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 هقسهِ 1-1

ي ث٠ ضقش٠ سحطيط زض آٝضيٖ ٠ً حبٝي ايٖ سب ًشبث ذٞـ آٗسيس! ٗب ذئي ؾرز سالـ ًطزٟ ++Cث٠ 

اؾز  يظثبٛ ++Cانٞال ظثبٙ  اَالػبر ٗليسي ثٞزٟ ٝ ؾطُطٕ ًٜٜسٟ ٛيع ثبقس ٝ ق٘ب ضا ٝازاض ث٠ يبزُيطي ًٜس.

ط ٜٗبؾت ياكطاز ظ يٚ ًشبة ثطايا ٖ سبيا ًطزٟ يٜطٝ ؾؼياظ ا ،ؿبٙ ثب سؼطث٠ ١ؿشٜسي٠ً اًظط ٗربَجبٙ آٙ ثطٛب٠ٗ ٛٞ

   ثبقس:

 ب كبهس سؼطث٠ ١ؿشٜس.يثٞزٟ  ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ سؼطث٠ يزاضا يب حس٠ً س ياكطاز 

 سا ًٜٜس.يٚ ظثبٙ ديٛؿجز ث٠ ا يوشطيْ ١ؿشٜس سب زضى ػ٘يثٞزٟ ٝ ٗب ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ سؼطث٠ ي٠ً زاضا ياكطاز 

ٛٞيؿي  ٛٞيؿي ١٘بٜٛس ثطٛب٠ٗ ١بي ثطٛب٠ٗ ٛو٠ُ هٞر ايٚ ًشبة ٝيٞح ٝ سطسيت ذبل ثيبٙ اٛٞاع سٌٜيي 

ٛٞيؿي ضا ثرٞثي يبز ٛرٞا١س ُطكز ِٗط آ٠ٌٛ  ٛٞيؿي، ثطٛب٠ٗ ( اؾز. ١يچ ثطٛبOOP٠ُٗطا ) قيٝ  يبكش٠، ؾبذز

ايٖ ٠ً ثُٞض ٝايح ٝ ذئي ؾطضاؾز ث٠ ٗٞيٞػبر ٛعزيي  اظ اثشسا زض ٗؿيط نحيح هطاض ثِيطز. ٗب ؾؼي ًطزٟ

ٚ ًشبة يزض ا ٛس.قٞ ١بي كطاٝاٛي اؾز ٠ً زض يبزُيطي ثؿيبض ٗٞطط ٝاهغ ٗي قٞيٖ. ايٚ ًشبة حبٝي ٗظبّ
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ًشبة ١٘طاٟ  CD يٚ ًشبة ثط ضٝيقسٟ زض ا يٗؼطك١بي  س٘بٕ ثطٛب٠ٗ آٝضزٟ قسٟ اؾز.١ب  س٘بٕ ثطٛب٠ٗ يذطٝػ

 ٞسط ٝ ظثبٙيًبٗذ يؿيٛٞ ثطٛب٠ٗ ،ٞسط١بيٚ ًبٗذيبزيٖ ثٜيزض اضسجبٌ ثب ٗلب١ ١بي اٝٓي٠ كهْ ثبقٜس. يٗٞػٞز ٗ

  اؾز. ++C ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ

ز١ٜس آقٜبيي زاضٛس. ثب اؾشلبزٟ اظ ايٚ ًشبة ثب  ي ٠ً ًبٗذيٞسط١ب اٛؼبٕ ٗيػٕ٘ٞ ٗطزٕ زض ٗٞضز اػ٘بٓ

ز١ٜس ٝ ًبٗذيٞسط اٛؼبٕ ايٚ  اي زض يي ٗٞيٞع ذبل اٛؼبٕ ٗي زؾشٞضاسي آقٜب ذٞا١يس قس ٠ً اػ٘بّ ٝيػٟ

بٕ اكعاض )زؾشٞضاسي ٠ً ثهٞضر ًس ٛٞقش٠ قسٟ ٝ ًبٗذيٞسط آٙ زؾشٞضار ضا اٛؼ زؾشٞضار ضا ثطػ٢سٟ زاضز. ٛطٕ

بز ياكعاض  )ؿبٓجب اظ آٙ ثؼٜٞاٙ ؾرز ًٜس ًٜس( ًبٗذيٞسط ضا ًٜشطّ ٗي ُيطي ٗي زازٟ ٝ زض ٗٞضز آ٢ٛب سه٘يٖ

 ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ انّٞ يًشبة ث٠ ٗؼطكٚ يزض ا اكعاض اؾز. يٌي اظ اثعاض١بي هسضسٜ٘س زض سٞؾؼ٠ ٛطٕ ++C قٞز(. يٗ

ANSIبالر ٗشحسٟ ثط اؾبؼ ياؾشبٛساضز قسٟ زض ا ++Cزض ظثبٙ 
1
ISO يٝ اؾشبٛساضز ػ٢بٛ  

 ٖ.يدطزاظ يٗ 2

١ب ٗطسجبً زض حبّ اكعايف  اؾشلبزٟ اظ ًبٗذيٞسط١ب ٗؿشٔعٕ ؾؼي ٝ ًٞقف ظيبزي اؾز. زض ػهطي ٠ً ١عي٠ٜ 

ٓت سٞػ٠ ثبقس. سٞاٛس ػب اكعاض ٠ً ثؿطػز زض حبّ سٞؾؼ٠ اؾز ٗي اكعاض ٝ ٛطٕ اؾز ًب١ف ١عي٠ٜ ؾرز

١بي آ٢ٛب ثبٓؾ ثط  ُطكشٜس ٝ ١عي٠ٜ ١ب ضا زض ثط ٗي ظيبزي اظ اَبم ؾبّ ديف كًبي 30 يآ 25ًبٗذيٞسط١بيي ٠ً 

قس، اٗطٝظٟ ثط ضٝي يي ؾُح سطاق٠ ؾئيٌٞٛي ٠ً ث٠ اٛساظٟ يي ٛبذٚ زؾز اؾز ٝ كوٍ  ١ب زالض ٗي ٗئيٞٙ

سطيٚ كٔعار ٗٞػٞز ثط ضٝي ظٗيٚ اؾز ٝ ػ٘ٞٗبً  اٛس. ؾئيٌٞٙ يٌي اظ كطاٝاٙ چٜس زالض هي٘ز زاضز ػب ُطكش٠

ثبقس. سٌٜٞٓٞغي سطاق٠ ؾئيٌٞٛي ثبػض ؾبذش٠ قسٙ ًبٗذيٞسط١بي ٗوطٝٙ  اػعاي سطًيجي ٗبؾ٠ يب قٚ ٗيػعء 

ًٜٜس، ٠ً  ٗئيٞٙ ًبٗذيٞسط ٗٞػٞز زض ؾطسبؾط ػ٢بٙ اظ ايٚ سٌٜٞٓٞغي اؾشلبزٟ ٗي 200ث٠ نطك٠ قسٟ ٝ ثيف اظ 

 ثبقٜس. ٝ اٗٞض ضٝظٗطٟ ٗي ي، زٝٓشنٜؼشي١بي سؼبضي،  ٗٞضز اؾشلبزٟ ػ٘ٞٗي زض ظٗي٠ٜ

بكش٠ ي ؾبذز يؿيٛٞ ثٜبٕ ثطٛب٠ٗ يضٝق يطيبزُيؿبٙ قطٝع ث٠ يٛٞ اظ ثطٛب٠ٗ يبضيبٙ ُصقش٠، ثؿيزض َّٞ ؾبٓ

 ُطا  قي ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ ٚ ٗجحض ػبٓتيبكش٠ ٝ ١٘چٜي ؾبذز ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ ٚ ًشبة ث٠ آٗٞظـيزضا ًطزٛس.

(Object-Oriented) ٗس ئً ُطا قي ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ ٖ؟يدطزاظ يچطا ث٠ آٗٞظـ ١ط زٝ ضٝـ ٗ ٖ.يدطزاظ ي

زض ي٘ٚ ُٗبٓؼ٠  س ًطز.يؼبز ٝ ثب آ٢ٛب ًبض ذٞا١يا يٗشؼسز ١بي قيٚ ًشبة يزض ا ز٠١ ثؼس اؾز. يؿيٛٞ ثطٛب٠ٗ

بكش٠ ي ؾبذز يؿيٛٞ ثطٛب١٠ٗبي  يياظ س١ٌٜب  قيٚ يؼبز ايس قس ٠ً زض ايٗشٞػ٠ ذٞا١١ب  قي يؾبذشبض زاذٔ

بكش٠ نٞضر ي ؾبذز ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ ٚ حبٓز ثبيزض ث٢شط١ب  قي يُٜٗو يٚ زؾشٌبضي١٘چٜ اؾشلبزٟ قسٟ اؾز.

 طز.يُ يٗ
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 ماهپيَتر چيعت؟ 2-1

١ب ٝ حشي  ١بي ُٜٗوي ثب ؾطػز ٗئيٞٙ ُيطي اي اؾز ٠ً سٞاٛبيي اٛؼبٕ ٗحبؾجبر ٝ سه٘يٖ ًبٗذيٞسط ٝؾي٠ٔ

سٞاٜٛس نس١ب  قرهي ٗي زاضز. ثطاي ٗظبّ اٗطٝظٟ ثيكشط ًبٗذيٞسط١بيضا سط اظ يي اٛؿبٙ  ١ب ثطاثط ؾطيغ ثئيٞٙ

ٗئيٞٙ زؾشٞض زض ١ط طبٛي٠ اٛؼبٕ ز١ٜس. يي ٗبقيٚ حؿبة ثبيؿشي س٘بٕ ػ٘ط ًبض ًٜس سب ثشٞاٛس ١٘بٙ ػسز 

ٗحبؾج٠ قسٟ سٞؾٍ يي ًبٗذيٞسط قرهي ضا ٠ً زض ػطو يي طبٛي٠ اٛؼبٕ زازٟ ث٠ زؾز ثيبٝضز. اٗطٝظٟ ؾٞدط 

نس١ب ١عاض ٛلط ثب اؾشلبزٟ اظ ٗبقيٚ طبٛي٠ ضا زاضٛس زض حبٓي٠ٌ  ًبٗذيٞسط١ب سٞاٛبيي اٛؼبٕ نس١ب ثئيٞٙ زؾشٞض زض ١ط

١ب زؾشٞض زض  سٞاٜٛس اٛؼبٕ ز١ٜس. ًبٗذيٞسط١بيي ٠ً سٞاٛبيي اٛؼبٕ سطئيٞٙ حؿبة ايٚ ػْ٘ ضا زض َّٞ يي ؾبّ ٗي

حز ًٜشطّ ١ب ضا س ثبقٜس. ًبٗذيٞسط١ب دطزاظـ زازٟ ١بي سحويوبسي ٗٞضز اؾشلبزٟ ٗي ١ط طبٛي٠ زاضٛس زض آظٗبيكِبٟ

١ب سٞؾٍ اقربني ثٜبٕ  ز١ٜس ٝ ايٚ ثطٛب٠ٗ قٞٛس، اٛؼبٕ ٗي ١بي ًبٗذيٞسطي ٛبٗيسٟ ٗي سؼسازي اظ زؾشٞضار ٠ً ثطٛب٠ٗ

 قٞٛس. ٛٞقش٠ ٗي ٛٞيؽ ثطٛب٠ٗ

١ب، حبكظ٠ ٝ ٝاحس١بي دطزاظـ، ٠ً  اٛٞاع ٗشلبٝسي اظ هُؼبر ١٘بٜٛس نلح٠ ًٔيس، نلح٠ ٛ٘بيف، زيؿي

ي ٠ً ثشٞاٜٛس ئ١بي ًبٗذيٞسط قٞٛس. ثطٛب٠ٗ قٜبذش٠ ٗي اكعاض ؾرزز١ٜس ثٜبٕ  ْ ٗييي ؾيؿشٖ ًبٗذيٞسطي ضا سكٌي

١بي اذيط  اكعاضي زض ؾبّ ١بي ؾرز قٞٛس. ١عي٠ٜ قٜبذش٠ ٗي اكعاض ٛطٕثط ضٝي يي ًبٗذيٞسط اػطا قٞٛس ثٜبٕ 

لب٠ٛ ٝٓي ٗشأؾ ،اٛس ًب١ف يبكش٠ ٝ ًبٗذيٞسط١بي قرهي ثؼٜٞاٙ يي اثعاض ٜٗبؾت زض زؾشطؼ هطاض ُطكش٠

ًٜٜس  سطي اضائ٠ ٗي ١بي ًبضثطزي هٞيشط ٝ ديچيسٟ ٛٞيؿبٙ ثطٛب٠ٗ اكعاض اكعايف يبكش٠ ٝ ثطٛب٠ٗ ١بي سٞؾؼ٠ ٛطٕ ١عي٠ٜ

اكعاض ضا ث٢جٞز ثركٜس. زض ايٚ ًشبة ؾؼي قسٟ اؾز سب ثشٞاٛيس  ثسٝٙ اي٠ٌٜ هبزض ثبقٜس سٌٜٞٓٞغي سٞؾؼ٠ ٛطٕ

١بي  اكعاض اظ َطين ث٠ ًبضُيطي ضٝـ ١بي ٛطٕ ١عي٠ٜاكعاض ضا ثب اؾشلبزٟ اظ ًب١ف  ١بي سٞؾؼ٠ ٛطٕ ضٝـ

 ي، َطاحُطا قي ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ ،قيثط  يٗجش١ٜبي  (، ثطٛبtop-down٠ٗيبكش٠ اظ ثبال ث٠ دبييٚ ) ٛٞيؿي ؾبذز ثطٛب٠ٗ

 كطا ثِيطيس. ُطا  قي

 ظازهاًسّي ماهپيَتر 3-1

 اظ: قٞز ٠ً ػجبضسٜس ٗي ١بي كيعيٌي، ١ط ًبٗذيٞسط ث٠ قف هؿ٘ز ُٜٗوي سوؿيٖ نطكٜظط اظ سلبٝر
 (:Input unitٍاحس ٍرٍزي ) -1

ثطاي ثسؾز آٝضزٙ اَالػبر )زازٟ ٝ ثطٛب٠ٗ ًبٗذيٞسطي( اظ َطين اٛٞاع  "ٝاحس زضيبكز"ايٚ هؿ٘ز 

ثبقس. ثيكشط  ٝؾبيْ ٝضٝزي ٝ هطاض زازٙ ايٚ اَالػبر زض زؾشطؼ ؾبيط ٝاحس١ب ثطاي دطزاظـ اَالػبر ٗي

قٞٛس. زض آيٜسٟ ٌٗ٘ٚ اؾز حؼٖ ظيبزي اظ  ًٔيس ٝ ٗبٝؼ زضيبكز ٗي اَالػبر ٝضٝزي اظ َطين نلح٠

 اَالػبر ثلطٕ ٝيسئٞي زضيبكز قٞٛس.
 (:Output unitٍاحس ذرٍجي ) -2
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ضا ثطػ٢سٟ زاضز. ايٚ ٝاحس اَالػبر دطزاظـ قسٟ سٞؾٍ ًبٗذيٞسط ضا زضيبكز  "حْ٘"ايٚ هؿ٘ز ٝظيل٠ 

ض ذبضع اظ ًبٗذيٞسط ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُيطز. ثيكشط اَالػبر ًٜس سب ز ًطزٟ ٝ ث٠ اٛٞاع ٝؾبيْ ذطٝػي ٜٗشوْ ٗي

قٞٛس يب اظ اَالػبر ذطٝػي ثطاي ًٜشطّ  ذطٝػي ثط ضٝي نلحبر ٛ٘بيف ٝ چبح ثط ضٝي ًبؿص ٜٗشوْ ٗي

 قٞز. ١ب اؾشلبزٟ ٗي ؾبيط زؾشِبٟ
 (:Memory unitٍاحس حافظِ ) -3

زؾشطؾي ٝ ظطكيز ٛؿجشبً ثباليي اؾز.  قٞز ٝ زاضاي ؾطػز ًبٗذيٞسط ٗحؿٞة ٗي "اٛجبض"ايٚ هؿ٘ز 

سٞاٛس  قٞٛس. ١٘چٜيٚ ٝاحس حبكظ٠ ٗي اَالػبر ٝاضز قسٟ اظ ٝاحس ٝضٝزي زض ايٚ هؿ٘ز ٢ِٛساضي ٗي

اَالػبر دطزاظـ قسٟ ضا زض ذٞز ٢ِٛساضي ًٜس، سب ظٗبٛي٠ٌ اَالػبر ثشٞاٜٛس ثط ضٝي زؾشِبٟ ذطٝػي )ث٠ 

 قٞز.  اؿٔت ث٠ ػٜٞاٙ حبكظ٠ يب حبكظ٠ اٝٓي٠ ٛبٗيسٟ ٗيٝؾي٠ٔ ٝاحس ذطٝػي( هطاض ُيطٛس. ٝاحس حبكظ٠ 
 (:ALUٍاحس هحاظثِ ٍ هٌطق ) -4

ًبٗذيٞسط اؾز. ايٚ ثرف ٗؿئٞٓيز اٛؼبٕ اػ٘بّ ٗحبؾجبسي ١٘بٜٛس ػ٘غ،  "ٝاحس ؾبذز"ايٚ هؿ٘ز 

ثبقس. ثُٞض ٗظبّ ث٠  ُيطي ٗي ١بي سه٘يٖ سلطين، يطة ٝ سوؿيٖ ضا ثطػ٢سٟ زاضز. ١٘چٜيٚ قبْٗ ٌٗبٛيعٕ

ز١س ٠ً ٗحشٞيبر زٝ ٗحْ ٗشلبٝر اظ حبكظ٠ ضا ثب١ٖ ٗوبيؿ٠ ًطزٟ ٝ سؼييٚ ًٜس ٠ً  ًبٗذيٞسط ايٚ اٌٗبٙ ضا ٗي

 آيب ثطاثطٛس يب ذيط.
 (:CPUٍاحس پرزازغ هرمسي ) -5

ًبٗذيٞسط اؾز. ايٚ هؿ٘ز ٝظيل٠ ١٘ب١َٜ ًطزٙ ًبٗذيٞسط ٝ ٗؿئٞٓيز  "اػطائي"ايٚ هؿ٘ز ٝاحس 

ًٜس ٠ً  ث٠ ٝاحس ٝضٝزي اػالٙ ٗي ١CPUب ضا ثطػ٢سٟ زاضز.  سٞؾٍ ؾبيط هؿ٘زٛظبضر ثط ٛحٟٞ اٛؼبٕ ػ٘ٔيبر 

ًٜس زض چ٠ ظٗبٛي اَالػبر  اػالٙ ٗي ALUثبيؿشي اَالػبر ث٠ ٝاحس حبكظ٠ ٝاضز قسٟ ٝ ث٠  زض چ٠ ظٗبٛي ٗي

ظ٠ ث٠ ًٜس ٠ً زض چ٠ ظٗبٛي اَالػبر اظ حبك اظ حبكظ٠ ثطزاقش٠ ٝ ثٌبض ُطكش٠ قٞٛس ٝ ث٠ ٝاحس ذطٝػي اػالٙ ٗي

 ٝاحس ذطٝػي ٗكرم قسٟ اضؾبّ قٞٛس.
 ظازي حاًَيِ: ٍاحس شذيرُ -6

١ب سب  ١ب يب زازٟ ثبقس. ثطٛب٠ٗ ًبٗذيٞسط اؾز ٠ً زاضاي َّٞ ػ٘ط ظيبز ٝ ظطكيز ثبال ٗي "اٛجبض"ايٚ هؿ٘ز 

طكش٠ ُسٞاٜٛس ثسضؾشي ثٌبض  ١ب( شذيطٟ ٛكٞٛس، ٛ٘ي ؾبظي طبٛٞي٠ )١٘بٜٛس زيؿي ظٗبٛي٠ٌ ثط ضٝي ٝؾبيْ شذيطٟ

سٞاٜٛس ٗٞضز  ؾبظي طبٛٞي٠ ثسكؼبر ظيبز ٛؿجز ث٠ حبكظ٠ ٗي قٞٛس. اَالػبر هطاض ُطكش٠ ثط ضٝي ٝاحس شذيطٟ

 ؾبظي طبٛٞي٠ ٛؿجز ث٠ حبكظ٠ اٝٓي٠ ثؿيبض ً٘شط اؾز. زؾشيبثي هطاض ُيطٛس. ١عي٠ٜ ٝؾبيْ شذيطٟ

 تناهل ظيعتن ػاهل 4-1

يل٠ ضا زض ١ط ظٗبٙ اٛؼبٕ ز١ٜس ايٜحبٓز زض سٞاٛؿشٜس يي ػْ٘ يب يي ٝظ ظٗبٛي ًبٗذيٞسط١ب كوٍ ٗي

( ٗؼطٝف اؾز. ًبٗذيٞسط single user batch processing) ًبضثطٟ اي سي زؾش٠ًبٗذيٞسط١ب ث٠ ػٜٞاٙ دطزاظـ 

١ب ًبضثطاٙ ٗؼ٘ٞالً ًبض١بيي ٠ً  زض ١ط ظٗبٙ سٞاٛبيي اػطاي يي ثطٛب٠ٗ زض ظٗبٙ دطزاظـ ضا زاضز. زض ايٚ ؾيؿشٖ
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ًطزٛس. ًبضثطاٙ اؿٔت  زازٛس ٝ ث٠ ًبٗذيٞسط ٗطًعي اضائ٠ ٗي ١ٜس ثط ضٝي ًبضر دبٛچ هطاض ٗيذٞاؾشٜس اٛؼبٕ ز ٗي

اكعاض١بي ؾيؿشٖ ٠ً ٗؼطٝف ث٠ ؾيؿشٖ ػبْٗ ١ؿشٜس ث٠ ٜٗظٞض  قس. ٛطٕ ١ب ٝ حشي ضٝظ١ب ٜٗشظط ػٞاة ٗي ؾبػز

ٛشوبٓي ثيٚ ٝظبيق ٗح٠ٓٞ ١بي ػبْٗ هسي٘ي، ٗسيطيز ا اؾشلبزٟ آؾبٛشط اظ ًبٗذيٞسط١ب سٞؾؼ٠ ديسا ًطزٛس. ؾيؿشٖ

١بي سي ًبضثطٟ زض اؾشلبزٟ اظ ٜٗبثغ  زازٛس. ١ِٜبٗي ٠ً ًبٗذيٞسط١ب هٞيشط ٝ ًبضاسط قسٛس، ؾيؿشٖ ضا اٛؼبٕ ٗي

ؾيؿشٖ زيِط ًبضايي هبثْ هجٞٓي ٛساقشٜس. ثطاي ٗظبّ، ثبيؿشي سؼساز ٗشٜٞػي اظ ٝظبيق ثب اؾشلبزٟ اظ اقشطاى 

قٞز.  ٛبٗيسٟ ٗي Multiprogrammingٞسط ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُيطز ٠ً ثٜبٕ ٜٗبثغ ثطاي اؾشلبزٟ ث٢ي٠ٜ اظ ًبٗذي

Multiprogramming ز١س )ايٚ هبثٔيز ثب  چٜسيٚ ػ٘ٔيبر ضا ثهٞضر ١٘عٗبٙ زض يي ًبٗذيٞسط اٛؼبٕ ٗي

 قٞز(. ًبٗذيٞسط ثب اؾشلبزٟ اظ اقشطاى ٜٗبثغ زض ٗيبٙ اٛٞاع ٝظبيق ث٠ ٛيع قٜبذش٠ ٗي Multiprocessingػٜٞاٙ 

١ب زض اٛشظبض ثبهي  ١بي ػبْٗ، ثبيؿشي ًبضثطاٙ ؾبػز ز١س. اٗب ١ٜٞظ ١ٖ زض ايٚ ؾيؿشٖ كؼبٓيز ذٞز ازا٠ٗ ٗي

 ٗبٛسٛس. ٗي

 اقشطاى ظٗبٛي ١بي ػبْٗ ١ب ديف ُبٕ سٞؾؼ٠ ؾيؿشٖ چٜسيٚ ُطٟٝ اظ نٜبيغ ٝ زاٛكِبٟ 1960 ز٠١زض 

(Timesharing قسٛس. اقشطاى ظٗبٛي يي حبٓز ذبل اظ )Multiprogramming ثبقس، ٠ً زض آٙ  ٗي

ثبقس ث٠ ًبٗذيٞسط زؾشطؾي زاقشٜس.  ًبضثطاٙ اظ َطين يي سطٗيٜبّ ٠ً ٛٞػبً يي نلح٠ ًٔيس ٝ نلح٠ ٛ٘بيف ٗي

ًٜس ٌٗ٘ٚ اؾز يي زٝػيٚ يب حشي  زض ٠ٛٞ٘ٛ ٝاهؼي ًبٗذيٞسطي ٠ً اظ ؾيؿشٖ اقشطاى ظٗبٛي اؾشلبزٟ ٗي

١بي ١٘عٗبٙ  سٞاٛس ث٠ زضذٞاؾز ٜس. ًبٗذيٞسط ٛ٘ينس١ب ًبضثط ثهٞضر ٗكشطى اظ ًبٗذيٞسط اؾشلبزٟ ًٜ

ًبضثطاٙ ٝاًٜف ٛكبٙ ز١س. زض ايٜحبٓز ًبٗذيٞسط يي هؿ٘ز اظ ًبض يي ًبضثط ضا اٛؼبٕ زازٟ ٝ ؾذؽ ؾطٝيؽ 

ز١س ٝ ٌٗ٘ٚ اؾز ث٠ چٜسيٚ ًبضثط  ز١س. ًبٗذيٞسط ايٚ ػْ٘ ضا ثؿيبض ؾطيغ اٛؼبٕ ٗي ضا ث٠ ًبضثط ثؼسي اٛشوبّ ٗي

قٞٛس.  ١ب ثهٞضر ١٘عٗبٙ اػطا ٗي ًٜٜس ٠ً ثطٛب٠ٗ يؽ اضائ٠ ًٜس. زض ايٜحبٓز ًبضثطاٙ ُ٘بٙ ٗيزض ١ط طبٛي٠ ؾطٝ

 قٞز. ٗعيز اقشطاى ظٗبٛي ايٚ اؾز ٠ً ث٠ زضذٞاؾز ًبضثط ؾطيؼبً ٝاًٜف ٛكبٙ زازٟ ٗي

 ّا گيرًسُ ّا/ ظرٍيط هحاظثات ؼرصي، هحاظثات تَزيغ ؼسُ ٍ ظرٍيط زٌّسُ 5-1
(، ٛ٘بز ٗحبؾجبر قرهي ثٞزٛس. ًبٗذيٞسط١ب ث٠ سسضيغ اضظاٙ Appleي ادْ )، ًبٗذيٞسط١ب1977زض ؾبّ 

 1981قسٛس سب ٗطزٕ آ٢ٛب ضا ذطيساضي ًطزٟ ٝ زض ًبض١بي قرهي يب سؼبضي ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ز١ٜس. زض ؾبّ 

ضا ث٠ ثبظاض ٗؼطكي  ٠ًIBM ثعضُشطيٚ كطٝقٜسٟ ًبٗذيٞسط زض ػ٢بٙ اؾز، ًبٗذيٞسط١بي قرهي  IBMقطًز 

ثؿطػز ٗحبؾجبر قرهي زض سؼبضر، نٜبيغ ٝ ٗطاًع زٝٓشي ٝاضز قس. اٗب ايٚ ًبٗذيٞسط١ب ١ٜٞظ ١ٖ ثلطٕ  ًطز.

زازٛس ٝ ؾذؽ ٛشبيغ ضا  ًطزٛس. ًبضثطاٙ ًبض١بي ذٞز ضا ثط ضٝي ؾيؿشٖ ذٞز اٛؼبٕ ٗي ٝاحس١بي ٜٗلطز ػْ٘ ٗي

يٚ ؾيؿشٖ ث٠ يٌسيِط قج٠ٌ ُصاقشٜس. ثب اسهبّ چٜس ًطزٛس ٝ آٛطا ث٠ اقشطاى ٗي ثط ضٝي زيؿي ٜٗشوْ ٗي

ثبقٜس. ايٚ كطآيٜس ؾجت ١سايز ثؿٞي  ( اظ ايٚ ٛٞع ؾبظٗبٛس١ي ٗي١LANبي ٗحٔي ) سكٌيْ زازٟ قس. قج٠ٌ

ٗحبؾجبر سٞظيغ قسٟ زض ؾبظٗبٛس١ي ٗحبؾجبسي ُطزيس. ًبٗذيٞسط١بي قرهي ثوسض ًبكي هسضر ديسا ًطزٟ 
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اٛؼبٕ زازٟ ٝ ٝظبيق اضسجبَي ٝ ػجٞض اَالػبر  سٞاٛؿشٜس ٗحبؾجبر ػساُب٠ٛ چٜسيٚ ًبضثط ضا ثٞزٛس ٠ً ٗي

 ثهٞضر آٌشطٝٛيٌي ضا كطا١ٖ ٛ٘بيٜس.

اٗطٝظٟ ًبٗذيٞسط١بي قرهي ٛؿجز ث٠ ًبٗذيٞسط١بي ز٠١ هجْ چٜسيٚ ٗئيٞٙ ثطاثط، هسضر ثيكشط ديسا 

يبض ظيبزي قٞٛس، سٞاٛبيي ثؿ ( ٛبٗيسٟ ٗيWorkstation) ايؿشِبٟ ًبضي ١بي هسضسٜ٘س ضٝٗيعي ٠ً اٛس. ٗبقيٚ ًطزٟ

 زض اضائ٠ ؾطٝيؽ ث٠ ًبضثطاٙ ثب ٛيبظ١بي ٗشلبٝر زاضٛس.

( هطاض Server) ز١ٜسٟ ؾطٝيؽاَالػبسي ٠ً حبٓز اقشطاًي زاضٛس زض ًبٗذيٞسط١بي قج٠ٌ ٗٞؾٕٞ ث٠ 

ًٜٜس ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز سٞؾٍ  ١ب ضا زض ذٞز ٢ِٛساضي ٗي ُيطٛس. ايٚ ًبٗذيٞسط١ب اَالػبر ٝ ثطٛب٠ٗ ٗي

اٛس ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُيطٛس، اظ ايٜطٝ ػجبضر  ( ٠ً زض ؾطسبؾط ػ٢بٙ سٞظيغ قسClientsٟ) ١ب ُيطٛسٟ ضٝيؽؼ

١بي  ث٠ ػٜٞاٙ ظثبٙ ++١C  ٝCبي  ظثبٙ ( ٝاضز نح٠ٜ ُطزيس.Server/Client) ُيطٛسٟ ز١ٜسٟ/ؾطٝيؽ ؾطٝيؽ

قسٟ اكعاض ؾيؿشٖ ػبْٗ ثطاي ًبٗذيٞسط١بي قج٠ٌ ٝ ًبضثطز١بي سٞظيغ  ٛٞيؿي، ثطاي ٛٞقشٚ ٛطٕ ثطٛب٠ٗ

Server/Client ٟ١بي ػبْٗ دطَطكساض ١٘بٜٛس  اٛس، اٗطٝظٟ ؾيؿشٖ اٛشربة قسUNIX ،Linux ،Solaris ،

MacOs ،Windows 2000  ٝWindows XP ١بي كطاٝاٛي ١ؿشٜس ٠ً زض ٗٞضز آ٢ٛب نحجز  زاضاي هبثٔيز

 ًطز.ذٞا١يٖ 
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ثٞز. دطٝكؿٞض  MITآشحهيْ زاٛكِبٟ  ظ زاٛكؼٞيبٙ كبضؽا H.M.Deitel، دٞضكؿٞض 1960زض اٝاذط ز٠١ 

Deitel  ٟثط ضٝي دطٝغMac
٠ًARPA ؾجت ديسايف  MITزاٛكِبٟ  1

ٗيعثبٙ  ARPAقسٟ ًبضًطزٟ اؾز.  2
ثٞزٛس ٝ زض آٙ ث٠  Illinoisزض زاٛكِبٟ  ARPAاي اظ دسيس آٝضٛسُبٙ  ًٜلطاٛؿي قس ٠ً ٗي٢٘بٛبٙ آٙ ٗؼ٘ٞػ٠

دطزاذش٠ قس. زض ايٚ ًٜلطاٛؽ َطح قج٠ٌ ًطزٙ، ًبٗذيٞسط١بي انٔي ثحض ٝ ثطضؾي ٗجبحض ٗرشٔق 

ُٗطح ُطزيس. ًبٗذيٞسط١بي ٗشهْ قسٟ ثب ذٌُٞ اضسجبَي ثب ؾطػز  ١ARPAبي ؾ٢يٖ زض دطٝغٟ  زاٛكِبٟ
ثيز زض ١ط طبٛي٠ اؾز(، زض آٙ ظٗبٙ ثيكشط ٗطزٕ )ًؿبٛي  1024ٗؼبزّ،  kbps 1ًطزٛس ) ًبض ٗي kbps 56ً٘شط 

ثيز زض ١ط طبٛي٠ ث٠ ًبٗذيٞسط١ب ٗشهْ  110ؾشطؾي زاقشٜس( اظ َطين ذٌُٞ سٔلٚ ثب ؾطػز ٠ً ث٠ قج٠ٌ ز
سـييط ٛبٕ  ARPAnetث٠  ARPAقسٛس. زض ايٚ ًٜلطاٛؽ زض ٗٞضز ٗجبحض ُٞٛبُٞٛي نحجز قس ٝ ؾطاٛؼبٕ  ٗي

 زاز ٠ً دسض ثعضٍ ايٜشطٛز اؾز.

اٌٗبٙ  ARPAnetطزٛس. اُط چ٠ ١بي ُٞٛبُٞٛي ًبض ً ١بي ٗرشٔق ثط ضٝي َطح اٝٓي٠ ث٠ ضٝـ ُطٟٝ
سطيٚ ٗعيز آٙ ث٢جٞز هبثٔيز ثطاي  زاز، اٗب انٔي سحوين ث٠ ٗحووبٙ ذٞز ضا ثط ضٝي ًبٗذيٞسط١بي قج٠ٌ ٗي
قٞز. ايٚ هبثٔيز اٗطٝظٟ ٛيع زض  قٜبذش٠ ٗي (e.mial)اضسجبٌ آؾبٙ ٝ ؾطيغ ثٞز ٠ً اٗطٝظٟ ثٜبٕ دؿز آٌشطٝٛيٌي 
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قٞز.  ١ب ٛلط زض ؾطسبؾط ػ٢بٙ ثٌبض ُطكش٠ ٗي ٝ اٛشوبّ كبيْ زض ٗيبٙ ٗئيٞٙايٜشطٛز زض ظٗي٠ٜ دؿز آٌشطٝٛيٌي 
قج٠ٌ َطاحي قس٣ زض آٙ ظٗبٙ كبهس يي ًٜشطّ ٗطًعي ثٞز. ث٠ ايٚ زٓيْ ٠ً اُط ثركي اظ قج٠ٌ اظ ٗساض 

 ١بي اَالػبسي اظ َطين ٗؿيط١بي ١بي قج٠ٌ ١ٜٞظ ١ٖ هبزض ث٠ اضؾبّ ٝ زضيبكز ثؿش٠ قس، ٗبثوي ثرف ذبضع ٗي
 ػبيِعيٚ ثٞزٛس.

 TCPاٗطٝظٟ ثٜبٕ             ARPAnet)ٗؼ٘ٞػ٠ هٞاٛيٚ( ثطهطاضي اضسجبٌ ثط ضٝي قج٠ٌ  دطٝسٌْ

(Transmission Control Protocol) ١ب ثب زهز ٝ ث٠  قٞز ٠ً ديـبٕ قٞز. ايٚ دطٝسٌْ ؾجت ٗي قٜبذش٠ ٗي

ٗٞػت  ARPAnetٗوبثْ، قج٠ٌ ١بي  زضؾشي اظ ؾٞي كطؾشٜسٟ ث٠ ُيطٛسٟ اضؾبّ قٞٛس. ثطاي سكريم ثرف

سحون  "١ب اي اظ قج٠ٌ قج٠ٌ"قس ٠ً ثسٛجبّ آٙ ٝاهؼيز  IP (Internet Protocol)سٞؾؼ٠ دطٝسٌْ ايٜشطٛز يب 

 قٞز. قٜبذش٠ ٗي ١TCP/IPب ثؼٜٞاٙ  اي اظ ايٚ دطٝسٌْ ديسا ًطز ٝ ٗؼ٘بضي ػبضي زض ايٜشطٛز قس. ٗؼ٘ٞػ٠

ز١س سب ٗؿشٜسار ٗجشٜي ثط ٗٞٓشي  اٙ ًبٗذيٞسط اٌٗبٙ ٗي( ث٠ ًبضثطWorld Wide Web) ٝة ُؿشطزٟ ػ٢بٛي

ٗسيب ضا يبكش٠ ٝ ث٠ آ٢ٛب ِٛبٟ ًٜٜس )ٗؿشٜساسي ٗشكٌْ اظ ٗشٚ، ُطاكيي، اٛي٘يكٚ، نٞر يب ٝيسئٞ(. زض ؾبّ 

اي( قطٝع ث٠  )ؾبظٗبٙ اضٝدب زض ظٗي٠ٜ سحويوبر ١ؿش٠ CERNاظ ُطٟٝ  Tim Berners-Lee، دٞضكؿٞض 1989

١ب زض ٗؿشٜسار ٗشٜي ًطز. ايٌٜبض  ض ظٗي٠ٜ ث٠ اقشطاى ُصاضي اَالػبر اظ َطين كٞم ٓيٜيسٞؾؼ٠ سٌٜٞٓٞغي، ز

آٛطا  Berners-Leeنٞضر ُطكز )اؾشبٛساضزي ثطاي سجبزّ اَالػبر(، ٠ً  SGMLثط ٗجٜبي ظثبٙ ػسيسي ثٜبٕ 

(HyperText Markup Language) HTML
الػبسي ١بي اضسجبَي ثطاي ؾيؿشٖ اَ دطٝسٌْ Leeٛبٗيس. آجش٠  1

اظ  WWWٛبٕ ثطز. اٗطٝظٟ ايٜشطٛز ٝ  World Wide Webكٞم ٗشٚ ػسيس ذٞز ٛٞقز ٠ً اٝ اظ آٙ ثؼٜٞاٙ 

١بي ًبٗذيٞسطي ضٝي يي  اٛس. زض ُصقش٠، ثيكشط ثطٛب٠ٗ ١بي انٔي ٝ يطٝضي زض ظٛسُي اٛؿب٢ٛب قسٟ ثرف

١بي  ْ ٛجٞزٛس(. اٗطٝظٟ ثطٛب٠ٗآٗسٛس )ًبٗذيٞسط١بي ٠ً ث٠ ًبٗذيٞسط زيِطي ٗشه ؾيؿشٖ ٜٗلطز ث٠ اػطا زض ٗي

 .١ب ًبٗذيٞسط ٛٞقش٠ قٞٛس سٞاٜٛس ثطاي ثطهطاضي اضسجبٌ ٗبثيٚ ٗئيٞٙ ًبٗذيٞسطي ٗي

 زتاى هاؼيي، زتاى اظوثلي ٍ زتاى ظطح تاال 7-1

ٛٞيؿي ثٜٞيؿس. سؼسازي اظ ايٚ  ١بي ثطٛب٠ٗ سٞاٛس زض اٛٞاع ٗشلبٝسي اظ ظثبٙ ٛٞيؽ زؾشٞضار ذٞز ضا ٗي ثطٛب٠ٗ

قٞٛس ٝ سؼساز زيِطي ٛيبظ ث٠ سطػ٠٘ زاضٛس سب هبثْ ك٢ٖ ثطاي  ب ث٠ نٞضر ٗؿشويٖ سٞؾٍ ًبٗذيٞسط زضى ٗي١ ظثبٙ

سٞاٙ آ٢ٛب ضا ث٠ ؾ٠ زؾش٠ سوؿيٖ  ثبقٜس، ٠ً ٗي ًبٗذيٞسط قٞٛس. اٗطٝظٟ نس١ب ظثبٙ ًبٗذيٞسطي ٗٞضز اؾشلبزٟ ٗي

 ًطز:
 (Machine Languagesزتاى هاؼيي ) -1

 (Assembly Languagesزتاى اظوثلي ) -2

                                                           
 گذاري فوق هتن سبان نشانو -  
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 (High-Level Languagesّاي ظطح تاال ) زتاى -3

كوٍ ظثبٙ ٗبقيٚ ذٞز ضا زضى ًٜس. ظثبٙ ٗبقيٚ، ظثبٙ شاسي ٝ  شويٖسٞاٛس ثُٞض ٗؿ ١ط ًبٗذيٞسطي ٗي

قٞز. ظثبٙ ٗبقيٚ  اكعاض ًبٗذيٞسط سؼطيق ٗي ثبقس ٝ ث٠ ١ِٜبٕ َطاحي ؾرز ٜٗحهط ثلطز يي ًبٗذيٞسط ٗي

ضا ٠ً زض اضسجبٌ ثب ذٞز  نٔيقٞز ٠ً ًبٗذيٞسط ػ٘ٔيبر ا اي اظ اػساز اؾز ٝ ٗٞػت ٗي ػ٘ٞٗبً قبْٗ ضقش٠

ثبقس )ظثبٙ ٗبقيٚ يي زؾشِبٟ كوٍ ثط  اٛساظي اػطا ٛ٘بيس. ظثبٙ ٗبقيٚ، ٝاثؿش٠ ث٠ ٗبقيٚ ٗي اؾز زض١ط ثبض ضاٟ

ض ٗكٌْ اؾز. ثطاي قٞز(. زضى ظثبٙ ٗبقيٚ ثطاي اٛؿبٙ َبهز كطؾب ٝ ثؿيب ضٝي ١٘بٙ ٛٞع اظ ٗبقيٚ اػطا ٗي

سٞاٛيس ث٠ ظثبٙ ٗبقيٚ ٠ً زض هؿ٘ز ظيط آٝضزٟ قسٟ سٞػ٠ ًٜيس، ايٚ ثطٛب٠ٗ ايبك٠ ًبض ضا ثط ٗجٜبي حوٞم  ٗظبّ ٗي

 ًٜس. شذيطٟ ٗي grosspayٗحبؾج٠ ٝ ٛشيؼ٠ ثسؾز آٗسٟ ضا زض 

+1300042774 

+1400593419 

+1200274027 

ٛٞيؿي ظثبٙ ٗبقيٚ ثطاي ثؿيبضي اظ  ٜس، ٗكرم قس ثطٛب٠ٗظٗبٛي٠ٌ ًبٗذيٞسط١ب ٗٞضز اؾشلبزٟ ػٕ٘ٞ هطاض ُطكش

اي اظ اػساز ٠ً ًبٗذيٞسط ثشٞاٛس  آٝض اؾز. زض ػٞو، ثٌبض ثطزٙ ضقش٠ ٛٞيؿبٙ ذؿش٠ ًٜٜسٟ ٝ ٗالٓز ثطٛب٠ٗ

ٛٞيؿبٙ اظ ػجبضار ًٞسبٟ قسٟ ظثبٙ اِٛٔيؿي ثطاي ك٢٘بٛسٙ ػ٘ٔيبر  ثهٞضر ٗؿشويٖ آٛطا زضى ًٜس، ثطٛب٠ٗ

يٞسط اؾشلبزٟ ًطزٛس. ايٚ ػجبضار ٗرلق قسٟ قجي٠ ظثبٙ اِٛٔيؿي، ٗجٜبي ظثبٙ اؾ٘جٔي ١ؿشٜس. اثشسايي ث٠ ًبٗذ

اي  ًٜٜس. هُؼ٠ ثطٛب٠ٗ ثبقٜس ٠ً ظثبٙ اؾ٘جٔي ضا ثعثبٙ ٗبقيٚ سطػ٠٘ ٗي ١بي ٗشطػٖ ثٜبٕ اؾ٘جٔط ٗك٢ٞض ٗي ثطٛب٠ٗ

اؾشلبزٟ اظ ظثبٙ اؾ٘جٔي ٠ً ٛؿجز  ز١س ٜٗش٢ي ثب ٠ً زض هؿ٘ز دبييٚ آٝضزٟ قسٟ ١٘بٙ ػ٘ٔيبر ثبال ضا اٛؼبٕ ٗي

 ث٠ ظثبٙ ٗبقيٚ اظ ٝيٞح )هبثْ ك٢ٖ( ثيكشطي ثطذٞضزاض اؾز.

LOAD BASEPAY 

ADD OVERPAY 

STORE GROSSPAY 

اُط چ٠ ايٚ ًس ثطاي اٛؿبٙ اظ ٝيٞح ثيكشطي ثطذٞضزاض اؾز اٗب ثطاي ًبٗذيٞسط سب ظٗبٛي ٠ً ث٠ ظثبٙ ٗبقيٚ 

ٛٞيؿي قس اٗب ١ٜٞظ ١ٖ ٗؿشٔعٕ زؾشٞضار  ي ثبػض اكعايف ؾطػز ثطٛب٠ٗسطػ٠٘ ٛكٞز ٗؼٜي ٛساضز. ظثبٙ اؾ٘جٔ

١بي ؾُح ثبال سٞؾؼ٠ ديسا  ٛٞيؿي ظثبٙ كطاٝاٛي ثطاي اٛؼبٕ يي ػْ٘ ؾبزٟ ثٞز. ثطاي اكعايف ؾطػز ثطٛب٠ٗ

٠ ١بي ٗشطػٖ ً سطي ضا اٛؼبٕ ز١ٜس. ثطٛب٠ٗ سٞاٜٛس ٝظبيق ٝ اػ٘بّ ٝؾيغ ًطزٛس. ٠ً ثب اؾشلبزٟ اظ يي ػجبضر ٗي

١بي ؾُح ثبال  قٞٛس. ظثبٙ ١بي ؾُح ثبال ث٠ ظثبٙ ٗبقيٚ ضا ثطػ٢سٟ زاضٛس ًبٗذبئط ٛبٗيسٟ ٗي ٝظيل٠ سجسيْ ظثبٙ

ز١ٜس ٠ً زؾشٞضار ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا سوطيجبً ٗبٜٛس ظثبٙ اِٛٔيؿي ٝ ػ٘ٔيبر  ٛٞيؽ ٗي ايٚ اٌٗبٙ ضا ث٠ ثطٛب٠ٗ

 ضيبيي ضا ث٠ نٞضر ضٝظٗطٟ ثٜٞيؿس.

grossPay = basePay + overTimePay 
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١بي ٗبقيٚ يب اؾ٘جٔي اظ ٗحجٞثيز ثيكشطي زض ٛعز  ١بي ؾُح ثبال ٛؿجز ث٠ ظثبٙ ٝايح اؾز ٠ً ظثبٙ

١بي ؾُح ثبال  ثبقس ٝ اظ ػ٠ٔ٘ ظثبٙ ٛٞيؿبٙ ثطذٞضزاضٛس. ٝيػٝاّ ثيؿيي ث٠ نٞضر ٝؾيغ ٗٞضز اؾشلبزٟ ٗي ثطٛب٠ٗ

سٞاٛس ٝهز ظيبزي اظ ًبٗذيٞسط ضا ثِيطز.  ٙ ٗبقيٚ ٗيآيس. ػْ٘ ًبٗذبيْ ًطزٙ ظثبٙ ؾُح ثبال ث٠ ظثب ث٠ ق٘بض ٗي

١بي ؾُح ثبال ضا ثسٝٙ  ١بي ظثبٙ سٞاٜٛس ث٠ نٞضر ٗؿشويٖ ثطٛب٠ٗ ( سٞؾؼ٠ يبكش٠ ٗي١Interpreterبي ٗلؿط ) ثطٛب٠ٗ

ْ٘ سط ػ ١بي ًبٗذبئط آ١ؿش٠ ١بي ٗلؿط ٛؿجز ث٠ ثطٛب٠ٗ ٛيبظ ث٠ ًبٗذبيْ ث٠ ظثبٙ ٗبقيٚ سجسيْ ًٜٜس. اُط چ٠ ثطٛب٠ٗ

ًٜٜس ثسٝٙ اي٠ٌٜ سأذيط١بي شاسي اظ ػْ٘ ًبٗذبيْ ضا زض  ١بي ٗلؿط كٞضاً قطٝع ث٠ كؼبٓيز ٗي ًٜٜس، اٗب ثطٛب٠ٗ ٗي

 ذٞز زاقش٠ ثبقٜس. 

  ++C  ٍC تاريرچِ 8-1

ٜٗكؼت قسٟ  ١BCPL  ٝBبي  ، ثٜبٕيهجٔ ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ اؾز ٠ً اظ زٝ ظثبٙ Cبكش٠ ظثبٙ يسٞؾؼ٠  ++Cظثبٙ 

١بي  ؿشٖيؾ اكعاض ٛطٕٛٞقشٚ  يثطا يثؼٜٞاٙ ظثبٛ Martin Richardsسٞؾٍ  1967ؾبّ  زض BCPLاؾز. ظثبٙ 

 BCPLذٞز ضا اظ  Bظثبٙ  ي٢بيػُياظ ٝ يبضيثؿ Ken Thompson يقسٟ ثٞز.آهب ئط١ب َطاحيػبْٗ ٝ ًبٗذب

ثط  1970زض ؾبّ  Bell يكِب١بيزض آظٗب UNIXؿشٖ ػبْٗ  ي٠ ؾيا١ٓٝبي  ؼبز ٛؿر٠يا يثطا Bاهشجبؼ ًطز ٝ اظ 

١ؿشٜس، ث٠  (typeless)ثسٝٙ ٛٞع  ياظ ٛٞع ظثب٢ٛب ١BCPL  ٝBط زٝ ظثبٙ  اؾشلبزٟ قس. DEC PDP-7ٞسط يًبٗذ

ث٠ زاز١ب ث٠ ػ٢سٟ ثطٛب٠ٗ  يسُيز ضؾيٝ ٗؿئٞٓ ًٜس ٗيزض حبكظ٠ اقـبّ  "٠ً٘ٔ"ي يشٖ زازٟ ي٠ً ١ط ا يٚ ٗؼٜيا

 ١س ثٞز.ؽ ذٞايٛٞ

ٚ ثبض ياٝٓ يبكز ٝ ثطايسٞؾؼ٠  Bellقطًز  يكِب١بيزض آظٗب  Dennis Ritchieٝ سٞؾٍ  Bاظ ظثبٙ  Cظثبٙ 

 BCPL  ٝB يٖ اؾبؾياظ ٗلب١ Cظثبٙ  س.يُطز يبزٟ ؾبظيد 1972زض ؾبّ  DEC PDP-11ٞسط يًبٗذ يثط ضٝ

زض ثسٝ  Cظثبٙ  ِط ثٞز.يز ي٢بيػُيٝ ٝ (data type) ٛٞع زازٟق يز سؼطيهبثٔ ي٠ٌ زاضايثطز زض حبٓ يؾٞز ٗ

اٗطٝظٟ، اًظط  ثٌبض ُطكش٠ قس. UNIXػبْٗ ؿشٖ يز١ٜسٟ ؾ ثؼٜٞاٙ ظثبٙ سٞؾؼ٠ يا طزٟقطٝع ثٌبض ثُٞض ُؿش

كشط يث يثط ضٝ Cاٛس. ١ٖ اًٜٞٙ  اظ ١ط زٝ ٛٞقش٠ قسٟ يجيب سطًي ++Cب ي ١Cبي  ػبْٗ سٞؾٍ ظثب١ٙبي  ؿشٖيؾ

ثرطع زازٟ  يزهز ًبك ياكعاض اؾز. اُط زض ظٗبٙ َطاح ، ظثبٙ ٗؿشوْ اظ ؾرزCظثبٙ  قٞز. يسا ٗيٞسط ديًبٗذ

ث٠ اػطا ١ب  ٞسطياًظط ًبٗذ يثطذٞزاض ١ؿشٜس ثط ضٝ (portable)ز حْ٘ يضا ٠ً اظ هبثٔ ١Cبي  ثطٛب٠ٗ سٞاٙ ٗيقٞز، 

 زض آٝضز.

 Keringhan"، ٝ "ييًالؾ C"،"يسؼبض C"١بي  سا ًطز ٝ ثٜبٕيسٞؾؼ٠ د C، ظثبٙ 1970زض اٝاذط ز٠١ 

and Ritchie C"  ؿيٛٞي ثطٛب٠ٗ ظثبٙ"ٗؼطٝف قس. ًشبة C"  ٠ً سٞؾٍ اٛشكبضارPrentice-Hall  ّزض ؾب

 ًطز. يٚ ظثبٙ ثبظيزض ُؿشطـ ا يبزيبض ظيط ثؿيٜٗشكط قس سبط 1978
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ٚ ُٗٔت ثؼٜٞاٙ ياٝهبر اظ ا ي)ُب١ٞسط١ب ياظ اٛٞاع ًبٗذ يؼيٗؼ٘ٞػ٠ ٝؾ يثط ضٝ Cظثبٙ  يطيثٌبضُ

platform ١ب  ٚ ٛؿر٠ي٠ٌٜ ايٗشبؾلب٠ٛ(. ثب ا) سياظ آٙ ثٞػٞز آ يٗشؼس١بي  ٗٞػت قسٟ سب ٛؿر٠ (قٞز ٗيبز ي

ٚ يسط ياظ ػس يٌي يٚ ػسٕ ؾبظُبضيزاز. ا يٚ آ٢ٛب ضخ ٗيٗبث يػسٕ ؾبظُبضاٝهبر  ي٠ ١ٖ ثٞزٛس، اٗب ُب١يقج

ث٠ كطٕ  دالرٚ يچٜس يؿٜس ٠ً ثط ضٝيثٜٞ يهبثْ ح١ٔ٘بي  ثطٛب٠ٗ ذٞاؾشٜس يثٞز ٠ً ٗ يؿبٛيٛٞ ٗكٌالر ثطٛب٠ٗ

ش٠ اؾشبٛساضز ي، 1983ً٘س. زض ؾبّ ياحؿبؼ ُطز Cي ٛؿر٠ اؾشبٛساضز ي ٝػٞز يشيٚ ٝيؼيس. زض چٜياػطا زضآ

X3J11  ٌبيآٗط ٞسط ٝ دطزاظـ اَالػبرياؾشبٛساضز ًبٗذ يش٠ ٗٔيٛظبضر ٠ًً٘ سحز(ANSCIP)
ثٞػٞز   1

سا ًطزٟ ي، اؾشبٛساضز ضقس د1989ٚ اضائ٠ ًطز. زض ؾبّ يط ٗج٢ٖ اظ ظثبٙ ٗؿشوْ اظ ٗبقيق ؿيي سؼطيآٗسٟ ثٞز، 

ISO يثب ١٘طا١ ANSIثٞز ٝ 
 1990ضا زض ؾطسبؾط ػ٢بٙ اؾشبٛساضز ًطزٛس. ٗؿشٜس اؾشبٛساضز زض ؾبّ  Cظثبٙ   2

زض  "C ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ ظثبٙ"ف زٕٝ ًشبة يطاي. ٝقٞز ٗيبز ي ANSI/ISO 9899:1990ٜٗشكط قس ٝ اظ آٙ ثؼٜٞاٙ 

 .قٞز ٗيٌبض ُطكش٠ سٟ قس ٠ً ١ٖ اًٜٞٙ زض ؾطسبؾط ػ٢بٙ ثي، ٛبANSI Cٗ، چبح ٝ ث٠ ٛبٕ 1988ؾبّ 

 قاتليت حول

اؾشبٛساضز قسٟ اؾز، ٗؿشوْ اظ ؾرز اكعاض اؾز ٝ ثُطظ ُؿشطزٟ اي زض زؾشطؼ   ++C ثسٓيْ اي٠ٌٜ ظثبٙ 
ثب ً٘ي انالح ٝ حشي ثسٝٙ ١يچ ٠ُٛٞ سـييطي، ثط ضٝي  سٞاٙ ٗيضا ++C ١بي ٛٞقش٠ قسٟ ث٠ ظثبٙ ٗي ثبقس، ؿبٓجب ثطٛب٠ٗ

 ٗذيٞسطي ث٠ اػطا زض آٝضز.١بي ًب اٛٞاع ٗرشٔلي اظ ؾيؿشٖ

١بي  كِبٟيٝ زض آظٗب 1980ْ يزض اٝا Bjarne Stroustrypاؾز،٠ً سٞؾٍ  Cبكش٠ ظثبٙ يثؿٍ  ++Cظثبٙ

Bell ظثبٙ س. ياثساع ُطزC++ ٝي٢بيػُياظ ٝ يثطذ يحب C ظثبٙ زضيز ايٝ هبثٔ يػُيٚ ٝياؾز، اٗب ٢ٗ٘شط ٚ 

 ثٞزٙ آٙ اؾز. ُطا قي ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ

ثؿطػز، ثب زهز ٝ  اكعاض ٛطٕس يسٞٓ يٚ حبٓشيثٞػٞز آٝضز. زض چٜ ياكعاض ٛطٕزض ػبٗؼ٠  يث، اٛواليػُيٚ ٝيا

١بي  شٖي٠ً ا ١ؿشٜس اؾشلبزٟ ٗؼسز زيثب هبثٔ ياكعاض ٛط١ٕبي  ًبٗذٞٛز١ب  قيطز. يُ يسط نٞضر ٗ ياهشهبز

اظ  يطياٛس ٠ً ث٢طٟ ُ سٟيؼ٠ ضؾيٚ ٛشياكعاض ث٠ ا ُبٙ ٛطٕ ًٜٜس. سٞؾؼ٠ ز١ٜسٟ يٗ يب ضا ٗسّ ؾبظيزض زٛ يويحو

ز١ٜسٟ  سٞؾؼ١٠بي  ُطٟٝ يٝض سٞاٛس زض ث٢طٟ ي١ٗب  ٚ ضٝـيث٠ ا يبزٟ ؾبظيٝ د ُطا  قي يضٝـ ٗسٝالض ٝ َطاح

زضى بض ٗٞطط ثبقس. يبكش٠ ثؿي ؾبذز ٛٞيؿي ثطٛب٠ٗ سط، ١٘بٜٛس ي٘يٗشساّٝ هس١بي  ييؿ٠ ثب سٌٜيزض ٗوب ياكعاض ٛطٕ

 ب ضاحشط اؾز.ط آ٢ٛيي، انالح ٝ سـُطا قي١بي  ثطٛب٠ٗ

PARC، ٠ً سٞؾٍ ١Smalltalk٘بٜٛس ١بي  اٛس، ظثبٙ س آٗسٟيٚ ضٝظ دسيسب ثس يٗشؼسز يُطا  قي يظثب٢ٛب
3 

اظ  ثبقس. يٗ قيي يزض آٙ  يعيٗحى اؾز، ٠ً ١ط چ يُطا  قيي ظثبٙ ي Smalltalkاثساع قسٟ اؾز. ظثبٙ 

                                                           
1
 American NationalStandards Committee on Computers and Information Processing (X3) 

2
 International Standards Organization 

3
 Xerox’s Palo Alto Research Center 

 



 معرفي كامپيوتر، اينترنت و وب  _______________________ فصل اول 

ٛٞقز ٠ً  يا ٚ ظثبٙ ثطٛب٠ٗيزض ا سٞاٙ ٗي ٠ً يٚ ٗؼٜيثبقس، ث٠ ا يس ٗيجطي١١بي  اظ ػ٠ٔ٘ ظثبٙ ++Cِط يز يؾٞ

 طز.ياظ ١ط زٝ حبٓز ضا زض ثط ُ يجي٠ٌٜ سطًيب ايثبقس،  ُطا  قيب ي ٠C يقج

 ++Cمتاتراًِ اظتاًسارز  9-1

سٞاٛيس ثطحؿت ٛيبظ ١ط هؿ٘ز ضا ث٠  ١ب ٝ سٞاثغ ١ؿشٜس. ٗي ١بي ثٜبٕ ًالؼ ٗشكٌْ اظ هؿ٘ز ++١Cبي  ثطٛب٠ٗ

١بي ؿٜي اظ  اظ ٗعيز ًٌٔؿيٞٙ ++Cٛٞيؿبٙ  ٛٞيؿي ًٜيس. ثب ايٚ ٠٘١, اًظط ثطٛب٠ٗ ثطٛب٠ٗ ++Cكطٕ يي ثطٛب٠ٗ 

 ++Cثطٛس. اظ ايٜطٝ, ٝاهؼبً زٝ ثرف آٗٞظقي زض ػ٢بٙ  ث٢طٟ ٗي ++١Cب ٝ سٞاثغ زض ًشبثرب٠ٛ اؾشبٛساضز  ًالؼ

ثغ ٗٞػٞز ١ب ٝ سٞا اؾز ٝ ثرف زٕٝ ٛحٟٞ اؾشلبزٟ اظ ًالؼ ++Cٝػٞز زاضز. ثرف اّٝ يبزُيطي ذٞز ظثبٙ 

١ب ٝ سٞاثغ نحجز  . زض ؾطسبؾط ايٚ ًشبة زض اضسجبٌ ثب سؼسازي اظ ايٚ ًالؼ++Cزض ًشبثرب٠ٛ اؾشبٛساضز 

ذٞا١ٜس  ضا ثطاي ًؿبٛي ٠ً ٗي PJ.Plauger, ٛٞقش٠ The Standard C Libraryذٞا١يٖ ًطز. ذٞاٛسٙ ًشبة 

ثبقس ٝ زض آٙ ُٗبٓجي زض ظٗي٠ٜ ٛحٟٞ  ٛيع ٗي ++٠ًC زض ثطُيطٛسٟ  ANSI Cبثرب٠ٛ شزضى ػ٘يوي اظ سٞاثغ ً

ٗؼ٘ٞالً  ًٜيٖ. ؾبظي ٝ ٛحٟٞ اؾشلبزٟ اظ ايٚ سٞاثغ زض ايؼبز ًس١بي هبثْ حْ٘ ٝػٞز زاضز, سٞني٠ ٗي ديبزٟ

١بي ًالؼ ثب ٗوبنس  قٞٛس. آجش٠ ًشبثرب٠ٛ ١بي اؾشبٛساضز سٞؾٍ ؾبظٛسُبٙ ًبٗذبئط سساضى زيسٟ ٗي ًشبثرب٠ٛ

 قٞٛس. اكعاض س٢ي٠ ٗي ؾبظٛسُبٙ ٗؿشوْ ٛطٕ ذبل ٛيع ٝػٞز زاضٛس ٠ً سٞؾٍ
 افسار ٌْسظي ًرمه

١ب اؾشلبزٟ ًٜيس. اظ اذشطاع ٗؼسز چطخ اػشٜبة ًٜيس. سب حس  ايؼبز ثطٛب٠ٗ زض« ثًٔٞي -ؾبذز»اظ ضٝـ 
ُٞيٜس, ٠ً يٌي اظ  اكعاض ٗي ١بي ٗٞػٞز اؾشلبزٟ ًٜيس. ث٠ ايٚ ضٝـ, اؾشلبزٟ ٗؼسز اظ ٛطٕ اٌٗبٙ اظ هؿ٘ز

 ثبقس. ُطا ٗي قي  ٛٞيؿي  ب١٠ٗساف ثطٛا
 افسار ٌْسظي ًرمه

١ب ٝ سٞاثغ ٗٞػٞز زض  ١بي ظيط اؾشلبزٟ ذٞا١يس ًطز: ًالؼ , اظ ثٔٞى++Cٛٞيؿي زض  ث٠ ١ِٜبٕ ثطٛب٠ٗ
١بي زيِط  ١ب ٝ سٞاثؼي ٠ً زض ًشبثرب٠ٛ ًالؼ ،ًٜيس ١ب ٝ سٞاثؼي ٠ً ذٞزسبٙ ايؼبز ٗي , ًالؼ++Cًشبثرب٠ٛ اؾشبٛساضز 

 ٝػٞز زاضٛس.

اكعاض ٗكب١سٟ ذٞا١يس ًطز ٠ً ث٠ سٞنيق ٗلب١يٖ ٗٞطط زض  اضسجبٌ ثب ٢ٜٗسؾي ٛطٕ زضزض ًْ ًشبة ثب ٌٛبسي 

دطزاظٛس. ١٘چٜيٚ ث٠ ثطػؿش٠ ًطزٙ ٌٛبر زيِطي قبْٗ  اكعاضي ٗي ث٢جٞز ٗؼ٘بضي ٝ ًيليز ؾيؿشٖ ٛطٕ

زضى آ٢ٛب آؾبٛشط ثبقس,  ١بيي ٠ً ٝايح ثٞزٟ, آّ )ثطاي ً٘ي ث٠ ق٘ب زض ٛٞقشٚ ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿي ايسٟ ثطٛب٠ٗ

سطي زاقش٠ ثبقٜس ٝ ثشٞاٙ ذُب١بي آ٢ٛب ضا ث٠ ضاحشي يبكش٠ ٝ انالح ًطز(, ذُب١بي  ٢ِٛساضي ٝ اؾشلبزٟ ضاحز

ٛٞيؿي ٠ً  ١بي ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿي )ٗكٌالسي ٠ً ثبيس ثطاي اػشٜبة اظ آ٢ٛب ١ٞقيبض ثبقيس(, ًبضايي )سٌٜيي ثطٛب٠ٗ

سٞاٙ  ١بيي ٠ً ث٠ ً٘ي آ٢ٛب ٗي قٞٛس(, هبثٔيز حْ٘ )سٌٜيي يؾجت اػطاي ؾطيؼشط ٝ ٗهطف ً٘شط حبكظ٠ ٗ

ٛس( ٝ اػشٜبة اظ ذُب ١ٞبيي ٛٞقز ٠ً ثب ً٘ي سـييط يب ١يچ سـييطي, ثط ضٝي اٛٞاع ًبٗذيٞسط١ب اػطا ق ثطٛب٠ٗ
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١بي ثسٝٙ ذُب اظ ١٘بٙ اثشساي ًبض( اؾز. س٘بٕ ايٚ  ١ب ٝ ضٝـ ٛٞقشٚ ثطٛب٠ٗ ١بي حصف ذُب اظ ثطٛب٠ٗ )سٌٜيي

 ًٜٜسٟ زاضٛس. كوٍ ٛوف ضا١ٜ٘ب ٝ ١سايز ٌٛبر

١بي ٗشٔؼن ثرٞز ايٚ اؾز ٠ً زهيوبً اظ ٛحٟٞ ػٌ٘ٔطز آ٢ٛب ُٗٔغ ١ؿشيٖ ٝ  يٌي اظ ٗعايب ايؼبز سٞاثغ ٝ ًالؼ

ثط ثٞزٙ ٝ ديچيسُي اؾز ٠ً زض َطاحي,  آ٢ٛب ثذطزاظيٖ. ػيت ايٚ ضٝـ زض ظٗبٙ ++Cسٞاٛيٖ ث٠ ثطضؾي ًس  ٗي

 آيس. ١بي ػسيس ثٞػٞز ٗي الـسٞؾؼ٠ ٝ ٢ِٛساضي سٞاثغ ٝ س

  مارائي

سٞاٛيس ًبضايي  ١بيي اظ آ٢ٛب, ٗي , ثؼبي ٛٞقشٚ ٛؿر٠++١Cبي ًشبثرب٠ٛ اؾشبٛساضز  ثب اؾشلبزٟ اظ سٞاثغ ٝ ًالؼ
اٛس. ١٘چٜيٚ ايٚ سٌٜيي ظٗبٙ  ثطٛب٠ٗ ضا اكعايف ز١يس چطا ٠ً آ٢ٛب ثسهز ٝ ثب سٞػ٠ ث٠ ًبضايي ٛٞقش٠ قسٟ

 ؾبظز. ضا ًٞسب١شط ٗيسٞؾؼ٠ ٝ ايؼبز ثطٛب٠ٗ 
 قاتليت حول

١بي ٗشؼٔن  ثؼبي ٛٞقشٚ سٞاثغ ٝ ًالؼ ++١Cبي ًشبثرب٠ٛ اؾشبٛساضز  هبثٔيز حْ٘ ثب اؾشلبزٟ اظ سٞاثغ ٝ ًالؼ
 ٝػٞز زاضٛس. ++Cؾبظي  ١بي زض ١ط ديبزٟ يبثس چطا ٠ً ايٚ سٞاثغ ٝ ًالؼ ث٠ ذٞز, هبثٔيز حْ٘ ثطٛب٠ٗ اكعايف ٝ ث٢جٞز ٗي

 اٍاجتاريرچِ  10-1

١بي ١ٞقٜ٘س ذٞا١س ثٞز. ثب زض ٛظط ُطكشٚ  ثؿيبضي اظ اكطاز ثط ايٚ ثبٝضٛس ٠ً آيٜسٟ زض اذشيبض ضيعدطزاظٛسٟ

 سبؾيؽ ًطز. 1990زض ؾبّ  Greenيي سيٖ سحويوبسي ثب ٛبٕ ًس   Sun Microsystemsايٚ ُٗٔت، قطًز

ٛبٗيسٟ قس. دؽ ٗالهبر   Oakبٕ ثٜ James Goslingثٞز سٞؾٍ  ++١C  ٝCبي  ٛشيؼ٠ دطٝغٟ ٠ً ٗجشٜي ثط ظثبٙ

 ث٠ سٞاكن ضؾيسٛس. (Java) ػبٝازض يي ًبك٠ ٗحٔي ثط ؾط ٛبٕ  Sunاكطاز سيٖ 

اٛشظبض  Sunثب ٗكٌالسي ٗٞاػ٠ قس. ثبظاض هُؼبر ١ٞقٜ٘س ُٗبثن ثب آٛچ٠ ٠ً قطًز  Greenاٗب دطٝغٟ 

ث٠ يي قطًز زيِط ًطز  ثط ؾط آٙ ضهبثز ٗي Sunزاقز ضقس ٌٛطز. ثسسط اظ آٙ هطاضزازي ٠ً قطًز 

، ُكز ٝ 1993ٝاُصاض ُطزيس. اظ ايٜطٝ دطٝغٟ زض ٝيؼيز ذُطٛبى ٓـٞ هطاض ُطكز. اظ ثرز ثٜٔس، زض ؾبّ 

اظ ٗحجٞثيز ثؿيبض ظيبزي زض ثيٚ ٗطزٕ ثطذٞضزاض قسٟ ثٞز. ثٜبثط ايٚ  (WWW)ٝة ُؿشطزٟ ػ٢بٛي ُصاض زض

ثط نلحبر ٝة  ٗحشٞيبر زيٜبٗييايؼبز  ١بي آٙ زض ثالكبن٠ٔ ٗشٞػ٠ ًبضثطز ػبٝا ٝ دشبٛؿيْ Sunا١بٓي 

 قسٛس.

ث٠ ػطي٠ سؼبضي ػبٝا دطزاذز. ثالكبن٠ٔ، ػبٝا ٛظط ثؿيبضي اظ ٗطاًع  1995زض ٗبٟ ٗي  Sunقطًز 

سؼبضي ضا ثرٞز ػٔت ًطز، چطا٠ً ػاله٠ ػؼيجي ث٠ ٝة ُؿشطزٟ ػ٢بٛي زض ٛعز ٗطزٕ ديسا قسٟ ثٞز. ١ٖ اًٜٞٙ 

١بي ًبضثطزي زض ٗويبؼ ُؿشطزٟ،  ٔيز زيٜبٗيٌي ٝ سؼبٗٔي، سٞؾؼ٠ ثطٛب٠ٗاظ ػبٝا ثطاي ايؼبز نلحبر ٝة ثب هبث

١بي ٝة )ًبٗذيٞسط١بئي ٠ً ٗحشٞيبر ثٜ٘بيف زضآٗسٟ زض  ز١ٜسٟ ث٠ ٜٗظٞض اكعايف ًبضائي ٝ ػٌ٘ٔطز ؾطٝيؽ

 ١بي ٗٞثبيْ، كطاذٞاٙ ٝ ١بي ١٘بٜٛس سٔلٚ ٛٞيؿي زؾشِبٟ آٝضٛس( ٝ ١٘چٜيٚ ثطٛب٠ٗ ٗطٝضُط١بي ٝة ضا كطا١ٖ ٗي
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PDA
ثٞزيٖ. زض  Sun Microsystems، قب١س سٞؾؼ٠ ػبٝا سٞؾٍ قطًز1995. زض ؾبّ قٞز ٗياؾشلبزٟ  1

 Sun ، ًٜلطاٛؿي زض ثٞؾشٞٙ زض اضسجبٌ ثب ايٜشطٛز ثطُعاض قس. كطزي اظ َطف قطًز 1995ٛٞاٗجط 

Microsystems قس ٠ً ػبٝا زض حبّ اي زض اضسجبٌ ثب ػبٝا اضائ٠ ًطز. زض حيٚ ثيبٙ ٗوب٠ٓ، ثطاي ٗب ٗكرم  ٗوب٠ٓ

١بي ٗٞٓشي ٗسيب ٝ سؼبٗٔي اؾز. چٜسي ِٛصقز ٠ً ٗشٞػ٠  ًبض ثط ضٝي سٞؾؼ٠ نلحبر ٝة ثب هبثٔيز

٠ً ػبٝا ظثبٙ ٜٗبؾجي ثطاي زاٛكؼٞيبٙ ؾبّ اّٝ زض ٗجحض  زاٛؿشيٖ ١بي ثؿيبض ظيبز ايٚ ظثبٙ قسيٖ. هبثٔيز

اكيَ، سهٞيط، اٛي٘يكٚ، نسا، ٝيسئٞ، ٛٞيؿي اؾز، چطا٠ً ايٚ ظثبٙ قبْٗ ٗجبحض ُط آٗٞظـ ظثبٙ ثطٛب٠ٗ

 اؾز.  طٝٛسٝ ٗحبؾجبر ١٘ (Multithreading)دبيِبٟ زازٟ، قج٠ٌ، چٜسٛري 

١بي اضسجبَي  اكعاض زؾشِبٟ ػالٟٝ ثط اي٢ٜب، ػبٝا ثُٞض ثبضظي سجسيْ ث٠ ظثبٙ اٛشربثي ث٠ ٜٗظٞض ديبزٟ ؾبظي ٛطٕ

(. اظ اي٠ٌٜ ظٗبٛي كطا ثطؾس ٠ً يجٍ PDAاٙ، ٝ ١بي ٗٞثبيْ، كطاذٞ ثط ضٝي يي قج٠ٌ قسٟ اؾز )١٘بٜٛس سٔلٚ

 ١بي زيِط ٜٗعٓشبٙ ثب اؾشلبزٟ اظ سٌٜٞٓٞغي ػبٝا سكٌيْ يي قج٠ٌ ضا ثس١ٜس سؼؼت ٌٜٛيس. نٞر ٝزؾشِبٟ

 فرترى، مَتَل ٍ پاظنال 11-1

 اٛس. سب ًٜٞٙ نس١ب ظثبٙ ؾُح ثبال ايؼبز قسٟ اٗب كوٍ سؼسازي اظ آ٢ٛب ٗٞكويز هبْث هجٞٓي ثسؾز آٝضزٟ

(FORmula TRANslator )FORTRAN  سٞؾٍ قطًزIBM ّايؼبز  1957ٝ  ١1954بي  زض ثيٚ ؾب

قٞز. كطسطٙ  قسٟ ٝ زض ًبضثطز١بي ػ٘ٔي ٝ ٢ٜٗسؾي ٠ً ٛيبظ ث٠ ٗحبؾجبر ديچيسٟ ضيبيي زاضز ثٌبض ُطكش٠ ٗي

 ُيطز. ٗرهٞنبً زض ًبضثطز١بي ٢ٜٗسؾي. اي ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ٗي ١ٜٞظ ١ٖ ث٠ نٞضر ُؿشطزٟ

COBOL (Common Business Oriented Language) ٟ١بي ًبٗذيٞسط، زٝٓز  سٞؾٍ ُط١ٝي اظ ؾبظٛس

َطاحي ٝ ايؼبز قس. ًٞثّٞ ثهٞضر يي  1959ًطزٛس زض ؾبّ  ١بيي ٠ً اظ ًبٗذيٞسط اؾشلبزٟ ٗي ٝ ًبضذب٠ٛ

١ب زاضز.  زازٟ ظثبٙ سؼبضي ٗٞضز اؾشلبزٟ هطاض ُطكز ٠ً ٛيبظ ث٠ اٛؼبٕ ػ٘ٔيبر زهين ثط ضٝي ٗوبزيط ظيبزي اظ

اٛس. ث٠ َٞض سوطيجي زض  ٛٞيؿي قسٟ اكعاض١بي سؼبضي ٗٞػٞز سٞؾٍ ًٞثّٞ ثطٛب٠ٗ اٗطٝظٟ زض حسٝز ٛي٘ي اظ ٛطٕ

 ًٜٜس. ٛٞيؿي ٗي اكعاض ثطٛب٠ٗ ٗئيٞٙ ٛلط ثب ايٚ ٛطٕ ييحسٝز 

Pascal  ١٘عٗبٙ ثبC  َطاحي ُطزيسٟ اؾز. ايٚ ظثبٙ سٞؾٍ دطٝكؿٞضNicklaus Wirth ١بي ٟ ثطاي اؾشلبز

  آًبزٗيي ايؼبز قسٟ اؾز.

 C++ ،C#  ٍ.NETتيعيل، ٍيصٍال تيعيل، ٍيصٍال  12-1

ًبض  ++١C  ٝCبي ١بٜٛس  سٞؾٍ ظثبٙٗيٌطٝؾبكز ١بي ًبضثطزي ٗجشٜي ثط ٝيٜسٝظ  ايؼبز ٝ سٞؾؼ٠ ثطٛب٠ٗ

بزضر ث٠ ضا سبؾيؽ ٛ٘ٞز، ٗجٗيٌطٝؾبكز قطًز  Bill Gatesٗكٌٔي ثٞزٟ ٝ كطآيٜس ديچيسٟ اي زاضز. ظٗبٛي٠ٌ 
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BASICثط ضٝي چٜسيٚ ًبٗذيٞسط قرهي اٝٓي٠ ًطز. ظثبٙ  BASICؾبظي  ديبزٟ
ٛٞيؿي اؾز ٠ً زض  ظثبٙ ثطٛب٠ٗ 1

ث٠ ٜٗظٞض  ٛٞقشٚ  Dartmouthاظ ًبٓغ  John Kemeny  ٝThomas Kurtzسٞؾٍ دطٝكؿٞض  1960ٗيب٠ٛ ز٠١ 

ٛٞيؿي ث٠ اكطاز ٗجشسي ٝ سبظٟ  ثطٛب٠ٗ ١بي اٝٓي٠، آٗٞظـ سٌٜيي ١BASICسف اظ  ١بي ؾبزٟ اثساع ُطزيس. ثطٛب٠ٗ

 ًبض ثٞز.

ثيؿيي  1990ٝ اٝايْ  1980( سٞؾٍ ٗيٌطٝؾبكز، زض اٝاذط ز٠١ GUIثب سٞؾؼ٠ ٝاؾٍ ُطاكيٌي ًبضثط )

 1991سٌبْٗ سسضيؼي ذٞز ضا ث٠ ؾٞي ٝيػٝاّ ثيؿيي اٛؼبٕ زازٟ ثٞز ٠ً سٞؾٍ ُطٟٝ ٗبيٌطٝؾبكز زض ؾبّ 

 اٛؼبٕ دصيطكز. 

١بي ثؿيبض ظيبزي ثب  ٗكشن قسٟ اؾز، اٗب سلبٝر BASICٛٞيؿي  اظ ظثبٙ ثطٛب٠ٗ اُطچ٠ ٝيػٝاّ ثيؿيي

BASIC  ُطاكيٌي ًبضثط، ضؾيسُي ث٠ ضٝيساز   ١٘بٜٛس ٝاؾٍزاضز. ٝيػٝاّ ثيؿيي اظ ٝيػُي٢بي هسضسٜ٘سي

(event handling) زؾشطؾي ث٠ ،Win32 APIٛٞيؿي  ُطا، ضؾيسُي ث٠ ذُب، ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿي قي ، ثطٛب٠ٗ

ٛٞيؿي ضٝيساز  ١بي دط َطكساض زض ثطٛب٠ٗ بكش٠ ٝ ؾبيط ٗٞاضز ثطذٞضزاض اؾز. ٝيػٝاّ ثيؿيي اظ ػ٠ٔ٘ ظثبٙي ؾبذز

 ١بي ٝيػٝاّ اؾز. ٝ ٝاؾٍ  (event-driven)ُطا

ٛٞيؿي  ػسيس ثطٛب٠ٗكطٕ  دالراؾز، ٠ً ثطاي  NET.ػسيسسطيٚ ٛؿر٠ ٝيػٝاّ ثيؿيي، ٝيػٝاّ ثيؿيي 

ُطا ثٞزٛس، اٗب ٝيػٝاّ   اٝٓي٠ ٝيػٝاّ ثيؿيي زاضاي هبثٔيز قي ١بي َطاحي قسٟ اؾز. ٛؿر٠ٗيٌطٝؾبكز 

هسضسٜ٘سي  NET.دطزاظز ٝ زاضاي ًشبثرب٠ٛ  ُطا ٗي  ٛٞيؿي قي زض ؾُح ثبالسطي ث٠ ػطي٠ ثطٛب٠ٗ NET.ثيؿيي 

 اكعاضي ثب هبثٔيز اؾشلبزٟ ٗؼسز اؾز.  ١بي ٛطٕ اظ ًبٗذٞٛز

ضا١ٜ٘بي ػبٗغ ثطٛب٠ٗ "ػالهٜ٘س ثبقيس ًشبة  NET.ٛٞيؿي ٝيػٝاّ ثيؿيي  ٠ٌٛش٠: ذٞاٜٛسٟ ػعيع، زض نٞضسي٠ٌ ث٠ ظثبٙ ثطٛبٗ [
ُبٙ ١٘يٚ ًشبة ٛٞقش٠ قسٟ، اظ ؾٞي اٛشكبضار اسحبز )ٛكط ٝ درف  ٠ً سٞؾٍ ٛٞيؿٜسٟ "ٝيطايف زٕٝ NET.ٛٞيؿبٙ ٝيػٝاّ ثيؿي 

    ]آيالض( سطػ٠٘ ٝ چبح قسٟ اؾز.

ٛٞيؿي  اؾز. زض اٝايْ، ثطٛب٠ٗطٝؾبكز ٗيٌسٞؾٍ قطًز  ++Cٛؿر٠ ديبزٟ ؾبظي قسٟ  ++Cٝيػٝاّ 

١2بي ثٜيبزيٚ ٗبيٌطٝؾبكز ًالؼثب اؾشلبزٟ اظ  ++Cزض ٝيػٝاّ  GUIُطاكيِي ٝ 
  (MFC)ُطكز. نٞضر ٗي 

ٗجبزضر ث٠ س٢ي٠ يي ًشبثرب٠ٛ ػ٘ٞٗي ثطاي ديبزٟ ؾبظي ٗيٌطٝؾبكز  NET. ٗؼطكي قسٙ زض حبّ حبيط، ثب

GUIً طزٟ اؾز. ايٚ ًشبثرب٠ٛ ٗبثيٚ ٝيػٝاّ ثيؿيي، ٝيػٝاّ ، ُطاكيي، قج٠ٌ، چٜسٛري ٝ ٗٞاضز زيِطC++ 

 ٗكشطى اؾز. #Cثٜبٕ ٗيٌطٝؾبكز ٛٞيؿي ػسيس  ٝ ظثبٙ ثطٛب٠ٗ
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١بي آٌشطٝٛيٌي ٗهطف ًٜٜسٟ )١٘بٜٛس  ٝ ػبٝا( ٝ زؾشِبٟ ++Cٛٞيؿي ػسيس )١٘بٜٛس  اثعاض١بي ثطٛب٠ٗ

اكعاضي اظ ظثب٢ٛبي  ١بي ٛطٕ ًبٗذٞٛز ١بي ٗٞثبيْ( ٗؿبئْ ٝ ٛيبظ١بي ذبل ذٞز ضا زاضٛس. ػ٘غ ًطزٙ سٔلٚ

١بي ػسيس اظ  ٠ً ٛؿر٠ ز١س، چطا ٗرشٔق ًبض ٗكٌٔي اؾز، ٝ ٗؼ٘ٞال ٗكٌْ ٛهت زض ايٚ ثيٚ ضخ ٗي

ُبٙ ٗشٞػ٠  ًٜٜس. ػالٟٝ ثط ايٚ، سٞؾؼ٠ ز١ٜسٟ ١بي هسي٘ي ؾبظُبضي ديسا ٛ٘ي ١بي اقشطاًي ثب ٛؿر٠ ًبٗذٞٛز

ٗجشٜي ثط ٝة قسٛس ٠ً ثشٞاٙ ث٠ آ٢ٛب اظ َطين ايٜشطٛز زؾشطؾي ديسا  ١بي ًبضثطزي ٛيبظ١بي ذٞز زض ظٗي٠ٜ ثطٛب٠ٗ

ُبٙ  ١بي آٌشطٝٛيٌي ؾيبض، سٞؾؼ٠ ز١ٜسٟ ًطزٟ ٝ اظ آ٢ٛب اؾشلبزٟ ًطز. زض ٛشيؼ٠ اؾشوجبّ ػ٘ٞٗي اظ زؾشِبٟ

ؼ٠ ذٞا١ٜس ث٠ ًبٗذيٞسط١بي ضٝٗيعي ٗحسٝز ثبقٜس. سٞؾ اكعاض ثط ايٚ ثبٝض ضؾيسٛس ٠ً ٗكشطيبٙ، زيِط ٛ٘ي ٛطٕ

اكعاض ٠ً ثشٞاٛس زض اذشيبض ٠٘١ ثٞزٟ ٝ سوطيجب ثطضٝي ١ط ٛٞع زؾشِبٟ ثٌبض ُطكش٠  ُبٙ ٛيبظ ذٞز ث٠ يي ٛطٕ ز١ٜسٟ

)ثب  #Cٛٞيؿي  )ثب سٔلظ زار ٛز( ٝ ظثبٙ ثطٛب٠ٗ NET.ث٠ ايٚ ٛيبظ١ب ٗيٌطٝؾبكز قٞز، ضا احؿبؼ ًطزٛس. دبؾد 

 سٔلظ ؾي قبضح( ثٞز.

١بي ايؼبز  ٠ً ث٠ ثطٛب٠ٗ ًٜس ٗياكعاضي ػطي٠  سيس اظ سٞؾؼ٠ ٛطٕيي ٗسّ ػ NET.ٗٞػٞز زض كطٕ  دالر

ٛٞيؿي  ز١س سب ثب يٌسيِط اضسجبٌ ثطهطاض ٛ٘بيٜس. ظثبٙ ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿي اٌٗبٙ ٗي ١بي ٗرشٔق ثطٛب٠ٗ قسٟ سٞؾٍ ظثبٙ

C#  ٍث٠ ؾطدطؾشي ٗيٌطٝؾبكز سٞؾ ٝAnders Hejlsberg  ٝScott Wiltamuth كطٕ دالر ذبل.NET  

اضسوبء ز١ٜس، سٞؾؼ٠  NET.زاز سب ثشٞاٜٛس ث٠ آؾبٛي ذٞز ضا ث٠ ؾُح  ٛي ٠ً ث٠ ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿبٙ اػبظٟ ٗيثؼٜٞاٙ ظثب

ٝ ػبٝا اؾز، كطآيٜس اضسوبء ث٠  ++١C, Cبي  اظ ظثبٙ #C ديسا ًطزٟ اؾز. ثب سٞػ٠ ث٠ ايٚ حويوز ٠ً ضيك٠

١بي  ي كٞم ث٠ ١٘طاٟ هبثٔيز١ب حبٝي ث٢شطيٚ ٝيػُي٢بي ظثبٙ #Cس نٞضر ُيطز. زض حبٓي٠ٌ سٞاٛ ٗيآؾبٛي 

اي اظ ظثب٢ٛبي ٜٗبؾت  ٝ ذٞـ ؾبذشبض  ثُٞض ُؿشطزٟ #Cاي٠ٌٜ زض ؾبذز  ػسيس ٗشؼٔن ث٠ ذٞز اؾز. ثسٓيْ

 ثطٛس. اؾشلبزٟ قسٟ اؾز، ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿبٙ اظ ًبض ًطزٙ ٝ آؾبٛي آٙ ٓصر ٗي

 تنٌَلَشي ؼي 13-1

سٞؾٍ  1960ي كطٝدبقي زض اٝاذط ز٠١ قب١س ي H.M.Deitelدٞضكؿٞض ُبٙ ايٚ ًشبة،  يٌي اظ ٛٞيؿٜسٟ

زازٛس. ظٗبٛي٠ٌ  ١بئي زض ؾُح ًالٙ اٛؼبٕ ٗي اكعاض، ثٞيػٟ زض قطًش٢بي ثٞز ٠ً دطٝغٟ ١بي سٞؾؼ٠ ٛطٕ ؾبظٗبٙ

Deitel  زاٛكؼٞ ثٞز، كطنز ًبض ًطزٙ زض يي ُطٟٝ سٞؾؼ٠ ز١ٜسٟ زض ثرف اقشطاى ظٗبٛي ٝ حبكظ٠ ٗؼبظي

، 1967قس. اٗب زض سبثؿشبٙ  اضظـ ٗحؿٞة ٗي ٛٞع ذٞز يي سؼطث٠ ثب ١بي ػبْٗ ضا ثسؾز آٝضز، ٠ً زض ؾيؿشٖ

قطًز سه٘يٖ ث٠ ٗشٞهق ًطزٙ دطٝغٟ ثساليْ اهشهبزي ًطز، دطٝغ١بي ٠ً نس١ب ٛلط ث٘سر چٜسيٚ ؾبّ ثط 

 اي اؾز. اكعاض ٗحهّٞ ديچيسٟ ضٝي آٙ ًبض ًطزٟ ثٞزٛس. ايٚ ٗٞيٞع ٛكبٙ زاز ٠ً ٛطٕ
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)اظ  ثط ١ِ٘بٙ ١ٞيسا ُطزيس يبكش٠ ؾبذز ٛٞيؿي آؿبظ قس ٠ً ٗعايبي ثطٛب٠ٗاكعاض اظ ظٗبٛي  ث٢جٞز ٝيؼيز ٛطٕ

اي ثٌبض ُطكش٠ ٛكس، سب اي٠ٌٜ  ُطا ثُطظ ُؿشطزٟ  ٛٞيؿي قي سٌٜٞٓٞغي ثطٛب٠ٗ 1990(. اٗب سب ز٠١  970ز٠١ 

 اكعاض، احؿبؼ ٛيبظ ًطزٛس. ٛٞيؿبٙ ث٠ ٝػٞز اثعاضي ثطاي ث٢جٞز كطآيٜس سٞؾؼ٠ ٛطٕ ثطٛب٠ٗ

ٝ  AT&Tزض  ++Cٛٞيؿي  ُطزز. ظثبٙ ثطٛب٠ٗ ثبظ ٗي 1960يسايف سٌٜٞٓٞغي قي ث٠ ٗيب٠ٛ ز٠١ زض ٝاهغ، د

اؾز.  C  ٝSimula 67سٞؾؼ٠ يبكش٠ ٠ً ذٞز ٗجشٜي ثط زٝ ظثبٙ  1980زض اٝايْ ز٠١  Bjarne Stroustrupسٞؾٍ 

ايؼبز قس. ظثبٙ  1970ٝ ثطاي ديبزٟ ؾبظي ؾيؿشٖ ػبْٗ يٞٛيٌؽ زض اٝايْ ز٠١  AT&Tزض ثسٝ ًبض زض  Cظثبٙ 

Simula 67كش٠ اؾز. ظثبٙ بٝ زض اضٝدب سٞؾؼ٠ ي 1967ٛٞيؿي قجي٠ ؾبظي اؾز ٠ً زض ؾبّ  ، ظثبٙ ثطٛب٠ٗC++  زض

 ١ب اؾز.  زض ايؼبز ٝ زؾشٌبضي قي ١C  ٝSimulaبي  ١ب ٝ سٞاٛبئي ظثبٙ ثطُيطٛسٟ هبثٔيز

اؾز ٠ً ث٠  (package)ي ثؿش٠ ثبقٜس؟ زض ٝاهغ، سٌٜٞٓٞغي قي، يي آِٞ ١ب چيؿشٜس ٝ چطا ذبل ٗي قي

١ب زاضٛس.  ١ب  س٘طًع ظيبزي ثط ٛٞاحي ذبل ثطٛب٠ٗ . قيًٜس ٗياكعاضي ثب ٗؼٜي ً٘ي  ٗب زض ايؼبز ٝاحس١بي ٛطٕ

١بي سبضيد، ظٗبٙ، دطزاذز، كبًشٞض، نسا، ٝيسئٞ، كبيْ، ضًٞضز ٝ ثؿيبضي اظ  ٜس اظ ػ٠ٔ٘ قيسٞاٛ ٗي١ب  قي

 ١ط چيعي ضا ثلطٕ يي قي ػطي٠ ًطز. ٙسٞا ٗيٗٞاضز زيِط ثبقس. زض حويوز، 

ف ٗب دط اؾز اظ اًٜيٖ. ًبكيؿز ِٛب١ي ث٠ اَطاف ذٞز ثيبٛساظيٖ. اَط ١ب ظٛسُي ٗي ٗب زض زٛيبي اظ قي

زيِط.  ثؿيبضي اظ چيع١بي١بي سطاكيَ، ثبالثط١ب، ٝ  ١ب، چطاؽ ١ب، حيٞاٛبر، ؾبذش٘بٙ ١ب، ١ٞادي٘ب، اٛؿبٙ اسٞٗجيْ

 FORTRAN ،Pascalٛٞيؿي ) ١٘بٜٛس  ١بي ثطٛب٠ٗ ُطا اثساع قٞٛس، ظثبٙ  ٛٞيؿي قي ١٠ٗبي ثطٛب هجْ اظ اي٠ٌٜ ظثبٙ

 ،C  ٝBasic  ثط ضٝي اػ٘بّ يب )actions ٛٞيؿبٙ زض  ١ب )ٛبٕ( س٘طًع زاقشٜس. ثب اي٠ٌٜ ثطٛب٠ٗ ثؼبي چيع١ب يب قي

١بي ٛٞقش٠  ٠ٗبض قس سب ثط١ٛب ؾطُطٕ ثٞزٛس. ذٞز ١٘يٚ سٜبهى ثبػ ًطزٛس اٗب ثب كؼْ ١ب ظٛسُي ٗي زٛيبئي اظ قي

ٝ ػبٝا زض  Cُطا ١٘بٜٛس   ٛٞيؿي قي ١بي ثطٛب٠ٗ قسٟ اظ هسضر ًبكي ثطذٞضزاض ٛجبقٜس. ١ٖ اًٜٞٙ ٠ً ظثبٙ

١بي ذٞز  ٜس ثطٛب٠ٗسٞاٛ ٗيز١ٜس ٝ  ُطا ازا٠ٗ ٗي  ٛٞيؿبٙ ث٠ ظٛسُي ذٞز زض يي زٛيبي قي زؾشطؼ ١ؿشٜس، ثطٛب٠ٗ

  (procedural) ضٝآي ٛٞيؿي ُطا زض ٗوبيؿ٠ ثب ثطٛب٠ٗ  ٛٞيؿي قي ثطٛب٠ٗ ُطا ثٜٞيؿٜس. كطآيٜس  ضا ثب اؾٔٞة قي

 سط اؾز. سطي زاضز ٝ ٛشيؼ٠ آٙ ١ٖ ضيبيز ثرف ٗب١يز ثؿيبض َجيؼي

ٜس ث٠ آؾبٛي سٞاٛ ٘ي١بي سكٌيْ ز١ٜسٟ ثطٛب٠ٗ ٛ ٛٞيؿي ضٝآي ايٚ اؾز ٠ً ٝاحس سطيٚ ٗكٌْ ثطٛب٠ٗ انٔي

اي اظ هبثٔيز  ٜس ثُطظ قبيؿش٠سٞاٛ ٘يقٜس. اظ ايٜطٝ، ايٚ ٝاحس١ب ١ٛبي زٛيبي ٝاهؼي ثب ٛكبٛس١ٜسٟ ٗٞػٞزيز

اؾشلبزٟ ٗؼسز ثطذٞضزاض ثبقٜس. ثطاي ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿبٙ ضٝآي، ٛٞقشٚ زٝثبضٟ ٝ ٗؼسز ًس١ب زض ١ط دطٝغٟ ػسيس ٝ ثب 

سٔق قسٙ ثبقس. ٛشيؼ٠ ايٌٜبض  ١بي هجٔي، چٜساٙ ؿيط ػبزي ٛ٘ي اكعاض دطٝغٟ ٝػٞز ٗكبث٠ ثٞزٙ ايٚ ًس١ب ثب ٛطٕ

قٞٛس ٝ زض نٞضسي٠ٌ  اكعاضي )ًالؼ( ايؼبز ٗي ١بي ٛطٕ ١ب اؾز. ثب سٌٜٞٓٞغي قي، ٗٞػٞزيز ظٗبٙ ٝ ١عي٠ٜ

 ١بي زيِط اؾشلبزٟ ًطز.  زض آيٜسٟ اظ آ٢ٛب زض دطٝغٟ سٞاٙ ٗيثسضؾشي َطاحي قسٟ ثبقٜس، 
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 ١MFC(Microsoft Foundationب ثب هبثٔيز ثٌبضُيطي ٗؼسز ١٘بٜٛس  اؾشلبزٟ اظ ًشبثرب٠ٛ ًبٗذٞٛز

Classes)   ١بي سٞٓيس قسٟ سٞؾٍ  ٝ ًبٗذٞٛزRogue Wave ٕس زض ًب١ف سٞاٛ ٗياكعاضي،  ٝ ؾبيط قطًش٢بي ٛط

 ١بي ذبل ثؿيبض ٗٞطط ثبقس. ؾبظي ؾيؿشٖ ١ب ٝ ٛيبظ١بي ديبزٟ ١عي٠ٜ

سط قسٟ، ٢ِٛساضي ٝ ؾبظٗبٛس١ي آٙ  اكعاض سٞٓيس قسٟ ثؿيبض هبثْ ك٢ٖ ُطا، ٛطٕ  ٛٞيؿي قي ثب ثٌبضُيطي ثطٛب٠ٗ

ٗٞاضز اظ ا١٘يز ذبني ثطذٞضزاض ١ؿشٜس چطا٠ً  ٚ. ايقٞز ٗيسط  سط ٝ انالح ٝ ذُبيبثي آٙ ؾبزٟ انٞٓي

اكعاض ٗطثٌٞ ث٠ زٝضٟ ٢ِٛساضي ٝ اضسوبء آٙ زض چطذ٠  ٠ً ١كشبز زض نس ١عي٠ٜ يي ٛطٕ قٞز ٗيسر٘يٚ ظزٟ 

اكعاض ٛساضز. ثب س٘بٕ ايٚ اٝنبف، ٗكرم اؾز ٠ً  ٝٓي٠ ٛطَّٕٞ ػ٘طـ اؾز ٝ اضسجبَي ثب ٛٞقشٚ ٝ سٞؾؼ٠ ا

 ٛٞيؿي زض چٜس ز٠١ آيٜسٟ ذٞا١س قس. سطيٚ ٗلب١يٖ ثطٛب٠ٗ ُطا سجسيْ ث٠ يٌي اظ ًٔيسي  ٛٞيؿي قي ثطٛب٠ٗ

زاٛيس ٠ً ًس ٛٞقش٠ قسٟ چ٠ِٛٞ ًبض  يٌي اظ زاليْ ٛٞقشٚ ًس١بي ٗشؼٔن ثرٞز ايٚ اؾز ٠ً زهيوب ٗي

ؾبظي  ُي َطاحي ٝ ديبزٟ ث٠ ثطضؾي آٙ ثذطزاظيس. ػيت ايٌٜبض ١ٖ زض نطف ظٗبٙ ٝ ديچيسيس سٞاٛ ٗي، ٝ ًٜس ٗي

 ًس ػسيس اؾز.

 افسار ٌْسظي ًرمه

اظ َطين ايٜشطٛز ٝ ٝة ُؿشطزٟ ػ٢بٛي  سٞاٙ ٗياكعاضي ثب هبثٔيز اؾشلبزٟ ٗؼسز ضا  ١بي ٛطٕ ًشبثرب٠ٛ ًبٗذٞٛز
 ٛيبظي ث٠ دطزاذز ١عي٠ٜ ٛيؿز. ١ب ثسؾز آٝضز. ثطاي س٢ي٠ ثؿيبضي اظ ايٚ ًشبثرب٠ٛ

 ++Cهحيط تَظؼِ  14-1

 ++C ثب اؾشلبزٟ اظ ٗحيٍ سٞؾؼ٠ ++Cاػبظٟ ز١يس سب ث٠ ثطضؾي ٗطاحْ ايؼبز ٝ اػطاي يي ثطٛب٠ٗ ًبضثطزي 

ًشبثرب٠ٛ ٝ  ظثبٙ, ٗحيٍ سٞؾؼ٠ ثطٛب٠ٗٗشكٌْ اظ ؾ٠ ثرف اؾز:  ++C(. انٞالً ؾيؿشٖ 1-1ثذطزاظيٖ )قٌْ 
ًبٗذبيْ,  ـ،اظزدط  ًٜٜس: ٝيطايف, ديف اظ قف كبظ يب ٗطح٠ٔ ػجٞض ٗي ++١Cبي  ثطٛب٠ٗ . ػ٘ٞٗبً++Cاؾشبٛساضز 

 دطزاظيٖ. قسٙ ٝ اػطا. زض ازا٠ٗ ث٠ سٞييح ١ط كبظ ٗي ضٓيٜي, ثب

 : ايجاز ترًاهِ 1فاز 

ٗطًت اظ ٝيطايف يي كبيْ ثب اؾشلبزٟ اظ يي ثطٛب٠ٗ ٝيطايكِط اؾز. ثب اؾشلبزٟ اظ يي ٝيطايكِط  1كبظ 

ًطزٟ ٝ ١ط٠ُٛٞ انالحبر ٗٞضز ٛيبظ ضا زض آٙ اػ٘بّ ٝ ثط ضٝي يي زؾشِبٟ  ++Cزضر ث٠ سبيخ ثطٛب٠ٗ ٗجب

 cpp  ,.cxx.زاضاي دؿٞٛس١بي  ++١Cبي ثطٛب٠ٗ  ًٜيٖ. كبيْ ؾبظي طبٛٞي٠, ١٘بٜٛس زيؿي ؾرز شذيطٟ ٗي شذيطٟ

 ,.cc  يب.C زهز ًٜيس ٠ً  ٗي( ثبقٜسC ٠ً ٛكبٙ ٗي ,)٠ً كبيْ حبٝي ًس ٜٗجغ  ز١ٜس, ثب حطف ثعضٍ اؾز

C++  اؾز. ثطاي ٗكب١سٟ دؿٞٛس كبيْ زض ٗحيٍ سٞؾؼ٠C++  ث٠ ٗؿشٜسار ٗحيٍ سٞؾؼ٠C++  ثٌبض ضكش٠ ثط ضٝي

 ؾيؿشٖ ذٞز ٗطاػؼ٠ ًٜيس.
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 .++Cهحيط تَظؼِ  | 1-1ؼنل 

اكعاضي  ١بي ٛطٕ . ثؿشvi  ٝemacs٠ًبضثطز ثيكشطي زاضٛس ػجبضسٜس اظ  UNIXزٝ ٝيطايكِط ٠ً زض ؾيؿشٖ 

C++  ثطاي ٝيٜسٝظ ٗيٌطٝؾبكز ١٘بٜٛس 

Metroworks CodeWarrior (www.metrowerks. com), Borland C++ (www.borland. com) 
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 ٝMicrosoft Visual C++ (www.msdn.microsoft.com/visualc/)  زاضاي ٝيطايكِط ٗؼش٘غ زض

زض ٝيٜسٝظ, ثطاي  Notepadسٞاٛيس اظ يي ٝيطايكِط ٗشٜي ؾبزٟ ١٘بٜٛس  ٗيٛٞيؿي ذٞز ١ؿشٜس. آجش٠  ٗحيٍ ثطٛب٠ٗ

 اؾشلبزٟ ًٜيس. كطو ٗب ثط ايٚ اؾز ٠ً ق٘ب حساهْ ثب ٛحٟٞ ٝيطايف يي ثطٛب٠ٗ آقٜب ١ؿشيس. ++Cٛٞقشٚ ًس 

 ++C: پيػ پرزازًسُ ٍ ماهپايل يل ترًاهِ 3ٍ  2فاز 

, ثطٛب٠ٗ ++Cًٜس. زض يي ؾيؿشٖ  ٠ٗ نبزض ٗيٛٞيؽ, زؾشٞضي ثطاي ًبٗذبيْ ثطٛب , ثطٛب2٠ٗزض كبظ 

دطزاظٛسٟ  قٞز )اظ ايٜطٝ ث٠ ديف ٌبض ًٜس, آؿبظ يب اػطا ٗيث, هجْ اظ اي٠ٌٜ كبظ سطػ٠٘ ًبٗذبئط قطٝع دطزاظٛسٟ ديف

اؾز ٠ً  دطزاظٛسٟ ديف ض١ٜ٘ٞزدطزاظٛسٟ كطٗبٛجط زؾشٞضاسي ثٜبٕ  ايٖ(. ديف ٛبٕ ُصاقش٠ 3ٝ  ث٠ ًبٗذبيْ كبظ  2كبظ 

ز١ٜس. ٗؼ٘ٞالً ايٚ ػ٘ٔيبر قبْٗ ًبٗذبيْ ؾبيط  بر ٗكرم ثط ضٝي ثطٛب٠ٗ هجْ اظ ًبٗذبيْ آٙ اٛؼبٕ ٗيػ٘ٔي

دطزاظٛسٟ آقٜب  ديف ض١ٜ٘ٞز١بي١بي آسي ثب سؼسازي اظ  ١ب اؾز. زض كهْ كبي٢ٔبي ٗشٜي ٝ اٛؼبٕ اٛٞاع ػبيِعيٜي

 قيًس ًٜس ٠ً ُب١بً ثؼٜٞاٙ  ٙ ٗبقيٚ ٗيث٠ ًس ظثب ++C, ًبٗذبئط قطٝع ث٠ سطػ٠٘ ثطٛب٠ٗ 3ذٞا١يس قس. زض كبظ 

(object code) قٞز. قٜبذش٠ ٗي 

 : ليٌل 4فاز 

١بي سؼطيق  ١بيي ث٠ سٞاثغ ٝ زازٟ حبٝي ٗطاػؼ٠ ++١Cبي  ٗؼطٝف ث٠ كبظ ٓيٜي اؾز. ٗؼ٘ٞالً ثطٛب٠ٗ 4كبظ 

ُط١ٝي اظ ١بي ذهٞني  ١بي اؾشبٛساضز يب ًشبثرب٠ٛ ١بي ُٞٛبُٞٙ ١ؿشٜس, ١٘بٜٛس ًشبثرب٠ٛ قسٟ زض ثرف

١بيي  حبٝي قٌبف ++Cسٞٓيس قسٟ سٞؾٍ ًبٗذبئط  قيًٜٜس. ًس  ٛٞيؿبٙ ٠ً ثط ضٝي يي دطٝغٟ ًبض ٗي ثطٛب٠ٗ

ثب ًس سٞاثغ ٗلوٞزٟ  قيٗجبزضر ث٠ ٓيٜي ًس  ٓيٌٜطآيٜس. ثطٛب٠ٗ  ١ب ثٞػٞز ٗي اؾز ٠ً اظ كوساٙ ايٚ ثرف

ثسضؾشي ًبٗذبيْ ٝ ٓيٜي ُطزز, يي ٛ٘بز   ًٜس سب يي سهٞيط ًبْٗ ٝ ثسٝٙ قٌبف ثٞػٞز آيس. اُط ثطٛب٠ٗ ٗي

 اػطايي سٞٓيس ذٞا١س قس.

 : تار ؼسى5فاز 

قسٙ ٛبٕ زاضز. هجْ اظ اي٠ٌٜ ثطٛب٠ٗ ثشٞاٛس اػطا قٞز, اثشسا ثبيؿشي زض حبكظ٠ ػبي ُيطز. ايٚ  ثبض, كبظ 5كبظ 

حبكظ٠ ٜٗشوْ ُيطز ٠ً ٛ٘بز اػطايي ضا اظ زيؿي زضيبكز ٝ ث٠  نٞضر ٗي (loader) ثبضًٜٜسًٟبض سٞؾٍ 

 قٞٛس. ًٜٜس, ث٠ حبكظ٠ ثبض ٗي ١ب ٠ً اظ ثطٛب٠ٗ دكشيجبٛي ٗي ًٜس. ١٘چٜيٚ ثطذي اظ ًبٗذٞٛز ٗي

 : اجرا 6فاز 

١بي ثطٛب٠ٗ  آؼْ٘ ذٞز, ٗجبزضر ث٠ اػطاي يي ث٠ يي زؾشٞض CPUؾطاٛؼبٕ, ًبٗذيٞسط, سحز ًٜشطّ 

 ًٜس. ٗي

 هعائلي مِ هوني اظت زر زهاى اجرا رخ زٌّس

قٞٛس. زض ١ط ًساٗيي اظ كبظ١بي كٞم اٌٗبٙ قٌؿز ٝػٞز  زض ١٘بٙ ثبض اّٝ اػطا ٛ٘ي ١ب ١٠ٗ٘يك٠ ثطٛب

چطا ٠ً ٌٗ٘ٚ اؾز اٛٞاع ٗرشٔلي اظ ذُب١ب ٠ً زض ٗٞضز آ٢ٛب نحجز ذٞا١يٖ ًطز, زض ايٚ ثيٚ ضخ  ،زاضز

ر ؿيطٗؼشجط(. زض ز١ٜس. ثطاي ٗظبّ, اٌٗبٙ زاضز ثطٛب٠ٗ اهسإ ث٠ اٛؼبٕ ػ٘ٔيبر سوؿيٖ ثط نلط ٛ٘بيس )يي ػ٘ٔيب
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يي ديـبٕ ذُب ثٜ٘بيف زض ذٞا١س آٝضز. اُط چٜيٚ قٞز, ٗؼجٞض ١ؿشيس سب ث٠ كبظ  ++Cچٜيٚ حبٓشي ثطٛب٠ٗ 

ٝيطايف ثبظُطزيس ٝ انالحبر الظٕ ضا اٛؼبٕ زازٟ ٝ ٗؼسزاً ٗبثوي كبظ١ب ضا ثطاي سؼييٚ اي٠ٌٜ آيب انالحبر 

 ٜيس.اٛس يب ذيط, َي ً نٞضر ُطكش٠ هبزض ث٠ ضكغ ٗكٌْ ثٞزٟ

ز١ٜس. سٞاثغ ٗكرهي اظ  ػ٘ٔيبر ٝضٝز ٝ يب ذطٝع زازٟ اٛؼبٕ ٗي ++١Cبي ٛٞقش٠ قسٟ زض  ثيكشط ثطٛب٠ٗ

C++ اظ َطين ,cin  اؾشطيٖ ٝضٝزي اؾشبٛساضز, ثب سٔلظ("see-in"٠ً ٗؼ٘ٞالً اظ َطين نلح٠ ) ,ًٔيس اؾز                      

١ب اظ َطين  سٞاٛس ث٠ زؾشِبٟ زيِطي ١سايز قٞز. ؿبٓجبً زازٟ يٗ cinًٜٜس, اٗب سبثغ  هسإ ث٠ زضيبكز ٝضٝزي ٗيا

ٛ٘بيف  ُطزٛس ٠ً ٗؼ٘ٞالً نلح٠ ( ذبضع ٗي"see-out")اؾشطيٖ اؾشبٛساضز ذطٝػي, ثب سٔلظ  coutزؾشٞض 

اي ضا چبح  ُٞييٖ ثطٛب٠ٗ ٛشيؼ٠ ١سايز ًطز. ظٗبٛي٠ٌ ٗي يضا ث٠ زؾشِبٟ زيِط coutسٞاٙ  ًبٗذيٞسط اؾز, اٗب ٗي

١ب ضا ث٠  سٞاٙ زازٟ اؾز. ٗي )ٗبٛيشٞض( , ٗؼ٘ٞالً ٜٗظٞضٗبٙ ٛ٘بيف ٛشيؼ٠ ثط ضٝي نلح٠ ٛ٘بيفًٜس ٗي

١ب اضؾبّ ًطز ٝ سٞؾٍ چبدِط اظ آ٢ٛب چبح ُطكز. ١٘چٜيٚ زؾشٞضي ثٜبٕ  ١بي زيِطي ١٘بٜٛس زيؿي زؾشِبٟ

cerr ٕقٞز, ايٚ زؾشٞض  زٟ ٗي١بي ذُب اؾشلب )اؾشطيٖ اؾشبٛساضز ذُب( ٝػٞز زاضز, ٠ً اظ آٙ ثطاي ٛ٘بيف ديـب

 قٞز. اًظطاً ثطاي ٛ٘بيف ديـبٕ زض نلح٠ ٛ٘بيف ثٌبض ُطكش٠ ٗي

ًَيعي رًاهِتذطاي   

ز١ٜس, اظ ايٜطٝ ث٠ آ٢ٛب ذُبي ظٗبٙ  سوؿيٖ ثط نلط زض ظٗبٙ اػطاي ثطٛب٠ٗ ضخ ٗيذُبي ذُب١بيي ١٘بٜٛس, 
١ب ثالكبن٠ٔ ذبس٠٘  قٞٛس سب ثطٛب٠ٗ ؾجت ٗي (fatal runtime errors)قٞز. ذُب١بي ظٗبٙ اػطاي ػظيٖ يب ٢ٗٔي  اػطا ُلش٠ ٗي

ز١ٜس سب  يبثٜس ثسٝٙ اي٠ٌٜ ثشٞاٜٛس ثب ٗٞكويز ٝظبيق ذٞز ضا ث٠ اٛؼبٕ ثطؾبٜٛس. ذُب١بي ظٗبٙ اػطاي ؿيط٢ٗٔي اػبظٟ ٗي
 ًٜٜس. ١ب ثُٞض ًبْٗ اػطا قٞٛس, اٗب ٛشبيغ اقشجب١ي سٞٓيس ٗي ثطٛب٠ٗ

 ٍ ايي متاب  ++Cًناتي زر هَرز  15-1

٠ُٛٞ ؾبذشبض ٝ ضٝـ ٗكرم قطٝع ث٠  ثسٝٙ ضػبيز ١يچ ++Cٛٞيؿبٙ ثب سؼطث٠  ُب١ي اٝهبر ثطٛب٠ٗ

ٛٞيؿي ضٝـ يؼيلي اؾز. ذٞاٛسٙ, ٢ِٛساضي, سؿز ٝ  ًٜٜس, ٠ً چٜيٚ ًبضي زض ثطٛب٠ٗ ٛٞيؿي ٗي ثطٛب٠ٗ

يٚ ًشبة ثب زض ٛظط ز١ٜس. ا ١بيي ثؿيبض ٗكٌْ ثٞزٟ ٝ ُب١بً ضكشبض ػؼيجي اظ ذٞز ثطٝظ ٗي چٜيٚ ثطٛب٠ٗ بثيذُبي

 ١ب زاضز. ٛٞيؿبٙ ٗجشسي ؾؼي زض ٛٞقشٚ ٝايح ثطٛب٠ٗ ُطكشٚ ثطٛب٠ٗ
ال ايسُ ًَيعي رًاهِت  

ُلش٠  KIS (keep it simple)ذٞز ضا ؾبزٟ ٝ ؾطضاؾز ثٜٞيؿيس. ُب١ي اٝهبر ث٠ ايٚ ضٝـ  ++١Cبي  ثطٛب٠ٗ
١بي ٛٞقش٠ قسٟ زض ايٚ زٝ ظثبٙ هبزض ث٠ اػطا  ٝ ثطٛب٠ٗ ثبقٜس ١بي هبثْ حْ٘ ٗي اظ ػ٠ٔ٘ ظثبٙ ++C  ٝCزاٛيس ٠ً  قٞز. ٗي ٗي

اؾشبٛساضز حبٝي ٓيؿز َٞالٛي اظ  ANSICثطاي اٛٞاع ًبٗذيٞسط١ب ١ؿشٜس. هبثٔيز حْ٘ يي ثحض اؿٞاًٜٜسٟ اؾز. ٗؿشٜس 
 اٛس. ١بي ًبٗٔي زض ايٚ ظٗي٠ٜ ٛٞقش٠ قسٟ ٗجبحض هبثٔيز حْ٘ اؾز ٝ ًشبة

 قاتليت حول

ٝ  Cدصيط اؾز, چٜسيٚ ٗؿئ٠ٔ زض ٗيبٙ اٛٞاع ٗرشٔق ًبٗذبئط١بي  بي هبثْ حْ٘ اٌٗب١ٙ اُط چ٠ ٛٞقشٚ ثطٛب٠ٗ

 

 

 



 معرفي كامپيوتر، اينترنت و وب  _______________________ فصل اول 

C++ ١ب زض  ؾبظ ًٜٜس. ٛٞقشٚ ثطٛب٠ٗ سٞاٜٛس هبثٔيز حْ٘ ضا ٗكٌْ ٝ ًبٗذيٞسط١ب ٝػٞز زاضز ٠ً ٗيC  ٝC++  ْ٘هبثٔيز ح
ًبٗذيٞسط زاضز, ٠ً ثهٞضر ؾطػ٘غ دالر كطٕ ٛٞيؽ ٛيبظ ث٠ سٞػ٠ زهين ث٠ ٛٞع ًبٗذبئط ٝ  ًٜس. ؿبٓجبً ثطٛب٠ٗ ضا سً٘يٚ ٛ٘ي

(platform) .ٛبٕ زاضز 

اٛس. ثب ايٚ  ٛٞقش٠ قسٟ ++ANSI/ISO Cُٗبٓت ػطي٠ قسٟ زض ايٚ ًشبة ثطاؾبؼ ٗؿشٜسار اؾشبٛساضز 

 ,٠٘١C++  ٙاٛس. اُط ٛيبظ  ١بي آٙ زض ايٚ ًشبة ٗٞضز ثطضؾي هطاض ِٛطكش٠ ي اؾز ٝ ثطذي اظ ٝيػُيؿٜيي ظثب

 ++Cزاقش٠ ثبقيس, ثبيؿشي ث٠ ُٗبٓؼ٠ ٗؿشٜسار اؾشبٛساضز  ++Cٜيٌي زيِطي زض اضسجبٌ ثب ث٠ ػعئيبر سٌ

 ز.طث٠ آٙ زؾشطؾي ديسا ً ANSIسٞاٙ اظ ٝة ؾبيز  ٠ً ٗي ،يسظزاثذط

webstore.ansi.org/ansidocstore/default.asp 

ضٟ ٗؿشٜس ٝ ق٘ب زاقش٠ "++Information Technology-Programming Language-C"ٗؿشٜس ػٜٞاٙ 

INCITS/ISO/IEC 14882-2003 .اؾز 

 ++Cتعت يل ترًاهِ  16-1

 حسؼ ثبظيًٜيٖ. ًبض ضا ثب اػطاي  ذٞز ٗي ++Cزض ايٚ ثرف, ٗجبزضر ث٠ اػطا ٝ سؼبْٗ ثب اٝٓيٚ ثطٛب٠ٗ 

ًٜس. اُط ػسزي ٠ً ٝاضز  ث٠ حسؼ ػسز ٗي قطٝعزضيبكز ٝ  1000سب  1ًٜيٖ ٠ً ػسزي اظ  قطٝع ٗي ػسز

ايس, نحيح ثبقس, ثبظي ث٠ دبيبٙ ضؾيسٟ اؾز. اُط حسؼ ق٘ب نحيح ٛجبقس, ثطٛب٠ٗ ٛكبٙ  حسؼ ظزٟايس يب  ًطزٟ

ذٞا١س زاز ٠ً ػسز ٝاضز قسٟ ثعضُشط يب ًٞچٌشط اظ ػسز نحيح اؾز. ثطاي حسؼ ظزٙ ػسز ١يچ ٗحسٝزيشي 

 ٝػٞز ٛساضز.حسؼ زض سؼساز 

 زظتَريب  ذط اػالىاؾشلبزٟ اظ  ضا ث٠ زٝ ضٝـ ث٠ ق٘ب ٛكبٙ ذٞا١يٖ زاز, ++Cاػطاي يي ثطٛب٠ٗ 

(Command Prompt)  ٝيٜسٝظXP  پَظتِٝ اؾشلبزٟ اظ يي (shell)  ٝزض ٓيًٜٞؽ. اػطاي ثطٛب٠ٗ زض ١ط ز

سٞاٛيس ثب  ١بي سٞؾؼ٠ ٗشؼسزي ٝػٞز زاضٛس ٠ً ق٘ب ثؼٜٞاٙ ذٞاٜٛسٟ ايٚ ًشبة ٗي كطٕ يٌؿبٙ اؾز. ٗحيٍ دالر

 ++١Borland Cبي ١٘بٜٛس  ًٜيس, ٗحيٍ ++١Cبي  ٝ اػطاي ثطٛب٠ٗ اؾشلبزٟ اظ آ٢ٛب اهسإ ث٠ ًبٗذبيْ, ايؼبز

Builder ,Metrowerks ,GNU C++ ,Microsoft Visual C++. NET  ٚؿيطٟ زض حبٓي٠ٌ ٗب س٘بٕ اي ٝ

ايٖ ٠ً زض اضسجبٌ ثب ًبٗذبئط١بي ٗؼبٛي  كطا١ٖ آٝضزٟ 1-19ايٖ, اٗب اَالػبسي زض ثرف  ١ب ضا سؿز ٌٛطزٟ ٗحيٍ

C++ سٞاٙ آ٢ٛب ضا ثطزاقز ًطز. ُٓلبً ثب سٞػ٠ ث٠ زؾشٞضآؼْ٘ ٗسضؼ ذٞز اهسإ  ايٜشطٛز ١ؿشٜس ٝ ٗي ٗٞػٞز زض

 ث٠ س٢ي٠ ٗحيٍ سٞؾؼ٠ ًٜيس.

ثب سٞػ٠ ث٠ ٗطاحْ ٗؼطكي قسٟ زض ظيط, هبزض ث٠ اػطاي ثطٛب٠ٗ ٝ ٝاضز ًطزٙ اػساز ٗرشٔق ثطاي حسص ػسز 

ًٜيس زض ًْ ايٚ ًشبة ًبضثطز ذٞا١ٜس  كب١سٟ ٗينحيح ذٞا١يس ثٞز. ػٜبنط ٝ ٗطاحٔي ٠ً زض ايٚ ثطٛب٠ٗ ٗ

 زاقز. 



 فصل اول   ________________________  معرفي كامپيوتر، اينترنت و وب 

 XPاز طريق ذط زظتَر ٍيٌسٍز  ++Cاجراي يل ترًاهِ 

ؾرز ًبٗذيٞسطسبٙ  ١بي ًشبة ث٠ زضؾشي ثط ضٝي زيؿي . ثطاي اي٠ٌٜ ُٗ٘ئٚ قٞيس ٗظبsetupّ ثطضؾي -1

  زض اثشساي ًشبة ًٜيس.« هجْ اظ قطٝع ثٌبض», ث٠ ُٗبٓؼ٠ ثرف اٛسٟ ًذي قس

يب  98, 95. دٜؼطٟ ذٍ زؾشٞض ضا ثبظ ًٜيس. ثطاي ًبضثطاٙ زض حبّ اؾشلبزٟ اظ ٝيٜسٝظ يبكشٚ ثطٛب٠ٗ ًبْٗ -2

قٞز. ثطاي ًبضثطاٙ  ثبظ ٗي Start>Programs>Accessories>Command Prompt, ايٚ دٜؼطٟ اظ َطين 2000

قٞز. ثطاي  ثبظ ٗي Start>All Programs>Accessories>Command Prompt, ايٚ دٜؼطٟ اظ َطين XPٝيٜسٝظ 

ًطزٟ  cd C:\examples\ch01\GussNumber\windows, ٗجبزضر ث٠ سبيخ GussNumberضكشٚ ث٠ ؾطاؽ قبذ٠ ثطٛب٠ٗ 

 قٞز. ثطاي سـييط قبذ٠ اؾشلبزٟ ٗي cd(. اظ زؾشٞض 1-2ضا ككبض ز١يس )قٌْ  Enterؾذؽ ًٔيس 

١ؿشيس, زؾشٞض  GuessNumberب٠ٗ . اًٜٞٙ ٠ً زض قبذ٠ حبٝي ثطGuessNumberٛاػطاي ثطٛب٠ٗ  -3

GuessNumber  ضا سبيخ ٝ ًٔيسEnter  ٌْ(. ]ٌٛش٠: 1-3ضا ككبض ز١يس )قGuessNumber.exe  ٛبٕ ٝاهؼي

 اؾز.[ exe.ثطٛب٠ٗ اؾز. ثب ايٚ ٝػٞز, كطو ٝيٜسٝظ دؿٞٛس 

 ضا ثٜ٘بيف زض آٝضزٟ ٝ ".Please type first guess". ثطٛب٠ٗ ديـبٕ ٝاضز ًطزٙ اٝٓيٚ حسؼ -4

ضا ٝاضز ًٜيس  500(. زض ايٚ ذٍ ػسز 1-3ؾبظز )قٌْ  زض ذٍ ثؼسي ظب١ط ٗي (?)ؾذؽ يي ػالٗز ؾئٞاّ 

 (.1-4)قٌْ 

آٝضز, ث٠ ايٚ  ضا ث٠ ٛ٘بيف زض ٗي "Too high. Try again". ثطٛب٠ٗ ديـبٕ ٝاضز ًطزٙ حسؼ ثؼسي -5

ٙ ٗوساض نحيح اؾز. اظ ايٜطٝ, ثبيس ٗؼٜي ٠ً ٗوساض ٝاضز قسٟ ثعضُشط اظ ػسز اٛشربثي اظ ؾٞي ثطٛب٠ٗ ث٠ ػٜٞا

(. 1-5ضا ٝاضز ؾبظيس )قٌْ  250يي ػسز ًٞچٌشط ثطاي حسؼ ثؼسي ذٞز ٝاضز ًٜيس. زض ذٍ اػالٙ, ٗوساض 

آٝضز, چطا ٠ً ٗوساض ٝاضز قسٟ ١ٜٞظ ثعضُشط  ضا ثٜ٘بيف زض ٗي "Too high. Try again"ثطٛب٠ٗ ٗؼسزاً ديـبٕ 

 ثبقس. ٛظط ٗي اظ ػسز نحيح ٗٞضز

  .ٍ تغيير ؼاذِ Command Promptتاز مرزى پٌجرُ  | 1-2ؼنل 

 GuessNumberاجراي ترًاهِ  | 1-3ؼنل 

  .ٍارز مرزى اٍليي حسض | 1-4ؼنل 

  .ٍارز مرزى زٍهيي حسض ٍ پاظد زريافتي | 1-5ؼنل 

ثب ٝاضز ًطزٙ ٗوبزيطي ث٠ ثبظي ازا٠ٗ ز١يس سب ٗٞكن ث٠ حسؼ ػسز  .١بي ثؼسي ٝاضز ًطزٙ حسؼ -6

ضا  "!Excellent! You guessed the number"اظ حسؼ دبؾد نحيح, ثطٛب٠ٗ ديـبٕ دؽ قٞيس. نحيح 

 .(1-6آٝضز )قٌْ  ثٜ٘بيف زض ٗي



 معرفي كامپيوتر، اينترنت و وب  _______________________ فصل اول 

. دؽ اظ حسؼ ػسز نحيح, ثطٛب٠ٗ زض ٗٞضز اٛؼبٕ يي ثبظي زيِط ثبظي ٗؼسز يب ذطٝع اظ ثطٛب٠ٗ -7

ٝاضز  "?Would you like to play again (y or n)"(. زض ٗوبثْ ديـبٕ 1-6ًٜس )قٌْ  ؾئٞاّ ٗي

 Please"قٞز سب ثطٛب٠ٗ يي ػسز ػسيس اٛشربة ًطزٟ ٝ ٗؼسزاً ثب ٛ٘بيف ديـبٕ  ؾجت ٗي yًطزٙ ًبضاًشط 

enter your first guess."  ثسٛجبّ آٙ يي ػالٗز ؾئٞاّ زض ذٍ ثؼسي يي ثبظي ػسيس ضا قطٝع ٝ

ُطزز  ٝ ث٠ قبذ٠ ثطٛب٠ٗ زض ذٍ زؾشٞض ثبظ ٗي ثطٛب٠ٗ ذبس٠٘ يبكش٠ n(. ثب ٝاضز ًطزٙ ًبضاًشط 1-7ًٜس )قٌْ 

 قٞٛس. , ١٘بٙ اػساز ثطاي حسؼ اٛشربة ٗي3(. زض ١ط ثبض اػطاي ايٚ ثطٛب٠ٗ اظ ٗطح٠ٔ 1-8)قٌْ 

 Command Promptثؿشٚ دٜؼطٟ  -8

  .ٍارز مرزى اػساز زيگر ٍ حسض ػسز صحيح | 1-6ؼنل 

  .تازي هجسز | 1-7ؼنل 

  .ذرٍج از تازي | 1-8ؼنل 

 زر ليٌَمط  ++GNU Cتا اظتفازُ از  ++Cي يل ترًاهِ اجرا

١ب ث٠ قبذ٠ ذبِٛي ذٞز آقٜب ١ؿشيس. اُط  ًٜيٖ ٠ً ق٘ب ثب ٛحٟٞ ًذي ٗظبّ ايٚ ثطٛب٠ٗ، كطو ٗي ثطاي سؿز

سٞاٛيس اظ ٗسضؼ ذٞز ً٘ي ثِيطيس. ذٍ اػالٙ زض دٞؾش٠ ؾيؿشٖ اظ ًبضاًشط  ؾئٞآي زض ايٚ ظٗي٠ٜ زاضيس، ٗي

. ذٍ يبثس ٗيدبيبٙ  $ثبقس ٝ ١ط اػالٙ ثب ًبضاًشط  (home)ًٜس سب ٛكبٛس١ٜسٟ قبذ٠ ذبِٛي  ( اؾشلبزٟ ٗي~ٗس )

 ١بي ٓيًٜٞؽ ثؿيبض ٗشلبٝر اؾز. اػالٙ زض ؾيؿشٖ

، ثب (1-9)قٌْ  ثطٝيس GuessNumber. اظ َطين يي دٞؾش٠ ٓيًٜٞؽ، ث٠ قبذ٠ ثطٛب٠ٗ يبكشٚ ثطٛب٠ٗ -1

 سبيخ

cd Examples\ch01\GuessNumber\GNU_Linux 

 قٞز. ثطاي سـييط قبذ٠ ثٌبض ُطكش٠ ٗي cdضا ككبض ز١يس. زؾشٞض  Enterؾذؽ ًٔيس 

ضا  ، ثبيؿشي اثشسا آٙ++GNU C. ثطاي اػطاي ثطٛب٠ٗ زض ًبٗذبئط GuessNumber ًبٗذبيْ ثطٛب٠ٗ -2

 سٞؾٍ ػجبضر ظيط ًبٗذبيْ ًٜيس

g++ GuessNumber.cpp -o GuessNumber 

زض  GuessNumberؾجت ًبٗذبيْ ثطٛب٠ٗ ٝ سٞٓيس يي كبيْ اػطايي ثٜبٕ . زؾشٞض كٞم 1-١10٘بٜٛس قٌْ 

 (.1-11ضا ككبض ز١يس )قٌْ  Enterًٔيس قٞز.  ٗي ذٍ اػالٙ ثؼسي

~$ cd examples/ch01/GuessNumber/GNU_linux 

~/examples/ch01/GuessNumber/GNU_Linux$ 

  .يعتن ليٌَمطپط از ٍرٍز تِ ظ GussNumberتغيير ؼاذِ ترًاهِ  | 1-9ؼنل 
~/examples/ch01/GuessNumber/GNU_linux$ g++ GuessNumber.cpp –o GuessNumber 



 فصل اول   ________________________  معرفي كامپيوتر، اينترنت و وب 

~/examples/ch01/GuessNumber/GNU_linux$ 

 .++gتا اظتفازُ از زظتَر  GuessNumberماهپايل ترًاهِ  | 1-10ؼنل 
~/examples/ch01/GuessNumber/GNU_linux$  ./GuessNumber 

I have a number between 1 and 1000. 

Can you guess my number? 

Please type your first guess. 

? 

 GuessNumberاجراي ترًاهِ  | 1-11ؼنل 

ٝ ؾذؽ ٛ٘بز ػالٗز  ".Pleas type your first guess". ثطٛب٠ٗ ػجبضر ٝاضز ًطزٙ حسؼ اّٝ -4

ضا ٝاضز  500(. زض ايٚ اػالٙ ػسز 1-11)قٌْ  آٝضز ( ضا ثؼٜٞاٙ اػالٙ زض ذٍ ثؼسي ثٜ٘بيف زض ٗي?ؾئٞاّ )

 (.1-12ؾبظيس )قٌْ 

آٝضز، ث٠ ايٚ ٗؼٜي ٠ً  ضا ثٜ٘بيف زض ٗي ".Too high. Try again". ٝاضز ًطزٙ حسؼ ثؼسي -5

ضا ٝاضز  250(. زض اػالٙ ثؼسي، ٗوساض 1-12ٗوساض ٝضٝزي ثعضُشط اظ ػسز اٛشربثي اظ ؾٞي ثطٛب٠ٗ اؾز )قٌْ 

ز١س. چطا ٠ً ٗوساض ٝاضز قسٟ  ضا ٛكبٙ ٗي "Too low. Try again"ايٚ ثبض ثطٛب٠ٗ ديـبٕ  (.1-13ًٜيس )قٌْ 

 ًٞچٌشط اظ ٗوساض نحيح اؾز.

١بي ثؼسي ازا٠ٗ ز١يس سب ػسز نحيح ضا  . ث٠ ثبظي ثب ٝاضز ًطزٙ حسؼ١بي ثؼسي ٝاضز ًطزٙ حسؼ -6

س يآ ثٜ٘بيف زض ٗي "!Excellent! You guessed the number"حسؼ ثعٛيس. دؽ اظ حسؼ ظزٙ دبؾد، 

 (.1-14)قٌْ 

~/examples/ch01/GuessNumber/GNU_linux$  ./GuessNumber 

I have a number between 1 and 1000. 

Can you guess my number? 

Please type your first guess. 

? 500 

Too hight.Try again. 

? 

 ٍارز مرزى حسض اٍل. | 1-12ؼنل 
~/examples/ch01/GuessNumber/GNU_linux$  ./GuessNumber 

I have a number between 1 and 1000. 

Can you guess my number? 

Please type your first guess. 

? 500 

Too hight.Try again. 

? 250 

Too low. Try again. 

? 

 ٍارز مرزى حسض زٍم ٍ زريافت پاظد ترًاهِ. | 1-13ؼنل 
Too low. Try again. 

?  375 

Too low. Try again. 

?  437 

Too high. Try again. 

?  406 
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Too high. Try again. 

?  391 

Too low. Try again. 

?  387 

Too high. Try again. 

?  385 

Too high. Try again. 

?  384 

 

Excellent! You guessed the number! 

Would you like to play again <y or n>? 

 ّاي تؼسي ٍ حسض پاظد صحيح. ٍارز مرزى حسض |  1-14ؼنل 

. دؽ اظ حسؼ ػسز نحيح، ثطٛب٠ٗ زض ٗٞضز اٛؼبٕ يي ثبظي زيِط ثبظي ٗؼسز يب ذطٝع اظ ثطٛب٠ٗ -7

 yٝاضز ًطزٙ ًبضاًشط  "?Would you like to play again (y or n)"ًٜس. زض ٗوبثْ ديـبٕ  ؾئٞاّ ٗي

 Please enter your first"شربة ًطزٟ ٝ ٗؼسزاٌ ثب ٛ٘بيف قٞز سب ثطٛب٠ٗ يي ػسز ػسيس اٛ ؾجت ٗي

guess."  ٌْ(. ثب ٝاضز 1-15ٝ ثسٛجبّ آٙ يي ػالٗز ؾئٞاّ زض ذٍ ثؼسي يي ثبظي ػسيس ضا قطٝع ًٜس )ق

(. زض ١ط ثبض اػطاي 1-16ُطزيس )قٌْ  ثطٛب٠ٗ ذبس٠٘ يبكش٠ ٝ ث٠ قبذ٠ ثطٛب٠ٗ زض دٞؾش٠ ثبظ ٗي nًطزٙ ًبضاًشط 

 قٞٛس.  ، ١٘بٙ اػساز ثطاي حسؼ اٛشربة ٗي3اظ ٗطح٠ٔ ايٚ ثطٛب٠ٗ 
Excellent! You guessed the number! 

Would you like to play again <y or n>? y 

 

I have a number between 1 and 1000. 

Can you guess my number? 

Please type your first guess. 

? 

 تازي هجسز. | 1-15ؼنل 
Excellent! You guessed the number. 

Would you like to play again <y or n>? n 
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 UMLاي تر تنٌَلَشي ؼي ٍ  افسار: هقسهِ هثحج آهَزؼي هٌْسظي ًرم 17-1

ٛٞيؿي ًبٗذيٞسط آؿبظ  ٢بٙ ٝ ثطٛب٠ُٗطا ٝ سلٌط َجيؼي زض اضسجبٌ ثب ػ قياًٜٞٙ ثحض ذٞز ضا زض اضسجبٌ ثب 

اكعاض ٝػٞز زاضز  ثركي ثؼٜٞاٙ ٗجحض آٗٞظقي ٢ٜٗسؾي ٛطٕ 13ٝ  7آي  ١1بي  ًٜيٖ. زض اٛش٢بي س٘بٕ كهْ ٗي

دطزاظيٖ. ١سف ٗب اظ ايٚ ثرف ً٘ي ث٠ ق٘ب زض سٞؾؼ٠ يي ضٝـ  ُطا ٗي قي٠ً زض آٙ ث٠ ٗؼطكي زهين ثحض 

يي ظثبٙ ُطاكيٌي ٠ً ث٠ اكطاز  .اؾز UML (Unified Modeling Language)ُطا ٝ آقٜبيي ثب  سلٌط قي

ز١س سب اظ ٛ٘بز١بي اؾشبٛساضز قسٟ نٜؼشي ثطاي ٛ٘بيف  ُطا اٌٗبٙ ٗي قياكعاضي  ١بي ٛطٕ ٗؿئّٞ َطاحي ؾيؿشٖ

ُطا ٝ انُالحبر  قيًٜٜس. زض ايٚ ثرف ٠ً ُٗبٓؼ٠ آٙ آعاٗي اؾز، ث٠ ٗؼطكي ٗلب١يٖ دبي٠ اؾشلبزٟ  ١ب َطح

ٛ٘بيكي اظ يي  13ٝ  9، 7آي  ١2بي  ١بي اذشيبضي هطاض ُطكش٠ زض كهْ ا١يٖ دطزاذز. ثرفكٜي آٙ ذٞ

 ًٜٜس. ؾبزٟ اضائ٠ ٗي (ATM)اكعاضي ثطاي يي ٗبقيٚ ذٞزدطزاظ  ؾبظي ٛطٕ ُطا ٝ ديبزٟ قيَطاحي 

 ػجبضسٜس اظ: 7آي  ١2بي  اكعاض زض اٛش٢بي كهْ ١بي ٢ٜٗسؾي ٛطٕ  ثرف
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 ؾيؿشٖ  ٖ ٛط١ٕبي يي ؾيؿش سحٔيْ ٛيبظٜٗسي( اكعاضيATMٙثطاي ايؼبز آ ) 

  ١ب ثبيس زاقش٠ ثبقٜس قيسؼييٚ نلبسي ٠ً 

  ٚ١ب قيسؼييٚ ضكشبض اي 

  ِْٗط ثطاي ثطَطف ًطزٙ ٛيبظ١بي ؾيؿش١ٖب ثب يٌسي قيسؼييٚ ٛحٟٞ سؼب 

 ؼيهفاّين پايِ تنٌَلَشي 

زٛيبي ٝاهؼي ِٛبٟ ًٜيس. ًٜيٖ. ث٠ ١ط ًؼب زض  ُطا ضا ثب ثطذي انُالحبر ًٔيسي آؿبظ ٗي قيٗوس٠ٗ ثحض 

١ب، ًبٗذيٞسط١ب ٝ ثؿيبضي اظ  ١ب، ١ٞادي٘ب١ب، ؾبذش٘بٙ ذٞا١يس ثٞز. ٗطزٕ، حيٞاٛبر، ُيب١بٙ، اسٞٗجيْ ١ب قيقب١س 
١بي ٗيٌطٝٝيٞ ٝ  ١بي سطاكيي، اػبم ١ب، چطاؽ ١ب، ذب٠ٛ اؾز. سٔلٚ قيچيع١بي زيِط. سلٌط اٛؿبٙ ثطاؾبؼ 

 ١ب ١ؿشٜس ٠ً زض ظٛسُي ضٝظٗطٟ ذٞز قب١س آ٢ٛب ١ؿشيٖ. يقق٘بض  ًٞٓط١بي آثي سؼسازي ً٘ي اظ ثي

١بي ٗشحطى،  قيًٜيٖ: ٗشحطى ٝ ؿيطٗشحطى.  ١ب ث٠ زٝ َجو٠ ٗي قيُب١ي اٝهبر ٗجبزضر ث٠ سوؿيٖ 
١بي ؿيطٗشحطى، زض ٗحيٍ  قي ،اظ ؾٞي زيِط .ز١ٜس  سٞاٜٛس حطًز ًطزٟ ٝ ًبضي اٛؼبٕ ظٛسٟ ١ؿشٜس ٝ ٗي

١ب اظ ١ط زٝ ٛٞع، زض ثطذي چيع١ب ٗكشطى ١ؿشٜس. ٠٘١ آ٢ٛب زاضاي  قي، ًٜٜس. ثب ايٚ ٠٘١ ذٞز حطًز ٛ٘ي
ؿٔشس، ثبال ٝ  ز١ٜس )ٗظالً سٞح ٗي ٛكبٙ ٗي ضكشبض١بي)١٘بٜٛس ؾبيع، قٌْ، ضَٛ ٝ ٝظٙ( ثٞزٟ ٝ اظ ذٞز  نلبر

ُيطز، سطٗع ًطزٟ ٝ  ضٝز، يي اسٞٗجيْ قشبة ٗي ذٞاثس، ضاٟ ٗي ًٜس، ٗي دطز، يي ثچ٠ ُطي٠ ٗي دبييٚ ٗي
 ًٜس(. ًٜس، يي ح٠ٓٞ آة ضا ػصة ٗي طذف ٗيچ

سٞاٜٛس  ١بي ٗرشٔق ٗي قيُيطٛس.  ١ب ثب ثطضؾي نلبر ٝ ضكشبض اقيبء، ُٗبٓجي زض اضسجبٌ ثب آ٢ٛب يبز ٗي اٛؿبٙ
 سٞاٙ اػ٘بّ ًطز، ٗظالً ٗبثيٚ ًٞزًبٙ ٝ ثعضُؿبالٙ. نلبر ٝ ضكشبض ٗكبث٢ي زاقش٠ ثبقٜس. ٗوبيؿ٠ ضا ١٘يك٠ ٗي

قجي٠ ث٠ ضٝقي اؾز ٠ً اكطاز ثطاي  OOD (Object-oriented design)ُطا  قي١بي  سّاكعاض ٗ َطاحي ٛطٕ
اؾشلبزٟ ًطز، آٛؼب ٠ً   سٞاٙ اظ ضاث٠ُ ٗٞػٞز ٗبثيٚ ًالؼ ثطٛس. ٗي ١ب زض زٛيبي ٝاهؼي ثٌبض ٗي قيسٞنيق 

١ب  طئي١ب، س ١بي يٌؿبٙ ١ؿشٜس، اسٞٗجيْ ١بيي اظ يي ًالؼ ١٘بٜٛس ًالؼ ٝؾي٠ٔ ٛؤي٠ زاضاي ٝيػُي قي
١بي  ثطز، ٠ً زض آٙ ًالؼ ؾٞز ٗي)يب سٞاضص(  ثطي اضص اظ ٗعيز OODثبقٜس.  زاضاي نلبر ٗكشطى ٗي
 ٛ٘بيٜس. ًٜٜس ٝ ث٠ نلبر ذبل ذٞز ايبك٠ ٗي ١بي ٗٞػٞز ػصة ٗي ػسيس، نلبسي ضا اظ ًالؼ

١ب سٞؾٍ  قياكعاض ثٜبٕ ٗسٓؿبظي  ُطا يي ضٝـ َجيؼي ٝ شاسي زض ٛ٘بيف كطآيٜس َطاحي ٛطٕ قيَطاحي 
اضسجبٌ ٗبثيٚ  ١OODب زض زٛيبي ٝاهؼي اؾز. ١٘چٜيٚ  قي١ب ١٘بٜٛس  قينلبر، ضكشبض ٝ ضاث٠ُ ٗٞػٞز زض ٗيبٙ 

  ١ب ٛيع اظ َطين ديـبٕ قيكطؾشس،  ًٜس. ١٘بٜٛس كطزي ٠ً ديـبٗي ث٠ قرم زيِطي ٗي ١ب ضا ٗسٓؿبظي ٗي قي
ثطاي ًب١ف ٗٞػٞزي زضيبكز ًٜس چطا ٠ً  سٞاٛس ديـبٗي حؿبة ثبٌٛي ٗي قييي  .ًٜٜس اضسجبٌ ثطهطاض ٗي

 ٗكشطي ٗوساضي اظ دّٞ ذٞز ضا اظ حؿبة ثطزاقز ًطزٟ اؾز.
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OOD  ًٜس. ؾطاٛؼبٕ نلبر ٝ ضكشبض يي  ١ب ٗي قي)ضكشبض( زض  ػ٘ٔيبرنلبر ٝ  ؾبظي ًذؿ٠ٓٞٗجبزضر ث٠
١ب اظ  قيٗؼٜي ٠ً  ثطذٞضزاض ١ؿشٜس. ث٠ ايٚ ؾبظي اَالػبر د٢ٜب١ٙب اظ ذهيه٠  قيذٞضٛس.  ثب ١ٖ ُطٟ ٗي قي

)ضاثٍ( ٜٗبؾت ُٗٔغ ١ؿشٜس، اٗب ٗؼ٘ٞالٌ اظ ٛحٟٞ  ٝاؾٍزيِط اظ َطين يي  قيٛحٟٞ ثطهطاضي اضسجبٌ ثب يي 
. ثبقٜس ٗي١ب د٢ٜبٙ  قيؾبظي زض زضٝٙ ذٞز  ١بي زيِط اَالػي ٛساضٛس. ٗؼ٘ٞالٌ ػعئيبر ديبزٟ قيؾبظي  ديبزٟ

ًطز ٠ً زض آٙ ثطاي ضاٛسٙ اسٞٗجيْ ٛيبظي ٛيؿز سب ثب ػعئيبر سٞاٙ ايٚ اٗط ضا ثب ضاٜٛسُي اسٞٗجيْ ٗوبيؿ٠  ٗي
ؾبظي اَالػبر ٝ زاليْ آٙ آقٜب ذٞا١يس  زٛسٟ ٝ ػٌ٘ٔطز سطٗع آقٜب ثٞز. زض ازا٠ٗ ثب ٛحٟٞ د٢ٜبٙ ػؼج٠ ٗٞسٞض،

 اكعاض اؾز.  ٠ً اظ ػ٠ٔ٘ ٗٞاضز ٜٗبؾت زض ٢ٜٗسؾي ٛطٕ ،قس

 (OOP)ُطا  ٛٞيؿي قي ثطٛب١٠ٗبي،  ؿي زض چٜيٚ ظثبٙٛٞي ١ؿشٜس. ث٠ ثطٛب٠ٗ ُطا قي ++١Cبي ١٘بٜٛس  ظثبٙ
ُطا ضا ثهٞضر يي ؾيؿشٖ  قيز١ٜس سب يي َطح  ٛٞيؿبٙ ًبٗذيٞسطي اٌٗبٙ ٗي قٞز ٝ ث٠ ثطٛب٠ٗ ُلش٠ ٗي

ٛٞيؿبٙ  ١ؿشٜس ٝ اظ ايٜطٝ ثطٛب٠ٗ ضٝآي١بي  ، ظثب١Cٙبي ١٘بٜٛس  ؾبظي ًٜٜس. اظ ؾٞي زيِط ظثبٙ اكعاضي ديبزٟ ٛطٕ
ثبقس.  ٗي ًالؼايٚ ٝاحس،  ++Cاؾز، زض حبٓي٠ٌ زض  سبثغٛٞيؿي  ٝاحس ثطٛب٠ٗ Cثبقٜس. زض  ٗي ػْ٘ٗويس ث٠ 

 ثبقٜس.  ًٜٜسٟ نلبر ٗي ؾبظي حبٝي سٞاثؼي ١ؿشٜس ٠ً ديبزٟ ++١Cبي  ًالؼ

ز١ٜس زض  ١ب ضا ٠ً ٝظبيلي اٛؼبٕ ٗي ثط ضٝي ٛٞقشٚ سٞاثغ س٘طًع زاضٛس. آ٢ٛب ُط١ٝي اظ ػْ٘ Cٛٞيؿبٙ  ثطٛب٠ٗ

١ب  آٝضٛس. ثُٞض ٗكرم زازٟ ز١ٜس ٝ ؾذؽ ُط١ٝي اظ سٞاثغ ضا ث٠ كطٕ يي ثطٛب٠ٗ زض ٗي سبثغ هطاض ٗيزضٝٙ يي 
اضظـ ١ؿشٜس، اٗب اظ ١٘بٙ اثشساي اٗط ثطاي دكشيجبٛي اظ اػ٘بٓي ٠ً سٞاثغ اٛؼبٕ ذٞا١ٜس زاز ٝػٞز  ثؿيبض ثب Cزض 

 زاضٛس.
 ّا، اػضا زازُ ٍ تَاتغ ػضَ  مالض

قٞٛس  ٛبٗيسٟ ٗي ًالؼ٠ً « ١بي سؼطيق قسٟ اظ ؾٞي ًبضثط ٛٞع»ثط ضٝي ايؼبز  ++Cٛٞيؿبٙ  س٘طًع ثطٛب٠ٗ
 ي١ب ًٜٜس ٝ ؾطٝيؽ ١ب ًبض ٗي اي اظ ٗشس١ب اؾز ٠ً ثط ضٝي زازٟ اؾز. ١ط ًالؼ حبٝي زازٟ ٝ ١ٖ ٗؼ٘ٞػ٠

ثيٜس، ث٠  ًٜٜس( سساضى ٗي ١ب ٝ سٞاثغ زيِطي ٠ً اظ ًالؼ اؾشلبزٟ ٗي )ًالؼ ١ب ُيطٛسٟ ؾطٝيؽثطاي 
سٞاٛس  قٞز. ثطاي ٗظبّ، يي ًالؼ حؿبة ثبٌٛي ٗي ُلش٠ ٗي اػًبي زاز١ٟبي زازٟ اظ يي ًالؼ  ذٞٛزًبٗ

ُلش٠  ػًٞ سٞاثغ١بي زازٟ اظ يي ًالؼ،  قبْٗ يي ق٘بضٟ حؿبة ٝ يي ٗٞػٞزي ثبقس. ث٠ ًبٗذٞٛز
قٞز(. ثطاي  ُلش٠ ٗي ٗشسُطا ١٘بٜٛس ػبٝا، ث٠ سٞاثغ ػًٞ،  قيٛٞيؿي  ١بي ثطٛب٠ٗ قٞز )ٗؼ٘ٞالٌ زض ؾبيط ظثبٙ ٗي

ز١ٜسٟ  اٛساظ )اكعايف سٞاٛس زاضاي سٞاثغ ػًٞي ثطاي ايؼبز يي دؽ ٗظبّ، يي ًالؼ حؿبة ثبٌٛي ٗي
١بي سًٞبض )ٝ  ٛٞيؽ اظ ٛٞع ز١ٜسٟ ٗٞػٞزي( ٝ ٛ٘بيف ٗٞػٞزي كؼٔي ثبقس. ثطٛب٠ٗ ٗٞػٞزي(، ثطزاقز )ًب١ف

١ب(  ١بي ػسيس )ًالؼ زض ايؼبز ٛٞع« ٛس١ٟبي ؾبظ ثٔٞى»١بي سؼطيق قسٟ سٞؾٍ ًبضثط( ثؼٜٞاٙ  ؾبيط ٛٞع
١ب ثطاي ًبض ثب  قيزض سؼييٚ اي٠ٌٜ ًسإ  ++Cٛٞيؽ  ًٜس. اؾبٗي زض ؾبذشبض يي ؾيؿشٖ ث٠ ثطٛب٠ٗ اؾشلبزٟ ٗي

 ًٜٜس. آٛس ً٘ي ٗي يٌسيِط َطاحي قسٟ
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اظ ًالؼ اؾز.  قي١ب ١ؿشٜس. يي ًالؼ، ٛوك٠ ايؼبز يي  ذب٠ٛسطؾي٘ي   ١ب ١٘بٜٛس ٛوك٠ ًالؼ
اظ ضٝي يي  قيسٞاٛيٖ سؼسازي  ١بي ٗشؼسزي اظ ضٝي يي ٛوك٠ ثؿبظيٖ، ٗي سٞاٛيٖ ذب٠ٛ ٞضي ٠ً ٗي١٘بُٛ

سٞاٙ زض ٛوك٠ آقذعذب٠ٛ ٗجبزضر ث٠ آقذعي ًطز، آقذعي كوٍ زض آقذعذب٠ٛ ذب٠ٛ  ؾبظي ًٜيٖ. ٛ٘ي ٠ٛٞ٘ٛ ،ًالؼ
 دصيط اؾز. اٌٗبٙ

ُطا اظ ثبٛي،  قياي ٗظبّ زض يي َطح ١بي زيِط اضسجبٌ زاقش٠ ثبقٜس. ثط سٞاٜٛس ثب ًالؼ ١ب ٗي ًالؼ
دطزاذز »، ًالؼ «ٗكشطي»١بي زيِط ١٘بٜٛس ًالؼ  ٛيبظ ث٠ ثطهطاضي اضسجبٌ ثب ًالؼ "bank teller"ًالؼ 

 قٞز. ُلش٠ ٗي ٝاثؿشِيٝ ؿيطٟ زاضز. ث٠ ايٚ ضٝاثٍ، « اٛساظ دؽ»، ًالؼ «ٛوسي

اكعاض ضا ػطي٠  اؾشلبزٟ ٗؼسز اظ ٛطٕ سٞاٛس ٝيػُي ١ب ٗي اكعاض ثهٞضر ًالؼ ٛطٕ (package)ثؿش٠ ًطزٙ 
 ًٜٜس.  ثٜسي ٗي ثب هبثٔيز اؾشلبزٟ ٗؼسز ثؿش٠ ١بي ًبٗذٞٛز١بي ٗطسجٍ ثب يٌسيِط ضا ثهٞضر  ًٜس. ؿبٓجبً ًالؼ

 افسار ٌْسظي ًرمه

ػٞيي زض ظٗبٙ  ١بي ػسيس ؾجت نطك٠ ١ب ٝ ثطٛب٠ٗ ١بي ٗٞػٞز ث٠ ١ِٜبٕ ايؼبز ًالؼ اؾشلبزٟ ٗؼسز اظ ًالؼ
ًٜس، چطا ٠ً  سط ً٘ي ٗيا١بي هبثْ اػش٘بزسط ٝ ًبض ٛٞيؿبٙ زض ايؼبز ؾيؿشٖ قٞز. ١٘چٜيٚ ث٠ ثطٛب٠ٗ ١ب ٗي ٝ ١عي٠ٜ
 اٛس. ١بي ٗٞػٞز ؿبٓجبً اظ ٗطح٠ٔ سؿز، ذُبيبثي ٝ ٗيعاٙ ًبضايي ػجٞض ًطزٟ ١ب ٝ ًبٗذٞٛز ًالؼ
 (OOAD)گرا  ؼياي تر تحليل ٍ طراحي  هقسهِ

١بي ذٞز ضا ايؼبز  ذٞا١يس ًس ثطٛب٠ٗ ذٞا١يس ًطز. چ٠ِٛٞ ٗي ++Cٛٞيؿي زض  ث٠ ثطٛب٠ٗثعٝزي قطٝع 
ًبضي، كوٍ ًبٗذيٞسط ضا ضٝقٚ ًطزٟ ٝ قطٝع ث٠ سبيخ  ٛٞيؽ سبظٟ ١٘بٜٛس ١ط ثطٛب٠ٗذٞا١يس  ٗيًٜيس؟ قبيس، 

١بي ًٞچي ًبضثطز زاقش٠ ثبقس، اٗب اُط اظ ق٘ب ذٞاؾش٠  سٞاٛس زض اضسجبٌ ثب ثطٛب٠ٗ ًٜيس. ايٚ ضٝـ ٗي ثطٛب٠ٗ 

اكعاضي ثطاي ًٜشطّ نس١ب زؾشِبٟ ٗبقيٚ دطزاذز اسٞٗبسيي يي ثبٛي ايؼبز ًٜيس،  ز سب يي ؾيؿشٖ ٛطٕقٞ
ٛلطي زض اضسجبٌ ثب سٞٓيس ٛؿْ ثؼسي ؾيؿشٖ  سب ثب يي سيٖ ١عاضقٞز چ٠ ذٞا١يس ًطز؟ يب اُط اظ ق٘ب ذٞاؾش٠ 

بي ث٠ ايٚ ثعضُي ٝ ديچيسُي، ١ ًٜشطّ سطاكيي ١ٞايي ايبالر ٗشحسٟ ًبض ًٜيس، چ٠ ذٞا١يس ًطز؟ ثطاي دطٝغٟ
 ٛٞيؿي ًٜيس. سٞاٛيس ث٠ ضاحشي دكز ًبٗذيٞسط ٛكؿش٠ ٝ قطٝع ث٠ ثطٛب٠ٗ ٛ٘ي

ثطاي زؾشيبثي ث٠ ث٢شطيٚ ضاٟ حْ، ثبيؿشي ثسهز ٛيبظٜٗسي٢بي دطٝغٟ ضا سؼعي٠ ٝ سحٔيْ ًٜيس )سؼييٚ ًٜيس ٠ً 
ا ثطآٝضزٟ ؾبظز )ؾيؿشٖ هبزض ث٠ ذٞا١س اٛؼبٕ ز١س( ٝ َطحي ضا سٞؾؼ٠ ز١يس ٠ً آ٢ٛب ض ؾيؿشٖ چ٠ ًبض ٗي

آّ، هجْ اظ ١ط٠ُٛٞ ًسٛٞيؿي، ثبيس ث٠  ُيطي نحيح ثطاي اٛؼبٕ ٝظبيق ذٞز ثبقس(. زض حبٓز ايسٟ سه٘يٖ
ٛظط   ؾطاؽ كطآيٜس ضكش٠ ٝ ث٠ زهز َطاحي ضا اٛؼبٕ ز١يس. اُط ايٚ كطآيٜس ٗؿشٔعٕ سحٔيْ ٝ َطاحي ؾيؿشٖ اظ ٛو٠ُ

 گرا ؼيتحليل ٍ طراحي يب  object-orientend analysis and design (OOAD)ُطا ثبقس، آٙ ضا  قي

سٞاٛس زض ظٗبٙ ٝ ١عي٠ٜ ايؼبز ثطٛب٠ٗ ثؿيبض  ٛٞيؿبٙ ثب سؼطث٠ ُٗٔغ ١ؿشٜس ٠ً سحٔيْ ٝ َطاحي ٗي ُٞيٜس. ثطٛب٠ٗ ٗي
١بي يؼيق ٠ً زض ١ط ثبض ثطٛب٠ٗ ضا ث٠ قٌؿز ًكبٛسٟ ٝ ثبػض  ػٞيي ًٜس، ثب اػشٜبة اظ اػ٘بّ َطح نطك٠

 ٞٛس ًبض اظ اثشسا آؿبظ ُطزز ٠ً ١٘بٙ سح٘يْ ١عي٠ٜ ٝ ظٗبٙ اؾز.ق ٗي
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OOAD  .يي ٠ً٘ٔ ًٔي ثطاي ثيبٙ كطآيٜس سؼعي٠ ٝ سحٔيْ يي ٗؿئ٠ٔ ٝ سٞؾؼ٠ ضٝـ حْ آٙ ٗؿئ٠ٔ اؾز
 OOADٗؿبئْ ًٞچٌي ١٘بٜٛس ٗؿبئٔي ٠ً زض چٜس كهْ اٝٓي٠ ثب آ٢ٛب ثطذٞضز ذٞا١يٖ زاقز، ٛيبظي ث٠ كطآيٜس 

آ٢ٛب ضا  ++Cآ٢ٛب ًطز ٝ ؾذؽ ًس  قج٠ ًسسٞاٙ اثشسا ٗجبزضر ث٠ ٛٞقشٚ  ١ب، ٗي بز ايٚ ثطٛب٠ٗٛساضٛس. ثطاي ايؼ
 ث٠ ٗؼطكي قج٠ ًس ذٞا١يٖ دطزاذز. 4ٛٞقز. زض كهْ 

قٞز. اُط چ٠  ث٠ ضٝـ قج٠ ًس ًبٗالٌ ٗكرم ٗي OOADط قسٙ ٗؿئ٠ٔ، ثطسطي ضٝـ س ثب ثعضُشط ٝ ديچيسٟ
 OOADاٗب يي ظثبٙ ُطاكيٌي ثطاي ٛ٘بيف ٛشبيغ ١ط كطآيٜس  ٝػٞز زاضز، ١OOADبي ٗرشٔلي اظ  دطزاظـ

ٛبٕ زاضز ٠ً اٝاؾٍ  UML (Unified Modeling Language)ثيكشط اظ ٠٘١ ثٌبض ُطكش٠ قسٟ اؾز. ايٚ ظثبٙ 
 ١Grady Booch ،James Rumbaugh  ٝIvar Jacobsonبي  اكعاض ثٜبٕ دطزاظ ٛطٕ سحز ٛظط ؾ٠ ٛظطي٠ 1990ز٠١ 

 اؾز.سٞؾؼ٠ ديسا ًطزٟ 
 UML تاريرچِ

١بي ًبضثطزي ذٞز  ثطاي ايؼبز ثطٛب٠ٗ OOPاؾشلبزٟ اظ ١بيي ٠ً قطٝع ث٠  ، سؼساز ؾبظٗب1980ٙزض ز٠١ 
دطزاظاٙ   احؿبؼ ًطزيس. سؼسازي اظ ٛظطي٠ OOADًطزٛس ثؿيبض اكعايف يبكز ٝ اظ ايٜطٝ ٛيبظ ث٠ يي اؾشبٛساضز 

زضر ث٠ ايؼبز ٝ ػطي٠ كطآيٜس١بي ثطاي ثطَطف ، ثُٞض ػساُب٠ٛ ٗجبBooch ،Rumbaugh  ٝJacobsonقبْٗ 
١بي ُطاكيٌي( ٗشؼٔن ثرٞز  )ث٠ كطٕ زيبُطإ« ظثبٙ»ًطزٙ ايٚ ٛيبظ ًطزٛس. ١ط كطآيٜس يب دطزاظٟ زاضاي ٛ٘بز١ب يب 

 ثبقس. ١ب ثٞز، سب حبنْ ٛشبيغ سؼعي٠ ٝ سحٔيْ ٝ َطاحي

ضٝٙ يي ؾبظٗبٙ، زض حبّ اؾشلبزٟ ٗٞػٞز زض ز  ٢بي١بي ٗرشٔق ٝ حشي هؿ٘ش ، ؾبظٗب1990ٙزض اٝايْ ز٠١ 

١ب ٗبيْ ث٠ اؾشلبزٟ اظ اثعاض١بي  ثلطز ثب ٛ٘بز١بي ٗشؼٔن ثرٞز ثٞزٛس. ١٘عٗبٙ، ايٚ ؾبظٗبٙ اظ كطآيٜس١بي ٜٗحهط
اكعاض ٗشٞػ٠ ٗكٌْ س٢ي٠ اثعاض١بيي  اكعاضي ثٞزٛس ٠ً اظ كطآيٜس١بي ذبل آ٢ٛب دكشيجبٛي ًٜس. ؾبظٛسُبٙ ٛطٕ ٛطٕ

آيٜس ٗشلبٝر قسٛس. ٝايح ثٞز ٠ً ٛيبظ ث٠ يي ٛ٘بز ٝ كطآيٜس اؾشبٛساضز ثٞػٞز آٗسٟ ثطاي ًبض ثب ايٚ ٠٘١ كط
 اؾز.

)٠ً  Rational Softwaveزض قطًز  Grady Boochثب ١ٌ٘بضي  James Rumbaugh، 1994زض ؾبّ 

ٛيع  Ivar Jacobsonاؾز(، قطٝع ث٠ ٗشحسآكٌْ ًطزٙ كطآيٜس١بي ذٞز ًطز. ثالكبن٠ٔ  IBMاًٜٞٙ ثركي اظ 
اكعاض ًطز ٝ  ث٠ ػبٗؼ٠ ٢ٜٗسؾيٚ ٛطٕ UML، ُطٟٝ ٗجبزضر ث٠ ػطي٠ ٛؿر٠ اٝٓي٠ اظ 1996آ٢ٛب ديٞؾز. زض ؾبّ  ث٠

 OMG (Object Management Group)دبؾد آ٢ٛب ضا ذٞاؾشبض قسٛس. زض ١٘بٙ ظٗبٙ، ؾبظٗبٛي ٠ً ثؼٜٞاٙ 
)ث٠ آزضؼ  ١OMGبي ٗرشٔق ًطز.  ؾبظي ٗكشطى اظ ُطٟٝ قٞز، زػٞر ث٠ يي ظثبٙ ٗسّ قٜبذش٠ ٗي

www.omg.orgُطا ١٘بٜٛس  قي١بي اؾشبٛساضز  ( يي ؾبظٗبٙ ؿيطسؼبضي اؾز ٠ً ٗجبزضر ث٠ ٛكط سٌٜٞٓٞغي
UML ًٜس. چٜسيٚ قطًز، اظ ػ٠ٔ٘  ٗيHP ،IBM ،Microsoft ،Oracle  ٝRational Software  سكريم

١ب،  ، ايٚ قطًزOMGؾبظي ٗكشطى اؾز. زض دبؾد ث٠ سوبيبي  زازٟ ثٞزٛس ٠ً ٛيبظ ث٠ يي ظثبٙ ٗسّ
آٙ  OMGزاز.  OMGيْ ٞضا ػطي٠ ٝ سح 1.1ٛؿر٠  UMLذٞز ضا آؿبظ ًطزٛس، ًٜؿطؾيٕٞ  ١UMLٌ٘بضي 
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ٗجبزضر ث٠  OMG، 2003ضا هجّٞ ًطز. زض ٗبضؼ  UML، ٗؿئٞٓيز ازا٠ٗ ٝ ٢ِٛساضي 1997ضا دصيطكش٠ ٝ زض
ُصاضٛس،  بيبٛي ذٞز ضا ٗي٠ً زض ظٗبٙ ٛكط ايٚ ًشبة ٗطاحْ د 2ٛؿر٠  UMLًطز.  1.5ٛؿر٠  UMLػطي٠ 
 ذٞا١س ثٞز. 2ٛؿر٠  UMLاؾز. اظ ايٜطٝ ثحض ٗب ثط ضٝي  1997سطيٚ ٛؿر٠ اظ ؾبّ  انٔي

UML چيعت؟ 
١بي  ١بي ٛ٘بيف ُطاكيٌي ثطاي ٗسّ ًطزٙ ؾيؿشٖ يٌي اظ دطًبضثطزسطيٚ َطح UMLزض حبّ حبيط ظثبٙ 

ظثبٙ زض ايٚ ١ب اظ  ز. ثطاي ٗسّ ًطزٙ ؾيؿشُٖطا اؾز. ايٚ ظثبٙ اٛٞاع كطآيٜس١بي ٗٞػٞز ضا ٗشحس ًطزٟ اؾ قي
 ايٖ. ؾطاؾط ًشبة اؾشلبزٟ ًطزٟ

١بي ػسيس  دصيط ثٞزٟ )ٝيػُي ثؿٍ UMLدصيطي آٙ اؾز.  زض اٛؼُبف ١UMLبي ػصاة  يٌي اظ ٝيػُي

ثطاي اؾشلبزٟ زض  ١UMLبي  ًٜٜسٟ ٗؿشوْ اؾز. ٗسّ OOADذبل  يب َطيو٠ دصيطز( ٝ اظ ١ط كطآيٜس ضا ٗي
 ١ب ٗؼبٛي ١ؿشٜس. َطاحي ؾيؿشٖ

UML  ٙٗجحض آٗٞظقي ٢ٜٗسؾي »١بي  ١بي ُطاكيٌي ٜٗبؾت اؾز. زض ثرف ثب ٝيػُي ٗطًتيي ظثب
١بي  اي اظ ٝيػُيز ٛ٘بيف ؾبزٟ ٝ ظيطٗؼ٘ٞػ٠ (ATM)اكعاض ٗبقيٚ دطزاذز اسٞٗبسيي  زض سٞؾؼ٠ ٛطٕ« اكعاض ٛطٕ

UML َطاحي اي  ٝ اكطاز حطك٠زاٛكِبٟ  اؾبسيسحض آٗٞظقي ث٠ زهز ٝ سحز ٛظط بػطي٠ ذٞا١يٖ ًطز. ايٚ ٗج
 اٗيسٝاضيٖ ٠ً اظ ُٗبٓؼ٠ ٝ ًبض ًطزٙ ثب ايٚ ٗجبحض ٓصر ثجطيس. اٛس. قسٟ

 UML هٌاتغ ايٌترًت ٍ ٍب

 org.lmu.www 

١بي زيِط  ٝ سٌٜٞٓٞغي UMLسساضى ثيٜٜسٟ ٗؿشٜساسي زض اضسجبٌ ثب  OMGاظ ُطٟٝ   UMLايٚ نلح٠
 ُطا اؾز. قي

 www.ibm.com/software/rational/uml 

 اؾز. IBM Rationalٗشؼٔن ث٠  UMLايٚ نلح٠ 

 ّاي تَصيِ ؼسُ متاب

١بي سٞني٠ قسٟ زض ايٚ ثرف حبٝي  ث٠ چبح ضؾيسٟ اؾز. ًشبة ١UMLبي ٗشؼسزي زض اضسجبٌ  ًشبة
 ١ؿشٜس. UMLُطا ثب  قياَالػبسي زض ٗٞضز َطاحي 

 Arlow,J.,and I.Neustadt.UML and the Unified Process:Practical Object-Oriented 

Analysis and Design. Lodon:Pearson Education Ltd.,2002. 

 Fowler,M.UML Distilled, Third Edition: A Breif Guide to the Standard Object Modeling Language. 
Boston:Addison-Wesley,2004. 

 Rumbaugh,J.,I.Jacobson and G.Booch. The Unified Modeling Language User Guide. 
Reading,MA:Addison-Wesley,1999. 

يب  ١www.amazon.comبي  ؾبيز سٞاٛيس ث٠ ٝة ، ٗي١UMLبي زيِطي زض ظٗي٠ٜ  ثطاي يبكشٚ ًشبة

www.bn.com  ٗطاػؼ٠ ًٜيس. ١٘چٜيٚ زض ٝة ؾبيزIBM ١بي  ٓيؿشي اظ ًشبةUML :ٝػٞز زاضز 



 معرفي كامپيوتر، اينترنت و وب  _______________________ فصل اول 

www.ibm.com/software/rational/info/technical/books.jsp 

 1-17ترػ  ذَزآزهايي

اظ  ، ٓيؿشيقي١بي زٛيبي ٝاهؼي ٠ً زض ٗٞضز آ٢ٛب نحجز ٌٛطزيٖ، ثيبٙ ًٜيس. ثطاي ١ط  قياظ  ٠ٛٞ٘ٛؾ٠  1-1

 .نلبر ٝ ضكشبض آٙ س٢ي٠ ٛ٘بئيس

 ________قج٠ ًس  2-1
a ٠ً٘ٔ زيِط )OOAD .اؾز 

(b ١بي  ٛٞيؿي ثٌبض ضكش٠ ثطاي ٛ٘بيف زيبُطإ يي ظثبٙ ثطٛب٠ٗUML .اؾز 

c ٕٞاظ ثيبٙ ُٜٗوي ثطٛب٠ٗ ؿيطضؾ٘ي( يي ٗل٢.  
dُّطا. قي١بي  ؾبظي ؾيؿشٖ ( ٛ٘بيف ُطاكيٌي ثطاي ٗس 
 _____زض  UMLًبضثطز انٔي  3-1
aُٖطا. قي١بي  ( سؿز ؾيؿش 

bُٖطا. قي١بي  ( َطاحي ؾيؿش 
cُٟطا. قي١بي  ؾبظي ؾيؿشٖ ( ديبز 
d )a  ٝb. 

 1-17پاظد ذَزآزهايي ترػ 
( نلبر يي سٔٞيعيٞٙ ػجبضسٜس اظ ؾبيع نلح٠ ٛ٘بيف، aسٞاٜٛس ٗشلبٝر ثبقٜس.[.  ١ب ٗي دبؾد]ٌٛش٠:  1-1

سٞاٛس ضٝقٚ يب ذبٗٞـ  سٞاٛس ثٜ٘بيف زضآٝضز. ًبٛبّ ػبضي ٝ نساي آٙ. سٔٞيعيٞٙ ٗي ١بيي ٠ً ٗي سؼساز ضَٛ
سٜس اظ حساًظط آثي ؾبظ ػجبض ( نلبر ه١bٟٞ٢بي آٙ ػٞو قٞز، نسا ٝ سهٞيط ث٠ ٛ٘بيف زض آٝضز.  قٞز، ًبٛبّ

سٞاٛس ضٝقٚ  ؾبظ ٗي ؾبظ. ه٢ٟٞ سٞاٛس زض ذٞز ٢ِٛساضي ًٜس، ظٗبٙ س٢ي٠ ه٢ٟٞ ٝ زضػ٠ حطاضر نلح٠ ه٢ٟٞ ٠ً ٗي

دكز ػجبضسٜس اظ ؾٚ، ؾبيع دٞؾش٠ )الى( ٝ ٝظٙ آٙ.  ( نلبر يي الىcٝ ذبٗٞـ قٞز، ه٢ٟٞ ضا ثؼٞقبٛس. 
 قٞز. ٗي  ضٝز ٝ زض الى ذٞز د٢ٜبٙ دكز ضاٟ ٗي يي الى

2-1 c. 
3-1 b. 

 هٌاتغ ٍب  18-1
 Deitel & Associatesٍب ظايت 

 www.deitel.com/books/cppHTP5/index.html 

 www.deitel.com 

 www.deitel.com/newsletter/subscribe.html 

 www.prenhall.com/deitel 

 ماهپايلرّا ٍ اتسارّاي تَظؼِ 

 www.thefreecountry.com/developercity/ccompilers.shtml 

 msdn.microsoft.com/visualC 

 www.borland.com/bcppbuilder 

 www.compilers.net 
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 www.kai.com/C_plus_plus 

 www.symbian.com/developer/development/cppdev.html 

 هٌاتغ

 www.hal9k.com/cug 

 www.devx.com 

 www.acm.org/crossroads/xrds3-2/ovp32.html 

 www.accu.informika.ru/resources/public/terse/cpp.htm 

 www.cuj.com 

 www.research.att.com/~bs/homepage.html 

 ّا تازي

 www.codearchive.com/list.php?go=0708 

 www.mathools.net/c_c__/Games/ 

 www.gametutorials.com/Tutorials/GT/GT_Pg1.htm 

 www.forum.nokia.com/main/0,6566,050_20,00.htm 

 ذَزآزهايي

 ثب ًٔ٘بر ٜٗبؾت دط ًٜيس:ضا ػب١بي ذبٓي زض ػجبضار ظيط  1-1

 (a .قطًز ............. ؾجت ٗحجٞثيز ًبٗذيٞسط١بي قرهي قس 

(b  ثٞز.ًبٗذيٞسط .................. ث٠ ٛحٞي ؾبذش٠ قسٟ ثٞز ٠ً اظ هبثٔيز ٗحبؾجبر قرهي ٝ ًبض زض نٜبيغ ثطذٞضزاض 

(c ٟز١ٜس. ١ب ثٜبٕ ................. ًبٗذيٞسطي اٛؼبٕ ٗي اي اظ زؾشٞضآؼْ٘ ًٜشطّ ٗؼ٘ٞػ١٠ب ضا سحز  ًبٗذيٞسط١ب دطزاظـ زاز 

(d ........ ، .............. ، ............... ، .............. ، .............. قف ٝاحس ُٜٗوي ٝ ًٔيسي زض يي ًبٗذيٞسط ػجبضسٜس اظ ٝ ، .....

............... 

(e قسٟ زض ايٚ كهْ ػجبضر ثٞزٛس اظ ................ ، ................. ٝ .................. ؾ٠ ًالؼ ظثبٙ ٗؼطكي 

(f ًٜٜس، ................ ٛبٕ زاضٛس. ١بي ظثبٙ ؾُح ثبال ث٠ ظثبٙ ٗبقيٚ ٗي ١بي ٠ً ٗجبزضر ث٠ سطػ٠٘ ثطٛب٠ٗ ثطٛب٠ٗ 

(g  ٙاظ ظثبC ٟاؾشلبزٟ قسٟ اؾز.اي زض سٞؾؼ٠ ؾيؿشٖ ػبْٗ .......... ثُطظ ُؿشطز ........ 

(h  ٠ً سٞؾٍ  اؾز.................. ظثبٛيWirth اؾز١ب  ٛٞيؿي زض زاٛكِبٟ سٞؾؼ٠ ديسا ًطز ٝ ١سف اظ آٙ آٗٞظـ ثطٛب٠ٗ. 

(i  ٙزدبضس٘بٙ زكبع سٞؾؼ٠ ز١ٜسٟ ظثبAda  ..................... ٕسازي ز١س سب سؼ ٛٞيؿبٙ اٌٗبٙ ٗي اؾز ٠ً ث٠ ثطٛب٠ٗ ثب هبثٔيشي ثٜب

 ١ب ضا ثهٞضر ٗٞاظي ث٠ اٛؼبٕ ثطؾبٜٛس. اظ كؼبٓيز

 ثب ًٔ٘بر ٜٗبؾت دط ًٜيس:١ؿشٜس  ++٠ًC زض اضسجبٌ ثب ٗحيٍ ػب١بي ذبٓي زض ػجبضار ظيط  2-1

(a ١بي  ٗؼ٘ٞال ثطٛب٠ٗC++ قٞٛس. سٞؾٍ يي ثطٛب٠ٗ ................ سبيخ قسٟ ٝ ٝاضز ًبٗذيٞسط ٗي 

(b  ٖزض يي ؾيؿشC++ .. قٞز. .............. هجْ قطٝع ثٌبض كبظ سطػ٠٘ ًبٗذبئط اػطا ٗي، ثطٛب٠ٗ 

(c اي ثطاي سٞٓيس يي حبٓز  ثطٛب٠ٗ ............... ٗجبزضر ث٠ سطًيت ذطٝػي ًبٗذبئط ثب اٛٞاع ٗرشٔلي اظ سٞاثغ ًشبثرب٠ٛ

 ًٜس. اػطائي ٗي

(d  ثطٛب٠ٗ ................ حبٓز اػطائي يي ثطٛب٠ٗC++ ًٜس. ث٠ حبكظ٠ ٜٗشوْ ٗي ضا اظ ضٝي زيؿي 

 ُطا ١ؿشٜس ثب ًٔ٘بر ٜٗبؾت دط ًٜيس: قيػب١بي ذبٓي ضا ٠ً زض اضسجبٌ ثب ٗجحض  3-1
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(a ١ب اظ ٛحٟٞ ثطهطاضي اضسجبٌ ثب يي قي زيِط اظ َطين ٝاؾٍ  ١ب زاضاي ٝيػُي ................... ١ؿشٜس، ثب اي٠ٌٜ قي قي

 ١ب اَالػي ٛساضٛس. ط قيُٗٔغ ١ؿشٜس، ٗؼ٘ٞال اظ ٛحٟٞ ؾبذشبض زاذٔي ؾبي

(b ٛٞيؿبٙ  ثطٛب٠ٗC++ ثبقٜس ٗش٘طًع ثط ايؼبز ................ ١ؿشٜس ٠ً حبٝي اػًبي زازٟ ٝ سٞاثغ ػًٞ ٗي. 

(c قٞز. ١ب ضاث٠ُ زاقش٠ ثبقٜس. ايٚ ضاث٠ُ ................ ٛبٗيسٟ ٗي سٞاٛس ثب ؾبيط ًالؼ ١ب ٗي ًالؼ 

(d قٞز.  طاحي يي ؾيؿشٖ ..................... ٛبٗيسٟ ٗيُطا، كطآيٜس سحٔيْ ٝ َ اظ ٜٗظط قي 

(e OOD ًٜٜس.  ١بي هجٔي ضا ػصة ٗي ١بي ػسيس نلبر ًالؼ ثطز، ٠ً زض آٙ قي اظ ٗعيز ضاث٠ُ ................... ؾٞز ٗي 

 (f ٖ١ب ضا كطا١ٖ  ٛساضز َطحاكعاضي اٌٗبٙ ٛ٘بيف اؾشب ١بي ٛطٕ ظثبٙ ................. يي ظثبٙ ُطاكيٌي اؾز ٠ً َطاحبٙ ؾيؿش

 آٝضز. ٗي

(g .ؾبيع، قٌْ، ضَٛ ٝ ٝظٙ يي قي ٛكبٛس١ٜسٟ .............. آٙ قي اؾز 

 اظد ذَزآزهاييپ
1-1 (a  ،ْاد(b  ًبٗذيٞسط قرهيIBM  ،(c  ،ثطٛب٠ٗ(d   ٝ ٝاحس ٝضٝزي، ٝاحس ذطٝػي، ٝاحس حبكظ٠، ٝاحس ٗحبؾج٠

 f) ظثبٙ ٗبقيٚ، ظثبٙ اؾ٘جٔي، ظثبٙ ؾُح ثبال. e) ؾبظي طبٛٞي٠. ُٜٗن، ٝاحس دطزاظـ ٗطًعي، ٝاحس شذيطٟ

 i multitasking)دبؾٌبّ.  h)يٞٛيٌؽ.  g)ًبٗذبئط١ب. 

2-1 (a  .ٝيطايكِط(b دطزاظٛسٟ.  ديف(c linker (d  loader  

3-1 (a ٙؾبظي اَالػبر د٢ٜب  (b ١ب ًالؼ (c ٝاثؿشِي (d ُطا  سحٔيْ ٝ َطاحي قي(OOD) .(e  سٞاضص(f UML (g 

 نلز

  توريٌات

 ثٜسي ًٜيس: اكعاض ضزٟ اكعاض ٝ ؾرز ١بي ظيط ضا زض زٝ زؾش٠ ٛطٕ ١ط ًساٗيي اظ ايشٖ 4-1
(a CPU  
(b  ًبٗذبئطC++  
(c ALU  
(d دطزاظٛسٟ  ديفC++  

(e ٝاحس ٝضٝزي 

(f ثطٛب٠ٗ ٝيطايكِط 

بي اي٠ٌٜ ٝاثؿش٠ ث٠ ظثبٙ ٗبقيٚ اي ثٜٞيؿيس ٠ً ٗؿشوْ اظ ظثبٙ ٗبقيٚ ثبقس ثؼ ث٠ ًسإ زٓيْ ٗبيْ ١ؿشيس سب ثطٛب٠ٗ 5-1

 ١بي ذبل ٜٗبؾت اؾز؟ ثبقس؟ چطا يي ظثبٙ ٝاثؿش٠ ث٠ ٗبقيٚ زض ٛٞقشٚ ثطذي اظ ثطٛب٠ٗ

 ػب١بي ذبٓي ضا زض ػجبضار ظيط ثب ًٔ٘بر ٜٗبؾت دط ًٜيس: 6-1

(a ًٜس؟....... ًسإ ٝاحس ُٜٗوي ًبٗذيٞسط اَالػبر ذبضع اظ آٙ ضا ثطاي اؾشلبزٟ ًبٗذيٞسط زضيبكز ٗي............. 

(b قٞز. اي .................. ٛبٗيسٟ ٗي دطزاظـ زؾشٞضآؼْ٘ سٞؾٍ ًبٗذيٞسط ثطاي حْ ٗؿئ٠ٔ 

(c ْ٘١بي ظثبٙ ٗبقيٚ اؾشلبزٟ  ًسإ ٛٞع اظ ظثبٙ ًبٗذيٞسط اظ ظثبٛي قيج٠ ث٠ ظثبٙ ٗرلق قسٟ اِٛٔيؿي زض زؾشٞضآؼ

 ًٜس؟...................... ٗي
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(d ١بي زيِط ٠ً احش٘بال زض ذبضع اظ  ٗذيٞسط اَالػبر دطزاظـ قسٟ سٞؾٍ ذٞز ضا ث٠ ث٠ زؾشِبًٟسإ ٝاحس ُٜٗوي ًب

 ًٜس؟...................... سٞاٜٛس هطاض زاقش٠ ثبقٜس، اضؾبّ ٗي ًبٗذيٞسط ١ٖ ٗي

(e ًٜس؟....................... ًسإ ٝاحس ُٜٗوي ًبٗذيٞسط ٗجبزضر ث٠ ٢ِٛساضي اَالػبر ٗي 

(f  ُٜٗوي ًبٗذيٞسط ٗؿئّٞ اٛؼبٕ ٗحبؾجبر اؾز؟.......................ًسإ ٝاحس 

(g ُٖيطي اؾز؟........................ ًسإ ٝاحس ُٜٗوي ًبٗذيٞسط ٗؿئّٞ سه٘ي 

(h ٛٞيؿبٙ ٜٗبؾت ثٞزٟ ٝ سٞٓيس ثطٛب٠ٗ زض آ٢ٛب ؾطيؼشط نٞضر  ٛٞيؿي ثب ؾُح ظثبٙ ............... ثطاي ثؿيبضي اظ ثطٛب٠ٗ ثطٛب٠ٗ

 ُيطز. ٗي

(i سٞاٛس ٗؿشوي٘ب آٙ ضا زضى ًٜس. ظثبٙ .................... س٢ٜب ظثبٛي اؾز ٠ً يي ًبٗذيٞسط ٗي 

(j .........................ًسإ ٝاحس ُٜٗوي ًبٗذيٞسط ٗؿئّٞ ١٘ب١ِٜي ٗبثيٚ ؾبيط هؿ٘ش٢بي ُٜٗوي اؾز؟ 

 قٞز؟ ٗي ++Cا ٝ اٛؼبٕ آٙ ثٞيػٟ سٞؾٍ ُط قيٛٞيؿي  ث٠ چ٠ زالئي ايٚ ضٝظ١ب سٞػ٠ ظيبزي ث٠ ثطٛب٠ٗ 7-1

 ي ػظيٖ ثب ذُبي ؿيط ػظيٖ زض چيؿز؟ٝػ٠ س٘بيع ٗبثيٚ ػجبضر ذُب 8-1


