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 مقدهم: 

ژپواهنی هک قصد شرکت رد آزمون ارشد یا دکتری انفورماتیک زپشکی را دارند. این کتاب هب وژیه ربای کسانی  کتاب حاضر، تالشی است ربای کمک هب دانش

کان  اهی مربوهط آمده اهیی غیر از علوم کاویپمرت و حوزه نداشته و از رشتهنویسی  مناسب است هک هیچگوهن دانش قبلی رد مورد ربانهم اند. با توهج هب هدف اولیه کتاب، ات حد ام

 کننده رپهیز، و تالش شده است هب جای حجیم و قطور کردن کتاب هب هدف اصلی آن رپداخته شود ات زمان و ارنژی کمتری از خواننده ربای از توضیحات طوالنی و خسته

کات یادگیری مطالب گرفته شود. لذا رد راستای این مقصود، از همان ابتدای کتاب هب مطالبی رپداخته شده است هک عالوه رب افزایش فهم خوانند ه از مطالب و ن

 سازد. گیری بهتر از آزمون آماده می ، او را ربای هجیتنCنویسی  کلیدی زبان ربانهم

اهی سیستمی و کارربدی است. لذا ذکر ممام مطالب و کارربداهی آن با  ی رپکارربد، ویع  و ددرمنند رد زینهه اجااد انوا  ربانهماه ، یکی از زبانCنویسی  زبان ربانهم

سادگی سخن،  گردد. لذا رد این کتاب عالوه رب حفظ شیوایی کالم و توهج هب هدف این کتاب، باعث خستگی و سرردگمی خواننده شده و منجر هب عدم کسب هجیتن دلخواه می

گارنده رب این  اهی ردسی سعی شده است از مباحث غیرضروری ات جایی هک لطمه ربخالف کتاب چنین سعی ن
هم
ای هب یادگیری مفاهیم اصلی وارد نگردد، رپهیز شود. 

کاتی کلیدی، هب وژیه ربای موفقیت رد آزمون رت و رد عین حال هب راحت  بندی گردند هک فهم آنها ربای خواننده بندی و فصل بوده است هک مطالب هب نحوی دسته اهی  ن

 بندی شده، اراهئ شده است. ای از مطالب و سواالت طبقه ارشد و دکتری انفورماتیک، اتکید گردد. رد انتهای ره فصل نیز، چکیده

گارنده، فر  با توهج هب تجربیات بدست آمده از آزمون اهم آوردن ینبعی مناسب هم ربای یادگیری سرعی و هم اهی ارشد و دکتری انفورماتیک زپشکی، هدف غائی ن

اهی صورت  اه بوده است. امید است هک این کتاب مقبول خوانندگان گرامی واق  گردد. کالم آخر اینکه، با وجود ممام تالش مرور جام  مطالب ربای این آزمون

کال نیست. لذا از ممامی خوانندگان  زعزی خواهشنندم، رهگوهن ااقتند و پیشنهاد پیرامون مطالب این کتاب را هب ایناانب منعکس گرفته، مسلماً کتاب حاضر خالی از اش

 نمادیی.

روندی محمد حسننی  

hosseiniravandi.m@gmail.com 
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 cفصل اول: مقدمات زبان

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :اولفصل 

 Cمقدمات زبان   

 



 

2 

 

 درسنامه اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها 

در جهان است. این زبان تکامل  نویسی برنامه های زبانیکی از معروفترین و پرکاربردترین  C نویسی برنامهزبان 

زبانی بسیار قدرتمند است و همین امر موجب  Cگرفته شده است. زبان  Bکه از زبان باشد  می BCPLی زبان  یافته

شی، اقتصادی، گرافیکی، بانک اطالعاتی و حتی سیستم های عامل به کاربردی، تجاری،آموز های برنامهشده که انواع 

 این زبان نوشته شوند.

 Cهای زبان  ویژگی

بندی  های سطح باال تقسیم های سطح میانی و زبان های سطح پایین، زبان به سه رده کلی، زبان نویسی برنامههای  زبان

 نویسی برنامهکه قدرت باالیی در  شود میاطالق  نویسی برنامه های زبانسطح پایین به آن دسته از  های زبان. شوند می

دارند، مانند دسترسی مستقیم به حافظه، توانایی کار با مفاهیم پایه مانند بیت، بایت، آدرس، امکان دسترسی و 

وانایی پایینی سخت و دشوار است چرا که از خ نویسی برنامه های زبانافزار و... . کار کردن با این  برداری از سخت بهره

سطح  های زبانبرای انسان مشکل و زمانبر است. در مقابل  ها زباننوشته شده به این  های برنامهبرخوردارند و درک 

دارند. یعنی راز خوانایی باالیی توسط انسان برخو ها زبانسطح باالیی همچون پاسکال قرار دارند. این  های زبانپایین، 

نوشته  های برنامهو ساختار  است چرا که کدهابرای انسان آسان  های نوشته شده در آنها و فهم کد برنامهدرک منطق 

سطح پایین از  های زباندر مقابل  ها زباناین  . با این وجودای انسان نزدیک است به زبان محاورهها  شده به این زبان

سطح پایین و  های زبانزیادی قدرت ی است که تا حدود های زباناز جمله  Cقدرت چندانی برخوردار نیستند. زبان 

. این زبان شود میبه عنوان یک زبان سطح میانی شناخته  Cهای سطح باال را دارد. لذا زبان  خوانایی کدهای زبان

 با آن نوشت. توان میای را  بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر است و هر برنامه

 و خوانایی()از نظر قدرت  نویسی برنامههای  انواع زبان  1-1جدول 

 سطح باال های زبان سطح میانی های زبان سطح پایین های زبان

 

 اسمبلر
 ماکرواسمبلر

 
C     
C++ 
 جاوا

 فورث

 

 پاسکال
 اِدا
 2-ماجوال

 کوبول
 بیسیک

 

یافته  ختیافته )ساختمند( و غیرسا های ساخت را به دو دسته کلی زبان نویسی برنامهیافتگی، زبانهای  از نظر ساخت

که با استفاده از  شود میگفته  نویسی برنامه های زبانیافته به آن دسته از  ساختهای  زبان. کنند ختمد( تقسیم می)غیرسا

شود. در واقع هر تابع مسئول انجام یک فعالیت خاص در برنامه  میی متعدد تقسیم ها بخشمفهوم تابع برنامه به 

و  گردد میو برنامه بصورت بالک به بالک اجرا  گیرند میرار یی قها بالکعالوه بر آن کدهای نوشته شده داخل  است.
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 cفصل اول: مقدمات زبان

 یافته ساختغیر های زبان، مند ساخت . در مقابلشود میاستفاده ن gotoتا حد امکان از دستورات پرشی مانند 

اجرا  از باال به پایین بایست میست که ای از کدها برنامه شامل مجموعه ،ها زباندر این  .قرار دارند مند( )غیرساخت

های مختلف آن  توان اجرای برنامه را به بخش می gotoها با استفاده از دستوارت پرشی مانند  در این زبان شوند.

و جاوا در  ++C ،Cی مانند پاسکال، اِدا، های زبان توان از یک دستور به دستور دلخواه پرش کرد. هدایت کرد. یعنی می

مند به  غیرساخت های زبانزبانهایی مانند بیسیک، کوبول و فُرترن از جمله و  گیرند میمند قرار  ساخت های زباندسته 

 آیند. شمار می

از  توان میمتغیرها تعریف نشوند نزمانی که تا  ،دارد. به این معنا که Top Down Programmingقابلیت  Cزبان 

را به نحوی نوشت که  ها برنامه توان می C آنها استفاده کرد و عالوه بر آن منطق برنامه از باال به پایین است. در زبان

چرا که این دستورات منطق برنامه را پیچیده کرده و  استفاده نگردد. gotoاز دستورات پرشی مانند تا حد ممکن 

 .دهند مینویسی را افزایش  احتمال خطای برنامه

برنامه )کدهای برنامه(  sourceکه به این معناست  نویسی برنامه های زبانقابل حمل است. قابلیت حمل در  Cزبان 

بدون دستکاری و یا فقط با اندکی تغییر در انواع مختلف کامپیوترها اجرا کرده و کد ماشین مربوط به آن  توان میرا 

 دستگاه خاص را تولید کرد. 

 Cخطاها در زبان این انواع نویس( وجود دارد.  هنگام نوشتن هر برنامه، احتمال خطا و اشتباه از سوی کاربر )برنامه

( و خطای منطقی run time error( خطای زمان اجرا )compile time errorخطای زمان ترجمه ) ؛عبارتند از

(logical errorخطای زمان ترجمه در واقع به هنگام کامپایل کردن برنامه .) کدهای نوشته شده و تبدیل )ترجمه، 

ست نوشتن دستورات و عدم رعایت نکات گرامری و امالیی دستور که اغلب بر اثر نادر دهد میرخ  (اشینبه زبان م

به علت در اما  شود میبدرستی اجرا  افتد. گاهی کد نوشته شده ت، اتفاق میمعروف اس syntaxکه به خطای  Cزبان 

خطا،  برنامه با خطایی روبرو شود که به این نوعنظر نگرفتن تمام حاالت ممکنِ هنگام اجرای برنامه، امکان دارد 

ای را در نظر بگیرید که قرار است دو عدد را باهم جمع کند. حال  برای مثال برنامه. شود میخطای زمان اجرا گفته 

کند )یا سایر حاالت مشابه(. در این حالت  وارد می 12و  14cmآنکه کاربر دو عدد مورد نظر را )سهواً یا عمداً( بصورت 

یک عدد نبوده و  14cmرا محاسبه کند. چرا که از دید کامپیوتر  14cm+12تواند  برنامه دچار مشکل شده و نمی

گاهی نیز ممکن است بر اثر محاسبات نادرست که توسط برنامه انجام شود.  دار نیست. لذا برنامه متوقف می معنی

خطای منطقی . این نوع خطا را شود میبرنامه با خطا روبرو شود برای مثال زمانی که عددی بر صفر تقسیم  شود می

 نامند. می

کلمه کلیدی( است.  54( آن، کم )keywordsآید. یعنی تعداد کلمات کلیدی ) ، زبان کوچکی به حساب میCزبان 

با وجود تعداد  Cزبان  بطوری کههیچ ارتباطی با قدرت آن زبان ندارد.  نویسی برنامهالبته تعداد کلمات یک زبان 


