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 هِهقذ 1-4
دسن وِ  سا ثِ عَس دليك حل وٌذ، ضشٍسي اسزاي  اص ًَضشي يه ثشًبهِ وِ ثشَاًذ هسئلِلجل 

الذام وٌين. ثِ ٌّگبم ًَضشي يه ثشًبهِ،  آىغحيحي اص هسئلِ داضشِ ثبضين ٍ ثَسيلِ يه عشاحي دليك ثِ 
هٌظَس ثْجَد لَاًيي ػولي سبخز ثشًبهِ ثسيبس هْن اسز.  ِبد وٌٌذُ ثشًبهِ ثايؼ ّبي سبصهبًذّي اًَاع ثلَن

يبفشِ ثحض خَاّين وشد.  سي سبخزًَي دس ايي فػل ٍ فػل ثؼذي دس هَسد سئَسي ٍ لَاػذ ػلوي ثشًبهِ
ثب هؼشفي هفبّين هغشح ثشد داسًذ. وبسسغح ثبال ًظيش  ّبي هؼشفي ضذُ دس ايي فػل دس اوظش صثبى ّبي سىٌيه

وٌششل ْبي ػجبسسخَاّيذ ضذ. ّب  ضيْبي وٌششل دس ايؼبد ٍ دسشىبسي ػجبسسهشَػِ هضيز ضذُ دس ايٌؼب 
 ووه وٌٌذُ ّسشٌذ. ّب  ضيهؼشفي ضذُ دس ايي فػل دس ايؼبد سشيغ ٍ آسبًشش 

خَاّين دشداخز. سِ ثلَن سبصًذُ  ++Cدس صثبى  if ،if..else  ٍwhileدس ايي فػل ثِ هؼشفي ػجبسار 

دٌّذ سب هٌغك هَسد ًيبص سَاثغ ػضَ سا ثشاي اًؼبم ٍظبيف هطخع وٌٌذ.  ًَيسبى اهىبى هي ًبهِوِ ثِ ثش

هؼشفي ضذُ دس فػل سَم  GradeBookس سا ثشاي سَسؼِ دادى وال 7ٍ  5ّبي  ثخطي اص ايي فػل ٍ فػل

ٌششلي وٌين وِ اص ػجبسار و اضبفِ هي GradeBookاين. دس ٍالغ، يه سبثغ ػضَ ثِ والس  اخشػبظ دادُ

ّبي سشويت ػجبسار  وٌذ. هظبل ديگش ثِ هؼشفي سٍش ثشاي هحبسجِ هيبًگيي ًوشار داًطؼَيبى اسشفبدُ هي

دٌّذُ ٍ ػولگشّبي افضايٌذُ ٍ  وٌششلي ثشاي حل هسئلِ هطبثِ اسز. ّوچٌيي ثِ هؼشفي ػولگشّبي سخػيع

 ضًَذ. بً سبدگي وبس هيخَاّين دشداخز. ايي ػولگشّب سجت وَسبُ ضذى ػجبسار ٍ گبّ ++Cوبٌّذُ دس 

 َريتنالگ 2-4
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ذ، ضًَ ًذ ثب يه سشي اص اػوبل اػشائي وِ ثِ سشسيت اػشا هيسَا سجبسي ٍ وبهذيَسشي هيهحب سئلِ ّش ه
 ار:ػجبسٍ  ضَد ثشاي حل هسبئل ووه گشفشِ هيّب  حل ضَد. اص سٍال

 اص ًَع اػشاي ّسشٌذ ٍ ّب  ليزفؼب -1
 ، ذضًَ يت اػشا هيشسثِ سّب  زيلبفؼ -2

سا ثجيٌيذ ٍ ّب  ًيذ سشسيت اػشا ٍ فؼبليزسَا ٌذ. ثب روش هظبلي وِ دس صيش آهذُ هيثبض ف الگَسيشن هيسؼشي
اسسجبط ثب هشاحلي اسز دس  ”rise - and - shine“هشَػِ ضَيذ وِ سشسيت اػشا چمذس هْن اسز. الگَسيشن 

( ثشخَاسشي اص 1، هشاحل: )دّذ سشوبس اًؼبم هيِ سفشي ث بس وِ يه ضخع اص ٌّگبم ثشخَاسشي اص خَاة
( سفشي 6( خَسدى غجحبًِ، )5( دَضيذى لجبس، )4( دٍش گشفشي، )3( دَضيذى لجبس ساحشي، )2سخشخَاة، )

ًذ هَطش ثبضذ حبل اگش سَا ي هيگيش سػويناثظ ثِ هحل وبس. ايي سٍسيي دس هَسد ًحَُ اًؼبم وبس ٍ ضَ

 د:ضَػبثؼب  شيصسشسيت اػشا ثِ غَسر 

َاة، ) َاسشيخ( ثش1) ( خَسدى 5( دٍش گشفشي، )4( دَضيذى لجبس، )3( دَضيذى لجبس ساحشي، )2اص سخشخ

،  ي ِث هحل وبس. دس ايي حبلز ضخع هَسد ًظش، ثبيسشي ِث هحل وبس ثب لجبس خيس ثشٍد.( سفش6) غجحبًِ

ذُ ًبهي (program control) ل ثشًبهِوٌششوشدى ػجبسار اػشائي دس يه ثشًبهِ وبهذيَسشي،  عهطخ

 .ضَد َد، وِ ثِ اػشاي غحيح ٍ هشست ػجبسار گفشِ هيض

 مذ ضجِ 3-4
سب الگَسيشن  وٌذ س ووه هيًَي صثبى هػٌَػي ٍ فشهبل اسز وِ ثِ ثشًبهِيه  (pseudocode) وذ ضجِ

ذيل ثِ سجّين آًْب سا خَا هفيذ اسز وِ هي ّبي وذ هخػَغبً ثشاي ايؼبد الگَسيشن خَد سا سَسؼِ دّذ. ضجِ
، ّوبًٌذ صثبى سٍصهشُ اًگليسي اسز ٍ هضيز آى دسن آسبى سَسظ وذ ضجِخز يبفشِ وٌين سب ّبي ثشًبهِ

سَسظ وبهذيَسش لبثل اػشا  وذ ضجِ ّبي سي اػشائي ًيسز. ثشًبهًَِي ثشًبهِ ّبي ش اسز، اگش چِ ػضء صثبىوبسث
س سا ًَي ، ثشًبهِ++Cٌذ هِ ثِ صثبى اػشاي هبًًبشثًٌذ لجل اص ًَضشي يه سَا ّب، هيوذ ضجًِيسشٌذ. ثب ايي ّوِ، 

 دس ساُ غحيح لشاس دٌّذ.
 ار افس سي ًرمهٌْذ

سب دس صهبى فشآيٌذ عشاحي ثشًبهِ يه هفَْم هٌغمي اص ثشًبهِ  وٌذ سبى ووه هيًَي ثِ ثشًبهِ وذ ضجِ
 ثشگشداًذُ ضَد. C++ًذ دس هشحلِ ثؼذ ثِ صثبى سَا هي وذ ضجِثذسز آٍسًذ. ثشًبهِ 

 آًْبًذ سَا س هيًَي ٍ ثشًبهِ اًذ ن، فمظ اص وبساوششّب سطىيل ضذُوٌي شفبدُ هيّبيي وِ اص آًْب اسوذ ضجِ

سجذيل  وذ ضجِ، فمظ ضبهل ػجبسار اػشائي اسز. صهبًي وِ وذ ضجِسا دس يه ثشًبهِ ٍيشايطگش، سبيخ وٌذ. 

ثشاي ػضء ػجبسار اػشائي ًيسشٌذ. ّب  ا خَاّذ وشد. اػالىيذد ضَد، ثشًبهِ حبلز اػشايي ++Cثِ وذّبي 

 هظبل، اػالى
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int i; 

. اهب دّذ ًطبى دادُ ٍ وبهذبيلش هىبًي دس حبفظِ ثِ ايي هشغيش اخشػبظ هيسا  iثِ وبهذبيلش ًَع هشغيش فمظ 

سا دس صهبًي وِ ثشًبهِ اػشا  يّيچ ػول اػشائي ًظيش ٍسٍدي، خشٍػي يب يه ػول هحبسجبسّب  ايي اػالى

ظَس اص وبسثشد ّش ٍ هٌسبى ليسشي اص هشغيشّب سْيِ وشدُ ًَي شًبهِذ. سؼذادي اص ثدٌّ ، اص خَد ًطبى ًويضَد هي

 ذ.دٌّ لشاس هي وذ ضجِهشغيش سا دس اثشذاي 

ًَيس دس ايؼبد يه ثشًبهِ  سَاًذ ثشاي ووه ثِ ثشًبهِ وٌين وِ هي اوٌَى ثِ هظبلي اص ضجِ وذ ًگبُ هي

( هشٌبظش ثب الگَسيشوي 4-1)ضىل )فػل دٍم( ًَضشِ ضذُ ثبضذ. ايي ضجِ وذ  2-5ػوغ هؼشفي ضذُ دس ضىل 

آٍسد. ثب  اسز وِ دٍ ػذد غحيح اص وبسثش دسيبفز، آًْب سا ثب ّن ػوغ ٍ هؼوَع آًْب سا ثِ ًوبيص دس هي

اين، اهب ضوب سا ثب ًحَُ ايؼبد يه ضجِ وذ اص غَسر هسئلِ  ايٌىِ ليسز وبهل ضجِ وذ سا ثِ ًوبيص دسآٍسدُ

 آضٌب خَاّين وشد.

1 Prompt the user to enter the first integer 
2 Input the first integer 
3  
4 Prompt the user to enter the second integer 
5 Input the second integer 
6  
7 Add first integer and second integer 
8 Display result 

 .2-5ضجِ مذ ثرًبهِ جوغ ضنل  | 4-1ضنل 

ّسشٌذ. دلز وٌيذ وِ ػجبسار  2-5ص ضىل ا 14-13هشٌبظش ثب ػجبسار هَػَد دس خغَط  2-1خغَط 

 5-4وٌٌذ. ثِ ّويي سشسيت، خغَط  سا ثيبى هي ++Cضجِ وذ، ػجبسار سبدُ اًگليسي ّسشٌذ وِ ّش ٍظيفِ دس 

اص  21ٍ  19هشٌبظش ثب ػجبسار هَػَد دس خغَط  8-7ٍ خغَط  17-16هشٌبظش ثب ػجبسار هَػَد دس خغَط 

 ّسشٌذ.  2-5ضىل 

ٍػَد داسد. دلز وٌيذ وِ ضجِ وذ فمظ هشٌبظش ثب وذ هَػَد  4-1ِ وذ ضىل چٌذيي ًىشِ هْن دس ضج

ضَد، ًِ ثشاي ول  ّب اسشفبدُ هي ايي دليل وِ هؼوَالً اص ضجِ وذ ثشاي الگَسيشن ِث ،اسز mainدس سبثغ 

صُ اًذا ِثشًبهِ. دس ايي هَسد، اص ضجِ وذ ثشاي ػشضِ الگَسيشن اسشفبدُ ضذُ اسز. سبثغ هَػَد دس ايي وذ ث

ٍاسد ًطذُ  ذوِ ( دس ضجreturn)ػجبسر  2-5اص ضىل  23خَد الگَسيشن هْن ًيسز. ثِ ّويي دليل، خظ 

-9لشاس داسد ٍ دس الگَسيشن اّويشي ًذاسد. سشاًؼبم، خغَط  mainدس اًشْبي ّش سبثغ  returnاسز. ػجبسر 

 شايي ًيسشٌذ.دس ضجِ وذ ٍػَد ًذاسد چشا وِ اػالى هشغيشّب ػضء ػجبسار اػ 2-5اص ضىل  11

 مٌترل ػجبرات  4-4

اػشا  اًذ الً، ػجبسار هَػَد دس يه ثشًبهِ يىي دس اص ديگشي ٍ ثِ سشسيجي وِ ًَضشِ ضذُهؼوَ

ٌذ. اًَاع هشفبٍسي اص ػجبسار وِ ثضٍدي دسثبسُ آًْب ثحض گَي هي ي سشسيجياػشاذ، وِ ثِ ايٌحبلز ضًَ هي
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ثب هطخع وشدى ػجبسسي وِ ثبيسشي لجل اص ػجبسر ديگشي  ًذ سبسبص سبى سا لبدس هيًَي خَاّين وشد، ثشًبهِ

 ٌذ.گَي هي ل اًشمبلوٌششايٌحبلز، ِ ث اػشا ضَد، ايي سَالي اػشا سا دس دسز گيشًذ، وِ

 ّبي ص سٍشدُ ااسّبي وبسثشدي، اسشفبافض ، ثِ دليل ٍػَد هطىالر فشاٍاى دس ايؼبد ًشم1960ِّ ددس 

س  ًَي ايي ػجبسر ثِ ثشًبهِثَد.  gotoگشفشِ ضذ ٍ ًطبًِ آى ػجبسر وٌششل اًشمبل ثِ ػٌَاى يه صهيٌِ ثىبس 

سي سبخز ًَي ثشًبهِوِ اي  يژُ دس ول ثشًبهِ اًشمبل دّذ. ػميذٍُى بسب وٌششل سا ثِ يه هى دّذ اػبصُ هي

 ادف ضذُ اسز.هشش (goto-less)وبّص آى يب  goto سي حزف ًَي يبفشِ ًبم گشفشِ ثَد، سمشيجبً ثب ثشًبهِ

ِ ضًَذ، دػَر اص ًَضش gotoثبيسشي ثذٍى ّب  ًطبى داد وِ ثشًبهِوِ  Jacopini  ٍBohmحميمبر سثب 

سي ًَي ثشًبهِ 1970گشديذ. اهب سب سبل  آغبص gotoسي وبّص اسشفبدُ اص ًَي سبى ثِ عشف ثشًبهًَِي ثشًبهِ

سبخز  ّبي ص ثَدػِاس ٍ وبّافض ًشيؼِ ثىبس ثشدى ايي سٍش، سَسؼِ ًشمدس  سبخز يبفشِ ػذي گشفشِ ًطذ.

سش ٍ بالثثَدًذ وِ ّن ٍضَح اي  يبفشِ سبخز ّبي ثشًبهِّب  آى هطخع ضذ. وليذ سوبم ايي هَفميز

 خغبگيشي آسبًششي داضشٌذ.

Bohm  ٍJacopini ًٌذ ًَضشِ ضًَذ:سَا وٌششلي هي ػجبسردس سِ ّب  ى دادًذ وِ سوبم ثشًبهًِطب 

 سَالي  ػجبسر(sequence structure) 

 خبة اًش ػجبسر(selection structure) 

 سىشاس  ػجبسر(repetition structure) 

 ++C سبختبر تَالي در

ٍػَد داسد. هگش ايٌىِ آى سا ثِ ًحَُ ديگشي ّذايز وٌيذ.  ++Cسبخشبس سَالي ثػَسر سَوبس دس

ايي  وٌذ، وِ اًذ هي يىي دس اص ديگشي ٍ ثِ سشسيجي وِ ًَضشِ ضذُ ++Cوبهذيَسش هجبدسر ثِ اػشاي ػجبسار 

ثِ ًوبيص  UML (Unified Modeling language)حبلز اػشاي سشسيجي يب هشَالي اسز. ديبگشام فؼبليز 

ضَد.  ًطبًذٌّذُ يه سبخشبس سَالي اسز وِ دس آى دٍ هحبسجِ ثِ سشسيت اًؼبم هي 4-2دسآهذُ دس ضىل 

بدُ وٌين. ّوبًغَسي وِ ثضٍدي دّذ سب ثِ ّش اًذاصُ وِ الصم داسين اص سبخشبس سَالي اسشف اػبصُ هي ++Cصثبى 

سَاًين چٌذيي ػول سا ثِ غَسر  سَاًذ هَػَد ثبضذ، هي هطبّذُ خَاّيذ وشد، دس ّش وؼب وِ يه ػول هي

 سَالي ػبيگضيي وٌين.

ثِ هشغيش  1ٍ همذاس  (total)دس ايي ضىل، دٍ ػجبسر هجبدسر ثِ افضٍدى يه ًوشُ ثِ هشغيش هؼوَع 

counter سَاى دس يه ثشًبهِ هحبسجِ هيبًگيي ًوشُ چٌذ داًطؼَ هطبّذُ وشد.  سا هي وٌٌذ. چٌيي ػجبساسي هي

ثشاي  (counter)ضَد. اص هشغيش ضوبسًذُ  ثشاي هحبسجِ هيبًگيي، هؼوَع ًوشار ثِ سؼذاد ًوشار سمسين هي

 ثب ػجبسار هطبثْي هَاػِ خَاّيذ ضذ.  4-8ضَد. دس ثخص  ًگْذاسي سؼذاد ًوشار ٍاسد ضذُ اسشفبدُ هي
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 سًٍذوبسسبصي  ّسشٌذ. يه ديبگشام فؼبليز هجبدسر ثِ هذل UMLّبي فؼبليز ثخطي اص  گشامديب

سَاًٌذ دس ثشگيشًذُ ثخطي اص يه  وٌذ. چٌيي سًٍذّبيي هي افضاسي هي )فؼبليز( يه ثخص اص سيسشن ًشم

داس،  هؼٌيهشوت اص ًوبدّبي   ّبي فؼبليز ثبضٌذ.ديبگشام 4-2الگَسيشن، ّوبًٌذ يه سبخشبس سَالي دس ضىل

ّبي چخ ٍ ساسز آى ثِ سوز ثيشٍى اًحٌبء دادُ  ّوبًٌذ ًوبدّبي ٍضؼيز ػول )يه هسشغيل وِ گَضِ

ضًَذ  ثِ يىذيگش هشػل هي ّبي اًشمبل فلص ّبي وَچه اسز. ايي ًوبدّب سَسظ ّب ٍ دايشُ اًذ(، لَصي ضذُ

 ثبضٌذ. وِ ًطبًذٌّذُ سًٍذ فؼبليز هي

وٌٌذ،  ّب ووه هي ًَيسبى دس سَسؼِ ٍ ػشضِ الگَسيشن يز ثِ ثشًبهِّبي فؼبل ّوبًٌذ ضجِ وذ، ديبگشام

ّبي فؼبليز ثِ ٍضَح ًحَُ ػولىشد  دٌّذ. ديبگشام ًَيسبى ضجِ وذ سا سشػيح هي اگش چِ ثشخي اص ثشًبهِ

 دٌّذ. سبخشبسّبي وٌششل سا ًطبى هي

ي دٍ ًوبد ٍضؼيز ػول سَػِ وٌيذ. ايي ديبگشام حبٍ 4-2ثِ ديبگشام فؼبليز سبخشبس هشَالي دس ضىل 

وٌٌذُ ػول اسز،  ضًَذ. ّش ٍضؼيز ػول حبٍي يه ثيبى اسز وِ ًطبًذٌّذُ اػوبلي ّسشٌذ وِ اػشا هي

"add grade to total"  ٍ"add 1 to counter" وٌٌذُ ػولي ّسشٌذ وِ اًؼبم خَاٌّذ ضذ. سبيش  وِ هطخع

 سَاًٌذ هحبسجبسي يب ٍسٍدي/ خشٍػي ثبضٌذ.  اػوبل هي

 ديبگرام فؼبليت يل سبختبر تَالي. | 4-2ضنل 

ّسشٌذ ٍ  اًشمبلّب ًطبًذٌّذُ  ضًَذ. ايي فلص ضٌبخشِ هي  ّبي اًشمبل ّب دس ديبگشام فؼبليز، ثٌبم فلص  فلص

 gradeاثشذا  4-2ثش ايي ًىشِ داللز داسًذ وِ سشسيت اػشاي اػوبل ثِ چِ غَسسي اسز. ثشاي هظبل دس ضىل 

 ضَد. افضٍدُ هي counter ثِ 1ػوغ ضذُ ٍ سذس totalثب 

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 

ًطبًذٌّذُ ٍضؼيز دبيبًي اسز، دبيبى سًٍذوبس دس اص ايٌىِ ضَد،  وِ دس دبييي ديبگشام فؼبليز ديذُ هي

 ّبي خَد سا اًؼبم دادُ اسز. فؼبليز

ثبال( اسز. ايي -ّبي خن ضذُ ثِ داخل )سوز ساسز ّبي ثب گَضِ ضبهل هسشغيل 4-2ّوچٌيي ضىل 

ًوبدّب دس  ّب سَضيحبر اضبفي دس اسسجبط ثب ّذف ضًَذ. ًىشِ ًبهيذُ هي (note) ًىشِ، UMLّب، دس  هسشغيل

ّبي فؼبليز اسشفبدُ  ٍ ًِ سٌْب دس ديبگشام UMLسَاى دس ّش ديبگشام  ّب هي وٌٌذ. اص ًىشِ ديبگشام اسائِ هي

هشسجظ ثب ّش ٍضؼيز ػول دس ديبگشام فؼبليز  ++Cثشاي ًوبيص وذ  UMLّبي  اص ًىشِ 4-2وشد. دس ضىل 

وٌذ وِ دس اسسجبط ثب آى  ىشِ ثب ػٌػشي هيچيي هجبدسر ثِ هشػل ًوَدى ّش ً  اسشفبدُ ضذُ اسز. خظ ًمغِ

وٌٌذ.  وٌٌذُ فؼبليز سا ػشضِ ًوي سبصي ديبدُ ++Cوذ ،ّبي فؼبليز ًوبيذ. هؼوَالً ديبگشام سَضيح اسائِ هي
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هشثَعِ سا ثْشش ًطبى  ++Cاين سب ساثغِ ديبگشام ثب وذ  ّب ثِ ايي هٌظَس دس ايٌؼب اسشفبدُ وشدُ اهب اص ايي ًىشِ

افضاس وِ دس اًشْبي  ثِ ثخص هجحض آهَصضي هٌْذسي ًشم UMLاعالػبر ثيطشش دس هَسد  دّين. ثشاي وست

 ثبصديذ ًوبييذ. www.uml.orgلشاس داسًذ هشاػؼِ وشدُ يب اص ٍة سبيز  13ٍ  12، 10، 9، 7الي  1فػل 
 

 ++C ػجبرات اًتخبة در

فػل ٍ فػل ثؼذي  سذاسن ديذُ اسز وِ دس هَسد آًْب دس ايياًشخبة  ػجبسرسِ ًَع  ++C صثبى

ضشط ثشلشاس ثبضذ ػجبسر يب ػجبسار داخل ثذًِ اػشا ضذُ ٍ اگش  ifشخبة اً ػجبسرسَضيح خَاّين داد. دس 

دس  if..else ػجبسر. ذض دس غَسسيىِ ضشط ثشلشاس ًجبضذ اص سٍي آى ػجبسار ثذٍى اػشاي آًْب ػجَس خَاّذ

ار( سا اًؼبم دادُ ٍ دس غَسسيىِ ضشط ثشلشاس اص ػجبساي  َسسيىِ ضشط ثشلشاس ثبضذ، ػجبسر )يب دًجبلِغ

س فػل وِ د switch ػجبسرًذ )يب اػشاي سَالي اص ػجبسار(. سسب ًجبضذ، ػول اػشاي هشفبٍسي سا ثِ اًؼبم هي

ِ ثِ اسصش يه ػجبسر، يىي اص چٌذيي ػول اػشائي سا ثِ اػشا دس َػثِ ثشسسي آى خَاّين دشداخز ثب س 5

 د.آٍس هي

ٌذ، چشا وِ يه ػول سا اًشخبة ٍ اػشا يب ًبه هي (single-selection) سه اًشخبثي رػجبسسا  if ػجبسر

ٌذ، چشا وِ اًشخبثي هبثيي ًبه هي (double-selection) دٍ اًشخبثي ػجبسرسا  if..else ػجبسر. وٌذ آًشا سد هي

، ضَد يذُ هيًبه (multiple-selection) چٌذ اًشخبثي ػجبسر، switch ػجبسر. دّذ دٍ حبلز هشفبٍر اًؼبم هي

 .دّذ چشا وِ اص هيبى هَاسد هشفبٍر اًشخبة خَد سا اًؼبم هي

 ++C ػجبرات تنرار در

C++ ِزسصيش سذاسن ديذُ ا ّبي سىشاس ثٌبم ػجبسرًَع  س: 

  while 
  do..while  
  for 

سَضيح  5فػل دس  do..while ٍ ،for ػجبساريي فػل هؼشفي خَاّذ ضذ ٍ ، دس اwhileاس سىش ػجبسر

ّسشٌذ  ++Cي ػضء ولوبر وليذي ّوگ if ،else ،switch ،while ،do  ٍfor. ولوبر دادُ خَاٌّذ ضذ

 (. ثب ثسيبسي اص ايي ولوبر وليذي دس ايي وشبة آضٌب خَاّيذ ضذ. 4-3ضىل ػذٍل )

 

 ًَيسي رًبهِثخطبي 

  اسشفبدُ اص ولوِ وليذي ثؼٌَاى يه ضٌبسِ خغبي ًحَي خَاّذ ثَد.
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 َيسيً رًبهِثخطبي 

فمظ ضبهل  ++Cًَضشي 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 or_eq xor_eq 

 ++Cملوبت مليذي  | 4-3ضنل 

 ++Cػجبرات مٌترلي در  ثراي  خالصِ

C++  وِ اص ايي ثِ ثؼذ اص آًْب ثؼٌَاى ػجبسار وٌششلي يبد خَاّين وشداسز يوٌششل ػجبسر سِداساي ، :

ٍ  while, for -)سِ ًَعسىشاس ػجبسارٍ  (if, if..else  ٍswitch -ي )سِ ًَعاًشخبث ػجبسارسَالي،  ػجبسر

do..while)ِّش ثشًبه . C++  2ّوبًٌذ ػجبسر سَالي دس ضىل . ضَد ايؼبد هي ػجبسار وٌششلياص سشويت ايي-

ّش ديبگشام حبٍي يه حبلز  سبصي وٌين. سَاًين ّش ػجبسر وٌششلي سا ثػَسر يه ديبگشام فؼبليز هذل ، هي4

ٍ  يوٌششل ػجبسرثِ  (entry point) ًمغِ ٍسٍدي اٍليِ ٍ يه حبلز دبيبًي اسز، وِ ثِ سشسيت ًطبًذٌّذُ

سا ّب  ثشًبهِ ششًخشٍػي ايؼبد آسب ٍسٍدي/سه وٌششلي سه ػجبسارذ. ٌثبض هيآى  (exit point) ًمغِ خشٍػي

وٌششلي ديگشي  ػجبسرى ثِ ًمغِ ٍسٍدي َاس وٌششلي سا هي ػجبسرًذ. ًمغِ خشٍػي يه سبص هي ىيهو
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ثش سٍي ّن اسز، اص ايٌشٍ  ّبي اس دادى ثلَنٌذ لشّوبًهشػل وشد ٍ ثِ ّويي سشسيت اداهِ داد. ايي فشآيٌذ 

 ّبي سٍشاص  يىيداسد. ايي سٍش  ًبم (control structure stacking) وٌششلي دطشِ ػجبسرايي سٍش، 

يب  وٌششلي سَدسسَ ػجبسروٌششلي ثِ يىذيگش اسز. يه سٍش ديگش  ػجبسارهَػَد ثشاي هشػل وشدى 

 ػجبسرًذ دس دسٍى سَا هي يوٌششل ػجبسرذ وِ دس آى يه ثبض هي (control structure nesting) اي آضيبًِ

سشويت  يوٌششل ػجبسرًَع  سِفمظ هشطىل اص  ++C ّبي ثشًبهِ سّب د ايي الگَسيشن ديگشي لشاس گيشد. ثٌبثش

 ضذُ ثب ايي دٍ سٍش ّسشٌذ.

 افسار ٌْذسي ًرمه

 if، if..else،switch  ،while ،do..whileسَاى ثب ّفز ًَع ػجبسر وٌششلي ايؼبد وشد )سَالي،  ّش ثشًبهِ سا هي
 ٍfor اي(. اي ٍ سَ دس سَ يب آضيبًِ )ػجبسر وٌششلي دطِ ضًَذ هي( وِ ثِ دٍ سٍش ثب ّن سشويت 

 ifاًتخبة  ػجبرت  5-4

هَػَد ثشاي اًؼبم آى اسز. ثشاي هظبل، فشؼ  ّبي اًشخبة، ّذف ثشگضيذى يىي اص گضيٌِ ػجبسره دس ي

 ذ:ثبض آى ثػَسر صيش هي وذ ضجِ(. ػجبسر 100اسز اص ) 60يه اهشحبى ًوشُ  وٌيذ وِ ضشط لجَلي دس
If student’s grade is greater than or equal to 60 

 Print “Passed” 

شط ًذ ثشلشاس ثبضذ يب ًجبضذ. اگش ضسَا هي ”student’s grade is greater than or equal to 60“ضشط 

ثِ سشسيت  وذ ضجٍِ ػجبسر دس اص  آيذ هؼٌي لجَل ضذى ثِ ًوبيص دس هيثِ  ”Passed“شلشاس ثبضذ ػجبسر ث

سي ٍالؼي ًيسز(. اگش ضشط ثشلشاس ًجبضذ ًَي يه صثبى ثشًبهِ وذ ضجِ)ثيبد داضشِ ثبضيذ وِ  ضَد اػشا هي

ػجبسر هَػَد دس  ثؼذي ثِ سشسيت اػشا خَاّذ ضذ. وذ ضجٍِ ػجبسر  ضَد ػجبسر چبح ًبديذُ گشفشِ هي

ثَدى ايي ػجبسر دس ايي  داس ًذ. ّوچٌيي ثِ دًذاًِسسب چبح هيُ سا ة "Passed"ِ سضش if رػجبسثذًِ 

چشا  ضَد گزاسي اهشي اخشيبسي اسز، اهب ثىبسگيشي آى ثسيبس سَغيِ هي  اًشخبة دلز وٌيذ. دًذاًِ ػجبسر

ي يؼٌ whitespaceوبساوششّبي  ++Cبيلشذذ. وبهدٌّ ْبي هخشلف ثشًبهِ سا ثخَثي ًطبى هيػجبسسوِ اسسجبط 

سي ػوَدي سا ثؼض گزا ٍ فبغلِّب  غَط ػذيذ ثىبس سفشِ دس ايؼبد دًذاًٍِ خ tabّبي فبغلِ، ششوبساو

 د.گيش دس ًظش ًوي ّب، س سفشِ دس سضشِثىب whitespaceوبساوششّبي 

 ال ايذُ ًَيسي رًبهِث

 افضايص يبثذ.  خَاًبيي ثشًبهِ ّبي خَد اسشفبدُ وٌيذ سب گزاسي طبثشي دس ثشًبهِ سؼي وٌيذ اص سٍش دًذاًِ

 ثػَسر صيش ًَضز ++Cدس صثبى سا  if وذ ضجِى ايي ػجبسر سَا هي

if (grade >= 60 ) 
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 cout << “Passed”; 

ثِ ػٌَاى  وذ ضجِخَاّيذ ضذ ٍ ًمص  وذ ضجِدلز وٌيذ هشَػِ ضجبّز ًضديه آى ثب  ++Cثِ وذ اگش 

 . ضَد بهِ ثخَثي آضىبس هيثشً يه اثضاس سَسؼِ

دادُ ضذُ اسز. ايي ديبگشام حبٍي يىي اص  ًطبى ifاًشخبثي  ديبگشام فؼبليز ػجبسر سه 4-4ضىل  دس

دّذ وِ ثبيذ دس آى ًمغِ  ًطبى هي ًوبد سػوينهْوششيي ًوبدّب دس يه ديبگشام فؼبليز اسز. ًوبد لَصي يب 

اهشذاد هسيشي ثِ وبس گيشي ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ سًٍذ وبس دس  سػويوي اسخبر گشدد. ًوبد سػوين

. ّش فلص (آيب ضشط ثشلشاس اسز يب خيش)ضَد  سؼييي هي ًگْجبى ضشطاداهِ خَاّذ داد وِ سَسظ ًوبد ٍاثسشِ 

ّبي هشثؼي  يب ثشداس اًشمبل خبسع ضذُ اص يه ًوبد سػوين داساي يه ًگْجبى ضشط اسز )دس دسٍى ثشاوز

يه ًگْجبى ضشط ثشلشاس ثبضذ، سًٍذ وبس ٍاسد ٍضؼيز گيشد(. اگش ضشط  دس ثبال يب وٌبس فلص اًشمبل ػبي هي

ثبضذ، ثشًبهِ  60ثضسگشش يب ثشاثش  gradeاگش  4-4وٌذ. دس ضىل  ضَد وِ فلص اًشمبل ثِ آى اضبسُ هي ػولي هي

سا ثش سٍي غفحِ ًوبيص چبح وشدُ ٍ سذس اًشمبل ثِ ٍضؼيز دبيبًي دس ايي فؼبليز  "Passed"ولوِ 

ضَد، ثذٍى ايٌىِ  ثبضذ، ثالفبغلِ ثشًبهِ ثِ ٍضؼيز دبيبًي هٌشمل هي 60ش اص وَچىش gradeسسذ. اگش  هي

 ديغبهي چبح وٌذ.

 .ifديبگرام فؼبليت ػجبرت  | 4-4ضنل 

ّبيي غَسر گيشد وِ حبٍي ػولگشّبي  سَاًذ ثشاسبس ضشط گيشي هي سػوين ،دس فػل اٍل آهَخشين

اگش سَاًذ ثش دبيِ ّش ػجبسسي اسصيبثي گشدد،  يه ضشط هي ++C، دس عاي يب ثشاثشي ّسشٌذ. دس ٍاق ساثغِ

د ضذ ٍ اگش ػجبسر ثب ( سفشبس خَاُ)ػذم ثشلشاسي ضشط falseثب آى ّوبًٌذ ػجبسر ثب غفش اسصيبثي ضَد، 

داساي ًَع  ++Cضَد. صثبى  )ثشلشاسي ضشط( سفشبس هي trueهمذاسي غيش اص غفش اسصيبثي گشدد، ثب آى ّوبًٌذ 

، وِ ّش دٍ ّسشٌذ true  ٍfalseغيشّبيي اسز وِ فمظ لبدس ثِ ًگْذاسي همبديش ثشاي هش (bool)ثَلي دادُ

 ثبضٌذ. هي ++Cػضء ولوبر وليذي دس 
 قبثليت حول

وشدًذ،  وِ اص اػذاد غحيح ثشاي همبديش ثَلي اسشفبدُ هي Cّبي لجلي  ثشاي حفظ سبصگبسي ثب ًسخِ
اسشفبدُ  1شغفشي اسشفبدُ وشد )هؼوَالً وبهذبيلشّب اص اص ّش همذاس غي trueسَاى ثشاي ػشضِ يه همذاس ثَلي  هي
 سَاى اص همذاس غفش اسشفبدُ وشد. ًيض هي falseوٌٌذ(. ثشاي ػشضِ يه همذاس ثَلي  هي

هبثمي ّبي  ديبگشاماسز. ّوچٌيي  خشٍػي سه /ٍسٍدي سه ػجبسريه  if ػجبسروٌيذ وِ  دلز

ٍضؼيز  ٍگيشي  ّبي اًشمبل، ٍضؼيز اػشا، سػوين ٍضؼيز اٍليِ، فلصوبدّبي ً حبٍيًيض  يوٌششل ػجبسار

گفشِ  يگيش اػشائي/سػوينسي ًَي سٍش هذل ثشًبهِ يوٌششل ػجبسارًحَُ ًوبيص ايي ّسشٌذ. ثِ دبيبًي 

 .ضَد هي
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خبلي اص  UMLّبي فؼبليز  سَاًين ّفز غٌذٍق سا سػَس وٌين وِ ّش وذام فمظ حبٍي ديبگشام هي

ٍػَس وشدى ثشًبهِ ثب سشّوجٌذي  ًَيس ػفز ٌششلي اسز. ٍظيفِ ثشًبهِيىي اص ّفز ًَع ػجبسر )سبخشبس( و

وشدى ديبگشام فؼبليز ثِ ّش سؼذاد اص ّش ًَع ػجبسر وٌششلي سػشيح ضذُ دس الگَسيشن اسز وِ فمظ ثِ دٍ 

گيشي سا ثب ػجبسار  ّبي ػول ٍ سػوين . دس اداهِ ٍضؼيزسَدسسٍَ  اي دطشِسٍش لبثل اًؼبم اسز، سٍش 

سَاًذ دس  ّبيي وِ هي وٌذ. دس اسسجبط ثب ًَضشي اًَاع سٍش ًگْجبًبى ضشط ثِ سٍش همشضي دش هياػشايي ٍ 

 گيشي ثىبس گشفشِ ضًَذ، غحجز خَاّين وشد. ػجبسار اػشايي ٍ سػوين

 .if تل اًتخبثي فؼبليت ػجبرت ديبگرام | 4-4ضنل 

 if..elseاًتخبة  ػجبرت 6-4

اػشا دس دس غَسر ثشلشاس ثَدى ضشط، ػولي سا ثِ مظ ف ifاًشخبة  ػجبسرغَسي وِ گفشِ ضذ ّوبً

اهىبى سا ثِ ايي  if..elseاًشخبة  ػجبسر. وٌذ د، دس غيش ايٌػَسر اص سٍي ػجبسر يب ػجبسار دشش هيآٍس هي

وِ سؼييي وٌذ چِ اػوبلي دس ثشلشاس ثَدى ضشط اػشا ضًَذ ٍ چِ اػوبلي دس حبلز  دّذ س هيًَي ثشًبهِ

 صيش وذ ضجِثشاي هظبل، دس ذ. ػشا دس آيٌثِ ا ضشطثشلشاس ًجَدى 
If Student’s grade is greater than or equal to 60 

 Print “Passed” 

Else 

 Print “Failed” 

ٍ اگش ووشش اص آى  آيذ ًوبيص دس هيثِ  ”Passed“بسر ، ػجيب ثبالسش ثبضذ 60ص ثشاثش آهَ ًوشُ داًصاگش 

ثؼذي ثِ اػشا گزاضشِ  وذ ضجِچبح، ػجبسر ل س اص اًؼبم ػوبلز دح ٍّش د. دس "Failed"ثبضذ ػجبسر 

 خَاّذ ضذ.

 ٍ ثِ فشم صيش ًَضز: ++Cى دس صثبى سَا ح ضذُ سا هيهغش if..else وذ ضجِ ػجبسر

if (grade >= 60 )  

 cout << “Passed”; 

else 

 cout << “Failed”; 

 .اًذ ى لشاس گشفشِيىسب ifخَد دس ضشط  وٌيذ وِ ثب خغَط ثبالي دلز elseثَدى ثذًِ ضشط  داس ًذاًِثِ د

 ال  سي ايذًَُي هِثرًب

 .دّذ هِ سا افضايص هيثشًببئي خَاً if..else ػجبسرًَضشي ّش دٍ لسوز ثذًِ  داس ًِدًذا

ًطبى دادُ ضذُ اسز. هؼذداً سَػِ  if..elseسًٍذ وٌششل ػشيبى دس يه ػجبسر )سبخشبس(  4-5دس ضىل 

ّبي اًشمبل ٍ ٍضؼيز دبيبًي( وِ ًوبدّبي ثىبس سفشِ دس ايي ديبگشام  ، فلصوٌيذ )دس وٌبس ٍضؼيز اٍليِ

گيشي اسز. هؼذداً  سبصي ػول/ سػوين گيشي ٍ سبويذ هب ثش هذل فؼبليز ػجبسسٌذ اص ًوبدّبي ػول ٍ سػوين
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ذ ثِ سَاً ًَيس هي ّبي فؼبليز ػجبسار اًشخبة دٍگبًِ فىش وٌيذ وِ ثشًبهِ ّبي خبلي اص ديبگشام ق ثِ غٌذٍ

سبصي  ّبي فؼبليز سبخشبسّبي وٌششلي ثىبس گيشد سب هجبدسر ثِ ديبدُ اي يب سَدسسَ ثب سبيش ديبگشام سٍش دطشِ

 .وٌذالگَسيشن 

 if..else اًتخبثي دٍ ػجبرت ديبگرام فؼبليت 4-5ضنل 

 (:?)ػولگر ضرطي 

 ++Cد. ػولگش ضشعي داس if..else ػجبسر، اسز وِ لشاثز ًضديىي ثب (:?)حبٍي ػولگش ضشعي  ++Cصثبى 

وٌذ. ػولًَذّب ثِ ّوشاُ ػولگش ضشعي سطىيل  اسز، ثِ ايي هؼٌي وِ سِ ػولًَذ دسيبفز هي ternaryسٌْب ػولگش 

 trueثبضذ، ػولًَذ دٍم همذاسي اسز وِ دس غَسر  دٌّذ. ػولًَذ اٍل ًطبًذٌّذُ ضشط هي سا هيػجبسر ضشعي 

ثَدى آى  falseسز وِ دس غَسر ثشلشاس ًجَدى ضشط يب ضَد ٍ ػولًَذ سَم همذاسي ا ثَدى ضشط اًشخبة هي

  ضَد. ثشاي هظبل ػجبسر صيش اًشخبة هي

cout << (grade >= 60 ? ”Passed” : ”Failed” ); 

اسصيبثي  ”Passed“سضشِ  grade >= 60سز وِ دس غَسر ثشلشاس ثَدى ضشط احبٍي يه ػجبسر ضشعي، 

ػولىشد ايي ػجبسر ثىبس گشفشِ خَاّذ ضذ. اص ايٌشٍ  ”Failed“ضَد، اهب اگش ضشط ثشلشاس ًجبضذ، سضشِ  هي

سشي ثشخَسداس اسز ٍ  لجلي اسز. ػولگش ضشعي اص سمذم دبييي if..else ػجبسرضشعي دليمب ّوبًٌذ ػولىشد 

 دٌّذ.  اص ايٌشٍ هؼوَال ول ػجبسر ضشعي سا دس دسٍى دشاًشضّب لشاس هي

 اجتٌبة از خطب

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

همبديش هَػَد دس يه ػجبسر ضشعي لبدس ثِ اػشا ضذى ًيض ّسشٌذ. ثشاي هظبل ػجبسر ضشعي صيش  

 وٌذ.  هي "Failed"يب  "Passed"هجبدسر ثِ چبح 

grade >= 60 ? cout << "Passed" : cout << "Failed"; 

ثبضذ، دس  60ثضسگشش يب هسبٍي  gradeاگش »ضَد  ايي ػجبسر ثِ غَسر صيش سفسيش هي

cout<<"Passed"،  دس غيش ايٌػَسر".cout<<"Faild"  ّوچٌيي ايي ػجبسر لبثل همبيسِ ثب ػجبسر

if..else ى اسشفبدُ اص وِ اهىب  ّبي اص ثشًبهِ سَاى دس هىبى لجلي اسز. ػجبسار ضشعي سا هيif..else  ٍػَد

 ًذاسد، ثىبس گشفز.

 if..else ػجبرات تَدرتَي
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ْبي ػجبسسسٍى دس د if..elseْبي ػجبسسسسز چٌذيي ضشط ثب لشاس دادى  ثشاي if..elseسَدسسَي  ػجبسر

if..else صيش، حشف  وذ ضجِاسز. ثشاي هظبل، ػجبسر  ديگش“A”  90ثضسگشش يب ثشاثش  ّبي ثشاي ًوشُسا ،“B” 

دس  ّبي ثشاي ًوشُسا  ”D“، 79-70دس هحذٍدٓ  ّبي ثشاي ًوشُسا  ”C“، 89-80دس هحذٍدٓ  ّبي ثشاي ًوشُسا 

 ًذ.سسب ثِ چبح هير سبيش ًوشاسا  ”F“ٍ  69-60هحذٍدٓ 
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” 

 ٍ ثِ فشم صيش ًَضز: ++Cى دس صثبى سَا ثبال سا هي وذ ضجِر ػجبس
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”; 

    

ذ، اٍليي ضشط اص دٌغ ضشط ثشلشاس ضذُ ٍ فمظ ثبض 90گشش يب هسبٍي ثضس studentGradeهمذاس اگش 

 else. دس اص اػشاي ايي ػجبسر اص ثخص آيذ س گشفشِ دس ثذًِ اٍليي ضشط ثِ اػشا دس هيلشا coutػجبسر 

 خَاّذ ضذ. ػجَس if..elseي ػجبسر خبسػ

 ال  سي ايذًَُي هِثرًب

َاى  جبسرػٍ ثؼذ اص ّش لجل  ْبي وٌششل سا اص سبيش ًمبط ثشًبهِ ػجبسسوٌششل يه خظ خبلي لشاس دّيذ سب ثش
 سطخيع داد.

ٍ  else ifب اسشفبدُ اص ولوِ وليذي سا ث if..else ػجبسرذ وِ دٌّ سشػيح هي ++Cسبى ًَي ثشًبهِ شاوظ

 خَد ثٌَيسٌذ: ّبي ػَسر صيش دس ثشًبهِث
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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”; 

سبى اص هحجَثيز ثيطششي ثشخَسداس اسز. ًَي ذيگشًذ، اهب ًَع آخش دس ًضد ثشًبهِل يىهؼبد ٍ حبلزّش د

 . ضَد وشدى ػويك وذ ثِ عشف ساسز اػشٌبة هي داس اص دًذاًِ ِوچشا 

  مبرائي

ػول وٌذ، چشا وِ احشوبل داسد  ifسَاًذ ثسيبس سشيؼشش اص يه سشي ػجبسر  سَدسسَ هي if..elseيه ػجبسر 
 ثشلشاس ضَد ٍ وٌششل ثشًبهِ صٍدسش اص ايي لسوز خبسع گشدد. if..elseاثشذاي ػجبسر ضشعي دس 

  مبرائي

آًْب ثيطشش اسز دس اثشذاي  (true)ّبيي وِ اهىبى ثشلشاس ضذى  سَدسسَ، ضشط if..elseدس يه ػجبسر 
 آيذ. شاّن هيف if..elseسَدسسَ لشاس دّيذ. دس ايٌحبلز اهىبى اػشاي سشيؼشش ػجبسر  if..elseػجبسر 

 dangling-elseهطنل 

گيشد، هگش ايٌىِ خالف آًشا ثب اسشفبدُ اص  دس ًظش هي ifسا ثب يه  elseيه  ++Cّويطِ وبهذبيلش 

 گَيٌذ. ثشاي هظبل، هي  dangling-elseّب هطخع وٌيذ. ثِ ايي هطىل  ثشاوز
if ( x > 5 ) 

   if ( y > 5 ) 

       cout << "x and y are > 5"; 

else 

       cout << "x is <=5"; 

وٌذ وِ  سَدسسَ سؼييي هي if ػجبسرثبضذ،  5ثضسگشش اص  xسسذ ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ اگش  ثِ ًظش هي

ضَد. دس  دس خشٍػي چبح هي "x and y are > 5"اگش چٌيي ثبضذ، سضشِ اسز يب خيش.  5ًيض ثضسگشش اص  yآيب 

سا چبح خَاّذ  "x is <=5"سضشِ  if..else ػجبسراص  elseثخص  ًجبضذ، 5ثضسگشش اص  xغيش ايٌػَسر اگش 

 وشد.

 ػجبسرسَدسسَي فَق هغبثك ثب اًشظبس وبس ًىٌذ. سفسيش وبهذبيلش اص  if ػجبسرثب ايي ّوِ اهىبى داسد 
 ثػَسر صيش خَاّذ ثَد

if ( x > 5 ) 

   if ( y > 5 ) 
      cout << "x and y are > 5"; 
   else 
      cout << "x is <=5"; 
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هجبدسر ثِ سسز ثضسگشش  ػجبسراسز. ايي سَدسسَ  if..else ػجبسريه  if ػجبسروِ دس آى ثذًِ اٍليي 
يبثذ. اگش ضشط دٍم ثشلشاس ثبضذ،  اداهِ هي 5ثضسگشش اص  yوٌذ. اگش چٌيي ثبضذ، اػشا ثب سسز  هي 5اص  xثَدى 
 x  is" ي ّوِ اگش ضشط دٍم ثشلشاس ًجبضذ، سضشِ خَاّذ آهذ. ثب اي ًوبيص دسِ ث "x and y are >5"سضشِ 

 اسز. 5ثضسگشش اص  xحشي اگش ثذاًين وِ  ،آيذ ًوبيص دس هيِ ث "5=>

 ثػَسر صيش ًَضشِ ضَد: ػجبسرثشاي ايٌىِ ػجبسر فَق ثٌحَي وبس وٌذ وِ اص اًشظبس داسين، ثبيسشي ول 

if ( x > 5 ) 
{ 

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

 ifدس اسسجبط ثب اٍليي  elseلشاس داسد ٍ  ifدس ثذًِ اٍليي  ifدٌّذ وِ دٍهيي  ّب ثِ وبهذبيلش ًطبى هي ثشاوز

  ثبضذ. هي

 ّب ثلَك

فمظ هٌشظش يه ػجبسر دس ثذًِ خَد اسز. ثِ ّويي سشسيت، ّش يه اص  ifاًشخبة  ػجبسرهؼوَال 

اًشظبس همبثلِ ثب يه ػجبسر دس ثذًِ خَد سا داسًذ. ثشاي ٍاسد  if..else ػجبسردس يه  else  ٍifّبي  ثخص

لشاس  ( { } )ّب  ، ػجبسار سا دس دسٍى ثشاوز if..elseّبي  يب دس ثخص ifوشدى چٌذيي ػجبسر دس ثذًِ يه 

 گَيٌذ. هي ثلَناي اص ػجبسار هَػَد دس دسٍى يه ػفز ثشاوز،  دّيذ. ثِ هؼوَػِ

 افسار ٌْذسي ًرمه

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

 اسز. if..elseيه ػجبسر  elseهظبل صيش ضبهل يه ثلَن دس ثخطي اص 

if (studentGrade>=60)  

    cout << “Passed.\n”; 

else 

{ 

   cout << “Failed.\n”; 

   cout << "You must take this course again.\n" 

} 

سا اػشا  elseثبضذ، ثشًبهِ ّش دٍ ػجبسر هَػَد دس ثذًِ  60ووشش اص  studentGradeدس ايي هَسد، اگش 

 وٌذ. ّبي صيش سا چبح هي وشدُ ٍ ديغبم

Failed  

You must take this course agein. 
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ّب هْن ّسشٌذ. ثذٍى ايي  دلز وٌيذ. ايي ثشاوز elseثغِ وٌٌذُ دٍ ػجبسر دس ضب ّبي احبعِ ثِ ثشاوز

 ّب، ػجبسر  ثشاوز

cout << "You must take this course again.\n"; 

گيشد ٍ غشفٌظش اص ايٌىِ ضشط ثشلشاس ثبضذ يب خيش، اػشا خَاّذ  لشاس هي elseدس خبسع اص ثذًِ ثخص 

 اي اص يه خغبي هٌغمي اسز. ضذ. ايي هظبل ًوًَِ

 ًَيسي رًبهِث خطبي

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

 ال ايذُ ًَيسي رًبهِث

)يب ّش ػجبسر وٌششلي( اسشفبدُ وٌيذ سب ػلَي حَادص ًبخَاسشِ  if..elseّب دس ػجبسر  ّويطِ اص ثشاوز
وبسي  دس اداهِ وبس. ثشاي ايٌىِ ػلَي فشاهَش elseيب ضبثغِ  ifثِ ٌّگبم افضٍدى ػجبساسي ثِ يه گشفشِ ضَد، ثَيژُ 

ّبي  ًَيسبى دس ّوبى اثشذاي وبس ٍ لجل اص ايٌىِ حشي ػجبسسي سبيخ وشدُ ثبضذ، ثشاوز گشفشِ ضَد، ثشخي اص ثشًبهِ
 دّذ. ًْب لشاس هيوٌٌذ ٍ سذس ػجبسار هَسد ًظش سا دس دسٍى آ ضشٍع ٍ دبييي سا سبيخ هي

ّوچٌيي وِ يه ػجبسر هٌفشد ٍػَد داسد ػبيگضيي گشدد،  يوؼبّش سَاًذ دس  ّوبًٌذ يه ثلَن وِ هي

( ;)يب ػجبسر سْي( ٍػَد داسد. ػجبسر سْي ثب ػبيگضيي وشدى يه سيوىَلي ) nullػجبسر اهىبى داضشي 

 ضَد. هي هطخعثؼبي يه ػجبسر 

 ًَيسي رًبهِثخطبي 

هَػت سخ دادى خغبي هٌغمي دس  ifوىَلي ثالفبغلِ دس اص ضشط دس يه ػجبسر لشاس دادى يه سي
 دٍ اًشخبثي خَاّذ ضذ. if..elseسه اًشخبثي ٍ خغبي ًحَي دس ػجبسار  ifػجبسار 

 while تنرار ػجبرت 7-4

اي ثشلشاس ثَدى يب ًجَدى همذاسي دس يه هجي ثش سب دّذ هي اهىبى سًَي ثشًبهِ ثِ سىشاس ػجبسر يه

صيش يه فشآيٌذ سىشاس ضًَذ سا دس  وذ ضجِيه ػول سا چٌذيي ثبس ٍ ثِ سىشاس اًؼبم دّذ. ػجبسر ضشط، 

 :دّذ خشيذ ًطبى هي حيي
While there are more items on my shopping list 

 Purchase next item and cross it off my list 

ثشلشاس يب ثشلشاس ًجبضذ. اگش ضشط ي اسز هوى "there are more items on my shopping list"ضشط 

سشسيت اػشا خَاٌّذ ضذ. ايي ػول ثِ  "Purchase next item"  ٍ"Cross it off my list"ثشلشاس ثبضذ ػول 

يل دٌّذُ سطى whileسىشاس  سبخشبسًذ سب صهبًي وِ ضشط ثشلشاس اسز اًؼبم ضَد. ػجبسر هَػَد دس سَا هي
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لشاس گشفشِ دس اص  دسشَسٍ اٍليي  ِشفثشلشاس ًجبضذ، سىشاس دبيبى يب . سشاًؼبم، صهبًيىِ ضشطاسز whileثذًِ 

 .آيذ سىشاس ثِ اػشا دس هي ػجبسر

ديذا سا  100گشش اص ثضس 3بدُ وشدُ ٍ اٍليي سَاى اسشف while ػجبسري وِ دس صيش آٍسدُ ضذُ اص لهظب

 :همذاس دّي اٍليِ ضذُ اسز 3ثب  product. دس اثشذاي وبس هشغيش وٌذ هي

int product = 3;    

     

while (product <= 100) 

   product = product * 3; 

 product. هشغيش اسز 3ش ثشاث product، همذاس هشغيش ضَد هي while ػجبسرًبهِ ٍاسد شث ٌّگبهي وِ

 productذ. صهبًيىِ همذاس آيٌ ز هيثذس 243ٍ  81، 27 ،9مبديش ٍ ه ضَد هي ضشة 3ر هىشس دس ثػَس

اس ًخَاّذ ضذ. دس چٌيي حبلشي سىشاس ثب ثشلش while ػجبسردس  product<=100، ضشط ضَد 243ثش ثشا

. =ًىشِ: اگش ضَد ل هيدًجب whileشد. اػشاي ثشًبهِ ثب ػجبسر ثؼذ اص دزي بى هيدبي productي ثشا 243همذاس 

سىشاس اػشا  ػجبسروبى اثشذا ثشلشاس ًجبضذ، ػجبسار لشاس گشفشِ دس ثذًِ دس ّ while ػجبسرضشط يه 

 اٌّذ ضذ.>َخً

ًَيسي رًبهِثخطبي   

غيش ػجبسر سىشاس سا ثِ ًَػي سٌظين ًوبئيذ وِ ثشًبهِ ثشاي ّويطِ دس داخل حلمِ لشاس ًگيشد، دس ضشط 
 .ضَد شبس هيگشف ”infinite loop“يز ًْب ايٌػَسر ثشًبهِ دس حلمِ ثي

سًٍذ وٌششلي اسز وِ هشٌبظش ثب  ًطبًذٌّذُ 4-6ثِ ًوبيص دسآهذُ دس ضىل  UMLديبگشام فؼبليز 

. هؼذداً ًوبدّبي هَػَد دس ايي ديبگشام ًطبًذٌّذُ يه ثبضذ هيهغشح ضذُ دس لسوز فَق  whileػجبسر 

وشدُ  UMLًوبد ادغبم گيشي ّسشٌذ. ّوچٌيي ايي ديبگشام هجبدسر ثِ هؼشفي  ٍضؼيز ػول ٍ يه سػوين

گيشي سا  ًوبد ادغبم ٍ سػوين UMLوٌذ.  هشػل هي اسز، وِ دٍ سًٍذ يب ػشيبى فؼبليز سا ثِ يه فؼبليز

ّب اص ٍضؼيز اٍليِ ٍ اص  دّذ. دس ايي ديبگشام، ًوبد ادغبم هجبدسر ثِ ديًَذ اًشمبل ثػَسر لَصي ًطبى هي

وٌذ آيب حلمِ  اًذ وِ سؼييي هي ٍضؼيز ػول وشدُ اسز، اص ايٌشٍ ّش دٍ ػشيبى ٍاسد ثخص سػوين ضذُ

ّبي اًشمبل  سَاى ًوبدّبي سػوين ٍ ادغبم سا سَسظ سؼذاد فلص خيش. هيهؼذداً ثبيذ سىشاس ضَد يب 

وٌٌذُ ثِ لَصي داضشِ  سطخيع داد. ًوبد سػوين داساي يه فلص اًشمبل اضبسُ« ضًَذُ خبسع»ٍ « ٍاسدضًَذُ»

وٌٌذُ ثِ خبسع اص لَصي اسز وِ ًطبًذٌّذُ اًشمبالر هوىٌِ اص ايي  ٍ داساي دٍ يب چٌذ فلص اًشمبل اضبسُ

وٌٌذُ ثِ خبسع اص ًوبد سػوين داساي يه ًگْجبى ضشط دس  مغِ ّسشٌذ. ػالٍُ ثش ايي، ّش فلص اًشمبل اضبسًُ

وٌٌذُ ثِ لَصي  وٌبس خَد اسز. دس عشف ديگش، ًوبد ادغبم لشاس داسد وِ داساي دٍ يب چٌذ فلص اًشمبل اضبسُ

ي سًٍذ ثب يىذيگش ثشاي اًؼبم ّذ وِ چٌذي ضَد ٍ ًطبى هي اسز ٍ فمظ يه فلص اًشمبل اص آى خبسع هي
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 ++Cاًذ. سَػِ وٌيذ، وِ ثشخالف ًوبد سػوين، ًوبد ادغبم داساي يه سًٍَضز دس وذ  فؼبليز ادغبم ضذُ

 ًيسز.

هغشح ضذُ دس اثشذاي ايي ثخص سا ًطبى  whileثَضَح ػوليبر سىشاس دس ػجبسر  4-6ديبگشام ضىل 

گشداًذ سب  وٌذ، وِ اًشمبل سا ثِ سػوين ثبص هي اضبسُ هي دّذ. فلص اًشمبل اص ٍضؼيز ػول ثِ حبلز ادغبم هي

ضَد  ضىسشِ هيصهبًي سسشي دايش ثش ايٌىِ آيب حلمِ دٍثبسُ ثبيذ غَسر گيشد يب خيش اًؼبم دّذ، ايي حلمِ 

، وٌششل ثِ ػجبسر ثؼذي دس ثشًبهِ whileثشلشاس گشدد. دس اص خبسوِ ػوليبر  product>100وِ ضشط 

 ايي هَسد ٍضؼيز دبيبًي(. يبثذ )دس اًشمبل هي

ًَيسبى  سا سػَس وٌيذ وِ ثشًبهِ whileخبلي ػجبسر سىشاس  UMLّبي فؼبليز  سَاًيذ ديبگشام هي

ّبي فؼبليز ػجبسار وٌششلي ثىبس  اي يب سَدسسَ ثب سبيش ديبگشام ذ ّش سؼذاد اص آًْب سا ثِ سٍش دطشًٌِسَا هي

 .ذٌسبصي وٌ ذ سب ثخطي اص الگَسيشن سا ديبدًُگيش

 .while تنرار ػجبرت UML ديبگرام فؼبليت | 4-6 ضنل

 مٌترل تنرار-َلِ مردى الگَريتن: ضوبرًذُفره 8-4

آضٌب ضَيذ، هسئلِ ثذسز آٍسدى هيبًگيي ًوشار يه والس سا ثب ّب  ايٌىِ ثب ًحَُ سَسؼِ الگَسيشن ثشاي

 ن. غَسر هسئلِ ػجبسر اسز اص:وٌي يسي ههخشلف ثشس ّبي ٍشس

سب  0ص آصهًَي ثؼول آهذُ اسز. ًوشار ايي آصهَى دس اخشيبس ضوب لشاس داسد )ًوشار دس هحذٍدٓ آهَ ُ داًصالسي ثب دواص 
 هيبًگيي ًوشار ايي والس سا ثذسز آٍسيذ.آهَصاى ٍ  هؼوَع ًوشار داًصٌذ(. ّسش 100

ثش  صاى. الگَسيشن ثىبس سفشِآهَ د داًصاذؼثش س ًگيي والس ػجبسر اسز اص هؼوَع ًوشار سمسينهيب

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.

 مٌترل تنرار-مذ ثب ضوبرًذُ الگَريتن ضجِ

ع هطخ ت اػشا سايسشٍ س ِاػشائي سْي ّبي اسشفبدُ وشدُ ٍ ليسشي اص فؼبليز وذ ضجُِ دّيذ سب اص صاػب

ن. دس وٌي ثشاي دسيبفز سه سه ًوشار ثؼٌَاى ٍسٍدي اسشفبدُ هي وٌششل سىشاس-ضوبسًذُسبصين. اص سٍش 

اص ػجبسار وِ اػشا اي  ي سؼييي سؼذاد دفؼبر هؼوَػِثشا (counter) ضوبسًذُايي سىٌيه اص هشغيشي ثٌبم 

 ضَد ًيض ًبهيذُ هي سىشاس سؼشيف ضذُ، سٍش ساشوٌششل سى-. سٍش ضوبسًذُضَد خَاٌّذ ضذ، اسشفبدُ هي

چشا وِ سؼذاد سىشاس لجل اص ايٌىِ حلمِ آغبص ضَد، هطخع اسز. دس ايي هظبل، اػشاي حلمِ ثب سسيذى 

اي اص والس  ًسخِ( ٍ 4-7)ضىل  وذ ضجِذ. دس ايي ثخص ثِ هؼشفي الگَسيشن يبث وِ هيخبس 10ضوبسًذُ ثِ 
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GradeBook وِ الگَسيشن سا سَسظ يه سبثغ ػضَ  ينصادشد هي( 4-9ٍ  4-8ّبي  )ضىلC++ ُسبصي  ديبد

 آضٌب خَاّيذ ضذ. وذ ضجِثب اسشفبدُ اص  ّب ثب سَسؼِ الگَسيشن 4-9 ثخص  سد. وٌذ هي

يشي اسز وِ هشغ total(. دس ٍالغ 4-7دلز وٌيذ )ضىل  وذ ضجِالگَسيشن دس  total  ٍcounterمص ثِ ً

يشي اسز وِ ًمص ضوبسًذُ ثش ػْذُ هشغ counterٍ  ضَد سشفبدُ هياص آى ثشاي هحبسجِ هؼوَع همبديش ا

 .وٌذ داسد، دس ايي ثشًبهِ، ضوبسًذُ سؼذاد ًوشار ٍاسد ضذٓ سَسظ وبسثش سا طجز هي

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 

 .مٌترل تنرار ثراي حل هسئلِ هيبًگيي مالس-ثب استفبدُ از رٍش ضوبرًذُ مذ ضجَِريتن الگ | 4-7ضنل
1 // Fig. 4.8: GradeBook.h 
2 // Definition of class GradeBook that determines a class average. 
3 // Member functions are defined in GradeBook.cpp 
4  include <string> // program uses C++ standard string class 
5 using std::string; 
6  
7 // GradeBook class definition 
8 class GradeBook 
9 { 
10 public: 
11    GradeBook( string ); // constructor initializes course name 
12    void setCourseName( string ); // function to set the course name 
13    string getCourseName(); // function to retrieve the course name 
14    void displayMessage(); // display a welcome message 
15    void determineClassAverage(); // averages grades entered by the user 
16 private: 
17    string courseName; // course name for this GradeBook 
18 }; // end class GradeBook 

 .GradeBook:سرآيٌذ فبيل مٌترل تنرار-ادُ از رٍش ضوبرًذُاستف ثب مالس هيبًگيي هسئلِ | 4-8ضنل

1 // Fig. 4.9: GradeBook.cpp 
2 // Member-function definitions for class GradeBook that solves the  
3 // class average program with counter-controlled repetition. 
4  include <iostream> 
5 using std::cout; 
6 using std::cin; 
7 using std::endl; 
8  
9  include "GradeBook.h" // include definition of class GradeBook 
10  
11 // constructor initializes courseName with string supplied as argument 
12 GradeBook::GradeBook( string name ) 
13 { 
14    setCourseName( name ); // validate and store courseName 
15 } // end GradeBook constructor 
16  
17 // function to set the course name; 
18 // ensures that the course name has at most 25 characters 
19 void GradeBook::setCourseName( string name ) 
20 { 
21    if ( name.length() <= 25 ) // if name has 25 or fewer characters 
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22       courseName = name; // store the course name in the object 
23    else // if name is longer than 25 characters 
24    { // set courseName to first 25 characters of parameter name 
25       courseName = name.substr( 0, 25 ); // select first 25 characters 
26      cout << "Name \"" << name << "\" exceeds maximum length (25).\n" 
27          << "Limiting courseName to first 25 characters.\n" << endl; 
28    } // end if...else 
29 } // end function setCourseName 
30  
31 // function to retrieve the course name 
32 string GradeBook::getCourseName() 
33 { 
34    return courseName; 
35 } // end function getCourseName 
36  
37 // display a welcome message to the GradeBook user 
38 void GradeBook::displayMessage() 
39 { 
40    cout << "Welcome to the grade book for\n" << getCourseName() << "!\n"  
41       << endl; 
42 } // end function displayMessage 
43  
44 // determine class average based on 10 grades entered by user 
45 void GradeBook::determineClassAverage() 
46 { 
47    int total; // sum of grades entered by user 
48    int gradeCounter; // number of the grade to be entered next 
49    int grade; // grade value entered by user 
50    int average; // average of grades 
51  
52    // initialization phase 
53    total = 0; // initialize total 
54    gradeCounter = 1; // initialize loop counter 
55  
56    // processing phase 
57    while ( gradeCounter <= 10 ) // loop 10 times 
58    { 
59       cout << "Enter grade: "; // prompt for input 
60       cin >> grade; // input next grade 
61       total = total + grade; // add grade to total 
62       gradeCounter = gradeCounter + 1; // increment counter by 1 
63    } // end while 
64  
65    // termination phase 
66    average = total / 10; // integer division yields integer result 
67  
68    // display total and average of grades 
69    cout << "\nTotal of all 10 grades is " << total << endl; 
70    cout << "Class average is " << average << endl;  
71 } // end function determineClassAverage 

 .GradeBook فبيل هٌجغ مذ:تنرار مٌترل-ضوبرًذُ رٍش از استفبدُ ثب مالس هيبًگيي هسئلِ | 4-9ضنل

 GradeBookافسايص قبثليت اػتجبرسٌجي 

سبصي الگَسيشن هيبًگيي والس ثذشداصين، اػبصُ دّيذ ثِ ثْجَد وبسائي اًؼبم  لجل اص ايٌىِ ثِ ثحض ديبدُ

هجبدسر ثِ  setCourseName، سبثغ 3-16ين. دس ثشًبهِ سَػِ وٌ GradeBookگشفشِ ثش سٍي والس 

وبساوشش ثبضذ )ثب اسشفبدُ اص  25وشد، وِ ثبيذ ووشش يب ثشاثش  اػشجبسسٌؼي ًبم دٍسُ ثب سسز عَل ًبم دٍس هي

ديگش  ifضذ. سذس ايي وذ ثب يه ػجبسر  (. اگش ضشط ثشلشاس ثَد، ًبم دٍسُ ثىبس گشفشِ هيifيه ػجبسر 

وبساوشش اسز يب خيش. دلز  25وشد وِ آيب ثضسگشش اص  هجبدسر ثِ سسز عَل ًبم دٍسُ هيضذ وِ  هيدًجبل 

اسصيبثي گشدد، ثبيسشي  trueاٍل اسز. اگش ضشعي ثب  ifدٍم وبهالً هشضبد ضشط  ifوٌيذ وِ ضشط ػجبسر 
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اّذ ثَد، اص ثْشش خَ if..elseسبصي چٌيي ٍضؼيشي سَسظ ػجبسر  اسصيبثي ضًَذ. ديبدُ false ّبي ديگش ثب ضشط

 28-21اين )خغَط  اغالح وشدُ if..elseثب يه ػجبسر  ifايٌشٍ وذ خَد سا ثب ػبيگضيي وشدى دٍ ػجبسر 

 (.4-9اص 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)ضنل  GradeBook:ايجبد يل ضي از مالس مٌترل تنرار-بهِ هيبًگيي مالس ثب ضوبرًذُثرً |4-10ضنل

 .determineClassAverage( ٍ فراخَاًي تبثغ ػضَ 9-4ٍ 

 GradeBookمٌترل تنرار در مالس -سبزي ضوبرًذُ پيبدُ

ٍ  4-8اص ضىل  11( حبٍي يه سبصًذُ )اػالى ضذُ دس خظ 4-9ٍ  4-8)ضىل  GradeBookوالس 

( اسز وِ هجبدسر ثِ سخػيع همذاسي ثِ هشغيش ًوًَِ والس 4-9اص ضىل  15-12سؼشيف ضذُ دس خغَط 

courseName اص  42-38ٍ  35-32، 29-19(. دس خغَط 4-8اص ضىل  17دس خظ وٌذ )اػالى ضذُ  هي

دس  اًذ. سؼشيف ضذُ setCourseName ،getCourseName  ٍdisplayMessageسَاثغ ػضَ  4-9ضىل 

وٌٌذُ الگَسيشن  سبصي  سؼشيف ضذُ اسز وِ ديبدُ determineClassAverageسبثغ ػضَ  71-45خغَط 

 اسز. 4-7وذ ضىل  هيبًگيي والس سَضيح دادُ ضذُ دس ضجِ
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اػالى  intاص ًَع  total ،gradeCounter ،grade  ٍaverageهشغيشّبي هحلي  50-47دس خغَط 

ّبي فَق دس ثذًِ سبثغ ػضَ  ضَد. سَػِ وٌيذ وِ اػالى ٍسٍدي وبسثش رخيشُ هي gradeاًذ. دس هشغيش  ضذُ

determineClassAverage  .لشاس داسًذ 

ثِ غشح ضذُ دس ايي فػل، فشآيٌذ خَاًذى ٍ دشداصش ًوشار ه GradeBookّبي والس  دس ًسخِ

ٍ ثب  determineClassAverageاًذ. هحبسجِ هيبًگيي دس سبثغ ػضَ  ضذُ  دس ًظش گشفشِ اي سبدُسٍش 

ًوشار داًطؼَيبى  سبصي رخيشُگيشد. دس ايي ثخص هجبدسر ثِ  اسشفبدُ اص هشغيشّبي هحلي غَسر هي

دّين لبدس ثِ ًگْذاسي ًوشار دس  اًؼبم هي GradeBookييشي وِ دس والس وٌين. دس فػل ّفشن، ثب سغ ًوي

 GradeBookگيشد. دس ايٌحبلز ثِ يه ضي  غَسر هي آسايِحبفظِ خَاّين ثَد وِ سَسظ سبخشوبى دادُ 

ضَد سب هحبسجبر هخشلف سا ثش سٍي ّوبى هؼوَػِ اص ًوشار اًؼبم دّذ ثذٍى ايٌىِ وبسثش  اػبصُ دادُ هي

 اسد وشدى ّوبى ًوشار ثِ دفؼبر ثبضذ.هؼجَس ثِ ٍ

 ال ايذُ ًَيسي رًبهِث

ٍ ػجبسار اػشايي لشاس دّيذ. دس ايي غَسر ثخص اػالى ّب  ثيي ثخص اػالىبِ يه خظ خبلي هّويط
 ذ.يبث ثخَثي دس ثشًبهِ هطخع ضذُ ٍ خَاًبيي ثشًبهِ افضايص هي

دلز وٌيذ وِ .اًذ يِ ضذُلٍاسدّي همذا 1ثب  gradeCounterٍ  0ثب  totalيش هشغ 54-53خغَط دس 

اًذ.  لجل اص ايٌىِ دس هحبسجبر ثىبس گشفشِ ضًَذ، همذاسدّي اٍليِ ضذُ totoal  ٍgradeCounterهشغيشّبي 

يه هشغيش همذاسدّي ذ. ٌوٌ اٍليِ هيٍ ثش اسبس ًيبص همذاسدّي غفش ب يسا ثب يه  هؼوَالً هشغيشّبي ضوبسًذُ

ذاس سؼشيف ًطذُ( اسز، آخشيي همذاسي وِ دس هىبى حبفظِ سصسٍ ًطذُ حبٍي يه همذاس اضغبل )يب هم

وِ همذاس خَد سا اص  grade  ٍaverageضذُ ثشاي هشغيش اص لجل ٍػَد داضشِ اسز. دس ايي ثشًبهِ هشغيشّبي 

 ًيبصي ثِ همذاسدّي اٍليِ ًذاسًذ.آٍسًذ،  عشف ٍسٍدي وبسثش ٍ هحبسجِ هيبًگيي ثذسز هي

، ثبضذ 10ش يب هؼبدل ووش gradeCounterهبًيىِ همذاس سب ص while سرػجبوِ  وٌذ ع هيهطخ 57خظ 

ّبي ثذًِ  ػجبسار لشاس گشفشِ هبثيي ثشاوز whileسب صهبًيىِ ضشط ثشلشاس ثبضذ، سبخشبس  سىشاس خَاّذ ضذ.

 خَد سا سىشاس خَاّذ وشد.

دل ػجبسر هؼب خظد. ايي آٍس ص دس هييبوثٌسا  ":Enter grade"لِ، ػو59ػجبسر ثىبس سفشِ دس خظ  

اس ٍاسد ضذُ سَسظ وبسثش سا همذ 60خظ  ٌذ.ّسش ”.Prompt the user to enter the next grade“ وذ ضجِ

اسز. ثخبعش  ".Input the next grade"وذ  ايي خظ هؼبدل ضجِ. وٌذ شُ هيرخي gradeخَاًذُ ٍ آًشا دس هشغيش 

سا  gradeًطذُ اسز، ثِ ايي دليل وِ ثشًبهِ همذاس دس اثشذاي ثشًبهِ همذاسدّي اٍليِ  gradeداسيذ وِ هشغيش 

وِ  gradeب همذاس ػذيذ سا ث total، ثشًبهِ همذاس سذسوٌذ.  اص وبسثش ٍ دس ّش ثبس سىشاس حلمِ اخز هي
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ضذُ ٍ ًشيؼِ ثِ ػوغ  totalمذاس لجلي ثب ه gradeاس همذ. (61)خظ  وٌذ َسظ وبسثش ٍاسد ضذُ ثِ سٍص هيس

total ذيبث ع هيسخػي. 

ًطبى دّذ يه ًوشُ هَسد دشداصش سب  ذيبث ٍاحذ افضايص هييه   gradeCounterيش هشغ 62دس خظ 

دس اص اسوبم . ذيبث ًطَد، اداهِ هي سثشلشا while ػجبسرلشاس گشفشِ اسز. ايٌىبس سب صهبًيىِ ضشط هَػَد دس 

 Total of all"ديغبم  69خظ  ذ.يبث ع هيسخػي averageؼِ هحبسجِ هيبًگيي ثِ هشغيش ًشي 66دس خظ  ،حلمِ

10 grades is"  ثذًجبل آى همذاس هشغيش ٍtotal بهي حبٍي ديغ 70خظ دس آٍسد. سذس  سا ثٌوبيص دس هي

سبثغ  .آيذ دُ ضذُ، ثِ ًوبيص دس هيآٍس averageذًجبل آى همذاس هشغيش وِ ث ”Class average is“سضشِ 

-10دس ضىل  mainدّذ )سبثغ  ثشگطز هي ، وٌششل سا ثِ سبثغ فشاخَاىdetermineClassAverageػضَ 

4.)  

 GradeBookتَصيف مالس 

ايؼبد ٍ ثِ  GradeBookايي ثشًبهِ اسز، وِ يه ضي اص والس  mainحبٍي سبثغ  4-10ضىل 

ثٌبم  GradeBookيه ضي ػذيذ اص  4-10اص ضىل 9دشداصد. دس خظ  ّبي آى هي سَغيف لبثليز

myGradeBook ثِ سبصًذُ   9س خظضَد. سضشِ هَػَد د ايؼبد هيGradeBook ضَد )خغَط  اسسبل هي

  سا ثشاي ًوبيص ديغبم displayMessageسبثغ ػضَ  4-10اص ضىل 11(. خظ 4-9اص ضىل  15-12

سا  determineClassAverageسبثغ ػضَ  12وٌذ. سذس خظ  آهذگَيي ثِ وبسثش فشاخَاًي هي خَش

وٌذ. سبثغ  وشدُ ٍ سذس هيبًگيي سا هحبسجِ ٍ چبح هي ًوشُ سا ٍاسد 10وٌذ سب وبسثش ثشَاًذ  فشاخَاًي هي

 دّذ. سا اًؼبم هي 4-7ػضَ، الگَسيشن ًطبى دادُ ضذُ دس ضجِ وذ ضىل 
 مردى قطغًنبتي در ارتجبط ثب تقسين صحيح ٍ 

گيشد وِ دس ٍاوٌص ثِ  غَسر هي determineClassAverageهحبسجِ هيبًگيي سَسظ سبثغ ػضَ 

وٌذ. خشٍػي ثشًبهِ ًطبى  فؼبل ضذُ ٍ يه ػذد غحيح سَليذ هي 4-10ص ضىلا 12فشاخَاًي سبثغ دس خظ 

ثذسز  84.6، ثبيذ 10اسز وِ ثِ ٌّگبم سمسين ثش  846دّذ وِ هؼوَع ًوشار دس اػشاي ًوًَِ ثشًبهِ  هي

اص  66ثذسز آهذُ اسز )خظ  84ػذد  total/10آيذ، ػذدي ثب ًمغِ اػطبس. ثب ايي ّوِ، دس ًشيؼِ هحبسجِ 

ّش دٍ همبديش ػذدي غحيح ّسشٌذ. ًشيؼِ سمسين دٍ ػذد غحيح يه ػذد  total  ٍ10(، چشا وِ 4-9ضىل 

ضَد(. دس ثخص ثؼذ  گشدد )لغغ هي غحيح اسز وِ دس آى ثخص اػطبسي ثذسز آهذُ اص سمسين حزف هي

 ثب ًحَُ ثذسز آٍسدى ًشبيغ اػطبسي اص هحبسجبر آضٌب خَاّيذ ضذ.
 ًَيسي رًبهِثخطبي 

سَاًذ ًشبيغ اضشجبّي  وٌذ هي سمسين غحيح هجبدسر ثِ گشد وشدى )ثؼبي لغغ وشدى( هي فشؼ ايٌىِ  
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 1دّذ، دس حبليىِ دس يه سمسين غحيح  سا دس سيبضي ثذسز هي 1.75حبغل  74 ثذًجبل داضشِ ثبضذ. ثشاي هظبل،
 وٌذ. دس حبلز گشد ضذُ سَليذ هي 2وَسبُ ضذُ ٍ 

دس هحبسجِ اسشفبدُ ضَد، خشٍػي  10ثؼبي  gradeCounterاص  66، اگش دس خظ 4-9دس ثشًبهِ ضىل 

ًْفشِ اسز وِ  whileسا ًطبى خَاّذ داد. دليل ايٌىبس دس آخشيي سىشاس ػجبسر  76ايي ثشًبهِ همذاس اضشجبُ 

gradeCounter  افضايص يبفشِ اسز. 62دس خظ  11ثِ همذاس 

 ًَيسي رًبهِثخطبي 

جبسر هحبسجبسي دس اص حلمِ، هؼوَالً سجت سَليذ خغبي اسشفبدُ اص هشغيش ضوبسًذُ حلمِ، دس يه ػ

 ضَد. هي off-by-one-error هٌغمي ثٌبم

 مٌترل تنرار-: هراقجتّب َلِ مردى الگَريتنفره  9-4

 سؼشيف وٌين:سش  ُ دّيذ سب ثِ هسئلِ هيبًگيي والس ثبصگشدين ٍ آًشا هؼذداً ٍ ايٌجبس ثػَسر صيش ٍ ولياػبص
ِ، ثِ سؼذاد اخشيبسي ًوشُ دسيبفز وشدُ ٍ شًبهس ّش ثبس اػشاي ثد والس سا ثِ ًحَي سَسؼِ دّيذ سببهِ هحبسجِ هيبًگيي ًثش"

  "هحبسجِ هيبًگيي ثش سٍي آًْب اػوبل ضَد.

ُ(. دس ايي ثشًبهِ، سؼذاد ًوشاسي وِ ثؼٌَاى ًوش 10دس ثشًبهِ لجلي، سؼذاد ًوشار اص ّوبى اثشذا هطخع ثَد )

د ًوشار ٍاسد ضذُ وبس وٌذ. چگًَِ ثشًبهِ اذؼًيسشٌذ. ثشًبهِ ثبيذ ثش سٍي سٍسٍدي ٍاسد خَاٌّذ ضذ هطخع 

وِ ثِ گشفشي ًوشُ دبيبى دّذ؟ هحبسجبر ثِ چِ غَسسي ثبيذ اًؼبم گشفشِ ٍ هيبًگيي والس ثِ  دّذ سطخيع هي

 ًوبيص دسآيذ؟

 (sentinel value) همذاس هشالجشيثشاي سفغ ايي هطىل، اسشفبدُ اص يه همذاس ٍيژُ ثٌبم حل  ساُيه 

يب  همذاس سبخشگي ،سيگٌبل همذاس)ّوچٌيي ثِ ايي همذاس،  وٌذ هي سا هطخعّب  دادُ دٍوِ دبيبى ٍس اسز

وشدُ ٍ دس دبيبى همذاس هشالجشي سؼييي ّب  ٌذ(. دس ايي سٍش وبسثش الذام ثِ ٍاسد وشدى ًوشُگَي ًيض هي دشچن

، ساشوٌششل سى-د. سٍش هشالجزسبص ، ٍاسد هياًذُ ٍسٍدي ثِ اسوبم سسيذ ّبي ضذُ سا ثِ ػٌَاى ايٌىِ دادُ

چشا وِ سؼذاد دفؼبر سىشاس لجل اص اػشاي حلمِ هطخع  ضَد ًيض ًبهيذُ هي ًطذُ سؼشيف-سىشاسسٍش 

 ًيسز.

اسز وِ همذاس هشالجشي ثبيذ ثِ ًحَي اًشخبة ضَد وِ ثِ ػٌَاى يه ٍسٍدي هؼشجش هَسد لجَل  حٍاض

اس هشالجشي دس همذ ػٌَاىثِ  1-ذاس مه ًين اصسَا شحبى هؼوَالً هٌفي ًيسشٌذ، هيٍالغ ًطَد. ثذليل ايٌىِ ًوشار اه

، 74، 84ٍ  1-ًٌذ سشسيجي هبًٌذ سَا ايي ثشًبهِ اسشفبدُ وٌين. ثٌبثشايي ثِ ٌّگبم اػشاي ثشًبهِ، ًوشار والس، هي

 84ٍ  74، 75، 96، 93 شِ ثبضٌذ. ثشًبهِ ثبيذ ًوشُ هيبًگيي والس سا ثب اسشفبدُ اص همبديشداض 93، 96، 75

 همذاس هشالجشي اسز ٍ ًجبيذ دس هحبسجِ هيبًگيي ٍاسد ضَد(.يه  1-يص دسآٍسد )بوًسجِ وشدُ ٍ ثِ هحب
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 ًَيسي رًبهِثخطبي 

 .ضَد بة يه همذاس هشالجشي ثِ ػٌَاى يه دادُ هؼشجش، هَػت سخ دادى خغبي هٌغمي هياًشخ
 گبم: اٍليي اصالح ثِ ، اصالح گبمِ رٍش از ثبال ثِ پبيييث مذ ثِ رٍش هراقجت مٌترل تنرار الگَريتن ضجِ

اهىبى دزيش  يثِ آسبً وذ ضجِالگَسيشن  ػشضِّوبًٌذ ايي ثشًبهِ، اي  ٌگبم ثشسسي هسبئل ديچيذُّثِ 

گبم  ثِ ص ايٌشٍ ثِ ثشًبهِ هيبًگيي والس ثب اسشفبدُ اص سىٌيىي ثٌبم، اص ثبال ثِ دبييي، اغالح گبمذ. اضثب ًوي

ي وِ دس وذ ضجِيبفشِ هٌبست ٍ ضشٍسي اسز.  سبخز ّبي ن وِ ثشاي سبخز ٍ سَسؼِ ثشًبهِضَي يًضديه ه

 ، ػجبسر اسز اص:ضَد ئِ هياسا (top)ثبالسشيي سغح 

Determine the class average for the quiz. 

ثشداسد. ػجبسر سبثغ ٍ ّذف اغلي ثشًبهِ اسز وِ دس ٍالغ وبسي وِ ثبيذ ثشًبهِ اًؼبم دّذ سا دس ايي 

يبر ًبوبفي دس هَسد ايٌىِ ثشًبهِ چگًَِ ثبيسشي ًَضشِ ضَد دس خَد داسد. ثٌبثش ايي ثِ عشف ػضئ topػجبسر 

 ضَد وَچىي سمسين هي ّبي لسوزثِ  topػجبسر  ثشذان. اسٍي ديص هي مبگػضئيبر ثشًبهِ ٍ اغالح گبم ثِ 

 ًذ چٌيي ثبضذ:سَا ي سمسيوبر دس اٍليي گبم هيذ. ًشيؼِ ايوٌٌ وِ ّش يه ثِ سشسيت ٍظبيفي دس ثشًبهِ ايفب هي

Initialize Variables 

Input, sum and count the quiz grades 

Calculate and print the total of all student grades and the class average 

بهل سَالي اسشفبدُ ضذُ، ليسز اًؼبم هشاحل فمظ ض ػجبسريٌؼب، ثب سَػِ ثِ ايٌىِ فمظ اص دس ا
 ذ.ضًَ اػشائي اسز وِ ثِ سشسيت يىي دس اص ديگشي اػشا هي ّبي ػجبسر

 گبم هرحلِ دٍم ثِ اصالح گبم

ذ ثِ يه هشغيش ثٌبم ثبض ِ ثؼذي سؼضيِ ثشًبهِ ثِ ػضئيبر ثيطشش )هشحلِ دٍم(، دس اسسجبط ثب هشغيشّب هيلهشح
total يش ديگش ثٌبم ذاد سا دس خَد ًگْذاسي وٌذ ٍ ثِ يه هشغع اػاسز وِ هؼوَ ًيبصcount ً ِطبى دّذ، و

. يه هشغيش ثشاي دسيبفز ّش ًوشُ اص عشيك ٍسٍدي ٍ اًذ چِ سؼذادي اص ايي اػذاد هَسد دشداصش لشاس گشفشِ
 :وذ ضجِضذُ هَسد ًيبص اسز. ػجبسر ِ يه هشغيش ثشاي ًگْذاسي هيبًگيي هحبسج

Initialize variable 

 وشد: صيش سمسينسش  ى ثِ ػجبسار ػضئيسَا يسا ه

Initialize total to zero 

Initialize counter to zero 

ثِ همذاسدّي اٍليِ لجل اص ثىبسگيشي داسًذ.  ًيبص total  ٍcounterوٌيذ وِ فمظ هشغيشّبي  سَػِ

ي ٍ ٍسٍدي وبسثش اسشفبدُ ضذُ اسز(، بًگيشغيشّب ثشاي هحبسجِ هيهايي ) average ٍ gradeهشغيشّبي 

 : وذ ضجِليِ ًذاسًذ. ػجبسر ًيبصي ثِ همذاسدّي اٍ
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Input, sum and count the quiz grades 

ين وِ چِ داً سىشاس )حلمِ( اسز وِ ًوشار سا دسيبفز وٌذ. چَى ثغَس دليك ًوي ػجبسرهٌذ يه ًيبص

وبسثش ن. وٌي وٌششل سىشاس اسشفبدُ هي-دي دسيبفز خَاّين وشد، اص سٍش هشالجزٍسٍسؼذاد ًوشُ ثِ ػٌَاى 

ش سا ٍاسد وشد، همذاس هشالجشي سا د ًظٍ دس اص ايٌىِ آخشيي همذاس هَس وٌذ يه همذاس هؼشجش ٍاسد هي دس ّش صهبى

همذاس آًشا ثب همذاس  ضَد ِ دس ّش ثبس وِ دادُ ٍاسد هيبهسب اص حلمِ ٍسٍد ًوشار خبسع ضَد. ثشً وٌذ ٍاسد هي

 ًذ ثػَسر صيش ثبضذ:سَا لجلي هي وذ ضجِ. دٍهيي اغالح ثش سٍي ػجبسر وٌذ هشالجشي همبيسِ هي

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) 

 صيش وذ ضجِر ػجبس
Calculate and print the total of all student grades and the class average 

 صيش ًَضشِ ضَد:سش  ًذ ثِ غَسر ػجبسار ػضئيسَا هي

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” 

وٌيذ وِ دس ايي لسوز ثشاي ػلَگيشي اص ثشٍص خغبي هٌغمي سمسين ثش غفش، يه سسز ثىبس  سَػِ

وبهل ثشًبهِ  وذ ضجِبص ضَد. ًذ هطىل سسَا ثشدُ ضذُ اسز وِ اگش دس ثشًبهِ سطخيع دادُ ًطَد، هي

 آٍسدُ ضذُ اسز. 4-11هيبًگيي دس ضىل 

 ًَيسي رًبهِثخطبي 

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

ٌگبم اػشاي يه ػول سمسين ثش ػجبسسي وِ هوىي اسز همذاس آى غفش ثبضذ، ثبيذ سسشي ثِ ّويي ثِ ّ
ًذ چبح يه ديغبم سبدُ سَا ثشًبهِ سذاسن ديذُ ضَد. سسيذگي ثِ ايي اهش هيهٌظَس ٍ سسيذگي ثِ آى دس 

 ب ثبضذ. گبّي اٍلبر اًؼبم ػوليبر ديچيذُ هَسد ًيبص اسز.خغ
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” 

 ٌترل تنرار ثراي حل هسئلِ هيبًگيي مالس.م-ثب استفبدُ از رٍش هراقجت مذ ضجَِريتن الگ |  4-11ضنل 

 ال ايذُ ًَيسي رًبهِث

ذ. خغَط خبلي هَػت يبث وذ خَاًبئي آًْب افضايص هي ضجِ ّبي دس ثشًبهِ خبليشاسدادى خغَط ثب ل
 ّن هشوبيض ضًَذ.وذ ٍ فبصّبي ثشًبهِ اص  ذ سب ػجبسسْبي وٌششلي ضجِضًَ هي

 افسار ٌْذسي ًرمه

ى ثِ غَسر هٌغمي ثِ سِ فبص سمسين وشد: فبص همذاس دّي وِ دس آى سَا سا هيّب  سي اص الگَسيشنثسيب
ٍاسد ضذُ ٍ هشغيشّب ثشاسبس ّب  ذ، فبص دشداصش وِ همبديش دادُضًَ هشغيشّبي ثشًبهِ همذاسدّي اٍليِ هي

 .شحلِ اًؼبم هحبسجبر ٍ چبح ًشبيغ اسزذ ٍ فبص دبيبى وِ هضًَ آًْب سٌظين هي

يبى ضذُ ثَد، ث يهسئلِ هيبًگيي والس سا وِ دس اثشذاي ايي ثخص ثػَسر ول 4-11 وذ ضجِسيشن َالگ

. ايي الگَسيشن فمظ دس اص عي دٍ هشحلِ اغالح گبم ثِ گبم سَسؼِ يبفز، دس حبليىِ گبّي وٌذ هيثشعشف 

 اٍلبر ثِ اًؼبم هشاحل ثيطشش ًيبص اسز.

 افسار ٌْذسي ًرمه

وذ  ِ الگَسيشن ضجِو دٌّذ سبى صهبًي ثِ فشآيٌذ اص ثبال ثِ دبييي ٍ اغالح گبم ثِ گبم دبيبى هيًَي هِثشًب
سجذيل وشد. دس  ++C ثػَسر هطخع ػضئيبر سا ثيبى وشدُ ثبضذ، ثِ ًحَي وِ ثشَاى آًْب سا ثِ ثشًبهِ 

 يشد.سر گًذ غَسَا ثشاحشي هي ++C ايٌحبلز ديبدُ سبصي ثشًبهِ 
 مٌترل تنرار-ثِ رٍش هراقجت GradeBookسبزي مالس  پيبدُ

دٌّذ وِ حبٍي سبثغ ػضَ  سا ثِ ًحَي ًطبى هي GradeBookوالس  4-13ٍ  4-12ّبي  ضىل

determineClassAverage  وٌذ )ايي والس دس  سبصي هي سا ديبدُ 4-11اسز وِ الگَسيشن ضجِ وذ ضىل

ليذ يه ػذد َّش ًوشُ ٍاسد ضذُ يه ػذد غحيح اسز، اهىبى س سَغيف ضذُ اسز(. اگش چِ 4-14ضىل 

اػطبسي ثِ ٌّگبم هحبسجِ هيبًگيي ٍػَد داسد، ثِ ػجبسسي يه ػذد حميمي يب ػذد ثب ًمغِ اػطبس )ّوبًٌذ 

سَاًذ چٌيي اػذادي سا ػشضِ وٌذ، اص ايٌشٍ ايي والس  ًوي int(. ًَع دادُ 1000.12345يب   0.0975، 7.33

سبصي اػذاد اػطبسي  داساي چٌذيي ًَع دادُ ثشاي رخيشُ ++Cدادُ ديگشي اسشفبدُ وٌذ. صثبى ثبيذ اص ًَع 

. سفبٍر اغلي هبثيي ايي ًَع دس ايي اسز وِ دس همبيسِ ثب float  ٍdoubleّبي ّوبًٌذ  دس حبفظِ اسز، ًَع

ز ًمغِ اػطبس ّسشٌذ، سش دس سو لبدس ثِ ًگْذاسي اػذاد ثضسگشش ٍ دليك double، هشغيشّبي floatهشغيشّبي 

اسز  castدس ًشيؼِ دلز ػذد ثيطشش خَاّذ ثَد. ايي ثشًبهِ هجبدسر ثِ هؼشفي يه ػولگش ٍيژُ ثٌبم ػولگش 
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وٌذ سب ًشيؼِ سا ثػَسر ػذد اػطبسي سَليذ وٌذ. ايي ٍيژگي ثِ ٌّگبم  وِ هحبسجِ هيبًگيي سا هؼجَس هي

 ثشسسي ثشًبهِ سَضيح دادُ خَاّذ ضذ.

ذ ثِ غَسر دطشِ يىي ثش سٍي ديگشي لشاس ٌسَاً وٌيذ وِ ػجبسار وٌششلي هي بّذُ هيدس ايي هظبل هط

ثالفبغلِ دس اص ػجبسار  4-13اص ضىل 75-67دس خغَط  whileدادُ ضًَذ )ثػَسر هشَالي(. ػجبسر 

if..else  .4-9وذ ثىبس سفشِ دس ايي هظبل ثب وذ ثشًبهِ  لسوز اػظنلشاس گشفشِ اسز ٍ حبلز سَالي داسد 

 وٌين. ّب ٍ هجبحض ػذيذ هشوشوض هي ىسبى اسز، اص ايٌشٍ سوشوض خَد سا ثش سٍي ٍيژگيي

1 // Fig. 4.12: GradeBook.h 

2 // Definition of class GradeBook that determines a class average. 
3 // Member functions are defined in GradeBook.cpp 

4 #include <string> // program uses C++ standard string class 
5 using std::string; 
6  
7 // GradeBook class definition 
8 class GradeBook 

9 { 
10 public: 
11    GradeBook( string ); // constructor initializes course name 
12    void setCourseName( string ); // function to set the course name 
13    string getCourseName(); // function to retrieve the course name 
14    void displayMessage(); // display a welcome message 
15    void determineClassAverage(); // averages grades entered by the user 
16 private: 
17    string courseName; // course name for this GradeBook 
18 }; // end class GradeBook 

 GradeBookفبيل سرآيٌذ ر: مٌترل تنرا-ٍش هراقجتر ثب مالس هيبًگيي بهِثرً | 4-12 ضنل
1 // Fig. 4.13: GradeBook.cpp 
2 // Member-function definitions for class GradeBook that solves the  
3 // class average program with sentinel-controlled repetition. 
4 #include <iostream> 
5 using std::cout; 
6 using std::cin; 
7 using std::endl; 
8 using std::fixed; // ensures that decimal point is displayed 
9  
10 #include <iomanip> // parameterized stream manipulators   
11 using std::setprecision; // sets numeric output precision 
12  
13 // include definition of class GradeBook from GradeBook.h 
14 #include "GradeBook.h" 
15  
16 // constructor initializes courseName with string supplied as argument 
17 GradeBook::GradeBook( string name ) 
18 { 
19    setCourseName( name ); // validate and store courseName 
20 } // end GradeBook constructor 
21  
22 // function to set the course name; 
23 // ensures that the course name has at most 25 characters 
24 void GradeBook::setCourseName( string name ) 
25 { 
26    if ( name.length() <= 25 ) // if name has 25 or fewer characters 
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27       courseName = name; // store the course name in the object 
28    else // if name is longer than 25 characters 
29    { // set courseName to first 25 characters of parameter name 
30       courseName = name.substr( 0, 25 ); // select first 25 characters 
31       cout << "Name \"" << name << "\" exceeds maximum length (25).\n" 
32          << "Limiting courseName to first 25 characters.\n" << endl; 
33    } // end if...else 
34 } // end function setCourseName 
35  
36 // function to retrieve the course name 
37 string GradeBook::getCourseName() 
38 { 
39    return courseName; 
40 } // end function getCourseName 
41  
42 // display a welcome message to the GradeBook user 
43 void GradeBook::displayMessage() 
44 { 
45    cout << "Welcome to the grade book for\n" << getCourseName() << "!\n"  
46       << endl; 
47 } // end function displayMessage 
48  
49 // determine class average based on 10 grades entered by user 
50 void GradeBook::determineClassAverage() 
51 { 
52    int total; // sum of grades entered by user 
53    int gradeCounter; // number of grades entered 
54    int grade; // grade value 
55    double average; // number with decimal point for average 
56  
57    // initialization phase 
58    total = 0; // initialize total 
59    gradeCounter = 0; // initialize loop counter 
60  
61    // processing phase 
62    // prompt for input and read grade from user   
63    cout << "Enter grade or -1 to quit: ";         
64    cin >> grade; // input grade or sentinel value 
65  
66    // loop until sentinel value read from user    
67    while ( grade != -1 ) // while grade is not -1 
68    {                   
69       total = total + grade; // add grade to total 
70       gradeCounter = gradeCounter + 1; // increment counter 
71        
72       // prompt for input and read next grade from user 
73       cout << "Enter grade or -1 to quit: ";            
74       cin >> grade; // input grade or sentinel value    
75    } // end while 
76  
77    // termination phase 
78   if ( gradeCounter != 0 ) // if user entered at least one grade... 
79    { 
80       // calculate average of all grades entered               
81       average = static_cast< double >( total ) / gradeCounter; 
82        
83       // display total and average (with two digits of precision) 
84       cout << "\nTotal of all " << gradeCounter << " grades entered is "  
85          << total << endl; 
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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 

 GradeBookفبيل مذ هٌجغ : رتنرا مٌترل-هراقجت رٍش ثب مالس هيبًگيي بهِثرً | 4-13 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 grade or -1 to quit: 97 

Enter grade or -1 to quit: 88 

Enter grade or -1 to quit: 72 

Enter grade or -1 to quit: -1 

 

Total of all 3 grades entered is 257 

Class average is 85.67 

ايجبد يل ضي از مالس  ر:مٌترل تنرا-بهِ هيبًگيي مالس ثب رٍش هراقجتثرً|4-14ضنل

GradeBook( ٍ فراخَاًي تبثغ ػضَ 4-13ٍ  4-12)ضنلdetermineClassAverage. 

 دّذ ى ضذُ اسز. ايي ًَع ثِ هحبسجِ هيبًگيي اهىبى هياػال doubleَع اص ً averageش غيشه 55ظ دس خ

فش همذاسدّي ثب غ gradeCounterيش هشغ 59سب ثػَسر يه ػذد اػطبسي دس هشغيش رخيشُ گشدد. دس خظ 

سىشاس   ششلٌو-ٍاسد ًطذُ اسز، ثِ يبد داضشِ ثبضيذ وِ ايي ثشًبهِ اص سٍش هشالجزي ا ضذُ چشا وِ ٌَّص ًوشُ

ثِ ٌّگبم ٍاسد فمظ  gradeCounter. ثِ هٌظَس طجز دليك سؼذاد ًوشار ٍاسد ضذٓ، هشغيش وٌذ اسشفبدُ هي

 ذ.يبث ضذى يه ًوشُ هؼشجش ثؼٌَاى ٍسٍدي، افضايص هي

 مٌترل تنرار-ٌترل تنرار ٍ ضوبرًذُم-ّبي هراقجت ّبي هَجَد هبثيي رٍش تفبٍت

وٌششل سىشاس دس ثشًبهِ -ٍ ضوبسًذُدس ايي ثشًبهِ ششل سىشاس وٌ-َد هيبى سٍش هشالجزهَػ ّبي سفبٍرثِ 
اص ضىل  63-57)خغَط  while ػجبسرس، دس ّش ثبس سىشاس سىشاوٌششل -ٍش ضوبسًذُس سسَػِ وٌيذ. د 9-4

وٌششل سىشاس، لجل اص ايٌىِ ثشًبهِ ثِ -يذ. دس سٍش هشالجزگشد مذاس اص سَي وبسثش دسيبفز هييه ه( 9-4
. ايي همذاس سؼييي ضَد يبفز ه( دسي(4-13اص ضىل  64-63 َط، يه همذاس )خغثشسذ while ػجبسر

شاس ثشل while ػجبسريب خيش. اگش ضشط ضَد  while ػجبسر ًِوِ آيب ػشيبى وٌششل ثشًبهِ ٍاسد ثذ وٌذ هي
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ٍاسد اي  ًخَاّذ ضذ )ّيچ ًوشُ اػشا while ػجبسرشي ٍاسد وشدُ ثبضذ(، ثذًِ ًجبضذ )وبسثش همذاس هشالج
ذًِ اػشا ضذُ ٍ همذاس ٍاسد ضذٓ وبسثش ثىبس گشفشِ ث (. اص سَي ديگش، اگش ضشط ثشلشاس ضَد،ضَد ًوي
شداصش همذاس، همذاس ثؼذي لجل اص ايٌىِ ثشًبهِ ثِ اص د(. دس 69، خظ ضَد ٍدُ هيافض total )ثِ ضَد هي

 75ظ دس خ{ . صهبًيىِ ثشًبهِ ثِ (74-73)خغَط  ضَد سَسظ وبسثش ٍاسد هي ثشسذ while ػجبسرًشْبي ثذًِ ا

 ي. همذاس ػذيذ ٍاسد ضذُ سؼيي(67)خظ  ذيبث هِ هيادا while ػجبسرس ضشط د ، اػشا ثب سسز ثؼذيسسذ هي
ذاس ثؼذي ّويطِ لجل اص ايٌىِ اً اػشا ضَد يب خيش. دلز وٌيذ وِ همهؼذد whileثذًِ  ػجبسروِ آيب  وٌذ يه

ًذ لجل اص سَا ثشًبهِ هي ايٌحبلزضَد. دس  بثي ضَد، ثالفبغلِ سَسظ وبسثش ٍاسد هياسصي while ػجبسرضشط 
يب خيش. اگش همذاس  اسز همذاس، همذاس هشالجشي آى بايٌىِ الذام ثِ دشداصش همذاسي ًوبيذ، سؼييي وٌذ وِ آي

 .ضَد دُ ًويافضٍ totalذ ٍ همذاس ثِ يبث يِ هخبسو while ػجبسرهشالجشي ثبضذ، 

سؼييي  78ضَد. ضشط هَػَد دس خظ  اػشا هي 90-78دس خغَط  if..elseدس اص خبسوِ حلمِ، ػجبسر 

( 90-89)خغَط  elseاي ٍاسد ًطذُ ثبضذ، ثخص  اي ٍاسدُ ضذُ اسز يب خيش. اگش ًوشُ وٌذ وِ آيب ًوشُ هي

سا ثِ ًوبيص دسآٍسدُ ٍ سبثغ ػضَ وٌششل  "No grades were entered"اػشا ضذُ ٍ ديغبم  if..elseاص ػجبسر 

 دّذ. سا ثِ سبثغ فشاخَاى ثشگطز هي

ّب، سِ ػجبسر آخش دس  دلز وٌيذ. ثذٍى حضَس ثشاوز 4-13ضىل  whileثِ ثلَن هَػَد دس حلمِ 

َسر صيش ٍ ضذ وِ وبهذيَسش ايي وذ سا ثػ گشفشٌذ ٍ ايي سجت هي ثذًِ حلمِ دس خبسع اص حلمِ ػبي هي

 ً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; 

سا ثِ ػٌَاى اٍليي ًوشُ  -1ضَد دس غَسسيىِ وبسثش  ًْبيز هي دس ايي حبلز ثشًبهِ دچبس يه حلمِ ثي

 (.64ٍاسد ًىٌذ )خظ 

 ًَيسي رًبهِثخطبي 

سبص خغبّبي هٌغمي ّوبًٌذ  سَاًذ، سجت يوٌٌذُ هشص يه ثلَن ه ّبي سؼييي فشاهَش وشدى ثشاوز
 ضَد. ًْبيز  ّبي ثي حلمِ

 ال ايذُ ًَيسي رًبهِث

، ثبيذ همذاس هشالجشي ثِ وبسثش ًطبى دادُ وٌذ ثش سمبضب هيبسلمِ وٌششل همذاس هشالجشي، وِ همذاسي اص ودس ح
 .ضَد
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 دقت اػذاد اػطبري ٍ ًيبز حبفظِ

وٌٌذُ اػذاد ثب دلز هٌفشد دس ًمغِ اػطبس ّسشٌذ ٍ داساي ّفز سلن  ػشضِ floatهشغيشّبي اص ًَع 

وٌٌذُ دلز هضبػف دس ًمغِ  ػشضِ doubleثبضٌذ. هشغيشّبي اص ًَع  ثيشي هي 32ّبي  داس دس سيسشن هؼٌي

سلن  15اسز ٍ داساي  floatاػطبس ّسشٌذ. ايي دلز هسشلضم دٍ ثشاثش حبفظِ هَسد ًيبص ثشاي يه هشغيش 

(. ثشاي اوظش هحبسجبر floatسش اص هشغيشّبي ثيشي اسز )سمشيجبً دٍ ثشاثش دليك 32ّبي  داس دس سيسشن هؼٌي

دلز سا  doubleسَاًيذ ثب اسشفبدُ اص  سَاًذ وبفي ثبضذ، اهب هي هي floatّب ًَع  غَسر گشفشِ دس ثشًبهِ

ّبيي وِ خبسع  ًيسشٌذ، ثشًبهِ ّن وبفي doubleّب، حشي هشغيشّبي اص ًَع  سضويي وٌيذ. دس ثشخي اص ثشًبهِ

اسشفبدُ  doubleًَيسبى ثشاي ػشضِ اػذاد اػطبسي اص ًَع  اص للوشٍ ثحض ايي وشبة ّسشٌذ. اوظش ثشًبهِ

وٌيذ )ّوبًٌذ  فشؼ ثب سوبم اػذاد اػطبسي وِ دس وذ هٌجغ ثشًبهِ سبيخ هي ثغَس ديص ++Cوٌٌذ. دس ٍالغ  هي

ّبي اػطبسي  وٌذ. چٌيي همبديشي دس وذ هٌجغ ثؼٌَاى طبثز فشبس هيس double( ّوبًٌذ همبديش 0.0975ٍ  7.33

 ضًَذ.  ضٌبخشِ هي

، 3ثش  10ذ. ثشاي هظبل ثب سمسين وٌٌ سششش صيبدي ديذا هيگ اػذاد اػطبسي دس اًؼبم ػوليبر سمسين غبلجب

ًگْذاسي چٌيي ًبهشٌبّي خَاّذ ثَد. وبهذيَسش فضبي طبثشي ثشاي ّبي 3اي اص  دًجبلِثب  ...3.333333يؼِ ًش

 د.گيش همبديشي دس اخشيبس داسد، اص ايٌشٍ رخيشُ سبصي همبديش اػطبسي فمظ ثػَسر سخويٌي غَسر هي

ذ دليك ًيسشٌذ، اهب وبسثشدّبي ثسيبسي داسًذ. ثشاي هظبل، دسغ 100غن ايٌىِ اػذاد اػطبسي ّويطِ شػلي

ي ًيسز سب دلز اػطبسي آًشا ن، ًيبصوٌي ز هيغحج 98.6ٌّگبهي وِ دس هَسد حشاسر ػبدي ثذى يؼٌي 

ًين، خَا هي 98.6 اشن ٍ آًوٌي وٌين. صهبًيىِ ثِ دسػِ حشاسر دس يه دهبسٌغ ًگبُ هيى ثسيبس دليك ثيب

غَسر سخويٌي دس ثِ  98.6ذ. اهب اسشفبدُ اص همذاس ثبض 98.5999473210643مذاس دليك آى سز ههوىي ا

 ًذ هٌبست ٍ وبسثشدي ثبضذ.سَا ثسيبسي اص هَاسد هي

 ًَيسي رًبهِثخطبي 

اسشفبدُ اص اػذاد اػطبسي ثب فشؼ ايٌىِ ايي اػذاد ًطبًذٌّذُ همذاس وبهالً دليك ّسشٌذ )ثَيژُ دس ػجبسار 
دٌّذُ يه همذاس  ًطبى ّبدس سوبم وبهذيَسشسمشيجب سَاًذ ًشبيغ اضشجبّي ثذًجبل داضشِ ثبضذ. اػذاد اػطبسي  اي( هي همبيسِ

 .سمشيجي ّسشٌذ
 ّبي ثٌيبديي ثصَرت صريح ٍ ضوٌي ًَعتجذيل هبثيي 

( اػالى ضذُ سب ًشيؼِ اػطبسي هحبسجِ اًؼبم 4-13اص ضىل  55)خظ  doubleثػَسر  averageهشغيش 

ّش دٍ اص ًَع غحيح  total  ٍgradeCounterگشفشِ سا دس خَد رخيشُ سبصد. ثب ايي ّوِ، هشغيشّبي 

يه ػذد غحيح اسز وِ دس آى ثخص اػطبسي  ثبضٌذ. ثخبعش داسيذ وِ ًشيؼِ سمسين دٍ ػذد غحيح هي

 ضَد(. دس ػجبسر صيش سٍد )لغغ هي ػَاة اص ثيي هي
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average = total / gradeCounter; 

سٍد.  اص ثيي هي averageضَد، اص ايٌشٍ ثخص اػطبسي ًشيؼِ لجل اص سخػيع ثِ  اثشذا سمسين اًؼبم هي

وِ اػذاد اػطبسي ّسشٌذ ثشاي  يهمبديش هَلش ثشاي اًؼبم يه هحبسجِ اػطبسي ثب همبديش غحيح، ثبيسشي

دّذ. دس خظ  اسز وِ ايي ٍظيفِ سا اًؼبم هي cast غيشثبيٌشي ػولگشداساي  ++Cهحبسجِ ايؼبد وٌين. صثبى 

ثشاي ايؼبد يه وذي هَلز اػطبسي اص  static_cast<double>(total)ثػَسر  castاص ػولگش  81

ثِ ايي  castاسشفبدُ اص يه ػولگش  ِاسشفبدُ ضذُ اسز. ث totalػولًَذ هَػَد دس دسٍى دشاًشضّب يؼٌي 

 يه ػذد غحيح اسز. totalگَيٌذ. ٌَّص همذاس رخيشُ ضذُ دس  هي سجذيل غشيحسٍش، 

( اسز وِ ثش يه ػذد totalهَلز اص  doubleاوٌَى هحبسجِ هشطىل اص يه همذاس اػطبسي )ًسخِ 

فمظ اص ًحَُ اسصيبثي ػجبساسي وِ دس آى ًَع  ++Cضَد. وبهذبيلش  سمسين هي gradeCounterدس  يحغح

ّبي ػولًَذّب يىسبى ّسشٌذ، اعالع داسد. ثشاي اعويٌبى اص ايٌىِ ػولًَذّب اص ًَع هطبثِ ّسشٌذ،  دادُ

ضَد ثش سٍي ػولًَذّبي اًشخبثي  ًيض ًبهيذُ هي سجذيل ضوٌيوِ  سشفيغوبهذبيلش هجبدسر ثِ اًؼبم ػولي ثٌبم 

هجبدسر ثِ  ++Cاسز،  int  ٍdoubleاص ًَع دادُ  شيدس يه ػجبسر وِ حبٍي همبديوٌذ. ثشاي هظبل،  هي

سفشبس  doubleّوبًٌذ يه ًَع دادُ  totalوٌذ. دس ايي هظبل ثب  هي doubleثِ همبديش  intسشفيغ ػولًَذّبي 

وشدُ ٍ  doubleثِ  gradeCounter(، اص ايٌشٍ وبهذبيلش هجبدسر ثِ سشفيغ castوٌين )ثب اسشفبدُ اص ػولگش  هي

يبثذ. دس فػل ضطن، دس  سخػيع هي averageدّذ ٍ ًشيؼِ سمسين اػطبسي ثِ  ثِ هحبسجِ اػبصُ اًؼبم هي

 ّبي ثٌيبديي ٍ ًحَُ سشفيغ آًْب سَضيح خَاّين داد. هَسد ًَع دادُ

 ًَيسي رًبهِثخطبي 

ٍ هبثيي ًَع  int  ٍdoubleّبي ثٌيبديي ػذدي ّوبًٌذ  ثشاي سجذيل هبثيي ًَع castسَاى اص ػولگش هي
سَاًذ  ّبي هشسجظ اسشفبدُ وشد )دس فػل سيضدّن ثب ايي هَضَع آضٌب خَاّيذ ضذ(. سجذيل ثِ يه ًَع اضشجبُ هي والس

 خغبي وبهذبيلش يب خغبي صهبى اػشا ثَػَد آٍسد.

 ّبي والس دس دسششس ّسشٌذ. ثذًجبل ثشاي اسشفبدُ دس ّش ًَع دادُ ٍ ّوچٌيي ًَع castػولگشّبي 

 castضَد. ػولگش  اًذ آٍسدُ هي وِ ًَع دادُ سا احبعِ وشدُ >ٍ  <يه ػفز وبساوشش  static_castػولگش 

وٌذ. دس فػل دٍم، ثب ػولگشّبي  يه ػولگش غيشثبيٌشي اسز. ػولگشي وِ فمظ يه ػولًَذ اخشيبس هي

( -( ٍ هٌفي )+غ )ّبي ػولگشّبي غيشثبيٌشي ػو اص ًسخِ ++Cايذ. ّوچٌيي  هحبسجبسي ثبيٌشي آضٌب ضذُ

اص سبيش  castثٌَيسذ. ػولگش  5+يب  7-سَاًذ ػجبسسي هظل  ًَيس هي وٌذ، اص ايٌشٍ ثشًبهِ دطشيجبًي هي

ٍ  /، *ثشخَسداس اسز. ايي سمذم ثبالسش اص ػولگشّبي  سشياص سمذم ثبال -ػولگشّبي غيشثبيٌشي ّوبًٌذ + ٍ 

ػشضِ  ()<static_cast<typeػولگش سا ثب ًوبد  ايي 4-22سش اص دشاًشض اسز. دس ػذٍل ضىل  ٍ دبييي %

 اين. وشدُ
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 ثٌذي اػذاد اػطبري قبلت

سش دس فػل  سا ثغَس خالغِ دس ايي ثخص ٍ ثغَس دليك 4-13ثٌذي ثىبس سفشِ دس ثشًبهِ ضىل لبلت

( ثش ايي ًىشِ داللز 2)ثب آسگَهبى  86دس خظ  setprecisionدبًضدّن سَضيح خَاّين داد. فشاخَاًي سبثغ 

داس دس سوز ساسز ًمغِ اػطبس چبح ضَد  ثبيسشي ثب دٍ سلن هؼٌي doubleاص ًَع  averageداسد وِ هشغيش 

دس دسٍى  2گَيٌذ )ثذليل ٍػَد  )اسششين( هي وٌٌذُ ػشيبى دبساهششي ضذُ وٌششل( ثِ ايٌحبلز 97.37)هظالً 

دٌّذُ صيش ثبضٌذ )خظ  ٌّوَد دسشَسوٌٌذ ثبيذ حبٍي س ّبيي وِ اص ايي فشاخَاًي اسشفبدُ هي دشاًشض(. ثشًبهِ

10) 

#include <iomanip> 

اسز وِ دس ايي ثشًبهِ ثىبس گشفشِ خَاّذ ضذ.  <iomanip>وٌٌذُ ًبم فبيل سشآيٌذ  سػشيح 11خظ 

وٌٌذُ ػشيبى دبساهششي ًطذُ اسز )چشا وِ دس اص آى همذاس يب ػجبسسي دس  يه وٌششل endlدلز وٌيذ وِ 

ًيسز. اگش دلز سؼييي ًطَد، هؼوَالً  <iomanip>د( ٍ ًيبصهٌذ فبيل سشآيٌذ دسٍى دشاًشضّب ٍػَد ًذاس

ثيشي(.  32ّبي  فشؼ دس اوظش سيسشن ضًَذ )دلز ديص داس چبح هي اػذاد اػطبسي ثب ضص سلن هؼٌي

ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ همبديش اػطبسي ثبيسشي ثب خشٍػي وِ فشهز ًمغِ  fixedوٌٌذُ ػشيبى  وٌششل

ثشاي ًوبيص يه ػذد  يثبضذ. ًوبد ػلوي سٍض ضًَذ چبح ضًَذ، وِ هشضبد ًوبد ػلوي هي ذُ هيطبثز ًبهي

ضَد. ثشاي هظبل،  ضشة هي 10اسز وِ دس سَاًي اص  10الي 1ػذد اػطبسي هبثيي همذاس ،ثػَسر

10×3.1سَاى دس ًوبد ػلوي ثػَسر سا هي 3100همذاس
آٍسد. ثِ ٌّگبم ًوبيص همبديشي وِ  ًوبيص دسِ ث 3

سَاًذ اثضاس هٌبسجي ثشاي ايٌىبس ثبضذ دس فػل دبًضدّن ثب  سيبس ثضسي يب ثسيبس وَچه ّسشٌذ، ًوبد ػلوي هيث

ثٌذي ًمغِ طبثز لشاس داسد وِ يه ػذد  ثٌذي ًوبد ػلوي آضٌب خَاّيذ ضذ. دس عشف همبثل، لبلت لبلت

ّوچٌيي ايي فشهز ًمغِ  .ذوٌذ سب ثِ سؼذاد هطخع ضذُ هجبدسر ثِ ًوبيص اسلبم وٌ اػطبسي سا هؼجَس هي

 ،88.00حشي اگش ػذد يه ػذد غحيح ثبضذ، ّوبًٌذ وٌذ،  اػطبس ٍ دًجبلِ غفشّب دس چبح سا وٌششل هي

ثذٍى دًجبلِ غفشّب ٍ ًمغِ  ضَد، چبح هي 88ثػَسر  ++Cثٌذي ًمغِ طبثز چٌيي ػذدي دس  ثذٍى لبلت

ضَد، همبديش  اي اسشفبدُ هي دس ثشًبهِ fixed  ٍsetprecisionّبي ػشيبى  وٌٌذُ اػطبس. صهبًيىِ اص وٌششل

ضَد، گشد  هطخع هي setprecisionثِ  يچبح ضذُ ثِ سؼذاد ًمبط ديسوبل وِ سَسظ همذاس اسسبل

هبًذ. ثشاي هظبل،  (، اگشچِ همذاس هَػَد دس حبفظِ ثذٍى سغييش ثبلي هي86دس خظ  2ضًَذ )ّوبًٌذ همذاس  هي

سَاى ًمغِ اػطبس سا  ضًَذ. سَػِ وٌيذ وِ هي چبح هي 67.54ٍ  87.95ثػَسر  67.543ٍ  87.946همبديش 

ثىبس گشفشِ  fixedثذٍى  showpointًوبيص دسآٍسد. اگش ِ ث showpointوٌٌذُ ػشيبى  ثب اسشفبدُ اص وٌششل

 fixed ٍshowpointػشيبى ّبي وٌٌذُ ، وٌششلendlّب چبح ًخَاّذ ضذ. ّوبًٌذ  ضَد، دًجبلِ غفحِ
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سَاى دس سشآيٌذ  ًذاسًذ. ّش دٍ آًْب سا هي <iomanip>ٍ ًيبصي ثِ سشآيٌذ فبيل  ُدبساهششي ضذُ ًجَد

<iostream> .ديذا وشد 

خشٍػي هيبًگيي والس ّسشٌذ. دس ايي هظبل هيبًگيي والس گشد ضذُ ثِ  4-13اص ضىل  87ٍ  86خظ 

وٌٌذُ ػشيبى  . وٌششلاًذ ًوبيص دسآهذُِ ًضديىششيي غذم ٍ دليمبً ثب دٍ سلن دس سوز ساسز ًمغِ اػطبس ث

ثبيسشي ثب دلز دٍ سلن دس سوز ساسز  averageدّذ وِ همذاس هشغيش  ( ًطبى هي86دبساهششي ضذُ )خظ 

ضذُ  4-14اي ثشًبهِ سِ ًوشُ ٍاسد ثشًبهِ  . دس اػشاي ًوًَِ(setprecision(2))ًوبيص دسآيذ ِ ًمغِ اػطبس ث

وٌٌذُ ػشيبى  اسز. وٌششل 85.666666سلن ػذد ضذُ اسز ٍ هيبًگيي حبغل اص ايي  257وِ هؼوَع آًْب 

ضَد سب همذاس ثِ سؼذاد سلن هطخع گشد ضَد. دس ايي ثشًبهِ،  سجت هي setprecisionدبساهششي ضذُ 

  گشد ضذُ اسز. 85.67هيبًگيي ثِ 

 مٌترلي تَدرتَ تاػجبر: ّب َلِ مردى الگَريتنفره  10-4

 ٍ اص ثبال ثِ وذ ضجِهؼذداُ الگَسيشن سا ثب اسشفبدُ اص  اصين.شدُ دّيذ سب ثِ ثشسسي هسئلِ ديگشي ثذاػبص

لجلي  ّبي هشثَط ثِ آًشا خَاّين ًَضز. دس هظبل  ++Cيي، اغالح گبم ثِ گبم فشهَلِ وشدُ ٍ سذس ثشًبهِ بيد

ٍي ديگشي ٍ ثِ سشسيت لشاس دادُ ثش سّوبًٌذ يه دطشِ يىي  يْبي وٌششلػجبسسهطبّذُ وشديذ وِ 

ى ثب سَا سا هي ي وٌششلي دس آىْبػجبسسلِ، ثِ هؼشفي سٍضي خَاّين دشداخز وِ ذ. دس ايي هشحضذً هي

 د.گيش ديگش ػبي هي ػجبسري دس دسٍى ػجبسسيىذيگش سشويت وشد، ثغَسيىِ 

 َسر هسئلِ سَػِ ًوبئيذ:غثِ 
ًطؼَيبى وِ ايي دٍسُ سي اص دا 10بل گزضشِ، س .وٌذ داًطؼَيبى سا آهبدُ اهشحبى دبيبى سشم هياي  بلغ ثب ثشگضاسي دٍسُويه 

ّذ اص ٍضؼيز داًطؼَيبى ضشوز وشدُ دس اهشحبى خَا اهشحبى دبيبى سشم ضشوز وشدًذ. هذيشيز وبلغ هي سدسا گزساًذُ ثَدًذ 
ؼَ دسيبفز وشدُ ٍ ًطدا 10اص ًشبيغ آصهَى اسائِ دّذ. ليسشي اص اي  ثٌَيسيذ سب خالغِاي  ًبهِهغلغ ضَد. اص ضوب خَاسشِ ضذُ سب ثش

 ضَد. چبح 2 اًذ صهَى هشدٍد ضذُدس آسبًي وِ ٍ و 1 اًذ وٌبس ًبم وسبًي وِ دس آصهَى لجَل ضذُسذس دس 

 ثشًبهِ ثبيذ ثػَسر صيش ًشبيغ آصهَى سا سحليل ًوبيذ: ايي
ّش ثبس وِ ثشًبهِ دسخَاسز ًشيؼِ دس  ”Enter result“يص ديغبم (. ًوب2يب  1د وشدى ًشيؼِ ّش آصهَى )ثشاي هظبل سٍا -1

 .وٌذ هيآصهَى 
 ّب. ٍ هشدٍديّب  لجَلي ادذؼسش سبضو -2
ٍ سؼذادي وِ هشدٍد  اًذ اص ًشبيغ آصهَى، ضبهل سؼذاد داًطؼَيبى وِ هَفك ثِ گزساًذى آصهَى ضذُاي  بيص خالغًِو -3

 .اًذ ضذُ

طؼَ 8ثيص اص  شاگ -4  دسآيذ. ًوبيصثِ  ”Raise tuition“ديغبم . ذاً اص آصهَى ثب هَفميز ػجَس وشدُ دًا

 ن:وٌي آى اسخبر هيحل  ِ، سػويوبر صيش سا ثشايلئسص هغبلؼِ غَسر هاس د
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ًذ ثىبس سَا وٌششل هي -طؼَ وبس وٌذ، اص ايٌشٍ حلمِ ضوبسًذُ داً 10بهِ ثبيذ ثش سٍي ًشبيغ آصهَى ًثش -1

 گشفشِ ضَد.

، وٌذ يهى َه. ّش ثبس وِ ثشًبهِ الذام ثِ خَاًذى ًشيؼِ يه آصاسز 2يب  1 ػذديؼِ ّش آصهَى ًش -2

 بفز ًوبيذ.دسي 2يب  1ثشًبهِ ثبيذ يه 

اصًذ. يىي ثشاي ضوبسش سؼذاد داًطؼَيبى وِ اص دشد ي ًشبيغ آصهَى هيسبص ضوبسًذُ ثِ رخيشُ دٍ -3

 .اًذ ِ دس آصهَى هشدٍد ضذُو ٍ ديگشي ثشاي ضوبسش سؼذادي اًذ آصهَى ثب هَفميز ػجَس وشدُ

ثيص ّب  ذ سؼييي وٌذ وِ آيب سؼذاد لجَليثبي دشداصش لشاس داد،هَسد  اس اص ايٌىِ ثشًبهِ سوبم ًشبيغ دس -4

 اص ّطز ًفش اسز يب خيش.

صيش دس  وذ ضجِگبم وبس سا دًجبل وٌين. ػجبسر  ثِ ُ دّيذ سب ثب سٍش اص ثبال ثِ دبييي، اغالح گبمصاػب

 س داسد:لشا (top)ثبالسشيي سغح 
Analyze exam result and decide if tuition should be raised 

يف ولي دس هَسد ثشًبهِ اسز ٍ لجل اص ايٌىِ ثشَاى سَغ topن وِ ػجبسر وٌي اً يبدآٍسي هيهؼذد
يي ٍلگبم ضشٍسي اسز. ا ثِ ًَضز اًؼبم چٌذيي هشحلِ اغالح گبم  ++Cسا ثِ فشم يه ثشًبهِ  وذ ضجِ

 ص:ا زاغالح ػجبسر اس
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 

ص يبصهبًيىِ يه سػَس وبهل اص ول ثشًبهِ ثذسز آٍسدُ ثبضين، اًؼبم اغالحبر ثؼذي هَسد ًحشي 
ٍ ّب  طجز لجَلي ثِ هٌظَسّب ُ ذِ ثشسسي ٍ هطخع وشدى هشغيشّب دشداخز. ضوبسًث زاسز. ثبيذ ثِ دل

رخيشُ  ش ساهَسد ًيبص ّسشٌذ. يه ضوبسًذُ، وٌششل وٌٌذُ حلمِ ثَدُ ٍ يه هشغيش، ٍسٍدي وبسثّب  هشدٍدي
 صيش وذ ضجِ. ػجبسر وٌذ هي

Initialize variables 
 

 ًذ ثػَسر صيش اغالح ضَد:سَا هي

Initialize passes to zero 

Initialize failures to zero 

Initialize student counter to one 

َليّبي ضوبسًذُفمظ  ٍلِي هيآهَ ٍ سؼذاد دًاصّب  ٍ هشدٍديّب  ، سؼذاد لج   وذ ضِج. ػجبسر ضَد صاى همذاسدّي ا

Input the 10 quiz grades and count passes and failures 

بى اثشذا سؼذاد ثشاي ٍاسد وشدى ًشيؼِ ّش آصهَى اسز. دس ايي ثشًبهِ ثذليل ايٌىِ اص ّو ِمحل يهضم هسشل
وٌششل سىشاس اسشفبدُ وشد. دس دسٍى -ى اص سٍش ضوبسًذُسَا (، اص ايٌشٍ هي10ًشبيغ آصهَى هطخع اسز )
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ضوبسًذُ هشثَعِ  ٍ ٍديشديب هاسز وِ ًشيؼِ آصهَى لجَلي  وٌذ اًشخبثي دٍ گبًِ سؼييي هي ػجبسرحلمِ يه 
 ًذ ثػَسر صيش اًؼبم ضَد:سَا لجلي هي وذ ضجِذ. اغالح ػجبسر يبث يه ٍاحذ افضايص هي

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 

وٌيذ وِ ثبػض افضايص خَاًبيي ثشًبهِ  دلز if..elseَػِ واسشفبدُ اص خغَط خبلي دس هيبى هؼ ًحَُِ ث
  وذ ضجِضذُ اسز. ػجبسر 

Print a summary of the exam results and decide if tuition should be raised 

 ًذ ثػَسر صيش اغالح ضَد:سَا هي

Print the number of passes 
Print the number of failures 

If more than eight student passed 

 Print “Raise tuition” 

دٍهيي هشحلِ اغالح ثػَسر وبهل ًطبى دادُ ضذُ اسز. ثِ وبسثشد خغَط خبلي دس  4-15ىل دس ض

وذ ثمذس وبفي  اوٌَى ايي ضجِ .ضًَذ ، وِ ثبػض افضايص خَاًبئي ثشًبهِ هيِ وٌيذسَػ  while سبخشبسهيبى 

 آهبدُ ضذُ اسز. ++Cشاي سجذيل ثِ يه ثشًبهِ ث

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” 

ثرًبهِ ًتيجِ آزهَى. مذ ضجِ | 4-15ضنل   

 Analysisتجذيل ثِ مالس 
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ٍ دٍ  4-17ٍ  4-16ّبي  وذ وشدُ اسز دس ضىل گَسيشن ضجِسبصي ال وِ هجبدسر ثِ ديبدُ ++Cوالس 

 ًطبى دادُ اسز. 4-18اػشاي ًوًَِ دس ضىل 
1 // Fig. 4.16: Analysis.h 
2 // Definition of class Analysis that analyzes examination results. 
3 // Member function is defined in Analysis.cpp 

4  
5 // Analysis class definition 
6 class Analysis 
7 { 
8 public: 
9    void processExamResults(); // process 10 students' examination results 
10 }; // end class Analysis 

 .Analysis: فبيل سرآيٌذ ًتيجِ آزهَىثررسي ثرًبهِ  | 4-16ضنل 

1 // Fig. 4.17: Analysis.cpp 
2 // Member-function definitions for class Analysis that  
3 // analyzes examination results. 
4 #include <iostream> 

5 using std::cout; 
6 using std::cin; 
7 using std::endl; 
8  
9 // include definition of class Analysis from Analysis.h 
10 #include "Analysis.h"  
11  
12 // process the examination results of 10 students 
13 void Analysis::processExamResults() 
14 { 
15    // initializing variables in declarations  
16    int passes = 0; // number of passes        
17    int failures = 0; // number of failures    
18    int studentCounter = 1; // student counter 
19    int result; // one exam result (1 = pass, 2 = fail) 
20  
21    // process 10 students using counter-controlled loop 
22    while ( studentCounter <= 10 )  
23    { 
24       // prompt user for input and obtain value from user 
25       cout << "Enter result (1 = pass, 2 = fail): "; 
26       cin >> result; // input result 
27  
28       // if...else nested in while                            
29       if ( result == 1 )          // if result is 1,          
30          passes = passes + 1;     // increment passes;        
31       else                        // else result is not 1, so 
32          failures = failures + 1; // increment failures       
33  
34       // increment studentCounter so loop eventually terminates 
35       studentCounter = studentCounter + 1;  
36    } // end while  
37  
38    // termination phase; display number of passes and failures 
39    cout << "Passed " << passes << "\nFailed " << failures << endl; 
40  
41    // determine whether more than eight students passed 
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42    if ( passes > 8 ) 
43       cout << "Raise tuition " << endl;  
44 } // end function processExamResults 

 Analysisمٌترلي تَدرتَ در  فبيل مذ هٌجغ  : ػجبراتًتيجِ آزهَىثررسي ثرًبهِ | 4-17ضنل 

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 (1 = pass, 2 = fail): 1 

Enter result (1 = pass, 2 = fail): 2 

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): 2 

Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1 

Enter result (1 = pass, 2 = fail): 1 

Enter result (1 = pass, 2 = fail): 2 

Passed: 6 

Failed: 4 

  Analysisثرًبهِ تست مٌٌذُ مالس  | 4-18ضنل 

اص  processExamResultsثغ ػضَ اًذ وِ سب هشغيشّبي اػالى وشدُ 4-17اص ثشًبهِ 18-16خغَط 

 ّبي ٍيژگي ي اصوٌذ. سَػِ وٌيذ وِ اص يى اص آًْب ثشاي دشداصش ًشبيغ آصهَى اسشفبدُ هي Analysisوالس 

 passesدّذ سب ثب ثخص اػالى يىي ضَد ) اين وِ ثِ همذاسدّي اٍليِ هشغيش اهىبى هي اسشفبدُ وشدُ ++Cصثبى 

اًذ(. اهىبى همذاسدّي دس اثشذاي  همذاسدّي اٍليِ ضذُ 1ثب  studentCounterثب غفش ٍ  failuresثب غفش، 

ّب  ّبي هؼذدي سَسظ ػجبسار سخػيػي ثؼبي اػالى سىشاس ّش حلمِ ٍػَد داسد، هؼوَالً چٌيي همذاسدّي

 گيشًذ. ّب ثذسٍى ثذًِ حلمِ غَسر هي يب اًشمبل اػالى
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اس، حلمِ يه ًشيؼِ آصهَى دسيبفز ٍ (. دس ّش سىش36-22ضَد )خغَط  دُ ثبس سىشاس هي  whileحلقِ

ثشاي دشداصش ّش ًشيؼِ دس ػجبسر  32-29دس خغَط  if..elseوٌذ. دلز وٌيذ وِ ػجبسر  آى سا دشداصش هي

while  ثػَسر سَدسسَ لشاس گشفشِ اسز. اگشresult  ثبضذ، ػجبسر  1ثشاثشif..else  ِيه ٍاحذ ثpasses 

اضبفِ  failuresثَدُ ٍ يه ٍاحذ ثِ  2ثشاثش  resultٌذ وِ و دس غيش ايٌػَسر فشؼ هيٍ وٌذ  اضبفِ هي

 22لجل اص ايٌىِ ضشط سسز حلمِ دس خظ  studentCouunterهجبدسر ثِ افضايص  35ًوبيذ. خظ  هي

ٍ  (passes)ّب  سؼذاد لجَلي 39همذاس، حلمِ دبيبى يبفشِ ٍ خظ  10وٌذ. دس دسيبفز  غَسر گيشد هي

وٌذ وِ آيب سؼذاد  سؼييي هي 43-42دس خغَط  ifآٍسد. ػجبسر  بيص دس هيًوِ سا ث (failures)ّب  هشدٍدي

ًوبيص دس ِ ث "Raise Tuition"داًطؼَيبى لجَل ضذُ ثيص اص ّطز ًفش اسز يب خيش. اگش چٌيي ثبضذ ديغبم 

 آيذ. هي
 Analysisثررسي مالس 

فشاخَاًي  processExamResults( ٍ سبثغ ػضَ 7ايؼبد )خظ  Analysisيه ضي  4-18دس ثشًبهِ 

( سب هؼوَع ًشبيغ آصهَى ٍاسد ضذُ سَسظ وبسثش دشداصش ضَد. دٍ اػشاي ًوًَِ اص ثشًبهِ 8ضَد )خظ  هي

سبثغ ػضَ  42دس خشٍػي ًطبى دادُ ضذُ اسز. دس اًشْبي اٍليي اػشا، ضشط هَػَد دس خظ  18-4

procesExamResults  اًذ( ٍ اص ايٌشٍ ديغبم  ثشلشاس ضذُ )ثيص اص ّطز داًطؼَ لجَل ضذُ 4-17دس ضىل

"Raise Tuition" .ثِ ًوبيص دسآهذُ اسز 

 دٌّذُ گرّبي تخصيصػول 11-4

C++ دٌّذُ ثشاي وبسشي اص عَل ػجبسار سخػيػي اسز. ثشاي هظبل، ػجبسر  اي چٌذيي ػولگش سخػيعداس 
c = c + 3; 

 شِ ضَدًَض =+ًذ ثػَسر صيش ٍ ثب اسشفبدُ اص ػولگش سَا هي
c += 3;  

س ػولًَذ لشاس گشفشِ دس سوز ساسز سا ثِ همذاس ػولًَذ سوز چخ اضبفِ وشدُ ٍ همذا =+ش ػولگ

 . ّش ػجبسسي ثِ فشم صيش سا وٌذ ًشيؼِ آًشا دس هشغيش ػولًَذ سوز چخ رخيشُ هي

 هشغيش ;گش هشغيش ػول رػجبس;
 ى ثِ فشم صيش ًَضز:سَا هي

 هشغيش    ػولگش ; رجبسػ;

. همذاس اسز (lvalue)شغيش يه همذاس سوز چخ ٍ ه % يب، / *، -، +ش يىي اص ػولگشّبي ثبيٌشي ػولگ

حبٍي  4-19د. ػذٍل ضىل گيش سوز چخ، هشغيشي اسز وِ دس سوز چخ يه ػجبسر سخػيػي ػبي هي

 ذ.وٌٌ اسز وِ اص ايي ػولگشّب اسشفبدُ هياي  ػولگشّبي سخػيع دٌّذُ هحبسجبسي ٍ ػجبسار ًوًَِ

 يصتخص دلهؼب ت ًوًَِرػجب ر تخصيص دٌّذُػولگ

  c = 3 ،d=5 ،e=4 ،f=6  ٍg=12رض ثب ف
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+= c += 7 c = c + 7 10  ِثc 

-=  d -= 4 d = d - 4 1  ِثd 

 *= e *= 5 e = e * 5 20  ِثe 

/=  f /= 3 f = f / 2 2  ِثf 

%= g %= 9 g = g % 9 3  ِثg 

 .دٌّذُ گرّبي تخصيصػول | 4-19ضنل 

 ٌذُػولگرّبي افسايٌذُ ٍ مبّ 12-4

ٍ  ++غيشثبيٌشي  ػولگش افضايٌذُداساي   ++Cػالٍُ ثش ػولگشّبي هحبسجبسي سخػيع دٌّذُ، صثبى 

 cاًذ. اگش هشغيش  سَضيح دادُ ضذُ 4-20اسز. ايي ػولگشّب دس ػذٍل ضىل  --غيشثبيٌشي  ػولگش وبٌّذُ

 cيب  c = c + 1اص ػجبسر سَاى ثؼبي اسشفبدُ  سا هي ++ثخَاّذ يه ٍاحذ افضايص ديذا وٌذ، ػولگش افضايٌذُ 

افضايص  ديصثىبس گشفز. اگش ػولگش افضايٌذُ يب وبٌّذُ لجل اص يه هشغيش لشاس دادُ ضَد، ثِ هفَْم  1 =+
خَاّذ ثَد. اگش ػولگش افضايٌذُ يب وبٌّذُ دس اص يه هشغيش ثىبس گشفشِ ضَد، ثِ  وبّص يبفشِ ديصيب  يبفشِ

.دس ّش دٍ حبلز افضايطي يب وبّطي همذاس هشغيش يه ٍاحذ خَاّذ ثَد وبّطي دسيب  افضايطي دسهفَْم 

اًؼبم وبس، همذاس ػذيذ هشغيش دس ػجبسسي وِ حبٍي آى اسز ثىبس  وٌذ. دس اص افضايص يب وبّص ديذا هي

 ضَد. گشفشِ هي
 تَضيح ػٌَاى ػجبرت ًوًَِ رػولگ
++ ++a افضايطي ديص a يبثذ، سذس همذاس ػذيذ  يه ٍاحذ افضايص هيa  دس

 ضَد. اسز ثىبس گشفشِ هي aبسسي وِ حبٍي ػج
 ++ a++ اص همذاس ػبسي  افضايطي دسa  ُدس ػجبسسي وِ حبٍي آى اسز اسشفبد

 يه ٍاحذ افضايص هييبثذ. aضذُ، سذس همذاس 
-- --b وبّطي ديص b يبثذ، سذس همذاس ػذيذ  يه ٍاحذ وبّص هيb  دس

 ضَد. اسز ثىبس گشفشِ هي bػجبسسي وِ حبٍي 
-- b-- اص همذاس ػبسي  وبّطي دسb  ُدس ػجبسسي وِ حبٍي آى اسز اسشفبد

 يه ٍاحذ وبّص هييبثذ. bضذُ، سذس همذاس 

 ػولگرّبي افسايٌذُ ٍ مبٌّذُ. | 4-20ضنل 

افضايص ػولگش افضايٌذُ  افضايص ٍ دس ّبي ديص ثِ سَغيف سفبٍر هَػَد هبثيي ًسخِ 4-21ثشًبهِ ضىل

وٌذ. سَػِ وٌيذ وِ ايي هظبل حبٍي والس  ًيض ثِ عشيك هطبثْي وبس هي --دشداصد. ػولگش وبٌّذُ  هي ++

ّبي  وٌذ. دس ايي فػل ٍ فػل سَم ضبّذ هظبل ّب وبس هي سوبم ثشًبهِ mainثبضذ، اهب فبيل وذ هٌجغ ثب  ًوي

اًذ( ثِ ّوشاُ فبيل  ايذ وِ حبٍي يه والس )ضبهل سشآيٌذ ٍ فبيلْبي وذ هٌجغ ثشاي ايي والس ثَدُ ثَدُ

اسز وِ يه ضي اص والس  mainهٌجغ ديگشي ثشاي سسز والس ثَدًذ. ايي فبيل وذ هٌجغ حبٍي سبثغ  وذ

سا ثِ  ++اين سب هىبًيضم ػولگش وٌذ. دس ايي هظبل، فمظ خَاسشِ ايؼبد ٍ سَاثغ ػضَ خَد سا فشاخَاًي هي

هجبدسر ثِ  12ين. خظ ا اسشفبدُ وشدُ mainًوبيص دس آٍسين، اص ايٌشٍ فمظ اص يه فبيل وذ هٌجغ ثب سبثغ 
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سا  ++cهمذاس ػجبسر  14آٍسد. خظ  سا ثِ ًوبيص دس هي cهمذاس اٍليِ  13ٍ خظ  5ثب  cهمذاسدّي اٍليِ هشغيش 

گشدد،  چبح هي 5يؼٌي  cضذُ ٍ دس ًشيؼِ همذاس اٍليِ  c افضايص هشغيش  وٌذ. ايي ػجبسر سجت دس چبح هي

 15وٌذ. خظ  سا هؼذداً چبح هي 5يؼٌي  cهمذاس اٍليِ  14يبثذ. اص ايٌشٍ، خظ  افضايص هي cسذس همذاس 

افضايص يبفشِ اسز  14سا ثشاي سبويذ ثش ايي ًىشِ وِ همذاس هشغيش ثشاسشي دس خظ  6يؼٌي  cهمذاس ػذيذ 

 ًوبيذ. چبح هي

1 // Fig. 4.21: fig04_21.cpp 
2 // Preincrementing and postincrementing. 
3 #include <iostream> 
4 using std::cout; 
5 using std::endl; 
6  
7 int main() 
8 { 
9    int c; 
10  
11    // demonstrate postincrement 
12    c = 5; // assign 5 to c 
13    cout << c << endl; // print 5 
14    cout << c++ << endl; // print 5 then postincrement 
15    cout << c << endl; // print 6                      
16  
17    cout << endl; // skip a line 
18  
19    // demonstrate preincrement 
20    c = 5; // assign 5 to c   
21    cout << c << endl; // print 5                     
22    cout << ++c << endl; // preincrement then print 6 
23    cout << c << endl; // print 6 
24    return 0; // indicate successful termination 
25 } // end main 

5 

5 

6 

 

5 

6 

6 

  .افسايطي افسايطي ٍ پس تفبٍت هبثيي ػولگرّبي پيص| 4-21ضنل 

هجبدسر ثِ  22وٌذ. خظ  سا چبح هي cهمذاس  21گشداًذ ٍ خظ  ثبص هي 5سا ثِ  cهمذاس هشغيش  20خظ 

ز، اص ايٌشٍ همذاس آى افضايص ضذُ اس cافضايص  وٌذ. ايي ػجبسر سجت ديص سا هي c++چبح همذاس ػجبسر 

آٍسد سب ًطبى  ًوبيص دس هيِ سا ث cهؼذداً همذاس   23ضَد. خظ چبح هي 6يبفشِ ٍ سذس همذاس ػذيذ يؼٌي 

 اسز. 6ثشاثش  22ٌَّص دس اص اػشاي خظ  cدّذ وِ همذاس 

سش  سبدًَُيسي سا  سَاًٌذ ػجبسار ثشًبهِ ػولگشّبي سخػيع سيبضي ٍ ػولگشّبي افضايٌذُ ٍ وبٌّذُ هي

  4-17سِ ػجبسر سخػيػي دس ثشًبهِ . وٌٌذ

passes = passes + 1; 

failures = failures + 1; 

studentCounter = studentCounter + 1; 
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 سَاى ثب اسشفبدُ اص ػولگشّبي سخػيػي ثػَسر صيش ّن ًَضز سا هي

passes += 1; 

failures += 1; 

student += 1; 

 َسر صيشافضايطي ثػ ثب ػولگشّبي ديص

++passes; 

++failures; 

++studentCounter; 

 افضايطي ثػَسر صيش ًَضز ثب ػولگشّبي دس

passes++ 
failures++; 

studentCounter++; 

 ًَيسي خطبي ثرًبهِ

 (x + 1)++هجبدسر ثِ اسشفبدُ اص ػولگش افضايٌذُ يب وبٌّذُ ثش سٍي ػجبسسي ثؼض ًبم يه هشغيش، ّوبًٌذ 

 ثَد. خغبي ًحَي خَاّذ 

ػب سا ػشضِ وشدُ اسز.  ًوبيطي اص سمذم ٍ اسسجبط ػولگشّبي هغشح ضذُ سب ثذيي 4-22ػذٍل ضىل 

ًوبيص ػولگشّب ثب سمذم آًْب اص ثبال ثِ دبييي اسز. سشَى دٍم سَغيف وٌٌذُ اسسجبط ػولگشّب دس ّش سغح 

 ( - - )وبّطي  ، دس ( ++ )افضايطي  ، ػولگش غيشثبيٌشي دس ( :? )سمذم اسز. دلز وٌيذ وِ ػولگش ضشعي 

ضًَذ.  اص چخ ثِ ساسز اسصضيبثي هي =%ٍ  =/،  =*،  =+،  =، ٍ ػولگشّبي  ( - )، سفشيك  ( + )، ػوغ 

ثبضٌذ. سشَى سَم اسبهي ػولگشّب سا ًطبى  اص ساسز ثِ چخ هي 4-22هبثمي ػولگشّبي ػذٍل ضىل 

 دّذ.  هي

 ًَع ارتجبط رػولگ

 پراًتس چپ ثِ راست ( )

++ --  static_cast< type >() غيرثبيٌري چپ ثِ راست 

 غيرثبيٌري راست ثِ چپ -  +  --  ++ 

 تؼذدي چپ ثِ راست %  /  *

 افسايٌذُ مبٌّذُ  چپ ثِ راست -  +

 درج/استخراج چپ ثِ راست <<      >>

اي راثطِ چپ ثِ راست =<   <   =>   >  

 ثراثري چپ ثِ راست =!  ==

رطيض راست ثِ چپ :?  

 تخصيصي راست ثِ چپ =%  =/  =*  =-  =+  =

 .تقذم ٍ راثطِ ػولگرّبي هطرح ضذُ تب ايي هرحلِ| 4-22ضنل 
 ATM افسار: ضٌبسبيي صفبت مالس در سيستن هجحث آهَزضي هٌْذسي ًرم  13-4
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اًؼبم دادين. سحليل  ATMسشن سا ثشاي سي (OOD)گشا  اٍليي هشحلِ اص عشاحي ضي 3-11دس ثخص 

سبصي سيسشن. ّوچٌيي اسبهي ٍ ولوبر وليذي  ّبي هَسد ًيبص دس ديبدُ ًيبصّب ٍ ضٌبسبيي والس هسشٌذ

ثبصي  ATMّب سا هؼضا وشدُ ٍ ًمطي وِ ّش يه دس سيسشن  هَػَد دس هسشٌذ ًيبصّب سا هطخع ٍ والس

 سبصي هذل UMLّب ٍ سٍاثظ آًْب سا سَسظ ديبگشام والس  وٌٌذ سا ضٌبسبيي وشدين. سذس والس هي

ّبي  ّب داساي غفبر )دادُ( ٍ ػوليبر )سفشبس( ّسشٌذ. غفبر والس دس ثشًبهِ . والس(3-23)ضىل وشدين 

C++ ُضًَذ. دس ايي ثخص، ثِ  سبصي هي ثؼٌَاى ػضَّبي دادُ ٍ ػوليبر والس سَسظ سَاثغ ػضَ ديبد

ايي چگًَِ وٌين  دشداصين. دس فػل دٌؼن، ثشسسي هي هي ATMًيبص دس سيسشن  سؼييي ثشخي اص غفبر هَسد

 خَاّين دشداخز. ّب غفبر دس سؼييي ٍضؼيز يه ضي ًمص داسًذ. دس فػل ضطن، ثِ سؼييي ػوليبر والس
 ضٌبسبيي صفبت

سَاًذ  داساي لذ، ٍصى ثَدُ ٍ هي فشدي ّشّب دس ػْبى ٍالؼي سَػِ وٌيذ:  ثِ غفبر ثشخي اص ضي

بر يه ساديَ ضبهل سٌظين ايسشگبُ، دسز يب لبدس ثِ ًَضشي ثب ّش دٍ دسز ثبضذ. غف دسز، ساسز چخ

هَسَس، حؼن هخضى سَخز ٍ  ساسز. غفبر يه اسَهجيل ضبهل دٍ FMيب  AMسٌظين غذا ٍ سٌظيوبر 

(، IBMيب  Dell ،Sun ،Appleضبهل سبصًذُ آى )ّوبًٌذ  يدًذُ اسز. غفبر يه وبهذيَسش ضخػ ًَع ػؼجِ

 ٍ سبيض ديسه سخز اسز.ي ل(، هيضاى حبفظِ اغCRTيب  LCDًَع غفحِ ًوبيص )هظالً 

وٌٌذُ ٍ ػجبسار  ّب سا دس سيسشن ثب دلز دس ولوبر سَغيف سَاًين غفبر ثسيبس صيبدي ثشاي والس هي

وٌذ يه غفز ايؼبد وشدُ  هَػَد دس هسشٌذ ًيبصّب ديذا وٌين. ثشاي ّش غفشي وِ ًمطي دس سيسشن ثبصي هي

دّين. ّوچٌيي غفبر سا ثشاي  ػيع هيسخ 3-11آى سا ثِ يه يب چٌذ والس ضٌبسبيي ضذُ دس ثخص  ٍ 

سَاًٌذ فشآيٌذ عشاحي سا  ّبي وِ هي ّبي اضبفي وِ هوىي اسز والس ًيبص داضشِ ثبضذ يب دادُ ًوبيص دادُ

 وٌين. سش سبصًذ، ايؼبد هي هطخع

وٌٌذُ والس  ولوبر ٍ ػجبسر ثذسز آهذُ اص هسشٌذ ًيبصّب سا وِ سَغيف 4-23دس ػذٍل ضىل 

 اسبس ظبّش ضذى آًْب دس هسشٌذ ًيبصّب اسز. ذ. سشسيت دسشيبثي ثِ ايي والس ثشاً ّسشٌذ، ليسز ضذُ

 ملوبت ٍ جوالت تَصيفي  مالس 

ATM  سبييذ َّيز وبسثش 

BalanceInquiry  ضوبسُ حسبة 

Withdrawl ُحسبة  ضوبس 
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 هَػَدي 

Deposit  ضوبسُ حسبة 

 هَػَدي 

BankDatabase  َد ًذاسد>وٌٌذُ ٍػ =ولوِ يب ػولِ سَغيف 

Account  ضوبسُ حسبة 

PIN 

  هبًذُ حسبة

Screen وٌٌذُ ٍػَد ًذاسد.> =ولوِ يب ػولِ سَغيف 

keypad =وٌٌذُ ٍػَد ًذاسد. ولوِ يب ػولِ سَغيف< 

CashDispenser  وٌذ. دالسي ضشٍع ثىبس هي 20ػذد اسىٌبس  500ّش سٍص ثب 

DepositeSlot =ًذاسد. وٌٌذُ ٍػَد ولوِ يب ػولِ سَغيف< 

 .ATMمٌٌذُ از هستٌذ ًيبزّبي  ملوبت ٍ ػجبرات تَصيف | 4-23ضنل 

هسئَل  ATMدّذ. والس  سَق هي ATMهب سا ثِ سوز ايؼبد يه غفز والس  4-23ػذٍل 

وٌٌذُ ٍضؼيشي  سَغيف« سبييذ َّيز وبسثش»اسز. ػجبسر  ATMًگْذاسي اعالػبسي دس اسسجبط ثب ٍضؼيز 

سا  userAuthenticatedّب خَاّين دشداخز(، اص ايٌشٍ  هؼشفي ٍضؼيز ثِ 5-11اسز )دس ثخص ATMاص 

 Booleanاسز(. ًَع  fasleيب  trueاين )غفشي وِ داساي يه همذاس  ثؼٌَاى يه غفز ثَلي دس ًظش گشفشِ

ثب هَفميز  ATM. ايي غفز ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ آيب اسز ++Cدس صثبى  boolهؼبدل ًَع  UMLدس 

ػبسي سا سبييذ وشدُ اسز يب خيش، ثشاي ايٌىِ سيسشن ثِ وبسثش اػبصُ اًؼبم سشاوٌص ٍ دسششسي َّيز وبسثش 

ثبضذ. ايي غفز دس حفظ  trueثشاثش  userAuthenticatedثِ اعالػبر حسبة سا فشاّن آٍسد ثبيسشي اثشذا 

 وٌذ.  ّب دس سيسشن ًمص هْوي ايفب هي دادُ  اهٌيز

گزاسًذ. ّش  اضششان هيثِ يه غفز سا  BalanceInquiry ،Withdrawal  ٍDepositّبي  والس

دّذ.  اسز وِ هشٌبظش ثب حسبة وبسثشي اسز وِ سشاوٌص سا اًؼبم هي« حسبة ضوبسُ»سشاوٌطي هسشلضم يه 

 .وٌين اّذا هيثِ ّش والس سشاوٌص ثشاي ضٌبسبيي حسبة  accountNumberيه غفز غحيح 
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ًيبص ثشاي ّش  ٌْبد ثشخي اص غفبر هشفبٍر ٍ هَسدولوبر ٍ ػوالر سَغيفي دس هسشٌذ ًيبصّب ديط

ذ. هسشٌذ ًيبصّب ثش ايي ًىشِ داللز داسد وِ ثشاي ثشداضز دَل ًمذ يب ٌوٌ والس سشوٌص سا هي

گزاسي هطخع وٌذ. اص  يب سذشدُ هطخع اص دَل سا ثشاي ثشداضز« همذاس»گزاسي، ثبيذ وبسثش يه  سذشدُ

دّين سب همذاس  سخػيع هي amountيه غفز ثٌبم  Withedrawal  ٍDepositّبي  شٍ، ثِ والسايٌ

 ،گزاسي هطخع ضذُ اص سَي وبسثش سا دس خَد رخيشُ سبصد. هيضاى دَل هشسجظ ثب ثشداضز دَل ٍ سذشدُ

 BalanceInquiry. والس ثبضذ هيسيسشن ًيبصهٌذ آًْب وِ ّب اسز  وٌٌذُ هطخػِ ايي سشاوٌص سؼشيف

حسبة اسز سب  م ٍظيفِ خَد ًذاسد. سٌْب ًيبص ايي والس يه ضوبسُّبي اضبفي ثشاي اًؼب ًيبصي ثِ دادُ

 ثشاسبس آى هَػَدي حسبة سا ثبصيبثي وٌذ.

وٌذ وِ ّش حسبة ثبًىي داساي  داساي چٌذيي غفز اسز. هسشٌذ ًيبصّب هطخع هي Accountوالس 

ٍ َّيز  اسز، وِ سيسشن ثب اسشفبدُ اص آى هجبدسر ثِ ضٌبسبيي حسبة "PIN"ٍ « حسبة ضوبسُ»يه 

. PIN  ٍaccoutnNumberاين:  دٍ غفز غحيح سخػيع دادُ Account والسوٌذ. ثِ  وبسثشاى هي

اص هيضاى دَلي وِ دس « هَػَدي»هجبدسر ثِ ًگْذاسي  يحسبث ّشوٌذ وِ  ّوچٌيي هسشٌذ ًيبصّب سػشيح هي

سد وشدُ ٍلي ٌَّص ٍا ATMحسبة ٍػَد داسد ٍ همذاس دَلي وِ وبسثش ثؼٌَاى سذشدُ دس دبوز ٍاسد سيسشن 

 ،وٌذ. ثب ايي ّوِ، ثبيذ حسبة اًذ، هي ّبيي وِ ٍاسد حسبة ًطذُ سَسظ هبهَس ثبًه سبييذ ًطذُ ٍ چه

اين وِ يه حسبة  گشفشِ  ايي، سػوين گزاسي وشدُ اسز سا طجز وٌذ. ثٌبثش هيضاى هَػَدي وِ وبسثش سذشدُ

ثبضذ:  Doubleاص ًَع  UMLثبيذ لبدس ثِ ًوبيص هيضاى هَػَدي ثب اسشفبدُ اص دٍ غفز 

availableBalance  ٍtotalBalance غفز .availableBalance وٌٌذُ هيضاى دَلي اسز وِ  سؼييي

ثِ ول هَػَدي اضبسُ  totalBalanceسَاًذ ثػَسر ًمذ اص حسبة خَد ثشداضز وٌذ. غفز  وبسثش هي

دالس دس  50.00هجلغ  ATMش ضَد. ثشاي هظبل، فشؼ وٌيذ يه وبسث گزاسي ًيض هي داسد وِ ضبهل سذشدُ

دالس افضايص  50.00ثِ  totalBalanceگزاسي وشدُ اسز. دس ايٌحبلز غفز  سذشدُ خبلييه حسبة 

 هبًذ.  دالس ثبلي هي غفش ٌَّص دس availableBalanceيبثذ سب هيضاى سذشدُ طجز گشدد، اهب همذاس غفز  هي

داس  وٌذ وِ سحَيل طخع هيداساي يه غفز اسز. هسشٌذ ًيبصّب ه CashDispenserوالس 

داس ثبيذ هشالت  ايي سحَيل« وٌذ. دالسي ضشٍع هي 20لغؼِ اسىٌبس  500ّش سٍص وبس خَد سا ثب »خَدوبس 

ّب هَػَد ثبضذ سب ثشَاًذ سؼييي وٌذ وِ آيب ثِ هيضاى وبفي اسىٌبس ثشاي دشداخز ثِ سمبضبي  سؼذاد اسىٌبس

 countيه غفز غحيح ثِ ًبم  CashDispenserغَسر گشفشِ دس اخشيبس داسد يب خيش. ثِ والس 

 سٌظين ضذُ اسز. 500دّين. وِ دس اثشذاي وبس ثب  سخػيع هي
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دليك ٍ گَيب ثشاي  ،ّبي ٍالؼي ّيچ سضويٌي ٍػَد ًذاسد وِ هسشٌذ ًيبصّب ثِ لذس وبفي غٌي دس ثشًبهِ

ّب سا سؼييي وٌٌذ. ًيبص ثِ  السگشا ثبضذ سب آًْب ّن ثشَاًٌذ سوبم غفبر يب حشي سوبم و ّبي ضي عشاحبى سيسشن

وٌٌذ. ّوبًغَسي وِ دس ايي  ّب، غفبر ٍ سفشبسّبي اضبفي دس فشآيٌذ عشاحي خَد سا آضىبس هي والس

ّب دس  سٍين، هجبدسر ثِ افضٍدى، اغالح ٍ حزف اعالػبسي دس اسسجبط ثب والس هجحض آهَصضي ديص هي

 سيسشن خَد خَاّين وشد.
 هذل مردى صفبت

ًوبيص ِ ث ATMّبي هَػَد دس سيسشن  ثشخي اص غفبر والس 4-24س ضىل دس ديبگشام وال

دس ضٌبسبيي ايي غفبر ثِ هب ووه وشدُ اسز. ثشاي سبدگي وبس، ضىل  4-23اًذ. ػذٍل ضىل  دسآهذُ

لجالً ػشضِ وشدُ ثَدين.  3-23ّب ًيسز وِ آًْب سا دس ضىل  ًوبيطگش ٍاثسشگي هَػَد هبثيي والس 24-4

، غفبر والس دس ثخص هيبًي ديبگشام والس لشاس دادُ UMLبعش داسيذ وِ دس ّبي لجل ثخ اص ثخص

ضًَذ. ًبم ّش غفز ٍ ًَع آى سَسظ يه وَلي اص ّن ػذا ضذُ ٍ سذس دس ثشخي اص هَاسد يه ػالهز  هي

 ضَد. سسبٍي ٍ همذاس اٍليِ ّن ثؼذ اص آًْب آٍسدُ هي

 سَػِ وٌيذ: ATMاص والس  userAuthentiatedثِ غفز 

userAuthenticated : Boolean = false 

اسز.  userAuthenticatedٍػَد داسد. ًبم غفز  آىايي غفز سِ ًَع دادُ دس اسسجبط ثب  ىدس اػال

يب   bool ،intسَاى سَسظ يه ًَع ثٌيبديي ّوبًٌذ  ، يه غفز سا هي ++Cاسز. دس  Booleanًَع غفز 

double  اين.  ّبي ثٌيبديي ثشاي غفبر اسشفبدُ وشدُ عاص ًَ 4-24يب يه ًَع والس ػشضِ وشد. دس ضىل

داساي  ATMدس والس  userAuthenticatedاين. غفز  ّوچٌيي همذاس اٍليِ غفز سا ّن هطخع وشدُ

وٌذ. اگش غفشي داساي  اسز. ثِ ايي هؼٌي وِ سيسشن دس اثشذاي وبس وبسثش سا سبييذ ًوي falseهمذاس اٍليِ 

آيٌذ. ثشاي هظبل غفز  هي ًوبيص دسِ ظ ًبم ٍ ًَع غفز ثاي ًجبضذ، فم همذاس اٍليِ هطخع ضذُ

accountNumber  اص والسBalanceInquiry  اص ًَعInteger  ِاسز وِ همذاس اٍليِ ّن ًذاسد چشا و

وِ ٌَّص اص آى اعالػي ًذاسين. ايي ػذد دس صهبى اػشاي ثشًبهِ ٍ ثشاسبس اسز همذاس ايي غفز ػذدي 

 ضَد. سؼييي هي ATMثش ػبسي ضوبسُ حسبة ٍاسد ضذُ سَسظ وبس

 ّب ّوراُ ثب صفبت. مالس | 4-24ضنل 

ًيسز. ايي اػضاء  Screen  ،Keypad  ٍDepositSlotّبي حبٍي غفبسي ثشاي والس 4-24ضىل 

ّبي هْن دس سيسشن ّسشٌذ وِ ٌَّص عشاحي هب لبدس ثِ سؼييي غفبر آًْب ًطذُ اسز. ثب ايي  ػضء وبهذًَز
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سَاى ثِ ثشسسي آًْب دشداخز.  هي ++Cّب دس  سبصي ايي والس يب ثِ ٌّگبم ديبدُ ٍػَد دس اداهِ سًٍذ عشاحي

 افضاس وبهالً عجيؼي اسز. چٌيي حبلشي دس فشآيٌذ هٌْذسي ًشم

 افسار ٌْذسي ًرمه

ّب فبلذ غفبر )ٍ ػوليبر( ّسشٌذ. ثب ايي ٍػَد، چٌيي  دس هشاحل اٍليِ فشآيٌذ عشاحي، ثشخي اص والس
سَاًٌذ خَد سا دس هشاحل ثؼذي  ص ًظش دٍس ًگِ داضشِ ضًَذ، چشا وِ ايي غفبر )ٍ ػوليبر( هيّبيي ًجبيذ ا والس

 سبصي ًطبى دٌّذ. عشاحي ٍ ديبدُ

دس ًظش گشفشِ ًطذُ  BankDatabaseغفشي ثشاي والس  4-24ّوچٌيي سَػِ وٌيذ وِ دس ضىل 

ّبي والس  ي ثٌيبديي يب ًَعّب سَاى ثب ًَع ، غفبر سا هي++Cاسز. اص فػل سَم ثخبعش داسيذ وِ دس 

ّبي ثٌيبديي ثشاي  ّبي والس ايي ضىل سػوين ثش اسشفبدُ اص ًَع ػشضِ وشد. چَى دس هذل وشدى ديبگشام

اين، ايي والس فؼالً غفشي ًذاسد. هذل وشدى غفز اص ًَع والس ثسيبس ٍاضح ثَدُ ٍ ّوبًٌذ  غفبر گشفشِ

 3-23اسز. ثشاي هظبل، ديبگشام والس دس ضىل يه ساثغِ )دس ػول يه سشويت( هبثيي والس ثب غفز 

ضشوز  Accountدس يه ساثغِ سشويجي ثب غفش يب چٌذ ضي  BankDatabaseدّذ وِ والس  ًطبى هي

، هلضم ثِ ايؼبد ++Cدس  ATMسبصي سيسشن  سَاًين سؼييي وٌين وِ ثِ ٌّگبم ديبدُ داسد. اص ايي سشويت، هي

دس خَد ًگْذاسي وٌذ. ثِ ّويي  Acountش يب ثيطشش ضي ّسشين وِ غف BankDatabaseغفشي اص والس 

وٌين. هذل وشدى  سفشبس هي Screen ،Keypad ،CashDispenser  ٍDepositSlotّبي  سشسيت ثب والس

ّبي هذل ضذُ دس  ضَد، چشا وِ سشويت 4-24سَاًذ سجت افضًٍگي دس ضىل ايي غفبر هجشٌي ثش سشويت هي

ًذ وِ دبيگبُ دادُ حبٍي اعالػبسي دس اسسجبط ثب غفش يب ثيطشش حسبة ثش ايي ٍالؼيز سبويذ داس 3-23ضىل 

گزاسي اسز. هؼوَالً  سذشدُ ٍ ضىبف  دَل وٌٌذُ وليذ، دشداخز ًوبيص،غفحِ هشوت اص غفحِ ATMثَدُ ٍ 

 وٌٌذ. سبصي هي افضاسي چٌيي سٍاثظ وبهل/ ثخص سا ثػَسر سشويجي ثؼبي غفبر هذل عشاحبى ًشم

 5-11دّذ، اهب وبهل ًيسز. دس ثخص  اي هذل هب سا ًطبى هي سبخشبس دبيِ 4-24 ديبگشام والس دس ضىل

ّب  ثِ ثشسسي ػوليبسي وِ ضي 6-22ّب دس هذل وشدُ ٍ دس ثخص  هجبدسر ثِ ضٌبسبيي ٍضؼيز ٍ فؼبليز ضي

 دشدصاين. دٌّذ هي اًؼبم هي

 افسار  دآزهبيي هجحث هٌْذسي ًرمخَتوريٌبت 

 گيشد. دس هسشٌذ ًيبصّب غَسر هي____ّب دس سيسشن ثب سحليل  سػوَهبً ضٌبسبيي غفبر وال 1-4

a اسبهي ٍ ػوالر ) 

b ولوبر ٍ ػوالر سَغيفي ) 

c افؼبل ) 
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dٌِّبي فَق ( ّوِ گضي 

 وذاهيه اص هَاسد صيش ًطبًذٌّذُ غفشي اص يه َّاديوب ًيسشٌذ؟ 2-4

a )  عَل 

b عَل ثبل َّاديوب ) 

c دشٍاص ) 

dّب ( سؼذاد غٌذلي 

 ثذشداصيذ: 4-24دس ديبگشام والس ضىل  CashDispenserسَضيح هفَْم اػالى غفز والس ثِ  3-4

count : Integer = 500 

 افسار  پبسخ خَدآزهبيي هجحث آهَزضي هٌْذسي ًرم

1-4b . 

2-4c ثبضذ. . دشٍاص يه ػول يب سفشبس دس َّاديوب اسز ٍ ًطبًذٌّذُ غفز ًوي 

ّبي  ثبضذ. ايي غفز سؼذاد اسىٌبس هي 500ثَدُ ٍ همذاس اٍليِ آى  Integerاص ًَع  countثِ ايي هؼٌي اسز وِ  3-4

 وٌذ. ضَد سا وٌششل هي لشاس دادُ هي CashDispenserوِ ّش سٍص دس 

 زهبييخَدآ

 بي خبلي سا دس ػجبسار صيش ثب ولوبر هٌبست دش وٌيذ.ػبّ 1-4

aًَضشِ ضًَذ.وٌششلي: ................... ػجبسردس سِ ًَع ّب  م ثشًبهِ( سوب ................. ٍ .................... ،. 

b )اس ًجَدى ثشلشاًشخبة ..................... دس غَسر ثشلشاس ثَدى ضشط ػولي سا ثِ اػشا دسآٍسدُ ٍ دس غَسر  ػجبسر

 د.آٍس ػول ديگشي سا ثِ اػشا دس هي

cضَد ............... ًبهيذُ هيثِ دفؼبر هطخع، سىشاس .ّب  لواص دسشَسالؼاي  اس هؼوَػِ( سىش. 

dًذ ثِ وبس گشفشِ ضذُ ٍ سَا ًيىِ اص ّوبى اثشذا سؼذاد سىشاس ػجبسر هطخع ًجبضذ، يه همذاس .................... هي( صهب

 ذ.ثِ سىشاس خبسوِ دّ

eدضَ ًبهِ ًبهيذُ هيشث................. ع وشدى سشسيت اػشاي ػجبسر دس يه ثشًبهِ وبهذيَسشي، ( هطخ. 

f وٌذ ووه هيّب  سبى دس ايؼبد الگَسيشنًَي صثبى هػٌَػي ٍ فشهبل اسز وِ ثِ ثشًبهِ( ....................... يه. 

gظ صثبى ( ...................... سَس C++ اًذ ْبي وٌششل، سصسٍ ضذُػجبسسهشفبٍسي، ًظيش  ّبي ثِ هٌظَس ديبدُ سبصي ٍيژگي. 

h )چشا وِ اص هيبى هَاسد هشفبٍر اًشخبة خَد سا  ضَد چٌذ اًشخبثي ًبهيذُ هي ػجبسر...... اًشخبثي .............. ػجبسر

 .دّذ اًؼبم هي

 ًَع غحيح اضبفِ وٌذ.اص  xثِ هشغيش سا  1ثٌَيسيذ وِ  ++C ػجبسر هشفبٍر  چْبس 2-4

 اص ػجبسار سا ثشاي اًؼبم هَاسد خَاسشِ ضذُ صيش ثٌَيسيذ:اي  سر يب هؼوَػِػجب 3-4
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a )ع همذاس سخػيx  ٍy  ِثz  سذس افضايص ٍx  ثِ هيضاى يه ٍاحذ دس اص اًؼبم هحبسجبر. فمظ ثب اسشفبدُ اص يه

 ػجبسر.

b ) ثضسگشش ثَدى همذاس هشغيشcount  ثشسسي وٌيذ. اگش چٌيي ثبضذ، ػجبسر  10سا اص"Count is greater than 10" 

 چبح گشدد.

(c  هشغيشx  ش ون وٌيذ. سذس آًشا اص هشغي 1سا اصtotal .سفشيك ًوبئيذ. فمظ اص يه ػجبسر اسشفبدُ وٌيذ 

 اًؼبم هَاسد خَاسشِ ضذُ صيش ثٌَيسيذ: ياثش ++C ػجبسر يه  4-4

aى هشغيشّبي ( اػالsum  ٍx  ًَع اصint. 

bهشغيش ثِ  1يع ( سخػx. 

cهشغيشثِ  0يع ( سخػ sum. 

dسجِ هؼوَع هشغيشّبي ( هحبx  ٍsum ثِ هشغيش ِ خػيع ًشيؼٍ سsum. 

eػجبسر  ( چبح“The sum is:”  ِثذًجبل آى همذاس هشغيش وsum ثبضذ.آهذ ُ 

سا  1سب  10دس آٍسيذ وِ هؼوَع اػذاد اص اي  آًشا ثِ فشم ثشًبهِ 4-4سشويت ػجبسار ًَضشِ ضذُ دس سوشيي ثب  5-4

سسيذ، حلمِ  11ثِ  xش . صهبًيىِ همذاس هشغيوٌيذي ايؼبد حلمِ اسشفبدُ ثشا while ػجبسرهحبسجِ ٍ چبح وٌذ. اص يه 

 دبيبى دزيشد.

ٌيذ 6-4 ٌيذ. فشؼ و ِ سؼييي و  داسًذ. 5سوبم هشغيشّب دس اثشذاي وبس همذاس  همذاس ّش هشغيش سا دس اص ّش هحبسج
(a product *= x++; 
(b quotient /= ++x; 

 سا اًؼبم دٌّذ. صيشذ وِ هَاسد خَاسشِ ضذُ يسيثٌَ ++Cسي دس اػجبس 7-4

a) د وشدى هشغيش غحيحٍاس x  ثبcin  ٍ>>. 

b)  ٍاسد وشدى هشغيش غحيحy  ثب cin   ٍ>>. 

c)  همذاسدّي هشغيش غحيحi  1ثب. 

d)  همذاسدّي هشغيش غحيحpower 1ثب. 

e)  ضشة هشغيشpower  دسx   ِسخػيع ًشيؼِ ث ٍpower. 

f)  دس افضايطي وشدى هشغيشi ٍاحذ.  1 ثِ هيضاى 

g) سؼييي ايٌىِ آيبi   وَچىشش يب هسبٍي y .اسز يب خيش 

h) غيش غحيح چبح هشpower  ثبcin  ٍ>>. 

ثشسبًذ. ايي ثشًبهِ ثبيذ اص   y سا ثِ سَاى xاسشفبدُ وشدُ ٍ  4-7ثٌَيسيذ وِ اص ػجبسر سوشيي  ++Cاي دس  ثشًبهِ 8-4

 اسشفبدُ وٌذ. whileحلمِ سىشاس 

 ي هَػَد دس ػجبسار صيش سا سطخيع دادُ ٍ اغالح وٌيذ.بّبيب خغ خغب 9-4

a ) 
while (c <= 5) 

 { 
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      product *= c; 

      c++;    

b ) 
cin<< value 

(c 
if (gender == 1) 

    cout<<"Woman"<<endl; 

else; 

    cout<<"Man"<<endl; 

 ش چِ اضشجبّي ٍػَد داسد؟يػجبسر ص whileدس حلمِ سىشاس  10-4
while( z>= 0) 

       sum +=z; 

 خَدآزهبيي پبسخ

1-4 aلي، اًشخبة، سىشاس. ( سَاb) if..else .cع ضذُ يب سؼشيف ضذُ. ( هطخdلجشي، سيگٌبل يب دشچن. ( هشا

eشل. ( وٌشf )ِوذ ضج .gبر وليذي. ( ولوh )switch. 

2-4  
x = x + 1; 

x += 1; 

++x; 

x++; 

3-4  

a)         z = x++ + y; 
b) if (count > 10)                                                                        

cout<<"Count is greater than 10"<<endl; 

c )                total -= --x; 
            
4-4  
a )                    int sum;int x;  
b)                     x = 1; 
c  )                               sum = 0; 

d     )                               sum = sum + x; يب sum += x 

e       )cout<<“The sum is:” <<Sum << endl;         
               

5-4 
// 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; 
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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 

 

6-4 

a )product = 25, x = 6; 

b )quotient = 0, x = 6; 

// Exercise 4.6 Solution: ex04_06.cpp 
// Calculate the value of product and quotient. 
#include <iostream> 
using std::cout; 
using std::endl; 
 
int main() 
{ 
   int x = 5; 
   int product = 5; 
   int quotient = 5; 
 
   // part a 
   product *= x++; // part a statement 
   cout << "Value of product after calculation: " << product << endl; 
   cout << "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 

 7-4  
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; 
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8-4  
// 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: ";  // prompt for base 
   cin >> x; // input 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 

9-4  

aثذًِ ( دس {اسز )( خغب: فبلذ ثشاوز سwhile ز.اس 

 ;++Cاص ػجبسر  اغالح : افضٍدى ثشاوز ساسز دس    

bخغب: اسشفبدُ اص ػولگش دسع ثؼبي ػولگش اسشخشاع ). 

 .<<ثِ  >>ييش اغالح: سغ     

c س اص ( خغب: سيوىَلي دelse بي هٌغمي اسز. ػجبسر خشٍػي دٍم ّويطِ اػشا خَاّذ ضذ.يه خغ 

 .elseاغالح: حزف سيوىَلي دس اص     

( دس ثذٍ اهش z >= 0وٌذ. اص ايٌشٍ اگش ضشط سىشاس حلمِ ) سغييش ًوي whileّشگض دس حلمِ  zهمذاس هشغيش  01-4

وبّص يبثذ سب  z, ثبيسشي ًْبيز يًْبيز ثَػَد خَاّذ آهذ. ثشاي اػشٌبة اصحلمِ ث (, يه حلمِ ثيtrueثشلشاس ثبضذ )

 سشاًؼبم اص غفش ووشش ضَد.

 ٌبتتوري
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 ذ:يع دادُ ٍ اغالح وٌيش سا سطخيدس ػجبسر ص ب خغبّبي هَػَديخغب  11-4

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++; 
   } 

 

 وٌذ؟ ثشًبهِ صيش چِ ػجبسسي سا چبح هي 12-4
// Exercise 4.12: ex04_12.cpp 
// What does this program print? 
#include <iostream> 
using std::cout; 
using std::endl; 
 
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 

 ذ:ير را اًجبم دّيل از هراحل زيّر  4-16تب  4-13ٌبت يثراي تور

a) ِخَاًذى غَسر هسئل. 

b)  يييشن ثب ضجِ وذ ٍ هشحلِ اغالح گبم ثِ گبم اص ثبال ثِ دبيفشهَلِ وشدى الگَس. 

c) هِ ثِ صثبىًَضشي ثشًب C++. 
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d)  شاي ثشًبهِ.ػبثي ٍ ايسسز خغب 

 

اي هجبدسر ثِ طجز سؼذاد  ل خَد ّسشٌذ. ساًٌذُيهسبفز عي ضذُ سَسظ اسَهجداًسشي هٌذ ثِ  گبى ػاللُِ ساًٌذ  13-4

ه يسذ وِ ثب اسشفبدُ  اص يثٌَ ++C اي دس ِ وٌذ. ثشًبه وَدُ ضذُ هييضاى سَخز ٍ هسبفز ديشي, هيگ دفؼبر سَخز

شي وٌذ. ثشًبهِ يّبي صدُ ضذُ دس ّش ثبس سَخز گ بفز هسبفز عي ضذُ ٍ سؼذاد گبلَىيهجبدسر ثِ دس whileحلمِ 

ص دس آٍسد. خشٍػي ثشًبهِ يل عي ضذُ( ثش حست ّش گبلَى سا هحبسجِ وشدُ ٍ ثٌوبيذ هسبفز عي ضذُ )هبيثب

 ش ثبضذ.يِ ػجبسار صسَاًذ ضجي هي
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) 

ش هطششي يه فشٍضگبُ ثيص اص هَػَدي خَد دس وبسر اػشجبسي سفبسش ثٌَيسيذ وِ اگاي  بهِثشً 14-4

 دّذ، هطخع گشدد. ثشاي ّش هطششي اعالػبر صيش هَػَد ّسشٌذ:

 سُ حسبةبضو -1

 ضاى هَػَدي دس اثشذاي هبُهي -2

 َع سفبسضبر اص عشف هطششي دس ايي هبُوهؼ -3

 ثشدُ ضذُ سَسظ هطششي دس ايي هبُ.ثىبس  َع اػشجبساروهؼ -4

 اػشجبس حذ -5

ص هَاسد فَق سا دسيبفز ٍ اػشجبس ػذيذ هطششي سا هحبسجِ وٌذ ); هيضاى هَػَدي ا هِ ثبيذ ّش وذاهيهبثشً

اػشجبس( ٍ هطخع ًوبيذ وِ آيب سفبسش هطششي ثيص اص اػشجبسش اسز يب خيش. دس غَسر  -+ سفبسضبر 

سَاًذ ّوبًٌذ  ًبهِ هيخشٍػي ثش ضَد. چبح ”Credit limit exceeded“سفبسش ثيص اص حذ ديغبم 

 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 
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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 

اي،  ذُوٌذ. ّش فشٍضٌ يه ضشوز ثضسي ضيويبيي ثشاسبس وويسيَى، حمَق فشٍضٌذگبى خَد سا دشداخز هي 15-4

دالس دس ّفشِ  5000اي وِ  وٌذ. ثشاي هظبل، فشٍضٌذُ دسغذ اص فشٍش ّفشِ دسيبفز هي 9دالس ثِ ّوشاُ  200س ّفشِ د

اي ثٌَيسيذ وِ اص  وٌذ. ثشًبهِ دالس دسيبفز هي 650دالس يب هؼوَع  5000دس غذ اص  9ثِ ّوشاُ  دالس 200فشٍش داضشِ، 

فشٍش ّفشگي ّش فشٍضٌذُ اسشفبدُ وشدُ ٍ دسيبفشي ٍي سا ثِ ًوبيص دس آٍسد. دس  ثشاي دسيبفز whileيه ػجبسر 

 ّ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 

حمَق دسيبفشي چٌذ وبسهٌذ سا هحبسجِ وٌذ.  whileثٌَسيذ وِ ثب اسشفبدُ اص يه ػجبسر  ++Cاي دس  ثشًبهِ 16-4

سبػز وبس غَسر  40وٌذ ٍ اگش ثيص اص  سبػز وبس دس ّفشِ حمَق هسشمين دشداخز هي 40ش اسبس ضشوز ث

ضَد. ثشًبهِ اعالػبر ّش وبسهٌذ سا وِ ضبهل سبػز وبس  سبػشي افضٍدُ هي 40گشفشِ ثبضذ، ًػف آى صهبى ثِ حمَق 

وٌذ. خشٍػي ثشًبهِ  هحبسجِ هيوشدُ دس ّفشِ ثَدُ ثِ ّوشاُ ًشخ دسشوضد سبػشي سا دسيبفز وشدُ ٍ حمَق ٍي سا 

 سَاًذ ّوبًٌذ ػجبسار صيش ثبضذ. هي

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 

سَاًذ ثْششيي فشٍضٌذُ  اي هي ّبي دشوبسثشد اسز. ثشاي هظبل، ثشًبهِ فشآيٌذ يبفشي ثضسگششيي ػذد اص ػولِ ثشًبهِ 17-4

ضَد.  اى فشٍش سؼييي وٌذ. وسي وِ ثيطششيي فشٍش سا داضشِ اسز، ثِ ػٌَاى ثشًذُ اًشخبة هيهيضسا ثش اسبس 
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هجبدسر ثِ سؼييي ٍ چبح ثضسگششيي  whileآًشا ايؼبد وٌيذ وِ ثب اسشفبدُ اص ػجبسر  ++Cوذي ًَضشِ، سذس ثشًبهِ  ضجِ

 ثِ ضشح صيش اسشفبدُ ًوبيذ:ػذد ٍاسد ضذُ سَسظ وبسثش وٌذ. ثشًبهِ ثبيذ اص سِ هشغيش  10ػذد اص ثيي 

counter 10: يه ضوبسًذُ ثشاي ضوبسش سب  

number.ِػذد ػبسي ٍاسد ضذُ ثِ ثشًبه : 

largest.ثضسگششيي ػذد دسيبفز ضذُ سب ثذيي ػب : 

 الذام ثِ چبح همبديش ػذٍل صيش وٌذ: whileِ ثب اسشفبدُ اص ػجبسر و ثٌَيسيذاي  ًبهِثش 18-4

1000*N 100*N 10*N N 
    

1000 100 10 1 
2000 200 20 2 
3000 300 20 3 
4000 400 40 4 
5000 500 50 5 

ػذد ديذا وٌيذ )ًىشِ: ثبيذ ّش ػذد  10، دٍ ػذد ثضسي سا دس هيبى 4-17ثب اسشفبدُ اص سٍش ثىبس سفشِ دس سوشيي  19-4

 سا يه ثبس ٍاسد وٌيذ.(

وٌذ وِ ّش همذاس ٍسٍدي وِ سَسظ وبسثش  فشؼ هي 4-18الي  4-16ّبي  بهِ ثشسسي ًشبيغ آصهَى دس ضىلثشً 20-4

 2يب  1ّب اغالح وٌيذ. اگش همذاس ٍاسد ضذُ  اسز. ثشًبهِ سا ثشاي اػشجبسسٌؼي ٍسٍدي 2ًجبضذ دس  1ضَد اگش  ٍاسد هي

 ًجبضذ، حلمِ سب دسيبفز همذاس غحيح سىشاس ضَد.

 وٌذ؟ ثشًبهِ صيش چِ ػجبسسي سا چبح هي 21-4

// 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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 وٌذ؟ ثشًبهِ صيش چِ ػجبسسي سا چبح هي 22-4

// 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 

 xٍ صهبًيىِ  11ثشاثش  y، 9ثشاثش  x. خشٍػي ّش يه اص ػجبسار صيش سا ثب فشؼ صهبًيىِ Danglin-Elseهطىل  23-4

سا ًبديذُ  ++Cسي هَػَد دس يه ثشًبهِ گزا سَػِ وٌيذ وِ وبهذبيلش دًذاًِاسز سا سؼييي وٌيذ.  9ثشاثش  yٍ  11ثشاثش 

غيش ايي سا  {}ّب  گيشد هگش ايٌىِ ثب لشاس دادى ثشاوز لجلي دس ًظش هي ifسا ثب  elseّويطِ يه  ++Cگيشد. وبهذبيلش  هي

ثب ّن ّسشٌذ، اص ايٌشٍ ايي هطىل  if  ٍelseسَاًذ هغوئي ثبضذ وِ وذام  ًَيس ًوي حىن وٌيذ. دس ًگبُ اٍل، ثشًبهِ

Dangling-else گزاسي سا دس ايي ػجبسار اػوبل  ر ضَد، دًذاًِ ضَد. ثشاي ايٌىِ حل هسئلِ ووي هطىل ضٌبخشِ هي

 اين. ًىشدُ
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; 

} 
گزاسي  ( وذ صيش سا ثشاي سَليذ خشٍػي ثِ ًوبيص دس آهذُ اغالح وٌيذ. اص دًذاDangling-Elseًِ)هطىل  24-4

 هٌبست اسشفبدُ وٌيذ. ّيچ سغييشي ثؼض اػوبل ثشاوز ًجبيذ دس وذ ثَػَد آٍسيذ. 
if (y == 8)  

if (x == 5)  

cout << "@@@@@" << endl;  

else 

cout << "#####" << endl;  

cout << "$$$$$" << endl;  

cout << "&&&&&" << endl;  

(a  ثب فشؼx=5   ٍy=8  :خشٍػي صيش سَليذ ضَد، 
@@@@@ 

$$$$$ 

&&&&& 

(b  ثب فشؼx=5  ٍy=8 :خشٍػي صيش سَليذ ضَد ، 
@@@@@ 

(c  ثب فشؼx=5  ٍy=8:خشٍػي صيش سَليذ ضَد ، 
@@@@@ 

&&&&& 

(d  ثب فشؼx=5  ٍy=7:خشٍػي صيش سَليذ ضَد ، 

 
##### 

$$$$$ 

&&&&& 

اي ثٌَيسيذ وِ سبيض يه ضلغ چْبسگَش سا دسيبفز ٍ يه چْبسگَش سَخبلي ثشاسبس آى سبيض اص  ثشًبهِ 25-4

ثشاي هظبل، اگش  ػول وٌذ. 20سب  1ّبي ثب سبيض  ّب چبح وٌذ. ثشًبهِ ثبيذ ثشاي سشسين چْبسگَش ٍ فبغلِ (*)ّب  سشبسُ

 ٍاسد ثشًبهِ ضَد، ثبيسشي خشٍػي صيش چبح ضَد.  5سبيض 
***** 

*   * 

*   * 

*   * 

***** 

ذى آى اص ّش دٍ ػْز يىسبى اسز. ثشاي هظبل، اػذاد دٌغ سلوي ٍ اص ًاَػجبسسي اسز وِ خ ٌذسٍم، ػذد يبلدب 26-4

ثٌَيسيذ وِ دٌغ سلن اص ًَع اي  بهِ. ثش11611ً، 45554، 55555، 12321ًَع غحيح صيش ّوگي دبلٌذسٍم ّسشٌذ: 

 غحيح دسيبفز وشدُ ٍ سؼييي وٌذ وِ آيب دبلٌذسٍم اسز يب خيش.

ي( دسيبفز وشدُ ٍ هؼبدل ديسوبل آًشا چبح وٌيذ. شّب )يؼٌي ثبيٌ يه ػذد غحيح فمظ حبٍي غفشّب ٍ يه 27-4

ثِ چخ اسشفبدُ وٌيذ )دس ّش ثبس يه سلن(. ثب  ي اص سوز ساسزشاص ػولگش ثبليوبًذُ ٍ سمسين ثشاي اًشخبة اسلبم ثبيٌ

، سلن ثؼذي داساي اسصش 1سشيي سلن داساي اسصش هىبًي  سَػِ ثِ ايٌىِ دس سيسشن ػذدي ديسوبل، سوز ساسز

سشيي سلن داساي اسصش  ي، سوز ساسزشٍ الي آخش اسز. دس سيسشن ػذدي ثبيٌ 1000، سذس 100، سذس 10هىبًي 

سَاًذ  هي 234ٍ الي آخش اسز. اص ايٌشٍ ػذد ديسوبل  8، سذس 4، سذس 2سصش هىبًي ، سلن ثؼذي داساي ا1هىبًي 
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 4*1 + 2*0 + 1*1اسز وِ ثػَسر  1101ي شضَد. هؼبدل ديسوبل ػذد ثبيٌ فسيشس 1*4 + 10*3 + 100*2ثػَسر 

 اسز.  13يب  8 + 4 + 0 + 1يب  8*1 +

ثشًبهِ ثبيذ اص سِ ػجبسر خشٍػي اسشفبدُ وشدُ ثبضذ، يىي  آٍسد. ثشًبهِ ثٌَيسيذ وِ الگَي صيش سا ثِ ًوبيص دس 28-4

 سَاًذ ثفشم صيش ثبضذ:  اص ػجبسار هي
cout << "*" ;  

cout << '  ' ;  

cout << endl ;  
  ******** 
   ******** 
  ******** 
   ******** 
  ******** 
   ******** 
  ******** 
   ******** 

الي آخش سَليذ وشدُ ٍ چبح ًوبيذ. حلمِ  2,4,8,16,32,64سا ثػَسر  2ّبيي اص  الياي ثٌَيسيذ وِ سَ ثشًبهِ 29-4

while ًْبيز ايؼبد وٌيذ(. ثشاي اًؼبم ايٌىبس، وبفيسز دس ضشط ػجبسر  ًجبيذ خبسوِ يبثذ )يؼٌي يه حلمِ ثيwhile 

 سا لشاس دّيذ. ثب اًؼبم ايٌىبس چِ اسفبلي سخ خَاّذ داد؟  trueولوِ وليذي 

( ٍ لغش، هسبحز ٍ هحيظ آى سا هحبسجِ doubleاي ثٌَيسيذ وِ ضؼبع يه دايشُ سا دسيبفز )اص ًَع  شًبهِث 30-4

 اسشفبدُ وٌيذ.  �ثشاي  3.14159وٌيذ. اص همذاس 

 ًَيس سا دس ػجبسر صيش چِ اضشجبّي ٍػَد داسد؟ ػجبسر صيش سا ثِ ًحَي اغالح وٌيذ وِ خَاسشِ ثشًبهِ 31-4

 ثشآٍسدُ سبصد. 
cout << ++(x+y);  

ذ ًطبًذٌّذُ اضالع ٌسَاً غيشغفشخَاًذُ ٍ سؼييي وٌذ وِ ايي همبديش هي doubleاي ثٌَيسيذ وِ همذاس  ثشًبهِ 32-4

 يه هظلض ثبضٌذ يب خيش. 

ُ يه هظل سَاًٌذ ًطبًذٌّذ اي ثٌَيسيذ وِ همذاس غحيح غيشغفش خَاًذُ ٍ سؼييي وٌذ وِ ايي همبديش هي ثشًبهِ 33-4

 ساسز گَضِ ثبضٌذ يب خيش. 

 اًشمبلي اص چْبس سلن غحيح ّبي ص عشيك خظ سلفي هٌشمل ًوبيذ. سوبم دادُا اخَد س ّبي دادُ ذّخَا وشي هيضش 34-4

اًشمبلي ايي ضشوز سا ثػَسر وذ دسآٍسد. اثشذا ثشًبهِ يه ػذد چْبس  ّبي ثٌَيسيذ وِ دادُاي  . ثشًبهِاًذُ يل ضذسطى

گضيي سبصد. ػبي 10ين ثش سمسَاًذُ ٍ سذس ثغشيك صيش آًشا وذگزاسي ًوبيذ: ّش سلن سا ثب ثبليوبًذُ خ اسلوي غحيح س

سذس هىبى سلن اٍل سا ثب سلن سَم ٍ سلن چْبسم سا ثب سلن دٍم ػَؼ وٌذ. دس دبيبى ػذد وذگزاسي ضذُ سا چبح 

 ًشا وذگطبيي ًوبيذ.دسيبفز ٍ آ ساثٌَيسيذ وِ ػذد وذگزاسي ضذُ اي  ًبهِثشدس اداهِ وٌذ. 

 د: گشد ٍ ثػَسر صيش سؼشيف هي ضَد شِ هيًَض !nػَسر ث يغحيح غيشهٌف ػذد nوشَسيل فب 35-4

(n 1ديش ثضسگشش يب هسبٍي ; همب ) n! = n.(n - 1).(n - 2).....1 

ٍ 
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 n!= 1(  n = 0اي )ثش     

 .اسز 120وِ حبغل آى  اسز 5.4.3.2.1 = !5هظبل  يثشا

aًسيذ وِ يه همذاس غحيح غيشهٌفي سا دسيبفز )اص عشيك وبدس سجبدلي( ٍ فبوشَسيل آًشا هحبسجِ ٍ ثٌَياي  بهِ( ثش

 چبح وٌذ.

bًثٌَيسيذ وِ همذاس طبثز سيبضي اي  بهِ( ثشe  ثب اسشفبدُ اص فشهَل صيش سخويي ثضًذ:سا 

    e     1
1

1

1

2

1

3! ! !
... 

cًثٌَيسيذ وِ همذاس اي  بهِ( ثشex هحبسجِ وٌذ:صيش ل اسشفبدُ اص فشهَ سا ثب 

   e
x x xx     1
1 2 3

2 3

! ! !
... 

 

 


