فصل چْبرم
ػجبرات مٌترلي :ثخص 1

اّذاف


آضٌبئي ثب تنٌيلّبي اصَل حل هسبئل.



تَسؼِ الگَريتنّب ثِ طريق فرآيٌذّبي از ثبال ثِ پبييي ٍ اصالح گبم ثِ گبم.



ثنبرگيري ػجبرات اًتخبة  if..else ٍ ifثراي اًتخبة از هيبى چٌذيي ػولنرد هختلف.



ثنبرگيري ػجبرات تنرار  whileثراي اجراي تنراري ػجبرات در ثرًبهِ.



آضٌبئي ثب ضوبرًذُ-مٌترل تنرار ٍ هراقجت-مٌترل تنرار.



ثنبرگيري ػولگرّبي افسايطي ،مبّطي ٍ تخصيصي.

رئَس هطبلت
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 4-1هقذهِ
لجل اص ًَضشي يه ثشًبهِ وِ ثشَاًذ هسئلِاي سا ثِ عَس دليك حل وٌذ ،ضشٍسي اسز وِ دسن
غحيحي اص هسئلِ داضشِ ثبضين ٍ ثَسيلِ يه عشاحي دليك ثِ آى الذام وٌين .ثِ ٌّگبم ًَضشي يه ثشًبهِ،
سبصهبًذّي اًَاع ثلَنّبي ايؼبد وٌٌذُ ثشًبهِ ثِ هٌظَس ثْجَد لَاًيي ػولي سبخز ثشًبهِ ثسيبس هْن اسز.
دس ايي فػل ٍ فػل ثؼذي دس هَسد سئَسي ٍ لَاػذ ػلوي ثشًبهًَِيسي سبخزيبفشِ ثحض خَاّين وشد.
سىٌيهّبي هؼشفي ضذُ دس ايي فػل دس اوظش صثبىّبي سغح ثبال ًظيش وبسثشد داسًذ .ثب هؼشفي هفبّين هغشح
ضذُ دس ايٌؼب هشَػِ هضيز ػجبسسْبي وٌششل دس ايؼبد ٍ دسشىبسي ضيّب خَاّيذ ضذ .ػجبسسْبي وٌششل
هؼشفي ضذُ دس ايي فػل دس ايؼبد سشيغ ٍ آسبًشش ضيّب ووه وٌٌذُ ّسشٌذ.
دس ايي فػل ثِ هؼشفي ػجبسار  while ٍ if..else ،ifدس صثبى  C++خَاّين دشداخز .سِ ثلَن سبصًذُ
وِ ثِ ثشًبهًَِيسبى اهىبى هيدٌّذ سب هٌغك هَسد ًيبص سَاثغ ػضَ سا ثشاي اًؼبم ٍظبيف هطخع وٌٌذ.
ثخطي اص ايي فػل ٍ فػلّبي  7 ٍ 5سا ثشاي سَسؼِ دادى والس  GradeBookهؼشفي ضذُ دس فػل سَم
اخشػبظ دادُاين .دس ٍالغ ،يه سبثغ ػضَ ثِ والس  GradeBookاضبفِ هيوٌين وِ اص ػجبسار وٌششلي
ثشاي هحبسجِ هيبًگيي ًوشار داًطؼَيبى اسشفبدُ هيوٌذ .هظبل ديگش ثِ هؼشفي سٍشّبي سشويت ػجبسار
وٌششلي ثشاي حل هسئلِ هطبثِ اسزّ .وچٌيي ثِ هؼشفي ػولگشّبي سخػيعدٌّذُ ٍ ػولگشّبي افضايٌذُ ٍ
وبٌّذُ دس  C++خَاّين دشداخز .ايي ػولگشّب سجت وَسبُ ضذى ػجبسار ٍ گبّبً سبدگي وبس هيضًَذ.
 4-2الگَريتن
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ّش هسئلِ هحبسجبسي ٍ وبهذيَسشي هيسَاًذ ثب يه سشي اص اػوبل اػشائي وِ ثِ سشسيت اػشا هيضًَذ،
حل ضَد .اص سٍالّب ثشاي حل هسبئل ووه گشفشِ هيضَد ٍ ػجبسار:
 -1فؼبليزّب اص ًَع اػشاي ّسشٌذ ٍ
 -2فؼبليزّب ثِ سشسيت اػشا هيضًَذ،
سؼشيف الگَسيشن هيثبضٌذ .ثب روش هظبلي وِ دس صيش آهذُ هيسَاًيذ سشسيت اػشا ٍ فؼبليزّب سا ثجيٌيذ ٍ
هشَػِ ضَيذ وِ سشسيت اػشا چمذس هْن اسز .الگَسيشن ” “rise - and - shineدس اسسجبط ثب هشاحلي اسز
وِ يه ضخع اص ٌّگبم ثشخَاسشي اص خَاة سب سفشي ثِ سشوبس اًؼبم هيدّذ ،هشاحل )1( :ثشخَاسشي اص
سخشخَاة )2( ،دَضيذى لجبس ساحشي )3( ،دٍش گشفشي )4( ،دَضيذى لجبس )5( ،خَسدى غجحبًِ )6( ،سفشي
ثِ هحل وبس .ايي سٍسيي دس هَسد ًحَُ اًؼبم وبس ٍ ضَاثظ سػوينگيشي هيسَاًذ هَطش ثبضذ حبل اگش
سشسيت اػشا ثِ غَسر صيش ػبثؼب ضَد:
( )1ثشخَاسشي اص سخشخَاة )2( ،دَضيذى لجبس ساحشي )3( ،دَضيذى لجبس )4( ،دٍش گشفشي )5( ،خَسدى
غجحبًِ )6( ،سفشي ثِ هحل وبس .دس ايي حبلز ضخع هَسد ًظش ،ثبيسشي ثِ هحل وبس ثب لجبس خيس ثشٍد.
هطخع وشدى ػجبسار اػشائي دس يه ثشًبهِ وبهذيَسشي ،وٌششل ثشًبهِ )ً (program controlبهيذُ
ضَد ،وِ ثِ اػشاي غحيح ٍ هشست ػجبسار گفشِ هيضَد.
 4-3ضجِمذ
ضجِوذ ) (pseudocodeيه صثبى هػٌَػي ٍ فشهبل اسز وِ ثِ ثشًبهًَِيس ووه هيوٌذ سب الگَسيشن
خَد سا سَسؼِ دّذ .ضجِوذ هخػَغبً ثشاي ايؼبد الگَسيشنّبي هفيذ اسز وِ هيخَاّين آًْب سا سجذيل ثِ
ثشًبهِّبي سبخز يبفشِ وٌين ضجِوذّ ،وبًٌذ صثبى سٍصهشُ اًگليسي اسز ٍ هضيز آى دسن آسبى سَسظ
وبسثش اسز ،اگش چِ ػضء صثبىّبي ثشًبهًَِيسي اػشائي ًيسز .ثشًبهِّبي ضجِوذ سَسظ وبهذيَسش لبثل اػشا
ًيسشٌذ .ثب ايي ّوِ ،ضجِوذّب ،هيسَاًٌذ لجل اص ًَضشي يه ثشًبهِ ثِ صثبى اػشاي هبًٌذ  ،C++ثشًبهًَِيس سا
دس ساُ غحيح لشاس دٌّذ.
هٌْذسي ًرمافسار

ضجِوذ ثِ ثشًبهًَِيسبى ووه هيوٌذ سب دس صهبى فشآيٌذ عشاحي ثشًبهِ يه هفَْم هٌغمي اص ثشًبهِ
ثذسز آٍسًذ .ثشًبهِ ضجِوذ هيسَاًذ دس هشحلِ ثؼذ ثِ صثبى  C++ثشگشداًذُ ضَد.

ضجِوذّبيي وِ اص آًْب اسشفبدُ هيوٌين ،فمظ اص وبساوششّب سطىيل ضذُاًذ ٍ ثشًبهًَِيس هيسَاًذ آًْب
سا دس يه ثشًبهِ ٍيشايطگش ،سبيخ وٌذ .ضجِوذ ،فمظ ضبهل ػجبسار اػشائي اسز .صهبًي وِ ضجِوذ سجذيل
ثِ وذّبي  C++ضَد ،ثشًبهِ حبلز اػشايي ديذا خَاّذ وشد .اػالىّب ػضء ػجبسار اػشائي ًيسشٌذ .ثشاي
هظبل ،اػالى
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;int i

فمظ ثِ وبهذبيلش ًَع هشغيش  iسا ًطبى دادُ ٍ وبهذبيلش هىبًي دس حبفظِ ثِ ايي هشغيش اخشػبظ هيدّذ .اهب
ايي اػالىّب ّيچ ػول اػشائي ًظيش ٍسٍدي ،خشٍػي يب يه ػول هحبسجبسي سا دس صهبًي وِ ثشًبهِ اػشا
هيضَد ،اص خَد ًطبى ًويدٌّذ .سؼذادي اص ثشًبهًَِيسبى ليسشي اص هشغيشّب سْيِ وشدُ ٍ هٌظَس اص وبسثشد ّش
هشغيش سا دس اثشذاي ضجِوذ لشاس هيدٌّذ.
اوٌَى ثِ هظبلي اص ضجِ وذ ًگبُ هيوٌين وِ هيسَاًذ ثشاي ووه ثِ ثشًبهًَِيس دس ايؼبد يه ثشًبهِ
ػوغ هؼشفي ضذُ دس ضىل ( 2-5فػل دٍم) ًَضشِ ضذُ ثبضذ .ايي ضجِ وذ (ضىل  )4-1هشٌبظش ثب الگَسيشوي
اسز وِ دٍ ػذد غحيح اص وبسثش دسيبفز ،آًْب سا ثب ّن ػوغ ٍ هؼوَع آًْب سا ثِ ًوبيص دس هيآٍسد .ثب
ايٌىِ ليسز وبهل ضجِ وذ سا ثِ ًوبيص دسآٍسدُاين ،اهب ضوب سا ثب ًحَُ ايؼبد يه ضجِ وذ اص غَسر هسئلِ
آضٌب خَاّين وشد.
Prompt the user to enter the first integer
Input the first integer
Prompt the user to enter the second integer
Input the second integer
Add first integer and second integer
Display result

1
2
3
4
5
6
7
8

ضنل  | 4-1ضجِ مذ ثرًبهِ جوغ ضنل .2-5

خغَط  1-2هشٌبظش ثب ػجبسار هَػَد دس خغَط  13-14اص ضىل ّ 2-5سشٌذ .دلز وٌيذ وِ ػجبسار
ضجِ وذ ،ػجبسار سبدُ اًگليسي ّسشٌذ وِ ّش ٍظيفِ دس  C++سا ثيبى هيوٌٌذ .ثِ ّويي سشسيت ،خغَط 4-5

هشٌبظش ثب ػجبسار هَػَد دس خغَط  ٍ 16-17خغَط  7-8هشٌبظش ثب ػجبسار هَػَد دس خغَط  21 ٍ 19اص
ضىل ّ 2-5سشٌذ.
چٌذيي ًىشِ هْن دس ضجِ وذ ضىل ٍ 4-1ػَد داسد .دلز وٌيذ وِ ضجِ وذ فمظ هشٌبظش ثب وذ هَػَد
دس سبثغ  mainاسز ،ثِ ايي دليل وِ هؼوَالً اص ضجِ وذ ثشاي الگَسيشنّب اسشفبدُ هيضَد ًِ ،ثشاي ول
ثشًبهِ .دس ايي هَسد ،اص ضجِ وذ ثشاي ػشضِ الگَسيشن اسشفبدُ ضذُ اسز .سبثغ هَػَد دس ايي وذ ثِ اًذاصُ
خَد الگَسيشن هْن ًيسز .ثِ ّويي دليل ،خظ  23اص ضىل ( 2-5ػجبسر  )returnدس ضجِ وذ ٍاسد ًطذُ
اسز .ػجبسر  returnدس اًشْبي ّش سبثغ  mainلشاس داسد ٍ دس الگَسيشن اّويشي ًذاسد .سشاًؼبم ،خغَط 9-

 11اص ضىل  2-5دس ضجِ وذ ٍػَد ًذاسد چشا وِ اػالى هشغيشّب ػضء ػجبسار اػشايي ًيسشٌذ.
 4-4ػجبرات مٌترل
هؼوَ الً ،ػجبسار هَػَد دس يه ثشًبهِ يىي دس اص ديگشي ٍ ثِ سشسيجي وِ ًَضشِ ضذُاًذ اػشا
هيضًَذ ،وِ ثِ ايٌحبلز اػشاي سشسيجي هيگَيٌذ .اًَاع هشفبٍسي اص ػجبسار وِ ثضٍدي دسثبسُ آًْب ثحض
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خَاّين وشد ،ثشًبهًَِيسبى سا لبدس هيسبصًذ سب ثب هطخع وشدى ػجبسسي وِ ثبيسشي لجل اص ػجبسر ديگشي
اػشا ضَد ،ايي سَالي اػشا سا دس دسز گيشًذ ،وِ ثِ ايٌحبلز ،وٌششل اًشمبل هيگَيٌذ.
دس دِّ  ،1960ثِ دليل ٍػَد هطىالر فشاٍاى دس ايؼبد ًشمافضاسّبي وبسثشدي ،اسشفبدُ اص سٍشّبي
وٌششل اًشمبل ثِ ػٌَاى يه صهيٌِ ثىبس گشفشِ ضذ ٍ ًطبًِ آى ػجبسر  gotoثَد .ايي ػجبسر ثِ ثشًبهًَِيس
اػبصُ هيدّذ سب وٌششل سا ثِ يه هىبى ٍيژُ دس ول ثشًبهِ اًشمبل دّذ .ػميذُاي وِ ثشًبهًَِيسي سبخز
يبفشِ ًبم گشفشِ ثَد ،سمشيجبً ثب ثشًبهًَِيسي حزف  gotoيب وبّص آى ) (goto-lessهششادف ضذُ اسز.
ثب سحميمبر  Bohm ٍ Jacopiniوِ ًطبى داد وِ ثشًبهِّب ثبيسشي ثذٍى ًَ gotoضشِ ضًَذ ،دػَر اص
ثشًبهًَِيسبى ثِ عشف ثشًبهًَِيسي وبّص اسشفبدُ اص  gotoآغبص گشديذ .اهب سب سبل  1970ثشًبهًَِيسي
سبخز يبفشِ ػذي گشفشِ ًطذ .دس ًشيؼِ ثىبس ثشدى ايي سٍش ،سَسؼِ ًشمافضاس ٍ وبّص ثَدػِّبي سبخز
آى هطخع ضذ .وليذ سوبم ايي هَفميزّب ثشًبهِّبي سبخزيبفشِاي ثَدًذ وِ ّن ٍضَح ثبالسش ٍ
خغبگيشي آسبًششي داضشٌذ.
ً Jacopini ٍ Bohmطبى دادًذ وِ سوبم ثشًبهِّب دس سِ ػجبسر وٌششلي هيسَاًٌذ ًَضشِ ضًَذ:




ػجبسر سَالي )(sequence structure
ػجبسر اًشخبة )(selection structure
ػجبسر سىشاس )(repetition structure

سبختبر تَالي در C++

سبخشبس سَالي ثػَسر سَوبس دسٍ C++ػَد داسد .هگش ايٌىِ آى سا ثِ ًحَُ ديگشي ّذايز وٌيذ.
وبهذيَسش هجبدسر ثِ اػشاي ػجبسار  C++يىي دس اص ديگشي ٍ ثِ سشسيجي وِ ًَضشِ ضذُاًذ هيوٌذ ،وِ ايي
حبلز اػشاي سشسيجي يب هشَالي اسز .ديبگشام فؼبليز ) UML (Unified Modeling languageثِ ًوبيص
دسآهذُ دس ضىل ً 4-2طبًذٌّذُ يه سبخشبس سَالي اسز وِ دس آى دٍ هحبسجِ ثِ سشسيت اًؼبم هيضَد.
صثبى  C++اػبصُ هيدّذ سب ثِ ّش اًذاصُ وِ الصم داسين اص سبخشبس سَالي اسشفبدُ وٌينّ .وبًغَسي وِ ثضٍدي
هطبّذُ خَاّيذ وشد ،دس ّش وؼب وِ يه ػول هيسَاًذ هَػَد ثبضذ ،هيسَاًين چٌذيي ػول سا ثِ غَسر
سَالي ػبيگضيي وٌين.
دس ايي ضىل ،دٍ ػجبسر هجبدسر ثِ افضٍدى يه ًوشُ ثِ هشغيش هؼوَع ) ٍ (totalهمذاس  1ثِ هشغيش
 counterهيوٌٌذ .چٌيي ػجبساسي سا هيسَاى دس يه ثشًبهِ هحبسجِ هيبًگيي ًوشُ چٌذ داًطؼَ هطبّذُ وشد.
ثشاي هحبسجِ هيبًگيي ،هؼوَع ًوشار ثِ سؼذاد ًوشار سمسين هيضَد .اص هشغيش ضوبسًذُ ) (counterثشاي
ًگْذاسي سؼذاد ًوشار ٍاسد ضذُ اسشفبدُ هيضَد .دس ثخص  4-8ثب ػجبسار هطبثْي هَاػِ خَاّيذ ضذ.
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ديبگشامّبي فؼبليز ثخطي اص

UML

عبارات كنترلي:بخش1

ّسشٌذ .يه ديبگشام فؼبليز هجبدسر ثِ هذلسبصي سًٍذوبس

(فؼبليز) يه ثخص اص سيسشن ًشمافضاسي هيوٌذ .چٌيي سًٍذّبيي هيسَاًٌذ دس ثشگيشًذُ ثخطي اص يه
الگَسيشنّ ،وبًٌذ يه سبخشبس سَالي دس ضىل 4-2ثبضٌذ.ديبگشامّبي فؼبليز هشوت اص ًوبدّبي هؼٌيداس،
ّوبًٌذ ًوبدّبي ٍضؼيز ػول (يه هسشغيل وِ گَضِّبي چخ ٍ ساسز آى ثِ سوز ثيشٍى اًحٌبء دادُ
ضذُاًذ) ،لَصيّب ٍ دايشُّبي وَچه اسز .ايي ًوبدّب سَسظ فلصّبي اًشمبل ثِ يىذيگش هشػل هيضًَذ
وِ ًطبًذٌّذُ سًٍذ فؼبليز هيثبضٌذ.
ّوبًٌذ ضجِ وذ ،ديبگشامّبي فؼبليز ثِ ثشًبهًَِيسبى دس سَسؼِ ٍ ػشضِ الگَسيشنّب ووه هيوٌٌذ،
اگش چِ ثشخي اص ثشًبهًَِيسبى ضجِ وذ سا سشػيح هيدٌّذ .ديبگشامّبي فؼبليز ثِ ٍضَح ًحَُ ػولىشد
سبخشبسّبي وٌششل سا ًطبى هيدٌّذ.
ثِ ديبگشام فؼبليز سبخشبس هشَالي دس ضىل  4-2سَػِ وٌيذ .ايي ديبگشام حبٍي دٍ ًوبد ٍضؼيز ػول
اسز وِ ًطبًذٌّذُ اػوبلي ّسشٌذ وِ اػشا هيضًَذّ .ش ٍضؼيز ػول حبٍي يه ثيبىوٌٌذُ ػول اسز،
" "add 1 to counter" ٍ "add grade to totalوِ هطخعوٌٌذُ ػولي ّسشٌذ وِ اًؼبم خَاٌّذ ضذ .سبيش
اػوبل هيسَاًٌذ هحبسجبسي يب ٍسٍدي /خشٍػي ثبضٌذ.
ضنل  | 4-2ديبگرام فؼبليت يل سبختبر تَالي.

فلصّب دس ديبگشام فؼبليز ،ثٌبم فلصّبي اًشمبل ضٌبخشِ هيضًَذ .ايي فلصّب ًطبًذٌّذُ اًشمبل ّسشٌذ ٍ
ثش ايي ًىشِ داللز داسًذ وِ سشسيت اػشاي اػوبل ثِ چِ غَسسي اسز .ثشاي هظبل دس ضىل  4-2اثشذا grade

ثب  totalػوغ ضذُ ٍ سذس 1ثِ  counterافضٍدُ هيضَد.
دايشُ سَدش سبدُ وِ دس ثبالي ديبگشام فؼبليز لشاس گشفشِ ًطبًذٌّذُ ٍضؼيز اٍليِ فؼبليز اسز ،اثشذاي
سًٍذوبس لجل اص ايٌىِ ثشًبهِ ػوليبر هذل ضذُ سا اًؼبم دّذ .دايشُ سَدش احبعِ ضذُ ثب يه دايشُ سَخبلي
وِ دس دبييي ديبگشام فؼبليز ديذُ هيضَدً ،طبًذٌّذُ ٍضؼيز دبيبًي اسز ،دبيبى سًٍذوبس دس اص ايٌىِ
فؼبليزّبي خَد سا اًؼبم دادُ اسز.
ّوچٌيي ضىل  4-2ضبهل هسشغيلّبي ثب گَضِّبي خن ضذُ ثِ داخل (سوز ساسز-ثبال) اسز .ايي
هسشغيلّب ،دس ً ،UMLىشِ )ً (noteبهيذُ هيضًَذً .ىشِّب سَضيحبر اضبفي دس اسسجبط ثب ّذف ًوبدّب دس
ديبگشام اسائِ هيوٌٌذ .اص ًىشِّب هيسَاى دس ّش ديبگشام  ًِ ٍ UMLسٌْب دس ديبگشامّبي فؼبليز اسشفبدُ
وشد .دس ضىل  4-2اص ًىشِّبي  UMLثشاي ًوبيص وذ  C++هشسجظ ثب ّش ٍضؼيز ػول دس ديبگشام فؼبليز
اسشفبدُ ضذُ اسز .خظ ًمغِ چيي هجبدسر ثِ هشػل ًوَدى ّش ًىشِ ثب ػٌػشي هيوٌذ وِ دس اسسجبط ثب آى
سَضيح اسائِ هيًوبيذ .هؼوَالً ديبگشامّبي فؼبليز ،وذ C++ديبدُسبصي وٌٌذُ فؼبليز سا ػشضِ ًويوٌٌذ.
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اهب اص ايي ًىشِّب ثِ ايي هٌظَس دس ايٌؼب اسشفبدُ وشدُاين سب ساثغِ ديبگشام ثب وذ  C++هشثَعِ سا ثْشش ًطبى
دّين .ثشاي وست اعالػبر ثيطشش دس هَسد  UMLثِ ثخص هجحض آهَصضي هٌْذسي ًشمافضاس وِ دس اًشْبي
فػل  1الي  13 ٍ 12 ،10 ،9 ،7لشاس داسًذ هشاػؼِ وشدُ يب اص ٍة سبيز  www.uml.orgثبصديذ ًوبييذ.
ػجبرات اًتخبة در C++

صثبى  C++سِ ًَع ػجبسر اًشخبة سذاسن ديذُ اسز وِ دس هَسد آًْب دس ايي فػل ٍ فػل ثؼذي
سَضيح خَاّين داد .دس ػجبسر اًشخبة  ifاگش ضشط ثشلشاس ثبضذ ػجبسر يب ػجبسار داخل ثذًِ اػشا ضذُ ٍ
دس غَسسيىِ ضشط ثشلشاس ًجبضذ اص سٍي آى ػجبسار ثذٍى اػشاي آًْب ػجَس خَاّذ ضذ .ػجبسر  if..elseدس
غَسسيىِ ضشط ثشلشاس ثبضذ ،ػجبسر (يب دًجبلِاي اص ػجبسار) سا اًؼبم دادُ ٍ دس غَسسيىِ ضشط ثشلشاس
ًجبضذ ،ػول اػشاي هشفبٍسي سا ثِ اًؼبم هيسسبًذ (يب اػشاي سَالي اص ػجبسار) .ػجبسر  switchوِ دس فػل
 5ثِ ثشسسي آى خَاّين دشداخز ثب سَػ ِ ثِ اسصش يه ػجبسر ،يىي اص چٌذيي ػول اػشائي سا ثِ اػشا دس
هيآٍسد.
ػجبسر  ifسا ػجبسر سه اًشخبثي ) (single-selectionهيًبهٌذ ،چشا وِ يه ػول سا اًشخبة ٍ اػشا يب
آًشا سد هيوٌذ .ػجبسر  if..elseسا ػجبسر دٍ اًشخبثي ) (double-selectionهيًبهٌذ ،چشا وِ اًشخبثي هبثيي
دٍ حبلز هشفبٍر اًؼبم هيدّذ .ػجبسر  ،switchػجبسر چٌذ اًشخبثي )ً (multiple-selectionبهيذُ هيضَد،
چشا وِ اص هيبى هَاسد هشفبٍر اًشخبة خَد سا اًؼبم هيدّذ.
ػجبرات تنرار در C++

 C++سِ ًَع ػجبسر سىشاس ثٌبمّبي صيش سذاسن ديذُ اسز:

do..while

for

ػجبسر سىشاس  ،whileدس ايي فػل هؼشفي خَاّذ ضذ ٍ ػجبسار  for ٍ ،do..whileدس فػل  5سَضيح
while

دادُ خَاٌّذ ضذ .ولوبر ّ for ٍ do ،while ،switch ،else ،ifوگي ػضء ولوبر وليذي ّ C++سشٌذ
(ػذٍل ضىل  .)4-3ثب ثسيبسي اص ايي ولوبر وليذي دس ايي وشبة آضٌب خَاّيذ ضذ.

خطبي ثرًبهًَِيسي

اسشفبدُ اص ولوِ وليذي ثؼٌَاى يه ضٌبسِ خغبي ًحَي خَاّذ ثَد.
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خطبي ثرًبهًَِيسي

 فمظ ضبهلC++ ًَضشي يه ولوِ وليذي ثب حشٍف ثضسي خغبي ًحَي اسز سوبم ولوبر وليذي دس
.حشٍف وَچه ّسشٌذ
C++ Keywords
Keywords common to the C and C++ programming languages
auto

break

case

char

const

continue

default

do

double

else

enum

extern

float

for

goto

if

int

long

register

return

short

signed

sizeof

static

struct

switch

typedef

union

unsigned

void

volatile

while

C++ only keywords
asm

bool

catch

class

const_cast

delete

dynamic_cast

explicit

false

friend

inline

mutable

namespace

new

operator

private

protected

public

reinterpret_cast

and

static_cast template

this

throw

true

try

typeid

typename

using

virtual

wchar_t

and_eq

bitand

bitor

export

not

not_eq

or_eq

xor_eq

or
C++ ملوبت مليذي

| 4-3 ضنل
C++ خالصِاي ثر ػجبرات مٌترلي در

: وِ اص ايي ثِ ثؼذ اص آًْب ثؼٌَاى ػجبسار وٌششلي يبد خَاّين وشد، داساي سِ ػجبسر وٌششلي اسزC++
ٍ while, for -) ٍ ػجبسار سىشاس(سِ ًَعswitch ٍ if, if..else - ػجبسار اًشخبثي (سِ ًَع،ػجبسر سَالي
-2  ّوبًٌذ ػجبسر سَالي دس ضىل. اص سشويت ايي ػجبسار وٌششلي ايؼبد هيضَدC++ ِ ّش ثشًبه.)do..while
 ّش ديبگشام حبٍي يه حبلز. هيسَاًين ّش ػجبسر وٌششلي سا ثػَسر يه ديبگشام فؼبليز هذلسبصي وٌين،4
ٍ ( ثِ ػجبسر وٌششليentry point)  وِ ثِ سشسيت ًطبًذٌّذُ ًمغِ ٍسٍدي،اٍليِ ٍ يه حبلز دبيبًي اسز
سهخشٍػي ايؼبد آسبًشش ثشًبهِّب سا/ ػجبسار وٌششلي سهٍسٍدي.( آى هيثبضٌذexit point) ًمغِ خشٍػي
 ًمغِ خشٍػي يه ػجبسر وٌششلي سا هيسَاى ثِ ًمغِ ٍسٍدي ػجبسر وٌششلي ديگشي.هوىي هيسبصًذ

عبارات كنترلي:بخش_______________ 1

فصل چهارم 78

هشػل وشد ٍ ثِ ّويي سشسيت اداهِ داد .ايي فشآيٌذ ّوبًٌذ لشاس دادى ثلَنّبي ثش سٍي ّن اسز ،اص ايٌشٍ
ايي سٍش ،ػجبسر وٌششلي دطشِ )ً (control structure stackingبم داسد .ايي سٍش يىي اص سٍشّبي
هَػَد ثشاي هشػل وشدى ػجبسار وٌششلي ثِ يىذيگش اسز .يه سٍش ديگش ػجبسر وٌششلي سَدسسَ يب
آضيبًِاي ) (control structure nestingهيثبضذ وِ دس آى يه ػجبسر وٌششلي هيسَاًذ دس دسٍى ػجبسر
ديگشي لشاس گيشد .ثٌبثش ايي الگَسيشنّب دس ثشًبهِّبي  C++فمظ هشطىل اص سِ ًَع ػجبسر وٌششلي سشويت
ضذُ ثب ايي دٍ سٍش ّسشٌذ.
هٌْذسي ًرمافسار
ّش ثشًبهِ سا هيسَاى ثب ّفز ًَع ػجبسر وٌششلي ايؼبد وشد (سَاليdo..while ،while ،switch ،if..else ،if ،

ٍ  )forوِ ثِ دٍ سٍش ثب ّن سشويت هيضًَذ (ػجبسر وٌششلي دطِاي ٍ سَ دس سَ يب آضيبًِاي).
 4-5ػجبرت اًتخبة if

دس يه ػجبسر اًشخبةّ ،ذف ثشگضيذى يىي اص گضيٌِّبي هَػَد ثشاي اًؼبم آى اسز .ثشاي هظبل ،فشؼ
وٌيذ وِ ضشط لجَلي دس يه اهشحبى ًوشُ  60اسز اص ( .)100ػجبسر ضجِوذ آى ثػَسر صيش هيثبضذ:
If student’s grade is greater than or equal to 60
”Print “Passed

ضشط ” “student’s grade is greater than or equal to 60هيسَاًذ ثشلشاس ثبضذ يب ًجبضذ .اگش ضشط
ثشلشاس ثبضذ ػجبسر ” “Passedثِ هؼٌي لجَل ضذى ثِ ًوبيص دس هيآيذ ٍ ػجبسر دس اص ضجِوذ ثِ سشسيت
اػشا هيضَد (ثيبد داضشِ ثبضيذ وِ ضجِوذ يه صثبى ثشًبهًَِيسي ٍالؼي ًيسز) .اگش ضشط ثشلشاس ًجبضذ
ػجبسر چبح ًبديذُ گشفشِ هيضَد ٍ ػجبسر ضجِوذ ثؼذي ثِ سشسيت اػشا خَاّذ ضذ .ػجبسر هَػَد دس
ثذًِ ػجبسر  ifسضشِ " "Passedسا ةُ چبح هيسسبًذّ .وچٌيي ثِ دًذاًِداس ثَدى ايي ػجبسر دس ايي
ػجبسر اًشخبة دلز وٌيذ .دًذاًِ گزاسي اهشي اخشيبسي اسز ،اهب ثىبسگيشي آى ثسيبس سَغيِ هيضَد چشا
وِ اسسجبط ػجبسسْبي هخشلف ثشًبهِ سا ثخَثي ًطبى هيدٌّذ .وبهذبيلش C++وبساوششّبي  whitespaceيؼٌي
وبساوششّبي فبغلِ ٍ tab ،خغَط ػذيذ ثىبس سفشِ دس ايؼبد دًذاًِّب ٍ فبغلِگزاسي ػوَدي سا ثؼض
وبساوششّبي  whitespaceثىبس سفشِ دس سضشِّب ،دس ًظش ًويگيشد.
ثرًبهًَِيسي ايذُال

سؼي وٌيذ اص سٍش دًذاًِگزاسي طبثشي دس ثشًبهِّبي خَد اسشفبدُ وٌيذ سب خَاًبيي ثشًبهِ افضايص يبثذ.

هيسَاى ايي ػجبسر ضجِوذ  ifسا دس صثبى  C++ثػَسر صيش ًَضز
) if (grade >= 60
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;”cout << “Passed

اگش ثِ وذ  C++دلز وٌيذ هشَػِ ضجبّز ًضديه آى ثب ضجِوذ خَاّيذ ضذ ٍ ًمص ضجِوذ ثِ ػٌَاى
يه اثضاس سَسؼِ ثشًبهِ ثخَثي آضىبس هيضَد.
دس ضىل  4-4ديبگشام فؼبليز ػجبسر سهاًشخبثي ً ifطبىدادُ ضذُ اسز .ايي ديبگشام حبٍي يىي اص
هْوششيي ًوبدّب دس يه ديبگشام فؼبليز اسزً .وبد لَصي يب ًوبد سػوين ًطبى هيدّذ وِ ثبيذ دس آى ًمغِ
سػويوي اسخبر گشددً .وبد سػوينگيشي ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ سًٍذ وبس دس اهشذاد هسيشي ثِ وبس
اداهِ خَاّذ داد وِ سَسظ ًوبد ٍاثسشِ ًگْجبى ضشط سؼييي هيضَد (آيب ضشط ثشلشاس اسز يب خيش)ّ .ش فلص
يب ثشداس اًشمبل خبسع ضذُ اص يه ًوبد سػوين داساي يه ًگْجبى ضشط اسز (دس دسٍى ثشاوزّبي هشثؼي
دس ثبال يب وٌبس فلص اًشمبل ػبي هيگيشد) .اگش ضشط يه ًگْجبى ضشط ثشلشاس ثبضذ ،سًٍذ وبس ٍاسد ٍضؼيز
ػولي هيضَد وِ فلص اًشمبل ثِ آى اضبسُ هيوٌذ .دس ضىل  4-4اگش  gradeثضسگشش يب ثشاثش  60ثبضذ ،ثشًبهِ
ولوِ " "Passedسا ثش سٍي غفحِ ًوبيص چبح وشدُ ٍ سذس اًشمبل ثِ ٍضؼيز دبيبًي دس ايي فؼبليز
هيسسذ .اگش  gradeوَچىشش اص  60ثبضذ ،ثالفبغلِ ثشًبهِ ثِ ٍضؼيز دبيبًي هٌشمل هيضَد ،ثذٍى ايٌىِ
ديغبهي چبح وٌذ.
ضنل  | 4-4ديبگرام فؼبليت ػجبرت .if

دس فػل اٍل آهَخشين ،سػوينگيشي هيسَاًذ ثشاسبس ضشطّبيي غَسر گيشد وِ حبٍي ػولگشّبي
ساثغِاي يب ثشاثشي ّسشٌذ .دس ٍاقع ،دس  C++يه ضشط هيسَاًذ ثش دبيِ ّش ػجبسسي اسصيبثي گشدد ،اگش
ػجبسر ثب غفش اسصيبثي ضَد ،ثب آى ّوبًٌذ ( falseػذم ثشلشاسي ضشط) سفشبس خَاُد ضذ ٍ اگش ػجبسر ثب
همذاسي غيش اص غفش اسصيبثي گشدد ،ثب آى ّوبًٌذ ( trueثشلشاسي ضشط) سفشبس هيضَد .صثبى  C++داساي ًَع
دادُ ثَلي) (boolثشاي هشغيشّبيي اسز وِ فمظ لبدس ثِ ًگْذاسي همبديش ّ false ٍ trueسشٌذ ،وِ ّش دٍ
ػضء ولوبر وليذي دس  C++هيثبضٌذ.
قبثليت حول

ثشاي حفظ سبصگبسي ثب ًسخِّبي لجلي  Cوِ اص اػذاد غحيح ثشاي همبديش ثَلي اسشفبدُ هيوشدًذ،
هيسَاى ثشاي ػشضِ يه همذاس ثَلي  trueاص ّش همذاس غيشغفشي اسشفبدُ وشد (هؼوَالً وبهذبيلشّب اص  1اسشفبدُ
هيوٌٌذ) .ثشاي ػشضِ يه همذاس ثَلي ً falseيض هيسَاى اص همذاس غفش اسشفبدُ وشد.

دلز وٌيذ وِ ػجبسر  ifيه ػجبسر سهٍسٍدي /سهخشٍػي اسزّ .وچٌيي ديبگشامّبي هبثمي
ػجبسار وٌششلي ًيض حبٍي ًوبدّبي ٍضؼيز اٍليِ ،فلصّبي اًشمبلٍ ،ضؼيز اػشا ،سػوينگيشي ٍ ٍضؼيز
دبيبًي ّسشٌذ .ثِ ايي ًحَُ ًوبيص ػجبسار وٌششلي سٍش هذل ثشًبهًَِيسي اػشائي/سػوينگيشي گفشِ
هيضَد.
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هي سَاًين ّفز غٌذٍق سا سػَس وٌين وِ ّش وذام فمظ حبٍي ديبگشامّبي فؼبليز  UMLخبلي اص
يىي اص ّفز ًَع ػجبسر (سبخشبس) وٌششلي اسزٍ .ظيفِ ثشًبهًَِيس ػفزٍػَس وشدى ثشًبهِ ثب سشّوجٌذي
وشدى ديبگشام فؼبليز ثِ ّش سؼذاد اص ّش ًَع ػجبسر وٌششلي سػشيح ضذُ دس الگَسيشن اسز وِ فمظ ثِ دٍ
سٍش لبثل اًؼبم اسز ،سٍش دطشِاي ٍ سَدسسَ .دس اداهِ ٍضؼيزّبي ػول ٍ سػوينگيشي سا ثب ػجبسار
اػشايي ٍ ًگْجبًبى ضشط ثِ سٍش همشضي دش هيوٌذ .دس اسسجبط ثب ًَضشي اًَاع سٍشّبيي وِ هيسَاًذ دس
ػجبسار اػشايي ٍ سػوينگيشي ثىبس گشفشِ ضًَذ ،غحجز خَاّين وشد.
ضنل  | 4-4ديبگرام فؼبليت ػجبرت تل اًتخبثي .if
 4-6ػجبرت اًتخبة if..else

ّوبًغَسي وِ گفشِ ضذ ػجبسر اًشخبة  ifفمظ دس غَسر ثشلشاس ثَدى ضشط ،ػولي سا ثِ اػشا دس
هيآٍسد ،دس غيش ايٌػَسر اص سٍي ػجبسر يب ػجبسار دشش هيوٌذ .ػجبسر اًشخبة  if..elseايي اهىبى سا ثِ
ثشًبهًَِيس هيدّذ وِ سؼييي وٌذ چِ اػوبلي دس ثشلشاس ثَدى ضشط اػشا ضًَذ ٍ چِ اػوبلي دس حبلز
ثشلشاس ًجَدى ضشط ثِ اػشا دس آيٌذ .ثشاي هظبل ،دس ضجِوذ صيش
If Student’s grade is greater than or equal to 60
”Print “Passed
Else
”Print “Failed

اگش ًوشُ داًصآهَص ثشاثش  60يب ثبالسش ثبضذ ،ػجبسر ” “Passedثِ ًوبيص دس هيآيذ ٍ اگش ووشش اص آى
ثبضذ ػجبسر " ."Failedدس ّش دٍ حبلز دس اص اًؼبم ػول چبح ،ػجبسر ضجِوذ ثؼذي ثِ اػشا گزاضشِ
خَاّذ ضذ.
ػجبسر ضجِوذ  if..elseهغشح ضذُ سا هيسَاى دس صثبى  ٍ C++ثِ فشم صيش ًَضز:
) if (grade >= 60
;”cout << “Passed
else
;”cout << “Failed

ثِ دًذاًِداس ثَدى ثذًِ ضشط  elseدلز وٌيذ وِ ثب خغَط ثبالي خَد دس ضشط  ifيىسبى لشاس گشفشِاًذ.
ثرًبهًَِيسي ايذُال

دًذاًِداس ًَضشي ّش دٍ لسوز ثذًِ ػجبسر  if..elseخَاًبئي ثشًبهِ سا افضايص هيدّذ.

دس ضىل  4-5سًٍذ وٌششل ػشيبى دس يه ػجبسر (سبخشبس) ً if..elseطبى دادُ ضذُ اسز .هؼذداً سَػِ
وٌيذ (دس وٌبس ٍضؼيز اٍليِ ،فلص ّبي اًشمبل ٍ ٍضؼيز دبيبًي) وِ ًوبدّبي ثىبس سفشِ دس ايي ديبگشام
فؼبليز ػجبسسٌذ اص ًوبدّبي ػول ٍ سػوينگيشي ٍ سبويذ هب ثش هذلسبصي ػول /سػوينگيشي اسز .هؼذداً
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ثِ غٌذٍقّبي خبلي اص ديبگشام ّبي فؼبليز ػجبسار اًشخبة دٍگبًِ فىش وٌيذ وِ ثشًبهًَِيس هيسَاًذ ثِ
سٍش دطشِاي يب سَدسسَ ثب سبيش ديبگشامّبي فؼبليز سبخشبسّبي وٌششلي ثىبس گيشد سب هجبدسر ثِ ديبدُسبصي
الگَسيشن وٌذ.
ضنل  4-5ديبگرام فؼبليت ػجبرت دٍ اًتخبثي if..else

ػولگر ضرطي )(?:
صثبى  C++حبٍي ػولگش ضشعي ) ،(?:اسز وِ لشاثز ًضديىي ثب ػجبسر  if..elseداسد .ػولگش ضشعي C++

سٌْب ػولگش  ternaryاسز ،ثِ ايي هؼٌي وِ سِ ػولًَذ دسيبفز هيوٌذ .ػولًَذّب ثِ ّوشاُ ػولگش ضشعي سطىيل
ػجبسر ضشعي سا هيدٌّذ .ػولًَذ اٍل ًطبًذٌّذُ ضشط هيثبضذ ،ػولًَذ دٍم همذاسي اسز وِ دس غَسر true

ثَدى ضشط اًشخبة هيضَد ٍ ػولًَذ سَم همذاسي اسز وِ دس غَسر ثشلشاس ًجَدى ضشط يب  falseثَدى آى
اًشخبة هيضَد .ثشاي هظبل ػجبسر صيش
;) ”cout << (grade >= 60 ? ”Passed” : ”Failed

حبٍي يه ػجبسر ضشعي ،اسز وِ دس غَسر ثشلشاس ثَدى ضشط  grade >= 60سضشِ ” “Passedاسصيبثي
هيضَد ،اهب اگش ضشط ثشلشاس ًجبضذ ،سضشِ ” “Failedثىبس گشفشِ خَاّذ ضذ .اص ايٌشٍ ػولىشد ايي ػجبسر
ضشعي دليمب ّوبًٌذ ػولىشد ػجبسر  if..elseلجلي اسز .ػولگش ضشعي اص سمذم دبيييسشي ثشخَسداس اسز ٍ
اص ايٌشٍ هؼوَال ول ػجبسر ضشعي سا دس دسٍى دشاًشضّب لشاس هيدٌّذ.
اجتٌبة از خطب

ثشاي اػشٌبة اص هطىل اٍلَيز ٍ سٍضي ضذى هغلت ،سؼي وٌيذ ػجبسار ضشعي (وِ دس ػجبسار ثضسي
ضشوز هيوٌٌذ) سا دس دسٍى دشاًشضّب لشاس دّيذ.

همبديش هَػَد دس يه ػجبسر ضشعي لبدس ثِ اػشا ضذى ًيض ّسشٌذ .ثشاي هظبل ػجبسر ضشعي صيش
هجبدسر ثِ چبح " "Passedيب " "Failedهيوٌذ.
;"grade >= 60 ? cout << "Passed" : cout << "Failed

ايي ػجبسر ثِ غَسر صيش سفسيش هيضَد «اگش  gradeثضسگشش يب هسبٍي  60ثبضذ ،دس
" ،cout<<"Passedدس غيش ايٌػَسر "ّ ".cout<<"Faildوچٌيي ايي ػجبسر لبثل همبيسِ ثب ػجبسر
 if..elseلجلي اسز .ػجبسار ضشعي سا هيسَاى دس هىبىّبي اص ثشًبهِ وِ اهىبى اسشفبدُ اص ٍ if..elseػَد
ًذاسد ،ثىبس گشفز.
ػجبرات تَدرتَي if..else
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ػجبسر سَدسسَي  if..elseثشاي سسز چٌذيي ضشط ثب لشاس دادى ػجبسسْبي  if..elseدس دسٍى ػجبسسْبي
 if..elseديگش اسز .ثشاي هظبل ،ػجبسر ضجِوذ صيش ،حشف ” “Aسا ثشاي ًوشُّبي ثضسگشش يب ثشاثش “B” ،90

سا ثشاي ًوشُّبي دس هحذٍدٓ  “C” ،80-89سا ثشاي ًوشُّبي دس هحذٍدٓ  “D” ،70-79سا ثشاي ًوشُّبي دس
هحذٍدٓ  “F” ٍ 60-69سا سبيش ًوشار ثِ چبح هيسسبًذ.
If student’s grade is greater then or equal to 90
”Print “A
Else
If student’s grade is greater than or equal to 80
”Print “B
Else
If student’s grade is greater than or equal to 70
”Print “C
Else
If student’s grade is greater than or equal to 60
”Print “D
Else
”Print “F

ػجبسر ضجِوذ ثبال سا هيسَاى دس صثبى  ٍ C++ثِ فشم صيش ًَضز:
"if (studentGrade>=90) // 90 and above gets "A
;”cout << “A
else
"if (studentGrade>=80) // 80-89 gets "B
;”cout << “B
else
"if (strudentGrade>=70) // 70-79 gets "C
;”cout << “C
else
"if (studentGrade>=60) // 60-69 gets "D
;”cout << “D
"else // less than 60 gets "F
;”cout << “F

اگش همذاس  studentGradeثضسگشش يب هسبٍي  90ثبضذ ،اٍليي ضشط اص دٌغ ضشط ثشلشاس ضذُ ٍ فمظ
ػجبسر  coutلشاس گشفشِ دس ثذًِ اٍليي ضشط ثِ اػشا دس هيآيذ .دس اص اػشاي ايي ػجبسر اص ثخص

else

خبسػي ػجبسر  if..elseػجَس خَاّذ ضذ.
ثرًبهًَِيسي ايذُال

لجل ٍ ثؼذ اص ّش ػجبسر وٌششل يه خظ خبلي لشاس دّيذ سب ثشَاى ػجبسسْبي وٌششل سا اص سبيش ًمبط ثشًبهِ
سطخيع داد.

اوظش ثشًبهًَِيسبى  C++سشػيح هيدٌّذ وِ ػجبسر  if..elseسا ثب اسشفبدُ اص ولوِ وليذي ٍ else if
ثػَسر صيش دس ثشًبهِّبي خَد ثٌَيسٌذ:
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"if (studentGrade>=90) // 90 and above gets "A
;”cout << “A
"else if (studentGrade>=80) // 80-89 gets "B
;”cout << “B
"else if (studentGrade>=70) // 70-79 gets "C
;”cout << “C
"else if (studentGrade>=60) // 60-69 gets "D
;”cout << “D
"else // less than 60 gets "F
;”cout << “F

ّش دٍ حبلز هؼبدل يىذيگشًذ ،اهب ًَع آخش دس ًضد ثشًبهًَِيسبى اص هحجَثيز ثيطششي ثشخَسداس اسز.
چشا وِ اص دًذاًِداس وشدى ػويك وذ ثِ عشف ساسز اػشٌبة هيضَد.
مبرائي

يه ػجبسر  if..elseسَدسسَ هيسَاًذ ثسيبس سشيؼشش اص يه سشي ػجبسر  ifػول وٌذ ،چشا وِ احشوبل داسد
ضشعي دس اثشذاي ػجبسر  if..elseثشلشاس ضَد ٍ وٌششل ثشًبهِ صٍدسش اص ايي لسوز خبسع گشدد.
مبرائي

دس يه ػجبسر  if..elseسَدسسَ ،ضشطّبيي وِ اهىبى ثشلشاس ضذى ) (trueآًْب ثيطشش اسز دس اثشذاي
ػجبسر  if..elseسَدسسَ لشاس دّيذ .دس ايٌحبلز اهىبى اػشاي سشيؼشش ػجبسر  if..elseفشاّن هيآيذ.
هطنل dangling-else

ّويطِ وبهذبيلش  C++يه  elseسا ثب يه  ifدس ًظش هيگيشد ،هگش ايٌىِ خالف آًشا ثب اسشفبدُ اص
ثشاوزّب هطخع وٌيذ .ثِ ايي هطىل  dangling-elseهيگَيٌذ .ثشاي هظبل،

) if ( x > 5
) if ( y > 5
;"cout << "x and y are > 5
else
;"cout << "x is <=5

ثِ ًظش هيسسذ ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ اگش  xثضسگشش اص  5ثبضذ ،ػجبسر  ifسَدسسَ سؼييي هيوٌذ وِ
آيب ً yيض ثضسگشش اص  5اسز يب خيش .اگش چٌيي ثبضذ ،سضشِ " "x and y are > 5دس خشٍػي چبح هيضَد .دس
غيش ايٌػَسر اگش  xثضسگشش اص ً 5جبضذ ،ثخص  elseاص ػجبسر  if..elseسضشِ " "x is <=5سا چبح خَاّذ
وشد.
ثب ايي ّوِ اهىبى داسد ػجبسر  ifسَدسسَي فَق هغبثك ثب اًشظبس وبس ًىٌذ .سفسيش وبهذبيلش اص ػجبسر
ثػَسر صيش خَاّذ ثَد
) if ( x > 5
) if ( y > 5
;"cout << "x and y are > 5
else
;"cout << "x is <=5

عبارات كنترلي:بخش_______________ 1

فصل چهارم 71

وِ دس آى ثذًِ اٍليي ػجبسر  ifيه ػجبسر  if..elseسَدسسَ اسز .ايي ػجبسر هجبدسر ثِ سسز ثضسگشش
ثَدى  xاص  5هيوٌذ .اگش چٌيي ثبضذ ،اػشا ثب سسز  yثضسگشش اص  5اداهِ هييبثذ .اگش ضشط دٍم ثشلشاس ثبضذ،
سضشِ " "x and y are >5ثِ ًوبيص دس خَاّذ آهذ .ثب ايي ّوِ اگش ضشط دٍم ثشلشاس ًجبضذ ،سضشِ

"x is

" <=5ثِ ًوبيص دس هيآيذ ،حشي اگش ثذاًين وِ  xثضسگشش اص  5اسز.
ثشاي ايٌىِ ػجبسر فَق ثٌحَي وبس وٌذ وِ اص اًشظبس داسين ،ثبيسشي ول ػجبسر ثػَسر صيش ًَضشِ ضَد:
) if ( x > 5
{
) if ( y > 5
;"cout << "x and y are > 5
}
else
;"cout << "x is <=5

ثشاوزّب ثِ وبهذبيلش ًطبى هيدٌّذ وِ دٍهيي  ifدس ثذًِ اٍليي  ifلشاس داسد ٍ  elseدس اسسجبط ثب اٍليي if

هيثبضذ.
ثلَكّب

هؼوَال ػجبسر اًشخبة  ifفمظ هٌشظش يه ػجبسر دس ثذًِ خَد اسز .ثِ ّويي سشسيتّ ،ش يه اص
ثخصّبي  if ٍ elseدس يه ػجبسر  if..elseاًشظبس همبثلِ ثب يه ػجبسر دس ثذًِ خَد سا داسًذ .ثشاي ٍاسد
وشدى چٌذيي ػجبسر دس ثذًِ يه  ifيب دس ثخصّبي  ، if..elseػجبسار سا دس دسٍى ثشاوزّب ) } { ( لشاس
دّيذ .ثِ هؼوَػِاي اص ػجبسار هَػَد دس دسٍى يه ػفز ثشاوز ،ثلَن هيگَيٌذ.
هٌْذسي ًرمافسار

يه ثلَن هيسَاًذ دس ّش وؼبي ثشًبهِ وِ يه ػجبسر هٌفشد هيسَاًذ دس آًؼب لشاس دادُ ضَد ،ػبي
گيشد.

هظبل صيش ضبهل يه ثلَن دس ثخطي اص  elseيه ػجبسر  if..elseاسز.
)if (studentGrade>=60
;”cout << “Passed.\n
else
{
;”cout << “Failed.\n
"cout << "You must take this course again.\n
}

دس ايي هَسد ،اگش  studentGradeووشش اص  60ثبضذ ،ثشًبهِ ّش دٍ ػجبسر هَػَد دس ثذًِ  elseسا اػشا
وشدُ ٍ ديغبمّبي صيش سا چبح هيوٌذ.
Failed
You must take this course agein.
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ثِ ثشاوزّبي احبعِوٌٌذُ دٍ ػجبسر دس ضبثغِ  elseدلز وٌيذ .ايي ثشاوزّب هْن ّسشٌذ .ثذٍى ايي
ثشاوزّب ،ػجبسر
;"cout << "You must take this course again.\n

دس خبسع اص ثذًِ ثخص  elseلشاس هيگيشد ٍ غشفٌظش اص ايٌىِ ضشط ثشلشاس ثبضذ يب خيش ،اػشا خَاّذ
ضذ .ايي هظبل ًوًَِاي اص يه خغبي هٌغمي اسز.
خطبي ثرًبهًَِيسي

فشاهَش وشدى يه يب ّش دٍ ثشاوز وِ سؼييي هحذٍدٓ يه ثلَن ّسشٌذ ،هيسَاًذ هَػت خغبي
ًحَي يب هٌغمي دس ثشًبهِ ضَد.
ثرًبهًَِيسي ايذُال

ّويطِ اص ثشاوزّب دس ػجبسر ( if..elseيب ّش ػجبسر وٌششلي) اسشفبدُ وٌيذ سب ػلَي حَادص ًبخَاسشِ
گشفشِ ضَد ،ثَيژُ ثِ ٌّگبم افضٍدى ػجبساسي ثِ يه  ifيب ضبثغِ  elseدس اداهِ وبس .ثشاي ايٌىِ ػلَي فشاهَشوبسي
گشفشِ ضَد ،ثشخي اص ثشًبهًَِيسبى دس ّوبى اثشذاي وبس ٍ لجل اص ايٌىِ حشي ػجبسسي سبيخ وشدُ ثبضذ ،ثشاوزّبي
ضشٍع ٍ دبييي سا سبيخ هيوٌٌذ ٍ سذس ػجبسار هَسد ًظش سا دس دسٍى آًْب لشاس هيدّذ.

ّوبًٌذ يه ثلَن وِ هيسَاًذ دس ّش وؼبي وِ يه ػجبسر هٌفشد ٍػَد داسد ػبيگضيي گشددّ ،وچٌيي
اهىبى داضشي ػجبسر ( nullيب ػجبسر سْي) ٍػَد داسد .ػجبسر سْي ثب ػبيگضيي وشدى يه سيوىَلي (;)
ثؼبي يه ػجبسر هطخع هيضَد.
خطبي ثرًبهًَِيسي

لشاس دادى يه سيوىَلي ثالفبغلِ دس اص ضشط دس يه ػجبسر  ifهَػت سخ دادى خغبي هٌغمي دس
ػجبسار  ifسه اًشخبثي ٍ خغبي ًحَي دس ػجبسار  if..elseدٍ اًشخبثي خَاّذ ضذ.
 4-7ػجبرت تنرار while

يه ػجبسر سىشاس ثِ ثشًبهًَِيس اهىبى هيدّذ سب ثش هجياي ثشلشاس ثَدى يب ًجَدى همذاسي دس يه
ضشط ،يه ػول سا چٌذيي ثبس ٍ ثِ سىشاس اًؼبم دّذ .ػجبسر ضجِوذ صيش يه فشآيٌذ سىشاس ضًَذ سا دس
حيي خشيذ ًطبى هيدّذ:
While there are more items on my shopping list
Purchase next item and cross it off my list

ضشط " "there are more items on my shopping listهوىي اسز ثشلشاس يب ثشلشاس ًجبضذ .اگش ضشط
ثشلشاس ثبضذ ػول " "Cross it off my list" ٍ "Purchase next itemثِ سشسيت اػشا خَاٌّذ ضذ .ايي ػول
هيسَاًذ سب صهبًي وِ ضشط ثشلشاس اسز اًؼبم ضَد .ػجبسر هَػَد دس سبخشبس سىشاس  whileسطىيل دٌّذُ
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ثذًِ  whileاسز .سشاًؼبم ،صهبًيىِ ضشط ثشلشاس ًجبضذ ،سىشاس دبيبى يبفشِ ٍ اٍليي دسشَس لشاس گشفشِ دس اص
ػجبسر سىشاس ثِ اػشا دس هيآيذ.
هظبلي وِ دس صيش آٍسدُ ضذُ اص ػجبسر  whileاسشفبدُ وشدُ ٍ اٍليي سَاى  3ثضسگشش اص  100سا ديذا
هيوٌذ .دس اثشذاي وبس هشغيش  productثب  3همذاس دّي اٍليِ ضذُ اسز:
;int product = 3
)while (product <= 100
;product = product * 3

ٌّگبهي وِ ثشًبهِ ٍاسد ػجبسر  whileهيضَد ،همذاس هشغيش  productثشاثش  3اسز .هشغيش

product

ثػَسر هىشس دس  3ضشة هيضَد ٍ همبديش  243 ٍ 81 ،27 ،9ثذسز هيآيٌذ .صهبًيىِ همذاس

product

ثشاثش  243ضَد ،ضشط  product<=100دس ػجبسر  whileثشلشاس ًخَاّذ ضذ .دس چٌيي حبلشي سىشاس ثب
همذاس  243ثشاي  productدبيبى هيدزيشد .اػشاي ثشًبهِ ثب ػجبسر ثؼذ اص  whileدًجبل هيضَدً= .ىشِ :اگش
ضشط يه ػجبسر  whileدس ّوبى اثشذا ثشلشاس ًجبضذ ،ػجبسار لشاس گشفشِ دس ثذًِ ػجبسر سىشاس اػشا
ًخَاٌّذ ضذ<.
خطبي ثرًبهًَِيسي

ضشط ػجبسر سىشاس سا ثِ ًَػي سٌظين ًوبئيذ وِ ثشًبهِ ثشاي ّويطِ دس داخل حلمِ لشاس ًگيشد ،دس غيش
ايٌػَسر ثشًبهِ دس حلمِ ثيًْبيز ” “infinite loopگشفشبس هيضَد.

ديبگشام فؼبليز  UMLثِ ًوبيص دسآهذُ دس ضىل ً 4-6طبًذٌّذُ سًٍذ وٌششلي اسز وِ هشٌبظش ثب
ػجبسر  whileهغشح ضذُ دس لسوز فَق هيثبضذ .هؼذداً ًوبدّبي هَػَد دس ايي ديبگشام ًطبًذٌّذُ يه
ٍضؼيز ػول ٍ يه سػوينگيشي ّسشٌذّ .وچٌيي ايي ديبگشام هجبدسر ثِ هؼشفي ًوبد ادغبم  UMLوشدُ
اسز ،وِ دٍ سًٍذ يب ػشيبى فؼبليز سا ثِ يه فؼبليز هشػل هيوٌذً UML .وبد ادغبم ٍ سػوينگيشي سا
ثػَسر لَصي ًطبى هيدّذ .دس ايي ديبگشامً ،وبد ادغبم هجبدسر ثِ ديًَذ اًشمبلّب اص ٍضؼيز اٍليِ ٍ اص
ٍضؼيز ػول وشدُ اسز ،اص ايٌشٍ ّش دٍ ػشيبى ٍاسد ثخص سػوين ضذُاًذ وِ سؼييي هيوٌذ آيب حلمِ
هؼذداً ثبيذ سىشاس ضَد يب خيش .هيسَاى ًوبدّبي سػوين ٍ ادغبم سا سَسظ سؼذاد فلصّبي اًشمبل
«ٍاسدضًَذُ» ٍ «خبسعضًَذُ» سطخيع دادً .وبد سػوين داساي يه فلص اًشمبل اضبسُوٌٌذُ ثِ لَصي داضشِ
ٍ داساي دٍ يب چٌذ فلص اًشمبل اضبسُوٌٌذُ ثِ خبسع اص لَصي اسز وِ ًطبًذٌّذُ اًشمبالر هوىٌِ اص ايي
ًمغِ ّسشٌذ .ػالٍُ ثش اييّ ،ش فلص اًشمبل اضبسُوٌٌذُ ثِ خبسع اص ًوبد سػوين داساي يه ًگْجبى ضشط دس
وٌبس خَد اسز .دس عشف ديگشً ،وبد ادغبم لشاس داسد وِ داساي دٍ يب چٌذ فلص اًشمبل اضبسُوٌٌذُ ثِ لَصي
اسز ٍ فمظ يه فلص اًشمبل اص آى خبسع هيضَد ٍ ًطبى هيّذ وِ چٌذيي سًٍذ ثب يىذيگش ثشاي اًؼبم
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فؼبليز ادغبم ضذُ اًذ .سَػِ وٌيذ ،وِ ثشخالف ًوبد سػوينً ،وبد ادغبم داساي يه سًٍَضز دس وذ C++

ًيسز.
ديبگشام ضىل  4-6ثَضَح ػوليبر سىشاس دس ػجبسر  whileهغشح ضذُ دس اثشذاي ايي ثخص سا ًطبى
هيدّذ .فلص اًشمبل اص ٍضؼيز ػول ثِ حبلز ادغبم اضبسُ هيوٌذ ،وِ اًشمبل سا ثِ سػوين ثبص هيگشداًذ سب
سسشي دايش ثش ايٌىِ آيب حلمِ دٍثبسُ ثبيذ غَسر گيشد يب خيش اًؼبم دّذ ،ايي حلمِ صهبًي ضىسشِ هيضَد
وِ ضشط  product>100ثشلشاس گشدد .دس اص خبسوِ ػوليبر  ،whileوٌششل ثِ ػجبسر ثؼذي دس ثشًبهِ
اًشمبل هييبثذ (دس ايي هَسد ٍضؼيز دبيبًي).
هيسَاًيذ ديبگشامّبي فؼبليز  UMLخبلي ػجبسر سىشاس  whileسا سػَس وٌيذ وِ ثشًبهًَِيسبى
هيسَاًٌذ ّش سؼذاد اص آًْب سا ثِ سٍش دطشِاي يب سَدسسَ ثب سبيش ديبگشامّبي فؼبليز ػجبسار وٌششلي ثىبس
گيشًذ سب ثخطي اص الگَسيشن سا ديبدُسبصي وٌٌذ.
ضنل  | 4-6ديبگرام فؼبليت  UMLػجبرت تنرار .while
 4-8فرهَلِ مردى الگَريتن :ضوبرًذُ-مٌترل تنرار
ثشاي ايٌىِ ثب ًحَُ سَسؼِ الگَسيشنّب آضٌب ضَيذ ،هسئلِ ثذسز آٍسدى هيبًگيي ًوشار يه والس سا ثب
سٍشّبي هخشلف ثشسسي هيوٌين .غَسر هسئلِ ػجبسر اسز اص:
اص والسي ثب دُ داًصآهَ ص آصهًَي ثؼول آهذُ اسزً .وشار ايي آصهَى دس اخشيبس ضوب لشاس داسد (ًوشار دس هحذٍدٓ  0سب
ّ 100سشٌذ) .هؼوَع ًوشار داًصآهَصاى ٍ هيبًگيي ًوشار ايي والس سا ثذسز آٍسيذ.

هيبًگيي والس ػجبسر اسز اص هؼوَع ًوشار سمسين ثش سؼذاد داًصآهَصاى .الگَسيشن ثىبس سفشِ ثش
سٍي وبهذيَسش ثِ هٌظَس حل ايي هسئلِ ثبيسشي سه سه ًوشار سا ثِ ػٌَاى ٍسٍدي دسيبفز وشدُ ،هحبسجِ
هيبًگيي سا اًؼبم دادُ ٍ ًشيؼِ سا ثِ ًوبيص دس آٍسد.
الگَريتن ضجِمذ ثب ضوبرًذُ-مٌترل تنرار

اػبصُ دّيذ سب اص ضجِوذ اسشفبدُ وشدُ ٍ ليسشي اص فؼبليزّبي اػشائي سْيِ ٍ سشسيت اػشا سا هطخع
سبصين .اص سٍش ضوبسًذُ-وٌششل سىشاس ثشاي دسيبفز سه سه ًوشار ثؼٌَاى ٍسٍدي اسشفبدُ هيوٌين .دس
ايي سىٌيه اص هشغيشي ثٌبم ضوبسًذُ ) (counterثشاي سؼييي سؼذاد دفؼبر هؼوَػِاي اص ػجبسار وِ اػشا
خَاٌّذ ضذ ،اسشفبدُ هيضَد .سٍش ضوبسًذُ-وٌششل سىشاس ،سٍش سىشاس سؼشيف ضذُ ًيض ًبهيذُ هيضَد
چشا وِ سؼذاد سىشاس لجل اص ايٌىِ حلمِ آغبص ضَد ،هطخع اسز .دس ايي هظبل ،اػشاي حلمِ ثب سسيذى
ضوبسًذُ ثِ  10خبسوِ هييبثذ .دس ايي ثخص ثِ هؼشفي الگَسيشن ضجِوذ (ضىل ً ٍ )4-7سخِاي اص والس
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 ديبدُسبصيC++ َ) هيدشداصين وِ الگَسيشن سا سَسظ يه سبثغ ػض4-9 ٍ 4-8  (ضىلّبيGradeBook
. ثب سَسؼِ الگَسيشنّب ثب اسشفبدُ اص ضجِوذ آضٌب خَاّيذ ضذ4-9  دس ثخص.هيوٌذ
ِ هشغيشي اسز وtotal  دس ٍالغ.)4-7  دس الگَسيشن ضجِوذ دلز وٌيذ (ضىلcounter ٍ total ثِ ًمص
ُ هشغيشي اسز وِ ًمص ضوبسًذُ ثش ػْذcounter ٍ اص آى ثشاي هحبسجِ هؼوَع همبديش اسشفبدُ هيضَد
. ضوبسًذُ سؼذاد ًوشار ٍاسد ضذٓ سَسظ وبسثش سا طجز هيوٌذ،ِ دس ايي ثشًبه،داسد
Set total to zero
Set grade counter to one
While grade counter is less than or equal to 10
Input the next grade
Add the grade to the total
Add one to the grade counter
Set the class average to the total divided by 10
Print the class average
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

.مٌترل تنرار ثراي حل هسئلِ هيبًگيي مالس-ُ | الگَريتن ضجِمذ ثب استفبدُ از رٍش ضوبرًذ4-7ضنل
// Fig. 4.8: GradeBook.h
// Definition of class GradeBook that determines a class average.
// Member functions are defined in GradeBook.cpp
include <string> // program uses C++ standard string class
using std::string;

// GradeBook class definition
class GradeBook
{
public:
GradeBook( string ); // constructor initializes course name
void setCourseName( string ); // function to set the course name
string getCourseName(); // function to retrieve the course name
void displayMessage(); // display a welcome message
void determineClassAverage(); // averages grades entered by the user
private:
string courseName; // course name for this GradeBook
}; // end class GradeBook

.GradeBook سرآيٌذ فبيل:مٌترل تنرار-ُ | هسئلِ هيبًگيي مالس ثب استفادُ از رٍش ضوبرًذ4-8ضنل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

// Fig. 4.9: GradeBook.cpp
// Member-function definitions for class GradeBook that solves the
// class average program with counter-controlled repetition.
include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
include "GradeBook.h" // include definition of class GradeBook
// constructor initializes courseName with string supplied as argument
GradeBook::GradeBook( string name )
{
setCourseName( name ); // validate and store courseName
} // end GradeBook constructor
// function to set the course name;
// ensures that the course name has at most 25 characters
void GradeBook::setCourseName( string name )
{
if ( name.length() <= 25 ) // if name has 25 or fewer characters

1بخش:عبارات كنترلي
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
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courseName = name; // store the course name in the object
else // if name is longer than 25 characters
{ // set courseName to first 25 characters of parameter name
courseName = name.substr( 0, 25 ); // select first 25 characters
cout << "Name \"" << name << "\" exceeds maximum length (25).\n"
<< "Limiting courseName to first 25 characters.\n" << endl;
} // end if...else
} // end function setCourseName
// function to retrieve the course name
string GradeBook::getCourseName()
{
return courseName;
} // end function getCourseName
// display a welcome message to the GradeBook user
void GradeBook::displayMessage()
{
cout << "Welcome to the grade book for\n" << getCourseName() << "!\n"
<< endl;
} // end function displayMessage
// determine class average based on 10 grades entered by user
void GradeBook::determineClassAverage()
{
int total; // sum of grades entered by user
int gradeCounter; // number of the grade to be entered next
int grade; // grade value entered by user
int average; // average of grades
// initialization phase
total = 0; // initialize total
gradeCounter = 1; // initialize loop counter
// processing phase
while ( gradeCounter <= 10 ) // loop 10 times
{
cout << "Enter grade: "; // prompt for input
cin >> grade; // input next grade
total = total + grade; // add grade to total
gradeCounter = gradeCounter + 1; // increment counter by 1
} // end while
// termination phase
average = total / 10; // integer division yields integer result
// display total and average of grades
cout << "\nTotal of all 10 grades is " << total << endl;
cout << "Class average is " << average << endl;
} // end function determineClassAverage

.GradeBook مذ هٌجغ فبيل:مٌترل تنرار-ُ | هسئلِ هيبًگيي مالس ثب استفبدُ از رٍش ضوبرًذ4-9ضنل
GradeBook افسايص قبثليت اػتجبرسٌجي

 اػبصُ دّيذ ثِ ثْجَد وبسائي اًؼبم،لجل اص ايٌىِ ثِ ثحض ديبدُسبصي الگَسيشن هيبًگيي والس ثذشداصين
ِ هجبدسر ثsetCourseName  سبثغ،3-16 ِ دس ثشًبه. سَػِ وٌينGradeBook گشفشِ ثش سٍي والس
 وبساوشش ثبضذ (ثب اسشفبدُ اص25  وِ ثبيذ ووشش يب ثشاثش،اػشجبسسٌؼي ًبم دٍسُ ثب سسز عَل ًبم دٍس هيوشد
 ديگشif  سذس ايي وذ ثب يه ػجبسر. ًبم دٍسُ ثىبس گشفشِ هيضذ، اگش ضشط ثشلشاس ثَد.)if يه ػجبسر
 دلز. وبساوشش اسز يب خيش25 دًجبل هيضذ وِ هجبدسر ثِ سسز عَل ًبم دٍسُ هيوشد وِ آيب ثضسگشش اص
 ثبيسشي، اسصيبثي گشددtrue  اگش ضشعي ثب. اٍل اسزif  دٍم وبهالً هشضبد ضشطif وٌيذ وِ ضشط ػجبسر
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 اص، ثْشش خَاّذ ثَدif..else  ديبدُسبصي چٌيي ٍضؼيشي سَسظ ػجبسر. اسصيبثي ضًَذfalse ضشطّبي ديگش ثب
21-28  اغالح وشدُاين (خغَطif..else  ثب يه ػجبسرif ايٌشٍ وذ خَد سا ثب ػبيگضيي وشدى دٍ ػجبسر

.)4-9 اص ثشًبهِ ضىل

1 // Fig. 4.10: fig04_10.cpp
2 // Create GradeBook object and invoke its determineClassAverage function.
3
include "GradeBook.h" // include definition of class GradeBook
4
5 int main()
6 {
7
// create GradeBook object myGradeBook and
8
// pass course name to constructor
9
GradeBook myGradeBook( "CS101 C++ Programming" );
10
11
myGradeBook.displayMessage(); // display welcome message
12
myGradeBook.determineClassAverage(); // find average of 10 grades
13
return 0; // indicate successful termination
14 } // end main
Welcome to the grade book for
CS101 C++ Programming
Enter grade: 67
Enter grade: 78
Enter grade: 89
Enter grade: 67
Enter grade: 87
Enter grade: 98
Enter grade: 93
Enter grade: 85
Enter grade: 82
Enter grade: 100
Total of all 10 grade is 846
class average is 84

4-8  (ضنلGradeBook ايجبد يل ضي از مالس:مٌترل تنرار-ُ| ثرًبهِ هيبًگيي مالس ثب ضوبرًذ4-10ضنل
.determineClassAverage َ) ٍ فراخَاًي تبثغ ػض4-9 ٍ
GradeBook مٌترل تنرار در مالس-ُپيبدُسبزي ضوبرًذ

ٍ 4-8  اص ضىل11 ) حبٍي يه سبصًذُ (اػالى ضذُ دس خظ4-9 ٍ 4-8  (ضىلGradeBook والس
) اسز وِ هجبدسر ثِ سخػيع همذاسي ثِ هشغيش ًوًَِ والس4-9  اص ضىل12-15 سؼشيف ضذُ دس خغَط
 اص38-42 ٍ 32-35 ،19-29  دس خغَط.)4-8  اص ضىل17  هيوٌذ (اػالى ضذُ دس خظcourseName
 دس. سؼشيف ضذُاًذdisplayMessage ٍ getCourseName ،setCourseName َ سَاثغ ػض4-9 ضىل
 سؼشيف ضذُ اسز وِ ديبدُ سبصيوٌٌذُ الگَسيشنdetermineClassAverage َ سبثغ ػض45-71 خغَط
. اسز4-7 هيبًگيي والس سَضيح دادُ ضذُ دس ضجِ وذ ضىل
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دس خغَط  47-50هشغيشّبي هحلي  average ٍ grade ،gradeCounter ،totalاص ًَع  intاػالى
ضذُاًذ .دس هشغيش ٍ gradeسٍدي وبسثش رخيشُ هيضَد .سَػِ وٌيذ وِ اػالىّبي فَق دس ثذًِ سبثغ ػضَ
 determineClassAverageلشاس داسًذ.
دس ًسخِّبي والس  GradeBookهغشح ضذُ دس ايي فػل ،فشآيٌذ خَاًذى ٍ دشداصش ًوشار ثِ
سٍش سبدُاي دس ًظش گشفشِ ضذُاًذ .هحبسجِ هيبًگيي دس سبثغ ػضَ  ٍ determineClassAverageثب
اسشفبدُ اص هشغيشّبي هحلي غَسر هيگيشد .دس ايي ثخص هجبدسر ثِ رخيشُسبصي ًوشار داًطؼَيبى
ًويوٌين .دس فػل ّفشن ،ثب سغييشي وِ دس والس  GradeBookاًؼبم هيدّين لبدس ثِ ًگْذاسي ًوشار دس
حبفظِ خَاّين ثَد وِ سَسظ سبخشوبى دادُ آسايِ غَسر هيگيشد .دس ايٌحبلز ثِ يه ضي GradeBook

اػبصُ دادُ هي ضَد سب هحبسجبر هخشلف سا ثش سٍي ّوبى هؼوَػِ اص ًوشار اًؼبم دّذ ثذٍى ايٌىِ وبسثش
هؼجَس ثِ ٍاسد وشدى ّوبى ًوشار ثِ دفؼبر ثبضذ.
ثرًبهًَِيسي ايذُال

ّويطِ يه خظ خبلي هبثيي ثخص اػالىّب ٍ ػجبسار اػشايي لشاس دّيذ .دس ايي غَسر ثخص اػالى
ثخَثي دس ثشًبهِ هطخع ضذُ ٍ خَاًبيي ثشًبهِ افضايص هييبثذ.

دس خغَط  53-54هشغيش  totalثب  gradeCounter ٍ 0ثب  1همذاسدّي اٍليِ ضذُاًذ.دلز وٌيذ وِ
هشغيشّبي  gradeCounter ٍ totoalلجل اص ايٌىِ دس هحبسجبر ثىبس گشفشِ ضًَذ ،همذاسدّي اٍليِ ضذُاًذ.
هؼوَالً هشغيشّبي ضوبسًذُ سا ثب يه يب غفش ٍ ثش اسبس ًيبص همذاسدّي اٍليِ هيوٌٌذ .يه هشغيش همذاسدّي
ًطذُ حبٍي يه همذاس اضغبل (يب همذاس سؼشيف ًطذُ) اسز ،آخشيي همذاسي وِ دس هىبى حبفظِ سصسٍ
ضذُ ثشاي هشغيش اص لجل ٍػَد داضشِ اسز .دس ايي ثشًبهِ هشغيشّبي  average ٍ gradeوِ همذاس خَد سا اص
عشف ٍسٍدي وبسثش ٍ هحبسجِ هيبًگيي ثذسز هيآٍسًذً ،يبصي ثِ همذاسدّي اٍليِ ًذاسًذ.
خظ  57هطخع هيوٌذ وِ ػجبسر  whileسب صهبًيىِ همذاس  gradeCounterووشش يب هؼبدل  10ثبضذ،
سىشاس خَاّذ ضذ .سب صهبًيىِ ضشط ثشلشاس ثبضذ ،سبخشبس  whileػجبسار لشاس گشفشِ هبثيي ثشاوزّبي ثذًِ
خَد سا سىشاس خَاّذ وشد.
ػجبسر ثىبس سفشِ دس خظ  ،59ػولِ" "Enter grade:سا ثٌوبيص دس هيآٍسد .ايي خظ هؼبدل ػجبسر
ضجِوذ

”the user to enter the next grade.

ّ “Promptسشٌذ .خظ  60همذاس ٍاسد ضذُ سَسظ وبسثش سا

خَاًذُ ٍ آًشا دس هشغيش  gradeرخيشُ هيوٌذ .ايي خظ هؼبدل ضجِوذ " "Input the next grade.اسز .ثخبعش
داسيذ وِ هشغيش  gradeدس اثشذاي ثشًبهِ همذاسدّي اٍليِ ًطذُ اسز ،ثِ ايي دليل وِ ثشًبهِ همذاس  gradeسا
اص وبسثش ٍ دس ّش ثبس سىشاس حلمِ اخز هيوٌذ .سذس ،ثشًبهِ همذاس  totalسا ثب همذاس ػذيذ  gradeوِ
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سَسظ وبسثش ٍاسد ضذُ ثِ سٍص هيوٌذ (خظ  .)61همذاس  gradeثب همذاس لجلي  totalػوغ ضذُ ٍ ًشيؼِ ثِ
 totalسخػيع هييبثذ.
دس خظ  62هشغيش  gradeCounterيه ٍاحذ افضايص هييبثذ سب ًطبى دّذ يه ًوشُ هَسد دشداصش
لشاس گشفشِ اسز .ايٌىبس سب صهبًيىِ ضشط هَػَد دس ػجبسر  whileثشلشاس ًطَد ،اداهِ هييبثذ .دس اص اسوبم
حلمِ ،دس خظ ً 66شيؼِ هحبسجِ هيبًگيي ثِ هشغيش  averageسخػيع هييبثذ .خظ  69ديغبم

"Total of all

" ٍ 10 grades isثذًجبل آى همذاس هشغيش  totalسا ثٌوبيص دس هيآٍسد .سذس دس خظ  70ديغبهي حبٍي
سضشِ ” “Class average isوِ ثذًجبل آى همذاس هشغيش  averageآٍسدُ ضذُ ،ثِ ًوبيص دس هيآيذ .سبثغ
ػضَ  ،determineClassAverageوٌششل سا ثِ سبثغ فشاخَاى ثشگطز هيدّذ (سبثغ  mainدس ضىل -10
.)4
تَصيف مالس GradeBook

ضىل  4-10حبٍي سبثغ  mainايي ثشًبهِ اسز ،وِ يه ضي اص والس  GradeBookايؼبد ٍ ثِ
سَغيف لبثليزّبي آى هيدشداصد .دس خظ  9اص ضىل 4-10يه ضي ػذيذ اص  GradeBookثٌبم
 myGradeBookايؼبد هيضَد .سضشِ هَػَد دس خظ  9ثِ سبصًذُ  GradeBookاسسبل هيضَد (خغَط
 12-15اص ضىل  .)4-9خظ  11اص ضىل 4-10سبثغ ػضَ  displayMessageسا ثشاي ًوبيص ديغبم
خَشآهذگَيي ثِ وبسثش فشاخَاًي هيوٌذ .سذس خظ  12سبثغ ػضَ  determineClassAverageسا
فشاخَاًي هيوٌذ سب وبسثش ثشَاًذ ً 10وشُ سا ٍاسد وشدُ ٍ سذس هيبًگيي سا هحبسجِ ٍ چبح هيوٌذ .سبثغ
ػضَ ،الگَسيشن ًطبى دادُ ضذُ دس ضجِ وذ ضىل  4-7سا اًؼبم هيدّذ.
ًنبتي در ارتجبط ثب تقسين صحيح ٍ قطغ مردى

هحبسجِ هيبًگيي سَسظ سبثغ ػضَ  determineClassAverageغَسر هيگيشد وِ دس ٍاوٌص ثِ
فشاخَاًي سبثغ دس خظ  12اص ضىل 4-10فؼبل ضذُ ٍ يه ػذد غحيح سَليذ هيوٌذ .خشٍػي ثشًبهِ ًطبى
هيدّذ وِ هؼوَع ًوشار دس اػشاي ًوًَِ ثشًبهِ  846اسز وِ ثِ ٌّگبم سمسين ثش  ،10ثبيذ  84.6ثذسز
آيذ ،ػذدي ثب ًمغِ اػطبس .ثب ايي ّوِ ،دس ًشيؼِ هحبسجِ  total/10ػذد  84ثذسز آهذُ اسز (خظ  66اص
ضىل  ،)4-9چشا وِ ّ 10 ٍ totalش دٍ همبديش ػذدي غحيح ّسشٌذً .شيؼِ سمسين دٍ ػذد غحيح يه ػذد
غحيح اسز وِ دس آى ثخص اػطبسي ثذسز آهذُ اص سمسين حزف هيگشدد (لغغ هيضَد) .دس ثخص ثؼذ
ثب ًحَُ ثذسز آٍسدى ًشبيغ اػطبسي اص هحبسجبر آضٌب خَاّيذ ضذ.
خطبي ثرًبهًَِيسي

فشؼ ايٌىِ سمسين غحيح هجبدسر ثِ گشد وشدى (ثؼبي لغغ وشدى) هيوٌذ هيسَاًذ ًشبيغ اضشجبّي
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ثذًجبل داضشِ ثبضذ .ثشاي هظبل 74 ،حبغل  1.75سا دس سيبضي ثذسز هيدّذ ،دس حبليىِ دس يه سمسين غحيح

1

وَسبُ ضذُ ٍ  2دس حبلز گشد ضذُ سَليذ هيوٌذ.

دس ثشًبهِ ضىل  ،4-9اگش دس خظ  66اص  gradeCounterثؼبي  10دس هحبسجِ اسشفبدُ ضَد ،خشٍػي
ايي ثشًبهِ همذاس اضشجبُ  76سا ًطبى خَاّذ داد .دليل ايٌىبس دس آخشيي سىشاس ػجبسر ًْ whileفشِ اسز وِ
 gradeCounterثِ همذاس  11دس خظ  62افضايص يبفشِ اسز.
خطبي ثرًبهًَِيسي

اسشفبدُ اص هشغيش ضوبسًذُ حلمِ ،دس يه ػجبسر هحبسجبسي دس اص حلمِ ،هؼوَالً سجت سَليذ خغبي
هٌغمي ثٌبم  off-by-one-errorهيضَد.

 4-9فرهَلِ مردى الگَريتنّب :هراقجت-مٌترل تنرار
اػبصُ دّيذ سب ثِ هسئلِ هيبًگيي والس ثبصگشدين ٍ آًشا هؼذداً ٍ ايٌجبس ثػَسر صيش ٍ وليسش سؼشيف وٌين:
"ثشًبهِ هحبسجِ هيبًگيي والس سا ثِ ًحَي سَسؼِ دّيذ سب دس ّش ثبس اػشاي ثشًبهِ ،ثِ سؼذاد اخشيبسي ًوشُ دسيبفز وشدُ ٍ
هحبسجِ هيبًگيي ثش سٍي آًْب اػوبل ضَد".

دس ثشًبهِ لجلي ،سؼذاد ًوشار اص ّوبى اثشذا هطخع ثَد (ً 10وشُ) .دس ايي ثشًبهِ ،سؼذاد ًوشاسي وِ ثؼٌَاى
ٍسٍدي ٍاسد خَاٌّذ ضذ هطخع ًيسشٌذ .ثشًبهِ ثبيذ ثش سٍي سؼذاد ًوشار ٍاسد ضذُ وبس وٌذ .چگًَِ ثشًبهِ
سطخيع هيدّذ وِ ثِ گشفشي ًوشُ دبيبى دّذ؟ هحبسجبر ثِ چِ غَسسي ثبيذ اًؼبم گشفشِ ٍ هيبًگيي والس ثِ
ًوبيص دسآيذ؟

يه ساُحل ثشاي سفغ ايي هطىل ،اسشفبدُ اص يه همذاس ٍيژُ ثٌبم همذاس هشالجشي

)(sentinel value

اسز وِ دبيبى ٍسٍد دادُّب سا هطخع هيوٌذ (ّوچٌيي ثِ ايي همذاس ،همذاس سيگٌبل ،همذاس سبخشگي يب
دشچن ًيض هيگَيٌذ) .دس ايي سٍش وبسثش الذام ثِ ٍاسد وشدى ًوشُّب وشدُ ٍ دس دبيبى همذاس هشالجشي سؼييي
ضذُ سا ثِ ػٌَاى ايٌىِ دادُّبي ٍسٍدي ثِ اسوبم سسيذُاًذٍ ،اسد هيسبصد .سٍش هشالجز-وٌششل سىشاس،
سٍش سىشاس-سؼشيفًطذُ ًيض ًبهيذُ هيضَد چشا وِ سؼذاد دفؼبر سىشاس لجل اص اػشاي حلمِ هطخع
ًيسز.
ٍاضح اسز وِ همذاس هشالجشي ثبيذ ثِ ًحَي اًشخبة ضَد وِ ثِ ػٌَاى يه ٍسٍدي هؼشجش هَسد لجَل
ٍالغ ًطَد .ثذليل ايٌىِ ًوشار اهشحبى هؼوَالً هٌفي ًيسشٌذ ،هيسَاًين اص همذاس  -1ثِ ػٌَاى همذاس هشالجشي دس
ايي ثشًبهِ اسشفبدُ وٌين .ثٌبثشايي ثِ ٌّگبم اػشاي ثشًبهًِ ،وشار والس ،هيسَاًٌذ سشسيجي هبًٌذ ،74 ،84 ٍ -1
 93 ،96 ،75داضشِ ثبضٌذ .ثشًبهِ ثبيذ ًوشُ هيبًگيي والس سا ثب اسشفبدُ اص همبديش ٍ 74 ،75 ،96 ،93
هحبسجِ وشدُ ٍ ثِ ًوبيص دسآٍسد ( -1يه همذاس هشالجشي اسز ٍ ًجبيذ دس هحبسجِ هيبًگيي ٍاسد ضَد).

84
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خطبي ثرًبهًَِيسي

اًشخبة يه همذاس هشالجشي ثِ ػٌَاى يه دادُ هؼشجش ،هَػت سخ دادى خغبي هٌغمي هيضَد.
الگَريتن ضجِمذ ثِ رٍش هراقجت مٌترل تنرار ثِ رٍش از ثبال ثِ پبييي ،اصالح گبمثِگبم :اٍليي اصالح

ثِ ٌّگبم ثشسسي هسبئل ديچيذُاي ّوبًٌذ ايي ثشًبهِ ،ػشضِ الگَسيشن ضجِوذ ثِ آسبًي اهىبى دزيش
ًويثبضذ .ا ص ايٌشٍ ثِ ثشًبهِ هيبًگيي والس ثب اسشفبدُ اص سىٌيىي ثٌبم ،اص ثبال ثِ دبييي ،اغالح گبمثِگبم
ًضديه هيضَين وِ ثشاي سبخز ٍ سَسؼِ ثشًبهِّبي سبخزيبفشِ هٌبست ٍ ضشٍسي اسز .ضجِوذي وِ دس
ثبالسشيي سغح ) (topاسائِ هيضَد ،ػجبسر اسز اص:
Determine the class average for the quiz.

ايي ػجبسر سبثغ ٍ ّذف اغلي ثشًبهِ اسز وِ دس ٍالغ وبسي وِ ثبيذ ثشًبهِ اًؼبم دّذ سا دس ثشداسد.
ػجبسر  topػضئ يبر ًبوبفي دس هَسد ايٌىِ ثشًبهِ چگًَِ ثبيسشي ًَضشِ ضَد دس خَد داسد .ثٌبثش ايي ثِ عشف
ػضئيبر ثشًبهِ ٍ اغالح گبم ثِ گبم ديص هيسٍين .اثشذا ػجبسر  topثِ لسوزّبي وَچىي سمسين هيضَد
وِ ّش يه ثِ سشسيت ٍظبيفي دس ثشًبهِ ايفب هيوٌٌذً .شيؼِ ايي سمسيوبر دس اٍليي گبم هيسَاًذ چٌيي ثبضذ:
Initialize Variables
Input, sum and count the quiz grades
Calculate and print the total of all student grades and the class average

دس ايٌؼب ،ثب سَػِ ثِ ايٌىِ فمظ اص ػجبسر سَالي اسشفبدُ ضذُ ،ليسز اًؼبم هشاحل فمظ ضبهل
ػجبسرّبي اػشائي اسز وِ ثِ سشسيت يىي دس اص ديگشي اػشا هيضًَذ.
اصالح گبمثِگبم هرحلِ دٍم

هشحل ِ ثؼذي سؼضيِ ثشًبهِ ثِ ػضئيبر ثيطشش (هشحلِ دٍم) ،دس اسسجبط ثب هشغيشّب هيثبضذ ثِ يه هشغيش ثٌبم
ً totalيبص اسز وِ هؼوَع اػذاد سا دس خَد ًگْذاسي وٌذ ٍ ثِ يه هشغيش ديگش ثٌبم  countوِ ًطبى دّذ،
چِ سؼذادي اص ايي اػذاد هَسد دشداصش لشاس گشفشِاًذ .يه هشغيش ثشاي دسيبفز ّش ًوشُ اص عشيك ٍسٍدي ٍ
يه هشغيش ثشاي ًگْذاسي هيبًگيي هحبسجِ ضذُ هَسد ًيبص اسز .ػجبسر ضجِوذ:
Initialize variable

سا هيسَاى ثِ ػجبسار ػضئيسش صيش سمسين وشد:
Initialize total to zero
Initialize counter to zero

سَػِ وٌيذ وِ فمظ هشغيشّبي ً counter ٍ totalيبص ثِ همذاسدّي اٍليِ لجل اص ثىبسگيشي داسًذ.
هشغيشّبي ( grade ٍ averageايي هشغيشّب ثشاي هحبسجِ هيبًگيي ٍ ٍسٍدي وبسثش اسشفبدُ ضذُ اسز)،
ًيبصي ثِ همذاسدّي اٍليِ ًذاسًذ .ػجبسر ضجِوذ:
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Input, sum and count the quiz grades

ًيبصهٌذ يه ػجبسر سىشاس (حلمِ) اسز وِ ًوشار سا دسيبفز وٌذ .چَى ثغَس دليك ًويداًين وِ چِ
سؼذاد ًوشُ ثِ ػٌَاى ٍسٍدي دسيبفز خَاّين وشد ،اص سٍش هشالجز-وٌششل سىشاس اسشفبدُ هيوٌين .وبسثش
دس ّش صهبى يه همذاس هؼشجش ٍاسد هيوٌذ ٍ دس اص ايٌىِ آخشيي همذاس هَسد ًظش سا ٍاسد وشد ،همذاس هشالجشي سا
ٍاسد هيوٌذ سب اص حلمِ ٍسٍد ًوشار خبسع ضَد .ثشًبهِ دس ّش ثبس وِ دادُ ٍاسد هيضَد همذاس آًشا ثب همذاس
هشالجشي همبيسِ هيوٌذ .دٍهيي اغالح ثش سٍي ػجبسر ضجِوذ لجلي هيسَاًذ ثػَسر صيش ثبضذ:
Prompt the user to enter the first grade
)Input the first grade (possibly the sentinel
While the user has not yet entered the sentinel
Add this grade to the running total
Add one to the grade counter
)Input the next grade (possibly the sentinel

ػجبسر ضجِوذ صيش
Calculate and print the total of all student grades and the class average

هيسَاًذ ثِ غَسر ػجبسار ػضئيسش صيش ًَضشِ ضَد:
If the counter is not equal to zero
Set the average to the total divided by the counter
Print the total of all student grades in the class
Print the average
Else
”Print “No grades were entered

سَػِ وٌيذ وِ دس ايي لسوز ثشاي ػلَگيشي اص ثشٍص خغبي هٌغمي سمسين ثش غفش ،يه سسز ثىبس
ثشدُ ضذُ اسز وِ اگش دس ثشًبهِ سطخيع دادُ ًطَد ،هيسَاًذ هطىل سبص ضَد .ضجِوذ وبهل ثشًبهِ
هيبًگيي دس ضىل  4-11آٍسدُ ضذُ اسز.
خطبي ثرًبهًَِيسي

ًشيؼِ سمسين ثش غفش خغبي ػظين دس صهبى اػشا اسز.
اجتٌبة از خطب

ثِ ٌّگبم اػشاي يه ػول سمسين ثش ػجبسسي وِ هوىي اسز همذاس آى غفش ثبضذ ،ثبيذ سسشي ثِ ّويي
هٌظَس ٍ سسيذگي ثِ آى دس ثشًبهِ سذاسن ديذُ ضَد .سسيذگي ثِ ايي اهش هيسَاًذ چبح يه ديغبم سبدُ
خغب ثبضذ .گبّي اٍلبر اًؼبم ػوليبر ديچيذُ هَسد ًيبص اسز.
Initialize total to zero
Initialize counter to zero
)Input the first grade (possibly the sentinel
While the user has not as yet entered the sentinel
Add this grade to the running total
Add one to the grade counter
)Input the next grade (possibly the sentinel
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If the counter is not equal to zero
Set the average to the total divided by the counter
Print the average
Else
”Print “No grades were entered

ضنل  | 4-11الگَريتن ضجِمذ ثب استفبدُ از رٍش هراقجت-مٌترل تنرار ثراي حل هسئلِ هيبًگيي مالس.
ثرًبهًَِيسي ايذُال

ثب لشاسدادى خغَط خبلي دس ثشًبهِّبي ضجِوذ خَاًبئي آًْب افضايص هييبثذ .خغَط خبلي هَػت
هيضًَذ سب ػجبسسْبي وٌششلي ضجِوذ ٍ فبصّبي ثشًبهِ اص ّن هشوبيض ضًَذ.
هٌْذسي ًرمافسار

ثسيبسي اص الگَسيشنّب سا هيسَاى ثِ غَسر هٌغمي ثِ سِ فبص سمسين وشد :فبص همذاس دّي وِ دس آى
هشغيشّبي ثشًبهِ همذاسدّي اٍليِ هيضًَذ ،فبص دشداصش وِ همبديش دادُّب ٍاسد ضذُ ٍ هشغيشّب ثشاسبس
آًْب سٌظين هيضًَذ ٍ فبص دبيبى وِ هشحلِ اًؼبم هحبسجبر ٍ چبح ًشبيغ اسز.

الگَسيشن ضجِوذ  4-11هسئلِ هيبًگيي والس سا وِ دس اثشذاي ايي ثخص ثػَسر ولي ثيبى ضذُ ثَد،
ثشعشف هيوٌذ  .ايي الگَسيشن فمظ دس اص عي دٍ هشحلِ اغالح گبم ثِ گبم سَسؼِ يبفز ،دس حبليىِ گبّي
اٍلبر ثِ اًؼبم هشاحل ثيطشش ًيبص اسز.
هٌْذسي ًرمافسار

ثشًبهًَِيسبى صهبًي ثِ فشآيٌذ اص ثبال ثِ دبييي ٍ اغالح گبم ثِ گبم دبيبى هيدٌّذ وِ الگَسيشن ضجِوذ
ثػَسر هطخع ػضئيبر سا ثيبى وشدُ ثبضذ ،ثِ ًحَي وِ ثشَاى آًْب سا ثِ ثشًبهِ  C++سجذيل وشد .دس
ايٌحبلز ديبدُ سبصي ثشًبهِ  C++ثشاحشي هيسَاًذ غَسر گيشد.
پيبدُسبزي مالس  GradeBookثِ رٍش هراقجت-مٌترل تنرار

ضىلّبي  4-13 ٍ 4-12والس  GradeBookسا ثِ ًحَي ًطبى هيدٌّذ وِ حبٍي سبثغ ػضَ
 determineClassAverageاسز وِ الگَسيشن ضجِ وذ ضىل  4-11سا ديبدُسبصي هيوٌذ (ايي والس دس
ضىل  4-14سَغيف ضذُ اسز) .اگش چِ ّش ًوشُ ٍاسد ضذُ يه ػذد غحيح اسز ،اهىبى سَليذ يه ػذد
اػطبسي ثِ ٌّگبم هحبسجِ هيبًگيي ٍػَد داسد ،ثِ ػجبسسي يه ػذد حميمي يب ػذد ثب ًمغِ اػطبس (ّوبًٌذ
 0.0975 ،7.33يب ًَ .)1000.12345ع دادُ ً intويسَاًذ چٌيي اػذادي سا ػشضِ وٌذ ،اص ايٌشٍ ايي والس
ثبيذ اص ًَع دادُ ديگشي اسشفبدُ وٌذ .صثبى  C++داساي چٌذيي ًَع دادُ ثشاي رخيشُسبصي اػذاد اػطبسي
دس حبفظِ اسزًَ ،عّبي ّوبًٌذ  .double ٍ floatسفبٍر اغلي هبثيي ايي ًَع دس ايي اسز وِ دس همبيسِ ثب
هشغيشّبي  ،floatهشغيشّبي  doubleلبدس ثِ ًگْذاسي اػذاد ثضسگشش ٍ دليكسش دس سوز ًمغِ اػطبس ّسشٌذ،
دس ًشيؼِ دلز ػذد ثيطشش خَاّذ ثَد .ايي ثشًبهِ هجبدسر ثِ هؼشفي يه ػولگش ٍيژُ ثٌبم ػولگش  castاسز

1بخش:عبارات كنترلي
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 ايي ٍيژگي ثِ ٌّگبم.وِ هحبسجِ هيبًگيي سا هؼجَس هيوٌذ سب ًشيؼِ سا ثػَسر ػذد اػطبسي سَليذ وٌذ
.ثشسسي ثشًبهِ سَضيح دادُ خَاّذ ضذ
دس ايي هظبل هطبّذُ هيوٌيذ وِ ػجبسار وٌششلي هيسَاًٌذ ثِ غَسر دطشِ يىي ثش سٍي ديگشي لشاس
 ثالفبغلِ دس اص ػجبسار4-13 اص ضىل67-75  دس خغَطwhile  ػجبسر.)دادُ ضًَذ (ثػَسر هشَالي
4-9 ِ لسوز اػظن وذ ثىبس سفشِ دس ايي هظبل ثب وذ ثشًبه. لشاس گشفشِ اسز ٍ حبلز سَالي داسدif..else
. اص ايٌشٍ سوشوض خَد سا ثش سٍي ٍيژگيّب ٍ هجبحض ػذيذ هشوشوض هيوٌين،يىسبى اسز
1
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// Fig. 4.12: GradeBook.h
// Definition of class GradeBook that determines a class average.
// Member functions are defined in GradeBook.cpp
#include <string> // program uses C++ standard string class
using std::string;
// GradeBook class definition
class GradeBook
{
public:
GradeBook( string ); // constructor initializes course name
void setCourseName( string ); // function to set the course name
string getCourseName(); // function to retrieve the course name
void displayMessage(); // display a welcome message
void determineClassAverage(); // averages grades entered by the user
private:
string courseName; // course name for this GradeBook
}; // end class GradeBook
GradeBook  فبيل سرآيٌذ:مٌترل تنرار- | ثرًبهِ هيبًگيي مالس ثب رٍش هراقجت4-12 ضنل
// Fig. 4.13: GradeBook.cpp
// Member-function definitions for class GradeBook that solves the
// class average program with sentinel-controlled repetition.
#include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
using std::fixed; // ensures that decimal point is displayed
#include <iomanip> // parameterized stream manipulators
using std::setprecision; // sets numeric output precision
// include definition of class GradeBook from GradeBook.h
#include "GradeBook.h"
// constructor initializes courseName with string supplied as argument
GradeBook::GradeBook( string name )
{
setCourseName( name ); // validate and store courseName
} // end GradeBook constructor
// function to set the course name;
// ensures that the course name has at most 25 characters
void GradeBook::setCourseName( string name )
{
if ( name.length() <= 25 ) // if name has 25 or fewer characters
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courseName = name; // store the course name in the object
else // if name is longer than 25 characters
{ // set courseName to first 25 characters of parameter name
courseName = name.substr( 0, 25 ); // select first 25 characters
cout << "Name \"" << name << "\" exceeds maximum length (25).\n"
<< "Limiting courseName to first 25 characters.\n" << endl;
} // end if...else
} // end function setCourseName
// function to retrieve the course name
string GradeBook::getCourseName()
{
return courseName;
} // end function getCourseName
// display a welcome message to the GradeBook user
void GradeBook::displayMessage()
{
cout << "Welcome to the grade book for\n" << getCourseName() << "!\n"
<< endl;
} // end function displayMessage
// determine class average based on 10 grades entered by user
void GradeBook::determineClassAverage()
{
int total; // sum of grades entered by user
int gradeCounter; // number of grades entered
int grade; // grade value
double average; // number with decimal point for average
// initialization phase
total = 0; // initialize total
gradeCounter = 0; // initialize loop counter
// processing phase
// prompt for input and read grade from user
cout << "Enter grade or -1 to quit: ";
cin >> grade; // input grade or sentinel value
// loop until sentinel value read from user
while ( grade != -1 ) // while grade is not -1
{
total = total + grade; // add grade to total
gradeCounter = gradeCounter + 1; // increment counter
// prompt for input and read next grade from user
cout << "Enter grade or -1 to quit: ";
cin >> grade; // input grade or sentinel value
} // end while
// termination phase
if ( gradeCounter != 0 ) // if user entered at least one grade...
{
// calculate average of all grades entered
average = static_cast< double >( total ) / gradeCounter;
// display total and average (with two digits of precision)
cout << "\nTotal of all " << gradeCounter << " grades entered is "
<< total << endl;

1بخش:عبارات كنترلي
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86
cout<< "Class average is" << setprecision( 2 ) << fixed << average
87
<< endl;
88
} // end if
89
else // no grades were entered, so output appropriate message
90
cout << "No grades were entered" << endl;
91 } // end function determineClassAverage
GradeBook  فبيل مذ هٌجغ:مٌترل تنرار- | ثرًبهِ هيبًگيي مالس ثب رٍش هراقجت4-13 ضنل
1 // Fig. 4.14: fig04_14.cpp
2 // Create GradeBook object and invoke its determineClassAverage function.
3
4 // include definition of class GradeBook from GradeBook.h
5 #include "GradeBook.h"
6
7 int main()
8 {
9
// create GradeBook object myGradeBook and
10
// pass course name to constructor
11
GradeBook myGradeBook( "CS101 C++ Programming" );
12
13
myGradeBook.displayMessage(); // display welcome message
14
myGradeBook.determineClassAverage(); // find average of 10 grades
15
return 0; // indicate successful termination
16 } // end main
Welcome to the grade book for
CS101 C++ Programming
Enter
Enter
Enter
Enter

grade
grade
grade
grade

or
or
or
or

-1
-1
-1
-1

to
to
to
to

quit:
quit:
quit:
quit:

97
88
72
-1

Total of all 3 grades entered is 257
Class average is 85.67

 ايجبد يل ضي از مالس:مٌترل تنرار-|ثرًبهِ هيبًگيي مالس ثب رٍش هراقجت4-14ضنل
.determineClassAverage َ) ٍ فراخَاًي تبثغ ػض4-13 ٍ 4-12(ضنلGradeBook

 ايي ًَع ثِ هحبسجِ هيبًگيي اهىبى هيدّذ. اػالى ضذُ اسزdouble  اص ًَعaverage  هشغيش55 دس خظ
 ثب غفش همذاسدّيgradeCounter  هشغيش59  دس خظ.سب ثػَسر يه ػذد اػطبسي دس هشغيش رخيشُ گشدد
وٌششل سىشاس- ثِ يبد داضشِ ثبضيذ وِ ايي ثشًبهِ اص سٍش هشالجز،ضذُ چشا وِ ٌَّص ًوشُاي ٍاسد ًطذُ اسز
 فمظ ثِ ٌّگبم ٍاسدgradeCounter  هشغيش،ٓ ثِ هٌظَس طجز دليك سؼذاد ًوشار ٍاسد ضذ.اسشفبدُ هيوٌذ
. افضايص هييبثذ،ضذى يه ًوشُ هؼشجش ثؼٌَاى ٍسٍدي
مٌترل تنرار-ُمٌترل تنرار ٍ ضوبرًذ-تفبٍتّبي هَجَد هبثيي رٍشّبي هراقجت

ِوٌششل سىشاس دس ثشًبه-ُوٌششل سىشاس دس ايي ثشًبهِ ٍ ضوبسًذ-ثِ سفبٍرّبي هَػَد هيبى سٍش هشالجز
 اص ضىل57-63  (خغَطwhile  دس ّش ثبس سىشاس ػجبسر،وٌششل سىشاس-ُ دس سٍش ضوبسًذ. سَػِ وٌيذ4-9
ِ لجل اص ايٌىِ ثشًبهِ ث،وٌششل سىشاس- دس سٍش هشالجز.) يه همذاس اص سَي وبسثش دسيبفز هيگشديذ4-9
 ايي همذاس سؼييي.)) دسيبفز هيضَد4-13  اص ضىل63-64  يه همذاس (خغَط، ثشسذwhile ػجبسر
 ثشلشاسwhile  اگش ضشط ػجبسر. ضَد يب خيشwhile هيوٌذ وِ آيب ػشيبى وٌششل ثشًبهِ ٍاسد ثذًِ ػجبسر
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ًجبضذ (وبسثش همذاس هشالجشي ٍاسد وشدُ ثبضذ) ،ثذًِ ػجبسر  whileاػشا ًخَاّذ ضذ (ّيچ ًوشُاي ٍاسد
ًويضَد) .اص سَي ديگش ،اگش ضشط ثشلشاس ضَد ،ثذًِ اػشا ضذُ ٍ همذاس ٍاسد ضذٓ وبسثش ثىبس گشفشِ
هيضَد (ثِ  totalافضٍدُ هيضَد ،خظ  .)69دس اص دشداصش همذاس ،همذاس ثؼذي لجل اص ايٌىِ ثشًبهِ ثِ
اًشْبي ثذًِ ػجبسر  whileثشسذ سَسظ وبسثش ٍاسد هيضَد (خغَط  .)73-74صهبًيىِ ثشًبهِ ثِ } دس خظ 75

هيسسذ ،اػشا ثب سسز ثؼذي دس ضشط ػجبسر  whileاداهِ هييبثذ (خظ  .)67همذاس ػذيذ ٍاسد ضذُ سؼييي
هيوٌذ وِ آيب ػجبسر ثذًِ  whileهؼذداً اػشا ضَد يب خيش .دلز وٌيذ وِ همذاس ثؼذي ّويطِ لجل اص ايٌىِ
ضشط ػجبسر  whileاسصيبثي ضَد ،ثالفبغلِ سَسظ وبسثش ٍاسد هيضَد .دس ايٌحبلز ثشًبهِ هيسَاًذ لجل اص
ايٌىِ الذام ثِ دشداصش همذاسي ًوبيذ ،سؼييي وٌذ وِ آيب آى همذاس ،همذاس هشالجشي اسز يب خيش .اگش همذاس
هشالجشي ثبضذ ،ػجبسر  whileخبسوِ هييبثذ ٍ همذاس ثِ  totalافضٍدُ ًويضَد.
دس اص خبسوِ حلمِ ،ػجبسر  if..elseدس خغَط  78-90اػشا هيضَد .ضشط هَػَد دس خظ  78سؼييي
هيوٌذ وِ آيب ًوشُاي ٍاسدُ ضذُ اسز يب خيش .اگش ًوشُاي ٍاسد ًطذُ ثبضذ ،ثخص ( elseخغَط )89-90
اص ػجبسر  if..elseاػشا ضذُ ٍ ديغبم " "No grades were enteredسا ثِ ًوبيص دسآٍسدُ ٍ سبثغ ػضَ وٌششل
سا ثِ سبثغ فشاخَاى ثشگطز هيدّذ.
ثِ ثلَن هَػَد دس حلمِ  whileضىل  4-13دلز وٌيذ .ثذٍى حضَس ثشاوزّب ،سِ ػجبسر آخش دس
ثذًِ حلمِ دس خبسع اص حلمِ ػبي هيگشفشٌذ ٍ ايي سجت هيضذ وِ وبهذيَسش ايي وذ سا ثػَسر صيش ٍ
ًبدسسز سفسيش وٌذ:
// loop until sentinel value read from user
) while ( grade != -1
total = total + grade; // add grade to total
gradeCounter = gradeCounter + 1; // increment counter
// prompt for input and read next grade from user
;" cout << "Enter grade or -1 to quit:
;cin >> grade

دس ايي حبلز ثشًبهِ دچبس يه حلمِ ثيًْبيز هيضَد دس غَسسيىِ وبسثش  -1سا ثِ ػٌَاى اٍليي ًوشُ
ٍاسد ًىٌذ (خظ .)64
خطبي ثرًبهًَِيسي

فشاهَش وشدى ثشاوزّبي سؼيييوٌٌذُ هشص يه ثلَن هيسَاًذ ،سجتسبص خغبّبي هٌغمي ّوبًٌذ
حلمِّبي ثيًْبيز ضَد.
ثرًبهًَِيسي ايذُال

دس حلمِ وٌششل همذاس هشالجشي ،وِ همذاسي اص وبسثش سمبضب هيوٌذ ،ثبيذ همذاس هشالجشي ثِ وبسثش ًطبى دادُ
ضَد.
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دقت اػذاد اػطبري ٍ ًيبز حبفظِ

هشغيشّبي اص ًَع  floatػشضِوٌٌذُ اػذاد ثب دلز هٌفشد دس ًمغِ اػطبس ّسشٌذ ٍ داساي ّفز سلن
هؼٌيداس دس سيسشنّبي  32ثيشي هيثبضٌذ .هشغيشّبي اص ًَع  doubleػشضِوٌٌذُ دلز هضبػف دس ًمغِ
اػطبس ّسشٌذ .ايي دلز هسشلضم دٍ ثشاثش حبفظِ هَسد ًيبص ثشاي يه هشغيش  floatاسز ٍ داساي  15سلن
هؼٌيداس دس سيسشنّبي  32ثيشي اسز (سمشيجبً دٍ ثشاثش دليكسش اص هشغيشّبي .)floatثشاي اوظش هحبسجبر
غَسر گشفشِ دس ثشًبهِّب ًَع  floatهيسَاًذ وبفي ثبضذ ،اهب هيسَاًيذ ثب اسشفبدُ اص  doubleدلز سا
سضويي وٌيذ .دس ثشخي اص ثشًبهِّب ،حشي هشغيشّبي اص ًَع ّ doubleن وبفي ًيسشٌذ ،ثشًبهِّبيي وِ خبسع
اص للوشٍ ثحض ايي وشبة ّسشٌذ .اوظش ثشًبهًَِيسبى ثشاي ػشضِ اػذاد اػطبسي اص ًَع  doubleاسشفبدُ
هيوٌٌذ .دس ٍالغ  C++ثغَس ديص فشؼ ثب سوبم اػذاد اػطبسي وِ دس وذ هٌجغ ثشًبهِ سبيخ هيوٌيذ (ّوبًٌذ
ّ )0.0975 ٍ 7.33وبًٌذ همبديش  doubleسفشبس هيوٌذ .چٌيي همبديشي دس وذ هٌجغ ثؼٌَاى طبثزّبي اػطبسي
ضٌبخشِ هيضًَذ.
غبلجب اػذاد اػطبسي دس اًؼبم ػوليبر سمسين گسششش صيبدي ديذا هيوٌٌذ .ثشاي هظبل ثب سمسين  10ثش ،3
ًشيؼِ  3.333333...ثب دًجبلِاي اص ّ3بي ًبهشٌبّي خَاّذ ثَد .وبهذيَسش فضبي طبثشي ثشاي ًگْذاسي چٌيي
همبديشي دس اخشيبس داسد ،اص ايٌشٍ رخيشُ سبصي همبديش اػطبسي فمظ ثػَسر سخويٌي غَسر هيگيشد.
ػليشغن ايٌىِ اػذاد اػطبسي ّويطِ  100دسغذ دليك ًيسشٌذ ،اهب وبسثشدّبي ثسيبسي داسًذ .ثشاي هظبل،
ٌّگبهي وِ دس هَسد حشاسر ػبدي ثذى يؼٌي  98.6غحجز هيوٌينً ،يبصي ًيسز سب دلز اػطبسي آًشا
ثسيبس دليك ثيبى وٌين .صهبًيىِ ثِ دسػِ حشاسر دس يه دهبسٌغ ًگبُ هيوٌين ٍ آًشا  98.6هيخَاًين،
هوىي اسز همذاس دليك آى  98.5999473210643ثبضذ .اهب اسشفبدُ اص همذاس  98.6ثِ غَسر سخويٌي دس
ثسيبسي اص هَاسد هيسَاًذ هٌبست ٍ وبسثشدي ثبضذ.
خطبي ثرًبهًَِيسي

اسشفبدُ اص اػذاد اػطبسي ثب فشؼ ايٌىِ ايي اػذاد ًطبًذٌّذُ همذاس وبهالً دليك ّسشٌذ (ثَيژُ دس ػجبسار
همبيسِاي) هيسَاًذ ًشبيغ اضشجبّي ثذًجبل داضشِ ثبضذ .اػذاد اػطبسي سمشيجب دس سوبم وبهذيَسشّب ًطبىدٌّذُ يه همذاس

سمشيجي ّسشٌذ.
تجذيل هبثيي ًَعّبي ثٌيبديي ثصَرت صريح ٍ ضوٌي

هشغيش  averageثػَسر ( doubleخظ  55اص ضىل  )4-13اػالى ضذُ سب ًشيؼِ اػطبسي هحبسجِ اًؼبم
گشفشِ سا دس خَد رخيشُ سبصد .ثب ايي ّوِ ،هشغيشّبي ّ gradeCounter ٍ totalش دٍ اص ًَع غحيح
هيثبضٌذ .ثخبعش داسيذ وِ ًشيؼِ سمسين دٍ ػذد غحيح يه ػذد غحيح اسز وِ دس آى ثخص اػطبسي
ػَاة اص ثيي هيسٍد (لغغ هيضَد) .دس ػجبسر صيش

عبارات كنترلي:بخش_______________ 1

فصل چهارم187

;average = total / gradeCounter

اثشذا سمسين اًؼبم هيضَد ،اص ايٌشٍ ثخص اػطبسي ًشيؼِ لجل اص سخػيع ثِ  averageاص ثيي هيسٍد.
ثشاي اًؼبم يه هحبسجِ اػطبسي ثب همبديش غحيح ،ثبيسشي همبديش هَلشي وِ اػذاد اػطبسي ّسشٌذ ثشاي
هحبسجِ ايؼبد وٌين .صثبى  C++داساي ػولگش غيشثبيٌشي  castاسز وِ ايي ٍظيفِ سا اًؼبم هيدّذ .دس خظ
 81اص ػولگش  castثػَسر ) static_cast<double>(totalثشاي ايؼبد يه وذي هَلز اػطبسي اص
ػولًَذ هَػَد دس دسٍى دشاًشضّب يؼٌي  totalاسشفبدُ ضذُ اسز .ثِ اسشفبدُ اص يه ػولگش  castثِ ايي
سٍش ،سجذيل غشيح هيگَيٌذٌَّ .ص همذاس رخيشُ ضذُ دس  totalيه ػذد غحيح اسز.
اوٌَى هحبسجِ هشطىل اص يه همذاس اػطبسي (ًسخِ  doubleهَلز اص  )totalاسز وِ ثش يه ػذد
غحيح دس  gradeCounterسمسين هيضَد .وبهذبيلش  C++فمظ اص ًحَُ اسصيبثي ػجبساسي وِ دس آى ًَع
دادُ ّبي ػولًَذّب يىسبى ّسشٌذ ،اعالع داسد .ثشاي اعويٌبى اص ايٌىِ ػولًَذّب اص ًَع هطبثِ ّسشٌذ،
وبهذبيلش هجبدسر ثِ اًؼبم ػولي ثٌبم سشفيغ وِ سجذيل ضوٌي ًيض ًبهيذُ هيضَد ثش سٍي ػولًَذّبي اًشخبثي
هيوٌذ .ثشاي هظبل ،دس يه ػجبسر وِ حبٍي همبديشي اص ًَع دادُ  double ٍ intاسز C++ ،هجبدسر ثِ
سشفيغ ػولًَذّبي  intثِ همبديش  doubleهيوٌذ .دس ايي هظبل ثب ّ totalوبًٌذ يه ًَع دادُ  doubleسفشبس
هيوٌين (ثب اسشفبدُ اص ػولگش  ،)castاص ايٌشٍ وبهذبيلش هجبدسر ثِ سشفيغ  gradeCounterثِ  doubleوشدُ ٍ
ثِ هحبسجِ اػبصُ اًؼبم هيدّذ ٍ ًشيؼِ سمسين اػطبسي ثِ  averageسخػيع هييبثذ .دس فػل ضطن ،دس
هَسد ًَع دادُّبي ثٌيبديي ٍ ًحَُ سشفيغ آًْب سَضيح خَاّين داد.
خطبي ثرًبهًَِيسي

هيسَاى اص

ػولگشcast

ثشاي سجذيل هبثيي ًَعّبي ثٌيبديي ػذدي ّوبًٌذ

int

ٍ

double

ٍ هبثيي ًَع

والسّبي هشسجظ اسشفبدُ وشد (دس فػل سيضدّن ثب ايي هَضَع آضٌب خَاّيذ ضذ) .سجذيل ثِ يه ًَع اضشجبُ هيسَاًذ
خغبي وبهذبيلش يب خغبي صهبى اػشا ثَػَد آٍسد.

ػولگشّبي  castثشاي اسشفبدُ دس ّش ًَع دادُ ٍ ّوچٌيي ًَعّبي والس دس دسششس ّسشٌذ .ثذًجبل
ػولگش  static_castيه ػفز وبساوشش > ٍ < وِ ًَع دادُ سا احبعِ وشدُاًذ آٍسدُ هيضَد .ػولگش cast

يه ػولگش غيشثبيٌشي اسز .ػولگشي وِ فمظ يه ػولًَذ اخشيبس هيوٌذ .دس فػل دٍم ،ثب ػولگشّبي
هحبسجبسي ثبيٌشي آضٌب ضذُايذّ .وچٌيي  C++اص ًسخِّبي ػولگشّبي غيشثبيٌشي ػوغ ( ٍ )+هٌفي ()-
دطشيجبًي هيوٌذ ،اص ايٌشٍ ثشًبهًَِيس هيسَاًذ ػجبسسي هظل  -7يب  +5ثٌَيسذ .ػولگش  castاص سبيش
ػولگشّبي غيشثبيٌشي ّوبًٌذ  - ٍ +اص سمذم ثبالسشي ثشخَسداس اسز .ايي سمذم ثبالسش اص ػولگشّبي *ٍ / ،
 ٍ %دبيييسش اص دشاًشض اسز .دس ػذٍل ضىل  4-22ايي ػولگش سا ثب ًوبد )(> static_cast<typeػشضِ
وشدُاين.
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قبلتثٌذي اػذاد اػطبري

لبلتثٌذي ثىبس سفشِ دس ثشًبهِ ضىل 4-13سا ثغَس خالغِ دس ايي ثخص ٍ ثغَس دليكسش دس فػل
دبًضدّن سَضيح خَاّين داد .فشاخَاًي سبثغ  setprecisionدس خظ ( 86ثب آسگَهبى  )2ثش ايي ًىشِ داللز
داسد وِ هشغيش  averageاص ًَع  doubleثبيسشي ثب دٍ سلن هؼٌيداس دس سوز ساسز ًمغِ اػطبس چبح ضَد
(هظالً  )97.37ثِ ايٌحبلز وٌششلوٌٌذُ ػشيبى دبساهششي ضذُ (اسششين) هيگَيٌذ (ثذليل ٍػَد  2دس دسٍى
دشاًشض) .ثشًبهِّبيي وِ اص ايي فشاخَاًي اسشفبدُ هيوٌٌذ ثبيذ حبٍي سٌّوَد دسشَس دٌّذُ صيش ثبضٌذ (خظ
)10
>#include <iomanip

خظ  11سػشيحوٌٌذُ ًبم فبيل سشآيٌذ > <iomanipاسز وِ دس ايي ثشًبهِ ثىبس گشفشِ خَاّذ ضذ.
دلز وٌيذ وِ  endlيه وٌششلوٌٌذُ ػشيبى دبساهششي ًطذُ اسز (چشا وِ دس اص آى همذاس يب ػجبسسي دس
دسٍى دشاًشضّب ٍػَد ًذاسد) ٍ ًيبصهٌذ فبيل سشآيٌذ >ً <iomanipيسز .اگش دلز سؼييي ًطَد ،هؼوَالً
اػذاد اػطبسي ثب ضص سلن هؼٌيداس چبح هيضًَذ (دلز ديصفشؼ دس اوظش سيسشنّبي  32ثيشي).
وٌششلوٌٌذُ ػشيبى  fixedثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ همبديش اػطبسي ثبيسشي ثب خشٍػي وِ فشهز ًمغِ
طبثز ًبهيذُ هيضًَذ چبح ضًَذ ،وِ هشضبد ًوبد ػلوي هيثبضذً .وبد ػلوي سٍضي ثشاي ًوبيص يه ػذد
ثػَسر ،ػذد اػطبسي هبثيي همذاس 1الي 10اسز وِ دس سَاًي اص  10ضشة هيضَد .ثشاي هظبل،
همذاس 3100سا هيسَاى دس ًوبد ػلوي ثػَسر 3.1×103ثِ ًوبيص دس آٍسد .ثِ ٌّگبم ًوبيص همبديشي وِ
ثسيبس ثضسي يب ثسيبس وَچه ّسشٌذً ،وبد ػلوي هيسَاًذ اثضاس هٌبسجي ثشاي ايٌىبس ثبضذ دس فػل دبًضدّن ثب
لبلتثٌذي ًوبد ػلوي آضٌب خَاّيذ ضذ .دس عشف همبثل ،لبلتثٌذي ًمغِ طبثز لشاس داسد وِ يه ػذد
اػطبسي سا هؼجَس هيوٌذ سب ثِ سؼذاد هطخع ضذُ هجبدسر ثِ ًوبيص اسلبم وٌذّ .وچٌيي ايي فشهز ًمغِ
اػطبس ٍ دًجبلِ غفشّب دس چبح سا وٌششل هيوٌذ ،حشي اگش ػذد يه ػذد غحيح ثبضذّ ،وبًٌذ ،88.00
ثذٍى لبلتثٌذي ًمغِ طبثز چٌيي ػذدي دس  C++ثػَسر  88چبح هيضَد ،ثذٍى دًجبلِ غفشّب ٍ ًمغِ
اػطبس .صهبًيىِ اص وٌششلوٌٌذُّبي ػشيبى  setprecision ٍ fixedدس ثشًبهِاي اسشفبدُ هيضَد ،همبديش
چبح ضذُ ثِ سؼذاد ًمبط ديسوبل وِ سَسظ همذاس اسسبلي ثِ  setprecisionهطخع هيضَد ،گشد
هيضًَذ (ّوبًٌذ همذاس  2دس خظ  ،)86اگشچِ همذاس هَػَد دس حبفظِ ثذٍى سغييش ثبلي هيهبًذ .ثشاي هظبل،
همبديش  67.543 ٍ 87.946ثػَسر  67.54 ٍ 87.95چبح هيضًَذ .سَػِ وٌيذ وِ هيسَاى ًمغِ اػطبس سا
ثب اسشفبدُ اص وٌششلوٌٌذُ ػشيبى  showpointثِ ًوبيص دسآٍسد .اگش  showpointثذٍى  fixedثىبس گشفشِ
ضَد ،دًجبلِ غفحِّب چبح ًخَاّذ ضذّ .وبًٌذ  ،endlوٌششلوٌٌذُّبي

ػشيبىshowpointٍ fixed
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دبساهششي ضذُ ًجَدُ ٍ ًيبصي ثِ سشآيٌذ فبيل >ً <iomanipذاسًذّ .ش دٍ آًْب سا هيسَاى دس سشآيٌذ
> <iostreamديذا وشد.
خظ  87 ٍ 86اص ضىل  4-13خشٍػي هيبًگيي والس ّسشٌذ .دس ايي هظبل هيبًگيي والس گشد ضذُ ثِ
ًضديىششيي غذم ٍ دليمبً ثب دٍ سلن دس سوز ساسز ًمغِ اػطبس ثِ ًوبيص دسآهذُاًذ .وٌششلوٌٌذُ ػشيبى
دبساهششي ضذُ (خظ ً )86طبى هيدّذ وِ همذاس هشغيش  averageثبيسشي ثب دلز دٍ سلن دس سوز ساسز
ًمغِ اػطبس ثِ ًوبيص دسآيذ )) .(setprecision(2دس اػشاي ًوًَِاي ثشًبهِ سِ ًوشُ ٍاسد ثشًبهِ  4-14ضذُ
وِ هؼوَع آًْب  257ضذُ اسز ٍ هيبًگيي حبغل اص ايي سلن ػذد  85.666666اسز .وٌششلوٌٌذُ ػشيبى
دبساهششي ضذُ  setprecisionسجت هيضَد سب همذاس ثِ سؼذاد سلن هطخع گشد ضَد .دس ايي ثشًبهِ،
هيبًگيي ثِ  85.67گشد ضذُ اسز.
 4-10فرهَلِ مردى الگَريتنّب :ػجبرات مٌترلي تَدرتَ
اػبصُ دّيذ سب ثِ ثشسسي هسئلِ ديگشي ثذشداصين .هؼذداُ الگَسيشن سا ثب اسشفبدُ اص ضجِوذ ٍ اص ثبال ثِ
دبييي ،اغالح گبم ثِ گبم فشهَلِ وشدُ ٍ سذس ثشًبهِ  C++هشثَط ثِ آًشا خَاّين ًَضز .دس هظبلّبي لجلي
هطبّذُ وشديذ وِ ػجبسسْبي وٌششلي ّوبًٌذ يه دطشِ يىي ثش سٍي ديگشي ٍ ثِ سشسيت لشاس دادُ
هيضذًذ .دس ايي هشحلِ ،ثِ هؼشفي سٍضي خَاّين دشداخز وِ ػجبسسْبي وٌششلي دس آى سا هيسَاى ثب
يىذيگش سشويت وشد ،ثغَسيىِ ػجبسسي دس دسٍى ػجبسر ديگش ػبي هيگيشد.
ثِ غَسر هسئلِ سَػِ ًوبئيذ:
يه وبلغ ثب ثشگضاسي دٍسُاي داًطؼَيبى سا آهبدُ اهشحبى دبيبى سشم هيوٌذ .سبل گزضشِ 10 ،سي اص داًطؼَيبى وِ ايي دٍسُ
سا گزساًذُ ثَدًذ دس اهشحبى دبيبى سشم ضشوز وشدًذ .هذيشيز وبلغ هيخَاّذ اص ٍضؼيز داًطؼَيبى ضشوز وشدُ دس اهشحبى
هغلغ ضَد .اص ضوب خَاسشِ ضذُ سب ثشًبهِاي ثٌَيسيذ سب خالغِاي اص ًشبيغ آصهَى اسائِ دّذ .ليسشي اص  10داًطؼَ دسيبفز وشدُ ٍ
سذس دس وٌبس ًبم وسبًي وِ دس آصهَى لجَل ضذُاًذ  ٍ 1وسبًي وِ دس آصهَى هشدٍد ضذُاًذ  2چبح ضَد.
ايي ثشًبهِ ثبيذ ثػَسر صيش ًشبيغ آصهَى سا سحليل ًوبيذ:
ٍ -1اسد وشدى ًشيؼِ ّش آصهَى (ثشاي هظبل  1يب ً .)2وبيص ديغبم ” “Enter resultدس ّش ثبس وِ ثشًبهِ دسخَاسز ًشيؼِ
آصهَى هيوٌذ.
 -2ضوبسش سؼذاد لجَليّب ٍ هشدٍديّب.
ً -3وبيص خالغِاي اص ًشبيغ آصهَى ،ضبهل سؼذاد داًطؼَيبى وِ هَفك ثِ گزساًذى آصهَى ضذُاًذ ٍ سؼذادي وِ هشدٍد
ضذُاًذ.
 -4اگش ثيص اص  8داًطؼَ اص آصهَى ثب هَفميز ػجَس وشدُاًذ .ديغبم ” “Raise tuitionثِ ًوبيص دسآيذ.

دس اص هغبلؼِ غَسر هسئلِ ،سػويوبر صيش سا ثشاي حل آى اسخبر هيوٌين:
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 -1ثشًبهِ ثبيذ ثش سٍي ًشبيغ آصهَى  10داًطؼَ وبس وٌذ ،اص ايٌشٍ حلمِ ضوبسًذُ  -وٌششل هيسَاًذ ثىبس
گشفشِ ضَد.
ً -2شيؼِ ّش آصهَى ػذد  1يب  2اسزّ .ش ثبس وِ ثشًبهِ الذام ثِ خَاًذى ًشيؼِ يه آصهَى هيوٌذ،
ثشًبهِ ثبيذ يه  1يب  2دسيبفز ًوبيذ.
 -3دٍ ضوبسًذُ ثِ رخيشُسبصي ًشبيغ آصهَى هيدشداصًذ .يىي ثشاي ضوبسش سؼذاد داًطؼَيبى وِ اص
آصهَى ثب هَفميز ػجَس وشدُاًذ ٍ ديگشي ثشاي ضوبسش سؼذادي وِ دس آصهَى هشدٍد ضذُاًذ.
 -4دس اص ايٌىِ ثشًبهِ سوبم ًشبيغ سا هَسد دشداصش لشاس داد ،ثبيذ سؼييي وٌذ وِ آيب سؼذاد لجَليّب ثيص
اص ّطز ًفش اسز يب خيش.
اػبصُ دّيذ سب ثب سٍش اص ثبال ثِ دبييي ،اغالح گبمثِگبم وبس سا دًجبل وٌين .ػجبسر ضجِوذ صيش دس
ثبالسشيي سغح ) (topلشاس داسد:
Analyze exam result and decide if tuition should be raised

هؼذداً يبدآٍسي هيوٌين وِ ػجبسر  topسَغيف ولي دس هَسد ثشًبهِ اسز ٍ لجل اص ايٌىِ ثشَاى
ضجِوذ سا ثِ فشم يه ثشًبهِ ًَ C++ضز اًؼبم چٌذيي هشحلِ اغالح گبمثِگبم ضشٍسي اسز .اٍليي
اغالح ػجبسر اسز اص:
Initialize variables
Input the 10 exam grades and count passes and failures
Print a summary of the exam result and decide if tuition should be raised

حشي صهبًيىِ يه سػَس وبهل اص ول ثشًبهِ ثذسز آٍسدُ ثبضين ،اًؼبم اغالحبر ثؼذي هَسد ًيبص
اسز .ثبيذ ثِ دلز ثِ ثشسسي ٍ هطخع وشدى هشغيشّب دشداخز .ضوبسًذُّب ثِ هٌظَس طجز لجَليّب ٍ
هشدٍديّب هَسد ًيبص ّسشٌذ .يه ضوبسًذُ ،وٌششل وٌٌذُ حلمِ ثَدُ ٍ يه هشغيشٍ ،سٍدي وبسثش سا رخيشُ
هيوٌذ .ػجبسر ضجِوذ صيش
Initialize variables

هيسَاًذ ثػَسر صيش اغالح ضَد:
Initialize passes to zero
Initialize failures to zero
Initialize student counter to one

فمظ ضوبسًذُّبي ،سؼذاد لجَليّب ٍ هشدٍديّب ٍ سؼذاد داًصآهَصاى همذاسدّي اٍليِ هيضَد .ػجبسر ضجِوذ
Input the 10 quiz grades and count passes and failures

هسشلضم يه حلمِ ثشاي ٍاسد وشدى ًشيؼِ ّش آصهَى اسز .دس ايي ثشًبهِ ثذليل ايٌىِ اص ّوبى اثشذا سؼذاد
ًشبيغ آصهَى هطخع اسز ( ،)10اص ايٌشٍ هيسَاى اص سٍش ضوبسًذُ-وٌششل سىشاس اسشفبدُ وشد .دس دسٍى
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ِحلمِ يه ػجبسر اًشخبثي دٍ گبًِ سؼييي هيوٌذ وِ ًشيؼِ آصهَى لجَلي اسز يب هشدٍدي ٍ ضوبسًذُ هشثَع
: اغالح ػجبسر ضجِوذ لجلي هيسَاًذ ثػَسر صيش اًؼبم ضَد.يه ٍاحذ افضايص هييبثذ
While student counter is less than or equal to 10
Prompt the user to enter the next exam result
Input the next exam result
If the student passed
Add one to passes
Else
Add one to failures
Add one to student counter

ِ دلز وٌيذ وِ ثبػض افضايص خَاًبيي ثشًبهif..else ِثِ ًحَُ اسشفبدُ اص خغَط خبلي دس هيبى هؼوَػ
 ػجبسر ضجِوذ.ضذُ اسز
Print a summary of the exam results and decide if tuition should be raised

:هيسَاًذ ثػَسر صيش اغالح ضَد
Print the number of passes
Print the number of failures
If more than eight student passed
Print “Raise tuition”

 ثِ وبسثشد خغَط خبلي دس. دٍهيي هشحلِ اغالح ثػَسر وبهل ًطبى دادُ ضذُ اسز4-15 دس ضىل
 اوٌَى ايي ضجِوذ ثمذس وبفي. وِ ثبػض افضايص خَاًبئي ثشًبهِ هيضًَذ، سَػِ وٌيذwhile هيبى سبخشبس
. آهبدُ ضذُ اسزC++ ِثشاي سجذيل ثِ يه ثشًبه
Initialize passes to zero
Initialize failures to zero
Initialize student to zero
While student counter is less than or equal to ten
Input the next exam result
If the student passed
Add one to passes
Else
Add one to failures
Add one to student counter
Print the number of passes
Print the number of failures
If more than eight students passed
Print “Raise tuition”

. | ضجِمذ ثرًبهِ ًتيجِ آزهَى4-15 ضنل
Analysis تجذيل ثِ مالس

1بخش:عبارات كنترلي

______________
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ٍ ٍ د4-17 ٍ 4-16  وِ هجبدسر ثِ ديبدُسبصي الگَسيشن ضجِوذ وشدُ اسز دس ضىلّبيC++ والس
. ًطبى دادُ اسز4-18 اػشاي ًوًَِ دس ضىل
1
2
3
4
5
6
7
8

// Fig. 4.16: Analysis.h
// Definition of class Analysis that analyzes examination results.
// Member function is defined in Analysis.cpp

// Analysis class definition
class Analysis
{
public:
9
void processExamResults(); // process 10 students' examination results
10 }; // end class Analysis

.Analysis  فبيل سرآيٌذ: | ثرًبهِ ثررسي ًتيجِ آزهَى4-16 ضنل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

// Fig. 4.17: Analysis.cpp
// Member-function definitions for class Analysis that
// analyzes examination results.
#include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
// include definition of class Analysis from Analysis.h
#include "Analysis.h"
// process the examination results of 10 students
void Analysis::processExamResults()
{
// initializing variables in declarations
int passes = 0; // number of passes
int failures = 0; // number of failures
int studentCounter = 1; // student counter
int result; // one exam result (1 = pass, 2 = fail)
// process 10 students using counter-controlled loop
while ( studentCounter <= 10 )
{
// prompt user for input and obtain value from user
cout << "Enter result (1 = pass, 2 = fail): ";
cin >> result; // input result
// if...else nested in while
if ( result == 1 )
//
passes = passes + 1;
//
else
//
failures = failures + 1; //

if result is 1,
increment passes;
else result is not 1, so
increment failures

// increment studentCounter so loop eventually terminates
studentCounter = studentCounter + 1;
} // end while
// termination phase; display number of passes and failures
cout << "Passed " << passes << "\nFailed " << failures << endl;
// determine whether more than eight students passed

_______________ 1بخش:عبارات كنترلي
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42
if ( passes > 8 )
43
cout << "Raise tuition " << endl;
44 } // end function processExamResults
Analysis فبيل مذ هٌجغ

 ػجبرات مٌترلي تَدرتَ در: |ثرًبهِ ثررسي ًتيجِ آزهَى4-17 ضنل

1 // Fig. 4.18: fig04_18.cpp
2 // Test program for class Analysis.
3 #include "Analysis.h" // include definition of class Analysis
4
5 int main()
6 {
7
Analysis application; // create Analysis object
8
application.processExamResults(); // call function to process results
9
return 0; // indicate successful termination
10 } // end main
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 2
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1
Passed: 9
Failed: 1
Raise Tuition
Enter result
Enter result
Enter result
Enter result
Enter result
Enter result
Enter result
Enter result
Enter result
Enter result
Passed: 6
Failed: 4

(1
(1
(1
(1
(1
(1
(1
(1
(1
(1

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

pass,
pass,
pass,
pass,
pass,
pass,
pass,
pass,
pass,
pass,

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

fail):
fail):
fail):
fail):
fail):
fail):
fail):
fail):
fail):
fail):

1
2
2
1
1
1
2
1
1
2

Analysis ثرًبهِ تست مٌٌذُ مالس

| 4-18 ضنل

 اصprocessExamResults َ هشغيشّبي اػالى وشدُاًذ وِ سبثغ ػض4-17ِ اص ثشًبه16-18 خغَط
 سَػِ وٌيذ وِ اص يىي اص ٍيژگيّبي. اص آًْب ثشاي دشداصش ًشبيغ آصهَى اسشفبدُ هيوٌذAnalysis والس
passes(  اسشفبدُ وشدُاين وِ ثِ همذاسدّي اٍليِ هشغيش اهىبى هيدّذ سب ثب ثخص اػالى يىي ضَدC++ صثبى

 اهىبى همذاسدّي دس اثشذاي.) همذاسدّي اٍليِ ضذُاًذ1  ثبstudentCounter ٍ  ثب غفشfailures ،ثب غفش
 هؼوَالً چٌيي همذاسدّيّبي هؼذدي سَسظ ػجبسار سخػيػي ثؼبي اػالىّب،سىشاس ّش حلمِ ٍػَد داسد
.يب اًشمبل اػالىّب ثذسٍى ثذًِ حلمِ غَسر هيگيشًذ
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______________

عبارات كنترلي:بخش1

حلقِ  whileدُ ثبس سىشاس هيضَد (خغَط  .)22-36دس ّش سىشاس ،حلمِ يه ًشيؼِ آصهَى دسيبفز ٍ
آى سا دشداصش هيوٌذ .دلز وٌيذ وِ ػجبسر  if..elseدس خغَط  29-32ثشاي دشداصش ّش ًشيؼِ دس ػجبسر
 whileثػَسر سَدسسَ لشاس گشفشِ اسز .اگش  resultثشاثش  1ثبضذ ،ػجبسر  if..elseيه

ٍاحذ ثِ passes

اضبفِ هيوٌذ ٍ دس غيش ايٌػَسر فشؼ هيوٌذ وِ  resultثشاثش  2ثَدُ ٍ يه ٍاحذ ثِ  failuresاضبفِ
هيًوبيذ .خظ  35هجبدسر ثِ افضايص  studentCouunterلجل اص ايٌىِ ضشط سسز حلمِ دس خظ

22

غَسر گيشد هيوٌذ .دس دسيبفز  10همذاس ،حلمِ دبيبى يبفشِ ٍ خظ  39سؼذاد لجَليّب )ٍ (passes
هشدٍديّب ) (failuresسا ثِ ًوبيص دس هيآٍسد .ػجبسر  ifدس خغَط  42-43سؼييي هيوٌذ وِ آيب سؼذاد
داًطؼَيبى لجَل ضذُ ثيص اص ّطز ًفش اسز يب خيش .اگش چٌيي ثبضذ ديغبم " "Raise Tuitionثِ ًوبيص دس
هيآيذ.
ثررسي مالس Analysis

دس ثشًبهِ  4-18يه ضي  Analysisايؼبد (خظ  ٍ )7سبثغ ػضَ  processExamResultsفشاخَاًي
هيضَد (خظ  ) 8سب هؼوَع ًشبيغ آصهَى ٍاسد ضذُ سَسظ وبسثش دشداصش ضَد .دٍ اػشاي ًوًَِ اص ثشًبهِ
 4-18دس خشٍػي ًطبى دادُ ضذُ اسز .دس اًشْبي اٍليي اػشا ،ضشط هَػَد دس خظ  42سبثغ ػضَ
 procesExamResultsدس ضىل  4-17ثشلشاس ضذُ (ثيص اص ّطز داًطؼَ لجَل ضذُاًذ) ٍ اص ايٌشٍ ديغبم
" "Raise Tuitionثِ ًوبيص دسآهذُ اسز.
 4-11ػولگرّبي تخصيصدٌّذُ
 C++داساي چٌذيي ػولگش سخػيعدٌّذُ ثشاي وبسشي اص عَل ػجبسار سخػيػي اسز .ثشاي هظبل ،ػجبسر
;c = c + 3

هيسَاًذ ثػَسر صيش ٍ ثب اسشفبدُ اص ػولگش =ًَ +ضشِ ضَد

;c += 3

ػولگش = +همذاس ػولًَذ لشاس گشفشِ دس سوز ساسز سا ثِ همذاس ػولًَذ سوز چخ اضبفِ وشدُ ٍ
ًشيؼِ آًشا دس هشغيش ػولًَذ سوز چخ رخيشُ هيوٌذّ .ش ػجبسسي ثِ فشم صيش سا

;ػجبسر ػولگش هشغيش ; هشغيش
هيسَاى ثِ فشم صيش ًَضز:

;ػجبسر ; ػولگش هشغيش
ػولگش يىي اص ػولگشّبي ثبيٌشي  / ،* ،- ،+يب  ٍ %هشغيش يه همذاس سوز چخ ) (lvalueاسز .همذاس
سوز چخ ،هشغيشي اسز وِ دس سوز چخ يه ػجبسر سخػيػي ػبي هيگيشد .ػذٍل ضىل  4-19حبٍي
ػولگشّبي سخػيع دٌّذُ هحبسجبسي ٍ ػجبسار ًوًَِاي اسز وِ اص ايي ػولگشّب اسشفبدُ هيوٌٌذ.
ػولگر تخصيص دٌّذُ

ػجبرت ًوًَِ

ثب فرض g=12 ٍ f=6 ،e=4 ،d=5 ،c = 3

هؼبدل

تخصيص

عبارات كنترلي:بخش_______________ 1
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c += 7

c=c+7

 10ثِ c

=-

d -= 4

d=d-4

 1ثِ d

=*

e *= 5

e=e*5

 20ثِ e

=/

f /= 3

f=f/2

 2ثِ f

=%

g %= 9

g=g%9

 3ثِ g

=+

ضنل  | 4-19ػولگرّبي تخصيصدٌّذُ.

 4-12ػولگرّبي افسايٌذُ ٍ مبٌّذُ
ػالٍُ ثش ػولگشّبي هحبسجبسي سخػيع دٌّذُ ،صثبى  C++داساي ػولگش افضايٌذُ غيشثبيٌشي ٍ ++
ػولگش وبٌّذُ غيشثبيٌشي  --اسز .ايي ػولگشّب دس ػذٍل ضىل  4-20سَضيح دادُ ضذُاًذ .اگش هشغيش

c

ثخَاّذ يه ٍاحذ افضايص ديذا وٌذ ،ػولگش افضايٌذُ  ++سا هيسَاى ثؼبي اسشفبدُ اص ػجبسر  c = c + 1يب

c

 += 1ثىبس گشفز .اگش ػولگش افضايٌذُ يب وبٌّذُ لجل اص يه هشغيش لشاس دادُ ضَد ،ثِ هفَْم ديصافضايص
يبفشِ يب ديصوبّص يبفشِ خَاّذ ثَد .اگش ػولگش افضايٌذُ يب وبٌّذُ دس اص يه هشغيش ثىبس گشفشِ ضَد ،ثِ
هفَْم دسافضايطي يب دسوبّطي خَاّذ ثَد.دس ّش دٍ حبلز افضايطي يب وبّطي همذاس هشغيش يه ٍاحذ
افضايص يب وبّص ديذا هيوٌذ .دس اص اًؼبم وبس ،همذاس ػذيذ هشغيش دس ػجبسسي وِ حبٍي آى اسز ثىبس
گشفشِ هيضَد.
ػولگر

ػجبرت ًوًَِ

ػٌَاى

++

++a

ديصافضايطي

++

a++

دسافضايطي

--

--b

ديصوبّطي

--

b--

دسوبّطي

تَضيح
 aيه ٍاحذ افضايص هييبثذ ،سذس همذاس ػذيذ  aدس
ػجبسسي وِ حبٍي  aاسز ثىبس گشفشِ هيضَد.
اص همذاس ػبسي  aدس ػجبسسي وِ حبٍي آى اسز اسشفبدُ
ضذُ ،سذس همذاس  aيه ٍاحذ افضايص هييبثذ.
 bيه ٍاحذ وبّص هييبثذ ،سذس همذاس ػذيذ  bدس
ػجبسسي وِ حبٍي  bاسز ثىبس گشفشِ هيضَد.
اص همذاس ػبسي  bدس ػجبسسي وِ حبٍي آى اسز اسشفبدُ
ضذُ ،سذس همذاس  bيه ٍاحذ وبّص هييبثذ.

ضنل  | 4-20ػولگرّبي افسايٌذُ ٍ مبٌّذُ.

ثشًبهِ ضىل 4-21ثِ سَغيف سفبٍر هَػَد هبثيي ًسخِّبي ديصافضايص ٍ دسافضايص ػولگش افضايٌذُ
 ++هيدشداصد .ػولگش وبٌّذُ ً --يض ثِ عشيك هطبثْي وبس هيوٌذ .سَػِ وٌيذ وِ ايي هظبل حبٍي والس
ًويثبضذ ،اهب فبيل وذ هٌجغ ثب  mainسوبم ثشًبهِّب وبس هيوٌذ .دس ايي فػل ٍ فػل سَم ضبّذ هظبلّبي
ثَدُ ايذ وِ حبٍي يه والس (ضبهل سشآيٌذ ٍ فبيلْبي وذ هٌجغ ثشاي ايي والس ثَدُاًذ) ثِ ّوشاُ فبيل
وذ هٌجغ ديگشي ثشاي سسز والس ثَدًذ .ايي فبيل وذ هٌجغ حبٍي سبثغ  mainاسز وِ يه ضي اص والس
ايؼبد ٍ سَاثغ ػضَ خَد سا فشاخَاًي هيوٌذ .دس ايي هظبل ،فمظ خَاسشِاين سب هىبًيضم ػولگش ++سا ثِ
ًوبيص دس آٍسين ،اص ايٌشٍ فمظ اص يه فبيل وذ هٌجغ ثب سبثغ  mainاسشفبدُ وشدُاين .خظ  12هجبدسر ثِ
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عبارات كنترلي:بخش1

همذاسدّي اٍليِ هشغيش  cثب  ٍ 5خظ  13همذاس اٍليِ  cسا ثِ ًوبيص دس هيآٍسد .خظ  14همذاس ػجبسر  c++سا
چبح هيوٌذ .ايي ػجبسر سجت دسافضايص هشغيش  cضذُ ٍ دس ًشيؼِ همذاس اٍليِ  cيؼٌي  5چبح هيگشدد،
سذس همذاس  cافضايص هييبثذ .اص ايٌشٍ ،خظ  14همذاس اٍليِ  cيؼٌي  5سا هؼذداً چبح هيوٌذ .خظ

15

همذاس ػذيذ  cيؼٌي  6سا ثشاي سبويذ ثش ايي ًىشِ وِ همذاس هشغيش ثشاسشي دس خظ  14افضايص يبفشِ اسز
چبح هيًوبيذ.
// Fig. 4.21: fig04_21.cpp
// Preincrementing and postincrementing.
>#include <iostream
;using std::cout
;using std::endl
)(int main
{
;int c
// demonstrate postincrement
c = 5; // assign 5 to c
cout << c << endl; // print 5
cout << c++ << endl; // print 5 then postincrement
cout << c << endl; // print 6
cout << endl; // skip a line
// demonstrate preincrement
c = 5; // assign 5 to c
cout << c << endl; // print 5
cout << ++c << endl; // preincrement then print 6
cout << c << endl; // print 6
return 0; // indicate successful termination
} // end main

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

5
5
6
5
6
6

ضنل | 4-21تفبٍت هبثيي ػولگرّبي پيصافسايطي ٍ پسافسايطي.

خظ  20همذاس هشغيش  cسا ثِ  5ثبص هيگشداًذ ٍ خظ  21همذاس  cسا چبح هيوٌذ .خظ  22هجبدسر ثِ
چبح همذاس ػجبسر  ++cسا هيوٌذ .ايي ػجبسر سجت ديصافضايص  cضذُ اسز ،اص ايٌشٍ همذاس آى افضايص
يبفشِ ٍ سذس همذاس ػذيذ يؼٌي  6چبح هيضَد .خظ  23هؼذداً همذاس  cسا ثِ ًوبيص دس هيآٍسد سب ًطبى
دّذ وِ همذاس ٌَّ cص دس اص اػشاي خظ  22ثشاثش  6اسز.
ػولگشّبي سخػيع سيبضي ٍ ػولگشّبي افضايٌذُ ٍ وبٌّذُ هيسَاًٌذ ػجبسار ثشًبهًَِيسي سا سبدُسش
وٌٌذ .سِ ػجبسر سخػيػي دس ثشًبهِ 4-17
;passes = passes + 1
;failures = failures + 1
;studentCounter = studentCounter + 1

عبارات كنترلي:بخش_______________ 1
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سا هيسَاى ثب اسشفبدُ اص ػولگشّبي سخػيػي ثػَسر صيش ّن ًَضز
;passes += 1
;failures += 1
;student += 1

ثب ػولگشّبي ديصافضايطي ثػَسر صيش
;++passes
;++failures
;++studentCounter

ثب ػولگشّبي دسافضايطي ثػَسر صيش ًَضز
passes++
;failures++
;studentCounter++

خطبي ثرًبهًَِيسي

هجبدسر ثِ اسشفبدُ اص ػولگش افضايٌذُ يب وبٌّذُ ثش سٍي ػجبسسي ثؼض ًبم يه هشغيشّ ،وبًٌذ

)++(x + 1

خغبي ًحَي خَاّذ ثَد.

ػذٍل ضىل ً 4-22وبيطي اص سمذم ٍ اسسجبط ػولگشّبي هغشح ضذُ سب ثذييػب سا ػشضِ وشدُ اسز.
ًوبيص ػولگشّب ثب سمذم آًْب اص ثبال ثِ دبييي اسز .سشَى دٍم سَغيف وٌٌذُ اسسجبط ػولگشّب دس ّش سغح
سمذم اسز .دلز وٌيذ وِ ػولگش ضشعي )  ، ( ?:ػولگش غيشثبيٌشي دسافضايطي )  ، ( ++دسوبّطي ) ( - -

 ،ػوغ )  ، ( +سفشيك )  ٍ ، ( -ػولگشّبي =  %= ٍ /= ، *= ، += ،اص چخ ثِ ساسز اسصضيبثي هيضًَذ.
هبثمي ػولگشّبي ػذٍل ضىل  4-22اص ساسز ثِ چخ هيثبضٌذ .سشَى سَم اسبهي ػولگشّب سا ًطبى
هيدّذ.
ػولگر

ًَع

ارتجبط
)(

چپ ثِ راست

پراًتس

)(> ++ -- static_cast< type

چپ ثِ راست

غيرثبيٌري

++ -- + -

راست ثِ چپ

غيرثبيٌري

* / %

چپ ثِ راست

تؼذدي

+ -

چپ ثِ راست

افسايٌذُ مبٌّذُ

<<

چپ ثِ راست

درج/استخراج

=> > =< <

چپ ثِ راست

راثطِاي

=! ==

چپ ثِ راست

ثراثري

?:

راست ثِ چپ

ضرطي

== += -= *= /= %

راست ثِ چپ

تخصيصي

>>

ضنل | 4-22تقذم ٍ راثطِ ػولگرّبي هطرح ضذُ تب ايي هرحلِ.
 4-13هجحث آهَزضي هٌْذسي ًرمافسار :ضٌبسبيي صفبت مالس در سيستن ATM
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دس ثخص  3-11اٍليي هشحلِ اص عشاحي ضيگشا ) (OODسا ثشاي سيسشن  ATMاًؼبم دادين .سحليل
هسشٌذ ًيبصّب ٍ ضٌبسبيي والسّبي هَسد ًيبص دس ديبدُسبصي سيسشنّ .وچٌيي اسبهي ٍ ولوبر وليذي
هَػَد دس هسشٌذ ًيبصّب سا هطخع ٍ والسّب سا هؼضا وشدُ ٍ ًمطي وِ ّش يه دس سيسشن  ATMثبصي
هيوٌٌذ سا ضٌبسبيي وشدين .سذس والسّب ٍ سٍاثظ آًْب سا سَسظ ديبگشام والس  UMLهذلسبصي
وشدين (ضىل  .)3-23والس ّب داساي غفبر (دادُ) ٍ ػوليبر (سفشبس) ّسشٌذ .غفبر والس دس ثشًبهِّبي
 C++ثؼٌَاى ػضَّبي دادُ ٍ ػوليبر والس سَسظ سَاثغ ػضَ ديبدُسبصي هيضًَذ .دس ايي ثخص ،ثِ
سؼييي ثشخي اص غفبر هَسد ًيبص دس سيسشن  ATMهيدشداصين .دس فػل دٌؼن ،ثشسسي هيوٌين چگًَِ ايي
غفبر دس سؼييي ٍضؼيز يه ضي ًمص داسًذ .دس فػل ضطن ،ثِ سؼييي ػوليبر والسّب خَاّين دشداخز.
ضٌبسبيي صفبت

ثِ غفبر ثشخي اص ضيّب دس ػْبى ٍالؼي سَػِ وٌيذّ :ش فشدي داساي لذٍ ،صى ثَدُ ٍ هيسَاًذ
چخدسز ،ساسزدسز يب لبدس ثِ ًَضشي ثب ّش دٍ دسز ثبضذ .غفبر يه ساديَ ضبهل سٌظين ايسشگبُ،
سٌظين غذا ٍ سٌظيوبر  AMيب  FMاسز .غفبر يه اسَهجيل ضبهل دٍس هَسَس ،حؼن هخضى سَخز ٍ
ًَع ػؼجِدًذُ اسز .غفبر يه وبهذيَسش ضخػي ضبهل سبصًذُ آى (ّوبًٌذ  Apple ،Sun ،Dellيب ،)IBM
ًَع غفحِ ًوبيص (هظالً  LCDيب  ،)CRTهيضاى حبفظِ اغلي ٍ سبيض ديسه سخز اسز.
هيسَاًين غفبر ثسيبس صيبدي ثشاي والسّب سا دس سيسشن ثب دلز دس ولوبر سَغيفوٌٌذُ ٍ ػجبسار
هَػَد دس هسشٌذ ًيبصّب ديذا وٌين .ثشاي ّش غفشي وِ ًمطي دس سيسشن ثبصي هيوٌذ يه غفز ايؼبد وشدُ
ٍ آى سا ثِ يه يب چٌذ والس ضٌبسبيي ضذُ دس ثخص  3-11سخػيع هيدّينّ .وچٌيي غفبر سا ثشاي
ًوبيص دادُّبي اضبفي وِ هوىي اسز والس ًيبص داضشِ ثبضذ يب دادُّبي وِ هيسَاًٌذ فشآيٌذ عشاحي سا
هطخعسش سبصًذ ،ايؼبد هيوٌين.
دس ػذٍل ضىل  4-23ولوبر ٍ ػجبسر ثذسز آهذُ اص هسشٌذ ًيبصّب سا وِ سَغيفوٌٌذُ والس
ّسشٌذ ،ليسز ضذُاًذ .سشسيت دسشيبثي ثِ ايي والس ثش اسبس ظبّش ضذى آًْب دس هسشٌذ ًيبصّب اسز.
مالس

ملوبت ٍ جوالت تَصيفي

ATM

سبييذ َّيز وبسثش

BalanceInquiry

ضوبسُ حسبة

Withdrawl

ضوبسُ حسبة
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هَػَدي
Deposit

ضوبسُ حسبة
هَػَدي

BankDatabase

=ولوِ يب ػولِ سَغيفوٌٌذُ ٍػَد ًذاسد<

Account

ضوبسُ حسبة
PIN

هبًذُ حسبة
Screen

=ولوِ يب ػولِ سَغيفوٌٌذُ ٍػَد ًذاسد<.

keypad

=ولوِ يب ػولِ سَغيفوٌٌذُ ٍػَد ًذاسد<.

CashDispenser

ّش سٍص ثب  500ػذد اسىٌبس  20دالسي ضشٍع ثىبس هيوٌذ.

DepositeSlot

=ولوِ يب ػولِ سَغيفوٌٌذُ ٍػَد ًذاسد<.

ضنل  | 4-23ملوبت ٍ ػجبرات تَصيفمٌٌذُ از هستٌذ ًيبزّبي .ATM

ػذٍل  4-23هب سا ثِ سوز ايؼبد يه غفز والس  ATMسَق هيدّذ .والس  ATMهسئَل
ًگْذاسي اعالػبسي دس اسسجبط ثب ٍضؼيز  ATMاسز .ػجبسر «سبييذ َّيز وبسثش» سَغيفوٌٌذُ ٍضؼيشي
اص  ATMاسز (دس ثخص 5-11ثِ هؼشفي ٍضؼيزّب خَاّين دشداخز) ،اص ايٌشٍ  userAuthenticatedسا
ثؼٌَاى يه غفز ثَلي دس ًظش گشفشِاين (غفشي وِ داساي يه همذاس  trueيب  fasleاسز)ًَ .ع Boolean

دس  UMLهؼبدل ًَع  boolدس صثبى  C++اسز .ايي غفز ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ آيب  ATMثب هَفميز
َّيز وبسثش ػبسي سا سبييذ وشدُ اسز يب خيش ،ثشاي ايٌىِ سيسشن ثِ وبسثش اػبصُ اًؼبم سشاوٌص ٍ دسششسي
ثِ اعالػبر حسبة سا فشاّن آٍسد ثبيسشي اثشذا  userAuthenticatedثشاثش  trueثبضذ .ايي غفز دس حفظ
اهٌيز دادُّب دس سيسشن ًمص هْوي ايفب هيوٌذ.
والسّبي  Deposit ٍ Withdrawal ،BalanceInquiryيه غفز سا ثِ اضششان هيگزاسًذّ .ش
سشاوٌطي هسشلضم يه «ضوبسُحسبة» اسز وِ هشٌبظش ثب حسبة وبسثشي اسز وِ سشاوٌص سا اًؼبم هيدّذ.
يه غفز غحيح  accountNumberثِ ّش والس سشاوٌص ثشاي ضٌبسبيي حسبة اّذا هيوٌين.
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ولوبر ٍ ػوالر سَغيفي دس هسشٌذ ًيبصّب ديطٌْبد ثشخي اص غفبر هشفبٍر ٍ هَسد ًيبص ثشاي ّش
والس سشوٌص سا هيوٌٌ ذ .هسشٌذ ًيبصّب ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ ثشاي ثشداضز دَل ًمذ يب
سذشدُگزاسي ،ثبيذ وبسثش يه «همذاس» هطخع اص دَل سا ثشاي ثشداضز يب سذشدُگزاسي هطخع وٌذ .اص
ايٌشٍ ،ثِ والسّبي  Deposit ٍ Withedrawalيه غفز ثٌبم  amountسخػيع هيدّين سب همذاس
هطخع ضذُ اص سَي وبسثش سا دس خَد رخيشُ سبصد .هيضاى دَل هشسجظ ثب ثشداضز دَل ٍ سذشدُگزاسي،
سؼشيفوٌٌذُ هطخػِ ايي سشاوٌصّب اسز وِ سيسشن ًيبصهٌذ آًْب هيثبضذ .والس

BalanceInquiry

ًيبصي ثِ دادُّبي اضبفي ثشاي اًؼبم ٍظيفِ خَد ًذاسد .سٌْب ًيبص ايي والس يه ضوبسُحسبة اسز سب
ثشاسبس آى هَػَدي حسبة سا ثبصيبثي وٌذ.
والس  Accountداساي چٌذيي غفز اسز .هسشٌذ ًيبصّب هطخع هيوٌذ وِ ّش حسبة ثبًىي داساي
يه «ضوبسُحسبة» ٍ " "PINاسز ،وِ سيسشن ثب اسشفبدُ اص آى هجبدسر ثِ ضٌبسبيي حسبة ٍ َّيز
وبسثشاى هيوٌذ .ثِ والس  Accountدٍ غفز غحيح سخػيع دادُاين.accoutnNumber ٍ PIN :
ّوچٌيي هسشٌذ ًيبصّب سػشيح هيوٌذ وِ ّش حسبثي هجبدسر ثِ ًگْذاسي «هَػَدي» اص هيضاى دَلي وِ دس
حسبة ٍػَد داسد ٍ همذاس دَلي وِ وبسثش ثؼٌَاى سذشدُ دس دبوز ٍاسد سيسشن ٍ ATMاسد وشدُ ٍلي ٌَّص
سَسظ هبهَس ثبًه سبييذ ًطذُ ٍ چهّبيي وِ ٍاسد حسبة ًطذُاًذ ،هيوٌذ .ثب ايي ّوِ ،ثبيذ حسبة،
هيضاى هَػَدي وِ وبسثش سذشدُگزاسي وشدُ اسز سا طجز وٌذ .ثٌبثش ايي ،سػوين گشفشِاين وِ يه حسبة
ثبيذ لبدس ثِ ًوبيص هيضاى هَػَدي ثب اسشفبدُ اص دٍ غفز  UMLاص ًَع  Doubleثبضذ:
 .totalBalance ٍ availableBalanceغفز  availableBalanceسؼيييوٌٌذُ هيضاى دَلي اسز وِ
وبسثش هيسَاًذ ثػَسر ًمذ اص حسبة خَد ثشداضز وٌذ .غفز  totalBalanceثِ ول هَػَدي اضبسُ
داسد وِ ضبهل سذشدُگزاسي ًيض هيضَد .ثشاي هظبل ،فشؼ وٌيذ يه وبسثش  ATMهجلغ  50.00دالس دس
يه حسبة خبلي سذشدُگزاسي وشدُ اسز .دس ايٌحبلز غفز  totalBalanceثِ  50.00دالس افضايص
هييبثذ سب هيضاى سذشدُ طجز گشدد ،اهب همذاس غفز ٌَّ availableBalanceص دس غفش دالس ثبلي هيهبًذ.
والس  CashDispenserداساي يه غفز اسز .هسشٌذ ًيبصّب هطخع هيوٌذ وِ سحَيلداس
خَدوبس «ّش سٍص وبس خَد سا ثب  500لغؼِ اسىٌبس  20دالسي ضشٍع هيوٌذ ».ايي سحَيلداس ثبيذ هشالت
سؼذاد اسىٌبس ّب هَػَد ثبضذ سب ثشَاًذ سؼييي وٌذ وِ آيب ثِ هيضاى وبفي اسىٌبس ثشاي دشداخز ثِ سمبضبي
غَسر گشفشِ دس اخشيبس داسد يب خيش .ثِ والس  CashDispenserيه غفز غحيح ثِ ًبم
سخػيع هيدّين .وِ دس اثشذاي وبس ثب  500سٌظين ضذُ اسز.

count
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دس ثشًبهِ ّبي ٍالؼي ّيچ سضويٌي ٍػَد ًذاسد وِ هسشٌذ ًيبصّب ثِ لذس وبفي غٌي ،دليك ٍ گَيب ثشاي
عشاحبى سيسشنّبي ضيگشا ثبضذ سب آًْب ّن ثشَاًٌذ سوبم غفبر يب حشي سوبم والسّب سا سؼييي وٌٌذً .يبص ثِ
والسّب ،غفبر ٍ سفشبسّبي اضبفي دس فشآيٌذ عشاحي خَد سا آضىبس هيوٌٌذّ .وبًغَسي وِ دس ايي
هجحض آهَصضي ديص هيسٍين ،هجبدسر ثِ افضٍدى ،اغالح ٍ حزف اعالػبسي دس اسسجبط ثب والسّب دس
سيسشن خَد خَاّين وشد.
هذل مردى صفبت

دس ديبگشام والس ضىل  4-24ثشخي اص غفبر والسّبي هَػَد دس سيسشن  ATMثِ ًوبيص
دسآهذُاًذ .ػذٍل ضىل  4-23دس ضٌبسبيي ايي غفبر ثِ هب ووه وشدُ اسز .ثشاي سبدگي وبس ،ضىل
ً 4-24وبيطگش ٍاثسشگي هَػَد هبثيي والسّب ًيسز وِ آًْب سا دس ضىل  3-23لجالً ػشضِ وشدُ ثَدين.
اص ثخصّبي لجل ثخبعش داسيذ وِ دس  ،UMLغفبر والس دس ثخص هيبًي ديبگشام والس لشاس دادُ
هي ضًَذً .بم ّش غفز ٍ ًَع آى سَسظ يه وَلي اص ّن ػذا ضذُ ٍ سذس دس ثشخي اص هَاسد يه ػالهز
سسبٍي ٍ همذاس اٍليِ ّن ثؼذ اص آًْب آٍسدُ هيضَد.
ثِ غفز  userAuthentiatedاص والس  ATMسَػِ وٌيذ:
userAuthenticated : Boolean = false

دس اػالى ايي غفز سِ ًَع دادُ دس اسسجبط ثب آى ٍػَد داسدً .بم غفز  userAuthenticatedاسز.
ًَع غفز  Booleanاسز .دس  ،C++يه غفز سا هيسَاى سَسظ يه ًَع ثٌيبديي ّوبًٌذ  int ،boolيب
 doubleيب يه ًَع والس ػشضِ وشد .دس ضىل  4-24اص ًَعّبي ثٌيبديي ثشاي غفبر اسشفبدُ وشدُاين.
ّوچٌيي همذاس اٍليِ غفز سا ّن هطخع وشدُاين .غفز  userAuthenticatedدس والس  ATMداساي
همذاس اٍليِ  falseاسز .ثِ ايي هؼٌي وِ سيسشن دس اثشذاي وبس وبسثش سا سبييذ ًويوٌذ .اگش غفشي داساي
همذاس اٍليِ هطخع ضذُاي ًجبضذ ،فمظ ًبم ٍ ًَع غفز ثِ ًوبيص دس هيآيٌذ .ثشاي هظبل غفز
 accountNumberاص والس  BalanceInquiryاص ًَع  Integerاسز وِ همذاس اٍليِ ّن ًذاسد چشا وِ
همذاس ايي غفز ػذدي اسز وِ ٌَّص اص آى اعالػي ًذاسين .ايي ػذد دس صهبى اػشاي ثشًبهِ ٍ ثشاسبس
ضوبسُ حسبة ٍاسد ضذُ سَسظ وبسثش ػبسي  ATMسؼييي هيضَد.
ضنل  | 4-24مالسّب ّوراُ ثب صفبت.

ضىل  4-24حبٍي غفبسي ثشاي والسّبي ً DepositSlot ٍ Keypad ،Screenيسز .ايي اػضاء
ػضء وبهذًَز ّبي هْن دس سيسشن ّسشٌذ وِ ٌَّص عشاحي هب لبدس ثِ سؼييي غفبر آًْب ًطذُ اسز .ثب ايي
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ٍػَد دس اداهِ سًٍذ عشاحي يب ثِ ٌّگبم ديبدُسبصي ايي والسّب دس  C++هيسَاى ثِ ثشسسي آًْب دشداخز.
چٌيي حبلشي دس فشآيٌذ هٌْذسي ًشمافضاس وبهالً عجيؼي اسز.
هٌْذسي ًرمافسار

دس هشاحل اٍليِ فشآيٌذ عشاحي ،ثشخي اص والسّب فبلذ غفبر (ٍ ػوليبر) ّسشٌذ .ثب ايي ٍػَد ،چٌيي
والسّبيي ًجبيذ اص ًظش دٍس ًگِ داضشِ ضًَذ ،چشا وِ ايي غفبر (ٍ ػوليبر) هيسَاًٌذ خَد سا دس هشاحل ثؼذي
عشاحي ٍ ديبدُسبصي ًطبى دٌّذ.

ّوچٌيي سَػِ وٌيذ وِ دس ضىل  4-24غفشي ثشاي والس  BankDatabaseدس ًظش گشفشِ ًطذُ
اسز .اص فػل سَم ثخبعش داسيذ وِ دس  ،C++غفبر سا هيسَاى ثب ًَعّبي ثٌيبديي يب ًَعّبي والس
ػشضِ وشد .چَى دس هذل وشدى ديبگشامّبي والس ايي ضىل سػوين ثش اسشفبدُ اص ًَعّبي ثٌيبديي ثشاي
غفبر گشفشِ اين ،ايي والس فؼالً غفشي ًذاسد .هذل وشدى غفز اص ًَع والس ثسيبس ٍاضح ثَدُ ٍ ّوبًٌذ
يه ساثغِ (دس ػول يه سشويت) هبثيي والس ثب غفز اسز .ثشاي هظبل ،ديبگشام والس دس ضىل 3-23
ًطبى هيدّذ وِ والس  BankDatabaseدس يه ساثغِ سشويجي ثب غفش يب چٌذ ضي  Accountضشوز
داسد .اص ايي سشويت ،هيسَاًين سؼييي وٌين وِ ثِ ٌّگبم ديبدُسبصي سيسشن  ATMدس  ،C++هلضم ثِ ايؼبد
غفشي اص والس ّ BankDatabaseسشين وِ غفش يب ثيطشش ضي  Acountدس خَد ًگْذاسي وٌذ .ثِ ّويي
سشسيت ثب والسّبي  DepositSlot ٍ CashDispenser ،Keypad ،Screenسفشبس هيوٌين .هذل وشدى
ايي غفبر هجشٌي ثش سشويت هيسَاًذ سجت افضًٍگي دس ضىل 4-24ضَد ،چشا وِ سشويتّبي هذل ضذُ دس
ضىل  3-23ثش ايي ٍالؼيز سبويذ داسًذ وِ دبيگبُ دادُ حبٍي اعالػبسي دس اسسجبط ثب غفش يب ثيطشش حسبة
ثَدُ ٍ  ATMهشوت اص غفحًِوبيص،غفحِوليذ ،دشداخزوٌٌذُدَل ٍ ضىبفسذشدُگزاسي اسز .هؼوَالً
عشاحبى ًشمافضاسي چٌيي سٍاثظ وبهل /ثخص سا ثػَسر سشويجي ثؼبي غفبر هذلسبصي هيوٌٌذ.
ديبگشام والس دس ضىل  4-24سبخشبس دبيِاي هذل هب سا ًطبى هيدّذ ،اهب وبهل ًيسز .دس ثخص 5-11
هجبدسر ثِ ضٌبسبيي ٍضؼيز ٍ فؼبليز ضيّب دس هذل وشدُ ٍ دس ثخص  6-22ثِ ثشسسي ػوليبسي وِ ضيّب
اًؼبم هيدٌّذ هيدشدصاين.
توريٌبت خَدآزهبيي هجحث هٌْذسي ًرمافسار
 4-1ػوَهبً ضٌبسبيي غفبر والسّب دس سيسشن ثب سحليل ____دس هسشٌذ ًيبصّب غَسر هيگيشد.
 )aاسبهي ٍ ػوالر
 )bولوبر ٍ ػوالر سَغيفي
 )cافؼبل

عبارات كنترلي:بخش_______________ 1
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ّ )dوِ گضيٌِّبي فَق
 4-2وذاهيه اص هَاسد صيش ًطبًذٌّذُ غفشي اص يه َّاديوب ًيسشٌذ؟
 )aعَل
 )bعَل ثبل َّاديوب
 )cدشٍاص
 )dسؼذاد غٌذليّب
 4-3ثِ سَضيح هفَْم اػالى غفز والس  CashDispenserدس ديبگشام والس ضىل  4-24ثذشداصيذ:
count : Integer = 500

پبسخ خَدآزهبيي هجحث آهَزضي هٌْذسي ًرمافسار
.b 4-1
 .c 4-2دشٍاص يه ػول يب سفشبس دس َّاديوب اسز ٍ ًطبًذٌّذُ غفز ًويثبضذ.
 4-3ثِ ايي هؼٌي اسز وِ  countاص ًَع  Integerثَدُ ٍ همذاس اٍليِ آى  500هيثبضذ .ايي غفز سؼذاد اسىٌبسّبي
وِ ّش سٍص دس  CashDispenserلشاس دادُ هيضَد سا وٌششل هيوٌذ.

خَدآزهبيي
 4-1ػبّبي خبلي سا دس ػجبسار صيش ثب ولوبر هٌبست دش وٌيذ.
 )aسوبم ثشًبهِّب دس سِ ًَع ػجبسر وٌششليًَ ................. ٍ .................... ،.................... :ضشِ ضًَذ.
 )bػجبسر اًشخبة  .....................دس غَسر ثشلشاس ثَدى ضشط ػولي سا ثِ اػشا دسآٍسدُ ٍ دس غَسر ثشلشاس ًجَدى
ػول ديگشي سا ثِ اػشا دس هيآٍسد.
 )cسىشاس هؼوَػِاي اص دسشَسالؼولّب ثِ دفؼبر هطخع ،سىشاس ً ................بهيذُ هيضَد.
 )dصهبًيىِ اص ّوبى اثشذا سؼذاد سىشاس ػجبسر هطخع ًجبضذ ،يه همذاس  ....................هيسَاًذ ثِ وبس گشفشِ ضذُ ٍ
ثِ سىشاس خبسوِ دّذ.
 )eهطخع وشدى سشسيت اػشاي ػجبسر دس يه ثشًبهِ وبهذيَسشي ................. ،ثشًبهِ ًبهيذُ هيضَد.
 ....................... )fيه صثبى هػٌَػي ٍ فشهبل اسز وِ ثِ ثشًبهًَِيسبى دس ايؼبد الگَسيشنّب ووه هيوٌذ.
 ...................... )gسَسظ صثبى  C++ثِ هٌظَس ديبدُ سبصي ٍيژگيّبي هشفبٍسيً ،ظيش ػجبسسْبي وٌششل ،سصسٍ ضذُاًذ.
 )hػجبسر اًشخبثي  ....................ػجبسر چٌذ اًشخبثي ًبهيذُ هيضَد چشا وِ اص هيبى هَاسد هشفبٍر اًشخبة خَد سا
اًؼبم هيدّذ.
 4-2چْبس ػجبسر هشفبٍر  C++ثٌَيسيذ وِ  1سا ثِ هشغيش  xاص ًَع غحيح اضبفِ وٌذ.
 4-3ػجبسر يب هؼوَػِاي اص ػجبسار سا ثشاي اًؼبم هَاسد خَاسشِ ضذُ صيش ثٌَيسيذ:
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 )aسخػيع همذاس  y ٍ xثِ  ٍ zسذس افضايص  xثِ هيضاى يه ٍاحذ دس اص اًؼبم هحبسجبر .فمظ ثب اسشفبدُ اص يه
ػجبسر.
 )bثضسگشش ثَدى همذاس هشغيش  countسا اص  10ثشسسي وٌيذ .اگش چٌيي ثبضذ ،ػجبسر

""Count is greater than 10

چبح گشدد.
 (cهشغيش  xسا اص  1ون وٌيذ .سذس آًشا اص هشغيش  totalسفشيك ًوبئيذ .فمظ اص يه ػجبسر اسشفبدُ وٌيذ.
 4-4يه ػجبسر  C++ثشاي اًؼبم هَاسد خَاسشِ ضذُ صيش ثٌَيسيذ:
 )aاػالى هشغيشّبي  x ٍ sumاص ًَع .int
 )bسخػيع  1ثِ هشغيش .x
 )cسخػيع  0ثِ هشغيش .sum
 )dهحبسجِ هؼوَع هشغيشّبي  ٍ sum ٍ xسخػيع ًشيؼِ ثِ هشغيش .sum
 )eچبح ػجبسر ” “The sum is:وِ ثذًجبل آى همذاس هشغيش  sumآهذُ ثبضذ.
 4-5ثب سشويت ػجبسار ًَضشِ ضذُ دس سوشيي  4-4آًشا ثِ فشم ثشًبهِاي دس آٍسيذ وِ هؼوَع اػذاد اص  10سب  1سا
هحبسجِ ٍ چبح وٌذ .اص يه ػجبسر  whileثشاي ايؼبد حلمِ اسشفبدُ وٌيذ .صهبًيىِ همذاس هشغيش  xثِ  11سسيذ ،حلمِ
دبيبى دزيشد.
 4-6همذاس ّش هشغيش سا دس اص ّش هحبسجِ سؼييي وٌيذ .فشؼ وٌيذ سوبم هشغيشّب دس اثشذاي وبس همذاس  5داسًذ.
product *= x++; (a
quotient /= ++x; (b

 4-7ػجبساسي دس  C++ثٌَيسيذ وِ هَاسد خَاسشِ ضذُ صيش سا اًؼبم دٌّذ.
ٍ )aاسد وشدى هشغيش غحيح  xثب .>> ٍ cin
ٍ )bاسد وشدى هشغيش غحيح  yثب .>> ٍ cin
 )cهمذاسدّي هشغيش غحيح  iثب .1
 )dهمذاسدّي هشغيش غحيح  powerثب.1
 )eضشة هشغيش  powerدس  ٍ xسخػيع ًشيؼِ ثِ .power
 )fدس افضايطي وشدى هشغيش  iثِ هيضاى ٍ 1احذ.
 )gسؼييي ايٌىِ آيب  iوَچىشش يب هسبٍي  yاسز يب خيش.
 )hچبح هشغيش غحيح  powerثب .>> ٍ cin
 4-8ثشًبهِاي دس  C++ثٌَيسيذ وِ اص ػجبسر سوشيي  4-7اسشفبدُ وشدُ ٍ  xسا ثِ سَاى
حلمِ سىشاس  whileاسشفبدُ وٌذ.
 4-9خغب يب خغبّبي هَػَد دس ػجبسار صيش سا سطخيع دادُ ٍ اغالح وٌيذ.

)a
)while (c <= 5
{

y

ثشسبًذ .ايي ثشًبهِ ثبيذ اص
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product *= c;
c++;

)b

cin<< value

(c
if (gender == 1)
cout<<"Woman"<<endl;
else;
cout<<"Man"<<endl;

 ػجبسر صيش چِ اضشجبّي ٍػَد داسد؟while  دس حلمِ سىشاس4-10

while( z>= 0)
sum +=z;

پبسخ خَدآزهبيي
. سيگٌبل يب دشچن،) هشالجشيd .ُ) هطخع ضذُ يب سؼشيف ضذc .if..else )b . سىشاس، اًشخبة،) سَاليa 4-1
.switch )h .) ولوبر وليذيg .) ضجِوذf .) وٌششلe
4-2

x = x + 1;
x += 1;
++x;
x++;

4-3
)a

z = x++ + y;
if (count > 10)
cout<<"Count is greater than 10"<<endl;
total -= --x;

)b

)c
4-4

int sum;int x;
x = 1;
sum = 0;
sum += x  يبsum = sum + x;
cout<<“The sum is:” <<Sum << endl;

)a
)b
)c
)d
)e
4-5

// Exercise 4.5 Solution: ex04_05.cpp
// Calculate the sum of the integers from 1 to 10.
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

1بخش:عبارات كنترلي
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int main()
{
int sum; // stores sum of integers 1 to 10
int x; // counter
x = 1; // count from 1
sum = 0; // initialize sum
while ( x <= 10 ) // loop 10 times
{
sum += x; // add x to sum
x++; // increment x
} // end while
cout << "The sum is: " << sum << endl;
return 0; // indicate successful termination
} // end main

4-6
product = 25, x = 6; )a
// Exercise 4.6 Solution: ex04_06.cpp
// Calculate the value of product and quotient.
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

quotient = 0, x = 6; )b

int main()
{
int x = 5;
int product = 5;
int quotient = 5;
// part
product
cout <<
cout <<

a
*= x++; // part a statement
"Value of product after calculation: " << product << endl;
"Value of x after calculation: " << x << endl << endl;

// part b
x = 5; // reset value of x
quotient /= ++x; // part b statement
cout << "Value of quotient after calculation: " << quotient << endl;
cout << "Value of x after calculation: " << x << endl << endl;
return 0; // indicate successful termination
} // end main

4-7
a) cin >>x;
b) cin >>y;
c) i = 1;
d) power = 1;
e) power *=x ; or power = power * x ;
f) i++;
g) if (i<=y)
h) count << power << endl;

187فصل چهارم
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// Exercise 4.8 Solution: ex04_08.cpp
// Raise x to the y power.
#include <iostream>
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
int main()
{
int x; // base
int y; // exponent
int i; // counts from 1 to y
int power; // used to calculate x raised to power y
i = 1; // initialize i to begin counting from 1
power = 1; // initialize power
cout << "Enter base as an integer: ";
cin >> x; // input base

// prompt for base

cout << "Enter exponent as an integer: "; // prompt for exponent
cin >> y; // input exponent
// count from 1 to y and multiply power by x each time
while ( i <= y )
{
power *= x;
i++;
} // end while
cout << power << endl; // display result
return 0; // indicate successful termination
} // end main

4-9
. اسزwhile ًِ فبلذ ثشاوز ساسز (}) دس ثذ:) خغبa
C++;  افضٍدى ثشاوز ساسز دس اص ػجبسر: اغالح
. اسشفبدُ اص ػولگش دسع ثؼبي ػولگش اسشخشاع:) خغبb

.>> ِ سغييش << ث:اغالح
. ػجبسر خشٍػي دٍم ّويطِ اػشا خَاّذ ضذ. يه خغبي هٌغمي اسزelse  سيوىَلي دس اص:) خغبc
.else  حزف سيوىَلي دس اص:اغالح
) دس ثذٍ اهشz >= 0( ِ اص ايٌشٍ اگش ضشط سىشاس حلم. سغييش ًويوٌذwhile ِ ّشگض دس حلمz  همذاس هشغيش4-01
 وبّص يبثذ سبz  ثبيسشي, ثشاي اػشٌبة اصحلمِ ثيًْبيز. يه حلمِ ثيًْبيز ثَػَد خَاّذ آهذ,)true( ثشلشاس ثبضذ
.سشاًؼبم اص غفش ووشش ضَد

توريٌبت

1بخش:عبارات كنترلي
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: خغب يب خغبّبي هَػَد دس ػجبسر صيش سا سطخيع دادُ ٍ اغالح وٌيذ4-11

a) if (age >= 65);
cout << "Age is greater than or equal to 65" << endl;
else
cout << "Age is less than to 65 << endl;"
b) if ( age >= 65);
cout << "Age is greater than or equal to 65" << endl;
else;
cout << "Age is less than to 65" << endl";
c) int x = 1, total;
while ( x <= 10)
{
total +=x;
x++;
}
d) while ( x <= 100 )
total += x;
x++;
e) while ( y > 0 )
{
cout << y << endl;
y++;
}

// Exercise 4.12: ex04_12.cpp
// What does this program print?
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;

 ثشًبهِ صيش چِ ػجبسسي سا چبح هيوٌذ؟4-12

int main()
{
int y; // declare y
int x = 1; // initialize x
int total = 0; // initialize total
while ( x <= 10 ) // loop 10 times
{
y = x * x; // perform calculation
cout << y << endl; // output result
total += y; // add y to total
x++; // increment counter x
} // end while
cout << "Total is " << total << endl; // display result
return 0; // indicate successful termination
} // end main

: ّر يل از هراحل زير را اًجبم دّيذ4-16  تب4-13 ثراي توريٌبت

.ِ) خَاًذى غَسر هسئلa
.) فشهَلِ وشدى الگَسيشن ثب ضجِ وذ ٍ هشحلِ اغالح گبم ثِ گبم اص ثبال ثِ دبيييb

. C++) ًَضشي ثشًبهِ ثِ صثبىc

عبارات كنترلي:بخش_______________ 1
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 )dسسز خغب يبثي ٍ اػشاي ثشًبهِ.
 4-13ساًٌذُگبى ػاللِهٌذ ثِ داًسشي هسبفز عي ضذُ سَسظ اسَهجيل خَد ّسشٌذ .ساًٌذُاي هجبدسر ثِ طجز سؼذاد
دفؼبر سَخزگيشي ,هيضاى سَخز ٍ هسبفز ديوَدُ ضذُ هيوٌذ .ثشًبهِاي دس  C++ثٌَيسذ وِ ثب اسشفبدُ اص يه
حلمِ  whileهجبدسر ثِ دسيبفز هسبفز عي ضذُ ٍ سؼذاد گبلَىّبي صدُ ضذُ دس ّش ثبس سَخز گيشي وٌذ .ثشًبهِ
ثبيذ هسبفز عي ضذُ (هبيل عي ضذُ) ثش حست ّش گبلَى سا هحبسجِ وشدُ ٍ ثٌوبيص دس آٍسد .خشٍػي ثشًبهِ
هيسَاًذ ضجيِ ػجبسار صيش ثبضذ.
Enter the miles used(-1 to quit):287
Enter gallons:13
MPG this tankful:22.076923
Total MPG:2.0769923
Enter the miles used(-1 to quit):200
Enter gallons:10
MPG this tankful:20.000000
Total MPG:21.173913
Enter the miles used(-1 to quit):-1
)(MPG: Miles Per Gallon

 4-14ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ اگش هطششي يه فشٍضگبُ ثيص اص هَػَدي خَد دس وبسر اػشجبسي سفبسش
دّذ ،هطخع گشدد .ثشاي ّش هطششي اعالػبر صيش هَػَد ّسشٌذ:
 -1ضوبسُ حسبة
 -2هيضاى هَػَدي دس اثشذاي هبُ
 -3هؼوَع سفبسضبر اص عشف هطششي دس ايي هبُ
 -4هؼوَع اػشجبسار ثىبس ثشدُ ضذُ سَسظ هطششي دس ايي هبُ.
 -5حذ اػشجبس
ثشًبهِ ثبيذ ّش وذاهيه اص هَاسد فَق سا دسيبفز ٍ اػشجبس ػذيذ هطششي سا هحبسجِ وٌذ (; هيضاى هَػَدي
 +سفبسضبر  -اػشجبس) ٍ هطخع ًوبيذ وِ آيب سفبسش هطششي ثيص اص اػشجبسش اسز يب خيش .دس غَسر
سفبسش ثيص اص حذ ديغبم

”limit exceeded

 “Creditچبح ضَد .خشٍػي ثشًبهِ هيسَاًذ ّوبًٌذ

ػجبسار صيش ثبضذ.
Enter account number(-1 to end):100
Enter beginning balance:5394.78
Enter total credits:500.00
Enter credit limit:5500.00
New balance is 5894.78
Account:100
Credit limit:5500.00
Balance:5894.78

 188
فصل چهارم

______________

عبارات كنترلي:بخش1
Credit Limit Exceeded
Enter account number(-1 to end):200
Enter beginning balance:1000.00
Enter total charges:123.45
Enter credit limit:1500.00
New balance is 802.45
Enter account number(-1 to end):300
Enter beginning balance:500.00
Enter total charges:274.73
Enter total credits:100.00
Enter credit limit:800.00
New balance is 674.73

 4-15يه ضشوز ثضسي ضيويبيي ثشاسبس وويسيَى ،حمَق فشٍضٌذگبى خَد سا دشداخز هيوٌذّ .ش فشٍضٌذُاي،
دس ّفشِ  200دالس ثِ ّوشاُ  9دسغذ اص فشٍش ّفشِ دسيبفز هيوٌذ .ثشاي هظبل ،فشٍضٌذُاي وِ  5000دالس دس ّفشِ
فشٍش داضشِ 200 ،دالس ثِ ّوشاُ  9دس غذ اص  5000دالس يب هؼوَع  650دالس دسيبفز هيوٌذ .ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ اص
يه ػجبسر  whileثشاي دسيبفز فشٍش ّفشگي ّش فشٍضٌذُ اسشفبدُ وشدُ ٍ دسيبفشي ٍي سا ثِ ًوبيص دس آٍسد .دس
ّش ثبس ،حمَق يه فشٍضٌذُ سا هحبسجِ ًوبيذ.
Enter sales in dollars(-1 to end):5000.00
Salary is:$650.00
Enter sales in dollars(-1 to end):6000.00
Salary is:$740.00
Enter sales in dollars(-1 to end):-1

 4-16ثشًبهِاي دس  C++ثٌَسيذ وِ ثب اسشفبدُ اص يه ػجبسر  whileحمَق دسيبفشي چٌذ وبسهٌذ سا هحبسجِ وٌذ.
ضشوز ثش اسبس  40سبػز وبس دس ّفشِ حمَق هسشمين دشداخز هيوٌذ ٍ اگش ثيص اص  40سبػز وبس غَسر
گشفشِ ثبضذً ،ػف آى صهبى ثِ حمَق  40سبػشي افضٍدُ هيضَد .ثشًبهِ اعالػبر ّش وبسهٌذ سا وِ ضبهل سبػز وبس
وشدُ دس ّفشِ ثَدُ ثِ ّوشاُ ًشخ دسشوضد سبػشي سا دسيبفز وشدُ ٍ حمَق ٍي سا هحبسجِ هيوٌذ .خشٍػي ثشًبهِ
هيسَاًذ ّوبًٌذ ػجبسار صيش ثبضذ.
Enter hours worked(-1 to end):39
Enter hourly rate of the worker($00.00):10.00
Salary is $390.00
Enter hours worked(-1 to end):40
Enter hourly rate of the worker($00.00):10.00
Salary is $400.00
Enter hours worked(-1 to end):41
Enter hourly rate of the worker($00.00):10.00
Salary is $415.00
Enter hours worked(-1 to end):-1

 4-17فشآيٌذ يبفشي ثضسگششيي ػذد اص ػولِ ثشًبهِّبي دشوبسثشد اسز .ثشاي هظبل ،ثشًبهِاي هيسَاًذ ثْششيي فشٍضٌذُ
سا ثش اسبس هيضاى فشٍش سؼييي وٌذ .وسي وِ ثيطششيي فشٍش سا داضشِ اسز ،ثِ ػٌَاى ثشًذُ اًشخبة هيضَد.
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ضجِوذي ًَضشِ ،سذس ثشًبهِ  C++آًشا ايؼبد وٌيذ وِ ثب اسشفبدُ اص ػجبسر  whileهجبدسر ثِ سؼييي ٍ چبح ثضسگششيي
ػذد اص ثيي  10ػذد ٍاسد ضذُ سَسظ وبسثش وٌذ .ثشًبهِ ثبيذ اص سِ هشغيش ثِ ضشح صيش اسشفبدُ ًوبيذ:
 :counterيه ضوبسًذُ ثشاي ضوبسش سب 10

 :numberػذد ػبسي ٍاسد ضذُ ثِ ثشًبهِ.
 :largestثضسگششيي ػذد دسيبفز ضذُ سب ثذيي ػب.
 4-18ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ ثب اسشفبدُ اص ػجبسر  whileالذام ثِ چبح همبديش ػذٍل صيش وٌذ:
1000*N
1000
2000
3000
4000
5000

100*N

10*N

N

100
200
300
400
500

10
20
20
40
50

1
2
3
4
5

 4-19ثب اسشفبدُ اص سٍش ثىبس سفشِ دس سوشيي  ،4-17دٍ ػذد ثضسي سا دس هيبى  10ػذد ديذا وٌيذ (ًىشِ :ثبيذ ّش ػذد
سا يه ثبس ٍاسد وٌيذ).
 4-20ثشًبهِ ثشسسي ًشبيغ آصهَى دس ضىلّبي  4-16الي  4-18فشؼ هيوٌذ وِ ّش همذاس ٍسٍدي وِ سَسظ وبسثش
ٍاسد هيضَد اگش ً 1جبضذ دس  2اسز .ثشًبهِ سا ثشاي اػشجبسسٌؼي ٍسٍديّب اغالح وٌيذ .اگش همذاس ٍاسد ضذُ  1يب

2

ًجبضذ ،حلمِ سب دسيبفز همذاس غحيح سىشاس ضَد.
 4-21ثشًبهِ صيش چِ ػجبسسي سا چبح هيوٌذ؟
// Exercise 4.21: ex04_21.cpp
?// What does this program print
>#include <iostream
;using std::cout
;using std::endl
)(int main
{
int count = 1; // initialize count
while ( count <= 10 ) // loop 10 times
{
// output line of text
;cout << ( count % 2 ? "****" : "++++++++" ) << endl
count++; // increment count
} // end while
return 0; // indicate successful termination
} // end main
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 ثشًبهِ صيش چِ ػجبسسي سا چبح هيوٌذ؟4-22
// Exercise 4.22: ex04_22.cpp
// What does this program print?
#include <iostream>
using std::cout;
using std::endl;
int main()
{
int row = 10; // initialize row
int column; // declare column
while ( row >= 1 ) // loop until row < 1
{
column = 1; // set column to 1 as iteration begins
while ( column <= 10 ) // loop 10 times
{
cout << ( row % 2 ? "<" : ">" ); // output
column++; // increment column
} // end inner while
row--; // decrement row
cout << endl; // begin new output line
} // end outer while
return 0; // indicate successful termination
} // end main

x ِ ٍ صهبًيى11  ثشاثشy ،9  ثشاثشx ِ خشٍػي ّش يه اص ػجبسار صيش سا ثب فشؼ صهبًيى.Danglin-Else  هطىل4-23

ُ سا ًبديذC++ ِ سَػِ وٌيذ وِ وبهذبيلش دًذاًِگزاسي هَػَد دس يه ثشًبه. اسز سا سؼييي وٌيذ9  ثشاثشy ٍ 11 ثشاثش
 لجلي دس ًظش هيگيشد هگش ايٌىِ ثب لشاس دادى ثشاوزّب }{ غيش ايي ساif  سا ثبelse  ّويطِ يهC++  وبهذبيلش.هيگيشد
 اص ايٌشٍ ايي هطىل، ثب ّن ّسشٌذelse ٍ if  ثشًبهًَِيس ًويسَاًذ هغوئي ثبضذ وِ وذام، دس ًگبُ اٍل.حىن وٌيذ
 دًذاًِگزاسي سا دس ايي ػجبسار اػوبل، ثشاي ايٌىِ حل هسئلِ ووي هطىلر ضَد. ضٌبخشِ هيضَدDangling-else
.ًىشدُاين
a)
if (x<10)
if (y>10)
cout << "*****"<<endl;
else
cout <<"#####"<<endl;
cout <<"$$$$$"<<endl;
b)
if (x<10)
{
if (y>10)
cout <<"*****"<<endl;
}
else
{
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;cout <<"#####"<<endl
;cout <<"$$$$$"<<endl
}

( 4-24هطىل  )Dangling-Elseوذ صيش سا ثشاي سَليذ خشٍػي ثِ ًوبيص دس آهذُ اغالح وٌيذ .اص دًذاًِگزاسي
هٌبست اسشفبدُ وٌيذّ .يچ سغييشي ثؼض اػوبل ثشاوز ًجبيذ دس وذ ثَػَد آٍسيذ.
;<< endl
;<< endl
;<< endl
;<< endl

 (aثب فشؼ ، y=8 ٍ x=5خشٍػي صيش سَليذ ضَد:

 (bثب فشؼ  ،y=8 ٍ x=5خشٍػي صيش سَليذ ضَد:
 (cثب فشؼ  ،y=8 ٍ x=5خشٍػي صيش سَليذ ضَد:

)if (y == 8
)if (x == 5
"@@@@@" << cout
else
"cout << "#####
"cout << "$$$$$
"&&&&&" << cout
@@@@@
$$$$$
&&&&&
@@@@@
@@@@@
&&&&&

 (dثب فشؼ  ،y=7 ٍ x=5خشٍػي صيش سَليذ ضَد:
#####
$$$$$
&&&&&

 4-25ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ سبيض يه ضلغ چْبسگَش سا دسيبفز ٍ يه چْبسگَش سَخبلي ثشاسبس آى سبيض اص
سشبسُّب )*( ٍ فبغلِّب چبح وٌذ .ثشًبهِ ثبيذ ثشاي سشسين چْبسگَشّبي ثب سبيض  1سب  20ػول وٌذ .ثشاي هظبل ،اگش
سبيض ٍ 5اسد ثشًبهِ ضَد ،ثبيسشي خشٍػي صيش چبح ضَد.
*****
*
*
*
*
*
*
*****

 4-26دبلٌذسٍم ،ػذد يب ػجبسسي اسز وِ خَاًذى آى اص ّش دٍ ػْز يىسبى اسز .ثشاي هظبل ،اػذاد دٌغ سلوي ٍ اص
ًَع غحيح صيش ّوگي دبلٌذسٍم ّسشٌذ .11611 ،45554 ،55555 ،12321 :ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ دٌغ سلن اص ًَع
غحيح دسيبفز وشدُ ٍ سؼييي وٌذ وِ آيب دبلٌذسٍم اسز يب خيش.
 4-27يه ػذد غحيح فمظ حبٍي غفشّب ٍ يهّب (يؼٌي ثبيٌشي) دسيبفز وشدُ ٍ هؼبدل ديسوبل آًشا چبح وٌيذ.
اص ػولگش ثبليوبًذُ ٍ سمسين ثشاي اًشخبة اسلبم ثبيٌشي اص سوز ساسز ثِ چخ اسشفبدُ وٌيذ (دس ّش ثبس يه سلن) .ثب
سَػِ ثِ ايٌىِ دس سيسشن ػذدي ديسوبل ،سوز ساسزسشيي سلن داساي اسصش هىبًي  ،1سلن ثؼذي داساي اسصش
هىبًي  ،10سذس  ،100سذس  ٍ 1000الي آخش اسز .دس سيسشن ػذدي ثبيٌشي ،سوز ساسزسشيي سلن داساي اسصش
هىبًي  ،1سلن ثؼذي داساي اسصش هىبًي  ،2سذس  ،4سذس  ٍ 8الي آخش اسز .اص ايٌشٍ ػذد ديسوبل  234هيسَاًذ
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ثػَسر  2*100 + 3*10 + 4*1سفسيش ضَد .هؼبدل ديسوبل ػذد ثبيٌشي  1101اسز وِ ثػَسر

1*1 + 0*2 + 1*4

 + 1*8يب  1 + 0 + 4 + 8يب  13اسز.
 4-28ثشًبهِ ثٌَيسيذ وِ الگَي صيش سا ثِ ًوبيص دس آٍسد .ثشًبهِ ثبيذ اص سِ ػجبسر خشٍػي اسشفبدُ وشدُ ثبضذ ،يىي
اص ػجبسار هيسَاًذ ثفشم صيش ثبضذ:

; "*" << cout
; ' ' << cout
; cout << endl

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

 4-29ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ سَاليّبيي اص  2سا ثػَسر  2,4,8,16,32,64الي آخش سَليذ وشدُ ٍ چبح ًوبيذ .حلمِ
ً whileجبيذ خبسوِ يبثذ (يؼٌي يه حلمِ ثيًْبيز ايؼبد وٌيذ) .ثشاي اًؼبم ايٌىبس ،وبفيسز دس ضشط ػجبسر while

ولوِ وليذي  trueسا لشاس دّيذ .ثب اًؼبم ايٌىبس چِ اسفبلي سخ خَاّذ داد؟
 4-30ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ ضؼبع يه دايشُ سا دسيبفز (اص ًَع  ٍ )doubleلغش ،هسبحز ٍ هحيظ آى سا هحبسجِ
وٌيذ .اص همذاس  3.14159ثشاي  اسشفبدُ وٌيذ.

 4-31دس ػجبسر صيش چِ اضشجبّي ٍػَد داسد؟ ػجبسر صيش سا ثِ ًحَي اغالح وٌيذ وِ خَاسشِ ثشًبهًَِيس سا
ثشآٍسدُ سبصد.

;)cout << ++(x+y

 4-32ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ همذاس  doubleغيشغفشخَاًذُ ٍ سؼييي وٌذ وِ ايي همبديش هيسَاًٌذ ًطبًذٌّذُ اضالع
يه هظلض ثبضٌذ يب خيش.
 4-33ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ همذاس غحيح غيشغفش خَاًذُ ٍ سؼييي وٌذ وِ ايي همبديش هيسَاًٌذ ًطبًذٌّذُ يه هظل
ساسز گَضِ ثبضٌذ يب خيش.
 4-34ضشوشي هيخَاّذ دادُّبي خَد سا اص عشيك خظ سلفي هٌشمل ًوبيذ .سوبم دادُّبي اًشمبلي اص چْبس سلن غحيح
سطىيل ضذُاًذ .ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ دادُّبي اًشمبلي ايي ضشوز سا ثػَسر وذ دسآٍسد .اثشذا ثشًبهِ يه ػذد چْبس
سلوي غحيح سا خَاًذُ ٍ سذس ثغشيك صيش آًشا وذگزاسي ًوبيذّ :ش سلن سا ثب ثبليوبًذُ سمسين ثش  10ػبيگضيي سبصد.
سذس هىبى سلن اٍل سا ثب سلن سَم ٍ سلن چْبسم سا ثب سلن دٍم ػَؼ وٌذ .دس دبيبى ػذد وذگزاسي ضذُ سا چبح
وٌذ .دس اداهِ ثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ ػذد وذگزاسي ضذُ سا دسيبفز ٍ آًشا وذگطبيي ًوبيذ.
 4-35فبوشَسيل  nػذد غحيح غيشهٌفي ثػَسر !ًَ nضشِ هيضَد ٍ ثػَسر صيش سؼشيف هيگشدد:
( ; nهمبديش ثضسگشش يب هسبٍي )1
ٍ

n! = n.(n - 1).(n - 2).....1
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(ثشاي n!= 1 )n = 0

ثشاي هظبل  5! = 5.4.3.2.1اسز وِ حبغل آى  120اسز.
 )aثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ يه همذاس غحيح غيشهٌفي سا دسيبفز (اص عشيك وبدس سجبدلي) ٍ فبوشَسيل آًشا هحبسجِ ٍ
چبح وٌذ.
 )bثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ همذاس طبثز سيبضي  eسا ثب اسشفبدُ اص فشهَل صيش سخويي ثضًذ:
1 1 1
  ...
!1! 2 ! 3

e  1

 )cثشًبهِاي ثٌَيسيذ وِ همذاس  exسا ثب اسشفبدُ اص فشهَل صيش هحبسجِ وٌذ:
x x2 x3


...
!1! 2 ! 3

ex  1

