
www.madsg.com 



www.madsg.com 

 1فصل  

 کليات و مفاهيم

 مقدمه
نويسي برنامهرا برای  Cبل زبان كمپاني  آزمایشگاهدر  «دنيس ريچي» ،ميالدی 1791 ةدر اوايل ده

اين دو  منتج شده است که Bو  BCPLامهاي نه . اين زبان از دو زبان پيشين بکردسيستمها طراحي 

 آزمایشگاهمنحصر به استفاده در همين  1791تا سال  Cزبان  شدند.نوشته  آزمایشگاهنيز در همين 
. به سرعت مفسرهاي کردندمنتشر  را نهايي اين زبان ةنسخ «کرنيه»و  «ريچی»بود تا اينکه 

گاريهای ايجاد شده و نيز حفظ قابليت حمل ليکن براي جلوگيری از ناساز تهيه شد، Cمتعددي از 
بر اساس  شودمطرح می. آنچه در اين کتاب مطرح کردتعاريف متحدالشکلي  ANSIاستاندارد  زبان،

ورودي آن و  ةاي کامپيوتري است که برنامة سطح باال دادمفسر خود برنامه .استهمين استاندارد 

 دهد.تشکيل می ايجاد شده به زبان ماشين خروجي آن رابرنامة 
 به اختصار به شرح زير است: Cطور كلي ويژگيهاي مهم زبان ه ب 

  زبانC بيشتر در تجارتي آن مفسرهاي . استاي در دسترس طور گستردهه ب

 اند.قابل استفادهکامپيوترهای بزرگ کامپيوترها و نيز در کامپيوترهاي شخصي، ميني
 C  رترن( و وباال )مانند زبان پاسکال و ف يافته سطحمنظوره، ساختزباني است همه

كه معموالً در اسمبلي نيز پذير كه برخي از خصوصيات زبانهاي سطح پايين را انعطاف

. در عين حال اين زبان براي كاربردهاي ويژه ستيا زبان ماشين موجود است دارا
زبان  ها، بخصوص به دليل نزديكي آن بهتوان از آن در همة زمينهطراحي نشده و مي

بين زبانهاي سطح باال و  Cاستفاده کرد. بنابراين  ،نويسي سيستمماشين در برنامه

نويس خصوصيات هر دو دهد كه برنامهسطح پايين قرار دارد و در نتيجه اجازه مي
طور انحصاري ه رو در بسياري از كاربردهاي مهندسي ب كار برد. از اينه گروه زبان را ب

د. )زبانهاي سطح باال، دستورالعملهايي شبيه زبان انسان و برنكار ميه ب Cزبان 
پردازش فکري او دارند، همچنين يک دستورالعمل زبان سطح باال معادل چند 

 دستورالعمل به زبان ماشين است.(

 هاي نوشته شده به زبان برنامهC طور كلي مستقل از ماشين يا نوع كامپيوتر ه ب

 .شودميتم عاملي اجرا است و تقريباً تحت كنترل هر سيس
 رهاي مفسC  آنها در با هاي هدف ايجاد شده و برنامه اندحجممعموالً فشرده و كم

 . ندسازي سطح باال، خيلي كوچك و كارآمدمقايسه با ساير زبانهاي برنامه

 هاي برنامهC راحتي قابل سازي سطح باال، به در مقايسه با ساير زبانهاي برنامه

خيلي از ويژگيهاي وابسته به نوع كامپيوتر را در  Cاين است كه  آن ليلند. داانتقال
اي از با مجموعه Cاي خود منظور داشته است. بنابراين هر نسخه از توابع كتابخانه

اي مخصوص به خود همراه است كه براساس ويژگيهاي كامپيوتر توابع كتابخانه
و است اي تا حدودي استاندارد نهميزبان مربوط نوشته شده است. اين توابع كتابخا

 .استدسترس در شکل يكسان ه ب Cهاي متعدد اي در نسخهمعموالً هر تابع كتابخانه

 C یكند. همچنين از نظر عملگرها نيز زبانسازي ماژوالر را پشتيباني ميروش برنامه 

 بيتها در سطح عملگرهاي گوناگوني براي دستكاري روي داده است کهقوي 
 .داراست

 اي بودن که طور کلي جامعيت، عموميت، خوانايي، سادگي، کارآيي و پيمانهه ب

 .شوندسازي ميپياده Cزبان  اند درآلايدهای همگي از مشخصات برنامه
 در سازيترين زبانهاي برنامهترين و محبوبيکي از قوي Cويژگيهاي فوق موجب شده زبان  

 دنيا مطرح شود.

 كاراكترها 
كند. اين مجموعه که در حکم اي خاص از كاراكترها را شناسايي ميمجموعه Cنويسي برنامه زبان 

 ند از:اعبارت انداصلي برنامه یمصالح اوليه جهت شکل دادن به اجزا
برخالف زبان پاسكال بين حروف بزرگ و كوچك فرق  Cزبان  .حروف بزرگ و حروف كوچك -

 .نيستيكسان  forبا  FORگذارد. مثالً مي
 7تا  1شامل  .ارقام دهدهي -

  Blankجاي خالي يا  -

 &,. ; ~ [ ] { } < > ) ( ? * \ / = - + ! @ # $ % ^ شامل  .كاراكترهاي مخصوص -
ند از اروند و عبارتکار ميه اي بويژه لتهایکه براي بيان حا بندی.فرمتكاراكترهاي  -

كاراكتر برگشت به  ، n\كاراكتر خط جديد يا  ،v\يا  Vertical Tabكاراكتر ،t\يا  Horizontal Tabكاراكتر
كاراكتر  ،r\كاراكتر ابتداي سطر يا  ،f\( يا Form Feedفرم ) ةكاراكتر تغذي ،b\( يا Back Spaceعقب )

نامند. الزم به توضيح است که هر کاراکتر كه آنها را کاراکترهاي فرمان نيز ميجز آن و  ،0\تهي يا 

 شود.تنها يک کاراکتر است هر چند که با دو يا چند کاراکتر نوشته مي ةندکنفرمان بيان
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 ها شناسه

ها مانند مقادير ثابت، متغيرها، كه براي مراجعه به انواع داده اندهاي سمبوليكيها نشانهشناسه
ه مانند نامي است كه به عناصر مختلف برنام . به عبارتي ديگر شناسهروندمیكار ه نوعها و توابع ب

اي است از دنباله C ة. يك شناسیابدمیاختصاص جز آن گرها و اشاره ،هامتغيرها، توابع، آرايه
 یتوانند قرار گيرند. اما اولين کاراکتر بايد حرفحروف، ارقام يا عالمت زيرخط که با هر ترتيبي مي

. برحسب قرارداد شوندحروف بزرگ و کوچک مجاز شناخته ميشکل ها هر دو باشد. در شناسه

هاي سيستم كاربرد دارند و در فقط در برنامهشوند ميشروع  هايي كه با عالمت زيرخطشناسه
محدوديتي  Cهاي كاربردي قابل استفاده نيستند. در مورد تعداد کاراکترها در اسامي از نظر برنامه

برد. طول اسامي در ميكار ه ويژگيها و محدوديتهاي خاص خودش را بمفسر وجود ندارد گرچه هر 
 كاراكتر مجاز است. 11استاندارد تا  Cزبان 

 هاي معتبرنداسامي زير شناسه 1ـ1 مثال.  

x1 , sum , payam_noor , maximum 

 

  معتبرندغيرهاي اسامي زير شناسه 2ـ1مثال.  

book-5 , 4s , $tax , "p" , number one  

 

 متغيرها 

عبارت ه دهند. بكه محلهايي از حافظه را به خود اختصاص مي اندهاييهشناس Cمتغيرها در زبان  

اي از از برنامه براي نسبت دادن نوع تعيين شده یاي است که در ميان بخشديگر متغير شناسه
. شودمیمتغير جانشين يک قلم داده هر ترين حالت گيرد. در سادهاطالعات مورد استفاده قرار مي

. الزم به ذكر است متغيرهايي كه با ( _) ت از ارقام، حروف و عالمت زيرخط متغير تركيبي اس
 اند. طول هر متغير درشوند براي متغيرهاي داخلي سيستم رزرو شدهعالمت زيرخط شروع مي

. استكاراكتر  1قديمي محدود به مفسرهاي كاراكتر است، ولي در بعضي از  11تا  ANSI استاندارد
. به يک متغير شوندبايد تعريف يا اعالن  روندمیکار ه ب Cهاي در برنامه تمامي متغيرهايي که

هاي مختلفي در محلهاي گوناگون برنامه نسبت داد. بنابراين مقدار متغير در طول توان دادهمي

 تغيير کند.ممکن است اجراي برنامه 
ي و مفهوم آن از قبل ند. يعني معناكلمات رزرو شده يا كليدي Cهاي زبان بعضي از شناسه 

 نيستند.نويس برنامه ةهاي تعريف شدبيني شده است. بنابراين شناسهدر زبان تعريف و پيش
 .استنشان داده شده  زيردر  Cزبان ترين كلمات كليدي متداول

 

for goto else If Char float int main 

enum register return signed default while do double 

sizeof static struct auto Case short coutinue const 

union unsigned extern typedef Void switch long break 

 
ممكن است كلمات كليدي ديگري نيز وجود داشته باشد  Cزبان مفسرهاي البته در بعضي از  

كلمات كليدي با  ةتوجه داشته باشيد كه همهمچنين . کردكه بايد به كتاب راهنماي مربوط مراجعه 

 يستكليدي ن ةكلم Mainكليدي است درحالي كه  ةكلم mainپس  .دنشوحروف كوچك نوشته مي
 کليدي نيست. ةکلم VOIDکليدي است اما  ةکلم voidطور  همين زيرا حرف اول آن بزرگ است.

 عالمت توضيح 
. مثالً اگر شودميقرار گيرد صرفاً توضيح محسوب  */و  /*هر عبارتي كه بين دو عالمت  Cدر زبان  

دهد در هر جاي برنامه كه فضاي توضيح دهيم كه چه كاري انجام مي یبخواهيم در مورد دستور
ها عالمت // )در اغلب نسخه توان براي توضيح از عالمت فوق استفاده كرد.خالي مجاز باشد مي

 هم مجاز است.(

  ز عالمت توضيح استفاده شده استزير ا ةدر برنام 1ـ1مثال.  

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
int j , k ; 

for (j =1 ; j <= 10 ; j+ +)    /* outer loop */ 

 { 
printf("%5d ", j) ; 

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

printf("\n") ; 
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 } 

 } 

 

 Cهاي ساختار برنامه

 اندشامل يك يا چندين تابع Cهاي برنامه ةهمشوند. ها با فرمت خاصي نوشته ميبرنامه Cر زبان د 
هر برنامه فقط يك تابع اصلي دارد. . بنابراين شودناميده مي mainيكي از آنها تابع اصلي يا فقط كه 

يا بعد از و قبل  توابع ديگر ممكن است معرفيگردد. برنامه هميشه با اجراي تابع اصلي آغاز مي

حداقل داراي اجزاي  Cتوان گفت كه هر برنامه به زبان طور كلي ميه تابع اصلي قرار گيرد. ب
 .ترتيب زير استه مقدماتي ب

 

 

 دستورالعملهاي اجرايي
در هر برنامه دستورالعملهاي اجرايي بايد بعد از تعريف متغيرها درج شوند. دستوري قابليت اجرا  

( نوشته شود. براي فهم بهتر اين موضوع به مثال ;ان آن دستور، عالمت سميكولون )دارد كه در پاي
 زير توجه کنيد.

  را محاسبه و چاپ  1و عرض  6اي بنويسيد كه مساحت مستطيلي به طول برنامه 4ـ1مثال

 كند.

#include<stdio.h> 
main() 

{ 
 int length , width , S ; /* variable declaration */ 

 length = 6 ; 

 width = 3 ; 
 S = length * width ; 

 printf ("area = %d", S) ; 
} 

 .شودصورت زير نمايش داده ميه پس از اجراي برنامه، خروجي برنامه ب 
area = 18 

با حروف کوچک تايپ  الً برنامه با حروف کوچک تايپ شده است. توضيحات نيز معمو توضيح.

كند كه . خط اول برنامه اعالن مينيستندرگ و کوچک معادل يکديگر حروف بز Cشوند. در زبان مي
مربوط به توابع ورودي و خروجي براي دستيابي به توابع آن آماده شود. در واقع ارجاع به  ةكتابخان

يكي از  Cبايد در برنامه قرار گيرند. تفسير فايلي است که شامل اطالعاتي است که هنگام 
. هر مجموعه استفرض شده بسيار غني ظ داشتن توابع توكار يا از پيشزبانهايي است كه به لحا

قرار  libraryعنوان كتابخانه يا با  ایدهد در مجموعهاي را انجام مياز توابع كه عمليات ويژه

قرار  stdio.hاي به نام دهند در كتابخانهگيرد. توابعي كه عمليات ورودي و خروجي را انجام ميمي
نيز معرف  h)ورودي و خروجي استاندارد( و  standard input outputبه معني  stdioآن  دارند كه در

header  يا عنوان است. تابعprintf  استنيز يكي از توابع خروجي. 
قبل از اينكه  Cهاي نوشته شده به زبان پردازيم. برنامهمي include#حال به توضيح  

قرار  preprocessorپردازنده يا عنوان پيشبا ديگري  ةنامدر اختيار برشوند ترجمه مفسر  ةوسيلبه
منبع را  ةهاي مورد نياز برنامد. يكي از كاربردهاي اصلي اين برنامه آن است كه كتابخانهنگيرمي

منبع را شامل است براي استفاده آماده  ةكار رفته در برنامه هايي را كه توابع بيعني كتابخانه

و به دنبال آن نام كتابخانه در داخل  #كه در ابتداي آن عالمت  includeور دستبا . اين كار کندمی
باال همين كار را براي ما انجام  ةاولين عبارت در برنام .گيردآيد انجام ميمي " "يا  <>عالمت 

 دهد.مي
اين  کند کهدنبال نام تابع بيان ميه در خط بعد تابع اصلي تعريف شده است. پرانتز خالي ب 
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دهند كه از پنج دستور ساده اصلي را تشكيل مي ةمتن برنام ،ابع آرگوماني ندارد. چند خط بعديت

چون متن برنامه  .نمايد( مشخص مي;تشكيل شده است. پايان هر دستور را عالمت سميكولون )
در داخل يك زوج  دهندرا تشکيل می دستور مركب يا بالكکه بيش از يك دستور است مجموع آنها 

به معني شروع بالك و هر آكوالد راست  Cمفسر واقع هر آكوالد چپ براي  . درگيرندمی والد قرارآك
صورت تودرتو نيز ه توان بمعرف پايان آن است. البته در بعضي مواقع برحسب مورد آكوالدها را مي

 كار برد.ه ب

دستور بعدي  اولين دستور در متن برنامه يا همان شروع آكوالد، توصيف متغيرهاست. سه 
براي  printfو در آخر نيز دستور خروجي است كه در آن تابع  انددستورات محاسباتي و جايگزيني

كه تابع آن را به همان صورت است . اولين آرگومان تابع مذكور متن داخل گيومه استدار چاپ فرمت
به  d%د مانند باش %البته بعضي از قسمتهاي متن كه شامل عالمت  .كنددر خروجي چاپ مي

است مقادير صحيح  Sشدن گيومه كه در اين مثال دهد كه اولين متغير بعد از بسته اطالع ميمفسر 
كند. در فرمت متغير در خروجي را تعريف مي d%است و  decimalمعرف  dپذيرد. در اينجا مي

 طور كامل به بحث فرمت متغيرها خواهيم پرداخت.ه فصلهاي بعدي ب

 

  خواند و با ميزير طول و عرض مستطيلي را از طريق ورودي استاندارد  ةبرنام 5ـ1مثال

و سپس طول و عرض و کند میمساحت آن را محاسبه  Rectangleفراخواندن تابعي به نام 
 areaو مساحت با  bو عرض با  aدهد. طول با مساحت را در دستگاه استاندارد خروجي نمايش مي

  شود.میمشخص 

# include <stdio. h> 
main () 

 { 
 int a , b , area ; 

 int Rectangle (int a , int b) ; 
 scanf ("%d %d" , &a , &b) ; 

 area = Rectangle (a , b); 

 printf ("\n length = %d width = %d area = %d" , a , b , area) ; 
  } 

int Rectangle (int a , int b) ; 
 { 

  int s ; 

 s = a * b ; 
 return (s) ; 

  } 
 

  .صورت زير خواهد بوده مذكور ب ة، خروجي برنامb=  4و  a=  5اگر  

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

اعالن شده است كه  Rectangleاصلي، و خط چهارم اعالن متغيرهاست. در خط پنجم تابع فرعي 
در خط ششم، تابع  اند.كه مقادير صحيح اندbو  aگرداند و آرگومانهاي آن نيز مقدار صحيح برمي

است، اطالعات را از  stdio.h ةكار رفته است. اين تابع كه جزء كتابخانه ب scanfورودي استاندارد 
 را كار اين گونه توابعساز و . فرمت و كنددريافت مي استطريق ورودي استاندارد كه صفحه كليد 

 زیر صورته شويم كه فرم كلي تابع مزبور ب. در اينجا يادآور ميکنيممیبعد بررسي  هایدر فصل

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

رمت اقالم ، اطالعات مورد نياز دربارة فآیدمی (" "كه در آن رشتة كنترل كه در داخل گيومه )
كه اقالم  اندنيز آرگومانهايي arg1 , arg2 ,... argnو عناصر  شودمی هاي ورودي را شاملداده

 ةعملگر آدرس است. در رشت "&". در اين دستور کاراکتر کنندميهاي ورودي را معرفي داده

ن آرگومان يا اول معرف فرمت اولي d%كنترلي نيز كه در داخل گيومه قرار دارد، از چپ به راست 
ه دوم نيز معرف فرمت دومين آرگومان ب d%دنبال آن ه عنوان عدد صحيح است و به ورودي ب ةداد

، موجب انتقال به سطر جديد printfكنترلي تابع  ةدر رشت n\عنوان عدد صحيح است. عالمت 
 گردد. بنابراين اطالعات بعدي در سطر جديد چاپ خواهد شد.مي

 

 1خودآزمایی 

 ؟رودكار ه عنوان نام متغيردر برنامه به يك از اسامي زير مجاز است ب مكدا. 1
Integer , -19, Lesson four , Unit_25, define , Loop2, Star565void , Please?, 

Payam_noor , C+ +, S#, Five$ 
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 آن كند. قسمتهاي مختلفرا محاسبه و چاپ مي مترسانتی 5زير مساحت مربعي به ضلع  ةبرنام .2

 را شرح دهيد.
#include<stdio.h> 

main() 
 { 

 int x , S ; 

 x = 5 ; 
 S = x * x ; 

 printf ("area = %d", S) ; 
 } 

 آل را شرح دهيد.ايدهة ويژگيهاي برنام .1
 چند نمونه از زبانهاي سطح باال، سطح پايين و سطح مياني را نام ببريد.  .4
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