کتاب برنامه نویسی به زبان C++
مولف :عین هللا جعفر نژاد قمی
ویراست چهارم
مطالب تدریس شده در درس برنامه نویسی پیشرفته 2
استاد حق منش
قسمت های تدریس شده از کتاب مورد نظر و صفحه انها
فصل اول
صفحه 11تا 21
قسمتهای ویژگی های دستورالعمل c++
،انواع داده ها،متغیر ها و اعالن متغیر ها،اعالن
ثوابت،عملگرهای محاسباتی و رابطه ای و بیتی
29تا 31
قسمتهای ساختار برنامه در، c++مفهوم فضای نام و فضای
نام،stdورودی و خروجی داده ها
مثال  1-10صفحه 33
برنامه ای بنویسید که دو مقدار صحیح را از ورودی می خواند و
مجموع ان دو مقدار را چاپ کند
مثال 1-12صفحه 35
برنامه ای که سه مقدار صحیح را از صفحه کلید خوانده میانگین
انها را محاسبه کند و در خروجی نمایش دهد
صفحه 37
قسمت نوع داده رشته ای
فصل دوم
صفحه 45
ساختار دستور for
مثال  2-1صفحه 46
برنامه ای بنویسید که تعداد  5عدد صحیح را از ورودی خوانده
میانگین انها را محاسبه کند و در خروجی می برد
مثال  2-5صفحه 49
برنامه ای بنویسید که جدول ضرب اعداد  1تا  10را تولید کرده
و در خروجی چاپ کند

صفحه  51تا 56
قسمت های ساختار  ،whileساختار  ،do whileساختار های
تصمیم ،ساختار ( ifتمام مثال های این قسمت ها خوانده شود)
صفحه  58قسمت انتقال کنترل غیر شرطی
مثال  2-14صفحه 59
برنامه ای تعدادی عدد از ورودی خوانده و تعداد اعداد زوج و
فرد را مشخص کندو به خروجی ببرد
صفحه  60تا 62
دستور  ،continueساختار تصمیم  switchو مثال این قسمت
خوانده شود
فصل سوم
قسمت  3-1صفحه 66
نوشتن توابع
شکل  3-3صفحه 68
شیوه به کار گیری تابع در برنامه
مثال  3-1صفحه 70و71
برنامه ای که با استفاده از تابع زمانی را برحسب ساعت،دقیقه و
ثانیه خوانده زمان را بر حسب ثانیه چاپ کند
مثال  3-2صفحه 71و 72
برنامه ای که سه مقدار را از ورودی خوانده،به تابعی ارسال
کند.تابع بزرگترین مقدار را پیدا کند و چاپ کند
صفحه  77تا 80
قسمتهای بازگشتی،فاکتوریل(مثال این قسمت مهم است)،محاسبه
سری فیبوناچی(مثال این قسمت خوانده شود )
صفحه  93قسمت 3-14-1
تابع )(fabs
صفحه  94قسمت 3-14-6
تابع )(ceil
صفحه  95قسمت 3-14-10
تابع)(floor
فصل پنجم
صفحه 138
مرتب سازی ارایه ها،مرتب سازی حبابی،
صفحه 141
جستجوی دودویی

صفحه  156و صفحه 160
توابع )(،lengthمفهوم ظرفیت و حداکثر اندازه رشته ها،انتساب
و الحاق رشته ها،دستیابی به کاراکتر های رشته با تابع
عضو)(،atمقایسه رشته ها و تابع عضو ،compareزیر رشته
ها،تعویض رشته ها

