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 3فصل 
 توابع ورودي و خروجي

 هدف کلی
 Cورودی و خروجی زبان  آشنایی با هشت تابع

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

 آشنا شود. ()printfبا کاربرد و ویژگیهای تابع خروجی . 1
 بشناسد. ()printfدار فرامین فرمت را در تابع آرگومان. 2
 آشنا شود. ()scanfویژگیهای تابع ورودی با کاربرد و . 3
 را بداند. ()scanfو  ()printfتفاوت و تشابه توابع . 4
 آشنا شود. ()getcharبا کاربرد و ویژگیهای تابع ورودی . 5
 آشنا شود. ()putcharبا کاربرد و ویژگیهای تابع خروجی . 6
 آشنا شود. ()getcheبا کاربرد و ویژگیهای تابع ورودی . 7
 آشنا شود. ()getchبا کاربرد و ویژگیهای تابع ورودی  .8
 آشنا شود. ()putsو  ()getsبا کاربرد و ویژگیهای تابع ورودی ـ خروجی . 9

 مقدمه
. انداي همراه است كه تعدادي از آنها تابع ورودي و خروجياي از توابع كتابخانهبا مجموعه Cزبان  

قرار دارند در اين فصل بررسي  stdio.hدر كتابخانه يا فايل كه اغلب  را برخي از اين توابع متداول
 .کنیممی

انتقال اطالعات میان كامپیوتر و دستگاههاي ورودي و امکان  printfو  scanf دارتوابع فرمت 
فرض هايي که به شکل پیشدار روي دادهتوابع فرمت این در واقع. ندنکفراهم میخروجي استاندارد را 

موجب انتقال يك كاراكتر به  putcharو getcharدو تابع کنند. عمل مي اندشناخته شده پایلرکامبراي 
برخي  سازند.تر ميها را سادهنیز ورود و خروج رشته putsو  getsد. دو تابع نگردحافظه و بالعكس مي

ه گردانند. برخي برنميندارند. بعضي از اين توابع مقداري را بنیاز از توابع ورودي و خروجي به آرگومان 
 . روندكار ه و برخي ممكن است در داخل عبارات و دستورها ب روندمیكار ه صورت مستقل ب

  ()printfتابع 

شود. اين تابع به تعداد میکامپیوتر با استفاده از اين تابع نوشته  استاندارد در هاي خروجيداده 
 2كنترل ةيا رشت 1فرمت ةمفهوم خاص است و رشت كه آرگومان اول دارايپذيرد میدلخواه آرگومان 

 ؛بندي استگیرد و شامل اطالعات قالبكنترل در داخل زوج گیومه قرار مي ةشود. رشتنامیده مي
كند كه بايد چند قلم آرگومان داده چاپ شود و فرمت آنها چگونه است. فرم كلي مشخص مي ،يعني

   .صورت زير استه اين تابع ب
printf ("control string", arguments list) ; 

 يا  
printf ("control string", arg1, arg2,…, argn) ; 

دو نوع اقالم داده است. نوع اول شامل رشته يا كاراكترهايي است كه  ةكنترل دربردارند ةرشت
نوع دوم شامل فرامین فرمت است كه با عالمت  .به همان صورت روي صفحه نمايش داده خواهد شد

آيد. فرمان فرمت، قالب يا فرمت فرمت ميكنندة مشخصبه دنبال آن كد فرمت يا و گردد آغاز مي "%"
نیز  type conversionسازد و به آن و تعداد متغیرها يا آرگومانهايي را كه بايد چاپ شوند مشخص مي

آغاز  "%"با ساختن فرمت هر آرگومان يك گروه از كاراكترها كه گويند و در آن براي مشخص مي
 رود.كار ميه گردند بمي

كد يا فرامین فرمت كه در فرمان فهرست  گويند.ن كد فرمت را فرامین فرمت نیز ميابرخي مؤلف

printf نشان داده شده است. 1ـ3در جدول  روندمیكار ه ب 
 

 () printfتابع در فرامین فرمت  1ـ3جدول 

 كد تبديل مفهوم فرمان فرمت 

 
1. format string 
2. control string 
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 c% شود. كاراكتر نمايش داده ميتك صورته ب داده

 d% شود. دار نمايش داده ميصورت عدد صحیح دهدهي عالمته داده ب

 i% شود. دار نمايش داده ميصورت عدد صحیح عالمته ب داده

 f% شود.صورت عدد اعشاري، ممیز شناور بدون نما يا توان نمايش داده ميه داده ب

 e%  شود.ولي به فرم نمايي يا علمي نمايش داده مي floating-pointصورت ه داده ب

تر باشد( نمايش داده )هركدام كوتاه e%يا  f%به فرم  floating-pointصورت ه داده ب
  شود.مي

%g 

 u% شود. صورت عدد صحیح دهدهي بدون عالمت نمايش داده ميه ب داده

 s% شود. صورت رشته نمايش داده ميه ب داده

 o% شود. نمايش داده مي 8صورت عدد صحیح در مبناي ه بداده 

 x% شود. نمايش داده مي و بدون عالمت 16صورت عدد صحیح در مبناي ه داده ب

كار ه براي معرفي مقدار صحیح بلند يا طوالني ب o , %x , %u , %d%پیشوندي كه با 
  .(ld)مثل  رودمی

L 

 p% . رودمیكار ه گر بهاي از نوع اشارهدر مورد داده

 %% كند. چاپ مي %عالمت 

 
 شود.زير مقادير متغیرهايي از نوعهاي مختلف در خروجي چاپ مي ةدر برنام 1ـ3مثال 

#include<stdio.h> 
main () 

  { 
 int x =31 ; 

 float y =148.5 ; 
 char z[10] = {"PayamNoor"}; 

 printf(" %d %f %s " , x , y , z) ; 
  } 
ي عدد صحیح دهدهي، دومي از نوع اعشاري و سومي رشته است كه به ترتیب با فرمان فرمت اول

%s ,%f , %d صورت زير خواهد بود.ه اند. خروجي دستور مزبور بمشخص شده 
31 148.5 PayamNoor 

كنترل، بین مقادير  ةعلت وجود يك محل خالي بین فرامین فرمت در رشتمذكور به ةدر برنام
 . است یز فضاي خالي ايجاد شدهچاپ شده ن

 

  اين برنامه توجه کنیدبه 2ـ3مثال.  

#include<stdio.h> 
main () 

  { 
 float x=2.0 , y=3 ; 

 printf("%f %f %f %f %d", x , y , x+y , x*y, x) ; 
  } 

  .صورت زير خواهد بوده خروجي برنامه ب
2.000000 3.000000 5.000000 6.000000 2 

 اندمتغیرند. ولي آرگومانهاي سوم و چهارم عبارات محاسباتيآرگومانهاي اول و دوم تك در اينجا
شود. آرگومان گردد و سپس نتیجه براساس كد فرمت مربوط چاپ ميكه اول مقدار آنها محاسبه مي

 شود.شکل عدد صحیح چاپ ميه آخر ب
 

  زير توجه کنید ةبه برنام 3ـ3مثال.  

#include<stdio.h> 
main () 

  { 
 double x=50.0 , y=0.25 ; 
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 printf(" %f %f %f %f\n ", x , y , x*y , x / y) ; 
 printf(" %e %e %e %e ", x , y , x*y , x / y) ; 

  } 
و در ديگري با  f%ولي يکي با فرمان فرمت  اندداراي آرگومانهاي يكسان printfهر دو دستور 

 گردد.موجب چاپ خروجي در سطر بعدي مي "n\"ین عالمت اند. همچنچاپ شده e%فرمان فرمت 
  .صورت زير خواهد بوده خروجي اين برنامه ب 

50.000000 0.250000 12.500000 200.000000 
5.000000e+01 2.500000e-01 1.250000e+01 2.000000e+02 

داده شده،  نشان floating pointبه فرم استاندارد  x/y , x*y , y , xدر سطر اول مقادير 
به فرم نمايش علمي  "e%"دلیل استفاده از فرمان فرمت  كه در سطر دوم همان مقادير بهدرحالي

 چاپ شده است.
اعشار نمايش داده شده است. به  ةرقم دقت، پس از نقط 6كنید كه هر مقدار تا میمالحظه 

 كنترلي تغییر داد. ةتوان با قرار دادن میزان دقت در رشتهرحال اين تعداد ارقام را مي
را  ،توان حداقل پهناي میدان و تعداد ارقام اعشار، يعني ارقام بعد از ممیزدر فرمان فرمت مي 

توان تعیین كرد كه اطالعات خروجي از سمت چپ میدان چاپ )يعني نیز مشخص كرد. همچنین مي
از طرف چپ و اطالعات اي شده براي چاپ( تراز گردند )در حالت عادي اطالعات رشتهفضاي تعیین

توان با قرار دادن يك عدد صحیح شوند(. حداقل طول میدان را ميعددي از سمت راست میدان تراز مي
و كد فرمت مشخص كرد. اين كار موجب  %حداقل فضاي الزم( بین عالمت  ةكنندعنوان مشخصه )ب

وجي باشد، فضاي اضافي خالي گردد كه اگر طول میدان بیشتر از طول مورد نیاز براي اطالعات خرمي
شده براي آن باشد، طول بینيتر از طول پیشباقي بماند. ولي اگر طول رشته يا عدد بزرگ

. اگر بخواهید در مورد یابدمیطور كامل نمايش ه شود و اطالعات بمیشده ناديده گرفته بینيپیش
را قرار دهید. براي مثال  "0"رقم  mاطالعات عددي فضاي اضافي با صفر پر شود، سمت چپ عدد 

%04d گردد كه اگر مقدار چاپ شده از چهار رقم كمتر باشد، سمت چپ آن به تعداد الزم موجب مي
 رقمي باشد.طوري كه مقدار چاپ شده چهاره صفر قرار گیرد ب

براي مشخص ساختن تعداد ارقام بعد از ممیز، بايد پس از عدد  floating pointدر مورد مقادير 
پس از آن نیز يك عدد كه معرف تعداد ارقام اعشار  و "."طول میدان، عالمت ممیز كنندة شخصم

عدد را با حداقل ده كاراكتر پهناي میدان و با چهار  10.4f%خواهد بود قرار داد. براي مثال كد فرمت 
 محل براي ارقام اعشار نمايش خواهد داد.

 

  زير دقت کنید ةبه برنام 4ـ3مثال.  

#include<stdio.h> 
main () 

  { 
 int x = 12345 ; 

 float y =345.125 ; 
 printf("3d %5d %8d\n\n", x , x , x) ; 

 printf("%3f %10f %13f\n", y , y , y) ; 
 printf("%3e %10e %13e\n", y , y , y) ; 
 printf("%g %10g %13g \n", x , x , x) ; 

   printf("%3g %10g %13g ", x , x , x) ; 
  } 

  .صورت زير خواهد بوده خروجي اين برنامه ب 
12345 12345 12345 

345.125000 345.125000 345.125000 
3.45125e+02 3.45125e+02 3.45125e+02 

345.125 345.125 345.125 
345.125 345.125 345.125 

تر و در سطر اول، خروجي با استفاده از مینیمم پهناي فیلد )به طول سه كاراكتر، پنج كاراك
طور كامل نمايش داده شده است، اگرچه ه هشت كاراكتر( چاپ شده است. در هر فیلد تمامي عدد ب

بیني )مانند فیلد اول كه مینیمم طول پیشاست بیني شده كمتر از عدد مورد نظر طول میدان پیش
 .رقمي است( 5شده سه كاراكتر است ولي عدد مورد نظر 
علت وجود حل خالي شروع شده است. اين محل خالي بهدومین خروجي در سطر اول با يك م

 كنترلي است. ةيك محل خالي بین فرمان فرمت فیلد اول و دوم در رشت
در سمت چپ است كه يك محل  blankسومین خروجي در سطر اول داراي چهار محل خالي يا 

سه محل . است كنترلي ةآن به سبب وجود يك محل خالي بین فرمان فرمت فیلد دوم و سوم در رشت
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)كه در اينجا  است بیني شده براي میدان مورد نظرخالي ديگر نیز براي پركردن حداقل فضاي پیش
 هشت كاراكتر براي يك عدد پنج رقمي است(.

در سطر دوم و سوم خروجي وجود دارد. فقط بايد توجه كرد كه كد فرمت در شرايط مشابهي 
 .است eسطر سوم از نوع در و  fسطر دوم از نوع 

چاپ شده است. اين فرم  g%در سطر چهارم و پنجم همان مقادير با استفاده از کد فرمت  
دهد. فواصل بین مقادير چاپ شده نیز براساس درنظر گرفتن حداقل پهناي تر نشان مينتیجه را كوتاه

 كنترلي براي آرگومانهاي مورد نظر است.  ةبیني شده در رشتپیش
يا ماكزيمم تعداد كاراكتر  floating pointارقام اعشار در مورد مقادير  توان ماكزيمم تعدادمي

يا دقت نامیده  precisionمورد نظر براي اين عمل،  ةبراي يك رشته را نیز مشخص كرد. مشخص
قرار  "."شود. دقت مورد نظر، يك عدد صحیح بدون عالمت است كه قبل از آن نیز يك عالمت ممیز مي
طور  حداقل طول میدان نیز مشخص شده باشد )كه معموالً نیز همین precisionوه بر گیرد. اگر عالمي

شود و كد بین آن دو درج مي "."گیرد و عالمت ممیز قرار مي precisionن قبل از ااست(، طول مید
 آيد.فرمت پس از اين مجموعه كاراكترها مي

تر از تعداد ارقام راي ارقام اعشار كوچكبیني شده باگر دقت پیش floating pointدر مورد مقادير 
بیني پیش precisionطوري كه تعداد ارقام آن با دقت يا ه شود، باعشار باشد، جزء اعشار گرد مي

 شده مطابقت نمايد. 
 

  اين برنامه توجه کنیدبه 5ـ3مثال.  

#include<stdio.h> 

main ()  

  { 

 float x =123.456 ; 

 printf("%7f %7.3f %7.1f\n", x , x , x) ; 

 printf("%12e %12.5e %12.3e", x , x , x) ; 

  } 

  .صورت زير خواهد بوده خروجي اين برنامه ب 

123.456000 123.456 123.5 

1.234560e+02 1.23456e+02 1.235e+02 

دقت كه  ةايجاد شده است. در اينجا عدد سوم به دلیل وجود مشخص fكد فرمت سطر اول با 

قم اعشار در نظر گرفته شده گرد شده است. همچنین با درنظر گرفتن حداقل طول میدان )هفت يك ر
كاراكتر( در سمت چپ عدد سوم، دو محل فضاي خالي به دلیل حداقل طول میدان و يك محل فضاي 

 خالي نیز به دلیل وجود يك محل خالي بین فرمان فرمت فیلدهاي دوم و سوم ايجاد شده است.

اينجا  رهاي مشابه سطر اول است. دايجاد شده و داراي مشخصه eا كد فرمت نوع سطر دوم ب

. همچنین یابدتطابق  ،رقم اعشار 3يعني  ،شدهبینيهم عدد سوم گرد شده است تا با دقت پیش

نظر گرفتن حداقل طول میدان )دوازده كاراكتر( و وجود يك محل خالي بین  چهار فضاي خالي نیز با در

 و سوم در سمت چپ آن ايجاد شده است. ممت فیلدهاي دوفرمان فر

 

 ةتوان مشخصبلكه مي ،دروكار ه دقت با حداقل طول میدان توأم ب ةضرورتي ندارد كه مشخص
معرف اعشار بايد در جلوي آن  ةكار برد. ولي به هرحال نقطه دقت را بدون ذكر حداقل طول میدان نیز ب

  .مانند دستور زير، ودركار ه ب
printf(" %.4f ", x) ; 

نیز  flagعالوه بر كاراكترهاي تبديل و پهناي میدان و شاخص دقت، رشته كنترل يك نشانه يا 
گیرد. بعضي قرار مي (%)بالفاصله بعد از عالمت  flagگذارد. كه در شكل ظاهري خروجي اثر ميدارد 

هاي flagد. نوركار ه تبديل ب ةپشت سر هم درون يک مشخص flagدهند كه دو كامپايلرها اجازه مي
 اند.نمايش داده شده 2ـ3در جدول  Cمتداول در زبان 

 
  هاي متداول  Flag 2ـ3جدول 

 Flag مفهوم و کاربرد

شوند. فضاهاي خالي الزم ها در داخل میدان از سمت چپ تراز ميداده
براي پركردن حداقل پهناي میدان نیز از طرف راست يعني بعد از داده 

_ 
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 شود.ه ميافزود

( نیز در جلوي آن ظاهر -هاي عددي، عالمت آن )+ يا در مورد داده
فقط در مورد مقادير منفي عالمت آنها  flagگردد. بدون استفاده از اين مي

 شود.در خروجي ظاهر مي
+ 

شود كه فضاي خالي سمت چپ به عددي موجب مي هايدر مورد داده
كه  رودبه کار می هاييفقط در مورد داده با صفر پرشود. البته blankجاي 

 د.نشواز سمت راست تراز مي
0 

در جلوي آن ظاهر  blankدار و مثبت يك در مورد هر داده عددي عالمت
 كند.آن را لغو مي رودکار ه )+( ب ةشود. اين نشانه اگر با نشانمي

▪ ▪ 
blankspace 

 0xهاي هگزادسیمال دادهو  0 هاي اكتالشود كه در جلوي دادهباعث مي
 ظاهر شود.

# 
 (-xو  -0)با نوع تبديل 

ظاهر  "."عالمت ممیز  floating-pointشود كه در تمام اعداد باعث مي
شود، حتي اگر عدد مورد نظر جزء اعشار نداشته باشد. همچنین در مورد 

از ناديده گرفته شدن صفرهاي بدون معني سمت راست  gنوع تبديل 
 كند.جلوگیري مي

# 
 (,-e- g-, f)با نوع تبديل 

 
  زير نمايش داده شده  ةكاربرد فالگها در مورد مقادير صحیح و اعشاري در برنام 6ـ3مثال

  .است
#include<stdio.h> 

main ()  
  { 

 int x =123 ;  
 float y =45.0 , z = -6.7 ; 

 printf(": %5d %7.0f %10.1e:  \n", x , y , y) ; 
 printf(": %-5d %-7.0f %-10.1e:  \n", x , y , z) ; 

 printf(": %+5d %+7.0f %+10.1e:  \n", x , y , z) ; 
 printf(": %7.0f %#7.0f %7g %#g: " , y , y , z , z) ; 

  } 
آغاز ابتداي میدان و پايان  ":"شود كه در آن عالمت با اجراي برنامه خروجي زير حاصل مي

  .دهدميانتهاي میدان را نمايش 

: 123 45 -6.7+00:  
: 123 45 -6.7e+00:  

: +123 +45 -6.7e+00:  
:+123 +45 -6.7e+00:  

: 45 45. -6.7 -6.500000:  
دهد كه در آن هر عدد درون میدان خط اول خروجي را بدون استفاده از فالگ نمايش مي 
د را با استفاده از همان شده براي آن، از طرف راست تراز شده است. خط دوم همان اعدامشخص

دهد، و مالحظه بیني يك فالگ در هر گروه از رشته فرمت نمايش ميكاراكترهاي تبديل با پیش
اند. در خط سوم از فالگ اعداد از سمت چپ تراز شده ةهم "-"علت وجود فالگ ه اين بار بكنید كهمي
شوند. اما عالمت مت راست تراز مي. در اين حالت اعداد مانند خط اول از ساست استفاده شده "+"

است. در خط چهارم تركیب دو ( در جلوي آنها ظاهر شده مربوط نیز )در هر دو حالت مثبت و منفي
از سمت چپ تراز  "-"دلیل وجود فالگ ه . در اينجا ضمن اينكه اعداد باست کار رفتهه ب "+"و  "-"فالگ 
در جلوي آنها ظاهر شده است. در خط پنجم دو  "+" علت وجود فالگاند، عالمت مربوط نیز بهشده

 دهد و هماننمايش مي "#"مقدار ممیز شناور را يكبار بدون وجود فالگ و بار ديگر با استفاده از فالگ 
عالمت ممیز را نیز منظور  45شود نقش اين فالگ آن است كه در مورد عدد طور که مالحظه مي

نمايش  "g"اي بدون ارزش بعد از ممیز را نیز در كد فرمت داشته است و در مورد عدد دوم صفره
 دهد.مي
 

  دهدنمايش مي 16و  11و  8زير چاپ اعداد را در مبناي  ةبرنام 7ـ3مثال.  

#include<stdio.h> 
main ()  

  { 
 int x = 1234 , y = 0155 , z = 0xa06b ; 

 printf(": %6u %6o %6x:  \n", x , y , z) ; 
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 printf(": %-6u %-6o %-6x:  \n", x , y , z) ; 
 printf(": %#6u %#6o %#6X:  \n" , x , y , z) ; 

 printf(": %06u %06o %06X:  ", x , y , z) ; 
  } 

ابتداي میدان و پايان میدان را  ":"صورت زير خواهد بود که در اينجا نیز عالمت ه خروجي برنامه ب
 دهد.در هر خط نمايش مي

: 1234 155 a06b: 
:1234 155 a06b: 

: 1234 0155 0XA06B: 
:001234 000155 00A06B: 

در  16و  8، 11ترتیب در مبناهاي ه خط اول بدون استفاده از فالگ، اعداد را بدون عالمت و ب 
 "-"ها را با همان كاراكتر تبديل و با استفاده از فالگ دهد. خط دوم همان دادهخروجي نمايش مي

اند. در خط شده براي آنها از سمت چپ تراز شدهبینيه درنتیجه اعداد در فضاي پیشدهد كنشان مي
 16و  8گردد كه در جلوي اعداد در مبناي . اين فالگ موجب مياست استفاده شده "#"سوم از فالگ 

 در كاراكتر تبديل، حروف "X"ظاهر شود. همچنین به سبب استفاده از حرف بزرگ  "0x"و  "0"ترتیب به
اند. خط آخر ( ظاهر شده0XA06Bصورت حروف بزرگ )يعني ه ، در خروجي ب16موجود در اعداد مبناي 
گردد كه سمت چپ اعداد به تعداد دهد. اين فالگ موجب ميرا نمايش مي "0"نقش استفاده از فالگ 

ل، حروف موجود در در كاراكتر تبدي "X"علت استفاده از حروف بزرگ ه الزم با صفر پر شود. در اينجا نیز ب
 اند.صورت حروف بزرگ ظاهر شدهه ، در خروجي ب16اعداد مبناي 

 

 ()scanfتابع 
از طريق دستگاه ورودي استاندارد  scanfاي توانند به كمك تابع كتابخانههاي ورودي ميداده Cدر زبان 

ت ولي در جهت عكس عمل اس printfدار و مشابه تابع نیز تابع فرمت scanfوارد كامپیوتر شوند. تابع 
ها يا تركیبي از آنها را وارد كامپیوتر هاي عددي، كاراكترها، رشتهتوان دادهكند. به كمك اين تابع ميمي

  .صورت زير استه ب آنفرم كلي  و printfكرد. فرمت اين تابع مشابه فرمت تابع 
scanf ("control string", arguments list) ; 

 يا 
scanf ("control string", argl , arg2 ,…, arg n) ; 

. مشابه استبندي خاص و شامل اطالعات قالب printfكنترل مشابه تابع  ةدر اينجا نقش رشت
printf فرمت يا  ةتواند هر تعداد آرگومان را دارا باشد، كه در آن اولین آرگومان رشتاين تابع نیز مي
براي مثال  ؛بردكار ميه را ب printfن كد فرمت تابع كنترل است. همچنین اين تابع، اغلب هما ةرشت

هايي از نوع مقادير صحیح، به ترتیب براي خواندن داده که s, %c , %f , %d%كدهاي فرمت 
. تفاوت مهم بین اين دو تابع آن است كه در جلوي آرگومانها، روندمیكار ه اعشاري، كاراكتر و رشته ب

 گیرد. مي نیز قرار "&"اپراتور آدرس يعني 
نخواهد بود زيرا  "&"اي بخوانید، نیازي به اپراتور البته اگر بخواهید مقداري را براي متغیر رشته

د و نام آرايه نیز معرف آدرس آرايه نگرداي از نوع كاراكتر معرفي ميصورت آرايهه ب Cها در زبان   رشته
 .است)يعني آدرس اولین عنصر آن( 

  را در تابع  &کاربرد عملگر  ةحوزير ن ةبرنام 8ـ3مثالscanf دهدنشان مي.  

#include<stdio.h> 
main () 

  { 
 int x ; 

 char name[6] ; 
 scanf("%d" , &x) ; 

 scanf("%s", name) ; 

 printf("%d %s", x , name) ; 
  } 

يق صورت عدد صحیح از طره كند كه داده ورودي را باول سیستم را هدايت مي scanfدستور 
دلیل استفاده از آرايه، ه دوم ب scanf. دستور کندذخیره  xترمینال دريافت كند و اين مقدار را در متغیر 

را وارد كرده باشیم،  "book" ةرشت nameو اگر در اين برنامه براي متغیر رود میکار ه ب &بدون عملگر 
 خواهد بود. book ةخروجي آن كلم

 

كه کاراکترهاي تبديل نیز نامیده را هاي ورودي فرامین يا کاراکترهاي فرمت براي داده 3ـ3جدول 
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 .دهدمیشوند نشان مي
 () scanfكاراكترهاي فرمت در تابع  3ـ3جدول 

 كد فرمت شـــرح

 c% شود.كاراكتر تعبیر ميصورت تكه داده ورودي ب

 d% شود.( تعبیر مي11دار )در مبناي صورت عدد صحیح عالمته داده ورودي ب

 i% شود.دار تعبیر ميصورت عدد صحیح عالمته داده ورودي ب

 u% شود.صورت عدد صحیح بدون عالمت دهدهي تعبیر ميه داده ورودي ب

تعبیر  (floating_point)صورت عدد صحیح اعشاري با ممیز شناور ه داده ورودي ب
 شود.مي

%f , %e, 
%g 

 h% شود.تعبیر مي (short integer)صحیح كوتاه صورت عدد ه داده ورودي ب

آغاز  non_white_spaceيك كاراكتر با . ورودي شودميصورت رشته تعبیر ه داده ب
طور ه پذيرد )به پايان رشته بخاتمه مي white_spaceگردد و با اولین كاراكتر مي

 .افزوده خواهد شد( "0\"خودكار كاراكتر 
%s 

 0% .شودميتعبیر  8دد صحیح در مبناي صورت عه داده ورودي ب

 x , %X% .شودميتعبیر  16صورت عدد صحیح در مبناي ه داده ورودي ب

 p% .شودميگر تعبیر داده ورودي اشاره

  خواند و آن را به همان كاراكتر را مي 79زير يك خط متن حداكثر به طول  ةبرنام 9ـ3مثال

 كند.صورت چاپ مي
#include<stadio.h> 

main () /* read a line of text */ 
  { 

 char line[80] ; 
 int count , k ; 

 /* read in the line */ 
 for (k=0 ; line[k]=getchar ()!=’\n’ ; + +k)  

 count = k ; 
 for (k=0 ; k<count ; + +k) 

 putchar(line[k]) ; 
  } 

قدار آن در هر تكرار يك واحد افزايش شود و ماز صفر شروع مي k ة، شمارندfor ةدر حلق

شود و به از طريق ورودي استاندارد دريافت مي getcharتابع با يابد و در هر تكرار يك كاراكتر مي
line[k] يعني نسبت داده مي( شود و وقتي كه كاراكتر خط جديد\n وارد شد، عمل ورود كاراكترهاي )

برابر تعداد كاراكترهاي واقعي رشته خواهد بود. سپس  k يابد كه در اين لحظه مقداررشته خاتمه مي
گردد )دو تابع دريافت شده است چاپ مي ةرشت ةكه دربردارند [ ]line ةبعدي محتواي آراي ةدر حلق

getchar  وputchar كامپیوتر  ةها به حافظدوباره بررسي خواهد شد(. راه ديگر براي ورود رشته
 .کنیممیها بحث در مبحث رشتهاست كه  getsاستفاده از تابع 

توان ( وجود داشته باشد، ميblankيا  spaceهايي كه در آنها فضاي خالي )براي خواندن رشته
 ةدر رشت sتوان به جاي كاراكتر تبديل نوع . براي اين كار ميکردنیز استفاده  scanfبه طريقي از تابع 

مورد  ةقرار داد كه در اين صورت رشت [...]صورت ه ه باي از كاراكترها را در داخل كروشكنترلي، دنباله
 .شودرا شامل می blankنظر هريك از كاراكترهاي موجود در داخل كروشه ازجمله 

گردد، تا زماني كه كاراكترهاي متوالي خوانده شده از با چنین روشي وقتي كه برنامه اجرا مي
ها يكسان باشد، عمل خواندن درون كروشهطريق دستگاه ورودي با يكي از كاراكترهاي موجود در 

. به محض اينكه كاراكتري شودمیها منظور يابد. فضاي خالي نیز در داخل رشتهها ادامه ميرشته
پذيرد. درضمن يك ها وجود نداشته باشد، عمل خواندن خاتمه ميخوانده شود كه در داخل كروشه

 د.شومیده به پايان رشته افزوخودکار طور ه ب nullكاراكتر 

 
  زير كاربرد تابع  ةبرنام 11ـ3مثالscanf هايي كه شامل حروف بزرگ و را براي خواندن رشته

كاراكتر  81دهد. طول اين رشته با درنظر گرفتن كاراكتر پايان رشته نشان مي فضاي خالي است
 خواهد بود.

#include<stdio.h> 
main () 

 { 
 char line[80] ; 

.......... 
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 scanf("%[ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ]", line) ; 
.......... 

  } 
وارد شود، وقتي كه برنامه اجرا  COMPUTER SCIENCE ةحال اگر از طريق ورودي، رشت

 ةشود. به هرحال اگر يكي از حروف رشتنسبت داده مي line ةمزبور به آراي ةگردد، تمامي رشتمي
 pپذيرد. مثالً اگر در مثال باال ود رشته در همان كاراكتر خاتمه ميمزبور به حرف كوچك تايپ شود، ور

شود و عمل خواندن در نسبت داده مي line ةبه آراي comصورت كوچك تايپ شود، فقط سه حرف به
 ( خاتمه خواهد يافت.pحرف چهارم )حرف 

داخل كروشه ذكر  مورد نظر را در ةراه ديگر آن است كه به جاي اينكه كاراكترهاي مجاز در رشت
. براي اين كار کنیممیكار ببريم مشخص ه ها بفقط كاراكترهايي را كه مجاز نیستیم در رشته ،كنیم

شود، در داخل نامیده مي circumflexكه  "^"كافي است كاراكترهاي مورد نظر را به دنبال نماد 
ت قبلي است و وجود اي عكس حالكروشه قرار دهیم. يعني در اينجا نقش كاراكترهاي كروشه

گردد و عمل خواندن كاراكترهاي رشته مي ةهركدام از آنها در داخل يك رشته موجب قطع ورود بقی
 پذيرد.رشته خاتمه مي

اي باشد، رشته "n\"آيد، فقط كاراكتر خط جديد مي "^"ها كه بعد از اگر كاراكتر داخل كروشه

را  سكي به جز كاراكتر خط جديداود هر كاراكتر شكه از طريق دستگاه ورودي استاندارد وارد مي

عنوان كاراكترهاي رشته وارد كند و در پايان تواند هرچه خواست بهبنابراين، كاربر مي شود.شامل می

كند و درنتیجه پايان رشته را اعالم را فشار دهد. اين كلید كاراكتر خط جديد را صادر مي Enterكلید 

 خواهد كرد.

 

 ةفرض كنید كه يك برنام 11ـ3 مثال C شامل دستورهاي زير است.  

#include<stdio.h> 

main () 

  { 

 char line[80] ; 

.......... 

.......... 

 scanf("%[^\n]", line) ; 

.......... 

.......... 

  } 

 79اي به طول نامشخص )ولي حداكثر گردد، رشتهباال اجرا مي ةدر برنام scanfوقتي كه تابع 

شود. هیچ گونه نسبت داده مي lineگردد و به راكتر( از طريق دستگاه ورودي استاندارد وارد ميكا

رشته وجود نخواهد داشت، فقط بايد در يك خط بگنجد.  ةدهندمحدوديتي در مورد كاراكترهاي تشكیل

 شود.مینسبت داده  lineكلید وارد و به زير از طريق صفحه ةبراي مثال رشت

WE LEARN MATHEMATICS. 
 

  ()getcharتابع 
استفاده نیز  getcharاز تابع  scanfتوان عالوه بر تابع براي خواندن يك كاراكتر از دستگاه ورودي، مي

که از دستگاه ورودي استاندارد  یاست، كاراكتر Cزبان استاندارد  I/O ةد. تابع مزبور كه جزء كتابخانکر
طور متعارف در يك دستور انتساب يا ه و بندارد اين تابع آرگومان خواند. مياست  كلیدمعموالً صفحه
و كاراكتر دريافتي از ورودي را به متغیري كه در سمت چپ دستور جايگذاري  رودمیكار ه جايگذاري ب

  .صورت زير استه كلي آن ب شکل .دهداختصاص مي مورد نظر است
character variable = getchar() ; 

= getchar() ; متغیر كاراكتري 
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 كه در آن متغیر كاراكتري نام متغیري از نوع كاراكتر است كه بايد از قبل توصیف شده باشد.
  یدتوجه کندستورهاي زير به  12ـ3مثال.  

char ch ; 
ch = getchar() ; 

است. وقتي كه اجراي برنامه به دستور دوم شده از نوع كاراكتر توصیف  chدر عبارت اول، متغیر 
شود. حال كاراكتر كلید فشار داده شده، به كلید ميسد، برنامه منتظر فشار دادن كلیدي از صفحهبر

سكي كاراكتر مربوط به كلید کد امعرفي گردد،  intاز نوع  ch. چنانچه متغیر یابدمیاختصاص  chمتغیر 
 يابد.فشار داده شده، به آن متغیر اختصاص مي

ه ب EOFآيد مقدار سمبولیكي  ، شرايط پايان فايل پیشgetcharابع تبا اگر هنگام خواندن كاراكتر 
طور متعارف ه . بیابدمیاختصاص  stdio.h)اين مقدار در داخل فايل  شودمیطور خودكار برگشت داده 

ديگر  کامپایلربه  کامپایلریشود، اگرچه ممكن است اين مقدار از اختصاص داده مي EOFبه  -1مقدار 
اي براي تشخیص پايان فايل در هنگام اجراي آن اين طريق، راه سادهبه EOFر شدن ظاه .فرق كند(
لذا به هیچ وجه نگران آن نباشید(.  خواهیم کرد.اين مورد، در مبحث فايلها بیشتر بحث در  است )

ر هر كار برد كه ده تكرار ب ةصورت حلقه چند كاراكتري ب ةرا نیز براي خواندن رشت getcharتوان تابع مي
 كاراكتر را بخواند. یک تكرار 

 

 

 ()putcharتابع 
كار ه اين تابع براي شمارش يك كاراكتر روي خروجي استاندارد كه معموالً صفحه نمايش است ب

. طبیعي است كاراكتري كه انتقال استاما در جهت عكس  getcharو نقش آن مشابه تابع  رودمی
. رودمیكار ه ب است آرگومان تابع مزبورکه از نوع كاراكتر  یرصورت ثابت كاراكتر يا متغیه يابد بمي

  است.صورت زير ه كلي اين تابع بشکل 
putchar (character variable) ; 

 putchar)متغیر كاراكتري(  ; 
كار برد. اين تابع با استفاده از ه عنوان آرگومان تابع مزبور به توان ثابت كاراكتري را نیز بالبته مي

 کند.میيک رشته را در خروجي چاپ  آرايه
  خواند و سپس آن را در خروجي چاپ تدريج در هر بار يك كاراكتر ميه زير ب ةبرنام 13ـ3مثال

  .كندمي
#include<stdio.h> 

main () 
  { 

  char ch ; 
 while (1) 

 { 
  ch = getchar() ; 

 putchar(ch) ; 
  } 

  } 
ن شده است. هر بار كه يك كاراكتر از طريق دستگاه ورودي كاراكتر اعال chدر اين برنامه 
يابد. اما به لحاظ اينكه عبارت مربوط شود، به همان طريق به خروجي انتقال مياستاندارد خوانده مي

و همیشه غیرصفر است، براساس قوانین  "1"برابر  ،while، يعني مقدار داخل پرانتز بعد از whileبه 
نهايت است و بي ایحلقه while(1). بنابراين ساختار است trueهمیشه درست يا ، اين عبارت Cزبان 

 عملي خواهد شد. control-cبا کلیدهاي  كه است ایتنها راه متوقف ساختن برنامه وقفه
  .صورت زير استه باال ب ةراه ديگر براي نوشتن برنام

#include<stdio.h> 
main () 

  { 
  int ch ; 

 while ((ch=getchar()) != EOF) 
 putchar(ch) ; 

  } 
باال  ةدر برنام EOF گفتیم .دهدتركیب دو عمل در يك دستور را در حلقه نشان مي این برنامه
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تابع سیستم  دهدرا نشان میپايان فايل  ةعالمت سمبولیك پايان فايل است. آنچه در واقعیت نشان
مقادير  ممکن است ولي سیستمهاي مختلف، رودمیكار ه ب -1است. براي اين كار اغلب عدد 

، برنامه را قابل EOFكار بردن ثابت سمبولیكي ه و ب stdio.hد. با گنجانیدن فايل نمتفاوتي داشته باش
 شود.میفايل مبنا روي سیستمهاي مختلف بدون تغییر اجرا  ،ايم. يعنيحمل يا قابل اجرا ساخته

است. شده معرفي  intصورت ه ب charبه جاي  chكنید كه در روش اخیر، متغیر مالحظه مي
تواند مقداري باشد كه يك كاراكتر را معرفي ، نميرودمیكار ه هرچه براي نشان دادن پايان فايل ب

 تواند مقادير تمام كاراكترهاي ممكن و همینمعرفي شده است، مي intصورت به Cنمايد. حال چون 
 . کندرا نگهداري  EOF ةطور مقدار ويژ

اند و ممكن تعريف شده stdio.hدر فايل  putcharو  getchar، هر دو تابع گفتیمطور كه  مانه 
 . تعريف شده باشند conio.hاست در بعضي سیستمها در فايلهاي ديگري نیز مانند فايل 

 

  آن را به حروف بزرگ  وزير يك خط متن را از ورودي با حروف كوچك دريافت  ةبرنام 14ـ3مثال

 كند.ميتبديل 
#include<stdio.h> 

main () 
  { 

  char line[80] ; 
 int count , k ; 

 /* read in the line */ 
 for (k=0 ; (line[k]=getchar())!=’\n’ ; + + k) ;  

 count = k ; 
 /* write out the line in upper-case */ 

 for(k=0 ; k<count ; + +k) 
 putchar(toupper(line[k])) ; 

  } 
استفاده شده است. نقش اين تابع آن  toupperاي و تابع کتابخانه for ةباال از حلق ةدر برنام

كند. بنابراين اگر حروف ورودي هنگام تايپ حروف بزرگ يا است كه حروف كوچك را به بزرگ تبديل مي
صورت ه ر ورودي بخود نمايش داده خواهند شد. براي مثال اگ ةاولیشکل ارقام و مشابه آن باشند، به 

Advanced programming صورته باشد، خروجي ب ADVANCED PROGRAMMING .خواهد بود 
 

  خواند و در آن هر كاراكتر را )به غیر از كاراكتر زير يك خط از متن را مي ةبرنام 15ـ3مثال

ه شکلی برا به دهد )درواقع متن كند و نمايش مي( به كاراكتر بعدي تبديل ميspaceفضاي خالي يا 
 .دهد(آورد و نمايش ميصورت رمز در مي

#include<stdio.h> 
#define space ’ ’ 

main () 
  { 

  char ch ; 
 ch = getchar () ; /* read a character from i/o */ 

 while(ch!=’\n’) /*while not end of line */ 
 { 

 if (ch= =space) /* leave the space */ 
 putchar(ch) ; /* character unchanged */ 

 else 
 putchar(ch+1) ; /* change other characters */ 

 ch = getchar() ; /* get next character */ 
 } 

  } 
  .خواهد بود dpnqvufs tdjfodf3ورودي باشد، خروجي  computer science2 مثال اگربرای 

ه توان بمزبور را مي ةان متن در يك عبارت، برنامبا تركیب دو دستور خواندن و تست كردن پاي
  .تر زير نوشتو فشرده صورت ساده

#include<stdio.h> 
#define space ’ ’ 

main () 
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  { 
  char ch ; 

 while ((ch=getchar()) != ’\n’) 
 { 

  if (ch = = space) /* leave the space */ 
 putchar(ch) ; /* character unchanged */ 

 else 
 putchar(ch+1) ; /* change other characters */ 

  } 
  } 

تركیب دو عمل در يك دستور را نشان  while ((ch=getchar()) != ’\n’)که در اين برنامه دستور 
 getcharاست. اين دو عمل آن است كه اول به كمك تابع  Cمتداول در زبان  یدهد كه روشمي

. وجود شودمیبا كاراكتر خط جديد مقايسه  chشود و سپس مقدار ينسبت داده م chمقداري به 
 ةسازد. اگر آن را حذف كنیم نتیجمي =!آن را اپراند چپ اپراتور  ()ch = getcharپرانتز دور عبارت 

تقدم باالتري دارد. بنابراين اگر دستور مزبور  =نسبت به اپراتور  =!آيد زيرا اپراتور دست نميه مطلوب ب
شود ميارزيابي  =!()n ’getchar\’بنويسیم، اول عبارت  while (ch = getchar()!= ’\n’)صورت ه را ب

گرداند( كه گرداند، بلكه يك مقدار برمياي است )بنابراين كاراكتر خط جديد برنميرابطه یكه عبارت
نسبت  chدار به ( خواهد بود. سپس اين مقfalseيا  trueارزش آن يك يا صفر )درست يا نادرست يعني 

 كند.شود كه هدف مورد نظر ما را از دستور مزبور تأمین نميداده مي
 

  كند و آنها را به كلید دريافت ميزير كاراكترها را از طريق ورودي صفحه ةبرنام 16ـ3مثال

 پذيرد.فرستد. اين برنامه با دريافت كاراكتر $ از ورودي خاتمه مينمايش مي ةصفح
#include<stdio.h> 

main () 
  { 

  char ch ; 
 while ((ch=getchar()) != ’$’) 

 putchar(ch) ; 
  } 

 استفاده شده است. while ةدر اين برنامه نیز از ترکیب دو دستور در يک دستور در درون حلق
 

ودي نیز براي خواندن يك كاراكتر از ور getcheو  getchدو تابع  getcharعالوه بر تابع  Cدر زبان 
 .کنیممیکه در ادامه بررسي  رودكار ميه ب

 ()getcheتابع 
خوانده شود، بايد پس از تايپ كاراكتر مورد  getcharيا تابع  scanfاگر بخواهیم كاراكتري به كمك تابع  

درواقع دو تابع مزبور تا موقعي كه كلید برگشت )كه به آن  ،. يعنيکنیمنیز استفاده را  Enterنظر، كلید 
carriage return  يا به اختصارCR كلید زدن دارند. پس از ( فشرده نشود ورودي را در بافر نگه ميگویند

گیرد. حسن اين روش آن است كه اگر كلیدي را دادة تايپ شده در اختیار برنامه قرار مي ،برگشت
را پاك كنیم و دوباره قبلي  ،تصحیح كنیم. يعني backspaceتوانیم آن را با اشتباه وارد كرده باشیم، مي

اي امروز اين عمل در محیط محاوره كاراكتر صحیح مورد نظر را تايپ كنیم. عیب اين كار آن است كه
وجود آمد كه در آن ديگر نیازي به تحرير كلید برگشت به getcheرو تابع  گیر و دردسرزاست. ازاينوقت
شتباه تحرير شود امكان تصحیح وجود ندارد. نیست. اشكال اين تابع آن است كه اگر كاراكتر ا CRيا 

نامیده  echoingاين عمل شود كهتصوير نمايش داده مي ةهمچنین كاراكتر تحرير شده، روي صفح
 العمل( است.)عكس echoبه مفهوم  getcheدر آخر نام تابع  eواقع حرف  شود. درمي

 ()getchتابع 
تصوير ظاهر  ةاوت كه كاراكتر تحرير شده در صفحاست با اين تف getcheاين تابع همانند تابع  

رسد، برنامه اين توابع مي گردد. در مورد هريك از اين سه تابع وقتي كه كنترل اجراي برنامه بهنمي
يعني در  ،شود. اگر متغیر مورد نظر از نوع كاراكتري باشدكلید ميمنتظر فشردن كلیدي در صفحه

اين متغیر نسبت داده مقدار كاراكتري كلید فشرده شده به ،اشدتوصیف شده ب c%برنامه با فرمت 
كاراكتر مربوط به كلید فشرده شده در  اسكيکد اين متغیر از نوع عددي باشد شود و درصورتي كهمي

 گیرد.اين متغیر قرار مي
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 ()gets و  ()putsتوابع 
از كاراكترها را از طريق كنسول خواند هايي سازند كه بتوان رشتهاين دو تابع اين امكان را فراهم مي 

يا در خروجي نوشت )دستگاههاي ورودي و خروجي استاندارد را كنسول نامند كه در مورد 
 دهند(.كلید ورودي استاندارد و مانیتور خروجي استاندارد را تشكیل ميريزكامپیوترها معموالً صفحه

خواند و آنها را در شود، ميكلید وارد ميصفحهيك رشته از كاراكترها را كه از طريق  ()getsتابع 
است. كاراكترهاي  یكاراكتر یگراشاره ودهد كه با آرگومانهاي آن تعیین شده است آدرسي قرار مي

طور خودكار كاراكتر ه . با اين عمل بزنیدمیرا  Enterكنید و در پايان، كلید مورد نظر را تايپ مي ةرشت
null  توان آن را قبل اشتباه تايپ شود، ميكاراكتری . در اينجا اگر گیردمیان رشته قرار نیز در پاي’ 0\’يا

واقع در اينجا نیز كاراكترهاي تايپ  تصحیح كرد. در backspaceبا استفاده از كلید  Enterاز فشردن كلید 
 گیرد.ر نميماند و تا موقعي كه كلید برگشت فشرده نشده است در اختیار برنامه قراشده در بافر مي

فرستند و سپس قلم نوشتار به اي خود را به صفحه نمايش ميآرگومانهاي رشته ()putsتابع 
 يابد.خط جديد انتقال مي

  ةخواند و در آرايكلید مياي را از طريق صفحهزير رشته ةبرنام 17ـ3مثال line دهدقرار مي. 

  .دهدسپس آن را روي خروجي نمايش مي

#include<stdio.h> 

main() 

  { 

  char line[80] ; 

 gets(line) ; 

 puts(line) ; 

  } 

كمتري است و درنتیجه  overheadداراي  printfدر مقايسه با فراخواني  putsفراخواني تابع 
تواند فرستد و نميمیفقط يك رشته از كاراكتر را به خروجي  putsكند زيرا تابع تر از آن عمل ميسريع

عنوان خروجي داشته ه تواند مقادير عددي را بتبديل فرمت انجام دهد. همچنین نمي printfمشابه 
گردد، هنگامي كه در اجرا مي printfتر از گیرد و سريعفضاي كمتري مي putsباشد. بنابراين چون 

 شود. سازي حالت خیلي بهینه مورد نظر باشد، از اين تابع استفاده ميبرنامه

 

 

 3خودآزمایی 
رشتة زير را در دو خط جداگانه  putsو تابع  printfاي بنويسید كه با استفاده از تابع برنامه. 1
 چاپ کند.

"Payam noor university" 
 كند.اي بنويسید كه كاراكتري از ورودي بخواند و کاراکتر بعدي آن را در خروجي چاپ . برنامه2
 ، اطالعات كاراكتري و آدرس متغیرm2اري وعدد اعش m1اي بنويسید كه عدد صحیح . برنامه3

m3  كند.را در خروجي چاپ 
 . خروجي برنامة زير چیست ؟4

# include < stdio. h> 
main () 

 { 
 double x ; 

x = 2e + 004 ; 
printf ("\n x1 = %e" , x) ; 
printf ("\n x2 = %E" , x) ; 
printf ("\n x3 = %g" , x) ; 

 } 
 چیست ؟  زير ة. خروجي برنام5

# include < stdio. h> 
main () 

 { 
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 float x = 123.456 ; 
 printf ("%f %.3f %7.2f" , x , x , x) ; 

 } 
 اي بنويسید كه سه عدد صحیح را از ورودي بخواند و میانگین آنها را چاپ کند.. برنامه6
ها را بدون استفاده از اي بنويسیدكه دو متغیر صحیح را از ورودي بخواند و محتويات آن. برنامه7

 متغیر كمكي عوض کند و نتیجه را در خروجي نمايش دهد.
كند كه چند اي بنويسید كه سن شما را برحسب روز از ورودي بخواند و مشخص . برنامه8

 سال، چند ماه، چند هفته و چند روز دارید.
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