايل متني را از انتها به ابتدا بازنويسي کند اي بنويسيد که داده  برنامه.۵۹
 .اي بنويسيد که تعداد حروف صدادار موجود در فايل متني را مشخص کند نامه بر.۶۰

  .اي بنويسيد که تعداد خطهاي فايل را مشخص کند  برنامه.۶۱
  .اي خاص را در فايل متني مشخص کند اي بنويسيد که تعداد تکرار کلمه  برنامه.۶۲
  . کندmergeومي اي بنويسيد که محتواي دو فايل متني را در فايل س  برنامه.۶۳
  . هاي دو فايل متني را با يکديگر تعويض کند اي بنويسيد که داده  برنامه.۶۴
 و با پيغام مناسب کنداي خاص را جستجو  اي بنويسيد که در فايل متني، کلمه  برنامه.۶۵

  .گزارش دهد
 .)برحسب بايت(اي بنويسيد که حجم محتويات فايل متني را مشخص کند  برنامه.۶۶

  .در فايل ايجاد و ذخيره کند) ۸×۸(اي بنويسيد که جدول شطرنجي  رنامه ب.۶۷
  .اي خاص را حذف کند اي بنويسيد که در فايل متني، کلمه  برنامه.۶۸
برنامه بايد قابليت  .ستي از نام و شماره تلفنهاي افراد را ذخيره کندفهراي بنويسيد که   برنامه.۶۹

  . عات را داشته باشداضافه کردن، حذف کردن و جستجوي اطال
 دانشجويي و ةستي از مشخصات دانشجويي شامل نام، شمارفهراي بنويسيد که   برنامه.۷۰

سازي رکوردها  برنامه بايد قابليت مرتب. معدل را از ورودي دريافت و در فايلي ذخيره کند
)sort (ول تا  و بتواند نفرات ممتاز ا باشد دانشجويي را داشتهةبر حسب نام و نيز شمار

  .سوم را مشخص کند
برنامه بايد با . اي بنويسيد که با استفاده از ماکرو، توان و فاکتوريل را محاسبه کند  برنامه.۷۱

  . فاکتوريل را چاپ کندF2 توان و با فشار کليد F1فشار کليد 



  ۱ ةمـضمي
 وعه کاراکترهاي اسکيممج

ASCII 
Value Character ASCII 

Value Character ASCII 
Value Character ASCII 

Value Character 

000 NUL 032 blank 064 @ 096 ` 
001 SOH 033 ! 065 A 097 a 
002 STX 034 “ 066 B 098 b 
003 ETX 035 # 067 C 099 c 
004 EOT 036 $ 068 D 100 d 
005 ENQ 037 % 069 E 101 e 
006 ACK 038 & 070 F 102 f 
007 BEL 039 " 071 G 103 g 
008 BS 040 ( 072 H 104 h 
009 HT 041 ) 073 I 105 i 
010 LF 042 * 074 J 106 j 
011 VT 043 + 075 K 107 k 
012 FF 044 , 076 L 108 l 
013 CR 045 - 077 M 109 m 
014 SO 046 ' 078 N 110 n 
015 SI 047 / 079 O 111 o 
016 DLE 048 0 080 P 112 p 
017 DC1 049 1 081 Q 113 q 
018 DC2 050 2 082 R 114 r 
019 DC3 051 3 083 S 115 s 
020 DC4 052 4 084 T 116 y 
021 ANK 053 5 085 U 117 u 
022 SYN 054 6 086 V 118 v 
023 ETB 055 7 087 W 119 w 
024 CAN 056 8 088 X 120 x 
025 EM 057 9 089 Y 120 y 
026 SUB 058 : 090 Z 122 z 
027 ESC 059 ; 091 [ 123 { 

028 FS 060 < 092 \ 124 |
|  

029 GS 061 = 093 ] 125 } 
030 RS 062 > 094 ↑ 126 ~ 
031 US 063 ? 095 _ 127 DEL 



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۴۱۰
 

  .مين طور آخرين کاراکتر، از کاراکترهاي کنترلي است و قابل چاپ نيستند کاراکتر اول و ه۳۲ .توجه
  
  

  ۲ ةمـضمي

(Escape Sequences کاراکترهاي فرمان )  

 

Character Escape 
sequence ASCII value 

bell \a 007 

backspace \b 008 

horizontal tab \t 009 

newline(line feed) \n 010 

vertical tab \v 011 

form feed \f 012 

carriage return \r 013 

quotation mark(″) \″ 034 

apostrophe(′) \' 039 

question mark(?) \? 063 

backslash(\) \\ 092 

null \0 000 

octal number \000 (0 represents an octal 
digit) 

  



  ۴۱۱ها    مهيضم
  

  
   ۳ ةمـضمي

  C ها در زبان جدول انواع داده
  

 محدودة قابل قبول ه به بيتانداز نوع داده

char ٨ ۱۲۷- ۱۲۷ تا 

unsigned char ٨ ۰ ۲۵۵ تا 

signed char ٨ ۱۲۸- ۱۲۷ تا 

int ١۶ ۳۲۷۶۸- ۳۲۷۶۷ تا 

Short ١۶ ۳۲۷۶۸- ۳۲۷۶۷ تا 

signed int ١۶ ۳۲۷۶۸- ۳۲۷۶۷ تا 

signed short int ١۶ ۳۲۷۶۸- ۳۲۷۶۷ تا 

unsigned int ١۶ ۰ ۶۵۵۳۵ تا 

unsigned short in ١۶ ۰ ۶۵۵۳۵ تا 

long int ٣٢ ۶۴۸ ،۴۸۳،  ۱۴۷ ،۲- ۲، ۱۴۷، ۴۸۳، ۶۴۷ تا 

signed long int ٣٢ ۶۴۷ ،۴۸۳ ،۱۴۷ ،۲- ۲، ۱۴۷، ۴۸۳، ۶۴۷ تا 

unsigned long int ٣٢ ۰ ۲، ۲۹۴، ۹۶۷، ۲۹۵ تا 

float ۱۰+۳۷ تا ۱۰-۳۷در فاصله ( رقم دقت ۷ يا ۶با  ٣٢( 

double ۶۴  ۱۰+۳۷ تا ۱۰-۳۷در فاصله ( رقم دقت ۱۰با( 

long float ۶۴   ۱۰+۳۷ تا ۱۰-۳۷در فاصله ( رقم دقت ۱۰با( 

  



  Cشرفتة ي پيساز    برنامه۴۱۲
 
 

   ۴ ةمـضمي

 جدول تقدم عملگرها 

Aassocitivity Precedence Group Operators 

L→R function , array () [ ] → 
structure member , 
pointer to structure member 

R→L unary operators - ++ -- ! ~ 
 * & sizeof (type) 

L→R arithmetic multiply, * / % 
divide and remainder 

L→R arithmetic add and subtract + -  

L→R bitwise shift operators << >> 

L→R relational operators < <= > >= 

L→R equality operators = = != 

L→R bitwise and & 

L→R bitwise exclusive or ^ 

L→R bitwise or | 

L→R logical and && 

L→R logical or | | 

R→L conditional operator ?: 

R→L assignment operators  = += -= *= /= %= 
 &= ^ = |= <<= >>= 

L→R comma operator , 
 



ي ـ فارسيسينامة انگل واژه  
 
account کردن حساب   conditional statement يدستور شرط 
ampersand  عالمت&  constant ثابت 
area هيناح   control string يرشتة کنترل 
arithmetic يمحاسبات   count شمارش 
array هيآرا     
ASCII يکد اسک   data  داده 
assignment انتساب   decimal يدهده  
auto خودکار   default فرض  شيپ 
average نيانگيم   define ف کردن يتعر 
    digit رقم 
beep وتري بوق کامپيصدا   display شينما 
binary ييدودو     
blank يخال   editor شگريرايو 
bubble sort ي حبابيساز مرتب   enumerate شمردن 
buffer حافظة واسط   equation لهمعاد 
built-in ساخت درون   error خطا 
    exclusive يانحصار 
call يفراخوان   exponent توان 
case مورد   expression عبارت 
circumflex  عالمت^   extern يخارج 
class کالس     
comment حيتوض   float point ز شناوريمم 
compound statement دستور مرکب   formatting character يبند کاراکتر فرمت  
condition تيوضع  function تابع  



 Cسازي پيشرفتة  برنامه   ٤١٤
 

global variable ي عموميرهايمتغ   null يته 
    number عدد 
header عنوان   numeric يعدد 
hexadecimal يستم عدديس 

  شانزده
 nested يا انهيآش  

    octal هشت يعدد ستميس 
identifier شناسه   operator عملگر 
index شاخص   output يخروج 
information اطالعات     
initialize هي اوليمقدارده   pointer گر اشاره 
input يورود   precision دقت 
integer حيعدد صح   preprocessor پردازنده شيپ 
interchange کردن مبادله   prime نياول 
    procedure هيرو 
label برچسب   process پردازش 
library کتابخانه   program برنامه 
liner search يخط روش جستجوبه   prototype هينمونة اول 
linker ونددهندهيپ     
leader بارکننده   qualifier کننده فيتوص 
local يمحل     
logical يمنطق   random يتصادف 
loop حلقه   recursive يبازگشت 
    register ثبت کردن 
main ياصل   record يساز مرتب 
mark نشانه   repetitive statement دستور حلقة تکرار 
member عضو   return بازگشت 
memory حافظه   root شهير 
modifier کننده اصالح   runtime زمان اجرا 
module مانهيماژول، پ     
    save ره کردنيذخ  



 ٤١٥نامه    واژه
 
scope دامنه   unary يکاني  
search جستجو   underscore رخطيز  
selection sorting ي انتخابيساز مرتب   union اجتماع 
sequential يبيترت   unsigned عالمت يب 
signed دار عالمت   update يبه روز آور 
source منبع   user کاربر 
sort يساز مرتب     
space فضا   value مقدار  
statement دستور   variable ريمتغ 
static ستايا   vector بردار 
storage مخزن   version نسخه 
string رشته   void اعتبار يب 
structure ساختار     
subroutine ررواليز   warning ام هشداريپ  
switch ضيتعو      
symbolic ينماد     

       
tag برچسب     

text متن     

type نوع     

      

      

      

      

      

      

      

      

 


