
  
  

  
  به نام خدا                                        

  

  

  ++Cیادگیري 
  با استفاده از پروژه
  (سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته)

  
  

  ان:مؤلف
  مهندس حمیدرضا قنبري 
  مهندس الله مشهدي راد
  مهندس مهرنوش آذرنیا 



 

 
 

 یادگیري : كتاب عنوانC++ با استفاده از پروژه 
   (سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته)         

 مهندس حمیدرضا قنبري:  انمولف 
 مهندس الله مشهدي راد              
 مهندس مهرنوش آذرنیا               

           با همکاري گروه فنی و مهندسی ذوق 
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
شبنم هاشم زاده: صفحه آرايي  
داریوش فرسایی: طراح جلد 
 دوم: نوبت چاپ 
 1398: تاريخ نشر 
 درج عقیق :چاپ و صحافي 
 جلد  100:تيراژ  
 ریال  1050000:قيمت  
 978-600-124-944-0: شابك 

 ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
 خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
 ١٢٥١پالك  
       ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

تهران  :فروشگاههاي اينترنتي ديباگران   

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibagarantehran.com 

www.mftdibagaran.ir 
  dibagaranetehranbot@: لینک ربات دیباگران             mftbook@نشانی تلگرام:

 تهران را از سایت هاي اینترنتی دیباگران دریافت نمایید. دیباگرانیکیشن لاپ

 -1368قنبري،حمیدرضا،:سرشناسه
با استفاده از پروژه  ++Cیادگیري پدیدآور: عنوان و نام 

 :سطح مقدماتی و متوسط و پیشرفته
مولفان:حمیدرضا قنبري،الله مشهدي راد،مهرنوش 

  آذرنیا،با همکاري گروه فنی و مهندسی ذوق 
 1397تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  :مصور،ص 409مشخصات ظاهري:
 978-600-124-944-0شابک: 

 فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
 سی ++(زبان برنامه نویسی کامپیوتر):موضوع 
 C++(computer program language)موضوع:

 -1369شناسه افزوده:مشهدي راد،الله،
 -1369آذرنیا،مهرنوش،:شناسه افزوده

  شناسه افزوده:گروه ایده پردازي ذوق 
 QA/ 73/76س/93ق  9 1397رده بندي کنگره: 
   133/005رده بندي دیویی:

 5276200شماره کتابشناسی ملی: 
 



  3                                                                                         مقدماتی و متوسط       سطح     

                                                     

  فهرست مطالب

  
  

  11  ..........................................................................................  متوسط و یمقدمات سطح /اول بخش
  

  COUT  ............................................................  12 یخروج دستورات از استفاده با ساده نیتمر : 1 شماره پروژه
  13  .............................  ثابت از استفاده و COUTیخروج دستورات از استفاده با ساده نیتمر : 2 شماره پروژه
  14  ....................................................................  کاربر توسط شده وارد عدد چاپ ساده نیتمر : 3 شماره پروژه
  15  .................................................  کاربر توسط شده وارد حیصح عدد دو جمع ساده نیتمر : 4 شماره پروژه
  17  ..............................................................................  ماندهیباق و میتقس محاسبه ساده نیتمر : 5 شماره پروژه
  19  .............................................................................  ریمتغ کی اندازه کردن دایپ ساده نیتمر : 6 شماره پروژه

  C++  ................................................................................................................................  20 در يدیکل کلمات
  21  ........................................................................موقت يرهایمتغ با ییآشنا ساده نیتمر : 7- 1  شماره هپروژ

  23  ..........................  موقت يرهایمتغ از استفاده بدون 7-1 شماره نیتمر يساز ادهیپ : 7- 2  شماره پروژه
  24  ..................................................یشرط دستورات از استفاده با فرد و زوج اعداد افتنی: 8- 1  شماره پروژه
  25  ..................................................  هیثانو ياپراتورها از استفاده با فرد و زوج اعداد افتنی: 8- 2  شماره پروژه
  26  .................................  کاربر توسط شده وارد حروف بودن کوچک ای بزرگ نمودن چک : 9  شماره پروژه

  28  ...........................................................................................................................................................  رهایمتغ
  29  ...............................................................................................................................  ها ریمتغ به دادن مقدار

  IF  .............................  30 از استفاده با کاربر توسط شده وارد عدد نیتر بزرگ کردن دایپ : 10  شماره پروژه
  IF- ELSE  .............  32 از استفاده با کاربر توسط شده وارد عدد نیتر بزرگ کردن دایپ : 10 - 1 شماره پروژه
  34  تودرتو IF- ELSE از استفاده با اربرک توسط شده وارد عدد نیتر بزرگ کردن دایپ : 10 - 2 شماره پروژه
  36  ............................................................................دوم درجه معادله يها شهیر داکردنیپ : 11  شماره پروژه
  39  ..............................................................حلقه از استفاده با یعیطب اعداد مجموعه جمع : 12  شماره پروژه
  IF- ELSE............................................................................  41 شرط از استفاده با گرید نیتمر : 13  شماره پروژه

  OPERATORS(  .........................................................................................................................  42( ها عملگر



 دیباگران تهران موسسه فرهنگی و هنري پروژه/ 40با استفاده از   ++Cیادگیري              4

  
  ASSIGNMENT ( ) = (  ...............................................................................................................  42 ( انتساب

  43  ..................................................کاربر توسط شده وارد عدد لیفاکتور  محاسبه نیتمر : 14  شماره پروژه
  45  ..............................................................................................  ده تا جدول ضرب شینما : 15- 1  شماره پروژه
  47  ....................  کاربر توسط شده مشخص يعدد بازه در ده تا جدول ضرب شینما : 15- 2  شماره پروژه
  50  .........................................................................................  یبوناچیف يسر محاسبه نیتمر : 16  شماره پروژه
  53  ........................  يعدد محدوده کی از استفاده با یبوناچیف يسر محاسبه نیتمر : 16- 1  شماره پروژه

  54  .......................................................................................................................................  کنترل يساختارها
  55  ..................  اجرا حال در يها حلقه   از استفاده عدد دو نیب ریمقاد محاسبه نیتمر : 17  شماره پروژه
  57  .........  گرید صورت به اجرا حال در يها حلقه از استفاده با عدد دو نیب ریمقاد محاسبه 17 نیتمر  انجام : 17- 1  شماره پروژه

  58  .......................................................................................................  یسینو برنامه در میتصم يساختارها
  C++  .....................................................................  59 در درتو تو يها شرط از استفاده نیتمر :18 شماره پروژه
  61  ..............................................................................  دیکن دایپ HCF از استفاده با را LCM :18- 1 شماره پروژه
  63  ...........................................................................................  حیصح عدد کی کردن معکوس :19 شماره پروژه
  65  ..................................................یدست صورت به عدد کی رساندن توان به ساده نیتمر :20 شماره پروژه
  POW  ..........................................  67 از استفاده با عدد کی رساندن توان به ساده نیتمر :20- 1 شماره پروژه
  68  ........................................................  ++ از استفاده با يورود ریمقاد شیافزا ساده نیتمر :21 شماره پروژه
  70  .....  گرید صورت به ++  یشیافزا عملگر از استفاده با يورود ریمقاد شیافزا ساده نیتمر :21- 1 شماره پروژه
  72موقت يرهایمتغ و ++  یشیافزا عملگر از استفاده با يورود ریمقاد شیافزا ساده نیتمر :21- 2 شماره پروژه
  75  .......................  --   یکاهش عملگر از استفاده با يورود ریمقاد هشکا ساده نیتمر :21- 3 شماره پروژه
  78  .............................................  ییدودو ییا رابطه يعملگرها از استفاده با عدد دو قیتفر :22 شماره پروژه
  ASCII  ..................................................................................................................  81 ریمقاد چاپ :23 مارهش پروژه
  82  ...........................................................................................................................  عدد دو ضرب :24 شماره پروژه
  83  ..................................................  يعدد يها داده مختلف انواع از استفاده ، ساده نیتمر :25 شماره پروژه
  C++.......................................................................  85 در یاصل اعداد صیتشخ ، ساده نیتمر :26 شماره پروژه
  87  ........  يعدد يا محدوده دو نیب ولا يها عدد  کردن دایپ و يعدد يرهایمتغ کاربرد ، ساده نیتمر :27 شماره پروژه
  89  ....  شود یم وارد اول بزرگتر شماره که یهنگام ها، شماره نیاول ، شینما ، ساده نیتمر :27- 1 شماره پروژه

  91  .......................................................................................دیکن یبررس را آرمسترانگ شماره :28 شماره ژهپرو
  93  ............................................................................................عدد کی يفاکتورها کردن دایپ :29 شماره پروژه
  94  ...............................................................................................  ساده نیماش کی يساز ادهیپ :30 شماره پروژه



  5                                                                                         مقدماتی و متوسط       سطح     

  
  97  ....................................................................................................  رشته کی طول کردن دایپ :31 شماره پروژه
  98  ..................................................................  گرید صورت به  رشته کی طول کردن دایپ :31- 1 شماره پروژه
  99  .......................................................................................................................  رشته دو بیترک :32 شماره پروژه
  101  ...................................................................................گرید صورت به رشته دو بیترک :32- 1 شماره پروژه
  103  ..........................................................................................................  رشته کی کردن یکپ :33 شماره هپروژ

  105  .............................................................................  گرید صورت به  رشته کی کردن یکپ :33 شماره پروژه
  C++..................................................................  107 در يکشنرید کی قالب در يساز مرتب :34 شماره پروژه
  STRUCTURE  .......................................................  110 از استفاده با اطالعات شینما و رهیذخ :35 شماره پروژه
  STRUCTURE  .................................................................  112 از استفاده با مسافت کردن جمع :36 شماره پروژه
  115  ............................................................................  يعدد بازه کی در عدد دو کردن جمع :37 شماره پروژه
  C++  .....................................................  118 از استفاده با  یزمان درك تفاوت ، ساده نیتمر :38 شماره پروژه
  STRUCTURE  ..............................  122 از استفاده با اطالعات شینما و رهیذخ ، ساده نیتمر :39 شماره پروژه
  C++  ..............................................................................  126 از استفاده با مارستانیب تیریمد :40 شماره پروژه

  141  ........................................................................................................  : (STRINGS) ها رشته يرو بر اعمال
  

  145  ....................................................................................................  شرفتهیپ سطح/  دوم بخش
  

  C++  .................................................................................................  146 یسینو برنامه در شرفتهیپ میمفاه
  147  ............................................................................................................................................................  انتزاع

  147  .............................................................................................................................................  کردن کپسوله
  148  ...........................................................................................................................................................  وراثت
  149  ..................................................................................................................................................یختیچندر
  150  ...........................................................................................................................................................  کالس
  151  ...................................................................................................................................  کالس ياعضا حوزه
  153  ....................................................................................................................................................  عضو توابع
  154  ................................................................................................................................................  دوست توابع

  156  ....................................................................................................................................................  ها سازنده
  156  .....................................................................................................................................................  ها مخرب

  158  ...........................................................................................................................................  اشیا از يا آرایه



 دیباگران تهران موسسه فرهنگی و هنري پروژه/ 40با استفاده از   ++Cیادگیري              6

  
  160  ................................................................................................................  شده مشتق و پایه يها کالس
  161  ........................................................................................................................  شده مشتق کالس تعریف
  163  .................................................................................................  پایه کالس ياعضا به یدسترس کنترل
  163  .............................................................................................................................................  یعموم توارث
  164  ..........................................................................................................................................یخصوص توارث
  165  ................................................................................................................................  شده محافظت توارث
  166  ...........................................................................................................................................  چندگانه وراثت

  166  .............................................................................................................  وراثت در ها مخرب و ها سازنده
  168  .......................................................................................................  پایه کالس سازنده به پارامتر ارسال

  171  .................................................................................................................................................  يمجاز تابع
  172  .........................................................................................................  شده مشتق و پایه نوع به گر اشاره

  175  ..............................................................................................  محض يمجاز توابع و مجرد يها کالس
  177  .....................................................................................................  یدرچندریخت ها مخرب و ها سازنده

  180  ........................................................................................................  کتاب فروشگاه تیریمد : 1 شماره پروژه
  200  ...........................................................................................  فروشگاه در صورتحساب صدور : 2 شماره پروژه
  219  ......................................................................................................................  یمسافرت آژانس : 3 شماره پروژه
  ABSTRACT CLASS  ...................................................................................................  316 کی جادیا : 4 شماره پروژه
  318  ................................................................................................  رشته هیآرا کالس کی جادیا : 5 شماره پروژه
  REPLACE  ....................................................  320  تابع از استفاده با رشته کی کردن نیگزیجا : 6 شماره پروژه
  321  رشته کی تیموقع پارامتر از استفاده با,  REPLACE  تابع از استفاده با رشته کی کردن نیگزیجا : 7- 1  شماره پروژه
  322  ......................................................................  رشته کی در  یخال يفضاها ینیگزیجا : 7- 2  شماره پروژه
  STR1.ERASE  .......................  323  ، از استفاده با خاص تیموقع با رشته کی کردن پاك: 8- 1  شماره پروژه
  ERASE  .................................  324 از استفاده با کاراکترها یتمام و رشته کی  کردن پاك: 8- 2  شماره پروژه
  C++  ..............................................................................................  325 در COLOR جعبه شینما : 9  شماره پروژه
  OPENFILE  .............................................................................................  327 لیفا کادر شینما : 10  شماره پروژه
  330  ..................................................................................................فونت حالت کی جادیا : 10 - 1 شماره پروژه
  332  .......................................................................  فونت شینما کادر کی یتست شینما : 10 - 2 شماره پروژه
  334  .................................  ها لیفا پسوند کردن لتریف  تیقابل با ها لیفا فهرست شینما : 11  شماره پروژه
  FILEPATH ، ABSOLUTEFILEPATH  .......  335 از استفاده با   يجار فهرست در ها آن يریقرارگ ریمس و ها لیفا شینما : 12  شماره پروژه



  7                                                                                         مقدماتی و متوسط       سطح     

  
  336  ......................................................................................  ستیل کی  در هیآرا عناصر درج : 13  شماره پروژه
  338  ....................................................  مشخص ستیل کی در عنصر نیبزرگتر کردن دایپ : 14  شماره پروژه
  339  ...............................................................................................  لیفا در کاراکتر نوشتن : 15- 1  شماره پروژه
  340  ........................................................................................  لیفا کی اتیمحتو خواندن : 15- 2  شماره پروژه
  GCOUNT  .......................  341  با شده خوانده يها لیفا تعداد اتیمحتو نمودن مشخص : 16  شماره پروژه
  C++  ...................................................................................  343 در  QTIME AND QLOCALE : 16- 1  شماره پروژه
  C++  .........................................................................  347 در یکیگراف یمتن امیپ کی شینما: 17  شماره پروژه
  351کاربر سمت از واکنش  افتیدر و اطالعات يحاو یمتن امیپ  کادر کی شینما : 17- 1  شماره پروژه
  C++  - 2  .........................................................  355 در یکیگراف یمتن امیپ کادر کی شینما :18 شماره پروژه
  C++  ....................................................  359 در ) یکیگراف ( اخطار امیپ کادر کی شینما :18- 1 شماره پروژه
  C++  .............................................  363 در یکیگراف یمتن امیپ کادر کی يها دکمه میتنظ :19 شماره پروژه
  C++  ............................................  367 در یکیگراف یمتن امیپ کادر کی يها کونیآ میتنظ :20 شماره پروژه
  QLABEL(  ....................................................  371    ( برچسب در ریتصو کی کردن اضافه :20- 1 شماره پروژه
  372  ..........................................................................  آن شینما و برچسب کی کردن اضافه : 21  شماره پروژه
  372  ..................................................................................  آن شینما و برچسب کی جادیا : 21- 1 شماره پروژه
  QLABEL  ......................................................  373 برچسب کی يبرا TOOLTIP  کی میتنظ :21- 2 شماره پروژه
  C++  .....................................................  376 در نتریپر از استفاده با یمتن لیفا کی چاپ :21- 3 شماره پروژه
  QSORT  ..........................................................................  381  از استفاده با عیسر يساز مرتب :22 شماره پروژه
  STRING.RESIZE  ............................................................  382 از استفاده با ها رشته زیسا رییتغ :23 شماره پروژه
  REVERSE  ............................................................  384      از استفاده با ها رشته در ینیگزیجا :24 شماره پروژه
  385  ...  رشته کی طول کردن دایپ و REVERSE      از استفاده با ها رشته در ینیگزیجا :25 شماره پروژه
  386  ...................................  دیکن یکپ کاراکتر گر اشاره کی به رشته کی از را عنصر هیآرا :26 شماره پروژه
  C++  ...............................................................................................  387 در ها رشته کردن یکپ :27 شماره پروژه
  388  .................................................................دیسیبنو  ) هارد ( سکید يرو را ها رشته :27- 1 شماره پروژه
  389  ...................................................................................................  لیفا کی در رشته نوشتن :28 شماره پروژه
  C++  - 2  .............................................................................  390 در لیفا کی  يرو از خواندن :29 شماره پروژه
  392  ..............................................................................................................  لیفا کی در نوشتن :30 شماره پروژه
  C++.........................................................................................  392 در یمتن لیفا کی خواندن :31 شماره پروژه
  C++  .......................................................................  393 در یتنم لیفا کی يرو بر نوشتن :31- 1 شماره پروژه



 دیباگران تهران موسسه فرهنگی و هنري پروژه/ 40با استفاده از   ++Cیادگیري              8

  
  C++  ...............................................................................  394 در ستمیس يجار ساعت شینما :32 شماره پروژه
  C++  ..................................  395 در مختلف يها حالت در ستمیس يجار خیتار شینما :32- 1 شماره پروژه
  397یشینما مختلف يها حالت در ستمیس يجار خیتار شینما جهت CTIME از استفاده :33 شماره پروژه
  CTIME  ............................................................  398 از استفاده با ستمیس يجار خیتار شینما :34 شماره پروژه
  399  ..................................................  اءیاش به حافظه صیتخص و ++C با حافظه کردن پاك :35 شماره پروژه
  SWITCH  ...............................................................................  402   از استفاده با يکاربرد مثال :36 شماره پروژه
  SWITCH  – 2  .........................................................................  404  با ارتباط در يکاربرد مثال :37 شماره پروژه
  406  ...............................................  کاربر از طالعاتا افتیدر و حاتیتوض خط کی شینما :38 شماره پروژه
  DO WHILE  .............................................................................................  407 ساختار از استفاده :39 شماره پروژه
  408  .............  خاص کاراکتر کی چاپ و COUT با یخروج در یخط حالت کی از استفاده :40 شماره پروژه

  
  409.........................................................................................................................................  منابع

  

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

  مقدمه ناشر
  


���� ���� د����ان ��
ان � �� ���ب� �����45 ا3$ 2 01/ا.-  ,+ *(� )'&%$ ا#رات �

ن ���� د��. 8/ا�67� ������ 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.

مهرنوش  -الله مشهدي راد -مهندسان حميدرضا قنبري"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر  آذرنيا

  و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش و نظارت بر محتوا: كارشناسي

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 



 دیباگران تهران موسسه فرهنگی و هنري پروژه/ 40با استفاده از   ++Cیادگیري              10

  

  انمقدمه مولف

  
C++ نویسی برنامه زبان مبناي بر C .زبان است C آزمایشگاه در 1972 سال در phoneTele Bell 

  شد. طراحی یونیکس عامل سیستم براي سازي پیاده زبان عنوان به Ritchie Dennis سطتو

 است اي پروسه شدن تکامل نتیجه در C است شده انجام C زبان با یونیکس نویسی برنامه از زیادي مقدار 

 که است بوده B زبان اساس بر زبانی BCPL زبان بود. شده شروع BCPL نام به تر قدیمی زبان یک با که

 و قدرتمند زبان C اینکه دلیل به.بود شده طراحی Bell آزمایشگاه در Thompson Ken توسط

 ها برنامه انواع براي آن از استفاده به شروع نویسان برنامه کرد. پیدا گسترش سریعا بود، پذیري انعطاف

   کردند.

       نمونه از استفاده با ++C بانز متوسط و مقدماتی مباحث آموزش خوانید می کتاب این در آنچه

  . باشد می کاربردي هاي سورس

  

  گروه مولفان 

  1396پاییز 

  
  
  
  


