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پێشەکی
بناڤێ خودێ مەزن و دلوڤان ئەو خودایێ بتنێ ژ هەژی پەسنان ئەو خودایێ دشێت هێز و شییانان بو مروڤان دابین بکەت
هەروەسا زانست و پێزانینان د دەتە مروڤان و مروڤی دگەهینیتە بلنترین پلە دهەر کارەکیدا  ،هەر ل دەستپێکێ من حەزا
زمانێن بەرنامەنڤێسینێ هەبوو و شییام شارەزاببم ل زمانێ ( )C++دا ژبەرهندێ من ڤییا ئەو پێزانینێن لدەف من هەین د
پەرتوکەکێدا کومبکەم و بگەهینمە خوێندەوارێ کورد دا بشێن مفای ژێ وەرگرن  ،دێ بو من یا ب زەحمەت بیت
بشێم ڤان پێزانینان ب تەمامی بگەهینم هەوە چونکی دەربرین د چەند رێزەکاندا دێ یا ب زەحمەت بیت بو تێگەهشتنێ و
بەلکی من ژی هند شارەزایەکا باش نەبیت چونکی ئەز بخو یێ دقوناغێن دەستپێکێدا  ،هەتا نوکە هند پەرتوك ب کوردی
نینن ل سەر زمانێن بەرنامە نڤێسینێ ژ بەرهندێ من ب پێتڤی زانی ب نڤێسینا ڤێ پەرتوکێ بەلکی کێم و کاسیێن رێزمانی
ژی هەبن  ،د نوکە دا مە گەلەك کەسێن زیرەك یێن هەین دنڤێسینا پروگراماندا و خودانێن گەلەك پێزانینانە بەلێ ببێدەنگی
یێن راوەستییان ئەو پێزانین بشێوێ پەرتوك نەئێخستینە بەر دەستێ خوێندەوارێ کورد  ،دڤێت ئەم بزانین ب دروستکرنا
پەرتوکان دێ پەرتوکخانا کوردی زەنگین کەیین کو ئەرکێ هەر تاکەکێ کوردە  ،چونکی د ڤی دەمی دا کوردان پێتڤی ب
نڤیسەر ورەوشەنبیران هەیە د هەمی بواراندا تایبەت بوارێن زانستی و تایبەت تر بوارێ کومپیوتەر و تەکنەلوجیایێ  ،ب
نە بونا زمانەکێ ستاندەر و رێژەیەکا زور یا زاردەڤان ئەگەرەکێ سەرەکی بویە کو نڤیسەرێ کورد نەشێت زانستێ لسەر
دەڤی ب ئێخیتە سەرکاغەزان یان بشێوێ ئەلکترونی بو تاکێ کورد دابین بکەت  ،کو تاکێ کورد بێ بەهر نەبیت ژ وان
پێشکەفتنان یێن د جیهانێدا رویددەن  ،د بوریدا کاودانێن سییاسی و ئابوری یێن بوینە ئەگەرێ هندێ کو تاکێ کورد بێ
بەهربیت ژ وان پێشکەفتنان ،بەلێ ناچێبیت ئەم رێکێ ب دەین ب زڤرینەڤەیا وی سەردەمێ تاری ئەڤەژی ب ڤەگوهاستنا
وێ پەیاما زانستی یا دناف خویا هەر تاکەکێ کورد دا و ب بیتە پەیامەك بو پێش ڤەبرنا کوردستانێ .

ئەف پەرتوکە لسەر زمانێ )(C++ە کو زمانەکێ پێشکەفتی و شێوازێ نڤێسینا وی ژی بسانەهییە  ،دشێین کومپیوتەرێن
گشتی و تایبەت و موبایالن پێ پروگرام بکەین و ل زوربە یا کولیژ و پەیمانگەهێن کومپیوتەری دهێتە خاندن د ڤێ
پەرتوکێ دا من هەول یێن داین ب سادەترین شێوە هەوە فێری نڤێسینا پروگرامان بکەم بو بوون ب پروگرامەرەکێ
سەرکەفتی دڤێت بەردەوام هەوالن بدەی  ،ئەگەر هەمی تشتان سنور هەبیت بزانە زانست یێ بێ سنورە تایبەت زانستێ
کومپیوتەری  ،مە گەلەك کەس یێن هەین خو ب پروگرامەر ددانن بەلێ هەتا نوکە بەرهەمێ وان یێ دییار نینە د راستیدا
دڤێت پروگرامەری داهێنان هەبن و ئەو داهێنان ب بنە جهێ مفای بو خەلکی نەك بەس بو بەرژەوەندییا تایبەت بن ،
ئاموژگاریا من بو هەرکەسەکێ دڤێت ب بیتە پروگرامەر هەر کودەکێ تو بنڤێسی دڤێت ناڤەروکا وی کودی بزانی .

طاررق شعبان

کومپیوتەرێ تایبەت و گشتی دێ ب دروستی ئاماژە پێ هێتە دان
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دەستپدێکەکا گشتی
کومپیوتەر ...
کومپیوتەر ب شێوەیەکێ گشتی ئامیرەکە کو شییانێن کردارێرن ژمێریاری و لوجیکی ب شێوەیەکێ ورد و گونجاو د
دەمەکێ کێمدا ئەنجام د دەت ،کردارێن کومپیوتەری لبن کونتروال هندەك فرمان و رێنماییانە و ئەف فرمان و رێنمایێ
بەرهەمێ کومەکا کردارێن لوجیکیین گونجاون کو دبێژنێ بەرنامێن کومپیوتەری و ئەف بەرنامە دهێنە نڤێسین ژ الیێ
هندەك کەسێن دیارکری کو دبێژنێ بەرنامە نڤیس یان . Programmer

کومپیوتەر ب گشتی بو دوو مەبەستا دهێتە بکارئینان :
 - ١مەبەستا گشتی  :ئەف جورێ کومپیوتەرا دهێنە بکارئینان بو گەلەك مەبەستا ئەم دشین گەلەك کارا پێ ئەنجام بدەین
بونمونە ئەو کومپیوتەرێن ئەم روژانە بکاردئینین .
 - ٢مەبەستا تایبەت  :ئەف جورێ کومپیوتەرا ب شێوەیەکێ تایبەت یێن هاتینە دروستکرن کو د تایبەتن بو ب جهئینانا
کارەکێ دییارکری و پتریا جاران ئەو کومپیتەر د بێ کیبورد وبێ ماوس وبێ مونیتەرن و هەرئێك ژوان بو مەبەستەکێ
دهێنە بکارئینان  ،و پروگرامەکێ تایبەت د کەنە سەر و ئەف کومپیوتەرە دهێنە بکارئینان د ناف ترومبێل و ئامیرێن
کارەبایدا .

زمانێن بەرنامە نڤێسینێ :
زمانێن بەرنامە نڤێسینێ کو پێکدهێن ژ چەند هێما و نیشانا و پەیڤێن زانستی کو ب شێوەیەکێ زانستی د رێکخستینە ب
ئەگەرێ ڤان زمانا بەرنامە نڤیس دشێت کونتروال کومپیوتەرێ خو یان هەرئامیرەکێ دی بکەت  ،و چەند ئەف زمانە
فرمانێن زێدەتر ب خوڤەبگریت پێشکەفتی ترە و ئەف زمانێن بەرنامە نڤێسینێ وەکی زمانێ مروڤی د هێنە هژمارتن
بەلێ هندەك زمانا مروف ب ساناهی تێدگەهیت و کومپیوتەر ب زەحمەت تێدگەهیت و بەروڤاژی یا وێ یا دروستە
هەمی کومپیوتەر د شێن راستەوخو د زمانێ ئامیری بگەهن چونکی زمانێ ئامیری زمانێ سروشتییێ کومپیوتەری یە
ل هاردوێری پێناسەکریە .

طارق بەرگارەی
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چارەسەرکرنا زانیاریان :
ب شێوەیەکێ گشتی هەمی پروگرام ب ڤێ کردارێ دەربازدبن ل دەستپێکێ دڤێت بهایەکی داخلبکەی بو ناف پروگرامی
پاشی پروگرام ب هندەک کردارێن بیرکاری و لوجیکی یێن جییاواز لسەر زانیاریان جێبەجێ دکەت پاشی ئەنجامەکێ
گونجای د دەتە مە  ،وەکی ڤی وێنەی .

Output

Z =8

Process

Z = X+Y

Input

X= 5 , Y = 3

ئاستاێن پروگرام سازیێ :
 – ١ئاستێ نزم  : Low levelئەف جورێ زمانا ئەسێمبلی نە  Machine codeو هەتا وی رادەی ئەف زمانە
بزەحمەتن دڤێت بشێوەئەکێ ورد کاری لسەر بکەین ئەگەر بساناهی دێ توشی خەلەتیا بین .

 – ٢ئاستێ بلند  : Height levelئەف جورێ زمانا گەلەك دهێنە بکارئینان کارکرن د ڤان زمانادا بساناهییە ژ ڤان
زمانا ژی وەکی . C++ , C# , Java , PHP

طارق بەرگارەی
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دانانا ( ) Visual studio 2012

بو دانانا (  ) Visual studio 2012دێ چینە لسەر فایلێ Visual studio 2012
و دێ جووت کلیك لسەر (  ) vs_ultimateهەروەکی ل وێنەی یا دییار .

پاشی دێ چاڤەرێ بین هەتا ئەف بوکسە بو مە دهێت .

طارق بەرگارەی
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هەروەکی یا دییار ل بەشێ  ) Setup requires 7.05 GB in : ) ١قەبارێ بەرنامێ مە ( ) 7.05 GBە ودێ
جهەکی هەلبژێرین کو بەرنامێ خو لێدانین .
پاشی ل ژمارە  ٢دێ کلیکێ لسەر )  ) I agree to the license terms and conditionsپاشی ل بەشێ  ٣دێ
کلیکێ لسەر (  ) NEXTکەین و دێ چاڤەرێ بین

پاشی دێ ئەف بوکسە ڤەبیت ئەم دشێین ب ئارەزویا خو وان پروگراما هەلبژێرین ئەوێن مە پێتڤی پێ هەی یان ژی ئەم
دشێین هەمیا هەلبژێرین پاشی دێ کلیکێ لسەر )  ) INSTALLکەین پاشی دێ چاڤەرێ بین هەتا ئەف هەردوو هێلێن
شین یێن ل خوارێ تژی دبن .

طارق بەرگارەی
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پشتی ب دوماهیك هاتنا ڤان هەردوو هێال دێ پروگرام بتەمامی هێتە دانان و دێ کلیکێ لسەر (  ) Finishکەین .

طارق بەرگارەی
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ڤەکرنا پروگرامێ Visual studio 2012

دڤێت ئایکونێ (  ) visual studio 2012بینینە سەر شاشێ کومپیوتەرێ خو و دێ جووت کلیك لسەر کەین
وەکی ڤی وێنەی .

پاشی دێ بڤی شێوەی بو مە دەرکەڤیت

ئەگەر ئەم سەحکەینێ مە گەلەك بەش یێن هەین ل بەشێ (  ) Startمە سێ بەش یێن هەین (  ) New Projectدهێتە
بکارئینان بو ڤەکرنا پروژەکێ نی کو کاری لسەر بکەین و بەشێ (  ) Open Projectدهێتە بکارئینان بو ڤەکرنا وان
پروژا یێن بەری نوکە مە کارلسەر کری و بەشێ سیێ دهێتە بکارئینان بو پەیوەندیکرنێ ب ( ، ) Serverهەروەسا ل
بەشێ (  ) Resentئەڤە دوماهیك پروژەنە کو مە کارلسەرکری و جارەکا دی ڤەکەینەڤە .

طارق بەرگارەی
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دێ رابین ب ڤەکرنا پروژەکێ نی و بو ڤێ مەبەستێ دێ کلیکێ لسەر (  ) New Projectکەین ودێ ئەف بوکسە بو مە
ڤەبیت .

هەروەکی دڤی وێنەیدا یا دییار ل بەشێ )  ( Templatesدڤێت ئەم )  ( Visual C++هەلبژێرین و کلیکێ لسەر
) )Empty Projectبکەین پاشی ل بەشێ (  ) Nameدێ ناڤەکی دەینە پروژێ خو و ل بەشێ (  ) Locationدێ
جهەکی دەستنیشان کەین کو پروژێ خو لێ خەزن بکەین و ل بەشێ (  ) Solution Nameدێ وەکی خو هێلین و
پاشی دێ کلیکێ لسەر (  ) OKکەین  ،دێ بو مە ئەف بوکسە دەرکەڤیت .

دەمێ ئەف بوکسە بو مە ڤەدبیت مە دوو رێك یێن هەین :
 – ١ژ کیبوردێ کومپیوتەری دێ . Control + Shift+ A
 – ٢ل ڤێ بوکسا سەری (  ) Projectکلیك کەین پاشی دێ بوکسەکا دی بو مە دەرکەڤیت و دێ
(  ) Add new itemکلیك کەین .
طارق بەرگارەی
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هەر چ رێك بیت ژڤان هەردووکا دێ بو مە ئەف بوکسە دەرکەڤیت .

د ڤێ بوکسێدا دێ ( ) ) C++ file (cppکلیك کەین  ،هەروەسا ل بەشێن (  ) Name , Locationهەروەکی مە بەری
نوکە بەحسکری (  ) Nameبو ناڤێ فایلی و (  ) Locationبو جهێ خەزنکرنا فایلی  ،پاشی دێ کلیکێ لسەر ( ) Add
کەین و دێ ئەف بوکسە بو مە دەرکەڤیت و د ڤێ بوکسێ دا یا دشییاندایە (  ) Codeب نڤێسین .

طارق بەرگارەی
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 Syntaxو رستا چاپکرنێ

 Syntaxد زمانێ )  ( C++ل )  ) Visual studio 2010و ل وان یێن ل دیڤدا هاتین بڤی شێوەی دهێتە
دروستکرن .

ل )  ) main functionئەم دشێین ل جهێ )  ) data typeێ )  ) voidئەم )  ( intبکاربینین بەلێ دەمێ ئەم
)  ( intبکاردئینین دڤێت ئەم )  ) return 0بدانین بڤی شێوێ خوارێ .

.

ئەم د )  ) Syntaxدا > #include<iostreamبکاردئینین چونکی هەمی پروگرامێن سەرەکی پتر ژ هێدەرەکی یێ
هەی  using namespace std; ،بکاردئینین بو خزمەتێن پێتڤی بو پروگرامی  system("pause"); ،بکاردئینین بو
هندێ دەمێ پروگرام رەن دبیت دا ئەو شاشێ رەش یێ ئەنجامی نیشان ددەت نەچیت ئانکو ئێکسەر نەهێتە گرتن بەری
دیتنا ئەنجاما .

طارق بەرگارەی
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رستا چاپکرنێ :
د زمان )  ( C++دا دبێژنە رستا چاپکرنێ )  ) coutو رستا چاپکرنێ دهێتە بکارئینان بو دیتنا هەرکردارەکا مە کری
کو ئەم دشێین برێکا وێ ئەنجامێ کردارێن خو ببینین .
دڤێت پیتا ئێکێ ب بچیکی بیت وەکی ئەڤێ

;cout<< << endl

هەروەسا ئەم ل دوماهیا هەر ) ) coutەکی  endlددانین دا ب چیتە رێزەکا دی و پێتڤییە ل دوماهیا هەر رستەکێ
ئەم سمی کولون بدانین  ،ئەڤا لسەری بتنێ نڤێسینا )  ) coutتە  ،ئەگەر مەبڤێت تێکستەکی بو مە چاپ بکە ت دڤیت ئەم
دناڤبەرا دەبل کوتێشن بنڤێسین بڤی شێوەی .
;" <<endl

" <<cout

بەلێ ئەگەر مە بڤێت بهایەکی بزانین دێ بڤی شێوەی بیت ،
;cout<<" 3 + 4 = "<<3+4<<endl
دێ بو مە بهایێ کومکرنا سێ و چار چاپ کەت .

بونمونە ئەگەر مە بڤێت پەیڤا  Hello Worldچاپ بکەین .

ئەم د شێین دوکما  F5بکاربینین بو دیتنا ئەنجامی .

طارق بەرگارەی
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كومێنت ل زمانێ  C++دا

کومێنت:
کومێت ئێکە ژوان تشتێن گەلەك بمفا د زمانێن پروگرام نڤێسینێ دا ب ئەگەرێ کومێنتێ ئەم دشێین پروگرامێ خو
رونبکەین و کومێنت یا گرنگە چونکی دەمێ مروف پروگرامەکی دنڤێسیت گەلەك ئالوز دبیت ژبەر هندێ دڤێت ئەم
کومێنتا بنڤێسین  ،هەردەم پروگرامەرێ سەرکەفتی کومێنتا د نڤێسیت بو هندێ ئەگەر خەلەتیەك كردا بشێت بساناهی ب
بینیت و بشێت پروگرامی بساناهی بخوینیت ،کومێنت نڤێسین ل هەر زمانەکی بشێوەیەکی یە د زمانێ )( C++دا بڤی
شێوەی دهێتە نڤێسین :
 – ١بکارئینانا دەبل سالش (  ) //دێ دانینە بەری وێ پەیڤێ یا مە دڤێت بکەینە کومێنت  ،بو نمونە // Peshmarga :
ل رەنکرنا پروگرامی نا دەرکەڤیت.

 – ٢بکارئینان سالش و ستێر ( *  ) /ئەڤە یا بمفایە ئەگەر مە بڤێت چەند رێزەکا بکەینە کومێنت  ،بو نمونە :
/* Peshmarga

Kurdistan */

دەمێ رەنکرنا پروگرامی بو مە چ نا دەرکەڤیت  ،چونکی مەیا کریە کومێنت .

طارق بەرگارەی
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گوراو Variables

گوراو بەشەکێ گرنگێ هەر زمانەکێ بەرنامە نڤێسینێیە کو برێکا وی ئەم دشێین ناڤەکی یان قەبارەکی پێناسا بکەین .

گوراو

ناڤێ گوراوی

قەبارێ گوراوی
گوراوی

جورێن نافکرنا گوراوی :
آ  -نافکرنا گوراوی یا دروست :
 – ١ئەم دشێین گوراوی ناڤبکەین ب ناڤەکی وەك :

int number

 – ٢ئەم دشێین گوراوی ناڤبکەین ب پیتەکێ وەك :

int x

 – ٣ئەم دشێین دناڤەبەرا دوو ناڤا یان دوو پیتا )  ) underscoreبکاربینین وەك :

int number_x

ب  -نافکرنا گوراوی یا خەلەت :
 – ١ئەم نەشێین گوراوی ناڤبکەین بکارئینانا هێمایا دگەل ناڤا وەك :

int number$

 – ٢ئەم نەشێین دناڤبەرا پیتا و ناڤا (  ) spaceبکاربینین وەك :

int number x

 – ٣ئەم نەشێین ناڤبکەین ب )  ( keywordوەك :

int float

جورێن گوراوا :
جور

کلیال وشا Keyword

Integer

int

Double float point

double

Float point

float

ژمارێن رێژەیێ

Boolean

bool

Character

char

گەلەکا گرنگە بو پروگرام سازیێ
تایبەتی بابەتێن  networkو دوو
بهایا بخوڤە دگریت
بو پیتا دهێتە بکارئینان

String

string

بو ناڤا دهێتە بکارئینان

طارق بەرگارەی

کار
ژمارێن سروشتی
ژ مارێن سروشتی و رێژەیێ
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نمونە
int x = 5
double x = 4
double y = 4.5
float x = 0.5
بهایێ  ٠یان  ١بخوڤەدگریت
( )true or false
'char x = 'A
"string name = "Tariq

زانکویا دهوك

تێبینی :
 - ١ئەگەر ئەم )  ) stringبکاربیینین دڤێت بهایێ وێ دناڤبەرا دەبل کوتێشن بدانین و مەکتەبا )>( #include<string
ل )  ) syntaxزێدە بکەین .
 - ٢هەروەسا بکارئینان )  ) charدڤێت بهایێ وێ دناڤبەرا سینگل کوتێشن بدانین .

بو نمونە ئەگەر من بڤێت بهایا بدەمە گوراوا و چاپ بکەم :

تێبینیا : ١

تێبینیا : ٢

ئەنجام بڤی شێوەی .

طارق بەرگارەی
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ئەم دێ چاوا قەبارێ گوراوا زانین ئانکو دەمێ ئەم گوراوەکی پێناسەدکەین چەند (  ) byteژ میموری دگریت ئەم
دشێین قەبارێ گوراوی بزانین برێکا ) ) keywordدێ ( )( ) sizeofوەکی ڤێ نمونا خارێ .

قەبارێ هەرئیك ژ جورێن گوراوا .

طارق بەرگارەی
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کردارێن بیرکاری و لوجیکی

کردارێن بیرکاری و لوجیکی کومەکا کردارێن فکری (  ) Logicیان بیرکاری (  ) Mathematicکو ل هەمی
پروگراما دهێنە بکارئینان  ،بو نمونە ئەگەر ئەز دوو ژمارا کومبکەم  ٥ = ٢ + ٣ئەڤە کردارەکا بیرکارییە ئەف
کردارە و چەند کردارێن دی دگرنگن بو پروگرام نڤیسینێ .

کردارێن بیرکاری :

Result
B=4
B=2
B=3
B=2
B=1
5
3

Operation name
Addition
Subtraction
Multiplication
Division
Module
Increment
Decrement

Example
B= 3+1
B= 3-1
B= 3*1
B= 4/2
B=10%3
++4
--4

Operation
+
*
/
٪
++
--

چەند کردارێن دی :

Other example
S=2, B=4
S=2+4
S=2, B=1
S=2-1
S=2, B=4
S=2*4
S=4, B=2
S=4/2
S=S%B

طارق بەرگارەی

Example
S+=B

Operation
=+

S-=B

=-

S*=B

=*

S/=B

=/

S%=B

=%

18
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نمونەك لسەر کردارێن بیرکاری .

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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کردارێن جوداهیکرنێ :

Result
true
false
true
false
true
false
true
false
true
false
true
false

Example
7==7
7==5
4!=3
4!=4
3>2
3>5
3<4
3<1
4>=4
4>=5
2<=2
2<=1

Operation name
Equal

Operation
==

Not equal

=!

Greater than

>

Less than

<

Greater than and
equal
Less than and equal

=>
=<

کردارێن لوجیکی :

Result
false
true
true

Operation name
NOT
AND
OR

Example
)!(6<8
4<7 && 5>2
4>1 || 5<3

Operation
!
&&
||

تێبینی :
 – ١ل  NOTئەگەر شەرت بجهات ئانکو  Trueبو دێ ئەم  Falseوەرگرین و بەروڤاژی یا دروستە .
 – ٢ل  ANDدڤێت هەردوو شەرت بجهبهێن دا ب بیتە . True
 – ٣ل  ORئەگەر بتنێ ئێك شەرت ژی بجههات دێ بیتە . True

کردارێن مەرجی :
ئیك ژ کردارێن مەرجی ( ? ) ئەف کردارەدهێتە بکارئینان ب ڤیشێوەی ،

a=2,b=3
c = ( a > b )? a : b

ئەگەر مەرج بجههات دێ بهایێ ئێکێ چاپکەت ئانکو بهایێ  ، aئەگەر مەرج بجهنەهات دێ بهایێ دوویێ چاپکەت ،
ئانکو بهایێ . b

طارق بەرگارەی
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هندەك کردارێن ب مفا لدەمێ پروگرام نڤێسینێ دا

ل زمانێ  C++دا مە هندەك کردارێن هەین بەردەوام ئەم پێتڤی دبینێ لدەمێ پروگرام نڤێسینێ دا دا نڤێسینا پروگرامێ مە
ب جوانترین شێوە دەربکەڤیت  ،ئەڤێن ل خوارێ هندەك کردارن :

 \n - ١ئەف هێمایە دهێتە بکارئینان بو چونا رێزەکا نی ئانکو . New line
 \t - ٢ئەف هێمایە دهێتە بکارئینان کو بوشایێ بئێخیتە دناڤبەرا دوو پەیڤا .
 \" - ٣ئەف هێمایە دهێتە بکارئینان کو نڤێسینا خو بکەینە دناڤبەرا دەبل کوتێشن .
 \\ - ٤ئەف هێمایە دهێتە بکارئینان بو دانانا هێلەکا خار دناڤبەرا دوو پەیڤا .
 \v - ٥ئەف هێمایە دهێتە بکارئینان بو دانانا هێمایێ نێر . Meal
 \f - ٦ئەف هێمایە دهێتە بکارئینان بو دانانا هێمایێ مێ . Female

نمونە :

ئەنجام .

طارق بەرگارەی
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جورێن خەلەتیا Type of error

هەر پروگرامەرەك دەمێ پروگرامەکی دنڤێسیت دێ توشی خەلەتیا بیت ڤێجا) ( Compilerێ بەرنامەی هندەك ژ وان
خەلەتیا بو وی دیاردکەت بەلێ (  ) Visual studioبو مە گەلەك خەلەتیا دییاردکەت .

بشێوەیەکێ گشتی خەلەتی چار بەشن :

 – ١خەلەتیێن رستە نڤێسینێ ( : ) Syntax error
رستە نڤێسین دبەرنامە نڤێسینێدا پێکدهێت ژ کومەکا یاسایا بو رێکخستنا رستا بشێوەیەکێ زانستی ئەگەر ئەو رستا ئەم
دنڤێسین ل زمانێ  C++یا زانستی بو و وەکی یاسایێن زمانی بو وی دەمی ئەو رستە ژالیێ (  ) Compilerدێ هێتە
وەرگرتن و بخەلەتی ناهێتە هژمارتن  ،بەلێ ئەگەر ئەو رستا ئەم دنڤێسین یا خەلەت بیت بونمونە ئەگەر ئەم ( ; ) نە
نڤێسین دێ بخەلەتی هێتە هژمارتن ،.

نمونە :

ئێك ژ خەلەتییێن دی یێن رستە نڤێسینێ ئەوە دەمێ ئەم گوراوا پێناسەدکەین ب (  ) Keywordدا ئەف خشتێن ل خوارێ
هندەك ژ (  ) Keywordدانە د زمانێ  C++و  Cدا .

Keyword common to the C and C++ programming languages
const
else
goto
return
struct
void

طارق بەرگارەی

char
double
for
register
static
unsigned

case
do
float
long
sizeof
union
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break
default
extern
int
signed
typedef
while

auto
continue
enum
if
short
switch
volatile
زانکویا دهوك

Keyword only C++
const_cast
friend
operator
True
virtual

class
false
new
reinterpret_cast
throw
using

catch
explicit
namespace
public
this
typename

bool
dynamic_cast
mutable
protected
template
typeid

asm
delete
inline
private
static_cast
try
wchar_t

نمونە :

 – ٢خەلەتیێن رێزمانی ( : ) Symantec error
ئەف خەلەتیە د هەر زمانەکیدا یێن هەین خو دزمانێ مروڤی ژی دا یێن هەین  ،ل بەرنامە نڤێسینێدا پێکدهێن دەمێ ئەم
رستێ دنڤێسین و رامانەکا دی بدەت یان ژی چ رامانا نە دەت  ،بو نمونە ( ئەز چومە زانکویێ ) رامان دا بەلێ ئەگەر
هوسا بێژم ( چوم ئەز زانکویێ )! .

طارق بەرگارەی
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 – ٣خەلەتیێن لوجیکی ( : ) Logic error
ئەف جورێ خەلەتیا (  ) Compilerبو مە دییار ناکەت و رستە ژی مە دروست یا نڤێسی  ،بو نمونە ئەگەر من بڤێت
روبەرێ چوار گوشێ ب ئینمە دەر ،
روبەر =  * ٤ال
یاسایا دروست ئەڤەیە بەلێ ئەگەر ئەز یاسایێ خەلەت کەم
روبەر =  * ٨ال
ڤی حالەتی من پروگرام دروست یێ نڤێسی بەس یاسا یا خەلەتە ڤێجا دێ بهایێ روبەری خەلەت دەرکەڤیت .

نمونە :

 – ٤خەلەتی لدەمێ جێبەجێکرنا پروگرامی ( : ) Time of run error
ئەف جورێ خەلەتیا پێکدهێن ژ هندەك خەلەتیێن کو لدەمێ جێبەجێکرنا پروگرامی رویددەن  ،بو نمونە ئەگەر ئەز
ژمارەکێ لسەر  ٠دابەشبکەم یان ژی رەگێ ژمارەکا نێگەتف وەرگرم لڤی حالەتی دێ بو مە خەلەت دەرکەڤیت .

نمونە :

طارق بەرگارەی
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ستایلێ کود نڤێسینێ د  C++دا

ستایلێ کود نڤێسینێ دهەر زمانەکیدا ب شێوەیەکییە و د زمانێ  C++دا ژی چەند شێوازەکان بخوڤەدگریت  ،ستایلێ کود
نڤێسینێ یێ گرنگە بو هندێ دا کودێ مە ب شێوازەکێ جوان دەربکەڤیت و ستایلێ کود نڤێسینێ یێ هەر پروگرامەرەکی
ژ پروگرامەرەکێ دی یێ جییاوازە هەر ئێك ستایلەکی بکاردئینیت .
ستایلێن کود نڤێسینێ د  C++دا چوار شێوازن :
1 – K & R Style
{ )( int main
Body

}

2 – ANSI Style
)( int main
{
Body

}

3 – Whitesmith Style
)( int main
{
Body

{

4 – Banner Style
{ )( int main
Body

{
طارق بەرگارەی
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 cinو کردارا <<

 cinئێکە ژوان تشتێن گەلەك گرنگ د زمانێ  C++دا  ،ل دەستپێکێ دەمێ مە گوراو پێناسە دکرن مە بها ئیکسەر د
دانە گوروا وەك  ، int x = 2 ،بەلێ نوکە برێکا (  (cinئەم دشێین بهایا ژ کیبوردی بدەینە گوراوا ئانکو ) ) User
بهایا داخلبکەت  ،ئەم دشێین بهایا برێکا (  ) cinبدەینە هەمی جورێن گوراوا .
نمونە :

ئەنجامێ ل دەستپێکێ ،

بها دێهێنە داخلکرن ل دەستپێکێ ژمارەك  ، enterپاشی هێمایەك یان حەرفەك  ، enterپاشی ژمارەکا رێژەیێ
 ، enterپاشی ناڤەك  ، enterئەنجام بڤی شێوێ خارێ :

طارق بەرگارەی
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تێبینی :
ئەڤا لسەری مە ئاماژە پێدای مە (  ) cinبکارئینا ئەگەر ئەم بهای بەس بو گوراوەکی داخلبکەین بەلێ ئەم دشێین گەلەك
گوراوا د ئێك (  ) cinدا داخلبکەین  ،بڤی شێوێ خوارێ .
نمونە :

ئەنجامێ دەستپێکێ ،

ئەنجامێ دوماهێ پشتی داخلکرنا بهایا :

طارق بەرگارەی
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چەند فاکشنێن بمفا :
ئەڤان فاکشنا لدەمێ پروگرام نڤێسینێدا ئەم دێ پێتڤی بینێ  ،فاکشنا )( powدهێتە بکارئینان ئەگەر مە توان هەبیت ،
فاکشنا )( sqrtدهێتە بکارئینان ئەگەر مە بڤێت رەگێ ژمارەکێ بزانین .

تێبینی :
دەمێ ئەز ڤان هەردوو فاکشنا بکاردئینم دڤێت ل ( ) Syntaxی ئەز مەکتەبا > #include <cmathزێدەبکەم .
نمونە :
. 2

پ3 :١

پ √ 25 : ٢

تێبینی

پ١

پ٢

ئەنجام :

نمونە :
طارق بەرگارەی
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𝑐𝑎−𝑏 + √𝑏 2 − 4
𝑎2
ئەگەر بهایێن وان ئەڤەبن :

=𝑥
B=4
A=2
C=1

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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 : Stream Manipulatorد هێتە بکارئینان بو کونترولکرنا ئەنجاما ئەگەر مە بڤێت ئەنجامێن مە ب شێوەیەکێ
زانستی دەربکەڤن دێ  Scientificبکارئینین  ،پشتی فاریزێ چەند ژمار دەربکەڤن دێ  Setprecisionبکارئینین
ئەگەر مە بڤێت هندەك بو شا یێ بکە ڤیتە بەری یان پشتی ئەنجامی راست یان چەپ دێ  setwبکارئینین .
تێبینی :
ئەگەر ئەم ڤان بکاربینین دڤێت ل ( ) Syntaxی مەکتەبا > #include <iomanipبکاربینین .

نمونە :

تێبینی

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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رستێن مەرجی Conditional Statement

هەتا کو نوکە مە رستە جێبەجێ دکرن ب بێ مەرج بەلێ ل ڤی بابەتی دا دێ رستا بکارئینین ئەگەر مە مەرج هەبیت ئەم
ل ژییانا خو یا روژا نەدا گەلەك مەرجا بکاردئینین ل پروگرام سازیێژی پێتڤیە هندەك رستە جێبەجێ ببن و هندەك نە  ،ل
زمانێ  C++دا چەند ئامرازەك یێن هەین بو ڤێ مەبەستێ (  ) if , else if , else , switchب ئەگەرێ ڤان ئامرازا ئەم
دشێین کونتروال رستا بکەین کا کیشك جێبەجێ ببیت و کیشك جێبەجێ نەبیت .
رستا ئەگەر (  if : ) ifسادەترین ئامرازێ مەرجییە بو نمونە ئەگەر ئەم ژمارەکێ لێکدانی ژمارەکا دی بکەین ئەگەر
ژمارا دوویێ بهایێ وێ  ٠بیت بال مە ئاگەهدار بکەت  ،ڤێجا بو بکارئینانا ڤێ ئەم پێتڤی ب ( ) ifێنە ئەم دێ شەرتی ب
ڤی شێوەی نڤێسین ،
A=2
B=0
)if (B== 0
( بهایێ  ٠داخل نەکە )
یاسایا گشتی یا ) ) if
)if(condition
{
Program statement
}
دەستپێکێ دێ )  ) ifدانین پاشی دناڤبەرا هەردوو کەوانا دێ شەرتی نڤێسین ،دێ د ناف {  } care bracketکودی
نڤێسین .
تێبینی  :ئەم دشێین ل کیبوردێ کومپیوتەری دوکما (  ) Tabبکاربینین ل (  ) V-S- 2012دێ یا سایا هەرئێك ژ مەرج
و  Loopهێتە نڤێسین .
بو نمونە ئەگەر دوو ژمارا لێکدان بکەین بەس ژمارا دوویێ سفر بیت :

طارق بەرگارەی
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ئەنجام :

نمونە  :ئەگەر ئەز نمرا قوتابی داخلبکەم ژ پێنجییێ مەزنتر بیت بال بێژیت یێ ناجح بوی .

ئەنجامێ دەستپێکێ :

ژمارەکێ داخلبکە ژ پێنجی یێ مەزنتر بیت  ،ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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 :elseئەڤە ژی جورەکێ دییە ژ مەرجا  ،ئەگەر )  ) ifجێبەجێ نە بوو دێ )  ) elseجێبەجێ بیت  ،بو بەردەوامیا
پروگرامی  ،یاسایا وێ وەکی یا )  ) ifێ یە .
)if(condition
{
Some code
}
else
{
Some code
}
ئەگەر مەرجێ ئێکێ جێبەجێ بوو پێتڤی ناکەت بچیتە مەرجێ دوویێ  ،چونکی شێوازێ خواندنا کودی ژ الیێ
کومپیوتەری رێز ب رێزە .

نمونا بەری نوکە ئەگەر ئەو ژمارا ئەز داخلدکەم ژ پێنجی یێ بچوکتر بوو بال بێژیت یێ کەتی :

طارق بەرگارەی
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ئەنجامێ دەستپێکێ :

ژمارەکێ داخلبکە ژ پێنجی یێ بجوکتر بیت  ،ئەنجام :

ئەڤا مە گوتی ئەگەر مە بەس شەرتەك هەبیت بەلێ ئەگەر مە دوو شەرت یان زێدەتر هەبن دڤێت ئەم ( ) else if
بکاربینین .

 : else ifئەف جورێ مەرجی دهێتە بکارئینان دەمێ مە دوو مەرج یان زێدەتر هەبن  ،هەروەکی یاسایا )  ) ifدهێتە
بکارئینان .

)if(condition
{
Some code
}
)else if(condition
{
Some code
}
else
{
Some code
}
طارق بەرگارەی

34

زانکویا دهوك

دەستپێکێ دێ چیتە مەرجێ ئێکێ ئەگەر راست بوو پێتڤی ناکەت بجیتە مەرجێ دوویێ  ،ئەگەر راست نە بوو دێ جیتە
مەرجێ دوویێ و بڤی شێوەی  ،ئەگەر مەرجێ دوویێ راست بوو پێتڤی ناکەت بچیتە یێ سیێ  ،ئەگەر مەرجێ دوویێ
راست نەبوو دێ جیتە مەرجێ سیێ و بڤی شێوەی دێ بەردەوام بیت .

نمونە ئەگەر ئەز نمرا قوتابیەکی داخلبکەم و نمرا وی ژ پێنجی یێ کێمتر بیت بێژیت (  ، ) Failئەگەرد پێنجیێدا بیت
بێژیت (  ، ) Passئەگەر د شێستێدا بیت بێژیت )  ، ) Centralizationئەگەر د حەفتیێدا بیت بێژیت ( ، ) Good
ئەگەرد هەشتیێدا بیت بێژیت (  ، ) Very Goodئەگەر د نوتێدا بیت یان سەد بیت بێژیت ( : ) Excellent

ئەگەر ئەز  95داخلبکەم :

طارق بەرگارەی

35

زانکویا دهوك

نمونە  :ئەگەر ئەز ژمارەکێ داخلبکەم  ،بێژیت ئەو ژمارا تە داخلکری جوتە یان تاکە :

ئەنجامێ دەستپێکێ :

ئەگەر ژمارەکا جوت داخلبکەم  ،ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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بکارئینانا مەرجی دناف مەرجیدا بو ( : ) if , else if , else
گەلەك جارا دەمێ ئەم پروگراما دنڤێسین ئەم پێتڤی بهندێ دبین کو مەرجی د ناف مەرجیدا بدانین  ،بو نمونە د ناف ( ) if
دا ئەم دێ مەرجەکێ دی دانین بڤی شێوێ خارێ .

)if(condition
{
)if(condition
{
Some code
}
else
{
Some code
}}

else
{
)if(condition
{
Some code
}
else
{
Some code
}}
ئەف یاسایا سەری بو جێبەجێکرنا مەرجی دناف مەرجیدا روندکەت  ،ئەگەر مەرجێ ئێکێ یێ سەرەکی جێبەجێ بوو
کو د ناف مەرجێ ئێکێدا دوو مەرج هەنە دێ چیتە مەرجێ ئێکێ د ناف مەرجێ ئێکێ یێ سەرەکی  ،ئەگەر مەرجێ
ئێکێ جێبەجێ بوو دێ کردار ب دووماهیك هێت بەلێ ئەگەر مەرجێ ئێکێ جێبەجێ نە بوو دێ چیتە مەرجێ دوویێ
دناف مەرجێ ئێکێدا یێ سەرەکی  ،ئەگەر مەرجێ ئێکێ یێ سەرەکی جێبەجێ نەبوو دێ چیتە مەرجێ دوویێ یێ
سەرەکی کو دناف مەرجێ دوویێدا دوو مەرج هەنە ئەگەر یێ ئێکێ جێبەجێ بوو دێ کردار ب دووماهیك هێت ،ئەگەر
مەرجێ ئێکێ د ناف مەرجێ دوویێ یێ سەرەکی دا جێبەجێ نە بوو دێ چیتە مەرجێ دوویێ دناف مەرجێ دوویێدا یێ
سەرەکی .

طارق بەرگارەی
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نمونە  :ئەگەر ئەم سێ ژمارا داخلبکەین و ژمارا مەزتر بو مە چاپ بکەت :

ئەگەر ئەزڤان ژمارا داخلبکەم :

طارق بەرگارەی
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ئەنجام :

نمونە  :ئەگەر ئەز سێ ژمارا داخلبکەم و بچوکترین ژمارە چاپ بکەت :

طارق بەرگارەی
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ئەگەر ئەز ڤان ژمارا داخلبکەم :

ئەنجام :

رستا ( : ) switch
وەکی بەری نوکە مە گوتی دەمێ پروگرام نڤێسینێدا ئەم پێتڤی ب مەرجی دبین کو هندەك رستە جێبەجێ ببن و هندەك
جێبەجێ نەبن  ) switch ( ،ژی وەکی (  ) if , elseبو مەرجی دهێتە بکارئینان  ،دەمێ ئەم (  ) if , elseبکاردئینین
پروگرام گەلەك ئالوز دبیت ئانکو بزەحمەت دکەڤیت بو خاندنێ و تێگەهشتنێ ،بەلێ دەمێ ئەم ( ) switchبکاردئینین
پروگرام دێ یێ بساناهی بیت بو خاندن و تێگەهشتنێ  ،یاسایا (  ) switchبڤی شێوێ خارێیە :
)switch(x
{
;case 1: cout<<"---------------"<<endl
;break
;default: cout<<"Thanks …..."<<endl
;break
}

دڤێت  Xگوراوەك بیت  ،هەر کەیسەك ل ناف (  ) switchوەکی سندوقەکێ یە و شولەکئ دکەت  ،دڤێت ل پشت
کەیسی ئەم )  ( breakبدانین دا نەچیتە کەیسێ دیڤدا  ،ل دووماهیکێ دڤێت ئەم (  ) defaultبدانین ئەگەر مە چ بها نە
دانە گوراوی دێ چیتە ( . ) default
طارق بەرگارەی
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نمونە  :ئەگەر ئەز ژمارا هەیڤێ داخلبکەم و ناڤێ هەڤێ بێژیتە من :

ژمارەکێ داخلبکە :

ئەگەر ئەز ژمارە  ٩داخلبکەم :

طارق بەرگارەی
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ئەڤا مە بەری نوکە بەحسکری بکارئینانا (  ) switchبو ب شێوەیەکێ سادە  ،بەلێ ئەگەر ئەم دناف (  ) caseدا پتر ژ
رێزەکێ یان کردارەکێ یان مەرجەکی بدانین دڤێت ئەم ڤان بلوکا بکاربینین ( {} ) و لپشت بلوکا دێ (  ) breakدانین
دەمێ (  ) caseب دووماهی دهێت دا براوەستیت  ،ئەڤەژی یاسایا وێ یە :
)switch(expression
{
case name
{
Some coed
}
break

نمونە  ،ئەگەر ئەم دوو ژمارا داخلبکەین و ئەم کیشك هێمایێ بیرکاری داخل بکەین بو مە وێ کردارێ دناڤبەرا واندا
جێبەجێ بکەت :

طارق بەرگارەی
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دێ ژمارەکێ داخلکەین پاشی کردارەکێ پاشی ژمارەکا دی :

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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ئەگەر ئەم ژمارە  ٢لسەر  ٤دابەشبکەین  ،ئەنجام :

ئەگەر ئەم ژمارە  ٤لێکدانی ٣بکەین  ،ئەنجام :

ئەگەر ئەم ژمارە  ٤.٥ژێك ببەین دگەل  ، ٢ئەنجام :

ئەگەر ئەم هێمایەکی داخلبکەین کو (  ) / ، * ، - ، +نەبیت  ،دێ ئێکسەر چیتە ( : ) default

طارق بەرگارەی
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دەستپێکێ دڤێت ئەم ژمارەکێ داخلبکەین پاشی کردارا بیرکاری پاشی ژمارەکا دی ڤێجا ئەو کردارا بیرکاری چ ژڤان
بیت (  +یان – یان * یان  ) /دێ وێ کردارێ دناڤبەرا وان ژمارادا کەت  ،ئەف پروگرامە وەکی ژمێریاری یە ئانکو
حاسیبە .

شلوڤەکرنا پروگرامی :
مە چار گوراو یێن پێناسەکرین result ،دا بومە ئەنجامی خەزنبکەت  number1 ،بو ژمارا ئێکێ و number2
بو ژمارا دوویێ و  symbolبو هێمایێ کردارێ  ،مە داتا تایپێ  doubleبکارئینا بو result, number1, number2
چونکی ئەگەر مە ژمارەکا رێژەیێ هەبیت  ،مە  charبکارئینا بو  symbolچونکی ئەم بو هێمایا و پیتان char
بکاردئینین ،هەروەسا مە (  ) switchبکارئینا دا پروگرامی بو مە بکەتە بەش بەش وهەر بەشەك بو مە شولەکی بکەت
ئەگەر ئەم بهێین سەحکەینێ مە دناڤ (  ) caseدا پتر ژ رێزەکی یێن نڤێسین و ئەو رێز مە دناڤبەرا بلوکاد ا یێن نڤێسین
دڤێت ناڤێ هەر ( ) caseکی کردارەکا بیرکاری بیت و دناڤبەرا سینگل کوتێشن بدانین ( ' ' ) چونکی ب کارێکتەر دهێنە
هژمارتن و پاشی دڤێت ئەم ڤان خاال بدانین (  ) :و پاشی دڤێت ئە م بلوکا بدانین ( {} ) و کودی دناڤ بەرا وان بلوکا
بنڤێسین ل دووماهیا بلوکا دڤێت (  ) breakبدانین دەمێ ئەف کەیسە جێبەجێ دبیت دا براوەستیت و نەچیتە کەیسێ دیڤدا
و ل دووماهیا هەمی کەیسا دڤێت (  ) defaultبدانین ئەگەر مە هێمایەکێ خەلەت داخلکر دا مە ئاگەهدار بکەت .

طارق بەرگارەی
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Algorithm

ئانکو پێکهاتن و کردارێن پروگرامی  ،هەر پروگرامەکێ ئەم دروست دکەین دەمێ شولدکەت د چەند قوناغ و زنجیراندا
دبوریت بڤی شێوەی :
 – ١دەستپێك ( ) Start
 – ٢خاندن ) ) Read
 – ٣کردار ( ) Process
 – ٤نڤێسین ( ( Write
 – ٥دووماهیك هاتن ) ) End

Start

Read X, Y, Z

S = X+Y+Z
A = X/Y
P = X*Z

Write S, A, P

End

طارق بەرگارەی
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Loop in C++

ل بەشێن دەستپێکێ مە بەحسێ وان بابەتا کر ل دەمێ رەنکرنا پروگرامی بو مە جێبەجێ دبوون پاشی مە بەحسێ
رستێن مەرجی کر کو هندەك رستە جێبەجێ ببن و هندەك نە  ،لڤی بابەتی دێ بەحسێ دووبارە بوونا بەشەکێ پروگرامی
یان هەمی پروگرامی کەین ئەف کردارە د مفانە چونکی هندەك جارا ل پروگرامی ئەم پێتڤی بهندێی نە کو وشەك یان
بەشەکێ پروگرامی دووبارە ببیت .
ئامرازێن () for , while , do……while ( : )Loop
مەزانی کو (  ) Loopهاریکاریا مە دکەن بو دووبارەبوونا یان چەند بارەبوونا پروگرامی یان بەشەکێ پروگرامی ،
هەروەسا (  ) Loopهاریکاریا مە دکەن کو بساناهیتر بگەهینە ئارمانجا و کونتروال پروگرامی بکەین .

دروستکرنا (  ) Loopل پروگرامی :
 – ١دڤێت ئامرازێ (  ) Loopبدانین .
 – ٢دڤێت مە زێدەکرن یان کێمکرن هەبیت . X++ , Y-- ،
 – ٣دڤێت مە مەرج هەبیت کا (  ) Loopهەتا کیڤە بەردەوام بیت چونکی ناچێبیت هەر یێ بەردەوام بیت دڤێت
براوەستیت .

لدیف مەرجی مە دوو جورێن (  ) Loopیێن هەین :
 – ١دەستپیێکێ دڤێت مەرج جێبەجێ ببیت پاشی بچیتە ناف ( ) Loopی وەکی ئامرازێ . for and while
 – ٢دێ چیتە ناف ( ) Loopی پاشی دێ مەرج جێبەجێ بیت چونکی مەرج یێ ژ دەرڤەی ( ) Loopی وەكی ئامرازێ
. do … while

: For loop
دڤێت مە ل (  ) Loopسێ پێنگاف هەبن ( دەستپێك  ،بەردەوامی  ،راوەستان ) ل (  ) Forئەم دشێین هەرسێ پێنگاڤا
پێکڤە جێبەجێ بکەین ،

(بەردەوامی  ،راوەستان  ،دەستپێك ) for
ل دەستپێکێ دڤێت مە گوراوەك هەبیت و بهایەکی بدەینێ کو دێ دەستپێكرن ژ وی بهای بیت  ،راوەستاندن دێ
بهایەکی دەینێ کو ل وی بهای دێ راوەستیت  ،ل بەردەوامی دێ زێدەکرن یان کێمکرن بکارئینین بو بەردەوامیێ .

طارق بەرگارەی
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ڤان پێنگاڤا ئەم دشێین د ڤان خاالندا رونبکەین :
 – ١ئەم دشێین گوراوی ناف زڤروکێ یان دەرڤەی زڤروکێ پێناسە بکەین بەلێ دڤێت بهای ل ناف زڤروکێ بدەینە
گوراوی .
 – ٢دڤێت مەرجەکی بدانین و ل بەشێ دوویێ بنڤێسین .
 – ٣دڤێت زێدەکرن و کێمکرن هەبیت  -- ، ++و دێ ل بەشێ سییێ نڤێسین .
 – ٤دڤێت مە وشەك یان پروگرامەك هەبیت بو مە دووبارە ببیت .

ئەگەر ئەم گوراوی ناف زڤروکێ پێناسەبکەین
)for (int number=0; number<5;number++

مەرج

زێدەکرن

پێناسەکرنا گوراوی و دانا بهای

ئەگەر ئەم گوراوی ل دەرڤەی زڤروکێ پێناسەبکەین
پێناسەکرنا گوراوی

;int number

)for (number=5; number>0;number--

کێمکرن

مەرج

دانا بهای

کارکرنا زڤروکا ( : ) for
دەستپێکێ دەمێ ئەم بهای ددەینە گوراوی وی بهای دگەل ئەو بهایێ د ناف مەرجی دا بەراورد دکەت ئەگەر مەرج
بجههات دێ چیت وی بهای زێدەکەت ودێ هەر هوسا بەردەوام بیت هەتا مەرج جێبەجێ نەبیت دێ راوەستیت و
زێدەناکەت .

نمونە  ،ئەگەر ژ ژمارە ئێك دەستپیبکەت هەتا ژمارە پێنج و چاپ بکەت :

طارق بەرگارەی

48

زانکویا دهوك

ئەنجام :

ئەم دشێین دەستپێبکەین ژ وێ ژمارێ یا مە دڤێت و ئەم دشێین زێدەکرن ژی دوو دوو یان سێ سێ یانژی بکردارەکا
بیرکاری زێدەبکەین .

نمونە  :ڤێ تێکستی بال سێ جارا چاپ بکەت ( : ) Computer Science

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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: While Loop
ئەڤەژی جورەکە ژ (  ) Loopبهاریکاریا وێ ئەم دشێین کردارا دووبارە بوونێ ئەنجام بدەین  ،ئەف ( ) Loopە بڤی
شێوەی دهێتە نڤێسین :

)While(condition
{
Some code
}

د ( ) Whileدا دێ  ،دەستپێکێ گوراوی پێناسەکەین و بهای دەینێ پاشی ئامرازێ (  ، ) Loopل دیڤدا دێ مەرجی
دانین پشتی مەرجی ناچێبیت ئەم سمی کولون بدانین ئەگەر مەرج راست بوو دێ وێ رستا دناڤدا دووبارەکەت ئەگەر
راست نەبوو دێ راوەستیت  ،دڤێت ئەم دناف ( ) Whileدا بەردەوامیێ بدانین زێدەکرن یان کێمکرن (  ++یان  ) --ل
تەنشت ئەو گوراوێ مە دڤێت زێدەبکەین یان کێمبکەین .

نمونە  ،ژ ژمارە  ٩ – ٠بال چاپ بکەت :

ئەنجام :
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هەروەسا ئەم دشین (  ) Loopبکاربینین کو ئەم ژمارا داخلبکەین ئانکو )  ) cinبکەین  ،وەکی ڤێ نمونێ  ،ئەم دێ
حەفت ژمارا داخلکەین و دێ سەرجەمێ وان بو مە چاپکەت :

حەفت ژمارا داخلبکە :

ئەنجام :
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شلوڤەکرن  :مە سێ گوراو پێناسەکرن Sum ،بو کومکرنا بهایا و خەزنکرنا وان هەتا بدوماهی هاتنا زڤروکێ ومە داتا
تایپێ وێ کرە  doubleدا ژمارێن رێژەی ژی چاپ بکەت  Number ،بو زێدەکرنێ دا زڤروك هەر یا بەردەوام بیت
 Xبو داخلکرنا بهایا  ،مە (  ) Whileنڤێسی و پاشی مەرج دێ (  ) Whileیا بەردەوام بیت هەتا بهایێ زێدەکرنێ دبیتە
حەفت چونکی مە مەرج وەسا یێ نڤێسی  ،ل دیڤدا مە  ) cin ( Xکر بو داخلکرنا بهایا  ،پاشی مە بهای  Xخەزنکرە د
 Sumدا  ،پاشی مە بهایێ  Numberیێ هژمارکرنێ زێدەکر ژ  ٠بو  ، ١ئەف کردارە هوسا جێبەجێ دبیت دەمێ
(  ) Whileجارا ئێکێ شول دکەت  ،ل جارا دوویێ دا هەردێ هوسا بەردەوام بیت بەلێ دەمێ ئەم بهای داخلدکەین وی
بهای دێ دگەل ئەو بهایێ مە د  Sumدا خەزنکری ل جارا ئێکێ دێ کومکەت ودێ هەر د  Sumدا خەزنکەت دەمێ
بو جارا سێ دزڤریت دا دگەل ئەو بهایێ ئەم داخلدکەین کومکەت  ،دێ هەر هوسا بەردەوام بیت هەتا مەرج جێبەجێ
نەبیت و (  ) Whileدراوەستیت ل دووماهیێ مە بهایێ  Sumچاپکر .

نمونا بەری نوکە ئەگەر ئەم تێکرایێ ئانکو معدەلی دەربێخین :

ئەنجام :
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شلوڤەکرن  :مە چار گوراو پێناسەکرن Sum ،بو کومکرنا بهایا و خەزنکرنا وان هەتا بدوماهی هاتنا زڤروکێ ومە داتا
تایپێ وێ کرە  doubleدا ژمارێن رێژەی ژی چاپ بکەت  Average ،بو دەرئێخستانا تێکرایێ و مە داتا تایپێ وی
کرە  doubleچونکی ئەگەر تێکرای ژمارەکا رێژەی بیت  Number ،بو زێدەکرنێ دا زڤروك هەر یا بەردەوام بیت
 Xبو داخلکرنا بهایا  ،مە (  ) Whileنڤێسی و پاشی مەرج دێ (  ) Whileیا بەردەوام بیت هەتا بهایێ زێدەکرنێ دبیتە
حەفت چونکی مە مەرج وەسا یێ نڤێسی  ،ل دیڤدا مە  ) cin ( Xکر بو داخلکرنا بهایا  ،پاشی مە بهای  Xخەزنکرە د
 Sumدا  ،پاشی مە بهایێ  Numberیێ هژمارکرنێ زێدەکر ژ  ٠بو  ، ١ئەف کردارە هوسا جێبەجێ دبیت دەمێ
(  ) Whileجارا ئێکێ شول دکەت  ،ل جارا دوویێ دا هەردێ هوسا بەردەوام بیت بەلێ دەمێ ئەم بهای داخلدکەین وی
بهای دێ دگەل ئەو بهایێ مە د  Sumدا خەزنکری ل جارا ئێکێ دێ کومکەت ودێ هەر د  Sumدا خەزنکەت دەمێ
بو جارا سێ دزڤریت دا دگەل ئەو بهایێ ئەم داخلدکەین کومکەت  ،دێ هەر هوسا بەردەوام بیت هەتا مەرج جێبەجێ
نەبیت و (  ) Whileدراوەستیت  ،مە بهایێ  Sumچاپکر  ،پاشی مە بهایێ  Sumدابەشی ژمارا زڤرینێن () While
کر بو دەرئێخستنا تێکرایێ و مە تێکرایێ چاپ کر .

: Do While Loop
ل رستێن  Forو  Whileهەتا مەرج جێبەجێ نەبیت زڤرین دەست پێناکەت بەلێ ل  Do whileدێ هەر جارەکێ
زڤرین هێتە ئەنجامدان خو مەرج جێبەجێ نەبیت ژی چونکی ئەم مەرجی ل پشتی بلوکان ددانین بڤی شێوەی :

do
{
Some code
بەردەوامی
}
(مەرج) While

دەستپێکێ دێ  doدانین بێ سمی کولون پاشی بلوکا و ل پشت بلوکا دێ مەرجی دانین دگەل سمی کولون  ،بەردەوامی
زێدەکرن یان کێمکرن و دگەل وی پروگرامێ مەدڤێت دووبارەببیت دێ دناف بلوکا دانین .

جیاوازی دانڤبەرا  Whileو  Do whileل  Whileدەستپێکێ مەرج جێبەجێ د بیت پاشی دووبارەکرن بەلێ
ل  Do whileدووبارەکرن دەستپێدکەت پاشی مەرج جێبەجێ دبیت .
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نمونە  ،پەیڤا  Computerبال سێ جارا چاپ بکەت ب بکارئینان : Do while

ئەنجام :

ئەگەر مەرج جێبەجێ نەبیت دێ جارەکێ چاپ کەت وەکی بەری نوکە مە ئاماژە پێدای  ،هەر ئەف نمونە بەلێ ئەگەر
مەرج جێبەجێ نەبیت :
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ئەنجام :

نمونە  ،دەرکەفتنا ڤی ئەنجامی :
***

***

***

1

1

1

16

4

2

81

9

3

256

16

4

625

25

5

ئەنجام :
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بکارئینانا (  ) break , continueدگەل : Loop
ئەم دشێین  break , continueدگەل هەر سێ ئامرازێن  Loopبکاربینین  ،ئەم  breakبکاردئینین بو راوەستاندنێ و
 continueبکاردئینین بو بەردەوام بوونێ  ،دەمێ لوپێ مە دزڤریت بو چەند جارا  ،ئەم دشێین کونترول بکەین کا چەند
جارا بزڤریت  ،براوەستیت یان بەردەوام ببیت ل وێ جارا مە بڤێت .

نمونە  :ب بکارئینانا  Forژ ژمارا  ١هەتا  ١٠چاپ بکەت بەلێ بال ژ مارە  ٧نەدەرکەڤێت :

ئەنجام :

شلوڤەکرن  :مە  Forبکارئینا بو زێدەکرنا ژمارا بەلێ ل ناف  Forدا مە مەرجەك دانا دەمێ ژمارا جارێن زڤرینێ
یەکسان دبیت ب  ٧بال هەر ژ زێدەکرنا ژمارا یا بەردەوام بیت بەس بال  ٧نەدەرکەڤیت .
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نمونە  :هەروەکی نمونا بەری نوکە بەلێ لجهێ  Forدێ  Whileبکارئینین  ،دەمێ ژمارا جارێن زڤرینێ یەکسان دبیت
ب  ٦بال براوەستیت :

ئەنجام :

شلوڤەکرن  :مە  Whileبکارئینا بو زێدەکرنا ژمارا  ،بەلێ ل ناف  Whileدا مە مەرج بکارئینا بو راوەستاندنێ دەمێ
ژمارا جارێن زڤرینێ یەکسان دبیت ب  ٦دێ راوەستیت  ،چونکی مە  breakبکارئینا .

تێبینی  :هەروەسا دگەل  Do … Whileژی هەر بڤێ شێوەی و بو ڤێ مەبەستێ دهێنە بکارئینان .
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بکارئینانا )  ) Trueدگەل ئامرازێن Loop

:

ئەم دزانین هەردەم  1 Trueیان راستە  0 False ،یان خەلەتە  ،دەمێ ئەم ئامرازێن  Loopبکاردئینین دڤێت مە
دەستپێك و مەرج و بەردەوامی هەبیت  ،بەلێ ئەگەر ئەم ل جهی مەرجی  Trueب دانین واتە مەرجێ مە هەردەم راستە
و بێ سنور دێ زێدەبیت یان کێم بیت ڤێجا بو رااوەستاندنێ دێ  breakبکارئینین .

نمونە  :بکارئینانا : Do … While

ئەنجام  ،دێ بێ سنور زێدەبیت :
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بەلێ ئەگەر ئەم  breakبکاربینین ل وێ ژمارا مە بڤێت دێ راوەستیت .

نمونە  :ژ ژمارە  ٤بال کێم بکەت هەتا ژمارە  ٦-ب بکارئینا : Do … While

ئەنجام :

شلوڤەکرن  :مە  Trueبکارئینا ل جهێ مەرجی  ،مە ژ ژمارە  ٤کێمکر ،بەلێ مە مەرجەك بکارئینا بو راوەستاندنێ ژ
ژمارە  ، ٧-ئەگەر مە مەرج بکار نە ئینابا بوو راوەستاندنێ دا بێ سنور کێمبیت وەکی نمونا دەستپێکێ دەمێ بێ سنور
زێدەبوی .
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بکارئینانا پتر ژ گوراوەکی د  Loopدا :
بەری نوکە دەمێ مە  Loopبکاردئینان  Loopپێکدهاتن ژ ئیك گوراو بتنێ بەلێ ئەگەر ئەم پتر ژ گوراوەکی بکاربینین
دڤیت ل پشتی هەر گوراوەکی ئەم فاریزێ (  ) ،بدانین .

نمونە  :ژ ژمارە  ١هەتا  ٥چاپ بکەت و دگەل سەرجەمێ کومکرنا وان  ،بکارئینانا : For Loop

ئەنجام :

شلوڤەکرن :
ل دەستپیکێ مە دوو گوراو پێناسەکرن ئێك بوو خەزنکرنا سەرجەمێ کومکرنا ژمارا و یێ دی بو زێدەکرنا ژمارا ل
هەر زڤرینەکێ  ،ل ناف  Forدا مە دوو گوراو بکارئینان و بها دانێ وەکی ل دەستپێکا بابەتی مە ئاماژە پیدای .
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نمونە  :ئەگەر مە دوو گوراو هەبن  A , Bدگەل هەر گوراوەکی ژ ژمارە  ١هەتا  ٨دگەل بیت  ،ب بکارئینانا
: While Loop

ئەنجام :
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: Nested Loop
ل پتریا جاران دەمێ ئەم پروگراما دنڤێسین ئەم پێتڤی ب بکارئینانا  Loopدناف  Loopدا دبین ئانکو ئەم دوو زڤروکا
د ناف ئێکدا بنڤێسین  ،ل دەستپێکێ دێ چیتە ناف  Loopێ ئێکێ پاشی دێ چیتە ناف  Loopێ دوویێ ئەوێ ناڤ دا
هەتا  Loopێ دناڤدا نەراوەستیت  Loopێ ئێکێ جێبەجێ نابیت  ،بو ڤێ مەبەستێ ئەم دشێین هەمی ئامرازێن Loop
بکاربینین .

نمونە  ،بو ب دەستکەفتنا لێکدانێ ژمارە  ١هەتا  ، ١٠ب بکارئینانا : Nested for loop

ئەنجام :
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شلوڤەکرن :
مە دوو زڤروك د ناف ئێکدا بکارئینان  ،دەستپێکێ دێ چیتە زڤروکا ئێکێ و ژمارە  ١کو دەستپێکرن ژ وێ یە دێ دگەل
بهایێ  Iبەراورد کەت ئەگەر مەرج جێبەجێ بوو دێ جیتە زڤروکا دوویێ  ،ل ڤی پروگرامی مەرج جێبەجێ بوو دێ
چیتە زڤروکا دوویێ و دێ زڤروکا دوویێ دەستپێکەت دێ بهایێ دەستپێکێ دگەل  Jبەراورد کەت ئەگەر مەرج
جێبەجێ بوو دێ بهایێ  Iلێکدانێ  Jکەت هەتا دراوەستیت  ،ل زڤروکا دوویێ دا دەستپێکێ بهایێ  Jئێکە بەلێ ل زڤرینا
دوویێ دێ بهایێ وێ زێدەبیت ژ  ١بو  ٢و دێ  I*Jکەت و دێ هەر هوسا بەردەوام بیت هەتا زڤروکا دوویێ دراوەستیت
دەمێ زڤروکا دوویێ دراوەستیت دێ جیتە زڤروکا ئێکێ و بهایێ  Iزێدەکەت ژ  ١بو  ٢دەمێ بهایێ  Iدبیتە دوو جارەکا
دی دێ چیتە ناف زڤروکا دوویێ و دێ بهایێ دەستپێکێ دگەل  Jبەراوردکەت و ئەگەر مەرج بجههات دێ  I*Jکەت و
بهایێ  Jزێدەکەت ژ  ١بو  ٢و دێ هەر بڤی شێوەی بەردەوام بیت هەتا زڤروکا دوویێ دراوەستیت  ،دەمێ زڤروکا
دوویێ دراوەستیت دێ زڤریتە زڤروکا ئێکێ ڤە و دێ بهایێ  Iزێدەکەت ژ  ٢بو  ٣و هەردێ وەکێ بەری نوکە بەردەوام
بیت .

نمونە  :دەرکەفتنا ڤی ئەنجامی ب بکارئینانا : Nested for loop
1
12
123
1234

ئەنجام :
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شلوڤەکرن :
ل زڤروکا ئێکێ دێ بهایێ دەستپێکێ دگەل  Iبەراوردکەت ئەگەر مەرج بجههات دێ چیتە زڤروکا دوویێ دا  ،د زڤروکا
دوویێ دا  Iدگەل  Jبەراورد کەت ئەگەر یەکسان بوو ب  Iیان بچوکتربوو دێ  Jچاپکەت  ،ل زڤریانا دوویێ دا دێ
بهایێ  Jزێدەبیت ژ  ١بو  ٢دەمێ بهایێ  Jمەزنتربیت ژ بهایێ  Iدێ مەرج راوەستیت  ،دەمێ مەرج راوەستییا دێ
زڤروکا دوویێ دراوەستیت  ،دەمێ زڤروکا دوویێ راوەستییا دێ چیتە زڤروکا ئێکێ ڤە و دێ بهایێ  Iزێدەکەت ژ
 ١بو  ٢و دێ چیتە زڤروکا دوویێ ڤە و دێ بهایێ  Jدگەل  Iبەراوردکەت ئەگەر یەکسان بیت یان بچوکتر بیت ژ بهایێ
 Iدێ بهایێ  Jچاپکەت  ،ل زڤرینا ل دوڤدا دێ بهایێ  Jزێدەکەت هەتا مەزتر دبیت ژ بهایێ  ، Iئەگەر زڤروکا دوویێ
راوەستییا دێ زڤریتە زڤروکا ئێکێ ڤە و بهایێ  Iزێدەکەت ژ  ٢بو  ، ٣دێ هەر بڤی شێوەی بەردەوام بیت هەتا زڤروکا
ئێکێ دراوەستئیت .

نمونە  ،دەرکەفتنا ڤی ئەنجامی  ،ب بکارئینانا : Nested while loop
+++++
++++
+++
++
+

بو دەرکەفتنا ڤی ئەنجامی ئەم پێتڤی ب دوو  While loopنە  ،ئێك بو زێدەکرنا  ، Rowدوو بو کێمکرنا هێمای ڤێجا
هێمایێ مە هەر چ بیت .
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ئەنجام :

نمونە  ،دەرکەفتنا ڤی ئەنجامی ب بکارئینانا : Nested do …. While loop

*
**
***
****
*****
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ئەنجام :

شلوڤەکرن :
بو دەرکەفتنا ڤی ئەنجامی مە سێ  do …. whileبکارئینان  ،ئێك بو زێدەکرنا  ، Rowدوو بو کێمکرنا Space
سێ بو زێدەکرنا هێمای .

نمونە  ،بو دەرکەفنا ڤی ئەنجامی ب بکارئینانا : Nested for loop

1
23
456
7 8 9 10

طارق بەرگارەی

66

زانکویا دهوك

ئەنجام :

شلوڤەکرن :
دەسپێکێ مە گوراوەك پێناسەکر و مە بهایێ وی کرنە  ١کو ئەو گوراوێ مە پێناسەکری دێ بو مە چاپ کەت  ،ل
زڤروکا ئێکێ وەکی هەر نمونەکا بەری نوکە مە بو رێزا بکارئینا  ،ل زڤروکا دوویێ دا ئەو گوراوێ مە پێناسە کری
هاتە زێدەکرن ژ  ١بو  ، ٢هەر بڤی شێوەی دێ یا بەردەوام بیت هەتا  ١٠جارا دزڤریت  ،پاشی دەمێ زڤروکێن مە
راوەستییان دێ بهایێ گوراوی چاپ کەت .

نمونە  ،ئەگەر ئەم ژ مارا رێزا و یا ستوینا و هێمایێ چاپکرنێ ب حەزا خو هەلبژێرین  ،هێمایێ چاپکرنێ هەر چ بیت
ژمارە یان پیت یان هێما .

ئەگەر ئەم ڤان ئەنجاما هەلبژێرین :
هێمایێ چاپکرنێ T
ژمارا رێزا

4

ژمارا ستوینا

5

TTTTT
TTTTT
TTTTT
TTTTT
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ئەنجام :
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بکارئینانا  ifدگەل : Nested loop

نمونە  ،دەرکەفتنا ڤی ئەنجامی ب بکارئینانا  ، Nested for loopبەس دەمێ ژمارا رێزا تاك بیت بال چاپ بکەت :
*
***
*****
*******
*********

ئەنجام :
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Array

 : Arrayل بابەتێن بەری نوکە دەمێ مە گوراو پێناسە دکرن ئەم دشییان ئێك بها د ناڤدا خەزن بکەین  ،ل دەمێ پێتڤی مە
بکاردئینان  ،ل ڤی بابەتی ئانکو ل  Arrayئەم دشێین گەلەك بهایا د ئێك گوراودا خەزن بکەین .

پێناسە :
 : Arrayکومەکا خانایە یان بهایانە ژ ئێك جورێ  Data typeواتا خەزنکرنا هندەك داتا یایە  ،ڤێجا ئەف داتا یە ژمارە
بن یان ژی پەیڤ بن یان ژی هەر جورەکێ دی بیت ژ  ، Data typeدەمێ ئەم  Arrayدروست دکەین ئەم مەوقعەکی
ژ میموریێ کومپیوتەری دگرین کو بهایا دناڤدا خەزن بکەین .

جورێن  : Arrayب گشتی مە دوو جورێن  Arrayهەنە :
 Array one dimensional – ١واتا رێزبەندییا تاك .
 Array tow dimensional - ٢واتا رێزبەندییا جوت .

: Array one dimensional
ئەف جورێ  Arrayبڤی شێوەی دهێتە دروستکرن .

;]Data type array Name [Size

ناڤ

قەبارە

جورێ data type

 – ١ل دەستپێکێ دڤێت ئەم  Data typeبدانین  ،ڤێجا  Data typeهەر چ بیت .

 – ٢دڤێت ناڤەکی بدەینە . Array

 – ٣دڤێت قەبارەی ب دانین و دناف ڤێ کەوانێ دا بیت [ ]  ،ئەف قەبارە دیاردکەت کا چەند بها دناڤدا بهێنە خەزنکرن
ل دوماهیێ ژی دڤێت سمی کولون بدانین .
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رێکێن دانا بهای ب : Array
 – ١رێکا راستەوخو .
 – ٢رێکا بکارهێنەری ئانکو ژ کیبوردی .

رێکا راستەوخو  :ئەم دێ راستەوخو  Arrayیەکسان کەین ب وان بهایا  ،دڤێت وان بهایا د ناف ڤێ کەوانێ دا ب
نڤێسین { } .

;}int number [] = {1,4,6,8,7

ئەم چەند بهایا دناڤدا خەزن بکەین دێ قەبارێ وێ هند بیت.
بڤی شێوەی بها دناڤ خانێن  Arrayخەزن دبن .

;int number [0] = 1
;int number [1] = 4
;int number [2] = 6
;int number [3] = 8
;int number [4] = 7

ل  indexسفرمە ژمارە  ١خەزن کر  ،ل یێ ئێکێ مە  ٤خەزنکر  ،ل یێ دوویێ مە  ٦خەزنکر  ،ل یێ سییێ مە ٨
خەزنکر  ،ل یێ چوارێ مە  ٧خەزنکر .

ئەم دشێین بڤی شێوەی ژی بهایا بدەینە  ، Arrayئانکو ئەم دشێین قەبارەی بنڤێسین داناف ڤێ کەوانێ [] .
;}int number [6] = {1,3,6,1,9,5

;int number [0] = 1
;int number [1] = 3
;int number [2] = 6
;int number [3] = 1
;int number [4] = 9
;int number [5] = 5
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تێبینی :

 – ١دەمێ ئەم قەبارەی د دەینە  ، Arrayژ  indexێ سفرێ دەستپێدکەت ئانکو ئەگەر قەبارێ مە  ٥بیت دێ
 indexهەتا ژمارە  ٤چیت  ،ژبەرهندێ دڤێت ئەم هشیاری ڤێ چەندێ بین ل دەمێ چاپکرنا بهایان .

 – ٢دێ بیتە خەلەتی ئەگەر جورێ  ، Data typeژمارە بیت و ئەم پەیڤەکێ دناڤدا خەزن بکەین  ،وەکی :
;}int number [5] = {1,"tariq",5,'a',3

 – ٣دێ بیتە خەلەتی ئەگەر هژمارا بهایا یەکسان نەبیت ب یا قەبارەی  ،ئانکو ئەگەر قەبارێ  ١٠ Arrayبیت و
ئەم  ٩بهایا دناڤدا خەزن بکەین  ،وەکی :
;}int number [10] = {1,3,6,1,9,5,0,4,2

ئەگەر ئەم پەیڤا خەز بکەین هەر وەکی نمونێن بەری نوکە بەس دێ جورێ  Data typeگهورین و دناف ڤێ کەوانێ دا
{} دێ بهایا دناڤبەرا دەبل کوتێشن نڤێسین  ،هەروەسا بو  Charدێ هەر بڤی شێوەی بیت بەس بهایا دێ دناڤبەرا تاك
کوتێشن نڤێسین  ،وەکی :

;}"string name [5] = {"Tariq","Aras","Dana","Darvan","Sardam

;"string name [0] = "Tariq
;"string name [1] = "Aras
;"string name [2] = "Dana
;"string name [3] = "Darvan
;"string name [4] = "Sardam

بو  Charبڤی شێوەی :
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رێکا بکارهێنەری :
ئەڤە ژی رێکەکە کو ئەم بهایا بدەینە  User ، Arrayدێ بهایا ژ کیبوردی دەتە خانێن  Arrayئانکو دێ بهایا برێکا
 cinداخلکەین  ،بکارئینانا ڤێ رێکێ ئەم پێتڤی ب  Loopدبین .

بڤی شێوەی ئەم دنڤێسین

; ]int x[5

نمونە  ،ئەگەر ئەم مەوقعەکی ژ میموریێ کومپیوتەری بگرین و قەبارێ وی  ٧بیت  ،ئەم ژ کیبوردی بهایا ب دەینە
خانێن : Array

ئەگەر ئەم ڤان بهایا داخلبکەین :
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چاپکرنا خانێن : Array
ئەم دشێین ب دوو رێکا بها یێن  Arrayچاپ بکەین :
 – ١ئێك ئێكە بهایا چاپ بکەین .
 – ٢هەمی بهایا پێکڤە چاپ بکەین .

 – ١ئێك ئێكە بهایا چاپ بکەین  :ئانکو ئەو  indexمە بڤێت دێ چاپ کەین  ،بڤی شێوێ خارێ .

نمونە  ،ئەگەر ئەم مەوقعەکی ژ میموری بگرین قەبارێ وی  ٥بیت  ،برێکا راستەوخو بهایا بدەینە خانێن  ، Arrayئەو
بهایێ د  indexێ ( )1,3,4بتنێ چاپ بکەت :

ئەنجام :

ئەم ئەڤی جوری بکاردئینین ئەگەر مە بڤێت ئێك بها بتنێ چاپ بکەین یان ئەو بهایێن مە بڤێن ئانکو ئەو )(indexێ مە
بڤێت  ،ئەم ڤی جوری بکاردئینین ئەگەر مەبڤێت کردارێن بیرکاری دناڤبەرا دوو بهایا چێبکەین یان ژی هەر کردارەکا
دی بیت کو ئەم ل پروگرام سازیێ پێتڤی ب بینێ .
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 – ٢هەمی بهایا پێکڤە چاپ بکەین  :هەمی  indexپێکڤە دهێنە چاپکرن  ،دەمێ ئەم ڤی جورێ چاپکرنێ بکاردئینین
ئەم پێتڤی ب  Loopدبین  ،بڤی شێوێ خارێ .

نمونە  ،ئەگەر ئەم مەوقعەکی ژ میموری بگرین قەبارێ وی ٧بیت  ،برێکا راستەوخو بهایا بدەینە خانێن ، Array
بهایێ د هەمی  indexدا بهێنە چاپکرن:

ئەنجام :

ئەم ئەڤی جورێ چاپکرنێ بکاردئینین ئەگەر مەبڤێت هەمی بهایا پێکڤە چاپبکەین یان سەرجەمێ کومکرنا هەمی بهایا
یان تێکرای ئانکو معدەلێ هەمی بهایا یان هەر کردارەکا دیبیت ل پروگرامسازیێ ئەم پێتڤی ب بینێ
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نمونە  ،ئەگەر مە ژمارەکا بابەتا هەبیت ئەم سەرجەمێ وان و دگەل معدلێ وان دەربێخین  ،ئەگەر ژمارا وان  ٧بیت ،
ئەم ژ کیبوردی بهایێ بابەتا داخلبکەین :

ئەگەر ئەم بهایا داخلبکەین :

ئەنجام :
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شلوڤەکرن :
دەستپێکێ مە  Sumپێناسەکر و بهایێ وێ مە کرە  ٠چونکی سەرجەمێ وان ژ  ٠دەستپێدکەت  ،پاشی مە مەوقعەك
ئانکو  Arrayپێناسەکر و قەبارێ وێ کرە  ، ٧پاشێ مە  For loopبکارئینا دابشێین بهایا ژ کیبوردی داخلبکەین
ئانکو  cinبکەین  ،لدوڤدا مە )(For loopکێ دی بکارئینا دابشێین سەرجەمێ وان بهایا دەربێخین  ،پاشی مە
سەرجەمێ وان دگەل تێکرایا وان چاپ کر .

نمونە  ،ئەگەر مە رێزبەندییەك ژ ژمارا هەبیت و ئەم جهێن وان دگەل ئێك بگوهرین ئانکو  Swapبکەین  ،ئەگەر
رێزبەندیا مە ژ  ٥ژمارا پێکبهێت  ،ئەم ژمارا ئێکێ ئانکو ئەو ژمارا د  indexێ  ٠دا دگەل ژمار پێنجێ ئەوا د
 indexێ  ٤بگوهرین :

ئەنجام :
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شلوڤەکرن :
لدەستپێکێ مە  Arrayدروستکر و قەبارێ وێ کرە  ٥و راستەوخو بها دانە خانێن  ، Arrayپاشی مە For loop
بکارئینا دابشێین بهایا چاپ بکەین  ،ل ناف  Forدا مە گوراوەك پێناسەکر دابشێن ب رێکا وی گوراوی کردارا Swap
دروست بکەین  ،گوراوێ  Xمە یەکسان کر ب وی بهای ئەوێ د  indexێ  ٠دا  ،پاشی مە  indexێ  ٠یەکسان کر
ب وی بهای ئەوێ د  indexێ  ٤دا  ،ڤی حالەتی بهای د خانا  ٤دا هاتە ڤەگوهاستن بو خانا  ، ٠بەلێ د ڤێت ئەم بهایێ
خانا ئێکێ ژی ڤەگوهێزینە دخانا  ٤دا بو ڤێ مەبەستێ دێ  indexێ  ٤یەکسان کەین ب  Xچونکی مە ل کردارا ئێکێ
بهایێ  indexێ  ٠دناف  Xدا خەزن کربوو  ،ب ڤی رەنگی کردارا  Swapدهێتە دروستکرن .

بکارئینانا  Ifدگەل : Array one dimensional
ل دەستپێکا ڤی بابەتی مە بەس بەحسێ چاپکرنا خانێن  Arrayدکر بەلێ لڤی بابەتی دێ بەحسێ چاوانیا چاپ کرنا ژمارێن
تاك یان جووت بتنێ  ،بچوکترین ژمارە یان مەزنترین ژمارە ل ناف رێزبەندی یێ کەین .

نمونە  ،ئەگەر مە رێزبەندییەك هەبیت ژ  ١٠بهایا پێکهاتبیت  ،بەلێ بال بەس ژمارێن تاك چاپ بکەت :

ئەنجام :
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نمونە  ،ئەگەر مە رێزبەندییەك هەبیت ژ  ٧ژ مارا پێکهاتبیت  ،ئەم بچوکترین ژمارە و مەزنترین ژمارە دناف وێ
رێزبەندی یێ دا دەربێخین :

ئەنجام :
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 : Array tow dimensionalواتا رێزبەندییا جوت .
ئەڤ جورێ  Arrayبکاردهێت بو خەزنکرنا داتایا ب شێوەیەکێ ئاسوی و ستونی  ،ب واتایا خەزنکرنا داتایا ب شێوێ
خشتان  ،ل رێزبەندیا تاك بەس مە رێز هەبوون  ،بەلێ ل رێزبەندیا جوت دێ مە رێز و ستون هەردووك هەبن :

رێزبەندیا جوت :

2
0

0

رێزبەندیا تاك :

3
0

1
٢

][0,3

][0,2

][0,1

][0,0

][1,3

][1,2

][1,1

][1,0

][2,3

][2,2

][2,1

][2,0

][3,3

][3,2

][3,1

][3,0

ئەف رێزبەندیا جوت ژ  ٤رێز و  ٤ستوینا پێکدهێت  ،رێزبەندیا جوت ب ڤی شێوەی دهێتە دروستکرن .

;]Data type Array name [row][column

;]int number [4][4

 – ١ل دەستپێکێ دڤێت ئەم  Data typeبدانین  ،ڤێجا  Data typeهەر چ بیت .

 – ٢دڤێت ناڤەکی بدەینە . Array

 – ٣دڤێت قەبارێ رێز و ستوینا ب دانین و دناف ڤان کەوانان دا بیت [  ، ]row][columnل دوماهیێ ژی دڤێت سمی
کولون بدانین .
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رێکێن دانا بهایا بو رێز و ستوینا ل رێزبەندیا جوت :
هەروەکی مە ل رێزبەندیا تاك بەحسکری مە دوو رێکێن هەین کو بهایا بدەینە رێز و ستوینا .
 – ١رێکا راستەوخو  :ئانکو دێ ژ پروگرامی بهایا دەینێ .
 – ٢رێکا بکارهێنەری  :ئانکو ژ کیبوردی دێ بهایا دەینێ .

رێکا راستەوخو  :ب ڤی شێوەی دێ بهایا دەینێ .

ئەگەر مە خشتەك هەبیت ژ  ٣رێز و  ٤ستوینا پێکبهێت .

{ = ]int number [3][4
{3,2,6,5},
{1,0,7,2},
}{5,8,9,1
;}

رێکا بکارهێنەری :
ئەڤێ رێکێ ئەم بکاردئینین کو بهایا ژ کیبوردی بدەینە رێز و ستوینا ئانکو  cinبکەین  ،بو بکارئینانا ڤێ رێکێ ئەم
پێتڤی ب  Nested Loopدبین .
نمونە  ،ئەگەر مە خشتەك هەبیت ژ  ٣رێز و  ٣ستوینا پێکبهێت :
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چاپکرنا خانێن : Array tow dimensional
ئەم دشێین ب دوو رێکا بها یێن  Arrayچاپ بکەین :
 – ١ئێك ئێكە بهایا چاپ بکەین .
 – ٢هەمی بهایا پێکڤە چاپ بکەین .

 – ١ئێك ئێكە بهایا چاپ بکەین  :ئانکو ئەو  indexمە بڤێت دێ چاپ کەین  ،بڤی شێوێ خارێ .

نمونە  ،ئەگەر ئەم مەوقعەکی ژ میموری بگرین قەبارێ وی ژ  ٣رێز و  ٣ستوینا پێکبهێت  ،برێکا راستەوخو بهایا
بدەینە خانێن  ، Arrayئەو بهایێ د  indexێ [ ، ]2[]1[ ، ]1[]2[ ، ]1[]0بتنێ چاپ بکەت :

لدیف ئەو  indexێن مە دڤێت چاپ بکەین دێ بهای (  ) 2 , 1 , 5هێنە چاپ کرن  ،ئەنجام :
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 – ٢هەمی بهایا پێکڤە چاپ بکەین  :هەمی  indexپێکڤە دهێنە چاپکرن  ،دەمێ ئەم ڤی جورێ چاپکرنێ بکاردئینین
ئەم پێتڤی ب  Nested Loopدبین  ،بڤی شێوێ خارێ .

نمونە  ،هەر وەکی نمونا بەری نوکە ئەگەر مەوقعێ ژ  ٣ریز و  ٣ستوینا پێکبهێت  ،ئەم هەمی بهایا چاپ بکەین :

ئەنجام :
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بکارئینانا  ifدگەل : Array tow dimensional

نمونە  ،ئەگەر مە خشتەك هەبیت ژ  ٤رێز و  ٣ستوینا پێکهاتبیت و ئەم بهایا ژ کیبوردی داخلبکەین و لدەمێ چاپ کرنێ
بەس ژمارێن تاك بهێنە چاپ کرن ئەگەر ل جهەکی ژ مارا تاك دناڤدا یا خەزن کری نەبیت بال بهایێ  indexێ رێزا
چاپ بکەت :

ئەگەر ڤان بهایا داخلبکەین :

طارق بەرگارەی
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ئەنجام :

شلوڤەکرن :
مە خشتەك دروستکر ژ  ٤رێز و  ٣ستوینا پێکدهێت برێکا رێزبەندیا جوت  ،ل دووڤدا مە Nested for loop
بکارئینا دابشێین بهایا ژ کیبوردی داخلبکەین  ،پاشی مە )(Nested for loopکێ دی بکارئینا دا بشێین ئەو بهایێن مە
داخلکرین چاپ بکەین بەلێ ل ناف  Forدا مە  ifبکارئینا دا بەس ژمارێن تاك چاپ بکەت پاشی مە بهایێ رێزبەندی
یێ یەکسان کر ب بهایێ  indexێ رێزان بو وان خانا یێن ژ مارا تاك دناڤدا نە .

نمونە :
ئەگەر مە ئەف خشتە هەبیت :
6

4

7

2

3

4

0

7

3

5

11

2

6

5

1

3

9

0

2

7

0

1

2

6

5

ئەف خشتە ژ  ٥رێز و  ٥ستوینا پێکدهێت ئەو بها بهێنە چاپ کرن دەمێ رێز و ستوین یەکسانی ئێك بن ئانکو ئەو بها یێن
هێل لسەر .

طارق بەرگارەی
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ئەنجام :

نمونە  ،ئەگەر مە  ٣قوتابی هەبن و هەر قوتابیەکی  ٤بابەت هەبن  ،سەرجەمێ کومکرنا بابەتێن قوتابی دگەل تێکرایێ
ب دەست مە بکەڤیت یا ئەو قوتابی یێ مە بڤێت :

طارق بەرگارەی
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ئەگەر ئەم ڤان بهایا داخلبکەین :

طارق بەرگارەی

87

زانکویا دهوك

ئەگەر مە بڤێت سەرجەم دگەل تێکرایا قوتابی یێ  ٣دەست مە بکەڤیت  ،ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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Pointer

 : Pointerگوراوەکێ تایبەتە پێکدهێت ژ ئەدرێسێ میموری  ،ئەف گوراوە یێ جیاوازە ژ گوراوێن بەری نوکە مە
پێناسەدکرن چونکی دەستنیشانی ئانکو( تآشیری ) ئەدرێسێ میموری دبیت  ،ئانکو ئەم دشێین بێژینە Pointer
دەستنیشانکەر .
بڤی شێوەی ئەف گوراوە دهێتە پێناسەکرن
Data type * Pointer name
نمونە :
int * ptr

 Pointerدبیتە چارەسەری بو : Dynamic location
 Dynamic locationئاریشآکە دەمێ ئەم مەوقعا ژ میموری دگرین و ئەو مەوقع ژگەلەك خانا پێکدهێت  ،ل دەمی
پروگرام شول دکەت ئانکو ل  run timeئەو گوراو نەشێت د هەمی خانادا ب بوریت .
نمونە :
]int number [600
مە مەوقعەك ژ میموری گرت کو ژ  ٦٠٠خانا پێکدهێت ئانکو قەبارێ وی  ٦٠٠خانەنە ل دەمێ پروگرام شول دکەت
هەتا د هەمی خاناندا د بوریت دێ یا ب زەحەمەت بیت و دەمەکێ زێدەتر دڤێت  ،ڤێجا بو چارەسەرکرنا ڤێ ئاریشێ ئەم
دێ  pointerبکارئینین چونکی تآشیری ئەدرێسێ میموری دبیت .

بکارئینانا ڤی هێمای & ئەم دێ ئەدرێسێ گوراوی چاپکەین .
نمونە :

ئەنجام  ،ل  coutئێکێ دێ بهای  Xچاپکەت بەلێ  coutدوویێ دێ ئەدرێسێ  Xچاپکەت ئانکو دێ بهایەکی
هەرەمەکی عشوائی چاپکەت چونکی  Xتآشیری چ جها نەبویە بەلێ ئەگەر تآشیری ئەدریسەکی ب با دا بهایێ وی
چاپکەت :

طارق بەرگارەی
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بکارئینانا گوراوێ : Pointer

نمونە :
Memory

Address
0
1

10

2

2

100

x….
.
.
.
ptr….

ل ئەڤێ نمونێ مە گوراوێ  Pointerبکارئینا و تآشیری ئەدرێسێ  Xکر ئانکو مە بهایێ  ptrیەکسان کر ب ئەدرێسێ
 Xئەگەرمە بڤێت بهایێ  Xد  ptrدا چاپ بکەین دڤێت ئەم * دگەل  ptrبدانین وەك  *ptrبەلێ ئەگەر مە ئەدرێسێ
 ptrبڤێت دێ ڤی هێمای & دگەل  ptrدانین .

طارق بەرگارەی
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ئەنجام :

خەلەتی ل : Pointer
دێ بیتە خەلەتی ئانکو  Errorئەگەر گوراوێ مە بها نەبیت و  Pointerتآشیری وی ب بیت  ،وەك .

بکارئینانا کردارا  newدگەل : Pointer
دەمێ ئەم دگەل  Pointerکردارا  newبکاردئینین پێتڤی ناکەت ئەم دەستپێکێ گوراوەکی پێناسە بکەین  ،وەك .

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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ئەو  Pointerیێ مە چێکری ئەم دشێین ژێببەین ب بکارئینانا کیواردێ  ، deleteوەك .

بەرزەبونا میموری ئانکو : Memory leak
ئەگەر مە دوو  Pointerهەبن و هەر ئێکی بهایێ خو هەبیت و ئەم  Pointerێ ئێکێ یەکسانی  Pointerێ دوویێ
بکەین وی دەمی دێ  Pointerێ ئێکێ هەر بهایێ  Pointerێ دوویێ هەبیت و بهایێ  Pointerێ ئێکێ بەرزەبوو
وەك .

Memory leak

 Pointer : Dangling Pointerکە دەمێ ئەم ژێدبەین دڤێت بهایێ وی بکەینە چنە ئانکو دێ کیواردێ NULL
بکارئینین کیواردێ  NULLبهایێ وی چنەیە  ،وەك .

طارق بەرگارەی
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بکارئینانا  Arrayدگەل : Pointer
نمونە  ،ئەگەر مە مەوقعەك هەبیت ژ  ٥خانا پێکبهێت و مە  Pointerهەبیت تآشیری خانا دوویێ ب بیت و بهایێ وێ
بکەتە : ٨

1

هەر ئەف نمونە ئەم دشێین بڤێ رێکێ ژی بهای د  indexدا خەزن بکەین  ،وەك :

2

نمونە :

طارق بەرگارەی
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]a[3

]a[2

]a[1

]a[0

4

3

2

1

0
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Function

ل هەمی بابەتێن بەری نوکە هەر کردارەکا مە دروستکربا مە ل  Main programدروست دکر  ،بەلێ لڤی بابەتی
ئانکو ل  Functionدێ ل دەرڤەی  Main programدروستکەین ئانکو دێ کردار هێنە دروستکرن ل دەرڤەی
 Main programو ئەم دێ گازی وان کردارا کەین ل . Main program

پێناسە :
 : Functionگروپەکە ژ لێدوانان و هەمی لێدوان پێکڤە کاردکەن بو ئەنجامدانا کردارەکێ  ،ڤێجا کردارا مە یا بیرکاری
بیت یان چاپکرنا زانیاریان بیت .

کردار بڤی شێوەی دهێتە نڤێسین و پێتڤییە ل دەرڤەی  Main programبیت :
)Data type Function name (Parameter
{
Statement
}

پێتڤیێن کردارێ :
: Data type – ١
: Function name – ٢
: Parameter – ٣
: Statement – ٤

: Data type
ل دیف شێوازێ بکارئینانێ د بنە دوو جور :
آ – بکارئینانا  returnدگەل کردارێ .
ب – بکارنەئینانا  returnدگەل کردارێ .

آ – بکارئینانا  returnدگەل کردارێ  :ئەف شێوازە دهێتە بکاردئینین ئەگەر بها برێکا  returnب زڤرنە Main
 ، programدەمێ ئەم ڤی شێوازی بکاردئینین ئەم دشێن ڤان  Data typeبکاربینین ( int , string , char ,
. )double , float
ب – بکارنەئینانا  returnدگەل کردارێ  :دەمێ ئەف شێوازە دهێتە بکارئینان ئەم دشێین  Data typeێ  voidبتنێ
بکاربینین چونکی ئەف )(Data typeە یێ بێ بهایە ئانکو یێ خالی یە .

طارق بەرگارەی
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: Function name
ناڤێ کردارێ دێ ل دیف حەزا مە بیت بەلێ دێ باشتر بیت ئەگەر ناڤێ کردارێ ل دیف کارێ وێ بیت  ،بو نمونە
ئەگەر کردار کومکرنا دوو ژمارا بیت باشتر ئەوە ئەم ناڤێ وێ بکەینە  ، Additionبەلێ دەمێ ئەم ناڤێ کردارێ
دروست دکەین ناچێبیت  Spaceدناڤبەرا پیتان بیت چونکی دێ بیتە خەلەتی ئانکو  ، errorبەلێ ئەم دشێین دناڤبەرا پیتان
دا  )_( underscoreبکاربینین .

: Parameter
ئەو گوراون ئەوێن ئەم دناف کەوانێن  Functionپێناسەدکەین  ،ئەف گوراوە وان بهایا وەردگرن ئەوێن ژ Main
 programبو کردارێ دهێنە هنارتن  ،دەمێ بها ژ  Main programبو کردارێ دهێنە هنارتن ئەو گوراوێن وان بهایا
وەردگرن دڤێت هەر ل جورێ وی  Data typeبن ئانکو ئەگەر مە ژمارە بو کردارێ هنارت ئەو گوراوێ کردارێ یێ
وێ ژمارێ وەردگریت دڤێت) (Data typeێ وی ژ جورێ  intبیت  ،بەلێ ئەگەر مە ناڤەك بو کردارێ هنارت دڤێت
 Data typeگوراوی  stringبیت  ،بو هەمی  Data typeێن دی دێ هەر بڤی شێوەی بیت .

: Statement
بو هەر کردارەکێ پێتڤینە .

نمونە  ،دروستکرنا کردارەکێ ناڤێ وێ  nameبیت :
بڤی شێوەی کردار دهێنە دروستکرن .

طارق بەرگارەی
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نمونە  ،ئەگەر مە سێ قوتابی هەبن ئەم )(IDیێ کیژ قوتابی داخلبکەین بو مە ناڤێ وی قوتابی چاپ بکەت :

ئەگەر )(IDیێ  ١داخلبکەین :

طارق بەرگارەی
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شلوڤەکرن  :مە سێ کردار دروستکرن هەر ئێك بو قوتابیەکی  ،هەروەسا مە ل  Main programگازی وان کردارا
کر ب بکارئینانا مەرجی  ،دەمێ ئەم )(IDی داخلدکەین وی )(IDی دگەل کەیسان بەراورد دکەت هەردەمێ یەکسانی
کەیسەکی بوو ئەو کەیس دێ گازی وێ کردارێ کەت .

نمونە  ،ئەگەر مە کردارەك هەبیت دوو ژمارا دگەل ئێك کومبکەت  ،ئەو ژمارێن کردار کومدکەت ژ Main program
بو بهێنە هنارتن و کردار برێکا  returnئەنجامێ کومکرنا وان بزڤرینیتە : Main program

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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هندەك ژ کردارێن بیرکاری کو ل زمانێ  C++دا هاتینە دروستکرن :

کردار ئانکو
Function
)pow(x,y

مەکتەبە Header file

شول

جورێ ژمارێ

><cmath

)sqrt(x

><cmath

)abs(x

><cstdlib

)exp(x

><cmath

)ceil(x

><cmath

)floor(x

><cmath

پێتڤی ب دوو ژماران هەیە و بو توانێ دهێتە
بکارئینان  xnبو نمونە x=2 , n=3
23 = 8
پێتڤی ب ژمارەکێ هەیە و بو رەگی دهێتە
√16 = 4
بکارئینان 𝑥√ بو نمونە
پێتڤی ب ژمارەکێ هەیە و بو روتی دهێتە
بکارئینان │ │xبو نمونە │-3│= 3
پێتڤی ب ژمارەکێ هەیە بو  exدهێتە بکارئینان
e1 = 2.71828
بو نمونە x=1
پێتڤی ب ژمارەکێ هەیە و بو زێدەکرنا پاینتا
دهێتە بکارئینان ڤیجا پاینتا مە ژ پێنجێ
بچوکتربیت یان مەزنتربیت بو نمونە x=4.34
ceil(x) = 5
پێتڤی ب ژمارەکێ هەیە و بو کێمکرنا پاینتا
دهێتە بکارئینان ڤیجا پاینتا مە ژ پێنجێ
بچوکتربیت یان مەزنتربیت بو نمونە x=4.56
floor(x) = 4

double

double
int
double
double

double

نمونە :

طارق بەرگارەی
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ئەنجام :

:Variable with function
گوراو لدیف بکارئینانا وان دگەل کردارێ دبنە دوو جور :
 : Local variable – ١گوراوەکە ئەم دناف کردارێدا پێناسەدکەین بەس دناف وێ کردارێدا بتنێ دهێتە بکارئینان
وەك :

 : Global variable – ٢گوراوەکە ئەم ل )(Syntaxێ گشتی پێناسەدکەین  ،ئەم دشێین د هەمی کرداراندا بکاربینین
وەك :

طارق بەرگارەی
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 : Recursion functionکردارەکە ئەو بخو گازی خودکەت ئانکو ل هەرجارەکا گازی خو بکەت زڤرینەکێ
پەیدا دکەت ئانکو هەرکارێ زڤراندنێ دکەت بەلێ بشێوەیەکێ بلەزتر ژ ) ) Loopی  ،ئەف کردارە یا ب مفایە بو
. factorial of number
 Factorial of number:ژ ئەو ژمارا مە دڤێت  factorialبو دەربێخین دێ کێمکەین ئێك ب ئێك هەتا یەکسانی
ژمارە ئێك دبیت و هەر جارەکا کێم دبیت وێ ژمارێ یا بەری کێم بونێ دێ لێکدانی وێ ژمارێ کەت ئەوا هاتیە کێم
کرن  ،هێمایێ  Factorialئەڤەیە (!) .
نمونە  5! ،دبیتە چەند :

!5! * 4! * 3! * 2! * 1

ئەنجام :

شلوڤەکرنا  Factorial functionبو ژ مارە  : ٥ل ڤێ کردارێ کردار پێنج جارا گازی خو دکەت ئانکو پێنج جارا
دزڤریت ژبەرکو مە ژمارە  ٥داخلکر ژمارا زڤرینا یەکسانە ب وێ ژمارێ یا مە دڤێت  factorialبو دەربێخین ،
 factorialیا ژمارە  ٥دبیتە  ١٢٠بڤی شێوەی ،
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
5 * 4 = 20
20 * 3 = 60
60 * 2 = 120
120 * 1 = 120
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گازیکرنا کردارێ : Function calls
کردار لدیف گازیکرنێ دبیتە سێ جور :
. Call by value – ١
. Call by pointer – ٢
. Call by reference – ٣

 : Call by value – ١ل ڤێ گازی کرنێدا گوراو د ناف کردارێدا جهێن خو ناگهورن وەك :

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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 : Call by pointer – ٢ل ڤێ گازیکرنێدا گوراو دکردارێدا جهێن خو دگوهرن  ،وەك :

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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 : Call by reference – ٣ل ڤێ گازی کرنێدا گوراو دکردارێدا جهێن خو دگوهرن  ،وەك :

ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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نمونە  ،دروستکرنا کردارەکێ ئەگەرئەم ژ مارەکێ داخلبکەین بال بێژیت )(Prime numberە یان Prime number
نینە  ،وەك :
 : Prime numberژمارە کە بتنێ ل سەر خو و لسەر ئێکێ بتنێ دابەش دبیت .

داخلکرنا ژمارە  ، ٦ئەنجام :

طارق بەرگارەی
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داخلکرنا ژمارە  ، ٧ئەنجام :

داخلکرنا ژمارە  ، ٩ئەنجام :

________________________________________________________

بڤی شێوەی ئەم گەهشتینە دوماهیا ڤێ پەرتوکێ هیڤیدارم هەوە مفا ژڤێ پەرتوکێ وەرگربیت و ل هەر کێماسیەکێ ببورن
بو هەر پێشنیارەك و تێبینیەك و رەخنەکێ هوین دشێن من ئاگەهداربکەن ب رێیا ڤان ناف ونیشانان :

Face book / https://www.facebook.com/tariq.shaban.161
Gmail / tariq.dil.berigarey@gmail.com
Mobile Number / 07507288561
بو هەر پسیارەکێ ئاما دە مە
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