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 سوال حل شده زبان برنامه نویسی  110: كتاب عنوان  
C,C++                      

 مهندس حمیدرضا افشار راد :  مولف               
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر   
نازنین نصیري : صفحه آرايي   
وش فرساییداری:طراح جلد   
 اول: نوبت چاپ  
 1398: تاريخ نشر  
 درج عقیق :چاپ و صحافي  
 جلد  100:تيراژ   
 ریال 950000:قيمت   
 978-622-218-173-4: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ۱۲۵۱پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

:  فروشگاههاي اينترنتي ديباگران تهران  

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
              mftbook@نشانی تلگرام:

  هرکتاب دیباگران تهران ،یک فرصت جدید شغلی. 
  هر گوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران.

  اپلیکیشن دیباگران را از سایتهاي ما دریافت و نصب نمایید.
                                     

 -1347افشار راد،حمیدرضا،:سرشناسه
سوال حل شده زبان برنامه  110پدیدآور: عنوان و نام 

  /مولف: حمیدرضا افشار راد. ++C, Cنویسی 
 1398تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  .مصور،جدول ص 318مشخصات ظاهري:
 978-622-218-173-4شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 صد و ده سوال حل شده زبان برنامه نویسی ..:عنوان گسترده

 پرسش ها و پاسخ ها-موضوع:سی(زبان برنامه نویسی کامپیوتر)
   C(computer program language)-questons and answers:موضوع
 پرسش ها و پاسخ ها -سی ++ (زبان برنامه نویسی کامپیوتر)موضوع:
   C++(computer program language)-questions and answersموضوع:

 QA  73/76رده بندي کنگره: 
  133/005 رده بندي دیویی:

 5810661شماره کتابشناسی ملی: 
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 هفتم فصل

 FUNCTION( .............................................................................................. 222( تابع

 هشتم فصل

 POINTER( ........................................................................................... 245( گراشاره

 نهم فصل

 FILE( ...................................................................................................... 277( لیفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مقدمه ناشر
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	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !

منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " حميدرضا افشارراد مهندس"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 



 مؤسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران/  ++Cو   Cنویسین برنامهسوأل حل شده زبا 110                6 
   

لفؤم مقدمه  

  بسمه تعالی
راي برنامه ب 1به همراه تشریح عملکرد و تشریح کد منبع نویسی برنامههاي متعدد زبان وجود مرجعی شامل نمونه مثال
اي در زمینه باشد. پس از سال ها تجربه و فعالیت حرفه بسیار مفید می نویسی برنامهدانشجویان و عالقمندان زبان 

هاي نرم افزاي و همچنین چند سال تدریس در مراکز دانشگاه علمی و کاربردي، معتقد سامانه نویسی برنامهطراحی و 
هاي ها و تمریناز کتابی شامل نمونه مثال گیري بهره، نویسی برنامهن هاي فعلی و رایج تدریس زباهستم در کنار شیوه

حل شده و عملی، کمک شایانی به دانشجویان در درك مطلب، فهم موضوعات و مفاهیم ارائه شده توسط مدرسین و 
ه نحوه باشد بلک نمی نویسی برنامهاساتید کالس خواهد کرد. تمرکز این کتاب به موضوعات درسی و مفاهیم زبان 

ها برحسب اهمیت موضوع اشاره اي مختصر گیري از آنها مورد توجه واقع شده است. البته در برخی مثالاستفاده و بهره
ي این کتاب به طور مستقل بیان گردیده و به مثال ها برنامهبه موضوع درسی شده است. توضیحات هر یک از نمونه 

و سپس  Cباشد اولی توضیحات برنامه به زبان  ه شامل دو توضیح میدیگري ارجاع داده نشده است. هر نمونه برنام
اندك بوده و فقط در خصوص توابع  ++Cو  Cهایی که تفاوت بین دو کد منبع . در نمونه++Cتوضیحات برنامه به زبان 

س به توضیح داده شده و سپ Cورودي و خروجی باشد، جهت پرهیز از طوالنی شدن توضیحات فقط برنامه به زبان 
نمونه  120اکتفا شده است در غیر این صورت، توضیحات کافی داده شده است. این کتاب شامل  CPPذکر تفاوت 

ضمیمه ارائه شده است. هر  2باشد که کد منبع آنها نیز در لوح فشرده سوال حل شده به همراه تشریح عملکرد آنها می
در  Cبه زبان  ها برنامه. کد منبع ++Cدیگري به زبان  و Cباشد یکی به زبان  نمونه سوال شامل دو کد منبع می

ي اشاره شده هاوشهپقرار دارند. نام فایل ها در  Sources_CPP وشهپدر  CPPو کد منبع به زبان  Sources_Cوشهپ
ح فشرده در لو cpp.15و  c.15در کتاب داراي کد برنامه  15باشد. یعنی برنامه  باال هم نام شماره برنامه در کتاب می

استفاده شده  5و شیی 4نظیر کالس 3شی گرا نویسی برنامههاي  از برخی ویژگی CPPهاي  باشد. در نمونه برنامه می
ریزي انجام شده و به امید خداوند متعال و در صورت صالحدید، جلد دوم این کتاب با تمرکز بر نمونه  است. طبق برنامه

و سایر مطالب مرتبط،  10، دوست9، چند شکلی8، کپسوله سازي7گذاري، سربار6سواالت حل شده با موضوعات وراثت

                                                             
1 Source Code 
2 CD 
3 Objec Oriented Programming 
4 Class 
5 Object 
6 Inheritance 
7 Overloading 
8 Encapsolation 
9 Polymorphism 
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 ++DevCسبکی به نام  11و کامپایل و اجراي آنها، از محیط توسعه ها برنامهتدوین و ارائه خواهد شد. جهت نگارش 
آن، فایل  باشد که عالوه بر راهنماي سریع استفاده از قابل نصب می 12استفاده شده است که به سادگی بر روي رایانه
ها بهتر است ابتدا آنها را بر  باشد. الزم به ذکر است جهت مشاهده برنامه قابل نصب آن بر روي لوح فشرده موجود می

      استفاده نمایید. ++DevCرایانه کپی و سپس در محیط  یسک سختدروي 

  لفؤم                                                                                                                  

 1398تابستان 

  
 

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                  
10 Friends 
11 Integrated Development Environment (IDE) 
12 Computer 


