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 2فصل 
 هاانواع داده 

 هدف کلی
 های معرفی آنهاو کاربردها و شیوه Cنویسی ی زبان برنامههاانواع دادهآشنایی با 

 هدفهای رفتاری
 رود پس از خواندن این فصل:از دانشجو انتظار می

 را نام برد. Cهای زبان انواع داده. 1
 ها را بشناسد.داده متغیر و ثابت مقادیر. 2
 قادیر ثابت را نام برد و تشریح کند.انواع م. 3
 ای را بشناسد.های اسکالر و مجموعهداده. 4
 را بداند. Cچگونگی اعالن متغیرها در زبان . 5
 های معرفی آنها را بداند.های صحیح و شیوهویژگیهای داده. 6
 .و چگونگی معرفی آنها را بداند 16و  11، 8ویژگیهای مقادیر ثابت صحیح بر مبنای . 7
 را بداند.دهدوکاربرد هریکممیزشناور را شرح باثابتهاینوشتنروشهای ،اعشاریهایدر داده. 8
 را تعریف کند. ebedicهای کاراکتری کد اسکی و در داده. 9

 بداند. Cتفاوت بین عدد و کاراکتر را در زبان . 11
 طریقة شناساندن ثابتهای حرفی به مفسر را بداند.. 11
 ناسایی حروف کوچک و بزرگ را در کد اسکی بداند.طریقة ش. 12
 ای و طریقة معرفی آن را به مفسر بداند.رشته یا ثابت رشته. 13
 حرفی را بداند.ای تکتفاوت ثابت حرفی و ثابت رشته. 14
 مقداردهی اولیة متغیرها را بداند.. 15
 را شرح دهد. castعملگر  وظیفة. 16
 بشناسد.را  voidهای تهی و داده. 17
 پردازنده و شیوة معرفی آن را بشناسد.پیش. 18
 و چگونگی تعریف آن را بداند. include#وظیفة فرمان . 19
 و فواید آن را بداند. define#فرمان  وظیفة. 21

 مقدمه
 Cنويسي است. زبان زبانهاي برنامهجدید ها به انواع مختلف، يكي از توانايیهاي بندي دادهدسته

  اند از:عبارتكند که باني ميیها را پشتملي از انواع دادهکا ةمجموع
 (integer)هاي صحیح داده -
 ( floating point)هاي اعشاري داده -
 .(character) یهاي کاراکترداده -
. روندمیكار ه صورت مقادير ثابت و مقادير متغیر به نويسي بها در زبانهاي برنامههمچنین داده 

كه  اندپذيرند. اما مقادير ثابت مقاديريمیها را طول اجراي برنامه، مقادير مختلفي از داده متغیرها در
ند از ثابتهاي صحیح، اچهار نوع ثابت وجود دارد که عبارت Cكنند. در زبان در طول برنامه تغییر نمي

 اي.ثابتهاي با ممیز شناور، ثابتهاي کاراکتري و ثابتهاي رشته
توان عالوه بر روش معمول دهدهي، در مبناهاي هشت و شانزده نیز بت را ميمقادير صحیح ثا
 arithmeticهاي از نوع محاسباتي يا هاي از نوع صحیح و اعشاري را دادهنوشت. مجموعه داده

است، كه   enumerated و نوع شمارشي يا pointerگر يا ها، نوع اشارهنامند. دو نوع ديگر از دادهمي
ها را از اين لحاظ اسكالر اين نوع داده .شودهاي نوع اسكالر نامیده مينوع محاسباتي، دادههمراه با 

هايي از نوع اسكالر، نامند كه قابل مقايسه يا قابل سنجش با همنوع خودند. عالوه بر دادهمي
سازماندهي  ، ركورد، ساختار و اجتماع كه درآرايه از جملهاي وجود دارند هايي از نوع مجموعهداده

بعدي  هاینیز در فصل را هااين نوع داده اند.طور منطقي به يكديگر مرتبطه كه ب مفیدند متغیرهايي
 .کنیممیبررسي 

 اعالن متغيرها
هر متغیر، پیش از آنكه در  Cسازد. در زبان گروهي از متغیرها را به نوع داده خاصي مربوط مي ،اعالن

مربوط به تعريف متغیرها، اطالعات الزم در دستورهای . شودايد تعريف ، برودكار ه دستوري از برنامه ب
كنند و پذيرند و اينكه چند بايت حافظه اشغال ميكه متغیرهاي مورد نظر مي را هاييمورد نوع داده

همراه آن نام يک يا ه د. اعالن شامل نوع داده و بندهچگونگي تفسیر آنها را در اختیار كامپايلر قرار مي
 صحیح شود. براي اعالن يا تعريف متغیرهايي از نوعد متغیر است و به سمیکولون ختم ميچن
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(integer) كلیدي  ةكلمint  و به دنبال آن اسامي متغیرهاي مورد نظر را كه با كاما از يكديگر تفكیك
 .نويسیمميشوند مي

int a , b , c ; 
 نه و يا در سطري جداگانه معرفي كرد. توان هريك از متغیرها را در دستوري جداگاالبته مي

int a ;  
int b ; int c ; 
كه در سطر اول يک متغیر اعالن شده و در سطر دوم با دو دستور جداگانه متغیر دوم و سوم اعالن 
شده است. واضح است روش اول كه در آن هر سه متغیر در يك سطر و با يك دستور اعالن شده 

نشان داده شده  1ـ2 هايي از نوع اسكالر در جدولراي اعالن داده. كلمات كلیدي باستتر ساده
 است.

 اعالن متغیرهادر كلمات كلیدي  1ـ2جدول 

 اصلي
کن/توصيفاصالح

 نده

int 

float 
char 

double 
enum 

Short 
long 

signed 
unsigned 

 
 یا 1كنندهستون دوم را اصالح ةند. چهار كلمااينوع اصلي يا پايه ستون اول ةپنج كلم

توان پنج نوع عبارت ديگر ميه كنند. بنامند كه به طريقي پنج نوع اصلي را توصیف مي 2كنندهتوصیف
 كننده را صفت براي آن اسامي تصور كرد.اصلي را اسم و چهار نوع توصیف

الن هرگونه اعالن متغیرها در داخل بالك بايد قبل از اولین دستور اجرايي قرار گیرد. اما ترتیب اع
  ند.امثال دو روش اعالن زير از نظر نتیجه يكسانبرای كند. آنها فرق نمي

 دوم روش  اولروش 
float x , y;  int a , b ; 
float z ;  float x , y , z ; 
int a ;   

int b ;   

 هاي صحيح داده
 برد.كار نميه اي برد ويژهاز لحاظ بزرگي عناصر و همچنین از نظر نمايش داخلي آنها استاندا Cزبان  
يا  16پذيرند، طور کلي اعداد صحیح مثبت، منفي و صفر و نیز متغیرهايي كه مقادير صحیح را ميه ب

مقدار صحیح در نظر  intهايي از نوع صحیح، يا همان داده ةفرم اولی كنند.بیت حافظه اشغال مي 32
 كند.اشین و كامپايلر فرق ميشود. اما اندازه يا بزرگي آن برحسب نوع مگرفته مي

يا و  short ،long  ،signed ،unsignedهايكنندهتوصیف intدر هنگام تعريف متغیرهاي از نوع 
 د.روكار ه تركیبي از آنها نیز ممكن است ب

، ممكن است از كامپايلري به كامپايلر ديگر تفسیر شوندميهايي كه با اين كلمات توصیف داده 
در حالت عادي  یولي اساس آنها يكسان است. اگر مقادير صحیح در كامپايلر ،شندمتفاوت داشته با

. کننداشغال میبايت حافظه  2بیت يا  16فرقي نخواهد بود و هر دو  int و short intبايت باشد، بین  2
 shortفرض آن است كه  كار برد )يعني پیشه نیز ب shortصورت ه توان فقط برا مي short intدر ضمن 

بايت حافظه اشغال خواهد كرد كه آن را هم  4نیز  long int(. در چنین حالتي است short intهمان 
 long intهمان  longفرض آن است كه كار برد )يعني در اينجا نیز پیش ه ب longصورت ه توان فقط بمي

 shortيا فقط  short int، دنکنبايت حافظه اشغال  4ولي چنانچه مقادير صحیح در حالت عادي  .(است

( تفاوتي وجود نخواهد داشت و long)يا فقط  intو  long intكار خواهد برد. اما بین ه بايت حافظه ب 2
 .کردبايت حافظه اشغال خواهند  4هر دو 

ه مثالً متغیري كه براي شمارش ب .در مواردي متغیرها، فقط داراي مقادير غیرمنفي خواهند بود 
ه اين گونه متغیرها را با بدهد كهاجازه مي Cزبان  و همیشه مثبت است.اين موارد ، يكي از رودمیكار 

، بدون عالمت اعالن كنیم. يك مقدار صحیح بدون عالمت از نظر میزان unsigned ةكنندكار بردن توصیف
اشغالي با مقدار صحیح معمولي فرقي ندارد. تفاوت میان آنها در بیت سمت چپ است كه  ةحافظ

 
1. modifier 

2. qualifier  
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شود و در مورد مقادير صحیح بدون عالمت، اين بیت نیز مثل ساير بیتها براي عالمت نامیده ميبیت 
و است رود و در نتیجه مقادير صحیح بدون عالمت همیشه غیرمنفي كار ميه نمايش مقدار عدد ب

ي از تقريباً تا دو برابر مقدار صحیح معمولي باشد. براي مثال عدد صحیح معمولممکن است بزرگي آن 
كند، بنابراين مقدار صحیح بدون عالمت + )در مورد مقادير صحیح دو بايتي( تغییر مي32767تا  -32768

 تغییر خواهد كرد. 65535از صفر تا 
آن را پشتیباني  ANSIولي استاندارد  وجود ندارد. signed ةكننددر استاندارد ريچي توصیف

 ةكنندتوصیفاستفاده از به  ،بنابراين اند.signedتغیرها فرض، مصورت پیشه ب مواردكند. در اغلب مي
signed یهاي كاراكتردادهبراي فرض پیشمفسرها نخواهد بود. در اغلب  نیازی در آنها signed char 

 .است
 شوند.میصورتهاي زير توصیف ه ب اندمتغیرهايي كه معرف اعداد صحیح 

short int 
int 
unsigned int 
signed int 
long int 
unsigned long int 
unsigned short int 

  صحیح نمايش داده مقادير معرفي متغیرهايي از نوع  ةهايي از نحودر زير نمونه 1ـ2مثال

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

 , long tempصورت ه توان برا مي 1ارز است، بنابراين مثال هم longو  long intتعريف متغیرها از نوع  
Pnoor ;  نوشت. همچنینint short   و short صورت ه توان برا مي 2پس مثال  اند.نیز معادل همshort 

y1 , y2 , y3 ;  نوشت: طور اين توان را نیز مي 3نوشت. مثالunsigned m , n ;. 
 

 مقادير ثابت صحيح

اي ها، مقادير ثابت صحیح است. يك مقدار ثابت صحیح عدد و يا دنبالهيکي ديگر از انواع داده Cدر زبان 
هايي از اعداد با مقادير تعريف شده باشد. اعداد زير نمونه 16و يا  11، 8از ارقام است كه در مبناي 

  اند. 11مبناي  ثابت صحیح در
36925 , 9999 , +835 , 512 , 0 

نیز كاربرد  16و  8اند. اما مبناهاي تعريف شده 11طور پیش فرض اعداد صحیح در مبناي ه ب Cدر 
و اين گونه سیستمهاي عددنويسي براي كامپیوترها اند  2توانهايي از مبناي  16و  8زيرا  ،زيادي دارند

 .است 16در مبناي  11111بیت همان عدد  16در يك ماشین  65536د تر است. براي مثال عدمناسب
تعريف شده؟  16يا  11يا  8دهد كه عددي در مبناي حال ببینیم كامپیوتر چگونه تشخیص مي

 .شوداستفاده مي 16براي مبناي  0xو  8براي مبناي  0براي مشخص ساختن آن از پیشوندهاي 
 د ندارد.بنابراين در مورد اعداد و پیشوناست هم که پیش فرض  11مبناي 

+04163 , -0326 0751 , 0666 
باشد،  11لذا اگر عدد در مبناي  ،ندا 8صفر سمت چپ به معناي آن است كه اعداد مزبور در مبناي 

 7صفر تا  ةفقط هشت نشان 8تواند صفر باشد. بديهي است در مبناي اولین رقم سمت چپ آن نمي
 ةكه ده نشان رودميكار ه مختلف ب ةنیز، شانزده نشان 16همچنین در مبناي ند. روكار ميه ارقام بدر 

 , A , B , Cديگر حروف  ةو شش نشان است 9يعني صفر تا  11هاي متداول در مبناي آن همان نشانه
D , E , F  اي . مثالهاي زير نمونهاند 11در مبناي  15 , 14 , 13 , 12 , 11 , 10 كه به ترتیب معادلاست

  اند. 16ز اعداد مبناي ا
0xF1E6 , 0x5AB , 0x327 , 0x99 

-يعني از  32k+تا  32k-بیت باشد، طول آن از  16ماشین مورد نظر  در اگر طول هر كلمه 
 16مبناي  7FFو يا  8مبناي  077777و يا معادل  152-1كه معادل  تغییر خواهد کرد 32767+تا  32768

 ,147,483 ,2-يعني ازخواهد بود  2G+تا  2G-طول آن از  ،باشدبیت  32است. ولي اگر طول هر كلمه 
 است. 312-1كه معادل  483,647 ,147 ,2تا  648

 ةحرف اول كلم ،uبا قرار دادن  unsigned integer constantsمقادير ثابت صحیح بدون عالمت يا 
unsigned، طور مقادير ثابت صحیح طوالني ياو همین  long integer constants  با قراردادن حرفl، 
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به هر دو صورت بزرگ توان را می uو  lگردد كه در سمت راست آنها مشخص مي ،longحرف اول كلمه 
يا كوچك نوشت. همچنین اگر عددي هر دو صفت مذكور را داشته باشد )يعني هم بدون عالمت و هم 

 .شودميت آن( متمايز در سمت راس lدر سمت چپ،  u) ulبا دو حرف  ،صورت طوالني باشد(به
  دهد.انواع مقادير ثابت صحیح را نشان مي جدول زير مثالهايي از 2ـ2مثال 

 

 سيستم عددي مقدار ثابت صحيح

546780u  بدون عالمت( 10مبناي( 

1234567l  طوالني( 10مبناي( 

1234567ul  بدون عالمت و طوالني( 10مبناي( 

0123456u  بدون عالمت( 8مبناي( 

0123456ul  بدون عالمت و طوالني() 8مبناي 

0563214l  طوالني( 8مبناي( 

02677u  بدون عالمت( 8مبناي( 

0x12545678l  طوالني( 16مبناي( 

0xABCDEFu  بدون عالمت( 16مبناي( 

0xEF1A3Abul  بدون عالمت و طوالني( 16مبناي( 

   
به  16و  8شتن مقادير صحیح در مبناي در فرمت مربوط به خواندن و نو printfو  scanfتوابع  

 برند. كار ميه كنندة فرمت در رشته كنترل فرمت برا مشخص xو  oترتیب حروف 
 

  با پیشوند  16زير عددي در مبناي  ةبرنام 3ـ2مثال(0x  را از طريق ترمینال )يا بدون آن

  .كندچاپ مي 8و  11خواند و معادل آن را در مبناهاي مي
# include<stdio.h> 
main () 
  { 

 int n ; 
 printf ("Enter a hexadecimal constant:  \n") ; 
 scanf ("%x",&n) ; 

 printf ("The decimal equivalent of %x is:  %d ", n , n) ; 
 printf ("\n The octal equivalent of %x is:  %o\n", n , n) ; 

  } 
 

 اعشاري  هايداده
هاي صحیح در بسیاري موارد مناسب است. اما د اعشاري نیز قابل نمايش است. دادهاعدا C در زبان 

هاي علمي کاربرد دارد، به براي مقادير خیلي بزرگ و براي مقادير كسري كوچك كه در اغلب زمینه
ش . براي نوشتن ثابتهاي با ممیز شناور دو رونیاز است floating pointهاي از نوع ممیز شناور يا داده

  رود.میكار ه ب
ترين راه است، آن است كه از عالمت ممیز )كه در انگلیسي "." است( روش اول كه ساده 

  .استفاده كنیم. مثالهاي زير از اين نوع است
0.996 , 15.0 , 3.1415 , 7. ,.275 

. در اين است ینويسي مفیدشود، روش كوتاهنیز نامیده مي 1روش دوم كه نمايش علمي 
دنبال آن يك مقدار شامل دو جزء است: يك قسمت عددي كه آن را مانتیس نامند و به روش هر

به توان نما ضرب شود. بین اين دو قسمت  11آيد كه قسمت مانتیس بايد در قسمت نما يا توان مي
به  3E2. براي مثالرودمیكار ه است( به مفهوم نما يا توان ب exponent)كه حرف اول  eيا  Eحرف 
. در واقع يك مقدار ثابت با ممیز شناور، عددي است -125.7*10-3به مفهوم  -125.7E-3و  3*210م مفهو

 ست؛ا كه شامل يك ممیز يا عالمت اعشار يعني "." يا شامل يك نما يا هر دو 11است در مبناي 
 مانند مثالهاي زير

0. , 0.0 , 1. , 0.92 182.25 , -3.1415 , 5E-5 , 0.775E-3 
درست نیست. در بعضي  29.5E3.4تواند يك عدد كسري باشد، پس سمت نما نميالبته ق 

 
1. scientific notation 
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( f)یا  Fبراي اينكه مشخص كنند كه مقادير مورد نظر يك كلمه اشغال كرده است حرف  Cهاي نسخه
 . 6.125E5Fكنند، مانند را به آخر آن اضافه مي

ل دو كلمه را اشغال كرده همچنین براي مشخص كردن اينكه مقادير مورد نظر فضايي به طو 
 . 0.123456789E-25L شود مانند( به آخر آن اضافه ميl)يا  Lاست، حرف 

 ةهاي مختلف تغییر كند، ولي همدقت مقادير ثابت با ممیز شناور ممكن است برحسب نسخه 
 د. نپذيررقم با معني را مي 6آنها حداقل 

استفاده  "double"و  "float"كلیدي  ةدو كلم از floating pointبراي اعالن متغیرهايي از نوع  
 مانند ،شودمي

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

است و در اغلب ماشینها طول  double precesion به مفهوم دقت مضاعف يا "double"که در آن كلمه 
ك متغیر توصیف است. ي "float"شود، دو برابر فضايي كه براي متغیرهاي توصیف شده با آن رزرو مي

بايت  8اين فضا  "double"كند، پس در بايت در حافظه اشغال مي 4طور متعارف به "float"شده با 
افزار كامپیوتر است و نیز از ويژگیهاي معماري سخت floating-pointخواهد شد و نمايش دروني مقادير 

نیز بايد به مستندات كامپايلر مربوط  doubleو  float. در مورد میزان دقت نیستهنوز كامالً استاندارد 
صورت ه توان آنها را بنیز مي doubleمراجعه كرد. در برخي كامپايلرها براي اعالن متغیرهاي از نوع 

long float اند.تعريف كرد. بنابراين دو روش اعالن زير معادل 
double a , b , c ; long float a , b , c ; 

صورت ه ، آن متغیر برودكار ه به تنهايي جلوي متغیري ب long ةكنندتوصیف ةبه هرحال اگر كلم 
از نوع  c , b , aسه متغیر  ; long a , b , cفرض از نوع مقادير صحیح خواهد بود. بنابراين با دستور پیش

 صحیح خواهند بود.

 

 هاي كاراكتريداده
هاي کاراکتري است. در بسیاري از د دادهشونويسي استفاده ميهايي که در برنامهيکي از انواع داده 

 ایداده 2هاي كاراكتري با يکديگر تفاوت دارند. مثالً عدد هاي عددي و دادهسازي دادهزبانهاي برنامه
كامپیوتر  ةعدد در حافظ ه صورت. در عمل هم، كاراكترها باستكاراكتري  ایداده Aعددی و حرف 

ي يك كد عددي است. كدهاي مختلفي وجود دارد كه دو نوع آن ، و هر كاراكتر داراشوندميذخیره 
كد  یا ebcdic2كد استاندارد آمريكايي براي تبادل اطالعات و ديگري  یا ascii(1( اسکی اند ازعبارت

بیشتر متداول است. البته در و  بردكار ميه روي سیستم بزرگ خود بام بیآیكه  bcd ةيافتتوسعه
 ای وجود داردكتر نماد عددي وابستهاكدگذاريها براي هر كار ةداول است. در هممت یاسک، كد Cزبان 

 است.  255صفر تا  از آن مقدار و گويند ascii codeسكي به آن اكه در كدگذاري 
نامیده  charها تفاوت بین اعداد و كاراكتر ناچیز است. در اين زبان يكي از انواع داده Cدر زبان  

یقت كاراكتر مقدار صحیح يك بايتي است كه هم براي نگهداري اعداد و هم براي شود، اما در حقمي
 . رودمیكار ه نگهداري كاراكترها ب

كند كه مي اعالنها به كامپايلر گیرد. اين گیومهثابتهاي حرفي در داخل يك زوج گیومه قرار مي
  دست آورد. براي مثال در دستورهايه كد عددي كاراكتر مورد نظر را ب

char a , b ; 
b = 5 ;  
a = ‘5’; 

 خواهد بود. 5برابر  bو مقدار ’ 5’سكي كاراكتر اکد ، يعني برابر 53برابر  aمقدار 
  دهد. خواند و كد عددي آن را نمايش ميمی را از ورودي یكاراكتر زير ةبرنام 4ـ2مثال 

#include <stdio.h> 
main() 
  { 

 char ch ; 

 scanf ("%c", &ch) ; 

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

  } 

 
1. American standard code for information interchange 
2. Extended binary-coded decimal interchange 
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كه براي  d%مانند  استفرمت متغیرهاي كاراكتري  c%نماد  scanfو   printfهمچنین در توابع  

)توابع ورودي و خروجي  رودمیكار ه كه براي متغیرهاي مقادير اعشار ب f%متغیرهاي مقادير صحیح و 

 .(کنیممیبررسي  3در فصل  را و فرمت متغیرها

 

كد  ،براي مثال. ستكد كاراكترها براساس ترتیب كاراكترها ترتیب در مجموعه كاراكتر اسكي،
است. با توجه به  122تا  97. كد حروف كوچك از است 91برابر ’ Z’، و ...، 66برابر ’ B’، 65برابر ’ A’حرف 

بررسي  6در فصل  را )توابعكند ميارزش كد حروف، تابع زير حروف بزرگ را به حروف كوچك تبديل 
  کنیم(.مي

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

 return ch + 32 ; 
  } 

كند كه درنتیجه حروف بزرگ به واحد اضافه مي 32اسكي هر كاراكتر دريافتي کد تابع مذکور به 
 a ’(97)’رف اسكي ح کد واحد از A ’(65) 32’اسكي حرف کد شود. مثالً حروف كوچك تبديل مي

توان تابعي براي تبديل حروف كوچك به بزرگ تعريف كرد كه در اين حالت تر است. مشابه آن ميكوچك
 واحد كسر گردد تا به حرف بزرگ مشابه خود تبديل شود. 32اسكي حرف مورد نظر  کد بايد از

 32 ، تفاوت عددي كد حروف بزرگ و كوچكebcdicمانند  ،اسکیدر سیستم كدگذاري غیر  
دهد. براي جلوگیري از مطلوب را نمي ةباال نتیج ة. بنابراين در چنین حالتي تابع تعريف شدنیست

است كه به ترتیب  tolowerو   toupper اي به اساميداراي توابع كتابخانه Cچنین اشتباهي زبان 
 دهند.از بزرگ به كوچك و از كوچك به بزرگ انجام مي را عمل تبديل كاراكترها

 اي تهاي رشتهثاب
ه . بگیرندقرار میکه بین دو گیومه شود میاي از تعدادي کاراکتر متوالي تشکیل رشته يا ثابت رشته

 .هاي زيرمانند نمونه ،درناي از كاراكترهاست كه در بین دو گیومه قرار داعبارت ديگر شامل دنباله
"university" , "256" , "payam noor" , "1380-02-06" , "five$" , "p4"  

 است. nullيا  (empty)تهي  اینیز رشته " "همچنین بايد توجه داشت كه 
  مخصوص است كه با  کاراکتراي زير شامل سه ثابت رشته 5ـ2مثالescape sequence 

 .اندمتناظرشان نشان داده شده
"\t to continue , press the \"RETURN\" KEY\n" 

 ند از اكترهاي مخصوص عبارتها يا كاراکه در آن نشانه
 horizontal tab \t، 
 كار رفته است،ه دوبل كه دو بار ب quotation markگیومه يا  "\ 
 \n  خط جديد ياnew line. 

 

دهد كه آخرين اي قرار ميدر پايان هر ثابت رشته null (0\)يك كاراكتر خودکار طور ه كامپايلر ب
ه شدن گیومه( خواهد بود. اين كاراكتر وقتي كه رشته نمايش داده كاراكتر در داخل رشته )قبل از بست

يا آ توان هريك از كاراكترها را در داخل رشته امتحان كرد كه. به هرحال مينیست پذیرشود رؤيت
يك كاراكتر مخصوص مانند با در خیلي موارد مشخص ساختن پايان يك رشته  .يا نهاست  nullكاراكتر 
 38فوق  ةعنوان مثال رشته برد. ببه تعیین حداكثر طول براي رشته را از بین مينیاز  nullكاراكتر 
معرفي  escape sequenceكه شامل پنج فضاي خالي و چهار كاراكتر مخصوص است كه با دارد كاراكتر 

 سازد.كه انتهاي رشته را مشخص مياست  nullاند و در پايان كاراكتر شده
. نیستارز هم "P"حرفي متناظر آن مانند اي تكيك ثابت رشته با’ P‘يك ثابت حرفي مانند  

، ولي استخاطر داشته باشید كه در جدول كد اسكي، هر كاراكتر داراي يك مقدار عددي همچنین به
كه كاراكتر است حرفي متشكل از دو كاراكتر تك ةطور نیست. در واقع يك رشتحرفي اينتك ةيك رشت

 سازد. است كه پايان رشته را مشخص مي nullدوم همان كاراكتر 
 ،خواهد داشت نیاز عنصري n+1كاراكتري به آرايه  n ةباز هم توجه داشته باشید كه يك رشت 

عنوان كاراكتر پاياني در آن قرار داده خواهد شد. براي مثال اگر ه بخودکار طور ه نیز ب nullزيرا كاراكتر 
 يعني ،ذخیره گردد، خانه اول آن bookي كاراكتري به نام يك بعد ةدر يك آراي "COMPUTER"ة رشت

book[0] ، شامل كاراكترC يعني ،آخر ةو خان book[8]  شامل كاراكترnull  خواهد بود كه معرف پايان
 رشته است.

 . کرد یمطور مشروح بحث خواهه اي بها و كاربرد آنها در فصل جداگانهها و آرايهرشتهدربارة  
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 متغيرها ةمقداردهی اولي
مورد نظر را  ةتوانیم به هنگام تعريف، مقدار اولیدر صورتي که از پیش مقدار شروع متغیر را بدانیم مي

را  '='نیز به آن اختصاص دهیم. براي اين كار در تعريف متغیرها، به دنبال نام آن، اپراتور جايگزيني 
را توصیف  a , b , c روشهاي زير متغیرهاي مثال هر يك ازبرای بريم. كار ميه همراه با مقدار اولیه ب

 د.ندهرا به آنها اختصاص مي 25- , 13 , 12و به ترتیب مقادير کنند می
 

 موسروش   روش دوم  اولروش 

int a =12; 
 

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

25 ; 
int b =13 ;  int c = -25 ;   
int c = -25 ;     

  .مقدار اولیه داده شده است bفقط به  زيردستور اما در 
 int a , b = 15 , c ; 

پذيرند كه مقدار اولیه مي را در اين گونه موارد براي جلوگیري از اشتباه بهتر است متغیرهايي

 .مانند مثال زير کرد،جدا از ساير متغیرها توصیف 
int a =12 , b =13 , c =25 ; 
int d , e , f ; 

  در زير نشان داده شده استمتغیرها  ةمقداردهی اولیديگر از  ةچند نمون 6ـ2مثال.  

int sum = 5 ; 
char Str = ' # ' ; 
float tmp = 10.2 ; 
double p1 = 0.1234E-6 ; 
 

 castعملگر  
انجام  castعملگر صورت صريح انجام داد. اين كار به كمك ه توان تبديل يك نوع به نوع ديگر را بمي 

نوع ديگر از تبديل است. براي اين كار كافي است نوع جديد داده مورد نظر  castگیرد. پس ساختار مي
 براي مثال ؛را در داخل پرانتز مستقیماً جلوي عبارت قرار دهیم

k = (float)2 ; 
اختصاص  kكند و سپس آن را به تبديل مي floatبه  kدادن به را قبل از اختصاص 2مقدار صحیح 

 ؛ يعني فقط يك اپراند دارد.است یکانیاپراتور  castاپراتور  ،بنابراين .دهدمي
  .خیلي مفید است. براي مثال حالت زير را درنظر بگیريد castingدر موارد متعددي روش 

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

تبديل و  1.0يعني  floatخواهد شد. سپس نتیجه به  1.5( برابر 2 / 3)يعني  k / iدر اينجا مقدار 
است به  3/2واقعي عبارت رياضي  ةكه نتیجرا  1.5خواهیم مقدار میشود. حال نسبت داده مي hبه 

k  وi  با يا هر دوي آنها راcast  بهfloat مثالً  ،تبديل كنیم 
(float) k / i ; 

. عبارت مزبور را خواهد شد 1.5گردد، پس نتیجه برابر تبديل مي floatبه  kطور صريح در اينجا به
 ،گرددمي 1.5نیز نوشت كه نتیجه باز هم ; k / (float) i (float)    يا   ; k / (float) iصورت ه توان بمي

 .استارز يعني نتیجه سه روش مزبور هم
توان در وسط جمله نوع داده را به نوع مي castingشود كه به كمك از مثالهاي باال نتیجه مي

 type conversionيعني  ؛كندعمل مي typeعنوان نوع يا به castبنابراين اپراتور  ديگري تبديل كرد.
جديد متغیر يا عبارت مورد نظر جلوي آن متغیر يا عبارت در  نوعاين طريق است كه است و فرمت آن به

 d2ا شود بعد بتبديل مي intبه  d1يعني اول  d1+d2(int) داخل پرانتز نوشته شود. براي مثال دستور
 شود.تبديل مي intبه  d1+d2 ةيعني نتیج (d1+d2)(int)شود. درحالي كه دستور جمع مي

  .صورت زير استه ب castبنابراين فرمت اپراتور 
(data type) expression 

را بهتر متوجه شويد، به نتیجه و عملكرد دو مجموعه  castحال براي آنكه نقش اپراتور  
 .زير توجه كنید هایدستور

 دوممثال   اولمثال 
float x ;  short int x ; 

printf ("%d\n",(int)x) ;  printf ("%s\n",(char)x) ;  
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شود. بیني ميبايت حافظه پیش 4اعالن شده است،  floatكه از نوع  xدر مثال اول براي متغیر 

تبديل  intن به نوع مقدار آ x(int)سطر دوم، به دلیل دستور  printfاجراي دستور  ةنتیج ولي در
 صورت اگر براي مثال محتواي حافظه به ،بنابراين .شودگردد و نمايش داده ميمي

0.26 E+7 

 نمايش داده خواهد شد. 2600000باشد، مقدار 
بايت حافظه  2اعالن شده است،  short intكه از نوع  xطور در مثال دوم براي متغیر همین

مقدار آن به نوع  x(char)سطر دوم، به دلیل  printfاجراي دستور  ةشود، ولي درنتیجبیني ميپیش
دوبايتي نمايش داده  ةصورت يك رشتمزبور به ةگردد و محتواي دو بايت حافظكاراكتر تبديل مي

كه براي رشته  "s%"به همین دلیل است كه در فرمت چاپ مقدار متغیر مزبور، از فرمت  .شودمي
 4 3 2 1 صورته ب xمربوط به متغیر  ةاگر براي مثال محتواي حافظاستفاده شده است. حال  است

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

 ند.ورمیكار ه صحیح، اعشار، كاراكتر و رشته ب متغیرهاي از نوع مقادير

 voidنوع 
افزوده شد. از اين  ANSI)تهي( در استاندارد ريچي وجود نداشت و بعد به استاندارد  voidداده از نوع  

گردانند، نوع داده هدف مهمي مورد نظر است و آن در مورد معرفي توابعي است كه مقداري را برنمي
 دهند. بلكه فقط عمل خاصي را انجام مي

  ام تابعي به ن 7ـ2مثالFF1  كه داراي دو آرگونx  وy صورت زير تعريف شده استه است ب.  

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

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

  } 
 گرداند.اين تابع چیزي را برنمي دلیل است كهاين در جلوي نام تابع مزبور به voidقرار گرفتن  

 

 پردازندهپيش
گردد. اي در نظر گرفت كه قبل از كامپايلر واقعي اجرا ميجداگانه ةتوان برنامپردازنده را ميپیش 

گردد. تمام فرامین اجرا ميخودکار طور ه پردازنده بكنید، پیشرا كامپايل مي ایهنگامي كه برنامه
اشد. وظیفة اصلي و مهم گردند كه بايد اولین كاراكتر خط بشروع مي " # "پردازنده با عالمت پیش
كه  Cدستورهای و وارد برنامه كند. برخالف سازد پردازنده آن است كه فايل درخواستي را آماده پیش

گردد. دو دستور متداول از آن با خط جديد مشخص مي هایهشوند، پايان جملبه سمیكولون ختم مي
 .کنیمميدر ادامه بررسي  را هاپردازندهپیش

 include#فرمان 
كند، يك متن را نیز از گردد كه كامپايلر همزمان با فايلي كه ترجمه ميموجب مي include#فرمان  

سازد كه بتوانید قبل از شروع ترجمه، محتواي يك فايل را فايل ديگر بخواند. اين عمل شما را قادر مي
ويژه در حالتي كه  . اين عمل بهيابددر فايل ديگر بريزيد )درج كنید(، ضمن اينكه فايل اولیه تغییر نمي

كار ببرند مفید است. با اين كار به جاي ه بیش از يك فايل مبنا، اطالعاتي يكسان را سهیم شوند و ب
، آن را فقط در يك فايل قرار کنیدصورت دوبله در هر دو منظور ه اينكه اطالعات مشترك دو فايل را ب

طريق مذكور آن را براي  وم مورد نیاز باشد، بهفايل ددر دهید، سپس هر موقع آن اطالعات مي

 كنید.فايل دوم نیز آماده مي ةاستفاد
 .زير است شکلدو به  include#تعريف فرمان  

 دومشکل   اولشکل 
# include < filename > 

 
 # include "filename" 

كند. ه ميعامل مشخص شده است نگابا پردازنده فقط محل خاصي را كه اول، پیششکل در  
زمان اجرا يا  ةبراي كتابخان header filesهاي سیستم، مانند include fileاين محل جايي است كه 

Runtime Library پردازنده فهرست يا دايركتوري را د، پیشروكار ه دوم بشکل شوند. اگر نگهداري مي
پیدا نكند، پس از آن مشابه  را در آنجا include fileكند. اگر فايل كه شامل فايل مبناست نگاه مي
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ها بر حسب قرارداد، به include fileكند. اسامي اول، محل خاص مورد نظر را جستجو ميشکل 
 شوند.ختم مي "h"پسوند 
 شود، چه پیشمواجه مي <include<stdio.h #پردازنده با فرمان حال ببینیم وقتي كه پیش 

كند. جستجو مي stdio.hسیستم را براي فايلي به نام در تعريف شده فهرست پردازنده آيد؟ پیشمي
 كند.را با محتواي فايل جايگزين مي include#سپس فرمان 

داريد  file1.hكند، فرض كنید كه فايلي به نام چگونه كار مي include#براي اينكه بدانید فرمان 
  .كه محتواي آن فقط دو دستور زير است

int st-no ; 
char name ; 

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

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

  } 
محتواي  include#پردازنده به جاي فرمان كنید، پیشمزبور را ترجمه مي ةحال وقتي كه برنام

 .آيدصورت زير درميه دهد. بنابراين فايل مبنا بفايل مشخص شده را قرار مي
int st-no ; 
char name ; 
main() 
  { 

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

  } 

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

توان اسمي را به يك طريق مي ، به همانکردمحل با آن نام )كه همان متغیر مورد نظر است( مراجعه 
شود مشخص و هنگام مقدار ثابت وابسته كرد و آن را با همان اسم كه ثابت سمبولیكي نامیده مي

شوند ثابتهاي گ معرفي ميزرنیاز به آن مراجعه كرد. اين گونه متغیرها را كه معموالً با حروف ب
 گیرد.انجام مي define#ور گويند و اين عمل با دست symbolic constantsسمبولیكي يا 

 bookاز  15جاي ه توان در هر جاي برنامه بمي define book 15 #براي مثال با دستور 
  ند.ارز. بنابراين دو دستور زير همکرداستفاده 

k = 12 + 15 ; 
k = 12 + book ; 

 دهند.نسبت مي kرا به متغیر  27 (27 = 15+ 12)هر دو دستور مقدار 
است كه در طول برنامه  15صورت مقدار ثابت ه در حافظه ب bookمقدار define براساس دستور

  دارد.مهم  ةكند. انتخاب نام براي مقادير ثابت چند فايدتغییر نمي
توان عدد معروف توان اسم با معني اختصاص داد. مثالً مياول آنكه به بعضي مقادير ثابت مي 

 صورت ه است، در آغاز ب 3.1415رقم اعشار معادل  4را كه تا « پي»
#define Pi 3.1415 

كار ه را ب Piجاي عدد مزبور در تمام محاسبات وابسته به آن ه تعريف كرد و سپس در سرتاسر برنامه، ب
 برد.

كار ه نوس را چندين بار بأيك مقدار ثابت طوالني نام ایدوم آنكه اگر مجبور باشیم در برنامه 
جاي ثابت ه مناسب براي آن انتخاب كنیم و ب ینام define#كه با دستور تر آن خواهد بود بريم، ساده

رقم اعشار در قسمتهاي  6مثالً اگر مجبور باشیم همان عدد پي را با  مزبور از آن نام استفاده كنیم.
مثل  ،زا خواهد بود. لذا بهتر استكار بريم، اين عمل هم پردردسر و هم اشتباهه متعددي از برنامه ب

 قبل، يك اسم براي آن انتخاب كنیم.حالت 
مثل  ،طبیعت مقدار ثابت طوري باشد كه در زمانهاي مختلف تغییر كندممکن است سوم آنكه  

اندازهاي پولي يا عنوان سود در بانكها به پسه نرخ مالیات، يا اجرت ساعت كار و يا درصدي كه ب
ست برحسب مقررات، قوانین و ساير گیرد كه همیشه ثابت نیست و ممكن اگذاري تعلق ميسرمايه

شرايط مقدار آن عوض شود. در چنین مواردي بايد در سرتاسر برنامه مقدار ثابت موردنظر را عوض 
اسمي براي آن انتخاب كرده باشیم كافي است فقط در  define#دستور با كنیم. درحالي كه اگر 
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براساس قوانین، نرخ جديد مالیات بر درآمد همان يك دستور تغییر مورد نظر را اعمال كنیم. مثالً اگر 
 define TAX#اختصاص داده باشیم و با دستور را  TAXدرصد باشد، كافي است به آن قبالً نام  2برابر 
و ديگر نیازي نیست كه در داخل برنامه تغییراتي انجام دهیم. کنیم مقدار جديد را جايگزين قبلي  0.02

اي از كاراكترها ك ثابت سمبولیكي نامي است كه جايگزين دنبالهگردد كه ياز مثال باال مشخص مي
اي باشند. گردد. كاراكترها ممكن است يك ثابت عددي، يك ثابت كاراكتري، و يك ثابت رشتهمي

دهد كه در يك برنامه به جاي يك مقدار ثابت )عددي، حرفي يا بنابراين يك ثابت سمبولیكي اجازه مي
گردد، در هر محلي از برنامه كه ثابت گیرد. وقتي كه برنامه ترجمه مياي( يك اسم قرار رشته

گردد. ثابتهاي سمبولیكي كاراكترهاي متناظر آن جايگزين مي ةسمبولیكي قرار گرفته باشد، دنبال
  .صورت زير استه ب هاآنشکل گردند و معموالً در آغاز برنامه تعريف مي

#define name text 
نیز  text .شودنام سمبولیك است كه معموالً با حروف بزرگ نوشته مي معرف nameكه در آن 

نمايد. توجه داشته اي از كاراكترها را كه بايد به نام سمبولیك اختصاص داده شود معرفي ميدنباله
 . نیست Cزيرا تعريف ثابت سمبولیك دستور واقعي  ،گرددبه سمیكولون ختم نمي textباشید كه 
 هاي ديگري از ثابتهاي سمبولیكي نشان داده شده استير نمونهدر ز 8ـ2 مثال.  

#define  Temp  524 

#define  Pi 3.1415 
#define  true 1 
#define  Name " payam noor " 
#define  f(x)  x + 1 

اي يكي از چندين خصیصه رودمیكار ه كه براي تعريف ثابتهاي سمبولیك ب define# ةخصیص
 پردازنده وجود دارد.است كه در پیش

 

 2خودآزمایی 
 نمايش دهد.کند و را محاسبه  R اي به شعاعمساحت دايرهاي بنويسید كه برنامه .1
 اسکي آن را چاپ کند. کد وبخواند کاراکتري را از ورودي  اي بنويسید كهبرنامه .2
 ند.اول سري زير را محاسبه و چاپ ك ةجمل 111اي بنويسید كه مجموع برنامه .3

y = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + … 
و  دست آورده جوابهاي آن را ب ،درجه دوم را بخواند هایلهاي بنويسید كه ضرايب معادبرنامه .4

 پیغام مناسب نمايش دهد. ،حقیقي نداشته باشد ةچاپ كند. اگر معادله ريش

 ؟چیست  زيرخروجي برنامة  .5
main() 
 { 

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

 } 
 ؟زيرچیست خروجي برنامة  .6

main () 
  {  

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

} 
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