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 1 فصل

 : ++Cمهمترین ویژگی های زبان 

1) ++C  زبان ساخت یافتهتمامی خواص برنامه نویسی C  را دارا می باشد. در نتیجه با  و قابلیت های زبان اسمبلی++C   تمامی قابلیت

 .  استدر دسترس و اسمبلی  Cهای زبان 

. در نتیجه به نوعی نمونه سازی می شود اشیاایجاد شده و از روی آنها  کالسهااست . یعنی با این زبان  شی گرایک زبان  C++همچنین  (2

C++  به حساب می آید . باالیک زبان سطح 

3) C++ سیستمی  یحتی برنامه ها یک زبان بسیار قدرتمند و انعطاف پذیر است و هرنوع برنامه ای را می توان با آن پیاده سازی نمود

 مانند سیستم عامل

4) ++C  ( کلمات شناسه را مشاهده کنیددر انتهای فایل ) آن کم است(  کلمات رزرو شده یا شناسه) زبان کوچکی است و کلمات کلیدی 

5) C++  نسبت به حروف حساس است . یعنی در این زبان بین حروف کوچک و بزرگ تفاوت وجود دارد . به عنوان مثال درC++  بینIF 

 . بنابراین روال بر این است که همه دستورات با حروف کوچک نوشته شوند .  تفاوت وجود دارد ifو 

 (  Borland C++و یا     CVisual++متفاوت ) مانند  کامپایلرهایو  ادیتورهااستفاده از  (6

 قدرتمند  کتابخانه هایاستفاده از  (7

 

نوشته و اجرا  ++Cو با زبان  Microsoft visual studioکلیه دستورات و برنامه های موجود در این فایل در برنامه نکته مهم : 

و تست شده اند . شما نیز می توانید برای حل سواالت و تست دستورات از این برنامه استفاده کنید . اما اگر بنا بر دالیل مختلف 

استفاده کنید جای نگرانی وجود ندارد کافیست فقط با روش کد  ) ...و  devو  Netbeansبخواهید از ادیتورهای دیگر ) مانند 

آشنا شوید و با تمرین و تکرار بر آنها مسلط شوید تا بتوانید در هر برنامه ای این دستورات را نوشته و  ++Cل دستورات نویسی و شک

اجرا کنید . اگر از ادیتورهای دیگری استفاده می کنید و برای اجرا و خروجی گرفتن مشکل دارید تیم پشتیبانی ما )از طریق تیکت ، 

و آموزش نصب آن  Visual Studioبرای دریافت نرم افزار زمان آماده راهنمایی به شما خواهد بود .  پیام و یا واتس اپ ( در هر

 .نیز در صورت نیاز درخواست خود را اطالع دهید 
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 :    Visual studioایجاد یک برنامه جدید به صورت عملی در   

 مراحل زیر را مطابق تصاویر انجام دهید .  ++Cبرای ایجاد پروژه جدید 

 

 

یگری استفاده شده است شما می توانید از هر نسخه د 2010 ) در اینجا نسخه  visual studioمطابق شکل باال پس از باز کردن برنامه 

 را انتخاب کنید. new projectو سپس گزینه  newگزینه  fileاز منوی  ) استفاده کنید . 
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را انتخاب  ++Visual Cرا باز کرده و سپس گزینه  other Languageمطابق شکل باال در کادر ظاهر شده ابتدا از سمت چپ گزینه 

 projectرا انتخاب کنید . در پایین کادر یک نام دلخواه ) مثال  Win32 Console Applicationsکنید . سپس از سمت راست گزینه 

 OKی نیز میتوانید محل ذخیره شدن پروژه را تعیین کنید . در نهایت بر رو Locationsکرده ، در قسمت  ( را برای پروژه خود انتخاب

 کلیک کنید . 
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 کلیک کنید .  nextمطابق شکل باال در این کادر بر روی 
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 نیز عالمت Empty projectانتخاب شده باشد و گزینه  Console Applicationمطابق شکل باال در این مرحله توجه نمایید که گزینه 

 کلیک کنید .  finishدار باشد . سپس بر روی 
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گاهی  .را باز کنید تا پروژه ساخته شده خود را ببینید   Solution Explorerپس از باز شدن پروژه در محیط برنامه از سمت راست کادر 

 این کادر را فعال کنید .  Viewمخفی است . مطابق شکل زیر می توانید از منوی  Solution Explorerاوقات کادر 
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پیدا کردن  در پایین پنجره برنامه ظاهر شود . این کادر برای Error Listرا فعال کنید تا کادر  Error Listگزینه  viewهمچنین از منوی 

 اهر داشته باشید . . پس بهتر است همیشه آنرا ظی کند خطاها و هشدارهای کد نویسی به شما کمک م
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 به پروژه اضافه کنیم .  ++Cحال باید یک فایل 

 

 

 را انتخاب کنید .  New Itemو سپس گزینه  Addراست کلیک کرده سپس گزینه  Source Filesمطابق شکل باال ابتدا بر روی گزینه 
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ام نرا انتخاب کنید . در پایین کادر یک  C++ File(cpp)و سپس از سمت راست گزینه  Codeدر کادر باز شده ابتدا از سمت چپ گزینه 

مطابق  کلیک کنید تا فایل به برنامه اضافه شود . در نهایت فایل اضافه شده به برنامه Addدلخواه برای فایل وارد کرده سپس بر روی 

  تصویر زیر است .
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 را وارد کنید .  ++Cحال در این محیط می توانید کدهای 
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  : ++Cدستورات و بدنه برنامه در ساختار 

 است . با دقت به آنها نگاه کنید . ++Cدستورات زیر ساختار اصلی دستورات 

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 

   

 
Return 0 ; 
 
} 

 

  : ++Cمهمترین ویژگی های ساختار دستورها در 

 فراخوانی می شوند  #include<>است  با دستور  C++فایل های هدر ) سرفایل ها ( که هرکدام بخشی از کتابخانه استاندارد  (1

است که در مورد کنترل ورودی ها و خروجی ها می   ++Cمهمترین  فایل در کتابخانه  ++Visual Cدر  iostreamفایل هدر   (2

این  ++Cنوشته می شود حتما ورودی و خروجی دارد پس برای هر برنامه و هر فایل  ++Cباشد و چون تمام برنامه هایی که با 

مه در هر برنا  using namespace std ;و سپس دستور  #include<iostream<دستور نوشته می شود . بنابراین دستور 

. الزم به ذکر است که ممکن است در ادیتورهای مختلف با توجه به کامپایلر  بسازید نوشته می شود ++Cای که می خواهید با 

نیز تعریف  ”include”stdafx.h#متفاوت الزم باشد تا فایل هدر دیگری نیز تعریف شود . ) مثال در بعضی از ادیتورها سرفایل 

 وارد نمایید . شناخته و فاده از ادیتورهای دیگر هدر مخصوص آنرا الزم است برای است می شود( .

در داخل این را است . در نتیجه همه دستورات  ++Visual Cتابع اصلی و در واقع اجرا کننده اصلی برنامه در  ()Mainتابع  (3

 تابع می نویسیم 

به معنای شروع یک بلوک و پایان بلوک است . بلوک چارچوبی مشخص می کند که خارج از این چارچوب دستورات    عالمت { } (4

نوشته شده بی معنی است و شناخته نمی شود اما داخل بلوک همه دستورات شناخته شده و قابل اجرا است . بلوک گذاری حتما 

 Mainخصوص به خود را دارد .  مهمترین بلوک برنامه همان بلوک تابع انجام شود و هر ساختار بلوک م ++Cباید در کد نویسی 

هیچ دستوری  قابل  Mainاست که درون آن همه دستورات و همه بلوک های دیگر باید در آن  قرار بگیرند . بیرون از بلوک 

 .اجرا نیست  

 همه دستورات باید اینجا نوشته شود
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در نظر گرفته شده است پس در انتهای تابع دستور ) یک عدد صحیح (   intیک تابع است و نوع خروجی آن  mainچون  (5

return 0 ;  را داریم . می توان به جایint  ازviod  استفاده کرده و سپس از نوشتن دستورreturn 0 ;  . صرف نظر کنیم 

 

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 

   

 
Return 0 ; 
 
} 

 به معنای پایان یک دستور است .  ;پس عالمت  ختم می شود . ;به عالمت  ++Cهر دستور در  (6

 . که می تواند یک یا چند خط باشد کاراکتر است     C++  255حداکثر طول دستور در  (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 همه دستورات باید اینجا نوشته شود



 
 

 C++ www.rahatbiamooz.irجزوه برنامه نویسی با زبان  

 

 

 : وارد کردن ساختار اصلی به برنامه )نوشتن دستورات ( 

 با وارد کردن ساختار اصلی به محیط کد نویسی شکل زیر را داریم 

 

 

  دستورcin.get()  یع : این دستور باعث می شود در زمان اجرای برنامه خروجی سردر هنگام اجرای برنامه  برای گرفتن ورودی

را خاتمه بسته نشود و منتظر بماند تا یک کلید از صفحه کلید را بگیریم . با زدن یک کلید از صفحه کلید خروجی بسته می شود و اج

 می یابد . 
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#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 

  

 
cin.get() ; 
 
} 

 در شکل زیر ساختار کد را در محیط برنامه می بینید .  صرف نظر کنیم .   ; return 0می توانیم در عمل از نوشتن دستور 
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 :  ++Cدر  نوشتن اولین کدهای برنامه

  قرار دادنcomment  و یا خط توضیحات  : توضیحات در برنامه برای خواناتر شدن کدنویسی استفاده می شوند و برای

کنیم و  استفاده می  //داکیومنت کردن کدها اما در اجرای برنامه هیچ تاثیری ندارند . برای درج توضیحات در برنامه از عالمت   

 رنگ سبز درمی آیند . توضیحات در محیط کدنویسی به .   /*    */یا از عالمت  

 مثال :   

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 // this is C++ ; 
/* first codes in C++  */ ; 

 
cin.get() ; 
 
} 

 

در برنامه استفاده کنید و یا از آیکن اجرای برنامه مطابق شکل زیر استفاده  F5برای اجرای برنامه و مشاهده خروجی می توانید از کلید 

خطایی نمایش داده شود باید آن خطا را خوانده و برطرف نمایید تا برنامه اجرا شود . مثال  Error Listکنید . توجه نمایید اگر در کادر 

 نمایان می شود .   Expected ;خطایی با عنوان    Error Listکادر  در پایان هر دستور را فراموش کنیم که بنویسیم در ;اگر عالمت 

 

 

 

 با اجرای برنامه پنجره ای به شکل زیر نمایان می شود . 
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 با زدن یک کلید از صفحه کلید در خروجی و یا بستن پنجره خروجی به محیط کد بازمیگردیم . 

 

  چاپ یا نمایش متن در خروجی با استفاده از دستورCout<<  : 

    ; “cout << “C++programingمثال :    

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 // this is C++ ; 
/* first codes in C++  */ ; 
 

      cout<<"c++programing"; 

 
cin.get() ; 
 
} 

 در خروجی نمایش داده می شود .  C++ programingپس از اجرای برنامه مطابق شکل زیر عبارت 

 

 

 



 
 

 C++ www.rahatbiamooz.irجزوه برنامه نویسی با زبان  

 

 

 

 >>Coutنکته های مربوط به دستور 

  باال و شکل باشد . مانند دستور   " "متنی که عینا به همان شکل باید در خروجی چاپ شود حتما باید بین دو عالمت 

  می توان بیش از یک مورد جلویcout    :  قرار داد . مثال cout << “ x “ << “ yz “ << “ wxy “ ; در اینصورت همه :

 موارد پشت سر هم در خروجی چاپ می شوند  .

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 // this is C++ ; 
/* first codes in C++  */ ; 
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      cout<<"c++programing"<<"x"<<"xyz"<<"xy"; 

 
cin.get() ; 
 
} 

 شکل خروجی بصورت زیر است :
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 از کاراکترهای کنترلی در دستور  کاراکترهای کنترلی :cout<< رد آن می توانیم استفاده کنیم .شکل هر کاراکتر کنترلی و کارب

 قرار بگیرد  >>coutدر دستور  " "دقت کنید که هر کاراکتر کنترلی باید بین دو عالمت در جدول زیر آورده شده است . 

 کاری که انجام می شود کاراکتر

\n یک خط پایین می رود 

\t 8 کاراکتر فاصله می اندازد 

\a بوق سیستم را به صدا در می آورد 

 چاپ می شود \کاراکتر  \\

 چاپ می شود "کاراکتر  ”\

\v 8 پایین می رود سطر 

\b 
کاراکتر قبل از خودش را حذف می 

 کند

\r  کلیدenter را مشخص می کند 

 کاراکتر ؟ چاپ می شود ?\

 کاراکتر : چاپ می شود :\
 

  کاراکتر   کاراکتر خط جدید و حل تمرین :\n       و یا کلمهendl   ) شود و به ازای  بعنوان کاراکتر خط جدید نامیده می)اِند اِل

 هر کدام یک خط پایین تر می رویم 

   : خروجی قطعه کد زیر چیست ؟ مثال 

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
     // this is C++ ; 
/* first codes in C++  */ ; 
      cout<<"\n\nc++programing"<<endl<< " \"computer\"\t\"book\"\t\n"<< 
endl ;        
   cin.get() ; 
 
} 
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مه چاپ می شود . سپس کل C++programingآمده است پس دو خط پایین می رویم . سپس عبارت  n\دوبار کاراکتر ابتدا 

endl  پس از آن چاپ می شود  "آمده است پس در خروجی خود  \"آمده است پس یک خط پایین می رویم . سپس کاراکتر.

بارت عکاراکتر فاصله ایجاد شود . سپس  8باعث می شود  t\چاپ می شود . کاراکتر  "و مجددا کاراکتر  Computerعبارت 

book  چاپ می شود و مجددا هشت کاراکتر فاصله ایجاد می شود . در نهایت یک کاراکتر\n ی رویم و داریم که یک خط پایین م

 خروجی به شکل زیر است .که باز باعث می شود یک خط پایین برویم  endlپس از آن کلمه 

 
 

 

 :  ++Cداده ها در اصلی انواع 

 بازه قابل قبول توضیحات نوع داده

bool ردنوع داده ای که فقط دو حالت دا True  و یاfalse 

char مثال   نوع داده ای برای ذخیره کاراکتر‘ a ‘   255تا  0و یا اعداد بین 

int 32767 تا 32767-از  نوع داده ای برای ذخیره اعداد صحیح 

double  رقم دقت اعشار  15تا  ذخیره اعداد اعشاری 

string کامپیوتر  "متن یا جمله مانند  ذخیره مقادیر رشته ای" 
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 : داده ها نحوه تعریف کردن 

 با استفاده از الگوی زیر یک متغیر در برنامه تعریف می شود 

 نام داده       نوع داده ; 

 ( تعریف کن intاز نوع عدد صحیح )  x: این دستور می گوید یک متغیر با نام   x  int   ; مثال :   

 د اما باید شرایط و قوانین زیر را داشته باشو می تواند ترکیبی از حروف )کوچک و بزرگ ( و اعداد باشد . نام داده دلخواه است 

  شناسه( نباشد . مثال نام داده( کلمه کلیدیint  نباشد.) کلمات کلیدی در انتهای فایل قابل مشاهده است( 

  با عدد شروع نشود . مثالx1  1نام درستی است اماx یست نام درستی ن 

  ، ! ، می توانیم استفاده کنیم . _و یا . نمیتوان استفاده کرد اما از عالمت  <>از عالمت های ؟ 

  کاراکتر است .  31طول مجاز برای نام داده 

   St_a1و         INTو      ab1 و      abcو      a_1نمونه های اسامی مجاز :   

 s?fgو                 1sdfو             forو         mainو          intنمونه های اسامی غیر مجاز :    

 مثال هایی از تعریف متغیر در برنامه :

#include<iostream> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 

  // this is C++ ; 
/* first codes in C++  */ ; 

   cout<<"\n\nc++programing"<<endl<< " \"computer\"\t\"book\"\t\n"<< endl 
; 
 
 int x; 
 double y ; 
 char ch; 
 bool t1; 
 string s; 
 
   cin.get() ; 
 
} 
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  برای نوعstring   باید سرفایل#include<string>  . در نتیجه شکل دستورات بصورت زیر می شودرا به برنامه اضافه کنیم : 

#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 //this is my program; 
  cout<<"\n\nc++programing"<<endl<< " \"computer\"\t\"book\"\t\n"<< 
endl ; 

 
 int x; 
 double y ; 
 char ch; 
 bool t1; 
 string s; 
 
   cin.get() ; 
 
} 

 

    از هم جدا می شوند : مانند             ,می توان از یک نوع داده چند نام ایجاد کرد که نام ها با عالمت;   x,y  int   این دستور

  yو  x( عدد صحیح تعریف کن به نامهای  intمتغیر از نوع ) 2می گوید 

 تعریف متغیر در برنامه و مقدار دادن به آنها 

داده شود در نتیجه آن داده به عنوان متغیر تلقی می شود زیرا در طول اجرای برنامه مقدار آن داده تغییر می کند اگر به داده ای مقدار 

غیر . پس به داده ای که که به صورت نرمال تعریف می شود ) مانند باال ( متغیر می گوییم . با استفاده از عملگر انتساب ) عالمت = ( به مت

 مقدار می دهیم :

int x,y; 

int x= 0,y=0 ;  این دستور می گوید دو متغیر با نامهای :x  وy  از نوع عدد صحیح تعریف کن . بهx  و به  0مقدارy  بده .  0مقدار 

 به این ترتیب به متغیرها مقدار اولیه می دهیم . 
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#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 //this is my program; 
 cout<<"\n\nc++programing"<<endl; 
 
 int x=0,x1=5,z,p; 
 double y=0.75 ; 
 char ch='a'; 
 bool t1=true,t2=false; 
 string s1="ali",s2="reza"; 
 
   cin.get() ; 
 
} 

  " "المت عحتما باید از  stringو برای مقدار دادن به نوع   ‘ ‘حتما باید از عالمت  charدقت کنید برای مقدار دادن به نوع 

 استفاده نمود . 

 

رای بو   nullمقدار   stringو  charمقدار صفر ، برای  doubleو  intاگر به متغیرها مقدار اولیه ندهیم بصورت خودکار برای **

bool  مقدارfalse  . در نظر گرفته می شود 

ا ت 0یک عدد بین   ’a‘می باشد یعنی می توان بجای مقدار دهی بصورت مثال  255تا  0بیتی است که بین  8یک عدد  charنوع  **

 این دستور در محیط کد نویسی صحیح است . کلمات  ;char ch=100به آن داد . برای مثال این دستور را در نظر بگیرید :  255

signed  وunsigned نگام دار و بدون عالمت می باشد که می توان این کلمات را با انواع داده ها در ه به ترتیب به معنای عالمت

  تعریف متغیر استفاده کرد . به جدول زیر دقت کنید . انواع بیشتری از داده ها به همراه بازه قابل قبول آورده شده است .

 

   ++Cانواع کلی داده های عددی  در 

 

 قبولبازه قابل  توضیحات نوع داده

bool فقط دو حالت : درست یا غلط True  یاfalse 

char 127 - 127- کاراکتر 

Unsigned char 255 - 0 کاراکتر بدون عالمت 
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Signed char 127 - 127- کاراکتر عالمت دار 

int 32767  - 32767- عدد صحیح 

Unsigned int 65535 - 0 عدد صحیح بدون عالمت 

Signed int  32767  - 32767- عالمت دارعدد صحیح 

byte 255 – 0 عدد صحیح  

short عدد صحیح  

long عدد صحیح  

Short int 32767  - 32767- عدد صحیح 

Long int میلیارد 20میلیارد تا  20از منفی  عدد صحیح 

float رقم دقت اعشار 7عدد اعشاری با  عدد اعشاری 

double رقم دقت اعشار 15عدد اعشاری با  عدد اعشاری 

Long double رقم دقت اعشار 19 عدد اعشاری 

 

 **** به صورت عملی انواع داده های عددی و مقدار دهی به آنها بررسی شود .

#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 bool t1=true; 
 char ch1=127; 
 unsigned char ch2='a'; 
 signed char ch3='1'; 
 int x; 
 signed int x1; 
 unsigned int x2; 
 byte y=50; 
 short y1; 
 long y2; 
 short int z; 
 long int z1; 
 float w1; 
 double w2; 
 long double w3; 
 
   cin.get() ; 
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} 

 

 

ج از آن توجه نمایید که هر نوع داده ای که تعریف می کنید بازه مورد قبول مخصوص به خود را دارد)با توجه به جدول ( و خار

 بازه نمی توان آن متغیر را مقدار دهی کرد . 

 تعریف ثابت در برنامه : 

ی شود . ماگر داده ای در طول برنامه تغییر نکند و همواره در طول اجرای برنامه ثابت باشد در نتیجه آن داده به عنوان ثابت تلقی 

و نمی  یک ثابت همواره در طول اجرای برنامه مقدار ثابت داردبرای تعریف کردن ثابت در برنامه از دو روش زیر استفاده می شود . 

 تغییر داد. توان مقدار آن را

   define#مقدار     نام ثابت            

  constمقدار   =   نام ثابت   نوع داده       ;    

 

 مثال : 

;  2 =  x   int   const  

#define    y   2   ; 
 از هم جدا می شوند    ,نکته مهم : میتوان بیشتر از یک ثابت تعریف کرد که هرکدام با عالمت 

  const int n=10,m=20; 
 مقدار نیستند  ثابت قابل تغییر است . این دو 20برابر  mو مقدار  10برابر  nتعریف می شود مقدار   mو  nدر کد باال دو ثابت با نامهای 

یه ( اول مقدار دادن به  متغیر پس از تعریف آن با عملگر انتساب : پس از تعریف کردن متغیر ) چه با مقدار اولیه و چه بدون مقدار

ده به متغیر مقدار جدید اعمال شبدیهی است که   میتوان با استفاده از الگوی زیر ) به وسیله عملگر = (  مقدار متغیر را تغییر داد .

 درون آن قرار میگیرد

 

 متغیر  مقدار جدید =  ;

 

 

 مثال : 

 

; int   x   
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x=10;    

  

 و یا    

 

;  5  =x   int   

 

;  x=10 
 

int x,y; 

x=y=5; 
 

 و نکات آن   >>coutچاپ متغیرها در خروجی با دستور ** 

 قرار بگیرد . >>coutجلوی  " "برای چاپ و نمایش مقدار متغیرها در خروجی کافیست فقط نام آنها بدون عالمت 

 متغیر در خروجی چاپ می شود .  مقدار: با اجرای این دستور   cout << x << y  ;مثال :     

 

   << cinمقدار دهی متغیرها از ورودی با دستور ** 

 : با اجرای این دستور برنامه منتظر می ماند تا یک مقدار از صفحه کلید وارد شود .    ; cin>> xمثال :   

 

int x; 

cin>>x ; 
 

  کلی : مثال 

#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
 // c++ programing ; 
  int x,y ; 
  bool t1=false; 
  char ch='a'; 
  double d= 3.5;  
  string s; 
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  // variables ; 
  cout<<"\n enter number 1: "; 
  cin>>x ; 
  cout<<endl<<"enter number 2: " ;  
  cin>>y ; 
  t1=true ; 
  d=10; 
  cout<<"\n enter text : " ; 
  cin>>s; 
  cout<<endl<< " number1 is : " << x; 
  cout<<endl<< " number2 is : " << y; 
  cout<<endl<< " text is : " << s; 
 
  cout<<"\n\t other variables are : " << t1 <<"\t"<<ch<< "\t"<<d; 
 
 
   cin.get() ; 
 
} 

 

 

 

ری خط به خط کدها را بررسی کنید تا متوجه شوید در هر خط چه دستوخروجی برنامه به شکل زیر است لطفا با دقت به آن نگاه کنید و 

 انجام شده است .
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 :   cinنکات تکمیلی درباره 

  خواندن کاراکتر از صفحه کلید : همانگونه که می دانید از دستورcin>>  ی شود مبرای گرفتن مقدار متغیر از صفحه کلید استفاده

 . مثال : 

int x ; 

cin >> x ; 

افت برای دری  cin.get()استفاده کرد . درواقع دستور  cin.get()از دستور  cin<<( میتوان بجای دستور  char)  برای نوع کاراکتری

 یک کاراکتر از صفحه کلید استفاده می شود . مثال : 

char ch ;                 char ch ; 

cin>>ch ;                ch=cin.get(); 

  خواندن رشته از صفحه کلید : اگر با  دستورcin>>  ضای یک متغیر رشته ای را مقدار دهی کنیم با رسیدن به اولین فاصله ) ف

 خاتمه می یابد . مثال :   << cinخالی ( دستور 

String s ; 

Cin>>s; 

  ++Cباعث می شود تا فقط کلمه اول  cinور را در ورودی وارد کردیم اما دست  " C++ programing "فرض کنید از صفحه کلید عبارت 

ذخیره   s ذخیره شود . زیرا به اولین کاراکتر فضای خالی که برسد دستور خاتمه می یابد . در نتیجه جمله کامل که وارد کردیم در  sدر 

 خواهد بود .  ++Cدر نهایت    sنمی شود و مقدار 

 استفاده می کنیم .   getline(cin,) ;از دستور  رشته هابرای ورود   cin<<برای حل این مشکل بجای دستور 

string s ; 

getline(cin,s); 

 مثال : به دستورات زیر دقت کنید و نتیجه برنامه را در خروجی بررسی نمایید . 

#include<iostream> 
#include<string> 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
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  string fname,lname,name; 
  cout<< "enter your firstname and lastname : " ; 
  cin>>fname>>lname; 
  cout<<" \nenter your firstname and lastname again  "; 
  getline(cin,name); 
  cout<<" \nyour firstname and lastname is : " << fname << "\t" <<lname; 
  cout<<" \nyour firstname and lastname is : " << name; 
 
cin.get() ; 
 
} 

 

  ++Cانواع عملگرها در 

  : ) عملگرهای محاسباتی ) ریاضی 

 جمع ریاضی اعداد جمع +

 تفریق ریاضی اعداد تفریق -

 ضرب ریاضی اعداد ضرب *

 تقسیم صحیح اعداد تقسیم صحیح  /

 تقسیم اعدادباقیمانده  د ) باقیمانده (مُ %

 یک واحد افزایشی پالس پالس ++

 یک واحد کاهشی ماینس ماینس --
 

 نکته ها :

 ُد ) باقیمانده تقسیم ( تفاوت دارد .     تقسیم صحیح با عالمت م 

6/4=1            6%4=2 

   اگر پیشوندی و یا پسوندی به کار بروند  معنا و مفهوم  متفاوتی دارند   --و    ++عملگرهای 

X = y ++ ;                     x = ++ y ; 

قرار  xدر  yابتدا مقدار   ++x=yقرار می گیرد . اما در دستور  xاضافه می شود سپس آن مقدار در  yابتدا یک واحد به   x=++yدر دستور 

 اضافه می شود .  yمی گیرد سپس یک واحد به 

 خروجی دستورات  زیر چیست؟مثال : 

#include<iostream> 



 
 

 C++ www.rahatbiamooz.irجزوه برنامه نویسی با زبان  

#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
  int x,y; 
  cin>>x; 
  cin>>y; 
  cout<<x+y<<endl; 
  cout<<x-y<<endl; 
  cout<<x*y<<endl; 
  cout<<x/y<<endl; 
  cout<<x%y<<endl; 
  cout<<x++<<endl; 
  cout<<--y<<endl; 
  y=x++; 
  cout<<y<<x<<endl; 
  y=++x; 
  cout<<y<<x<<endl; 
  cin.get() ; 
} 

 

 

هد . : برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را از ورودی دریافت کرده ، محیط و مساحت دایره را محاسبه کرده و نمایش د 2مثال   

#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
  Const double p=3.14 ; 
  int r; 
  double aria,prime; 
  cout << “\n enter the radius of circle : “ ; 
  cin>>r; 



 
 

 C++ www.rahatbiamooz.irجزوه برنامه نویسی با زبان  

  aria=p*r*r; 
  prime=2*r*p; 
  cout<<” \nprime =  ” << prime <<” \narea =  ”<<area; 
  cin.get() ; 
} 

نمایش  و: برنامه ای بنویسید که طول و عرض مستطیل  را از ورودی دریافت کرده ، محیط و مساحت مستطیل  را محاسبه کرده  3 مثال

 دهد . 

#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
  int x,y; 
  double aria,prime; 
  cout << “\n enter x : “ ; 
  cin>>x; 
  cout << “\n enter y : “ ; 
  cin>>y; 
  aria=x*y; 
  prime=2*(x+y); 
  cout<<” \nprime =  ” << prime <<” \narea =  ”<<area; 
  cin.get() ; 
} 

 . ** به همین صورت می توان محیط و مساحت مثلث ، مربع و سایر اشکال هندسی را محاسبه کرد 

 

 

  :  )(  بارت عاین عملگر برای اولویت بندی عبارت ها استفاده می شود . درواقع با پرانتز مشخص می شود که کدام عملگر پرانتز

 زودتر باید انجام شود .

 مثال :  

Y=4*2/(3+1)+(6+(7-2)) ; 

 

  : عملگرهای رابطه ای 
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 آیا بزرگتر است ؟ بزرگتر <

 یا مساوی است ؟ آیا بزرگتر بزرگتر یا مساوی =<

 آیا کوچکتر است ؟ کوچکتر >

 کوچکتر یا مساوی =>
آیا کوچکتر یا مساوی است 

 ؟

 آیا برابر است ؟ برابری ==

 آیا نابرابر است ؟ نابرابری  =!
 

 نکته ها :

  جواب عبارتی که عملگر رابطه ای در آن است همواره یاtrue  است و یاfalse 

  در یک عبارتی که عملگر رابطه ای وجود دارد همیشه یک سوال با کلمه آیا مطرح می شود که پاسخ آن یاtrue   است و یاfalse 

این سوال یا  پاسخاست ؟    yبزرگتر یا مساوی با  xمعنای این دستور این است : آیا    ; x>=yمثال این دستور را در نظر بگیرید :  .

true  است و یاfalse 

 ( تفاوت دارد .  )عملگر انتساب ) = ( با عملگ == (  ر  برابری x=y ;       این دستور می گویدy  را درx   )    وبریز  ( x==y ;   اما

        ( برابر است ؟   yبا    xاین دستور می گوید آیا 

 مثال : 

#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
  bool t=true; 
  int x,y; 
  cin>>x; 
  cin>>y; 
  t=(x==y); 
  cout<< t << endl; 
  t=(x!=y); 
  cout<< t << endl; 
  t=(x>y); 
  cout<< t << endl; 
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  t=(x<=y); 
  cout<< t << endl; 
  x=y; 
  cout<< x << y <<  endl; 
 
  cin.get() ; 
 
} 

که  t متغیربدهیم .در نتیجه خروجی دستورات باال به شکل زیر است . با دقت بررسی کنید .  5و  4در ورودی مقدار  yو  xفرض کنید به 

 .  1معادل عدد  trueمعادل عدد صفر است و  false. در خروجی  falseباشد و یا  trueاست یا می تواند  Booleanاز نوع 

 

 

 

  : جدول زیر شکل عملگرهای مرکب و کاربرد آن آورده شده است مطابقعملگرهای مرکب 

 معادل دستور دستور شکل عملگر

+= X += 2 ; X = x +2 ; 
-= X -= 2 ; X = x -2 ; 
*= X *= 2 ; X = x *2 ; 
/= X /= 2 ; X = x /2 ; 
%= X %= 2 ; X = x %2 ; 
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 مثال : 

#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
  int x; 
  cin>>x; 
  x+=2; 
  cout<<x<<endl; 
  x-=2; 
  cout<<x<<endl; 
  x*=2; 
  cout<<x<<endl; 
  x/=2; 
  cout<<x<<endl; 
  x%=2; 
  cout<<x<<endl; 
 
  cin.get() ; 
 
} 

ه معادل را دوبرابر کن  ک xیعنی اینکه  x*=2است . یا    ; x=x+2دو واحد اضافه کن  که معادل دستور  xیعنی اینکه به  x+=2درواقع 

 است.  ; x=x*2دستور 

  : عملگرهای منطقی 

 ! نقیض

 && (  andوُ ) 

 || (  orیا ) 

 

 مثال : 

#include<iostream> 
#include<string> 
 



 
 

 C++ www.rahatbiamooz.irجزوه برنامه نویسی با زبان  

using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
     bool x,y,m,p,q; 
     x=false; 
     y=true; 
     m= x && y ; 
     p= x || y ; 
     q = !x ; 

  cout<< m << endl<<p 
  cout<< endl << q << endl; 
 
  cin.get() ; 
 
} 

 

رست است که دبین دو عبارت قرار می گیرد و زمانی  &&تبدیل می کند . عملگر  trueرا به  falseو  falseرا به  trueعملگر !  مقدار 

ست : آیا که در باال آمده است دقت کنید . مفهوم این دستور این ا   ; m= x && yهر دو عبارت درست باشند . برای مثال به دستور 

 mدر  falseذخیره می شود . در غیر اینصورت مقدار  m در trueاست ؟ اگر هردو درست باشد مقدار نهایی  trueهردو   yو  xمقدار 

 ذخیره می شود . 

 

ه در ک   ; m= x || yبین دو عبارت قرار می گیرد و زمانی درست است که هر دو عبارت درست باشند . برای مثال به دستور  ||عملگر 

کی از آنها درست است ؟ اگر فقط ی trueو یا هردو    yو یا مقدار   xباال آمده است دقت کنید . مفهوم این دستور این است : آیا مقدار 

 . ذخیره می شود mدر  falseذخیره می شود . در غیر اینصورت مقدار  mدر  trueباشد و یا هر دو درست باشند . مقدار نهایی 

 

 

 :  2مثال 

#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
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  bool t=true; 
  int x,y; 
  cin>>x; 
  cin>>y; 
  t=(x==y) && (x>y); 
  cout<< t << endl; 
  t=(x!=y) || (x<y); 
  cout<< t << endl; 
  cout<< !t << endl; 
 
  cin.get() ; 
 
} 

عبارت  مفهوم ایندقت کنید .   ; t=(x==y) && (x>y) آمده است . مثال به دستور   ||و  &&در دستورات باال نیز بین دو عبارت عملگر 

دستور هیچگاه  است ؟ هر دو باید درست باشند تا نتیجه نهایی درست باشد اما در این yبزرگتر از  xبرابر است ؟ آیا  yبا  xاین است که آیا 

   ; t=(x!=y) || (x<y)ذخیره می شود . اما اگر دستور   tدر متغیر  falseهر دو شرط همزمان نمی تواند درست باشد در نتیجه مقدار 

ادرست ناما اگر هر دو عبارت ذخیره شود .  tشود و در  trueرا در نظر بگیرید فقط کافیست یکی از شرط ها درست باشد تا نتیجه نهایی 

 می شود .  falseباشد نتیجه نهایی نیز 

 

  عملگرهای بیتی : این عملگرها فقط روی نوعint  و نوعchar  . کار می کنند 

 AND وَ &

 OR یا |

 XOR یای انحصاری ^

 NOT نقیض ~

 R-shift شیفت به راست >>

 L-shift شیفت به چپ <<
 

ر مبنای د: این عملگرها برروی بیت ها کار می کنند . در نتیجه ابتدا اعداد یا کاراکترها به کدهای دودویی تبدیل می شوند سپس  1نکته 

 (  در انتهای فصل جدول کدهای اسکی قابل مشاهده است عملگر برروی آنها عمل می کند )  2

 متفاوت است .  ||با عملگر   | همچنین عملگرتفاوت دارد ،  &&با عملگر    &: عملگر   2نکته 

 مثال : 

int x=0 , y=1 ;  
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x & y ; 

x|y ;  

x >>2 ;  

ورت زیر می است . حال اگر بیت به بیت عملگر را اعمال کنیم بص  001برابر  2در مبنای  1و عدد     000برابر   2در مبنای  0پاسخ :  عدد 

 شود 

        0  0   0 

&     0  0  1 

  

       0  0   0      

 یا همان صفر می شود .   x & y   000پس نتیجه دستور 

        0  0   0 

|     0  0  1 

  

       0  0   1      

 

 یا همان یک می شود .  001مقدار    x | yپس نتیجه دستور  

 متفاوت است .  ||با عملگر  |تفاوت دارد . همچنین عملگر  &&با عملگر  &باز هم توجه نمایید که عملگر 

 برای کسب مهارت بیشتر در استفاده از عملگرهای منطقی و بیتی به درس مدارهای منطقی مراجعه کنید . 

 

   انجام می  2:  این عملگر پس از یک عبارت قرار میگیرد تا درستی آن را ارزیابی کند . در صورت درست بودن عبارت   ؟عملگر

 انجام می شود  بصورت زیر : 3شود و در صورت نادرست بودن عبارت 

   1؟ عبارت   2:  عبارت   3عبارت 

 مثال :  

int x,y ; 

x=5 ;  

y= x>5 ? x*2 : x*5 ;  



 
 

 C++ www.rahatbiamooz.irجزوه برنامه نویسی با زبان  

ود شانجام می  x*2بیشتر است ؟ . اگر پاسخ مثبت باشد دستور  5از  xاست . سپس در دستور بعدی بررسی می شود که آیا  x=5در اینجا 

 انجام می شود .  x*5در غیر اینصورت 

 (   در تعریف متغیر و مقداردهی به آنها از این عملگر استفاده می شود . همچنین برای انجام چند عمل د,عملگر کاما : ) ر یک

 دستور از کاما استفاده می کنیم 

 مثال : 

int x,y ; 

y=(x=2,x*4/2); 

 را محاسبه کن .  x*4/2قرار بده و سپس عبارت  2را برابر  xدر این مثال مفهوم این است که 

   در گرداند  محتوای آن آدرس را بر می* آدرس یک متغیر در حافظه را برمی گرداند و عملگر  &و * : عملگر  &عملگر (

 بخش اشاره گرها مفصل توضیح داده شده است ( .

 مثال : 

Int x=5 ; 

P = &x; 

*p=10; 

 ) همان است  p محتوای جایی که آدرس آن در یعنی اینکه   *=10p; قرار بده . دستور   p را در  x آدرسیعنی اینکه  p=&xدستور 

x  قرار بده . در واقع  10( را برابرx  یح داده ایم . قرار بده . برای توضیحات و تمرینات بیشتر در بخش اشاره گرها مفصل توض 10را برابر 

  عملگرsizeof  . این عملگر طول یک متغیر یا نوع داده را بر حسب بایت برمی گرداند : 

int x,y,m; 

x=sizeof y ;  

m=sizeof (float ) ; 

cout << x << m ;  

تغیر مطول    ; m=sizeof(float)می ریزد. همچنین در دستور  xاست را درون   intکه از نوع   yطول متغیر    x=sizeof yدستور 

float   درونm  . قرار می گیرد 

 

 



 
 

 C++ www.rahatbiamooz.irجزوه برنامه نویسی با زبان  

 

 تقدم کلی عملگرها  :   

 

)( 

 
! ~  ++  --  sizeof 

 
/  *   % 

 
+  - 
 

<<    >> 
 

<   <=    >   >= 
 

==   != 
 
& 

 
^ 

 
| 

 
&& 
 
|| 
 
? 

 
=   +=   -=   *=   /=   %= 

 
, 

 
 

 

رانتز مطابق جدول باال هرگاه در عبارتی عملگرهای مختلفی بکار برود ابتدا عملگری اجرا می شود که اولویت و تقدم باالتری دارد . پ

 دارای باالترین اولویت و تقدم است . 
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 دشعملیات را انجام دهند تبدیل انواع انجام خواهد اگر دو نوع مختلف با هم بخواهند یک تبدیل ضمنی داده ها به یکدیگر : 

 

 قوانین تبدیل ضمنی داده ها 

 یعنی  یک   trueو مقدار  یعنی صفر   falseمقدار   boolدر نوع  (1

 تبدیل می شود  intبه  نوع    charنوع   (2

 تبدیل می شود  floatبه  نوع    intنوع   (3

 تبدیل می شود   doubleبه  نوع   floatنوع  (4

 

Bool  :   false=0    ,     true=1 

Char int float double  

 

 

  0همان  falseو    1همان  trueبه طور ضمنی به عدد صفر یا یک تبدیل می شود . یعنی   Booleanهمانگونه که مالحظه می کنید نوع 

 255ا ت 0بیتی است . در نتیجه می توان به هر کاراکتر یک عدد بین  8همانگونه که قبال نیز بیان شد یک عدد  charاست . همچنین نوع 

ولی به طور ضمنی می تواند به نوع عددی تبدیل شود . برای آشنایی بیشتر با اعداد معادل کاراکترها جد cahrاختصاص داد . پس نوع 

 دول کدهای معادل هرکاراکتر را بصورت جداگانه نشان می دهد . این جدول در انتهای اینداریم با نام جدول کدهای اَسکی . این ج

 فایل آورده شده است .

 مثال : 

#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
 
     char ch=’a’ ; 
     int i=1 ; 
     float f=0.75 ; 
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     double d=2.258 ; 
     result = (ch/i) + (f*d) + (f+i);      

  cout<<result<<endl; 

  cin.get() ; 
 
} 

تبدیل  intبه  charدقت کنید . مطابق قوانین تبدیل انواع در جدول باال ابتدا نوع       ;result = (ch/i) + (f*d) + (f+i)به دستور  

می   (ch/i)است ( تبدیل می شود . پس   65را دارد به معادل عددی خود )مطابق جدول کدهای اَسکی  ’a‘که مقدار   chمی شود پس 

پس داریم تبدیل می شود و سپس ضرب آنها انجام می شود  doubleبه  float( نوع  f*dاست . در عبارت ) 65( که نتیجه  65/1شود ) 

ست اکه عدد صحیح  iتبدیل می شود مثال مقدار  floatبه  int( ابتدا نوع  f+i)در عبارت .  1.6935( که می شود   2.258 * 0.75) 

ال ح.  1.75( که می شود  1.0+0.75می شود )   (f+i)می شود . حال عبارت  1.0مقدار آن برابر  floatبه  iاست ، با تبدیل  1برابر 

جمع می   1.75 و   1.6935بدست آمده یعنی  doubleاست با دو عدد   65.00تبدیل می شود و برابر  doubleکه به  65هر سه عدد 

 ده کنید بدست می آید . میتوانید دستورات باال را در برنامه وارد کرده و اجر کنید و نتیجه خروجی را مشاه 68.4435 شود و عدد نهایی 

 :   2مثال 

#include<iostream> 
#include<string> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
  // c++ programing ; 
  bool t=true; 
  char ch='a'; 
  int x=1; 
  int z; 
  double y; 
  //program ; 
  t= ( x==1 ) && ( x>1 ) ; 
  cout << t << endl; 
  t= ( x==1 ) + ( x>1 ) ; 
  cout << t << endl; 
  x= ( x==1 ) + ( x>1 ) ; 
  cout << x << endl; 
  cout<< t+ch+x << endl; 
  z=t; 
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  cout<<z<<endl; 
  y=z; 
  cout<<y<<endl; 
  cin.get() ; 
} 
 
 

 نکته های دستورات باال این است : 

   ; ) 1) && ( x> 1t= ( x==    پس چون باتوجه به مقدار  .است  &&دو عبارت منطقی که عملگر بین آنهاx  ست ا 1که برابر

 می شود .  0یا مقدار  falseبرابر  tبرمی گرداند . پس  falseنادرست می شود پس کل عبارت نتیجه   (x>1)شرط 

t= ( x==1 ) + ( x>1 ) ;   در این دستور بین دو عبارت منطقی که هرکدام نتیجهtrue   وfalse فته دارند عملگر + بکار ر

 . 0معادل  falseاست و   1معادل  t=true+false    .trueاست یعنی درواقع این عبارت اینگونه می شود :   

 

 

در  .  =0t  ||1 پس داریم .  است ||وقتی بین دو مقدار بولین عالمت جمع استفاده شود معادل عملگر .   =1t+0  ;در نتیجه 

 می شود .   1 برابر  tنتیجه مقدار 

x= ( x==1 ) + ( x>1 ) ;  در این دستورx یک عدد صحیح است که میخواهد از جمع دو عبارت منطقی مقدار بگیرد . بدیهی 

    ; x=1+0. پس عبارت اینگونه می شود :   0و  1برمی گردانند یا همان  falseو  trueاست که عبارت های منطقی به ترتیب مقدار 

 می شود .  x=1. حال جمع دو عدد صحیح را داریم پس 

cout<< t+ch+x << endl;  . در این دستور سه نوع داده مختلف می خواهند با هم جمع شوندt  یک بولین است پس تبدیل می

ت . پس نیز یک عدد صحیح اس xیک کاراکتر است و تبدیل می شود به معادل عددی خود و  ch.  1یا  0شود به معادل عددی خود یعنی 

 ی شود . در این مثال جمع سه عدد صحیح در خروجی نمایش داده م

z=t; 
  cout<<z<<endl; 
  y=z; 
  cout<<y<<endl; 
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رار می ق yدر  1 یا 0یعنی  tمعادل عددی مقدار دهی شود  tاست پس وقتی می خواهد با یک متغیر بولین با نام  intاز نوع  zمتغیر 

ل می به عدد اعشاری معادل تبدی zمقداردهی شود ابتدا  zاست پس وقتی می خواهد با  doubleیک متغیر از نوع  yگیرد .همچنین 

 قرار میگیرد   yشود و سپس در 

تر آشنا می بدیهی است که با حل تمرینات بیشتر مخصوصا در محیط برنامه و بصورت عملی با انواع تبدیل انواع داده ها به یکدیگر بیش

 شوید . 

 

 :  فصلسواالت مهم این 

 بخش پذیر است یا نه ؟  bبر   aاز ورودی دریافت کرده و مشخص کند را   bو  aبرنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح  (1

 عددی را از ورودی دریافت کرده نشان دهد عدد زوج است یا فرد .برنامه ای بنویسید که  (2

  خروجی قطعه کد زیر چیست ؟ 

x=8,y=10,m=6; 

k=x/4*y/2*m; 

k=x/y++ + y/--m; 

y=x*2<m+4?4*m:8m; 

 

 

  را وارد کنیم خروجی کدام است ؟   5-و     3-در برنامه روبرو اگر از ورودی مقدار 

void main() 

{ 

  int x,y;   

  cin>>x>>y;   

  cout<<x%y;  

  cout<< --x%y; 

  cout<<x++%y; 

  cout<<x-y; 

} 
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  عدد از ورودی دریافت کرده عدد بزرگتر را در خروجی نمایش دهد .  3برنامه ای بنویسید که 

  ال درصد به حقوق هرکدام اضافه شود در طول یک س 10. اگر دو کارمند داریم که هرکدام در ماه دو میلیون تومان حقوق دارند

 این دو کارمند از شرکت خود مجموعا چقدر دریافت خواهند کرد ؟

 

 1 فصلکه بر  تکرار کنید . تا زمانی دوبارهرا  فصل اگر بر آموزشها ، دستورات و نکات آنها مسلط نشده اید این***  پیام مدرس : 

 ید ببینید (و جدول کدهای اسکی را می توان ++C) در انتهای فایل کلمات شناسه در  های بعدی نروید . فصلتسلط کافی ندارید به سراغ 

 1پایان فصل 

 

 ++Cلمات شناسه در ک
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 جدول کدهای اسکی

2مبنای  کد  8مبنای   16مبنای    کاراکتر معادل  

 فاصله 20 040 0000 0010 32

33 0010 0001 041 21 ! 

34 0010 0010 042 22 “ 

35 0010 0011 043 23 # 

36 0010 0100 044 24 $ 

37 0010 0101 045 25 % 

38 0010 0110 046 26 & 

39 0010 0111 047 27 ‘ 

40 0010 1000 050 28 ( 

41 0010 1001 051 29 ) 

42 0010 1010 052 2A * 

43 0010 1011 053 2B + 

44 0010 1100 054 2C , 

45 0010 1101 055 2D – 

46 0010 1110 056 2E . 

47 0010 1111 057 2F / 

48 0011 0000 060 30 0 

49 0011 0001 061 31 1 

50 0011 0010 062 32 2 

51 0011 0011 063 33 3 

52 0011 0100 064 34 4 

53 0011 0101 065 35 5 

54 0011 0110 066 36 6 

55 0011 0111 067 37 7 

56 0011 1000 070 38 8 

57 0011 1001 071 39 9 
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58 0011 1010 072 3A : 

59 0011 1011 073 3B ; 

60 0011 1100 074 3C < 

61 0011 1101 075 3D = 

62 0011 1110 076 3E > 

63 0011 1111 077 3F ? 

64 0100 0000 100 40 @ 

65 0100 0001 101 41 A 

66 0100 0010 102 42 B 

67 0100 0011 103 43 C 

68 0100 0100 104 44 D 

69 0100 0101 105 45 E 

70 0100 0110 106 46 F 

71 0100 0111 107 47 G 

72 0100 1000 110 48 H 

73 0100 1001 111 49 I 

74 0100 1010 112 4A J 

75 0100 1011 113 4B K 

76 0100 1100 114 4C L 

77 0100 1101 115 4D M 

78 0100 1110 116 4E N 

79 0100 1111 117 4F O 

80 0101 0000 120 50 P 

81 0101 0001 121 51 Q 

82 0101 0010 122 52 R 

83 0101 0011 123 53 S 

84 0101 0100 124 54 T 

85 0101 0101 125 55 U 
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86 0101 0110 126 56 V 

87 0101 0111 127 57 W 

88 0101 1000 130 58 X 

89 0101 1001 131 59 Y 

90 0101 1010 132 5A Z 

91 0101 1011 133 5B [ 

92 0101 1100 134 5C  

93 0101 1101 135 5D ] 

94 0101 1110 136 5E ^ 

95 0101 1111 137 5F _ 

96 0110 0000 140 60 ` 

97 0110 0001 141 61 a 

98 0110 0010 142 62 b 

99 0110 0011 143 63 c 

100 0110 0100 144 64 d 

101 0110 0101 145 65 e 

102 0110 0110 146 66 f 

103 0110 0111 147 67 g 

104 0110 1000 150 68 h 

105 0110 1001 151 69 i 

106 0110 1010 152 6A j 

107 0110 1011 153 6B k 

108 0110 1100 154 6C l 

109 0110 1101 155 6D m 

110 0110 1110 156 6E n 

111 0110 1111 157 6F o 

112 0111 0000 160 70 p 

113 0111 0001 161 71 q 
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114 0111 0010 162 72 r 

115 0111 0011 163 73 s 

116 0111 0100 164 74 t 

117 0111 0101 165 75 u 

118 0111 0110 166 76 v 

119 0111 0111 167 77 w 

120 0111 1000 170 78 x 

121 0111 1001 171 79 y 

122 0111 1010 172 7A z 

123 0111 1011 173 7B { 

124 0111 1100 174 7C | 

125 0111 1101 175 7D } 

126 0111 1110 176 7E ~ 

 

 

 

 

 


