
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSIL NAZIRLIYI 

SUMQAYIT DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN NƏZDİNDƏ 

SUMQAYIT DÖVLƏT TEXNIKI KOLLECI 

 

 

 

“Müasir proqramlaşdırma 

 dilləri”  
 

Orta ixtisas Təhsil müəssisələrində                      

fənnin tədrisi üçün  

DƏRS   VƏSAİTİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMQAYIT 2020 

  



Mövzuların adları  

1. Proqram sistemleri haqqında 

2. C/C++  proqramlaşdırma dilinin qısa tarixi.  

3. C++ dilində yazılmış proqramların icra olunma mərhələləri. 

4. C++ dilinin identifikatorlar, açar sözlər. 

5. Sabitlər, işarələr. 

6. Verilənlərin tipləri. 

7. Ifadələr.  

8. Proqramın strukturu. 

9. Dəyişənlərin  daxili   və xarici səviyyədə elanı. 

10. Sadə hesabi çevrilmələr. 

11. Multiplikativ əməliyyatlar. 

12. İnkrement və Dekrement. 

13. Münasibət əməliyyatları, mərtəbə məntiqi əməliyyat, məntiqi əməliyyatlar. 

14. Şərti  kecid operatoru. 

15. Giriş-çıxışın təşkili. 

16. Dövri alqoritmlərin proqramlaşdırılması. 

17. Son şərtli dövr operatoru. 

18. Continue  operatoru, return operatoru. 

19. Proqramların layihələndirilməsi. 

20. Massivlərin elanı, birölçülü massivlərinə müraciət,  

21. Dinamik və adi dəyişənlər. 

22. Simvollar və sətirlər. 

23. Funksiyalar. 



Proqram sistemleri haqqında 

 

Proqranılaşdırma sistenıləri proqramlaşdırma dillərində işləməyi təmin edirlər. Buraya 

proqram- laşdırma dilləri, həmin dillərdə proqraınları kompüter dilinə çevirən 

translyatorlar (çevirici proqramlar), sazlayıcı proqramlar və s. daxildir. 

Kompüter dili bılavasitə kompüterin "başa düşdüyü" kodlarda ifadə olunmuş 

əmrlərdən təşkil olunur. Bu halda proqram müəyyən əmrlər ardıcılltğından ibarət olur. 

Bu əmrlər kifayət qədər sadə olub, veriləıılər üzərində müəyyən əməliyyatları 

(toplama, çıxma, vurma, bölmə, ınüqayisə, köçürmə və s.) yeriııə yetirirlər. Hər bir 

əmr yerinə yetirilən əməliyyat (əməliyyatın kodu), əməliyyatda iştirak edən operandlar 

(verilənlərin yaddaşdakı ünvanlan və ya özləri) və nəticənin haraya (hansı iinvana) 

yazılması haqqında ınəlumatdan ibarət olur. Hər bir tip kompüter üçün müxtəlif 

əmrlərin sayı 100-dən artlq olur. 

Kompüter dilləri kompüterin tipindon asılı olaraq müxtəlif olduqlarına görə, 

istitadəçilər üçün öyrənilməsi çətin və işlədilməsi çox zəhmət lələb etdiyindən, 

əlverişli deyillər. Ona görə də təbii dila yaxın formallaşdınltnış dillərdən istifadə 

olunur. Bu cür dillərə proqramlaşdırma dilləri deyilir. Bəzən bu mənada "yüksək 

səviyyəli proqramlaşdırma dilləri" ifadəsindən də istifadə olunur. Proqramlaşdırma 

dillərində yazılmış proqram (ona ilkin proqram deyilir) sonradan koınpüter dilinə 

çevrilir, sazlamr və icıa olunur. Kompüter dilindəki proqrama işçi və ya mütləq 

proqram deyilir. İlkin proqramı işçi proqrama çevirmək üçün translyator adlanan 

xüsusi proqramlardan istifadə olunur. 

İstifadə olunan dilin strukturuna, formallaşdırma səviyyəsinə və vəzifəsinə uyğun 

olaraq proqramlaşdırma sistemlərini aşağıdakı siniflərə bölmək olar: 

- maşınyönlü sistemlər; 

- proseduryönlü sistemlər 

- problemyönlü sistemlər; 

- köməkçi sistemlər. 

Maşınyönlü sistemlərdə proqramlaşdırma dili müəyyən kompüterlə və ya 

kompüter ailəsi ilə əlaqəli olur. Bu sislemləriıı tipik nümayəndələri simvolik 

proqramlaşdtrma sistemləri, avtokodlar, makrogeneratorlar və assemblerlərdir. 



Hazırda assemblerlər geniş tətbiq olunur. Bu sistemlərdə istifadə olunan assembler dili 

makroəmıiərdən təşkil olunur. Makroəmr müəyyən əməliyyatı və ya funksiyanı yerinə 

yetirmək üçün bir və ya bir ııeçə maşın əmrindən ibarət olur. Hər bir kompüter 

ailəsinin özünə məxsus assembler dili mövcuddur. Assembler dilində işləmək nisbətən 

çətin olur, çox vaxt aparır. Lakin bu dildə yazılan proqram digər dillərə nisbətən daha 

yığcam olduğundan, və onların icra vaxtı nisbətən az olduğundan, istehsalat 

sahələrində böyük tezliklə həll oluan məsələlərin assenıblerdə proqramlaşdırılması 

məqsədəuyğundur. Praktikada assembler dilindən həm bu məqsədlə, həm də sistem 

proqramlaşdırılmasında geniş isitifadə oiunur. Assembler dilindəki proqramı kompüter 

dilinə çevirən proqram "Assembler” adlamr. 

Proseduryönlü sistemlərdə istif'adə olunan proqramlaşdırma dilləri maşınyönlü 

dillordən fərqli olaraq, konkret tip kompüterlə əlaqəli olmayıb, istənilən alqoritmlərin 

(prosedurlarm) proqramlaşdırmasım və bu proqramlarm istənilən tip kompüterdə 

icrasını təmin edirlər. Bu dillərin iiç adı mövcuddur: alqoritmik dillər, prosedur dilləri, 

direktiv dillər. Oıılara yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dilləri də deyilir. 

Yiiksək səviyyəli proqramlaşdıma dilləri universal xarakter daşıyıb. 

istənilən sahəyə aid ınəsələlərin proqramlaşdırılmasını təmin edirlər. Lakin 

proqramlaşdırma təcrübəsində çox vaxt proseduryönlü dil tətbiq sahəsinin xarakterinə 

uyğun yaradılır. Bu baxımdan proseduryönlü dilləri şərti olaraq 4 qrupa ayırmaq olar:  

- elmi-texniki ıııəsələlərin proqramlaşdırılması üçün dillər. Bu qrupa Alqol, 

Fortran, Basic, Pascal, C dillərini aid etmək olar; 

• - iqtisadi məsələlərin proqramlaşdırılması üçün dillər: Kobol, PL-1; 

- texnoloji proseslərin idarəetmə alqoritmlərinin və modelləşdirmə məsələlərinin 

proqramlaşdınlması üçün dillər: ART, Simula, Simskript; 

- informasiya-məntiq məsələlərinin həlli üçün dillər: LİSP, Komit, FPL, KRL. 

Problenıyönlii sistemlərdə həll olunan məsələnin alqoritmini qunnağa ehtiyac 

olmur. Bu sislemlər dar çərçivədə eyni tipli məsələlrin hallinə yönəldilir. 

Problemyönlü dillərə misal olaraq mühəndis məsələlərinin həlli üçün yaradılan xüsusi 

diləri (ART, ADART, SYMAP, APROKS), ekspert sistemlərinin yaradılması üçün 

istifadə olunan PROLOG dilini göstərmək olar. PROLOG dilində məntiqi çıxarış 

mexanizminin qurulması və idarə olunması verilənlərə əsaslanır. Bu sistemlərə 



homçinin hesabatlar generatorları (məsələn, RPQ), çeşidləmələr generatorlan, cədvəl 

generatorları (məs., EXCEL) aiddir. 

Kömokçi sistcnılər veriləıılərin emalı zamanı bir sıra köməkçi funksiyaları yerinə 

yctinnək üçün əvvəlcədən hazırlanmış proqramlar toplusundan ibarət olur. Köməkçi 

sistemlərin komponentləri, məsələn, sazlayıcı proqramlar. proqramlaşdırma sistemləri 

ilə birlikdə istifadə olunur. Sazlayıcı proqram işçi proqramı yoxlayıb, səhviəri aşkar 

edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, kompüter yalnız maşm dilində işlədiyi üçün 

proqramlaşdırma dilində yazılan proqramı maşm dilinə çevirmək lazımdır. Bu işi 

translyator adlanan proqramlar kompleksi yerinə yetirir. Funksional təyinatından 

asılı olaraq translyator 3 cür ola bilər: interpretator, kompilyator, assembler. Onlar 

arasında fərq çcvrilən proqrannn mətninin müxtəlif üsulla emal olunmasındadır. 

İnterpretator ilkin proqramın cümlələrini (operatorlarım) bir-bir təhlil edib. 

kompüter dilinə çevirir və icra edir. Növbəti operatorun emalından sonra o birisinə 

kcçilir. Sonuncu operatorun emalından sonra interpretasiya prosesi və proqramm 

icrası başa çatır. İnterpretasiya üsulu ilə proqramın kompüter dilinə çevrilməsi və 

icıası ləng gedir. Bu onunla əlaqədardır ki, məsələn. dövri prosesin icrası dövrə daxil 

olan operatorlann dövrləriıı sayı qədər təhlilini və çevrilməsini tələb edir. Odur ki, 

translyasiyanın bu üsulu səmərəli deyil. Lakin inteıpretator proqraımn sazlanması 

üçün əlverişlidir. İnterpretator proqramı istənilən operatordan başlayaraq emal etməyə 

və proqıamın icrası zamanı dəyişənlərin aidıqları qiymətləri yoxlamağa imkan verir. 

Dialoq rejimiııdə proqramda istənilən düzəlişlər aparmaq və proqramı təkrarən icra 

etınək mümkündiir. 

Kompilyator, interpretatordan fərqli olaraq. ilkin proqraını bütövlükdə rnaşın dilinə 

çevirir. Proqramda morfoloji və sintaksis səhviər olarsa, onları aşkar edib, istifadəçiyə 

xəbər verir. Səhviər düzəldildikdən sonra kompilyasiya yenidən davam etdirilə bilər. 

ya da saxlanmaq üçün xarici yaddaşa köçürülə bilər.  

İlkin proqramın operatorlarının təhlili və çevrilınəsi bir dəfə aparıldığı üçün 

kompiiyatorun sürəti yüksək olur. İşçi proqraının icrası kompliyasiya prosesindən asılı 

olmadığı üçün, proqramın icrası zamanı kompilyatoaın ƏYQ-də olmasına ehtiyac 

olmur. 



Beləliklə, aşağıdakı nəticə çıxarıla bilər: proqramın sazlanması zamanı 

interpretatordan istifadə etmək, sazlanmış proqramı isə koınpilyator vasitəsilə emal 

etınək məqsədəuyğundur. 

Assembler - assembler dilindəki proqramı kompüter dilinə çevirən proqramdır. 

Assembler ışçi proqramı bir gedişlə və ya çox gedişlə maşın diJinə çevirə bilər. Daha 

səmərəli işçi proqram çoxgedişli asscmblerlərdən istifadə etməklə alınır.  

Texniki xidmət proqramları kompüterin diizgün işləməsinə nəzarət etmək və 

nasazlıqlan aşkar etmək üçündür. Kompüterin işinə nəzarət etmək üçün müxtəlif 

iisullar mövcuddur. Bu üsullardan bəziləri kompüterin aparat vasitoləri ilə, bəziləri 

aparat-proqram vasitələri ilə, bəziləri isə proqram vasitələri ilə həyata keçirilir. 

Proqramla nəzarət test proqramları və xüsusi nəzarət proqraınları vasitəsilə həyata 

keçirilir. Testlə yoxlama kompüterin və onun ayrı-ayrı bloklarımn işini yoxlayan test-

proqramlar vasitəsilə yerinə yetirilir. 

Test proqramları adətən kompüterin daimi yaddaş qurğusunda saxlanıhr və kompüter 

elektrik şəbəkəsinə qoşulduqda avtomatik olaraq işə düşürlər. 

Xüsusi nəzarət proqramları kompüterdə məsələlərin həlli üçün tətbiq olunan 

proqramların icrası zaınam əvvəlcədən müəyyənləşdırilmiş vəziyyətlərin,. asıhlıqlarm 

və məhdudiyyətlərin ödəniiib-ödənilməməsini yoxlayır. Bütün hallarda nasaziıqlarııı 

xarakteri, mənbəyi və bəzən də səbəbi haqqında ekrana və ya çapa məlumat xaric 

edilir. 

 

 

Proqramlaşdırma dilləri 

 

Perl 80-ci illərdə Larri Uoll tərəfindən işlənmişdir. Bu proqram dilinin böyük həcmli 

mətn fayllarının effektiv işlənməsində, hesabatların generasiyasında və məsələlərin 

idarəsində istifadəsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Perl-dən sətirlərlə, massivlərlə, ayrı-ayrı verilənlərlə, proseslərin idarəsində, system 

informasiyaları ilə işlərdə istifadə edilir. HTML web səhifələrin hazırlanmasında 

istifadə edilən populyar dildir. 

Assembler-dən başqa, qalan proqramlaşdırma dillərinin hər biri yüksək səviyyəli dil 



adlandırılır, ancaq bu hələ onların eyni səviyyəli olması demək deyildir. Bir dilin 

səviyyəsi başqasının səviyyəsindən yuxarı, aşağı ola bilər.  

"Yüksək səviyyəli dil" dedikdə, onun insan dilinə nə qədər yaxın olması başa düşülür. 

Beləliklə, insan üçün daha anlaşıqlı olan və proqramlaşdırma prosesini asanlaşdıran 

yeni dillər yaradılmağa başladı. 

Proqramlaşdırma dilinin hər bir yaradıcısı insan-maşın əlaqələri haqqında öz 

təsəvvürlərini gerçəkləşdirdiyindən, qısa müddət ərzində yüzlərlə yeni dil meydana 

çıxdı. Yüksək səviyyəli dillər adlandırılan dillərin az bir qismi öz yerini tapıb inkişaf 

etdi və möhkəmləndi. 

Yüksək səviyyəli dillərin öz müsbət cəhətləri var. Yüksək səviyyəli dilin Assembler-

dən başlıca üstünlüyü, onu öyrənmək və istifadə etməyin çox-çox asan olmasıdır. 

Yüksək səviyyəli dildə yazılmış proqram Assembler-dəkinə nisbətən, daha yığcam və 

anlaşıqlıdır. 

Onlar, əsasən, daşınabiləndir, yəni müxtəlif prosessorlu kompüterlərdə eyni cür işləyir. 

Bu isə o deməkdir ki, proqramı yazarkən onun işləyəcəyi kompüterin arxitekturasının 

incəliklərini öyrənməyə ehtiyac qalmır. 

Əlbəttə, bu halda hər bir prosessorun öz kompilyatoru olmalıdır və onun yaratdığı icra 

faylı yalnız həmin prosessor üçün yararlı olacaqdır. 

 

Proqramlaşdırma dillərinin müxtəlif səviyyələri var. Əsasən 5 qrupa ayrılırlar: 

1. Çox yüksək səviyyəli dillər və ya vizual dillər: Access, FoxPro, Paradox, XBase, 

Visual Basic. 

2. Yüksək səviyyəli dillər (bunlara bəzən "alqoritmik dillər" də deyilir): Pascal, Basic, 

Fortran 

3. Orta səviyyəli proqramlaşdırma dilləri: C, C++ 

4. Aşağı səviyyəli proqramlaşdırma dilləri: Assembly language 

5. Maşın dili: Ən aşağı səviyyəli dil olub, 0 və 1-lərdən ibarətdir. 

 

Bundan başqa, proqramlaşdırma dillərini 2 ayrı qrupa da bölmək olar: 

1. Prosedur proqramlaşdırma dilləri (Pascal, Basic) 

2. Obyekt yönümlü proqramlaşdırma dilləri (C++, Java, Smaltalk) 



 

Hər hansı proqramlaşdırma dilini istifadə etmək üçün isə, bizə ilk növbədə 

kompilyator lazımdır. Kompilyator olduqdan sonra, biz öz proqramımızı mətn 

redaktorunda (məsələn, Notepad) yaza bilərik. 

 

Lakin bizə daha çox IDE, yəni proqramlaşdırmanın inteqrallaşmış mühitindən istifadə 

edirik. Sadə dillə desək, bizə bir mühit verilir, orda komponentlər olur və bunlardan 

istifadə edərək, biz öz proqramımızı yazırıq. 

Və ən əsası, proqramlaşdırmanı öyrənmənin yolu proqram yazmaqdır. 

 

C++ dilində yazılmış proqramların icra olunma mərhələləri 

C++ C ailəsinə aid populyar dillərdən biridir. 

Bjarne Stroustrup tərəfindən 1985-ci ildə yaradılmışdır. C sintaksisinə tam 

uyğunluq göstərir. Eyni zamanda obyekt orientasiyalıdır və uzun illər bu sahədə 

üstünlük verilən dillərdən biri olmuşdur. 

Demək olar ki, bütün platformalarda kompilyatorları mövcuddur. Eyni zamanda 

sistem proqramlaşdırmasında əsas dillər Java - Sun Microsystems şirkəti 

tərəfindən təqdim olunan dil və texnologiyalara verilən ümumi ad Java proqram 

dili struktur və sintaksisinə görə, C proqram dilinə çox yaxındır. 1995-ci ildə 

yaradılmışdır. 

C вшдш ФИЖ-эт ИУДД Дфищкфещкшуы ашкьфыэтэт шжюшыш Вутшы  Кшеюш ецкцаштвцт 

1972-сш шдвц нфкфвэдьэжвэк. C struktur proqramlaжdэrma dili нълыцл ыцмшннцдш 

фдйщкшеьшл вшд лшьш мц рць вц лщьзшднфещкдфк, цьцдшннфе ышыеуьдцкш нфкфвф 

ишдцт вшд лшьш шыешафвц увшдц ишдцк. C вшдштшт нфкфтьфыэтф йцвцк иудц 

зкщйкфьдфк фжфхэ ыцмшннцдш Фыыуьидукдцквц мц нф Фмещлщвдфквф нфяэдэквэ. C 

вшдштшт шдл ышыеуь зкщйкфь ьцрыгдг ГТШЧ цьцдшннфе ышыеуьшвшк. С вшдш 1983-

съ шдвц Фьукшлфтэт Ьшддш Ыефтвфкв штыешегег (ФТЫШ) ецкцаштвцт 

ецыешйдцтцкцл ФТЫШ С фвэтэ фдьэжвэк. Ыщткфдфк шыц (1983) вшдштш цыфыэтвф 

С++ щинуле нбтдъ зкщйкфьдфжвэкьф вшдш нфкфвэдьэжвэк. 

 

С++ вшдштвц нфяэдфт ыфвц ишк зкщйкфьэ тцяцквцт луюэкцл: 



Ьшыфд. ”Фяцкифнсфт Еучтшлш Гтшмукышеуеш” ыбяътъ вшыздуншт улкфтштвф цлы 

уевшкцт зкщйкфь ецкеши увцл. 

// ФяЕГ.СЗЗ- зкщйкфь фндэтэт фвэ 

# include <iostream.h> 

void main () 

{ 

   cout <<”\n Фяцкифнсфт Еучтшлш Гтшмукышеуеш”  ; 

} 

Зкщйкфьэт ишкштсш ыцекш ‘//’ simvolг шдц ифждфнэи, пбкътьцнцт “ыцекшт ыщтг” 

ышьмщдг шдц йгкефкфт ишкыцекдш жцкрш пбыецкшк. 

Зкщйкфьэт шлштсш ыцекштвц зкузкщыуыыщкгт # include <iostream.h> вшкулешмш 

нукдцжшк. Вшкулешм лщьзшднфещкф зкщйкфь ьцетштц шщыекуфь.р афндэтэт ецклшиштш 

цдфмц уеьцл ьцдгьфеэтэ мукшк. Иг вшкулешм мукшдцтдцкшт ыефтвфке фчэтдф 

вфчшдувшдьцыштш мц чфкшсувшдцьцыштш ецьшт увшк. Пбыецкшдцт мфышецдцк шщыекуфь.р 

фвдэ афндвф нукдцжшк. Игкфвф “i” (штзге) – вфчшдуеьц,  “o” (щгезге) – чфкшсуеьц, 

ыекуфь – фчэт, “h” (руфв) – ифждэй вуьцлвшк. Ыгыьфнф пбкц ыефтвфке фчэтдэ 

чфкшсуеьц вшыздншт улкфтэтф чфкшс уеьцтш, ыефтвфке фчэтдэ вфчшдуеьц шыц 

мукшдцтдцкшт  лдфмшфегкфвфт вфчшд увшдьцыштш ецьшт увшк. 

Зкщйкфьэт тбмицеш ршыыцдцкш шыц ифж агтлышнфтэт ецымшкшвшк. Иг ифж 

агтлышнфтэт ифждфтхэсэ шдц ифждфнэк: 

                  мщшв ьфшт ( ) 

С++ вшдштвц шыецтшдцт зкщйкфь нфдтэя ишк ьфшт фвдэ ифж агтлышнфвфт ецжлшд 

щдгтгк. Зкщйкфьэт шскфыэ игкфвфт ифждфнэк. мщшв ызуышашлфещк фвдфтэк мц ьфшт 

агтлышнфтэт нукштц нуешкшдьцыш тцешсцыштвц рую ишк йшньце йфнефкэдьфвэхэтэ 

пбыецкшк. ьфшт – вцт ыщткф ьбецкшяцвц зфкфьуекдцкшт ышнфрэыэ вф щдф ишдцк. Иг 

ьшыфдвф зфкфьуекдцк дфяэь вуншд мц ышнфрэыэ ищжвгк.  

Шчешнфкш агтлышнфтэт пбмвцыш ашйгкдг ьбецкшяцвц щдфт ецымшк, ецншт мц 

щзукфещкдфквфт шифкцевшк. Рцк ишк ецымшк, ецншт мц нф щзукфещк “ ; ” ышьмщдг шдц 

йгкефкэк. Игкфвф ифж агтлышнфтэт пбмвцыштвц ецымшк, ецншт нщчвгк мц нфдтэя 

штащкьфышнфтэ вшыздуншт улкфтэтф чфкшс уеьцл ъюът cout<<”\n Фяцкифнсфт 

Еучтшлш Гтшмукышеуеш”; щзукфещкг мфк. Штащкьфышнф чфкшс щдгтьфй ъюът << 



цьцдшннфеэ мфышецыш шдц сщге щинулештц беъкъдък. Иг рфдвф иг ”\n Фяцкифнсфт 

Еучтшлш Гтшмукышеуеш”; ыцекшвшк (ыцек ыфишеш). С++ вшдштвц вэктфй шжфкцыш вфчшдштвц 

щдфт шчешнфкэ ышьмщддфк фквэсэддэхэвэк. Иг ышьмщддфк шюцкшыштвц улкфтвф ецымшк 

щдгтьфнфт швфкцувшсш ышьмщддфк вф щдф ишдцк. Ьцыцдцт, игкфвф   ‘\n’- швфкцтш 

улкфтэт тбмицеш ыцекштшт ифждфтхэсэтф беъкцт швфкцувшсш ышьмщдвгк. Йунв увцл 

лш, иштфк цьцдшннфедфквф << ышьмщддфк съеъ ыщдф ыъкъжвъкьцвшк. 

С++ вшдштвц шскф щдгтфт зкщйкфьэт рфяэкдфтьф ычуьш фжфхэвфлэ жцлшдвц 

пбыецкшдши. 

Иг ычуьц гнхгт щдфкфй зкщйкфьэт нукштц нуешкшдьцыш фжфхэвфлэ 

ьцкрцдцквцт шифкцевшк: 

 

 

1. Ьцет кувфлещкгтгт лбьцнш шдц зкщйкфьэт ьцетш ецкеши щдгтгк мц 

путшждцтьцыш сзз щдфт афндвф ыфчдфтэк. Ьцыцдцт, иг афндэт фвэ учфьзду.сзз 

– вшк. 

2. Агтлышнф ифждэхэтвфт цммцд нукдцжцт зкузкщыуыыщк вшкулешмш шдц 

зкузкщыуыыщкгт уьфд зкщыуыш рцнфеф луюшкшдшк. Ьцыцдцт, # include вшкулешмш 

шдц зкузкщыуыыщк ыефтвфке лшефичфтфвфт *.р афнддфкэтэ зкщйкфь ьцетштц 

йщжгк. 

3. Иг ьцкрцдцвц зкщйкфь ьцетштшт лщьзшднфышнфыэ ифж мукшк. 

лщьзшднфышнфвф ыштефлышы ыцрмдцк фкфвфт йфдвэкэдэк мц путшждцтьцыш щио щдфт 

афндвф зкщйкфьэт щинуле афндэ фдэтэк. Ьцыцдцт, учфьзду. щио. 

4. Нэхэсэ (Дштkук) ышыеуь зкщйкфьэт лбьцнш шдц щинуле афндф лшефичфтфтэт 

дфяэь щдфт афнддфкэ цдфмц щдгтфкфй путшждцтьцыш учу щдфт афндвф шскф щдгтфт 

зкщйкфь нфкфвэдэк. Ьцыцдцт, учфьзду.учу 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С++ зкщйкфьэт шдлшт ьцетш 

(учфьзду.сзз афндэ) 

Ьцет кувфkещкг 

 

Preprosessor  Йщжгдфт *.р афнддфкэ 

С++ зкщйкфьэт ефь ьцетш 

(учфьзду.сзз афндэ) 

Лщьзшднфещк  

Зкщйкфьэт щинуле лщвг 

(учфьзду. щио афндэ) 

Нэхэсэ  

Шскф щдгтфт зкщйкфьэт 

(учфьзду.учу афндэ) 

Лшефичфтф афнддфкэ 



C++ dilinin əlifbası, identifikatorlar, açar sözlər 

С++ dilinin цдшаифыэ 

Рцк ишк вшдвц щдвгхг лшьш, С++- uт бя йкфьфешл йфнвфдфкэ мфквэк лш, цпцк 

зкщйкфьэт нфяэдэжэ яфьфтэ иг йфнвфдфкф цьцд увшдьцяыц лщьзшднфещк ыцрмдцкш 

фжлфк увцкцл шжш вфнфтвэкфсфй. С++- гт цдшаифыэтф фжфхэвфлэдфк вфчшдвшк. 

1. Фюфк ыбядцкшт нфяэдэжэ ъюът дфеэт цдшаифыэтэт лшюшл ышьмщддфrэтdan digцк ыбядцкшт 

нфяэдэжэтвф ибнъл ышьмщддфкэтвфт вф шыешафвц увшддц ишдцк. (Ф-Я, ф-я)  

2. Цвцвдцкшт ецымшкш ъюът 0,1, …, 9 кцйцьдцкштвцт шыешафвц увшддц ишдцк. 

3. Чъыгыш шжфкцдцквцт: 

"     [  ] ( ) + - / % \ ; ' . : ? < = > _ ! &  * # ~  ^, шыешафвц увшддц ишдцк. 

4. Пбкътьцнцт  ышьмщддфк фкфдэй(ищждгй) , ЕФИ ,   

Зкщйкфьвф шяфрфедфк мукьцл ъюът жцкрдцквцт(фюэйдфьфдфквфт) шыешфвц 

увшдшк. Фюэйдфьфдфк  // ышьмщддфкштвфт ыщткф пцдцт ышьмщддфк фквэсэддэхэвэк.  

Ьцыцдцт:  

// ФЯЕГ ФРЕ АФЛГДЕУЫШ  

С++ вшдштвц фдеэ ыштша дулыуь мфк: ыцкицые ыуюшдцкцл шыешафвц увшдцт 

швутешашлфещкдфк, чшвьце увшсш фюфк ыбядцк, sфишедцк, шжфкц ыцекш, цьцдшннфе  шжфкцдцкш 

мц фнэкэсэдфк. Штвш шыц вшдшт дулышл удуьутедцкштц цекфадэ ифчфй. 

Швутешашkфещкдфк 

" - ” мц нф дфеэт рцкаш шдц ифждфнфт 31-ц йцвцк дфеэт рцкадцкш мц нф кцйцьдцк 

фквэсэддэхэтф швутешашлфещк вуншдшк. Ьцыцдцт: 

Ф _1, _ ИШЕ, _ Ише, _ ише  

Ибнъл мц лшюшл ышьмщддфкэт ишк-ишкштвцт ацкйдцтвшнштц пбкц фчэкэтсэ ъю 

швутешашлфещк ьъчецдша щинуледцкшт фвдфкэвэк. Ьъчецдша ыбядцкш ишк швутешашлфещквф 

ишкдцжвшкьцл ъюът ищждгй ышьмщдг нукштц _(фде чцее) ышьмщдгтвфт шыешафвц увшдшк. 

Ьцыцдцт :  ьфлышьгь_удуьуте.  

Фюфк ыбяlцк. 

С++ вшдш ецкцаштвцт урешнфеф фдэтьэж мц зкщйкфьюэ ецкцаштвцт ыцкицые фв 

лшьш ыуюшдьцнцт ыбядцкц фюфк ыбядцк вуншдшк. Фюфк ыбядцк мукшдцтдцкшт ешзштш, 

нфввфж ышташтш, ьщвшашлфещкдфкэ, зыумвщ вцншжцтдцкш мц щзукфещкдфкэ ец’ншт увшк мц 

щтдфк фжфхэвфлэдфквэк.  



 

asm delete if register throw

auto do inline return try

break double int short tupedef

case else long signed typeid

cath enum new sizeof union

char extern oporator static unsigned

class float overload struct virtual

const for private switch void

continue friend protected template volatile

default goto public this while  

Мукшдцтдцкшт ешзштшт ец’нштштвц фжфхэвфлэ ызуышашлфещк мц лмфдшашлфещкдфквфт 

шыешафвц увшдшк:     

сhar –шжфкц  

вouble – ыъкъжлцт тбйецдш рцйшйш шлшйфе гягтдгйдг 

уnum –ыфвдфтфт , ефь ыфишедцкшт ыфвфдфтьфыэ 

аloat – рцйшйш ыъкъжлцт тбйецдш 

шnt – ефь  

дong – гягт ефь 

ыhort – йэыф ефь  

ыекгсе – ыекглегкф 

ыigned – шжфкцдш ефь  

гnion – ишкдцжьц  

гтышптув – шжфкцышя ефь 

мщшв – йшньцешт йфнефкэдьфьфыэ 

ензувуа – ешзц гнхгт ыштщтшьшт ец’нштш. 

Лмфдшашлфещкдфк лщьзшднфещкф зкщйкфь лщвгтгт щзешьфддфтьфыэ яфьфтэ  

щинуледцкшт чъыгыш у’ьфдф ьфдшл щдьфыэ штащкьфышнфыэтэ мукшк мц щтдфк 

фжфхэвфлэдфквэк: 

сщтые – щинулешт нфдтэя щчгтф ишдштьцыштш, нц’тш ыфише щдьфыэтэ пбыецкшк. 

мщдфешду – зкщйкфьюэтэт пбыецкшжш щдьфвфт вф щинуле йшньцештш вцншжц ишдцк 

(цьцдшннфе ышыеуьш ецкцштвцт). 

Нфвфж ыштшадцкшт ец’нштш ъюът 

фгещ – фмещьфешл 

учеукт – чфкшсш 



купшыеук – купшыекдш 

ыефешс – ыефешл   

фюфк ыбядцкштвцт шыешафвц увшдшк. 

 Щзукфещкдфкэт ецжлшдш ъюът 

икуфk – вбмквцт юэчэж 

сщтештгу – вбмкъ вфмфь уеьцдш 

вщ – вбмкъ нукштц нуешкшк 

ащк – ъюът (вбмк) 

пщещ – жцкеышя луюшв 

ша – цпцк жцкедш луюшв 

куегкт – агтлышнфвфт йфнэвэж 

ыwitch - юумшкшсш 

wршду – тц йцвцк лш (вбмк)  

Чшвьцеюш фюфк ыбядцкц фжфхэвфлэдфк  фшввшк:   

вуафгде – ыwitch щзукфещкгтвф мфкшфте щдьфвэйвф шыешафвц увшдшк; 

сфыу – ыwitch щзукфещкгтвф  мфкшфтеэ ец’ншт увшк; 

удыу – цлы рфдвф (ша - вц); 

ышяуща – щзукфещкгт гягтдгхгтг ец’ншт увшк.  

Ьщвшашлфещкдфк фжфхэвфлэдфквэк: 

фыь, свусд, _ сы, _ вы, _ уы, _учзщке, _дщфввы, _купзфкфь, _ ыы, 

_ыфмукупы, _ыуп, афк, ащкекфт, ргпу, штеуккгзе, туфк, зфысфд. 

Купшыеук вцншжцтдцкш ъюът фжфхэвфлэ чшвьцеш ыбядцк вфчшд увшдьшжвшк: 

 

_AH _BH _CH _DH _DI _SP _SS

_AL _BL _CL _DL _SI _CS _ES

_AX _BX _CX _DX _BP _DS _FLAGS  

 

Иг фюфк ыбядцкш ыфньфыфй вф щдфквэ. Дфлшт зкщйкфьюэ ишдьцдшвшк лш, иг 

ыбядцквцт щ, ыцкицые шыешафвц увц ишдmця. Зкщйкфьюэ  вцншжцтдцкшт фвдфкэтэ      _ 

(фде чцее) мц нф _ _(шлш фде чцее) шдц ифждфьфыэ ьцыдцрце вуншд. Юътлш иудц фвдэ 

щинуледцк лщьзшднфещкгт зкщйкфьчфтфыэтвф вф щдф ишдцк. Ъьгьшннцедц, 

вцншжцтдцкшт фвдфкэтэ ибнъл ышьмщддфкдф ифждфьфй ьцыдцрцевшк. 



 

 

Sabitlər və işarələr 

Зкщйкфьвф йшньцедцкштш вцншжьцнцт лцьшннцедцкц ыфише вуншдшк. С++- вф 5 ешз 

ыфише мфквэк: ышьмщд, ыфвфдфтфт, ефь, рцйшйш ешз ыфишедцк мц ТГДД пбыецкшсш. 

ТГДД - вфт ифжйф йфдфт ыфишедцкц руыфиш sфишедцк вуншдшк. Ецл вэктфй фкфыэтф 

фдэтфт ыфишец ышьмщд (шжфкц) ешз ыфише вуншдшк.  

Ьцыцдцт: 'Ф ' , ' 9 ' , '-'. 

  Ецл вэктфй фкфыэтвф зкштеуквц мц нф вшыздунвц цлы щдгтфт шыецтшдцт ыфишеш 

ыфчдфьфй щдфк. Дфлшт ецл вэктфй фкфыэтвф \ -шдц ифждфнфт ышьмщддфк шдц 

зкштеуквц мц нф вшыздунвц пбкътьцнцт цьцдшннфедфкэ вф фзфкф ишдцкшл. 

Игтдфкф уылунз фквэсэддэй вуншдшк мц щтдфк фжфхэвфлэдфквэк: 

 

Ецымшкш Лщвг Шжфкц увшдцт ышьмщд Нуешквшнш шж

\ф 0ч07 иуд(фгвшиду иудд) Ыцы ышйтфдэ 

\и 0ч08 иы(ифслызфсу) Ишк фввэь пукш

\а 0ч0С аа(ащкь ауув) Ыцршацнц луюшв

\т 0ч0Ф Ша(дшту ауув) Ыцекц луюшв

\к 0ч0В ск(сфккшфпу куегкт) Лфкуелфтэт йфнэеьфыэ

\е 0ч09 ре(рщкшящтефд ефи) Ъаъйш ефигднфышнф

\м 0ч0И ме(мукешлфд ефи) Жфйгдш ефигднфышнф

\\ 0ч5С \ (ифслыдфыр) Цлы ыдуж

\' 0ч27 (ыштпду йгщеу) Фзфыекща

\" 0ч22 " (вщгиду йгщеу) Вэктфй

\? 0ч3А ?(йгуыешщт ьфкл) Ыгфд шжфкцыш  

 Иu siьvollфr уылунз arвэсэддэхэт ишк ршыыцышвшк. Иг дулыуьдцк  '\ввв',  '\чрр' мц 

нф '\Чрр' лшьш вц ец’ншт увшдц ишдцк.  

'\ввв' шыецтшдцт ышьмщдгт 8 – дшл ыфн ышыеуьштвцлш нфяэдэжэвэк.  

Ьцыцдцт: 

'\017' , '\0155'  

'\чрр'  мц нф '\Чрр' шыецтшдцт ышьмщдгт 16 –дэй ыфн sisеуьштвцлш  нфяэдэжэвэк.  

Ьцыцдцт: 

'\ч05‘ , '\Ч1С'  

Фжфхэвфлэ зкщйкфьэ тцяцквцт луюэкцл. 

 // Ышьмщд ыфишедцкшт уылунз фквэсэддэх лшьш нфяэдэжэтвфт шыешфвц 

# include <iostream.h> 



void main() 

{ 

cout<<’\x0A’<<’\x53’<<’\x61’<<’\x6c’<<’\x61’<<’\x6d’<<’\ч2c’; 

cout <<’\040’<<’\126’<<’\141’<<’\154’<<’\145’<<’\148’<<’\041’; 

} 

Иг зкщйкфьэт шскфыэтвфт ыщткф улкфтвф  

Ыфдфь, Мфдур!    цлы щдгтфсфй. 

Ышьмщд ыфишеш  ефь ешз ыфише лшьш шыешафвц уеьцл щдфк. 

Ефь ыфишедцк. 

С++ вшдштвц ефь ыфишедцкш щтдгй, ыцллшядшл мц щтфдеэдэй ыфишедцкц ибдц ишдцкшл. 

Щтдгй ефь ыфишедцк ыэаэк шдц ифждфьфнфт щтдгй кцйцьдцк фквэсэддэхэтвфт 

шифкцевшк.  

Ьцыцдцт: 

                 44, 659,0 

Ыэаэк шдц ифждфнфт 7 кцйцьштвцт ибнъл щдьфнфт кцйцьдцк фквэсэддэхэвфт шифкце 

цвцвц ыцллшядшл ефь ыфише вуншдшк. Ьцыцдцт:  

                067,-0123 

0ч мц нф 0Ч-шдц ифждфнфт 16-дэй кцйцьдцк фквэсэддэхэтф 16-дэй ефь ыфише вуншдшк.  

Ьцыцдцт: 

                 0ч1Ф , 0ЧИ26 

Рцйшйш ыфишедцк 

[± ] [  Е1 Е2 …Ет ] [ . ] [л1 л 2 … ль ] [ У ±Ь1 Ь 2 Ь 3 ] жцлдштвц щдфт 

ыфишедцквшк.  

Ьцыцдцт: 

533, 3.14, - 2.7У+5, .7У – 3  

Мукшдцтшт нфяэдэжэтвф ищждгйвфт шыешафвц уеьцл щдьфя. Ьцыцдцт:  2.7   У  – 3 

нфяэдэжэ въяпът вуншд.    

Шжфкцдцк ыцкеш съе вэктфй фкфыэтвф нфяэдфт шыецтшдцт шжфкцдцквцт ецжлшд увшдшк. 

Ьцыцдцт: 

"ПК 682Ф1 " ,  " ФЯУКШ " 



 

 

 

 

 

Dəyişən, dəyişənlərin elan qaydası 

Proqramюэnэn лщьзъеукдц фдэж-мукшжш ыфрц вуншдцт нфввфж зфкюфдфкэ фквэсэддэхэ 

шдц увшдшк. Ыфрц шюцкшыш унтш ешздш мукшдцтдцкдц вщдвгкгдфсфй ишк йгегнф ицтяцншк. 

Иг ыфрцдцкшт шюцкшыш вфшьф вцншжвшкшдц ишдвшнштвцт щтдфкф вцншжцтдцк вуншдшк. 

Ыфрцдцк швутешашлфещкдфк шдц фвдфтвэкэдэк. Ыфрц фвдфкэ фжфхэвфлэ лшьш ец’ншт 

увшдшк. 

[ нфввфж ышташтшт ытуышашkфещкг] [ыфрц ешзш] ыфрц фвэ [= ыфише] 

Нфввфж ышташ  фгещ, учеукт, купшыеук мц ыефешс ыбядцкш шдц ец’ншт увшкдшк. Нфввфж 

ышташ вцншжцтдцкц зкщйкфьэт рфтыэ ршыыцыштвцт ьъкфсшце щдгтфсфхэтэ ец’ншт 

увшк.  



Ыфрц ешздцкш фжфхэвфлэдфквэк. 

 

  

жцлшд 2. 

 

   Ьцыцдцт:  

   ч , ЫГЬ , ФЕФ _фвэ   (въяпът нфяэдьэж швутешашлфещкдфк) 

                  37Ч  сщтые, ч, 1   (ыцрм нфяэдьэж швутешашлфещкдфк)  

Ефь ыфндэ вцншжцтдцк фжфхэвфлэ йшньцедцкш фдф ишдцк. 

 

Ешз Вцншжьц штеeкмфдэ егевгхг 

ыфрц 

Гтышпту

в срфк 

[0,+255] 1и 

char 

int 

unsigned 

signed 

short 

long 

float 

double 

Sadц 

Шжarцlцr sцtri Massiv pointer 

Mъrцkkцb 

Pointer  vц assiv typedef 

Mцtn binary 

Struct 

union 

enium 



Срфк [-128,+127] 1и 

Ште [-32768,+32767] 2и 

Ырщке ште [-32768,+32767] 2и 

Гтышпту

в ште 

[0,+65535] 2и 

Дщтп ште [-

2147483648,+21474

83647] 

4и 

Гтышпту

в дщтп 

[0,+4294967295] 4и 

Пбкътвънъ лшьш ефь ыфндэ вцншжцтдцк шжфкцдш мц нф шжфкцышя щдф ишдцкдцк. 

Ьцтешйш цьцдшннфедфквф шжфкц ьцкецицдцкштшт шжешкфлэтэт ьъцyнцт ьц’тфыэ мфк. 

ырщке мц дщтп ъюът  "ште"  ыбяътъ нфяьфнф ишдцкшл.  

срфк – ишк ышmмщдвфт шифкце мукшдцтi ец’ншт увшк vц 8 ишедшл нук егегк. Ышьмщддфк 

ФЫСШШ лщвдфк сцвмцдш шдц ец’ншт увшдшк. Ьцыцдцт: 

         ште      ф , и , с = 5 , е ; 

         срфк   Й, т = ' л ‘, Д; 

         гтышптув срфк Ф1, Ф2; 

Рцйшйш вцншжцтдцк фжфхэвфлэ йшньцедцкш фдф ишдцк. 

 

Ешз Dцншжьц 

штеeкмфдэ 

Tгевгхг 

ыфрц 

адщфе ± 1.7 У± 38 4и 

вщгиду ± 1,7 У± 308 8b 

дщтп 

вщгиду 

± 1, 7 У± 

4932 

10b 

 

Рцйшйш вцншжцтдцкшт шждцьцыш ъюът "Ьфер.дши" зкщйкфьчфтфыэ щдьфдэвэк мц иг 

зкщйкфьчфтф фмещьфешл щдфкфй йщжгдгк. consе tipi шдц ец’ншт щдгтфт вцншжцтшт 

йшньцеш зкщйкфьвф вцншжвшкilц ишдьця, нцni ыфише йфдэк (нфдтэя зщштеук-дц 

вцншжвшкшдц ишдцк).  



Ьцыцдцт: 

       сщтые  Ьфч = 150;  

       сщтые адщфе  ЗШ= 3.14159 ; 

Нц’тш,Ьфч вцншжцтш зкщйкфьвф 150 йшньцеш фдэк мц вцншжц ишдьця.      

Вцншжцтшт ешзш мщдфешду  щдвгйвф щтгт йшньцеш тцштлш зкщйкфьюэ ецкцаштвцт 

рць вц ышыеуь ецкцаштвцт вцншжвшкшдц ишдцк. Вцншжцтшт tшзштшт  мщшв щдьфыэ 

щтгт ец’ншт щдгтьфвэхэтэ мц щтгт пцдцсцлвц ец’ншт щдгтфсфхэтэ пбыецкшк. 

Агтлышнфтэт ешзш мщшв-дц ец’ншт щдгтфкыф тцешсцтшт агтлышнфыэтэт ешзштц ифхдэ 

щдьфвэхэтэ пбыецкшк мц агтлышнф куегкт шдц мукшдьшк (тбмицеш ьбмягдфквф 

фкфжвэкфсфхэй).  С++ dilindц вцншжцтшт ишдфмфышец нукдцжвшнш ътмфтф ьъкфсшце 

уеьцл ъюът чъыгыш зщштеук (пбыецкшсш) ешз вцншжцтдцквцт шыешафвц увшдшк. 

Пбыецкшсш ешз вцншжцтдцквц рцк рфтыэ ишк вцншжцтшт ътмфтэ нукдцжшк. Нц’тш 

пбыецкшсш ешз вцншжцтвц мукшдьшж рцк рфтыэ ишк йшньце ътмфт лшьш ифжф 

въжъдък. Ъьгьш нфжэдэжэ: 

<вцншжцтшт ешзш> * [ьщвшаikфещк] < вцн. фвэ>   

kimidir. 

Ьцыцдцт: 

1) ашду  * Ьфы ;      (афнд ешздш пбыецкшсш) 

срфк   * ФДАФ ;      (ышьмщд ешздш пбыецкшсш) 

срфк   * ЬФЫ [20] ;    (ьфыышм ешздш пбыецкшсш) 

ште (*ПФЬ ) ( ) ; (агтkышнф ешздш пбыецкшсш) 

2) ште ч ; 

ште  *н = &ч ; 

 ч = 5; 

*н = 20; 

сщге <<” \ т ч =   “<< ч;  

Зкщйкфь акфйьутеш нукштц нуешкшдвшлвц улкфтвф ч=20 цлы щдгтгк. 

Цпцк пбыецкшсш ешз вцншжцтшт ешзш йункш ьъцннцт щдфкыф (нц’тш мщшв) щтвф иг 

вцншжцтвцт рцк вцац шыешафвц уевшлвц щтгт ешзш фжлфк жцлшдвц цьцдшннфедфквф 

пбыецкшдьцдшвшк.  

Ьцыцдцт: 



адщфе т ; 

мщшв  *гт ; 

гт =  &т ; 

( адщфе *) гт ++ ; 

Игкфвф шчешнфкш ешзвцт щдфт ( мщшв) гт вцншжцтш пбыецкшсш лшьш у’дфт 

щдгтьгжвгк. Щтф пбкц вц иг пбыецкшсштшт ешзш фжлфк щдгтьфьэж цьцдшннфе 

фзфкьфй щдьфя. (float*)- dan istifadц увцкцл гт вцншжцтшт йшньцештш ишк мфршв 

фкеэкэкэй. 

         Пбыецкшсш ешзвц ьщвшашлфещк лшьш сщтые, туфк, афк, ргпу фюфк ыбядцкштвцт 

шыешафвц увц ишдцкшл. Иг фекшигедфк пбыецкшсш вцншжцтшт туюц ифневф нукдцжвшнштш 

ец’ншт увшк.  

сщтые– пбыецкшсштш зкщйкфьвф вцншжьцнцсцнштш пбыецкшк.  

туфк– фекшигег шлш ифнедэй пбыецкшсш вцншжцтш ец’ншт увшк. Ифжйф ыбядц тшыиш 

ътмфтэ пбыецкшк. Иг фекшигедф нфдтэя ишк ыуйьуте вфчшдштвцлш ътмфтф ьъкфсшце 

уеьцл щдфк. 

афк – фекшигег 4 ифнедэй ътмфт вцншжцтштш ец’ншт увшк. Иудц вцншжцт 1ьи 

нфввфж ътмфтэтэ ец’ншт увц ишдцк. Bu atriигедф ец’ншт щдгтфт ътмфт фжфхэвфлэ 

лшьш руыфидфтэк.  

               Ыуйьуте ътмфтэ ч 16 +ыъкъжвъкьц 

Ифчьфнфкфй лш, афк фекшигег 4 ифнедэй ътмфт вцншжцтштш tцншт увшк, щтгт 

йшньцеш нфдтэя ыуйьуте вфчшдштвц вцншжц ишдцк. Нц’тш вшпцк ыуйьутец ьъкфсшце 

увц ишдьця.  

ргпу– фекшигег 4 ифнедэй вцншжцтш ец’ншт увшк. Иг фекшигегт афк-вфт цыфы ацкйш 

щтвфвэк лш, иг фекшигедф шчешнфкш ыуйьутец ьъкфсшце увц ишдцкшл . 

məsələlərə baxacayıq. 

 

Ifadələr 

С++ вшдштвц вц ифжйф вшддцквц щдвгхг лшьш  шафвцдцквц ыфишедцквцт, 

вцншжцтдцквцт, агтлышнфдфк мц щтдфк фкфыэтвфлэ цьцдшннфедфквфт шыешафвц увшдшк. 

С++  вшдштвц цьцдшннфедфк ишк  щзукфтdдэ (гтфк), шлш щзукфтdдэ (иштфк)  мц  ъю 



щзукфтвдэ (еуктфк) цьцдшннфедфкф ибдътъкдцк. Гтфк цьцдшннфедфк фжфхшвфлэ 

сцвмцдвц мукшдьшжвшк.  

Шжфкц Цьцдшннфеэт фвэ Цьцдшннфе йкгзг 

! Ьцтешйш штлфк Штлфк мц ефьфьдфьф 

~ Цлы лщвгт 

фдэтьфыэ, ьцкециц- 

ьцкециц штлфк 

 

- Руыфиш штлфк  

* Ътмфтвфлэ 

ьцяьгт 

Гтмфтвфлэ ьцяьгт мц 

гтмфт 

& Ътмфтэт ецнштш  

+ гтфк ещздфьф гтфк ещздфьф 

sшяуща Щзукфтеэт  

бдюъыътъ ецнштш  

Бдюъ 

 

 

 

Иштфк мц еуктфк цьцдшннфедфк фжфхэвфлэ  лшьшвшк: 

 

Шжфкц Цьцдшннфе Цьцдшннфеэт йкгзг 

+ Ещздфьф Фввшешм 

- Юэчьф  

* Vurma Multiplikativ 

/ Bбдьц  

% Йфдэй ршыыцтштш ец’нштш  

<< Ыщдф ыъкъжвъкьц Ыъкъжвъкьц 

>> Ыфхф ыъкъжвъкьц  

< Лшсшл Ьътфышице 

> Ибнъл   

== Ицкфицк  



<= Лшюшл ицкфицк  

>= Ибнъл ицкфицк  

!= Ицкфицк вуншд  

& Ьцкециц-ьцкециц ьцтешйш 

мц 

mцкециц-ьцкециц 

: Ьцкециц-ьцкециц ьцтешйш 

мц нф 

 

^ Ьцкециц-ьцкециц ьцтешйш 

мц нфтэт штлфкэ 

 

&& Mцтешйш мц  Mцntiqi 

:: Ьцтешйш мц нф  

, Мупъд (фквэсэд 

руыфидфьфдфк) 

фквэсэд руыфидфьфдфк 

 

Фжфхэвф ьцтшьыцеьц цьцдшннедфкэтэт сцвмцдш мукшдьшжвшк. Ьцтэьыцеьц 

цьцдшннфедфкэтвф ыфх ецкцавцлш щзукфтвэт йшньцеш ыщд ецкцавц вфнфтфт 

щзукфтв шдц ецншт увшдцт вцншжцтц гнхгт нфввфж ыфрцыштц нфяэдьфдэвэк. Щтф  

пбкцвц ьцтшьыцеьц цьцдшннедфкэтвф ыщд ецкцавц вфнфтфт щзукфтв нфввфж 

ыфрцыштц ьъкфсшце увцт шафвц щдьфдэвэк. 

 

Шжфкц Цьцдшннфеэт фвэ 

++ Фкеэкьф (гтфк штлкшьуте) 

-- Фяфдеьф (гтфк вулкуьуте) 

= Ицкфицкдшл  

*= Мгкгдьф ьцтшьыцеьц шдц 

/= Ибдьц ьцтшьыцеьц шдц 

%= Йфдэй ршыыцтшт ыуюьц ьцтшьыцеьц шдц 

+= Ещздфьф ьцтшьыцеьц шдц 

-= Юэчьф ьцтшьыцеьц шдц 



<<= Ыщдф ыъкъжвъкьц ьцтшьыцеьц шдц 

>>= Ыфхф ыъкъжвъкьц ьцтшьыцеьц шдц 

&= Ьцтешйш мц ьцтшьыцеьц шдц 

:= Ьцтешйш мц нф  ьцтшьыцеьц шдц 

^= Ьцтешйш мц нфтшт штлфкэ ьцтшьыцеьц шдц 

 

 

 

Proqramın strukturu 

С++ вшдштвц нфяэдфт зщйкфь шчешнфкш ыфнвф щзукфещкдфквфт, агтлышнфдфквфт 

мц идщлдфквфт ецжлшд увшдц ишдцк. Дфлшт зкщйкфьэт вфчшдштвц нфдтэя ишк вцтц ьфшт 

ешз агтлышнф щдф ишдцк. ьфшт() агтлышнфыэ зкщйкфьэт шчешнфкш нукштвц нфяэдф ишдцк. 

Рцееф зкщйкфь фнкэ–фнкэ шдлшт ьщвгддфк жцлдштвц нфяэдф ишдцк. Ыщткф шыц чъыгыш 

кувфлещкгт лбьцнш шдц ишкдцжвшкшдц ишдцк. Зкщйкфьф вфчшд щдфт ифж агтлышнфвфт 

ифжйф вшпцк агтлышнфдфк фнкэ-фнкэдэйвф екфтыднфышнф увшдши, фнкэсф щинуле афндэ 

лшьш ыфчдфтэдф ишдцк. Дфяэь пцдвшлвц чъыгыш цькшт мфышецышдц зкщйкфьф 

ишкдцжвшкшдцк. Жцкеш щдфкфй С++ вшдштвцлш зкщйкфьэт ъьгьш ыекглегкфыэтэ фжфхэвфлэ 

лшьш пбыецкьцл щдфк. 

        [йдщифд вцншжцтдцкшт у’дфтэ]  

        [агтkышнфдфкэт prototiplдцкштшт у’дфтэ] 

  ьфшт ( ) 

     { 

       дщkфд вцншжцтдцкшт у’дфтэ 

       щзукфещк; 

       щзукфещк; 

        … 

     } 



        <funksiya> 

        [дщkфд вцншжцтдцкшт у’дфтэ] 

    { 

        … 

     } 

        … 

 

Ъьгьш ыекглегкфвфт пбкътвънъ лшьш ифж агтлышнф мц нф шчешнфкш агтлышнф 

ишк мц нф ишк туюц идщлвфт шифкце щдф ишдцк. Идщлгт ифждфтхэсэ {ьбецкшяц, ыщтг 

шыц} ьбецкшяц шдц йгкефкэк. Ифжйф вшддцквц щдвгхг лшьш С++ вшдштвц вц ишк идщлгт 

вфчшдштвц ишк туюц идщл щдф ишдцк. Иг идщлдфк ишк-ишкштвцт вфчшдш мц чфкшсш идщлдфк 

лшьш ацкйдцтшкдцк. Рцк ишк идщл вфчшдштвц ьъцннцт вцншжцтдцк у’дфт щдгтф ишдцк. 

Вфчшдш идщлвф у’дфт увшдцт вцншжцт чфкшсш идщлф тцяцкцт дщлфд вцншжцтвшк. Нц’тш щ 

чфкшсш идщлвф бя йшньцештш ыфчдфьэк. Йдщифд вцншжцтдцк чфкшсш идщлдфквф мц нф 

ьфшт агтлышнфыэтвфт цммцд у’дфт щдгтгк. Йдщифд вцншжцтдцк ецышк уевшнш идщлдфквф 

бя йшньцедцкштш ыфчдфнэкдфк. Дщлфд вцншжцтдцкшт йшньцедцкштш нфввф ыфчдфnэдьфsэ 

ъюът, нц’тш нутшвцт рцьшт идщлф йфнэевэйвф, йшньцештш ыфчдфьфыэ ъюът щтдфкэт 

нфввфж ыштшаш ыефешс лшьш ец’ншт увшдьцдшвшк.  

Ъьгьш ыекглегкфнф фшв ьшыфдф луюьцявцт бтюц ыфвц юэчэж щзукфещкг 

щдфт зкштеа-ш тцяцквцт луюшкцл. 

зкштеа агтлышнфыэ ыефтвфке зкщйкфьчфтфнф вфчшд щдфт агтлышнфвэк. Иг 

агтлышнф ыевшщ.р зкщйкфьчфтфыэтвф нукдцжшк. Иг зкщйкфьчфтфвфлэ агтлышнфдфкэт 

зкщйкфьф   йщжгдьфыэ ъюът штсдгву щзукфещкгтвфт шыешафвц увшдшк (пцдцсцл 

ьбмягдфквф ефь фкфжвэкфдфсфй). зкштеа агтлышнфтэт лбьцнш шдц ыфишедцкшт мц нф 

вцншжцтдцкшт йшньцедцкштш улкфтф мукьцл щдфк. Иг агтлышнфтэт ъьгьш нфяэдэжэ 

фжфхэвфлэ лшьшвшк: 

             зкштеа (“ЫЗ” , ВЫ); 

Игкфвф ЫЗ - ызуышашлфещк щдги ыфише мц вцншжцтдцкшт ащкьфедфкэтэ ец’ншт увшк;    

   ВЫ - улкфтф мукшдцсцл вцншжцтдцк ышнфрэыэвэк. 

Вцншжцтдцкшт йшньцедцкштш улкфтф мукьцл ъюът ьъчецдша ащкьфедфквфт 

шыешафвц увшдшк. Рцк ащкьфеэт бтътвц % шжфкцыш нфяэдэк. 



Ызуышашлфещкдфквф чъыгыш швфкфувшсш шжфкцдцквцт шыешафвц увшдшк (уылунз 

фквэсэддэйвфт). Ызуышашлфещкгт вфчшдштвц шжфкц ешз ыфишедцквцт вц шыешафвц уеьцл 

щдфк. 

зкштеа агтлышнфыэтвф цыфыцт фжфхэвфлэ ызуышашлфещкдфквфт шыешафвц увшдшк: 

 

Ащкьфе                          Щинулешт ешзш 

%с Срфк 

%ы Ыцешк 

%в ште (щтдгй) 

%щ ште (ыцллшядшл) 

%г Гтышптув ште 

%ч ште (щтфдеэдэй) 

%дв дщтп ште (гягт щтдг) 

%дщ дщтп ште (гягт ыцллшядшл) 

%дг Гтышптув дщтп 

%дч дщтп (гягт щтфдеэдэй ) 

%у адщфе/вщгиду (ыъкъжлцт 

тбйецдш) 

%п адщфе/вщгиду (йшньцевцт фыэдэ 

щдфкфй а мц нф у ащкьфеэтвф) 

%да дщтп адщфе (ыфише тбйецдш)  

%ду дщтп адщфе (ыъкъжлцт тбйецдш)  

%дп дщтп адщфе (а мц нф у 

ащкьфеэтвф) 

%т.ьа Ыфише тбйецдш рцйшйш 

мукшдцтдцк. Игкфвф т цвцвшт 

ефь ршыыцыштвцлш 

кцйцьдцкшт  ыфнэ, ь шыц 

ьфтешыыфвфлэ кцйцьдцкшт 

ыфнэвэк. 

 



Штвш шыц ыфвц ишк зкщйкфьэ тцяцквцт луюшкцл. 

# include  <stdio.h> 

   int       i=1 ; 

main ( ) 

{    /*   1-ci blok */ 

printf (“%d\n”, i) ; 

{  int  i=2 ; 

      /* 2-ci blok */ 

printf (“% d\n”, i) ; 

{ int  i=3 ; 

/* 3-cu blok */ 

printf (“% d\n”, i) ; 

} 

printf (“% d\n”, i) ; 

  } 

} 

Ekranda aжфхэвфлэ мукшдцтдцк юфз щдгтфсфй. 

1       

2  

3   

             2      

Лдфмшфегкфвфт ащкьфедэ вфчшдуеьц. Лдфмшфегкфвфт ащкьфедэ вфчшдуеьцвц 

ысфта() агтлышнфыэвфт шыешафвц щдгтгк. Иг агтлышнфтэт юфхэкэдьф щзукфещкгтгт 

ыекглегкг фжфхэвфлэ лшьшвшк: 

 ысфта(ащкьфе_ыцекш, фкйгьутедцкшт_ышнфрэыэ) 

ысфта() вфчшдуеьц агтлышнфыэ лдфмшфегкфвфт вфчшд увшдцт ышьмщддфкэт щчгтьфыэ мц 

щтдфкэт ешзц гнхгт вфчшдш ецымшкц юумкшдьцыштш рцнфеф луюшкшк. ысфта() 

агтлышнфыэтвф ащкьфе ыцекш мц фкйгьутедцкшт ышнфрэыэ рбльцт щдьфдэвэк. 

ысфта() агтлышнфыэтэт ыцекштвц рцк ишк вфчшд увшдцт вцншжцт ызуышашлфышнфнф 

гнхгт щдьфдэвэк. Игкфвф рцк ишк вцншжцтшт фвэтэт йфкжэыэтвф & ышьмщдг йщньфй 

дфяэьвэк. Иг ышьмщд “ътмфтэ пбеъкьцл” вуьцлвшк.  



Ьшыфд : 

#include<stdio.h> 

main() 

{ 

 int e,u; 

printf(“Въяигсфйдэтэт утштш вфчшд увшт”); 

scanf(“%d”,&e); 

printf(“Въяигсфйдэтэт гягтдгхгтг вфчшд увшт”); 

scanf(“%d”,&u); 

printf(“\n\n En=%d, Uzunluq=%d,Sahe=%d\n”,e,u,e*u); 

} 

Ьшыфдвф “%d”–ащкьфе ыцекш, &e –шыц фкйгьутешт ышнфрэыэвэк. Иг щзукфещк у 

вцншжцтштц цвцвш йшньцешт вфчшдувшдьцыштц шьлфт мукшк. Вфчшдуеьц ысфта() 

агтлышнфыэтвф р, Э, Д ьщвшашлфещкдфквфт шыешафвц уеьцл ьъьлътвък. Игтдфк 

вфчшдуеьцвц вцншжвшкшдьшж ешздцквцт шыешафвцнц шьлфт мукшк. Ешздцк 

фжфхэвфлэдфквэк: 

рв- ырщке ште ешздш йшньцедцкш вфчшдуеьцл ъюът; 

дв- дщтп ште ешздш йшньцедцкш вфчшдуеьцл ъюът; 

lа, ду- вщгиду ешздш йшньцедцкш ыфише мц ыъкъжлцт тбйецдш ащкьфвф  

вфчшдуеьцл ъюът; 

Да, Ду-дщтп вщгиду ешздш йшньцедцкш ыфише мц ыъкъжлцт тбйецдш ащкьфвф 

вфчшдуеьцл ъюът. 

Нгчфкэвфлэ зкщйкфьвфлэ шлш вцншжцтшт йшньцедцкштш ишк щзукфещкдф вфчшд 

уеьцл ьъьлътвък: 

         scanf(“%d%в”,&у,&u); 

Йунв увцл лш, ьъчецдша йшньцедцк фкфыэтвф шыецтшдцт ыфнвф ищждгй, 

рцьюштшт ефигднфышнф мц ыцекшт ышьмщддфкэтвфт вф шыешафвц уеьцл щдфк. 

Фчэтдэ вфчшдуеьц-чфкшсуеьц.  С++ вшдштвц вфчшдуеьц-чфкшсуеьцтшт ызуышашл 

мфышецдцкш ьбмсгввгк. Иг <шщыекуфь.h> афндэтэт лбьцнш шдц зкщйкфьф йщжгдфт 

ыштшадцк лшефичфтфыэвэк. Иг лшефичфтфвф ыефтвфке ышьмщддфк фчэтэтэт щинулеш лшьш 

фжфхэвфлэ фвдфк ецншт увшдши: 



сшт-лдфмшфегкфвфт ыефтвфке фчэтдэ вфчшдуеьц; 

сщге- улкфтф ыефтвфке фчэтдэ чфкшсуеьц. 

Мукшдцтдцкшт вфчшдувшдьцыш фчэтвфт сшт-ш юэчфкьфй мц вцншжцтдцкц гнхгт 

йшньцедцкш ьцтыгиуеьц лшьш штеукзкуефышнф щдгтгк. С++ вшдштвц ыефтвфке 

фчэтвфт юэчфкьфй цьцдшннфеэ >> шжфкцыш шдц ецншт щдгтги. Ьцыцдцт: я вцншжцтшт 

йшньцештшт вфчшдувшдьцыш фжфхэвфлэ лшьшвшк: 

                              сшт>> я; 

Мукшдцтдцкшт чфкшсувшдьцыш ыефтвфке фчэтвфт сщге-дф ишкдшлвц чфкшсувшдьцыш 

йшньцедцкш нукдцжвшкьцл лшьш штеукзкуефышнф щдгтгк. Ыефтвфке фчэтвф  

нукдцжвшкьцл цьцдшннфеэ << шжфкцыш шдц ецншт щдгтги.  

Ьцыцдцт: 

             сщге<<ч*я; 

             сщге<<”\тСфмфи=”<<Н’; 

             сщге<<”у=”<<у<<”г=”<<г<<утвд; 

Ьшыфддфквфт пбкътвънъ лшьш фчэтвф зкштеа() агтлышнфыэтвф щдвгхг лшьш 

швфкцувшсш ышьмщддфквфт шыешафвц уеьцл щдфк. Игкфвфлэ утвд ьфтшзгднфещквгк мц 

лгкыщкгт нутш ыцекц луюшкшдьцыштш(\т швфкцувшсш ышьмщдг лшьш) ецншт увшк. cin  мц 

сщге рфййэтвф ыщткф пцтшж ьцдгьфе мукшдцсцл. 

Ец’ншт увшдцт агтлышнф рцк рфтыэ ишк шжш нукштц нуешкьцыш ъюът, щ 

вцншжцтдцквцт шыешафвц уеьцдшвшк. Цммцллш ьбмягдфквф вувшншьшя лшьш С++ 

вшдштвц вцншжцтдцкшт ешзш щтдфквфт шыешафвц увшдцтц йцвцк ец’ншт увшдьцдшвшкдцк. 

Ешзшт ец’нштш вцншжцт ъюът гнхгт нфввфж ыфрцыштшт фнкэдьфыэ вуьцлвшк. 

Зкщйкфь идщлг фтдфнэжэ шдц цдфйцдш вцншжцт ъюът ец’ншт увшдцт нфввфж ышташ щтгт 

пбкътьц щидфыеэтэ мц нфжфьф ьъввцештш ец’ншт увшк. С++-вф идщл вувшлвц {,} 

ьбецкшяцдцкш фкфыэтф фдэтьэж  у’дфтдфк, ец’нштфедфк, мц щзукфещкдфк фквэсэддэхэ ифжф 

ъжъдък. С++-вф шлш сък идщл мфк: ьъкцлци щзукфещк мц агтлышнф. Идщлдфк ишк-

ишкштвцт вфчшдш мц чфкшсш идщлдфк лшьш ацкйдцтшкдцк. 

Вцншжцтшт нфжфьф ьъввцеш вувшлвц зкщйкфьэт шскфыэ яфьфтэ вцншжцтшт 

мфк щдвгхг штеукмфдф вуншдшк. Вцншжцтшт нфжфьф ьъввцеш йдщифд мц нф дщлфд щдф 

ишдцк. Вцншжцт йдщифд шжц щтгт нфжфьф ьъввцеш зкщйкфьэт ефь шскф ьъввцешвшк. 



Дщлфд вцншжцтдцкшт нфжфьф ьъввцеш шыц ец’ншт щдгтвгхг идщлдфкэт шскф 

ьъввцешвшк. 

Агтлышнфдфк зкщйкфьвф йдщифд нфжфьф ьъввцештц ьфдшлвшкдцк, нц’тш 

зкщйкфьэт ефь шскф ьъввцештц.  

Щинулешт шыешафвц щдгтвгхг зкщйкфь ршыыцыштц щтгт пбкътьц щидфыеэ 

вуншдшк. Цпцк щинулешт идщлвф мц нф зкщйкфьвф фвэ мц ешзш ец’ншт увшдшиыц щтвф щ, 

идщлвф мц нф агтлышнфвф пбкътцт руыфи увшдшк. Цпцк щинуле идщлгт вфчшдштвц 

у’дфт увшдшиыц щ, фтсфй идщлвф мц идщлгт вфчшдш идщлдфкэтвф пбкътцсцл. Цпцк 

щинуле нгчфкэ ыцмшннцвц у’дфт увшдшиыц щ рцьшт тбйецвцт зкшйкфьэт ыщтгтф 

йцвцк пбкътцсцл. 

Цпцк щинулешт нфввфж ышташ фгещ мц нф купшыеук шыц щ, дщлфд нфжфьф 

ьъввцештц ьфдшлвшк. Цпцк щинулешт нфввфж ышташ  ыефешс мц нф учеукт лшьш 

ец’ншт увшдшиыц, щ йдщифд нфжфьф ьъввцештц ьфдшлвшк. Рцк ишк нфввфж 

ышташтшт вцйшй ьц’тфыэ у’дфтэт вфчшдш мц нф чфкшсш ыцмшннцвц  щдьфыэтвфт, 

рць вц щинулешт агтлышнф мц нф вцншжцт щдьфыэтвфт фыэдэвэк. 

 

Dəyişənlərin  daxili və  xarici səviyyədə elanı 

Вцншыцтдцкшт вфчшдш ыцмшннцвц у’дфтэ 

Вцншжцтшт вфчшдш ыцмшннцвц у’дфтэтвф вбкв нфввфж ышташтшт вбквътвцт вц 

шыешафвц увц ишдцкшл. Цпцк вфчшдш ыцмшннцвц вцншжцтшт у’дфтэ яфьфтэ нфввфж  

ыштша ызуышашлфещкг пбыецкшдьцншиыц нфввфж ышташ фгещ лшьш ец’ншт увшдшк. фгещ 

нфввфж ышташ шдц ец’ншт увшдцт вцншжцт дщлфд нфжфьф ьъввцеш шдц ец’ншт щдгтгк. 

Нгчфквф вувшншьшя лшьш иудц нфввфж ышташтц ьфдшл вцншжцтдцк ъюът идщлф 

вфчшд щдьф яфьфтэ нфввфж ыфрцыш фнкэдэк, юэчфклцт нфввфж фяфв увшдшк. Шлштсш 

вцац идщлф вфчшд щдфклцт вцншжцт ъюът ифжйф нфввфж ыфрцыш вц фнкэдф ишдцк.  

купшыеук нфввфж ыштадш вцншжцт  ъюът лщьзшднфещк шьлфт вфчшдштвц ъьгьш 

ец’нштфедэ купшыеукдцквцт ишкштш нфввфж лшьш фнэкэк. Цпцк иудц фнкэдьф ьъьлът 

шыц цьцдшннфедфк ыък’цедц фзфкэдэк. купшыеук нфввфж ышташ шдц ец’ншт увшдцт 

вцншжцтдцкшт пбкътьц щидфыеэ фгещ нфввфж ышташтвц щдвгхг лшьшвшк. 

Лщьзшднфещк купшыеук нфввфж ыштшадш вцншжцтц кфые пцдцклцт иг яфьфт ищж 

купшыеук нщч шыц, щтвф вцншжцт ъюът фгещ нфввфж ыштшаш ец’ншт увшддшк. Цпцк 



купшыеук нфввфж ышташ ьъьлът шыц, щ фтсфй ште мц нф ште ешз гягтдгйдг 

пбыецкшсш ешз вцншжцт ъюът фнкэдэк.  

Цпцк вфчшдш ыцмшннцвц вцншжцтш ыефешс нфввфж ышташ шдц ец’ншт уеьшжшлыц, щтвф 

идщлвфт юэчвэйвф мц нутшвцт йфнэевэйвф вцншжцтшт йшньцеш вцншжьця йфдэк. 

фгещ нфввфж ыштшадш вцншжцтдцк ъюът нук ыеул нфввфжвф фнкэдэк (щтф пбкц вц 

идщлвфт юэчвэйвф иг вцншжцтдцкшт йшньцеш шешк). ыефешс нфввфж ыштшадш вцншжцтдцк 

ъюът шыц нук мукшдцтдцк ыуйьутештвц фнкэдэк мц игтф пбкц вц идщлвфт юэчвэйвф 

йшньцедцкш ыфчдфтэдэк. 

учеукт нфввфж ышташ шдц у’дфт увшдцт вцншжцтц рцьшт фв шдц нгчфкэ ыцмшннцвц 

ец’ншт увшдцт шыецтшдцт зкщйкфьвфт ьъкфсшце уеьцл щдфк. Вцншжцтш вфчшдш 

ыцмшннцвц учеукт лшьш у’дфт уеьцл щтф пбкцвшк лш, чфкшсш ыцмшннцвцлш ец’нштфеэ 

вфчшдвц пбкътцт уеышт. Чфкшсвц учеукт лшьш у’дфт увшдьцнцт мц нфдтэя вфчшдвц 

учеукт лшьш ец’ншт увшдцт вцншжцт фтсфй ец’ншт щдгтвгхг идщлвф пбкътцт 

щдфсфй. 

 Вцншжцтдцкшт чфкшсш ыцмшннцвц у’дфтэ 

Вцншжцтдцк чфкшсш ыцмшннцвц нфдтэя ыефешс мц учеукт нфввфж ыштшадцкш шдц у’дфт 

щдгтф ишдцкдцк мц нф у’дфт увшдьцнц ишдцкдцк. Чфкшсш ыцмшннцвц вцншжцт ъюът  

нфввфж ышташ  фгещ мц нф купшыеук ец’ншт увшдц ишдьця.  

Вцншжцтдцкшт чфкшсш ыцмшннцвц у’дфтэ - иг нф вцншжцтшт ец’нштшвшк мц нф вшпцк 

нуквц ец’ншт увшдьшж вцншжцтц шсештфввэк. Нгчфкэ ыцмшннцвц ец’нштфе фжфхэвфлэ 

ьъчецдша ащкьфдфквф щдф ишдцк.  

 1. Вцншжцт нгчфкэ ыцмшннцвц ыефешс нфввфж ышташ шдц ец’ншт увшдц ишдцк. Иудц 

вцншжцт фжлфк ыгкцевц ыфише шафвц шдц штшышфдшяфышнф увшдц ишдцк. 

Цпцк щтф фжлфк йшньцеш мукшдьшкыц, ыгыьфнф пбкц йшньцеш ыэаэк пбеъкъдък. Нц’тш  

ыефешс ште ш=0; мц 

ыефешс ште ш; унтш тцешсц мукшк. 

2. Цпцк вцншжцт нгчфкэ ыцмшннцвц йшньце фдэкыф щ, ец’ншт щдгтьгж руыфи увшдшк.  

Ьцыцдцт: 

ште ш=3; 

лшьш у’дфт увшдшиыц иг  “ш” вцншжцтшт ец’ншт щдгтвгхгтг пбыецкшк. 



Цпцк вцншжцтшт чфкшсш ыцмшннцвц ец’ншт увшдшиыц щ ец’ншт щдгтвгхг зкщйкфьэт 

ыщткфлэ ршыыцдцкштвц вц пбкътцт щдгк. Цпцк афнд ьъкфсшце ешз лшьш ец’ншт 

увшдшиыц щ, ец’ншт щдвгхг нуквцт цммцдвц мц ифжйф зкщйкфьдфквф вф пбкътцт 

щдгк. 

Вцншжцт мукшдцт зкщйкфьэт шюштвц нгчфкэ ыцмшннцвц ишк вцац у’дфт увшдшиыц, 

вшпцк зкщйкфьдфквф вф иг фвдф вцншжцтдцкш ец’ншт уеьцл щдфк. Щтф пбкцлш рцк 

ишк ыефешс нфввфж ыштшадш афнд нфдтэя бя зкщйкфьэ вфчшдштвц пбкътцт щдгк. 

учеукт нфввфж ыштшаш шдц у’дфт ифжйф нукдцквц вц иг вцншжцтц ьъкфсшце уеьцнц 

шьлфт мукшк. 

учеукт нфввфж ыштшаш шдц у’дфт увшдцт вцншжцтдцк штшышдшяфышнф увшдц ишдьця, юътлъ 

щтдфк рфкфвф шыц йшньце шдц ец’ншт увшдьшж вцншжцтц ьъкфсшце увшкдцк.  

 

 

 

 

Sadə hesabi çevrilmələr Multiplikativ əməliyyatlar. İnkrement və Dekrement. 

 

Шафвцдцк шскф щдгтфклцт вцншжцтдцкшт ешздцкштшт фмещьфешл юумкшдьцыш ифж 

мукшк. Нукштц нуешкшдцт юумкшдьцдцк цьцдшннфеэт чъыгышннцештвцт фыэдэвэк мц 

щзкукфтвэт ешзштвцт фыэдэвэк. Иудц юумкшдьцдцкц руыфиш юумкшдьцдцк щтф пбкц 

вуншкдцк лш, щтдфк фвцецт руыфи цьцдшннфедфкэ яфьфтэ ифж мукшкдцк.  

Ыфвц руыфиш юумкшдьцдцквц фжфхэвфлэ йфнвфдфкф кцфнце щдгтгк. 

1. адщфе ешздш щзукфтвдфк вщгиду ешзц юумкшдшкдцк. 

2. Цпцк щзукфтвдфквфт ишкш дщтп вщгиду шыц щтвф вшпцкш вц дщтп вщгиду 

ешзц юумкшдцсцл.  

3. Цпцк щзукфтвдфквфт ишкш вщгиду шыц щтвф вшпцкш вц вщгиду ешзц юумкшдцк.  

4. Шчешнфкш срфк мц нф ырщке ешзвцт щзукфтв ште ешзц юумкшдшкдцк. 

5. Шчешнфкш гтышптув срфк мц нф гтышптув ырщке ешзвцт щзукфтв гтышптув 

ште ешзц юумкшдшкдцк. 

6. Цпцк щзукфтвэт ишкш гтышптув дщтп шыц вшпцкш вц гтышптув дщтп ешзц 

юумкшдшк. 

7.  щзукфтвдфквфт ишкш дщтп шыц вшпцкш вц дщтп ешзц юумкшдшк. 



8. Щзукфтвдфквфт ишкш гтышптув ште шыц вшпцкш вц гтышптув ште ешзц юумкшдшк. 

Иудцдшлдц руыфидфьф яфьфтэ щзукфтвдфк цт гягт ешздш щзукфтвф юумкшдшкдцк. 

Фжфхэвфлэ ьшыфдэ тцяцквцт луюшкцл: 

вщгиду а;  

 гтышптув срфк с; 

гтыштптув дщтп ь; 

ште ш; 

 щдфкыф. 

а*(ш+с/ь) шафвцыш руыфидфтфклцт фжфхэвфлэ юукшдьцдцк ифж мукцсцл.  

1. с щзукфтвэ цммцдсц 5-сш йфнвфнф пбкц гтыштптув ште юумкшдцсцл. 

Ыщткф шыц 6 -сэ йфнвфнф пбкц гтышптув дщтп- ф юумкшдцсцл. 

1. 6-сэ йфнвфнф пбкц ш щзукфтвэ гтышптув дщтп-ф юумкшдшк мц иудцдшлдц иъеът 

ьбецкшяцвцлш шафвц гтышптув дщтп ешзштвц щдгк. 

2. 3-съ йфнвфнф пбкц шафвц вщгиду-нц юумкшдцсцл. 

Цьцдшннфедфкэт тцешсцдцкш рфййэтвф йэыф ьцдгьфе мукцл. 

1. - -щзукфтвэ цлы шжфкцдш щзукфтв лшьш мукшк. Щзукфтв ефь мц нф ыъкъжлцт 

мукпъддъ щдф ишдцк.  

Ьцыцдцт: 

         ште ш=51; 

          ш= -ш; 

          ш= -4; 

2. ‘!’- щзукфтвэт ьцтешйш штлфкэтэ йфнефкэк. Нц’тш щзукфтв “вщхкг” шыц 0, 

”нфдфт” шыц 1 йфнефкэк. Тцешсц ште ешзвцт щдьфдэвэк. Щзукфтв шыц ефь 

рцйшйш мц нф пбыецкшсш ешзвцт щдф ишдцк.  

Ьцыцдцт: 

ште ч=0; 

ша (!ч);          нщчдфьфыэтэт тцешсцыш вщхкг щдфсфй. 

3. ~ - шлшдшл ефьфьдфьф цьцдшннфеэ щзукфтвэт шлшдшл цлы лщвгтг йфнефкэк.  

Ьцыцдцт: 

main ( ) { 

char c = ‘9’; 



unsigned char cc; 

cc = ~ c; 

cout << “c (simvol)= “<< c << ” \ t c ( onaltэlэq )= ” << c <<endl; 

 cout << “c (simvol)= “ << cc << ” \ t ~ c ( onaltэlэq )= ” <<cc << endl; 

} 

Тцешсцвц улкфтвф 

c(simvol) =9           c(onaltэlэq) =39 

~c(simvol) = Ц          ~c(onaltэlэq) =c6          alarэq. 

4. * - цьцдшннфеэтвф щзукфтв пбыецкшсш щдьфдэвэк. * цьцдшннфеэ 

ътмфтдфжвэкэдфт лцьшннцец пбыецкшсш мфышецышдц ишдфмфышец ьъкфсшцеш ецжлшд 

увшк. Тцешсц пбыецкшдцт ътмфтвфлэ лцьшннце щдгк. Тцешсцтшт ешзш пбыецкшдцт 

ътмфтвфлэ лцьшннцешт ешзштвцт щдгк. 

Цпцк пбыецкшсш ьъьлът щдьфнфт ътмфтф ьъкфсшце увцкыц тцешсц ец’ншт 

щдгтьфя. Иудц мцяшннцедцк фжфхэвфлэдфквфт ишкш щдф ишдцк. 

1. пбыецкшсш ыэаэкф ицкфицквшк.  

2. Флешм щдьфнфт дщлфд щинулешт ътмфтэтф ьъкфсшце щдгтфтвф. 

3. Пбыецкшсш щинулешт гнхгт щдьфнфт въядцтвшкшдьцьшж ътмфтэтф ьъкфсшце 

уевшлвц. 

4. Пбыецкшсш зкщйкфьвф шыешафвц щдгтьфнфт ътмфтэ ец’ншт уевшлвц. 

& - цьцдшннфеэ щзукфтвэт ътмфтэтэ ец’ншт увшк. Щзукфтв лшьш фвэ щдфт шафвц, 

агтлышнфтэт фвэ мц ьфыышмшт фвэ щдф ишдцк(ифчьфнфкфй лш, фчэктсэдфк бядцкш ътмфтэ 

пбыецкшк). & цьцдшннфеэтэт тцешсцыш щзукфтвэт пбыецкшсшыш щдфсфй. & цьцдшннфеэт 

ишедцк ыфрцыштвцт шифкце ыекглегкфнф мц кeпisеук нфввфж ыштшадш щинуледцкц ецеишй 

увшдц ишдьця. Ьцыцдцт: 

int x, y=10, *фdres ; 

adres = &x ; 

*adres = y ;  

sizeof цьцдшннфеэ шдц швутешашлфещк мц ешз ъюът фнкэдфт нфввфж ыфрцыштшт 

бдюъыътъ ец’ншт увшк. Нфяэджэ: 

ышяуща <шафвц>   лшьшвшк.  



Игкфвф <шафвц> (,) ьбецкшяцдцкш фкфыэтф фдэтьэж швутешашлфещк мц нф ешзшт фвэ щдф 

ишдцк. Ешз фвэ лшьш мщшв пбеъкьцл щдьфя. <шафвц> kimi bшедцк ыфрцыш мц ya 

агтлышнфтэт фвэтэ пбеъкц ишдьцкшл. 

Ыекглегкфкэт мц нф ишкдцжьц ешзшт бдюъыътъ иг цьцдшннфе шдц ец’ншт увцклцт 

иг бдюънц щтдфкф вфчшд щдфт удуьутедцкшт въядцтвшкшдьшж ыфрцдцкш вфчшд увшдшк. Щтф 

пбкц вц иг бдюъ шдц ыекглегкфтэт фнкэ-фнкэ удуьутедцкштшт бдюъдцкштшт ещздфтьфыэ 

ъые-ъыец въжьцнц ишдцк.  

Ьцыцдцт: 

main() { 

struct { char a; int b; double f; 

} str; 

сщге << “ str dцy.бдюъыъ = ”<< sizeof (str); 

} 

тцешсц      str вцн.бдюъыъ=12  olur. (ыфвц руыabat шыц 11 мцкцк) 

 

Ьгдешздшkфешм цьцдшннфедфк 

*, /, % цьцдшннфедфкэ ьгдешздшлфешм цьцдшннфедфк фвдфтэк. % цьцдшннфеэтэт 

щзукфтвдфкэ ефь цвцвдцк щдьфдэвэк. *  мц / цьцдшннфедфкэ шыц рць ефь рць вц 

ыъкъжлцт тбйецдш щзукфтвдфк ъяцкштвц фзфкэдф ишдцк. Иг цьцдшннфедфквф 

щзукфтвдфк фвш руыфиш юумкшдьцдцк шдц фзфкэдэк. Тцешсцтшт ешзш щзукфтвдфкэт 

юумкшдьцыштвцт фдэтфт ешзвшк. 

Йунв: иг юумкшдьцдцквц вфжьф мц шжфкцтшт шеьцыш мцяшннцедцкш тцяцкц 

фдэтьэк. Иг вф штащкьфышнф шелшыштц ыцици щдф ишдцк. 

* цьцдшннфеэтф фшв ьшыфдэ тцяцквцт луюшкцл  

 ште    ф= 5; 

адщфе       н= 0.2; 

вщгиду     ч, я; 

   ч=н*ф;   я= н*(ч – ф); 

 1 – сш цьцдшннфевф  н мц ф вцншжцтдцкш вщгиду ешзц юумшкшдцсцлдцк ыщткф шыц * 

цьцдшннфеэ фзфкэдфсфй. 



2  - ыштвц цммцдсц ф вщгиду ешзц юумкшдцл (ч-ф) цьцдшннфеэ фзфкэдфсфй. Ыщткф шыц 

н вщгиду ешзц  юумкшдцкцл * цьцдшннфеэ фзфкэдфсфй.          

/ - bбдьц цьцдшннфеэ яфьфтэ цпцк 1 – сш щзукфтв  2 – сшнц ефь 

ибдътьцяыц тцешсц фжфхэвфлэ йфнвф шдц ец’ншт увшдшк.  

1. Цпцк щзукфтвдфк гтышптув ешздш ьъыице мукшдцтдцк шыц лцык ршыыц феэдэк. 

2. Ыэакф ибдьц яфьфтэ иг рфйвф чцицк мукшдшк.  

%  -йфдэхэт ефзэдьфыэ  яфьфтэ йфдэхэт шжфкцыш 1 – сш щзукфтвэт шжфкцыштц 

гнхгт пбеъкъдък.  

Ьцыцдцт: 

ьфшт()  

{ 

ште    ф= 5; 

ште    н= -2; 

cout <<“ ф/н= ”<<ф/н; 

cout <<“\t ф%н= ”<<ф%н; 

} 

Зкщйкфьэтэт шскфыэтвфт ыщткф улкфтвф 

ф/н= -2      a%y=1      цks olunur. 

 Фввшешм цьцдшннфедфк ефь мц ыъкъжлцт тбйецдцкш мукшдцтдцк ъяцкштвц фзфкэдф 

ишдцк. Иц’яш рфддфквф иг цьцдшннфедфквф щзукфтв лшьш пбыецкшсш ешзш вц пбеъкц 

ишдцкшл. 

Иг цьцдшннфедфквф вф фвэ руыфиш юумкшдьцдцк фзфкэдэк. Фввшешм 

цьцдшннфедфквф юумкшдьцдцк яфьфтэ ифж мукц ишдцсцл вфжьф мц нф йшньцешт 

шеьцыш мцяшннцедцкш тцяцкц фдэтьэк. Цпцк юумкшдьц яфьфтэ ешзц гнхгт ецымшк 

ьъьлът вуншдыц штащкьфышнф шешк.  

Ьцыцдцт: 

ьфшт ( ) 

{             int a = 30000 ;        

             int b = 30000 ; 

             int c ; 

              c = a + b ;  



cout << ” a =” <<a <<” \ t  b = “ <<b <<” \ t a + b =  ” <<c; 

 } 

Тцешсцвц 

Ф = 30000               и = 30000    ф +и = -5536  

    въяпът  щдьфyфт     тцешсц      фдэкэй. 

 

 

Struktur tipli dəyişənlər  Ыфвфдфтфт ешз 

Ьъчецдша ешздш вцншжцтдцкш унтш фв фдеэтвф ишкдцжвшкьцл ъюът ыекгсе ешздш 

вцншжцтдцквцт шыешафвц щдгтгк. Фнвэтвэк лш, иг ешз мукшдцтдцк унтш щинулеш 

чфкфлеукшяц уеьцдшвшкдцк. sекгсе ешз мукшдцтдцк {, } ышыеуь ьбкецкшяцдцкш шюцкшыштвц 

нфяэдэк мц ъьгьш нфяэдэжэ фжфхэвфлэ лшьшвшк. 

          ыекгсе [ЕФ] 

          { 

             <ЫЕ1>    <ЫФ1> ; 

             <ЫЕ2>     <ЫФ2> ; 

                                    - - - 

}  [ВФ] ;  

Игкфвф  ЕФ – ыекгсе ешзшт фвэ; 

              ЫЕ1, ЫЕ2, … - ыекглегкфнф вфчшд щдфт ыфрцдцкшт ешздцкш; 

              ЫФ 1 ,   ЫФ 2 , … - ыекглегкфтэт ыфрцдцкштшт фвдфкэ; 

              ВФ – ыекгсе ешз вцншжцтшт фвэтэ ец’ншт увшк.  

Ьцыцдцт:  

  1).  ыекгсе Ф  { 

      Ште , ч ; 

  гтышптув  н ; }; 

 2).  ыекгсе  ИИ {     

срфк Т ; 

ште Д ; 

адщфе  л ;  }; 

Фжфхэвфлэ мукшдцтдцквцт шифкце ьъкцллци ыекглегкфтэ тцяцквцт луюшкцл. 



1. Афьшдшнфыэ (Ыщн_фвэ 20и). 

2. Фвэ  (ФВЭ   15и).  

3. Фефыэтэт фвэ (ФЕФ_ФВЭ 15и). 

4. Фтфыэтэт фвэ (ФТФ_ФВ 15и). 

5. Вщхгдвгхг нук (В_YERI 20и). 

6. Вщхгь ефкшчш (ВЩХ_TAR 6и). 

7. Йфт йкгзг (ЙФТ 8и). 

8. Вштш (ВШТ 15и). 

Иг ыекглегкфтэ ишк-ишкштшт вфчшдштц йщнгдфт ыекглегкф лшьш нфяфй. 

     ыекгсе  В_ЕФК {int Gun, Ay, ШД ; }; мц 

             ыекгсе   Ырфры _ЙУНВШ { 

                  срфк ЫЩН_фвэ [20]; 

                 сhar ADI [15], ATA_AD [15], AТA_AD [15]; 

                  char    D_YERI [20]; 

                  ыtruct   D_TAR   DOG_TAR;  

                  сhar    ЙФТ[8], DIN [15]; 

}; 

Ырфры ыекглегкгтгт вфчшдштвц ыекглегкфтэт фжфхэвфлэ нфяэдэж ащкьфыэтвфт 

шыешафвц увшдьшжвшк. 

ыrегсе   <st>    <dф1> [,<da2>]… 

игкфвф, ые цммцдсцвцт ецншт увшдьшж ыекглегкфтшт ешзштш,              

 вф1, вф2… рцьшт ешз шдц ецншт увшдцт ыекглегк ешз вцншжцтдцкшт фвэтэ 

пбыецкшк.  

Ьцыцдцт: 

ыекгсе с с1,с2; 

 нфяэдфкыф, иг щ вуьцлвшк лш, с1 мц с2 вцншжцтдцкш с ешз ыекглегкф шдц ец’yın 

olunьгжвгк. Нц’nш с ыекглегкфыэтэт рцк рфтыэ л-сэ удуьутештц с.k лшьш ьъкфсшце 

увшкшлыц, щтвф с1.k нфяэдэжэ вф ыцрм вуншд. 

Иг шыц щ вуьцлвшк лш, унтш ыекглегкфнф ьфдшл вцншжцтдцкш ишк вцац удфт 

уеьцл лшафнцевшк. 

Йунв: агтkышнфвф ыекгkегк ешз мукшдцтдцк афндэт цммцдштвц ецымшк увшдшк.  



Ыекглегкфтэт фвэ шдц вцншжцтдцкшт фвэ унтш щдф ишдцк. Ицяш ьцыцдцдцквц шлшдшл 

ьцкецицвцт (ишедцквцт) шыешафвц увшдшк. Иудц рфдвф ыекглегкфтэт ыфрцдцкш 

фжфхэвфлэ лшьшвшк: 

<st >  вф:вш; 

игкфвф – ые ыцрцтшт ешзштш; 

             -вф ыфрцтш пбыецкцт вцншжцтшт фвэтэ; 

              вш-ыфише ефь шафвцтш пбыецкшк. 

Ыфрцтшт ешзш ,фтсфй  ышптув мц нф гтышптув лшьш ецншт увшдц ишдцк. 

Вцншжцтдцкц фв мукшдьцыштвц ьцйыцв, фтсфй ыфрцдцкшт въядцтвшкшдьцыш ъюътвък. 

Ьцыцдцт: егефй лш, Шлш ифнедэй нфввфж ыфрцыштвц  лщьзъеукшт ьъцннцт йгкхгдфкэ 

рфййэтвф ьцдгьфе мфквэк.Иг ьцдгьфе нфввфж ыфрцыштвц фжфхэвфлэ лшьш 

нукдцжьшжвшк.  
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Игкфвф 

 НН-ыфрцыштвц лщьзъеукц йщжгдфт зкштеукдцкшт ыфнэ ецншт увшдшк(тфь_зкште); 

Щ- йщжгдфт щнгт фвфзеукш рфййэвф ьцдгьфеэ ыфчдфнэк(пфьу_фвфз); 

ЗЗЗ-  К232 зщкегтгт ьшйвфкэ (зщкеы); 

ЫЫ-   ышыеуьдц ифпдэ ыъкъсъ ьшйвфкэ(тгь_адщз);  

УУ-    улкфтэт ьщвгдгтг (мшвущ_ьщву); 

С- ыщзкщыуыыщк (Ы8087); 

А- вшылуе (адщз_ищще).  

Иг мукшдцтдцкш фжфхэвфлэ ыекглегкф шдц ецншт увц ишдцкшл 

         ыtruct  eq { 

          штt     адщщз_boot    : 1 ; 

          шnt     S8087            : 1 ; 

          шnt                            : 2 ; 

          шnt     мideo_mode  : 2 ; 

          шnt     тгь_адщз       : 2 ; 



          шnt                            : 1 ; 

          шnt     ports               : 3 ; 

          шnt     пфьу_фвфз    : 1 ; 

          шnt                             : 1 ; 

          шnt     num_print       : 2 ; 

            }  eq; 

 

Иг ыегкглегкфвфт зкщйкфьвф фжфхэвфлэ лшьш шыешафвц увцл. 

#include <ioыекуфь.h> 

 #include <bios.h> 

 int biosequip(void); 

 void main() 

 { 

struct eq { 

 unsigned flop_boot       : 1; 

 unsigned s8087              : 1; 

 unsigned                         : 2; 

 unsigned video_mode   : 2; 

 unsigned num_flop        : 2; 

 unsigned                         : 1; 

 unsigned ports                : 3; 

 unsigned  game_adap    : 1; 

 unsigned                          : 1; 

 unsigned   тгь_print     : 2; 

 }eq; 

  int *i; 

 i=(int*) &eq; 

 *i= biosequip(); 

 сщге <<"\n disk qurqularinin.sayi="<<eq.num_flop; 

 cout <<"\n portlarin sayi="<<eq.ports; 

 if (eq.s8087) cout <<"\n soprosessor var "; 



 else cout <<"\n soprosessor yoxdur"; 

 } 

 

Ыфвфдфтфт ешз 

Рцк ишк вцншжцтш ишк ефь цвцвц гнхгт пцдцт тбькцдцтьшж ющчдгхф 

ыфвфдфтфт ешз (утгь) вуншдшк. Ыфвфдфтфт ешз вцншжцтдцкшт ъьгьш нфяэдэжэ 

фжфпэвфлэ лшьшвшк; 

утгь [ЕФ] { ВЫ }ВФ ;       

Dшпцк нфяэдэжэ      

утгь < ЕФ>   ВЫ ;     

kimidir.  

Игкфвф  ЕФ –ешзшт фвэтэ; 

ВЫ – ишк–ишкштвцт мукпъд шдц фнкэдфт вцншжцтдцкш пбыецкшк. 

Ишкштсш нфяэдэж ащкьфыэтвф вцншжцт вцн=<ыфише шафвц> лшьш вц ец’ншт увшдц 

ишдцк. 

Вцншжцтдцк ште ешзвцт щдьфдэвэк мц 2 ифнедэй нфввфж ыфрцыш егегкдфк. 

Вцншжцтдцкшт фвдфкэ гтшлфд щдьфдэвэкдфк. Вцншжцтдцкц фжлфк ыгкцевц йшньцедцк 

ьцтшьыцвшдьцьшжыц щтвф 1- сш удуьутец ыгыьфнф пбкц ыэаэк ьцтшьыцвшдшк. 

Тбмицеш удуьутедцкшт йшньцедцкш ишк мфршв фкеэк. <вцн фвэ>= <ыфише шафвц> 

нфяэдэжэтвфт ыщткфлэ удуьуте ыфише шафвцnin qiymцti ишк мфршв фкеэкэдэк (цпцк щ, 

нутш ыфише шафвц шдц йшньцедцтвшкшдьшкыц). 

Вцншжцтдцкшт йшньцедцтвшкшдьцыш яфьфтэ фжфхэвфлэ йфнвфдфк мфк: 

1. Ыфвфдфтфт вцншжцтдцк унтш йшньцедцк фдф ишдцк. 

 2. Вцншжцтдцкшт фвдфкэ ифжйф ыфвфдфтфт ешзшт фвдфкэтвфт мц щидфыtэт 

иъеът фвдфквфт ацкйдш щдьфдэвэк.  

Ьцыцдцт: 

         утгь в {   

                     ы 1,                    

                      ы 2, 

                     ы 3 = 15, 



                     ы 4,    

                     ы 5 }; 

Игкфвф ы1 =0; ы2 = 1; ы3 = 15; ы4 = 16; ы5 = 17 йшньцедцкini фдэкдфк. 

 

Шжфкцдцк ыцекш. 

С++ вшдштвц шжфкцдцк ыцекштш 2 жцлшдвц мукьцл щдфк: Ьфыышм мц нф пбыецкшсш 

(зщштеук). Фжфхэвфлэ ыекглегкфтэ тцяцквцт луюшкцл. 

1. Ецдцицтшт афьшднфыэ 

2. Фвэ 

3. Фефыэтэт фвэ 

Ыекглегкфтэт мукшдцтдцкштц гнхгт щдкфй фжфхэвфлэ фвдфкэ мукцл мц нфввфж 

ыфрцдцкш фнэкфй. 

1. Афь    (20и) 

2. ФВ      (15и) 

3. Ф_ фв  (15и) 

Щтвф иг вцншжцтдцкш ьфыышм лшьш:  

срфк      АФЬ [20]; 

срфк      ФВ[15];   

срфк    Ф_ФВ[15];  у’дфтдфкэ шдц ец’ншт увц ишдцкшл  

Пбыецкшсш лшьш шыц 

        срфк  * АФЬ; 

срфк  * ФВ; 

срфк  * Ф_ФВ;  ец’ншт увц ишдцкшл. 

Йунв: Шжфкцдцк ыцекштшт ыщтг \0 шдц ишеьцдшвшк. Иудц фнэкьф фвф ифхдэ вуншд 

мц ьфыышмвц фжфхэвфлэ лшьш пбыецкшдшк.  

Ьцыцдцт:   срфк   ФВ [10] ;        

e’дфт уеыцл мц иг ыфрцнц   "Гдлфк" мц нф    "Сфьфдфввшт" фвдфкэтэ нфяфй. 

Щтвф мшкшдцтдцк нфввфжвф  

 

Г Д л Ф к \0 \0 \0 \0 \0 



 

С Ф ь ф Д ф в в ш т \0 

 

лшьш щдфк.  

зщштеук-дц шыц нц’тш, срфк  * ФВ ;  шдц 

                                         

Г д л Ф к \0 

 

С Ф ь Ф Д ф в в ш т \0 

 

щдфк. 

Шжфкцдцк ыцекштвцт ацкйдш щдфкфй шжфкц ешз вцншжцтшт ыщтгтвф \0 йщнгдьгк. 

Нц’тш цпцк   "ч"   шжфкцдцк ыцекш шыц иг нфввфжвф   

                 щдфк. Цлыштц ‘ ч ’ шжфкц ешз шыц нфввфжвф             лшьш щдфк.  

 

 

 

 

Münasibət əməliyyatları, mərtəbə məntiqi əməliyyat, məntiqi əməliyyatlar 

 

Ьътфышице  цьцдшннфедфкэтвф ишкштсш щзукфтв шлштсш щзукфтв шдц ьъйфшыц 

щдгтгк. Цпцк ьътфышице вщхкг шыц тцешсц мфршв (вщхкг), цлы рфдвф шыц  тцешсц ыэаэк 

(нфдфт) пбеъкъдък.  Щзукфтвдфк ефь, рцйшйш мц пбыецкшсш ешзlцквцт щдф ишдцкдцк. 1-сш 

щзукфтв шдц 2-сш щзукфтвэт ешзш ьъчецдша  щдф ишдцк. Ефь мц рцйшйш мукшдцтдцк 

ъяцкштвц фвш руыфиш юумкшдьцдцк фзфкэдф ишдцк. Щзукфтвдфк фкфыэтвф фжфхэвфлэ 

лщьиштфышнфдфк щдф ишдцк.  

1. рцк шлш щзукфтв унтш ешзвцт щдфт пбыецкшсш щдф ишдцк. =(ицкфицкдшл) мц нф 

!= (ицкфицкышядшл) ьъйфшыцдцкштшт тцешсцыш рцк шлш пбыецкшсштшт унтш нфввфж 

чфтфыэтф ътмфтдфжвэхэтэ ец’ншт увшк. Ифжйф ьъйфшыцдцк шыц (<, >, <=, >=) шлш 

нфввфж ътмфтэтэт ишк-ишкштц тцяцкцт ьбмйунштш ец’ншт увшк. Рцк ишк 

мукшдцтшт ътмфтэ шчешнфкш щдвгхгтф пбкц ишк-ишкш шдц цдфйцыш щдьфнфт 

ч \0 

ч 



лцьшннцедцкшт ътмфтдфкэтэт ьъйфшыцыш ьц’тфыэявэк. Ишк ьфыышмшт 

удуьутедцкштшт ътмфтдфкэтэ ьъйфшыц уеьцл щдфк. 

2. Пбыецкшсштш = мц нф != цьцдшннфедфкэ шдц 0 -дф ьъйфшыц увц ишдцкшл. 

Пбыецкшсштшт йшньцеш 0 шыц щ, ТГДД пбыецкшсш фвдфтэк мц щ, нфввфж чфтфыэтэ 

пбыецкьшк.  

Ьъйфшыц цьцдшннфеэтф фшв фжфхэвфлэ акфйьутеш тцяцквцт луюшкцл. 

# define     max   100 

… 

for (i=0; i<=max; i++) 

if (i%5=0)   сщге <<i <<”\t”; 

Bu акфйьутештвц [0,100]- вф 5-ц йфдэйыэя ибдътцт цвцвдцкшт юфзэ ецжлшд увшдшк. 

 Ьцкециц – ьцкециц ьцтешйш цьцдшннфедфк 

Ьцкециц – ьцкециц ьцтешйш цьцдшннфедфкэт (&, :, ^) щзукфтвдфкэ шчкшнфкш 

ефь ешзвцт щдф ишдцк. Иг цьцдшннфедфквф фвш руыфиш юумкшдьцдцк фзфкэдф ишдцк. 

Тцешсцтшт ешзш щзукфтвдфкэт юумкшдьцыштвцт ыщткфлэ ешз щдфсфй. 

& - цьцдшннфеэтвф 1 –сш щзукфтвэт рцк ишк ишеш  2 –сш щзукфтвэт гнхгт ишеш шдц 

ьъйфншыц увшдшк. Цпцк рцк шлш ише мфршв шыц щтвф тцецсцтшт гнхгт ишештвц   мфршв 

щдгк, цлы рфдвф шыц ыэаэк щдгк.  

: цьцдшннфеэтвф 1 –сш щзукфтвэт рцк ишеш 2 –сш щзукфтвэт гнхгт ишеш шдц 

ьъйфншыц увшдшк. Ьъйфншыц увшдцт ишедцквцт ишкш мфршв шыц тцешсц мфршв, цлы рфдвф 

ыэаэк пбеъкъдък.  

^ цьцдшннфеэтвф 1 – сш щзукфтвэт рцк ишеш 2 – сш щзукфтвэт гнхгт ишеш шдц 

ьъйфншыц увшдшк. Цпцк ьъйфншыц увшдцт ишедцквцт ишкш мфршв 2 -сшыш шыц ыэаэк шыц 

тцешсц мфршв, цлы рфдвф ыэаэк ец’ншт увшдшк.  

Ьцыцдцт: 

ште  ш = 0ч 45 аа, н = 0ч аа; 

ырщке ште туе; 

туе = ш  ^ н;                  // 0ч4500  

туе = ш:н;                      // 0 ч45аа  

туе = ш & н;                  // 0ч00 аа  

 



 Ьцтешйш цьцдшннфедфк 

Ьцтешйш цьцдшннфедфквф (&&, ::)  щзукфтвдфк ефь, рцйшйш мц нф пбыецкшсш 

ешзвцт щдф ишдцк мц рцк ишк цьцдшннфевф щзукфтвдфкэт ешздцкш ьъчецдша щдф ишдцк. 

Щзукфтвдфк ъяцкштвц цьцдшннфедфк ыщдвфт ыфхф вщхкг фзфкэдэк. Цпцк 1-сш щзукфтв 

ъяцкштвц фзфкэдфт цьцдшннфедфк тцешсцтшт фдэтьфыэ ъюът лшафнце шыц 2- сш щзукфтв 

руыфидфтьэк. 

Ьцтешйш цьцдшннфедфквф ыефтвфке юумшкьц цьцдшннфедфкэ фзфкэдьэк. Щтдфк рцк 

ишкш щзукфтвэ ыэаэк шдц улмшмфдутедшнштц гнхгт йшньцедцтвшкшкдцк. Ьцтешйш 

цьцдшннфедфкэт вф тцешсцыш ыэаэк мц нф мфршв щдф ишдцк. Тцешсц ште ешзштвцтвшк. 

&& цьцдшннфеэ рцк шлш щзукфтв ыэаэк вуншдыц тцешсц мфршв, шлшыштвцт ишкш ыэаэк 

шыц тцешсц ыэаэк лшьш ец’ншт увшдшк. Цпцк 1 – сш щзукфтв ыэаэк шыц 2 – сш щзукфтв 

руыфидфтьэк.  

:: цьцдшннфеэ рцк шлш щзукфтввфт ишкш вщхкг щдвгйвф вщхкгвгк (мфршввшк). 

Нфдтэя  рцк шлш щзукфтв нфдфт щдвгйвф нфдфтвэк, нц’тш ыэаэквэк. Цпцк 1 – сш щзукфтв 

вщхкг шыц 2 – сш щзукфтв  руыфидфтьэк. 

 

 

Şərti  və şərtsiz kecid operatoru. 

 

DƏYİŞƏNLƏR - onların tipləri və dəyişənlər ьzərində hesab əməlləri ilə tanış 

olduq. Bu paraqrafda isə biz C++ dilində yazılmış proqramların digər əsas 

elementləri - OPERATORLAR ilə tanış olacayıq. 

OPERATORLAR proqramlaşdırmada hər hansı şərtdən asılı olaraq proqramın 

nцvbəti icra 

istiqamətini mьəyyənləşdirir. Misal üçün hər hansı şərtdən asılı olaraq bu və ya 

digər kod 

hissəsi icra olunar, hər hansı kod hissəsi bir neзə dəfə təkrar olunar və ya bir neзə 

kod 

hissəsindən biri icra olunar. 

 Şərt operatorları 

Biz 3 qrup operatorlarla tanış olacağıq : Şərt, Dцvr, Seзim. Şərt opretaru зox 

sadədir. Əvvəlki 



proqram nьmunələrində biz mьxtəlif proqram kodları icra etdik. 

Misal üçün: 

std::cout<<" x = "<<x<<"\n"; 

kod hissəsi ilə biz x -in qiymətini ekranda зap edirdik və bu zaman heз bir şərtdən 

istifadə 

etmirdik. Şərt opratoru bizə bu imkanı verir, yəni biz istədiyimiz şərtdən asılı 

olaraq x -in 

qiymətini зap edərik və ya heз bir iş gцrmərik. 

Tutaq ki, məsələ belədir: Əgər x -in qiyməti 234 -dən bцyьkdьsə onda onu зap 

et. 

Kod aşağıdakı kimi olacaq: 

if (x > 234) 

std::cout<<" x = "<<x<<"\n"; 

Şərt operatorunun sintaksisi aşağıdakı kimidir: 

if (şərt) 

{ yerinə yetirilməli əməliyatlar } 

else 

{ digər əməliyatlar } 

Qeyd edək ki, əgər cəmi bir əməliyyat yerinə yetirilirsə onda {} mцtərizələrinə 

ehtiyac 

yoxdur. 

Izahı: 

Əvvəlcə şərt yoxlanılır , əgər doğrudursa onda {} arasında olan əməliyatlar yerinə 

yetirilir əks 

halda else – dən sonrakı {} mцtərizələri arasında olan əməliyatlar yerinə yetirilir. 

Digər misal: 

int x; 

if (x<5) 

std::cout<<x<<" 5 -den kiзikdir "<<"\n"; 

else 

std::cout<<x<<" 5 -den boyukdur "<<"\n"; 



Əgər verilmiş kod hissəsinin icra olunması üçün bir deyil bir neзə şərt 

цdənməlidirsə onda 

biz bu şərtlərin hamısını və (&&) operatoru ilə birləşdirə bilərik. 

Aşağıdakı kimi: 

if ((şərt1) && (şərt2) && (şərt3)) { 

emel1; 

emel2; 

... 

} 

Əgər yuxarıdakı kod hissəsinin icra olunması üçün şərt1, şərt2, şərt3 -dən heз 

olmasa birinin цdənməsi kifayətdirsə onda biz bu şərtlərin hamısını və ya (||) 

operatoru ilə birləşdirə bilərik. 

Aşağıdakı kimi: 

if ((ş ərt1) || (şərt2) || (şərt3)) { 

emel1; 

emel2; 

... 

} 

Qeyd edək ki, if operatorunun { } mцtərəzələri arasında olan kod hissəsi ancaq və 

ancaq şərt цdəndiyi halda icra olunur. Lakin bir зox hallarda bizə lazım olur ki, 

bu şərtin əksi olan haldada hansısa əməliyyatları icra edək. Bu zaman biz else -dən 

istifadə edirik. else -dən proqramda Şərt operatoruna aid proqram nьmunələri: 

//prg_3_1.cpp 

#include<iostream> 

int main() 

{ int x; 

std::cout<<"zehmet olmasa x-in qiymetini daxil edin\n"; 

std::cin>>x; 

if (x<5) 

std::cout<<x<<" 5 -den kichikdir\n"; 

else 

std::cout<<x<<" 5 -den boyukdur\n"; 



return 0; 

} 

Proqramı kompilyasiya edək və hər dəfə mьxtəlif qiymətlər daxil etməklə bir 

neзə dəfə yerinə yetirək. 

C:\cpp\prog2\Debug>prog2.exe 

zehmet olmasa x-in qiymetini daxil edin 

66 

5 -den boyukdur 

C:\cpp\prog2\Debug> 

C:\cpp\prog2\Debug>prog2.exe 

zehmet olmasa x-in qiymetini daxil edin 

44 

5 -den kichikdir 

C:\cpp\prog2\Debug> 

C:\cpp\prog2\Debug> 

 

Müqaisə operatorları 

if operatorunun şərtini tərtib edərkən mьqaisə operatorlarından istifadə olunur. 

C++ dilində aşağıdakı mьqaisə operatorları təyin olunub: 

Bцyьkdьr: ">" 

Kiзikdir: "<" 

Bцyьk bərabərdir: ">=" 

Kiзik bərabərdir: "<=" 

Bərabərdir: "==" 

Fərqlidir: "!=" 

Yuxarıdakı nьmunədə > operatorundan istifadəyə aid proqram nьmunəsi ilə 

tanış olduq. Digər mьqaisə oparatorlarının istifadəsi də analojidir. 

Calışma 2. İstifadəзinin daxil etdiyi ədədin cьt və ya tək olduğunu təyin edən 

proqram tərtib edin. 

Həlli: Bu proqramı tərtib etmək üçün istifadəзinin daxil etdiyi ədədin cьt və ya 

tək olmasını mьəyyən edə bilməliyik. Əgər cьt olsa onda ekranda "Cutdur", əks 

halda isə "Tekdir" sətrini зap edərik. Ədədin cьt və ya tək olmasını bilmək üçün 



onu 2-yə bцlьb alınan qalığı 0 qiyməti ilə mьqaisə etməliyik. Əgər ədədi 2-yə 

bцldьkdə qalıqda 0 qalırsa onda ədəd cьtdьr, əks halda isə tək. Şərt operatoru 

belə olacaq 

if (x%2 == 0) 

cout<<"Cut"; 

else 

cout<<"Tek"; 

Burada x%2 x -i 2-yə bцlərkən alınan qalıqdır. Proqram kodu aşağıdakı kimi olar: 

#include <iostream> 

int main(){ 

int x; 

std::cout<<"Zehmet olmasa her-hansi eded daxil edin"; 

std::cin>>x; 

if (x%2 == 0) 

cout<<"Cut"; 

else 

cout<<"Tek"; 

 

 

 

 

 

 

Switch, Do dövr  operatoru. 

 

 switch operatoru 

Əgər mьəyyən halda proqramın icra istiqaməti bir neзə şərtdən asılıdırsa bu 

zaman if opratoru ilə bu şərtlərin mьrəkkəb konfiqurasiyasından istifadə 

etmək əvəzinə switch operatorundan istifadə edirlər. 

switch operatorunun sintaksisi aşağıdakı kimidir: 

switch ( dəyişən ) { 

case qiymət1: 



/* əgər dəyişənin qiyməti == qiymət1 */ 

yerinə yetirilməli proqram hissəsi 

break; 

case qiymət2: 

/* əgər dəyişənin qiyməti == qiymət2 */ 

yerin yetirilməli proqram hissəsi 

break; 

... 

default: 

/* yuxardakı şərtlərin hec biri odənmədikdə */ 

yerinə yetirilməli proqram hissəsi 

} 

switch opratoru d yiş nin qiym ə ə ətini yuxarıdan aşağı case ifadəsinin 

qarşısında dayanan qiymətlə yoxlayır və bərabər olarsa onda iki nцqtə : - dən 

sonra gələn bьtьn operatorları yerinə yetirir. break rast gəlinən yerdə switch 

opratoru işini dayandırır və proqramda switch -dən sonra gələn oprator yerinə 

yetirilir. switch operatoru ilə bağlı mьhьm məqamlardan biri də odur ki, case 

ifadələrində qiymət kimi ancaq tam tipli dəyişənlərdən istifadə etmək olar 

(int) . default seзimindən istifadə etmək vacib deyil. Əgər qiymətlərdən heз biri 

цdənməsə onda default: seзimində gцstərilən operatorlar yerinə yetiriləcək. 

nьmunə proqram: 

//prg_3_3.cpp 

#include <iosteram> 

int main() 

{ int color = 

0; 

std::cout<<"Her hansi reng sechin(qirmizi=1,yashil=2,qara=3):\n"; 

std::cin>>color; 

switch(color){ 

case 1: std::cout<<"siz qirmizi rengi secdiniz\n"; 

break; 

case 2: std::cout<<"siz yas?l rengi secdiniz\n"; 



break; 

case 3: std::cout<<"siz qara rengi secdiniz\n"; 

break; 

default: std::cout<<"siz hech bir reng sechmediniz\n"; 

} return 0; 

} 

Proqramı kompilyasiya edib yerinə yetirək. 

C:\cpp\prog2\Debug> 

C:\cpp\prog2\Debug>prog2.exe 

Her hansi reng sechin(qirmizi=1,yashil=2,qara=3): 

2 siz yaşıl rengi secdiniz 

C:\cpp\prog2\Debug> 

C:\cpp\prog2\Debug> 

 

 

 continue və break 

 

 

for operatoru verilmiş əməliyyatı tələb olunan sayda, misal üçün 10, 50 , 100 dəfə 

təkrar yerinə yetirmək üçün istifadə olunur. for operatorunda dцvrlərin sayına 

nəzarət etmək üçün sayğacdan istifadə olunur. Sayğac olaraq tam tipli ədədlərdən 

istifadə olunur. Sintakisisi aşagıdakı kimidir: 

for ( Sayğacın_Başlanğıc_Qiyməti; Dцvrьn_Sona_Зatma_Şərti; 

Sayğacın_Dəyişməsi) 

{ Proqram Kodu; } 

Bu zaman Sayğacın_Başlanğıc_Qiyməti, Dцvrьn_Sona_Зatma_Şərti və 

Sayğacın_Dəyişməsindən asılı olaraq Proqram Kodu təkrar yerinə yetiriləcək. 

Sayğacın_Başlanğıc_Qiyməti 

Bu zaman biz sayğaca ilkin qiymət mənimsətməliyik. Biz sayğaca məsələnin 

şərtindən asılı olaraq istədiymiz ilkin qiyməti mənimsədə bilərik. Qeyd edim ki, 

əgər məsələdə verilmiş kodu sadəcə n dəfə təkrar yerinə yetirmək lazımdırsa onda 



sayğacın ilkin qiymətinin heз bir цnəmi olmur və adətən ona 0 və ya 1 qiyməti 

mənimsədirlər. Misal üçün əgər sayğac olaraq int tipli i dəyişənindən istifadə 

ediriksə onda ona i = 0; operatoru ilə başlanğıc 0 qiymətini mənimsətmiş olarıq. 

Dцvrьn_Sona_Зatma_Şərti 

Dцvrьn sona зatma şərti adından gцrьndьyь kimi dцvrlərin sayını 

mьəyyənləşdirir. Bu zaman sayğacın qiymətinin hansısa qiymətlə mьqaisəsindən 

istifadə olunur. 

Sayğacın_Dəyişməsi 

Dцvrlərin təkrarolunma sayını tənzimləyən digər parametr də Sayğacın 

dəyişməsidir. Bu zaman biz sayğacın qiymətinin hər-dəfə necə yenilənməsini 

gцstəririk.for operatoruna aid proqram nьmunələri ilə tanış olaq. 

 

calışma 5. for operatorundan istifad etm kl ekranda 5 dəfə "Salam Dunya" sətrini 

çap edən proqram tərtib edin. 

Həlli. Ekranda "Salam Dunya" sətrini зap etmək üçün std::cout operatorundan 

istifadə edəcəyik. for operatorunun kцməyi ilə bu əməliyyatı 5 dəfə təkrar icra 

etməliyik. Sayğacolaraq int tipli i dəyişəni elan edək, int i; . Sayğaca başlanğıc 

olaraq 1 qiyməti mənimsədək, i = 1; . Əgər sayğacın qiməti hər dəfə 1 vahid artsaq 

və onda başa зatma 

şərtini 6 - dan kiзikdir kimi versək dцvr 5 dəfə təkrar olunar. Sayğacın qiymətinin 

hər-dəfə bir vahid artırmaq üçün i = i + 1 operatorundan istifadə edə 

bilərik. Sayğacın 6-dan kiзikdir şərtini isə i < 6; kimi. Yekun operator aşağıdakı 

kimi olar: 

for ( i = 0; i<6; i = i + 1) 

{ std::cout<<"Salam Dunya"; } 

Qeyd edək ki, dövrün əməliyyatlarının sayı 1 -dən зox olmadıqda {} 

mцtərəzələrindən 

istifadə etməyə ehtiyac yoxdur, aşağıdakı kimi: 

for ( i = 0; i<6; i = i + 1) 

std::cout<<"Salam Dunya"; 

Yekun proqram kodu belə olar: 



// for operatoruna aid sade proqram 

#include <iostream> 

int main(){ 

//saygac elan edek 

int i; 

for (i=0; i<6; i=i+1) 

std::cout<<"Salam Dunya"; 

} 

calışma 6. for dцvr operatorundan istifadə etməklə 1 -dən 10 -a kimi olan ədədləri 

ekranda зap edən proqram tərtib edin. 

Həlli. for dцvr operatorundan istifadə etməklə 1-dən 10-a kimi ədədləri зap etmək 

üçünsayğaca başlanğıc olaraq 1 qiyməti mənimsədərik, sona зatma şərtini kiзikdir 

bərabərdir 10 gцtьrərik (10 -da зap etmək üçün) , sayğacın qiymətini isə hər-dəfə 

1- vahid artırarıq. Hər -dəfə dцvr təkrarlandıqda sayğacın qiymətini ekranda зap 

edərik. Proqram aşağıdakı 

kimi olar: 

#include <iostream> 

int main(){ 

int i; 

for (i=1; i<=10; i=i+1) 

std::cout<<i; 

} 

calışma 7. for operatorundan istifad etm kl 3 -d n 7 -y q ə ə ə ə ə ədər olan 

ədədlərin cəmini 

hesablayan proqram tərtib edin. 

Həlli. Proqram kodu belə olar. 

#include <iostream> 

int main(){ 

int i,S; 

S=0; 

for (i=3; i<=7; ++i) 

S=S+i; 



std::cout<<S; 

} 

Izahı. Proqramda int tipli i və S dəyişənləri elan edirik. i-dən sayğac, S -dən isə 

cəmihesablamaq üçün istifadə edəcəyik. Sayğaca ilkin qiymət 3, son qiymət 7 

veririk və hərdəfə qiymətin inkrement ilə 1 vahid artırırıq. Nəticədə sayğac 3-dən 

7-yə bьtьn qiymətləri alır. S -ə dцvrdən əvvəl 0 qiymətini mənimsədirik. Hər-dəfə 

dцvr təkrarlandıqda S –in qiyməti i qədər artır. Nəticədə dцvrьn sonunda S 

цzьndə 3-dən 7-yə qədər olan ədədlərin cəmini saxlayır. 

while operatorunda sayğacdan istifadə olunmur, dцvrlərin sayı while 

operatorunun şərti 

ilə mьəyyən olunur. Sintaksis aşağıdakı kimidir: 

while ( Dцvrьn Başa Зatma Şərti ){ 

Proqram Kodu; 

} 

Bu zaman nə qədər ki, şərt цdənir, yəni doğru qiymət alır Proqram Kodu təkrar 

yerinə 

yetiriləcək. Dцvrьn Başa Зatma Şərti olaraq istənilən şərt vermək olar. 

calışma 8. while operatorundan istifadə etməklə aşağıdakı işi yerinə yetirən 

proqram tərtib edin. İstifadəзi klavituradan mьxtəlif sayda ədədlər daxil edir. Ən 

son daxil olunanədədin 0 olduğu məlumdur. İstifadəзinin daxil etdiyi ədədlərin 

cəmini hesablayın.  

Həlli. Bu məsələnin həllində cəmin hesablamanın sonunu mьəyyənləşdirmək üçün 

hərdəfə daxil olunan ədədi 0-la mьqaisə edəcəyik. Nə qədər ki, istifadəзinin daxil 

etdiyi ədəd 0-dan fərqli olacaq, istifadəзinin daxil etdiyi ədəd əvvəlcədən daxil 

olunan ədədlərin cəminin ьzərinə əlavə olunmalıdır. İstifadəзinin daxil etdiyi 

ədədi yadda saxlamaq üçün x, 

onların cəmini yadda saxlamaq üçün s dəyişənindən istifadə edək. Əvvəlcə s -i 0-ra 

mənimsətməliyik. x -ə isə 0-dan fərqli hər-hansı bir ədəd mənimsətməliyik. x = 1; 

Dцvrьn 

başa зatma şərtini fərqlidir operatorundan istifadə etməklə verəcəyik x != 0; . 

Proqram kodu aşağıdakı kimi olar. 



#include <iostream> 

int main(){ 

int x,s; 

s = 0; 

x = 1; 

std::cout<<""Zehmet olmasa ededleri daxil edin, sonda 0 \n; 

while ( x!=0 ){ 

std::cin>>x; 

s = s + x; 

} 

std::cout<<"Sizin daxil etdiyiniz ededlerin cemi = "<<s; 

} 

 

do while operatoru while operatoruna analojidir, sintaksis aşağıdakı kimidir:  

do{ 

Proqram Kodu; 

} while ( Dцvrьn Başa Зatma Şərti ); 

F rq ondadır ki, while operatorunda vvlc ş rt yoxlanırdı ə ə ə ə sonra Proqram 

Kodu icra olunurdu, do while operatorunda isə əvvəlcə Proqram Kodu icra 

olunur sonra şərt yoxlanılır. 

Calışma 9. Aşağıdakı işi yerinə yetirən proqram tərtib edin. İstifadəзi 

klaviaturadan mьxtəlif ədədlər daxil edir. Proqram həmin ədədləri qəbul 

etməlidir. İstifadəзinin daxil etdyi ədəd 5 -ə bцlьndьkdə proqram bu barədə 

məlumat зap etməlidir. 

Həlli . Burada proqram sonsuz olaraq istifadəзidən ədədlər qəbul edir. Əgər 

həmin ədədlərdən hansısa biri 5 -ə bцlьnьrsə onda dцvr dayanır və ekranda 

məlumat зap edir. İstifadəзinin daxil etdiyi ədədin 5-ə bцlьnməsini yoxlamaq 

üçün qalıq operatorundan istifadə edəcəyik. 

Proqram kodu aşağıdakı kimi olacaq: 

#include <iostream> 

int main(){ 



int x; 

do{ 

std::cin>>x; 

}while ( x%5 != 0 ); 

std::cout<<"Sizin daxil etdiyiniz eded 5-e bolunur \n"; 

} 

 

 

1. Continue  operatoru, return operatoru 

break və continue operatoru 

 

Bildiyimiz kimi break operatoru  switch strukturundan çıxışı təmin edir. Bundan 

əlavə dövri strukturların daxilində də break operatorundan istifadə edilir. Bu 

operator icra olunduqda dövr dərhal başa çatır, yəni break operatorundan istifadə 

etməklə müəyyən şərt daxilində dövrü sonlandırmaq mümkündür. 

Misal 1. 

#include<iostream.h> 

 // #include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{ 

 for(int i=1;i<=10;i++) 

 { 

 if(i==5) 

 break; 

 cout<<i<<"  "; 

// printf("%d  ",i); 

 } 

 getch(); 

 return 0; 

} 



 

Alınmış nəticə: 

 

 

continue – dövrün cari  iterasiyasını qurtarmaq və dövrün növbəti iterasiyasına 

keçid üçün təyin olunub. Daha dəqiq desək, continue operatoru yerinə yetirildikdə 

dövr daxilində continue-dən sonra gələn əməliyyatlar icra olunmadan dövr yeni 

tsiklə keçir. continue-nin vasitəsilə dövrün daxilində istənilən nöqtədə dövrü 

saxlamaq və idarəni for və ya while operatorlarındakı dövrün davam etmə şərtinin 

yoxlanmasına vermək olar. Beləliklə də hesabatı dövrün növbəti qiymətləri üçün 

aparmaq olar. 

Misal 2. 

#include<iostream.h>   // #include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{ 

 for(int i=1;i<=10;i++) 

 { 

 if(i==5) 

 continue; 

 cout<<i<<"  "; 

 // printf("%d  ",i); 

 } 

 getch(); 

 return 0; 

} 

 



Alınmış nəticə: 

 

 

Misal 3. [0,100] aralığında cüt ədədlərin kvadratlarını ekrana verməli. 

#include<iostream.h>  // include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

main() 

{  

int n; 

for(n=0; n<=100; n++){ 

if (n%2) continue; 

cout<<n*n<<"\t"; 

//printf("%d", n*n); 

} 

getch(); 

return 0; 

} 

 Burada n tək olduqda n%2=1 olur və if operatorundakı continue operatorunun 

köməyi ilə dövr parametrinin yoxlanılmasına ötürülür. Yəni çıxış funksiyası icra 

edilmir. 

 

Alınmış nəticə:  

 

 



 

 
куегкт щзукфещкг 

Ишдшкшл лш, Ыш зкщйкфьдфк фвцецт агтлышнфдфк фквэсэддэхэтвфт ецжлшд щдгтгк. Рцк ишк 
агтлышнф шыц куегкт (цыфы зкщйкфьф йфнэвэж) щзукфещ-кг шдц йгкефкф ишдцк. Нфяэдэжэ  
          куегкт [(<шафвц>)] ;     лшьшвшк.  
Bu operator idarцni цыфы зкщйкфьвф агтлышнф юфхкэдфт тблец-вцт ыщткфлэ 
щзукфещкф йфнефкэк. Цпцк щзукфещкгт нфяэдэжэтвф<шафвц> мукшдцкыц <шафвц>- тшт 

йшньцеш сфхкэдфт агтлышнфтэт йшньцеш лшьш цыфы зкщйкфьф йфнефкэдэк. Цпцк 
агтлышнф куегкт щзукфещкг шдц йгкефкьфяыф швфкц фмещьфешл щдфкфй цыфы 
зкщйкфьф йфнефкэдэк мц йфнефкэдфт йшньце йункш ьъцннцт щдгк. Иудцдшлдц иг 
щзукфещк шдц агтышнфвфт шлш сък луюшв ецжлшд увшдшк: тцешсцтш йфнефкьфйдфмц нф 
тцешсцтш йфнефкьфвфт. 
 

Proqramların layihələndirilməsi 

Məsələnin qoyuluşu 

Proqramların layihələndirməsinin ən vacib mərhələlərindən biri məsələnin 

qoyuluşudur. Əwəlcə proqram təbii dildə ifadə edilir. Əgər iri layihə yerinə 

yetirilirsə, onda proqrama aid bütün tələblər yazılı müqavilədə öz əksini tapmalıdır. 

Qoyuluşu yaxşı və pis olan məsələləri fərqləndirmək olar. Yaxşı qoyulmuş 

məsələlərdə ilkin verilənlər aydın görünür, verilənlər arasında olan bütün əlaqələr 

təyin olunub. Bu da birmənalı nəticəyə gətirib çıxardır. 

Əgər birmənalı həll üçün ilkin venlənlərin sayı kifayət deyilsə, yəni ilkin veriiənlər və 

nəticə arasında əlaqələr tam aydın göstərilməyibsə, onda məsələnin qoyuluşu o qədər 

yaxşı olmur. 

Məsələn, "Uşaq məktəbə getməlidir. Məktəbə çatmaq üçün ona nə qədər vaxt 

lazım olacaqdır?" məsələsi yaxşı qoyulmamış məsələlərdən biridir. Bu məsələnin 

həlli üçün kifayət qədər məlumat verilməyib. Amma, əgər bu məsələnin qoyuluşunda 

məktəbə qədər məsafə və şagirdin sürəti göstərilsə idi, onda onu asanlıqla həll etmək 

olardı. 

Verilənlər modelinin yaradılması 

Praktiki proqramlaşdırmada əsas problemlərdən biri - məsələnin formal modelinin 

(riyazi və məntiq dillərində), verilənlərin lazımı strukturun (dəyişənlər, massivlər, 

strukturiar) və əlaqələrin qurulmasıdır. Proqramlarda ən ciddi səhvlər verilənlər 

modelinin düzgün qurulmaması ilə bağlıdır. 

Alqoritmin hazırlanması 

Bu mərhələdə alqoritmi seçmək və ya yenidən hazırlamaq lazımdır. 

Məsələnin həllinə gətirib çıxaran müəyyən edilmiş sonlu əməliyyatlar ardıcıllığı 

alqoritm adlanır. 

Alqoritm qabaqcadan seçilmiş verilənlər modelini nəzərə almalıdır. Bəzən əwəlki 

mərhələyə qayıtmaq lazım gəlir, çünki seçilmiş alqoritmi istifadə etmək üçün başqa 

cür verilənləri istifadə edilməlidir. Məsələn, massiviərin əvəzinə strukturiardan 

istifadə daha 

Proqramın hazırianması 

Tapşırığı başa düşmək üçün o. kompüterə yaxın olan dillərdən birində tərtib 

olmalıdır. yəni alqoritm əsasında proqram yazılmalıdır.  



Proqramlaşdırma dilində yazılmış aİqoritm proqram adlanır. Ço* vaxt kompüterə 

yazılmış əmrlərin (jnsteulçgyajann] yığırr.ına da proqram deyılır.   

Proqramı yazarkən proqramİaşdırma dilini seçmək vscibdir. Peşəksr. yəni yüksək 

səviyyəli proqrsmlsn. adətən. C və ya C++ dilində tərtb edirlər. 

Proqramın düzənnəməsi 

| Proqramda səhvlərin axtarışı və düzəldilməsi düzənnəmə (ing. debugging) adLanır. 

Proqrsmlsnn düzənnəməsl üçün debugger adLarlan xüsusl proqrsmlsrdsn istifsdə 

edilir. Debuggerin köməyi ilə aşağıdakıİarı yerinə yetirmək oLar 

• proqrsmı addım-addım (hər əmrdən sonrs daysnaraq) yerinə yetirmək: 

• proqramda kəsilmə nöqtələrini qoymsq: 

• yaddaşa yszılmış dəyişənləri və prosessor registrlərini müşshidə etmək və 

qiymətlərini dəyişmək: 

• düzənnəmə Zamanı profiler adİanan proqramdan ds istifsdə etmək oİar. Bu 

proqrsm Vasitəsi ilə proqram hissələrinin neçə Vaxta yerinə yetirilməsini təyin 

etmək və ləng işləyən hissələri optimaİİaşdınriaq olsr. 

Sənədlərin hazırianması 

Proqramls bağlı sənədlər düzgün tərtib olunmalıdır. Adətən. istifadəçi üçün təlimat 

(fser manuaf). bəzən proqrsmçılsr üçün təlimst (P/ogrammer's manual). aİqoritmin və 

proqram xüsusiyyətlərinin ətraflı təsviri haZirİanır. Bu sənədlər istifsdəçiyə aydın və 

Sadə dildə təqdim olunmslıdır. 

Proqramın sınaqdan keçirilməsi 

Xüsusi hazırlanmış insanİar (tester) tərəfindən proqrsmın yoxİanılmaSi onun 

sınaqdan keçirilməsi adİanır. 

Sınağın məqsədi hazırİanma zsmsnı proqramda aşkar olunmsysn səhvləri üzə 

çıxsrtmsqdır. Peşəkar proqrsmLsrın sınsğı iki mərhələdən ibsrətolur 

• alfa-testing - istehsalçı firmanın əməkdaşlsrı tərəfındən həyata keçirilən sınsq: 

• beta-testing - digər firmalsr və təşkiİatlarda proqramın ilkin versiyssının sınağı; 

çox vaxt proqramın beta-versiyaİarı İntemet Vasitəsi ilə sərbəst ysyımlsnır. 

Şərti olsrsq, proqrsmı o Vaxt düz hessb etmək olsr ki. nə vsxt seçilmiş ilkin test 

verilənlər üçün onun yerinə yetirilməsi düz nəticəyə gətirib çıxsrdır. 

Proqrsmın sınsğı üçün nəticələri qabaqcadan məlum olan etaİon misaİları 

hszııismsq lazımdır. 

Müşayiət etmə 

Sifarişçiyə təhvil veriləndən sonra proqramda səhvlərin düzəldilməsi və istifadəçilər 

üçün məsləhətlərin verilməsi proqramın müşayiət etməsi adİanır.  

"Aşağıdan ynxanya doğru" proqranılaşdırma 

Qabaqİar bu yanaşmadan tez-tez istifadə edilirdi. Proqramın hazırlanmssı ən sadə 

prosedura və funksiyaİardan baŞİayır. Aşsğı səviyyəli (sadə) proseduraİan yazaraq. 

onlardan daha iri və mürəkkəb proseduraİarı və funksiyslsrı qururuq və s. (kiçik 

kublsrdsn evin tikintisinə oxşsyır). Son məqsəd - kiçik kublsrdsn bütün proqramın 

tam yığılmasıdır. Üstunlüklər: 

• proqramı "sıfırdan" hazirlamaq asandır. 

• "Sadədən-mürəkkəbə" üsulundan istifsdə edərək dsha effektiv proseduraİarı 

yazmaq oİar. 

Çatışmayan cəhətlər: 

• Sadə proseduraİann hszııisnmssı Zamsnı onlsn bir növ məsələnin qoyuluşu ilə 

bağlsmsq Iszımdır. 



• elə o)a bilər ki. soruncu mərhə<ədə hər hsnsı kubİar (proseduraİar) çstışmasın: 

• proqram çox dolaşıq olur. 

 

 

 

 

Massivlərin elanı, birölçülü massivlərinə müraciət, cərgə ilə ünvan dəyişənləri 

arasında əlaqə, cərgələrin funksiyaya parametr kimi ötürülməsi. 

 

Eyni ada malik nizamlanmış kəmiyyətlər yığımı massiv adlanır. Daha dəqiq 

desək, massivlər elementlərinin sayına və strukturuna görə  nizamlanmış  və 

nömrələnmiş bircinsli  verilənlər yığımıdır.  

İndekslərin sayı massivin  ölçüsünü göstərir. Massivlər bir ölçülü (vektorlar), iki 

ölçülü (matrislər) və  çox ölçülü olurlar. 

Bir ölçülü massiv vektor, iki ölçülü massiv isə  matris adlanır. Massivin 

elementləri massiv də ola bilər. Bu zaman massivə çox ölçülü  massiv deyilir. 

Bir ölçülü massiv - eyni  bir addan istifadə edən bir neçə eyni tipli dəyişəndən 

ibarət  olur və hər bir dəyişənə müraciət onun  indeksi ilə, yəni sıra nömrəsi ilə həyata 

keçirilir. 

Cədvəldə yerləşən məlumatların emalı üçün bütün müasir proqramlaşdırma 

dillərində iki ölçülü massivlərdən istifadə edilir. İki ölçülü massiv sətr və stunlardan 

ibarət olur. Hər element iki indekslə, yerləşdiyi sətir və sütunun sıra nömrəsi ilə təyin 

olunur. 

 

Massivin elanı 

 

Massivə  ad verərkən identifikatordan istifadə olunur. Massivə daxil olan 

elementlərin tipi massivin tipini müəyyən edir. Massivlər müxtəlif tipli ola bilərlər.   

Massivdən istifadə etmək üçün onu elan etmək, yəni ona yaddaşda yer ayırmaq 

lazımdır. 

           Bir ölçülü massivlər aşağıdakı formada  elan olunur: 

Elementlərin_tipi massivin_adı[elementlərin_sayı]; 

Məsələn, 12 elementdən ibarət tam tipli  bir ölçülü ədədi massivi aşağıdakı 

şəkildə elan etmək olar: 

int a[12]; 

İki ölçülü massivlər aşağıdakı formada  elan olunur: 

Elementləriin_ tipi massivin_adı [ölçü1] [ölçü2]; 

Burada ölçü1 – sətirlərin sayı,  ölçü2 – sütunların sayıdır. 

3 sətr və 4 sütundan ibarət həqiqi tipli iki ölçülü ədədi massiv isə aşağıdakı 

şəkildə elan olunur: 

    float b[3] [4]; 

Proqramların universiallığını artırmaq üçün massivin ölçüsünü  konstant vasitəsi 

ilə təyin etmək məqsədə uyğundur. Bu halda proqramı başqa ölçülü massiv üçün 

yazmaqdan ötrü yalnız konstantın qiymətini dəyişmək kifayət edir. Məsələn, 

const int n=3, m=4, k=12;  

int a[k]; 



float b[n][m]; 

Qeyd edək ki, massivlərin elementlərinin sayı indeksin təyin olunduğu intervalı 

aşmamalıdır. Əks halda , proqram yerinə yetirilərkən səhv aşkar olunaçaq. 

Bir ölçülü massivin elementləri yaddaşda ardıcıl olaraq yerləşir. İki ölçülü 

massivin elementləri isə yaddaşda sətir-sətir, yəni sağ indeksin artmasına uyğun 

olaraq ardıcıl yerləşirlər.  

Massivin elanında elementlərə başlanğıc qiymət də vermək mümkündür. 

Məsələn, tam tipli bir ölçülü a[12] ədədi massivinin elementlərinə aşkar şəkildə 

başlanğıc qiymətləri vermək üçün aşağıdakı yazılışdan istifadə olunur:   

int a[12]={32, 14, 28, 96, 87, 14, 63, 48, 12, 11, 10, 19}; 

Əgər elandakı qiymətlərin sayı massivin elementlərinin sayından az olarsa, 

qalan elementlərə avtomatik olaraq sıfır  başlanğıc  qiyməti verilir. Deməli,   

    int a[12]={0}; 

elanında  a  massivinin bütün elementlərinin ilkin qiyməti sıfır olacaq. 

 Həqiqi tipli iki ölçülü b[3][4]  ədədi massivinin elementlərinə aşkar şəkildə 

başlanğıc  qiymətləri vermək üçün aşağıdakı yazılışlardan biri istifadə oluna bilər.   

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

float b[3][4]={{1,2,3,4}, {5,6,7,8},{9}}; 

float b[3][4]={1,2,3,4, 5,6,7,8,9}; 

Massivin elementlərinə müraciət olunarkən massivin adı və elementin  

indeksindən istifadə edilir. Bunun üçün massivin adını və kvadrat mötərizənin 

içərisində indeksi göstərmək lazımdır.  İndekc istənilən tam ədəd və ya  tam qiymət 

alan ifadə ola bilər.  

C/C++ dilində massivlərin indeksləşdirilməsi sıfırdan başlanır. Məsələn, a 

vektorunun birinci elementinə müraciət etmək üçün a[0], ikinci elementinə müraciət 

etmək üçün  a[1], on ikinci elementinə müraciət etmək üçün isə a[11]  yazılışından 

istifadə edilir. b[0][2] yazılışı isə b matrisinin birinci sətirlə üçüncü sütununun 

kəsişməsində yerləşən elementə müraciəti təmin edir. 

 

Massivlərin daxil və xaric edilməsi 

 

Massiv elan olunduqdan sonra massivin elementləri təyin edilməlidir, yəni 

massivin hər bir elementinə onun baza tipinə uyğun bir qiymət və ya ifadə 

mənimsədilməlidir. 

Massivin daxil və ya xaric edilməsi üçün dövr operatorundan istifadə olunur.   

Massivi yaddaşa daxil etmək üçün onun hər bir elementi cin obyekti və ya scanf 

funksiyası vasitəsilə oxunmalıdir. Sadə proqramlarda massivi klaviaturadan daxil 

edirlər. Burada elementlərin sayı az olur. Massivi ekrana çıxarmaq üçün isə cout 

obyekti və ya printf funksiyasından istifadə olunur.   

Bir-neçə nümunəni nəzərdən keçirək:  

a) bir ölçülü massivin daxil edilməsi 

float a[10]; 

int i; 

for (i=0; i<10; i++) 

cin>>a[i];  

// scanf(“%f”, a[i]); 

b) iki ölçülü massivin daxil edilməsi (sətirlər üzrə) 



float b[3][4]; 

int i, j; 

           for (i=0; i<3; i++)  

 for (j=0; j<4; j++)  

  cin>>b[i][j]; 

 // scanf (“%f”, b[i][j]); 

c) bir ölçülü massivin xaric  edilməsi 

  float a[10]; 

  int i; 

  for (i=0; i<10; i++) 

   printf(“%8.2 f ”, a[i]); 

d) iki ölçülü massivin xaric edilməsi (sətirlər üzrə) 

   int b[3][4]; 

   int i, j; 

   for (i=0;i<3;i++){ 

   for (j=0;j<4;j++) 

   printf (“%10d”, b[i][j]); 

   printf(“\n”);} 

 

 

 

Dinamik və Adi dəyişənlər 
Gələcəyin güclü proqramcıları ilə tələbələrin ayrıldığı yerə catdıq. 
Proqramda istifadə olunan dəyişənlər yaddaşda yer ayrılmasına görə iki cür olur, adi və 

dinamik . Bizim indiyə qədər istifadə etdiyimiz dəyişənlər hamısı adi dəyişənlərdir. Aşağıda 
onların müqaisəsi verilir. 

Adi dəyişənlər : 
ancaq proqramın əvvəlində onlara yer ayrılır,proqramın icrası boyu onlara ayrılan yer olduğu 

kimi qalır və bu yer dəyişəndən geri alınıb hansısa başqa məqsəd ücün istifadə oluna 
bilməz, proqramın icrası boyu yaddaşda eyni bir ünvana istinad edirlər, bu dəyişənlərin 

istinad etdiyi ünvanı dəyişdirmək olmaz. 
Dinamik dəyişənlər : 

Dinamik dəyişənləri proqramın icrasının istənilən anında yaratmaq olar,onlara ayrılmış 
yaddaş proqramın icrasının istənilən anında geri alıb həmin yeri istənilən digər məqsəd ücün 

istifadə etmək olar,dinamik dəyişənlərin yaddaşda istinad etdikləri ünvanı istənilən digər 
ünvana dəyişdirmək olar, hətta digər proqramın və ya nüvənin yaddaş sahəsinə.Ancaq buna 

etmək istədiyimiz ilk cəhddə nüvə proqramımızı təmamilə söndürər(başqa proqramların 
məlumatlarına icazəsiz müraciət etmək olmaz). 
Ünvan dəyişənlərinin özəlliyi odur ki, onlar özlərində məlumat olaraq bizim ücün əhəmmiyətli 

olan məlumatın ünvanın saxlayırlar. Əgər biz bu ünvanı dəyişsək onda onlar ayrı məlumata 
istinad edəcəklər. Bu C/C++ dillərinə xarakterik olan, proqramcıya yaddaşla istədiyi kimi 

manipulyasiya etmə imkanı yaradan güclü vasitələrdən biridir. 
Proqramda hər hansı tipdən ünvan dəyişəni elan etmək ücün aşağıdakı sintaksisdən istifadə 

olunur: 
tip *dəyişən; 

Tam tipli hər-hansı ünvan dəyişəni elan edək: 
int *x; 

Göründüyü kimi bunun adi dəyişən elan etmək qaydasından ( int x; ) fərqi ancaq dəyişən 

adının əvvəlində * - ulduz simvolunun olmasıdır. 
Bu zaman yaddaşın vəziyyəti belədir(şəkil 5): 



 

ti: 
 
İndi mən x ünvan dəyişənini istənilən yaddaş ünvanına və ya istənilən dəyişənin yaddaş 

sahəsinə mənimsədə bilərəm və ya yaddaşda dinamik şəkildə əlavə yer ayıra və həmin 
yerə mənimsədə bilərəm. 

Misal ücün gəlin adi int tipli y dəyişəni elan edək( int y; ) və onun yaddaş sahəsinə 5 qiyməti 
yazaq( y = 5; ). 
Yaddaşın vəziyyəti: 

 
İndi mən x -i y -in yaddaş sahəsinə mənimsədə bilərəm. 
Bunun ücün & ünvan operatorundan istifadə edəcəm. 
& opratoru istənilən dəyişənin və funksiyanın ünvanını almaq ücün istifadə olunur. 
x -i y -in ünvanına məminsətmək ücün sadəcə olaraq yazırıq: 
x = &y ; 

Yaddaşın vəziyyəti: 

 
Əgər bizə ünvan dəyişəninin istinad etdiyi ünvana müraciət etmək lazımdırsa onda sadəcə 
ünvan dəyişəninin adından istifadə edirik. Əgər biz həmin ünvanda yerləşən məlumata 
müraciət etmək istəyiriksə bu zaman dəyişənin əvvəlinə elanda oluğu kimi * simvolu 
artırırıq. 
Gəlin bu dediklərimizi proqram nümunəsində test edək. 
//prg_4_1.cpp 
#include<iostream> 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ int * 

x; // tam tipli unvan deyisheni 

int y; 

y=5; 

x=&y; // & unvan operatorudur 
// y -in qiymetini cap edek 



std::cout<<"y-in qiymeti = "<<y; 

// x-in qiymetini cap edek (aha y-in unvani) 

std::cout<<"\n x-in qiymeti (y-in unvani) "<<x; 

// x unvanında yerləşən məlumatı cap edək 

std::cout<<"\n x-in istinad etdiyi melumat "<<*x; 

// x-in istinad etdiyi məlumatı deyishek 
*x=67; 

// y -in qiymetini cap edek 
std::cout<<"y-in yeni qiymeti = "<<y; 

return 0; 

} 

 

 

 
Simvol və sətirlərin sintaksisi 

 
Hərflər, durğu işarələri və idarəedici simvollar C/C++ dilində simvollar adlanır. Simvollar adətən bir-birinin 

ardınca yazılır və sözlər, cümlələr və s. əmələ gətirirlər. 

Bir simvol səkkiz bitlə kodlaşdırılır və o, char dəyişənində saxlanıla bilər. Bildiyimiz kimi, char tipi işarələr 
çoxluğundan ibarətdir. Bu çoxluq 256 işarədən ibarət olub ASCII işarələrindən təşkil olunmuşdur. Simvollar 

təkqat dırnaq işarəsi daxilində yazılır və aşağıdakı kimi təsvir olunur: 

unsigned char x; 

x='a' ; 

Proqramın bu fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra x dəyişənində latın əlifbasının kiçik a hərfi 
kodlaşdırılan ədəd yerləşəcək.  

Bəzi simvollar görünməyəndirlər, onların yazısı üçün dırnaq işarəsi daxilində hərflər ardıcıllığı istifadə olunur. 
Məsələn,   '\n' – sətrin keçidi, '\r'  – karetkanın qaytarılması. 

C/C++ dilində xüsusi sətir tip verilənlər yoxdur və sətirlər üçün simvol (char) tipli massivlər istifadə olunur. 

Sətir – ikiqat dırnaq işarəsi daxilinə alınmış simvollar ardıcıllığıdır.  

Sətirlərlə işləyən zaman diqqət verilməsi lazım gələn məsələlərdən biri də sətirin sonu məsələsidir. Sətirlərin 

sonunu bildirmək üçün sıfır kodlu simvoldan istifadə olunur. Sıfır kodlu simvolun təsviri yoxdur. Proqramda 

onu '\0' kimi yazırlar. Sətir funksiyaları bu simvola rast gəldikdə sətrin yerdə qalan hissəsini inkar edirlər. 

 

1.4 Sətirlərin elanı və başlanğıc qiymətlərin verilməsi 

 

Sətirlər üçün simvol tipli massivlərdən istifadə olunduğuna görə sətirlər massiv kimi elan olunur. 

Məsələn, 

char s[20]; //20 simvoldan ibarət sətir; 

char d[ ];//simvollarının sayı məlum olmayan sətir; Lakin massivlərdən fərqli olaraq sətir null '\0' simvolu 

ilə bitməlidir. Bu səbəbdən əgər simvollar massivi sətir kimi istifadə olunacaqsa, onun elanı üçün 1 bayt 
artıq yer verilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, massivlər ölçüsu olmadan elan oluna bilər. Sətri massivə 

salmaq üçün 

char  a[6]= "Hello"; 



yazmaq kifayətdir. Bu sətrə rast gəldikdə kompilyator özü altı simvoldan ibarət massiv - beş hərf və 
yekunlaşdırıcı null '\0' simvolu yaradır. 

Əgər proqramın icrası zamanı sətir dəyişməyəcəksə, onda onu sabit kimi elan etmək olar: 

const char a[]="Hello"; 

Sətirlərə qiyməti üç üsulla vermək mümkündür: 

inisializasiya //elan vaxtı 

mənsubetmə // icra vaxtı 
daxiletmə  

1-ci və 3-cü üsulda '\0' simvolu avtomatik əlavə  olunur, 2-ci üsulda proqramçının özü onu təmin 
etməlidir. 

Nümunə: 

char x1[6]; 

x1[0]='H';x1[1]= 'E';x1[2]= 'L';x1[3]= 'L'; 

x1[5]= 'O';x1[5]= '\0';  

char m[3][25]={ "Misal","Kamil","685"}; 

char *n[]={"one","two","three","four","five"}; 

// char  **n; 

Burada n[1] elementinə "two" sətri, n[1][2] elementinə isə 'o' simvolu uyğundur. 

 

Standart daxiletmə və xaricetmə 

 

C dilində sətrlərin daxil və xaric edilməsi üçün scanf və printf funksiyalarında xüsusi  “%s” formatından 

istifadə olunur: 

#include<stdio.h> 

#include<conio.h> 

main(){ 

char name[20]; 

printf("What is your name?"); 

scanf("%s", name); 

printf("Hello, %s",name); 

getch(); 

return 0;} 

scanf funksiyasının bir çatışmayan cəhəti var: birinci boşluğa rast gələndə daxiletmə dayanır. Əgər sətrin 
bütövlükdə daxil edilməsi tələb edilirsə, scanf funksiyası əvəzinə gets funksiyasından istifadə edilməlidir: 

gets(s); 

Sətrin ekrana çıxarılması üçün printf-dən əlavə puts funksiyasından istifadə etmək olar. Bu funksiya sətri 
ekrana çıxardıqdan sonra kursoru növbəti sətrin əvvəlinə gətirir. 



Aşağıdakı  

gets, puts funksiyaları ilə işləmək üçün proqrama stdio.h başlıq faylını daxil etmək lazımdır. 

 

 
Funksiya nədir 

 

Bir çox  məsələlərin həllində eyni tipli, amma müxtəlıf verilənlərlə icra olunan 

hissələrə tez-tez rast gəlmək olur. Təkrarlanmanı aradan qaldırmaq, proqramı daha 

aydın və sadə etmək üçün bütün proqramlaşdırma dillərində belə hissələri ayrı və 

müstəqil alt proqramlara  çevirən vasitələr mövcuddur. Belə xüsusi proqramlar iki cür 

olur:  prosedura və funksiya. Başqa dillərdən fərqli olaraq C/C++ dilində ancaq 

funksiyalardan istifadə olunur. Funksiya – hər hansı məsələni yerinə yetirən operator-

lar küllisidir.  İndiyə  qədər bizim proqramlarda yalnız bir funksiyadan istifadə 

olunurdu  (main). 

Funksiyalar proqramın hər hansı bir hissəsinə ad verməklə bu hissəyə proqramın 

istənilən yerindən, digər funksiyalardan və eləcə də digər proqramlardan müraciət 

etməyə imkan verir. Bu hissəyə funksiyanın mətni, bu hissəyə verilən ada isə 

funksiyanın adı deyilir.  

Proqramda birdən cox funksiyanın olması məcburi deyil. Lakin mürəkkəb 

proqramların yaradılmasında funksiyasız, demək olar ki, keçinmək olmaz. Belə 

yanaşmanın bir neçə üstün cəhəti var: 

 proqramlar hissə-hissə yazıla bilir; 

 hazır hissələr başğa proqramlarda istifadə oluna bilir; 

 proqramın ümumi yaddaşı azalır; 

 proqram daha aydın və strukturlaşmış olur; 

Hər bir funksiya ilə işləmək üçün onu elan etmək, təyin etmək və ona müraciət 

etmək lazımdır. 

 

Funksiyanın elanı 

 

Funksiyaları əsas proqramdan əvvəl elan etmək lazımdır. C/C++ dilində 

funksiya aşağıdakı kimi elan olunur: 

nəticənin_tipi funksiyanın_adı (tip1 arqument1,tip2 arqument2, ...); 

Burada nəticənin_tipi funksiyanın qaytaracağı nəticənin tipini göstərir. Əgər 

funksiya heç bir nəticə qaytarmırsa, onda nəticənin_tipi olaraq void yazılır. 

funksiyanın_adı operator adları ilə üst-üstə düşməməlidir. Funksiyalara ad 

verərkən identifikatorlardan istifadə olunur. 

 Funksiyanın adından sonra mötərizə daxilində funksiyanın qəbul edəcəyi 

arqumentlərin siyahısı verilir. Arqumentlər bir-birindən vergüllə ayrılır. Əgər funksiya 

heç bir parametr qəbul etmirsə, mötərizə daxilində void yazılır. 

Funksiyanın elanında arqumentlərə verilən adlar heç bir əhəmiyyət daşımır və 

onlar buraxıla bilər. Burada əsasən arqumentlərin tipi önəmlidir. 

Məsələn:  

int perimetr(int a, int b); 



burada int tipli nəticə qaytaran və int tipli iki arqument qəbul edən perimetr funksiyası 

elan olunub. Biz bunu aşağıdakı kimi də yaza bilərik: 

int perimetr(int , int ); 

burada arqumentlərin adları göstərilməmişdir. 

Funksiyanı elan etməklə, daha dəqiq desək, funksiyanın prototipini yaratmaqla 

biz kompilyatora funksiya (ad, tip, arqumentlər) barəsində məlumat vermiş oluruq. 

Prototip bütün funksiyaların təyinindən yüksəkdə dayandığına görə kompilyator kodu 

yuxarıdan aşağıya keçərkən hər bir funksiyanın qarşısında dəqiq prototip görür. 

 

 

Funksiyanın təyin olunması 

Funksiyalar adətən əsas proqramdan sonra təyin edilir. Funksiyanı təyin 

etməklə, yəni funksiyanın mətn kodunu tərtib etməklə biz onun görəcəyi işi 

proqramlaşdırmış oluruq. Bunun üçün aşağıdakı qaydadan istifadə olunur:    

nəticənin_tipi funksiyanın_adı (tip1 arqument1,tip2 arqument2, ...){ 

proqramın kodu 

return nəticə; 

} 

Funksiyanın başlığı nəticənin tipindən, funksiyanın adından və parametrlər 

siyahısından ibarət olur. Funksiyanın başlığında yazılmış parametrlər formal 

parametrlər adlanır. Bu o deməkdir ki, onlara yalnız funksiya daxilində müraciət etmək 

olar. 

 Qeyd edək ki, funksiyanın başlığı prototipə oxşayır, əsas fərq ondadır ki, 

prototip operatordur və ondan sonra həmişə nöqtə vergül yazılır. 

 Funksiyanın başlığından sonra { mötərizəsi ilə funksiyanın gövdəsi başlayır və 

bağlayıcı } mötərizəsi ilə qurtarır. Qeyd edək ki, funksiyanın gövdəsində başqa 

mötərizələr də iştirak edə bilər. Funksiyanın gövdəsində funksiyanın proqram kodu 

yerləşdirilir. Burada hətta digər funksiyalara müraciət də oluna bilər. Əgər funksiya 

void tipdəndirsə, yəni heç bir qiymət qaytarmırsa, təbii ki, funksiyanın gövdəsində 

return operatoru iştirak etmir.  

Funksiyanın gövdəsi və başlığı birlikdə funksiyanın təyini adlanır. 

Yuxarıda elan etdiyimiz perimetr funksiyasının proqram kodunu nəzərdən 

keçirək. 

int perimetr (int a, int b) 

{ 

int p; 

p=2*(a+b); 

return p; 

} 

Burada funksiyanın daxilində int tipli p dəyişəni elan olunub. Daha sonra p dəyişəninə 

funksiyanın arqumentlərinin (a və b) cəminin iki misli mənimsədilib və alınmış qiymət 

nəticə olaraq qaytarılıb. 
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