آموزش شماره دو  -برنامه سازی پیشرفته
در خذهت شوا دٍستاى ػسیس ّستین با سری آهَزش ّای برًاهِ سازی پیشرفتِ  C++ & Cاست کِ تقذین
حضَرتاى هی شَد.
در ایي آهَزش ها بِ هباحث هتغیرّای پَیا ( آرایِ پَیا  ،استفادُ هتغیر ّای پَیا ّوراُ با تابغ ) ٍ آرایِ ای از اشارُگرّا
هی پردازین .شوا دٍستاى هیتَاًیذ برای دریافت بقیِ آهَزشّا بِ سایت  ITport.irهراجؼِ کٌیذ .اهیذٍارم ایي آهَزش
برای شوا هفیذ ٍاقغ شَد .با هي ّوراُ باشیذ.

هتغیرّای پَیا:
یکی دیگر از کاربردّای اشارُگرّا در تؼریف هتغیر پَیا است .با استفادُ از اشارُگرّا هیتَاى کِ ّر زهاى
کِ الزم بَد هقذاری از فضا از حافظِ را بِ هتغیر تخصیص داد ٍ ّر ٍقت الزم ًذاشتین فضای آى را آزاد کٌین.
دستور : malloc
بِ ٍسیلِ ایي دستَر فضایی از ًَع پَیا را از حافظِ هیگیرین ٍ داخل اشارُگر هیریسینً .حَی استفادُ از
دستَر:

(اًذازُ) ًَ*(mallocع)=ًَ*ptrع
 : ptrاشارُگر است.
هثال:
;))int*p=(int*)malloc(sizeof(int
حال اگر بِ ایي فضا دیگر احتیاج ًذاشتِ باشین ٍ بخَاّین ایي فضا را آزاد کٌین از دستَر بِ ًام Free
استفادُ هیکٌین  ،دارین:
;)ًام اشارُگر(Free
ًکتِّ :ر دٍی ایي دستَرات تَسط ّذر فایل  stdlib.hپشتیباًی هیشَد.
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هثال:

آرایِ پَیا:
در آرایِ هؼوَلیً ،ام آرایِ در ٍاقغ یک اشارُگر بَدُ ٍلی از ًَع ایستا ،اها آرایِ پَیا ،آریِای است کِ ّر
هَقغ بخَاّین آى را ایجاد هیکٌین ٍ ّر هَقغ بخَاّین آى را آزاد هی کٌین ٍ ،هیتَاًین سایس آرایِ را ّواًقذر کِ
هیخَاّین تؼریف کٌین.
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تعریف آرایه پویا:

بِ هثال تَجِ کٌیذ:
;int*p,n
;cin>>n
;)p=(int*)malloc(sizeof(int)*n
)*(p+2
برای دسترسی بِ خاًِّای آرایِ ،یؼٌی بِ خاًِ  2اشارُ هیکٌذ.
ٍیا هیتَاًین بٌَیسین
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ایي دٍ هؼادل ّناًذ ٍ هیتَاًین بِ هحتَای خاًِّای آرایِ دسترسی پیذا کٌین.
در آرایِ هؼوَلی بِ ایي صَرت بِ خاًِّای آرایِ دسترسی پیذا کٌین:
(اًذیسً+ام آرایِ)*
هثال:
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استفادُ هتغیرّای پَیا ّوراُ با تایغ:
یؼٌی یک لیست پَیا را بِ یک تابغ بفرستین.
شکل دیگر فراخَاًی با ارجاع( :بِ هثال تَجِ کٌیذ)
{)(main
;int a,b
;cin>>a>>b
;)swap(&a,&b
;cout<<a,b
)void swap(int*p;int*q
;int temp
;temp=*p
;*p=*q
;*q=temp
}
بایذ آدرسْا را بفرستین بِ تابغ چَى  q ٍ pاشارُگرًذ ٍ  b ٍ aهتغیراًذ.
اگر بخَاّین اشارُگرّا رابِ ػٌَاى آرگَهاى هشخص کٌین بایذ ایي دستَر را بٌَیسین.
هثال:
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تمرین:
تابؼی را بٌَیسیذ کِ رشتِای را دریافت کردُ ٍ توام حرٍف آى را بِ حرٍف بسرگ تبذیل ًوایذ.
(طَل رشتِ را ًویداًین – بایذ از کذ اسکی استفادُ کٌیذ).

نویسنده و مدرس  :حسین جاهدی
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