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অ্ধ্যায় ১
স্করাগ্রাম্পমং এর পতে
এই িই এিং এই ক্লাতসর েক্ষয হতে আপনাতক একজন কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীর মত া ম্পিন্তা করত স্কে্াতনা। কম্পিউটার
ম্পিজ্ঞানীতের ম্পিন্তা করার পদ্ধম্প আমার ্ুি পেতের, কারণ ারা ম্পণ , রতকৌেে এিং রাকৃম্প ক ম্পিজ্ঞাতনর
সিতিতয় োতো ম্পফিারর্গম্পে একম্পত্র কতর। ম্পণ ম্পিেতের মত া কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরাও াতের ধ্ারণা (ম্পিতেষ কতর
ণনা) িযা্যা করত রিম্পে োষা িযিহার কতর। রতকৌেেীতের মত া ারা ম্পজম্পনস ম্পডজাইন কতর , ম্পিম্পেন্ন অ্ংে
ম্পসতেতম একম্পত্র কতর এিং ম্পিকল্পর্গতোর মতধ্য স্কসরাটা ম্পনধ্মারণ কতর। ম্পিজ্ঞানীতের মত া ারা হাইতপাম্পেম্পসস এিং
পরীক্ষােব্ধ অ্নুমান স্কেতক জম্পটে ম্পসতেতমর আিরণ প মতিক্ষণ কতর।
একজন কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীর সিতিতয় িড় র্গরুত্বপূণম েক্ষ া হতো সমস্যা-সমাধ্ান। এম্পট ম্পেতয় আম্পম িুঝাত স্কিতয়ম্পে,
সমস্যা ফমুমতেট করত পারা, সমাধ্ান সিতকম সৃজনেীেোতি ম্পিন্তা করত পারা এিং পম্পরষ্কারোতি ও সম্পিকোতি
সমাধ্ান রকাে করত পারা। াই িুঝা াতে স্ক , স্করাগ্রাম্পমং স্কে্ার রম্পক্রয়ার মাধ্যতম সমস্যা-সমাধ্ান এর েক্ষ া
িিমা করার একম্পট িমৎকার সম্ভািনা ত ম্পর হয়। এ জন্যই এই অ্ধ্যাতয়র নাম স্কেয়া হতয়তে "তরাগ্রাম্পমং এর পতে”।
এক ধ্াতপ আপম্পন স্করাগ্রাম্পমং করত ম্পে্তিন,
া একম্পট েরকারী েক্ষ া। আতরক ধ্াতপ আপম্পন স্করাগ্রাম্পমং িযিহার
কতর স্ককাতনা সমস্যার সমাধ্ান করত পারতিন। আমরা ত াই সামতনর ম্পেতক আ াতিা, স্কেষ িযাপারটা ত াই
পম্পরষ্কার হতি।

১.১ স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জ ম্পক?
আপম্পন স্ক স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জম্পট ম্পে্ত
াতেন া হতো C,
া ১৯৭০ সাতের রেম ম্পেতক স্কিে েযািতরটম্পরজ এ
স্কডম্পনস এম ম্পরম্পি এম্পট স্কডতেেপ কতরন। C হতে একম্পট হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ এর একম্পট উোহরণ; অ্ন্যান্য হাইস্কেতেে েযাঙ্গুতয়জ ম্পহতসতি আপম্পন হয় Pasc al , C++ এিং Java এর নাম শুতন োকতিন।
“ হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ” এর নাম স্কেতক আপম্পন হয় অ্নুমান কতর ম্পনতয়তেন স্ক , স্কো-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ নাতমরও
ম্পকেু আতে,
াতক মাতঝ মাতঝ স্কমম্পেন েযাঙ্গুতয়জ িা অ্যাতসম্বম্পে েযাঙ্গুতয়জও িতে। আসে কো হতে, কম্পিউটার
শুধ্ুমাত্র স্কো-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ এ স্কে্া স্করাগ্রাম এতিম্পকউট করত পাতর। এজন্যই হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ এ স্কে্া
স্করাগ্রামর্গতো রান করার আত রূপান্তর কতর ম্পনত হয়। রূপান্তর করত স্কিে ম্পকেু সময় োত ,
া হাই-তেতেে
েযাঙ্গুতয়জ এর একম্পট ম্পকম্পি অ্সুম্পিধ্া িতট।
ম্পকন্তু সুম্পিধ্াও আতে রিুর। রেম , হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ এ স্করাগ্রাম করা অ্তপক্ষাকৃ সহজ; “ অ্তপক্ষাকৃ
সহজ” িেত আম্পম িুম্পঝতয়ম্পে স্ক , স্করাগ্রাম ম্পে্ত কম সময় োত , এম্পট সংম্পক্ষপ্ত ও সহজতিাধ্য পড়ত , এিং
এম্পট রায়েই সম্পিক হয়। ম্পি ীয় , হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জর্গতো সুিহ িা স্কপাতটমি ে, অ্েমযাৎ ারা স্ক তকাতনা
কম্পিউটাতর সামান্য পম্পরি মন িা স্ককাতনারকম পম্পরি মন োড়াই িেত পাতর। স্কো-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ শুধ্ুমাত্র একই
ধ্রতণর কম্পিউটাতর িতে, অ্ন্য স্ককাতনা ধ্রতণর কম্পিউটাতর িাোতনার জন্য পুনরায় ম্পে্ত হয়।
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এই সুম্পিধ্াম্পটর জন্য, রায় সি স্করাগ্রামই হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ এ স্কে্া হতয়তে। স্কো-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ শুধ্ু ম্পক েু
ম্পিতেষ রতয়াজতন িযিহার করা হয়।
স্করাগ্রাম রূপান্তর করার দুম্পট উপায় আতে; ইন্টারতরম্পটং অ্েিা কিাইম্পেং। ইন্টারতরটার হতে এমন একম্পট স্করাগ্রাম
া হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ পতড় এিং া িো হতয়তে া কতর। কা ম , এম্পট স্করাগ্রামতক োইন-িাই-োইন রূপান্তর
কতর, অ্ন্যোতি িো ায়, োইনর্গতো পতড় এিং স্কসই অ্নু ায়ী ম্পনতেমে পােন কতর।

ইন্টারতরটর

স্কসাসম স্ককাড

. . . এিং
ফোফে
ম্পিতন স্কে্ায়

ইন্টারতরটর
স্কসাসম স্ককাড
পতড়...

কিাইোর হতে এমন একম্পট স্করাগ্রাম া হাই-তেতেে েযাঙ্গুতয়জ পতড় এিং স্ককাতনা কমান্ড এতিম্পকউট হওয়ার
আত ই, পুতরা স্করাগ্রামম্পট একসাতে রূপান্তর কতর। রায়ই আপম্পন আোো কতর স্করাগ্রাম কিাইে কতরন এিং ারপর
কিাইেকৃ স্ককাড এতিম্পকউট করান। এই স্কক্ষতত্র, হাই-তেতেে স্করাগ্রামতক স্কসাসম স্ককাড িো হয়, আর রূপান্তম্পর
স্করাগ্রামতক িো হয় অ্িতজক্ট স্ককাড িা এতিম্পকউতটিে।
উোহরণ ম্পহতসতি িো ায়, মতন করুন আপম্পন C স্ক একম্পট স্করাগ্রাম ম্পেত্তেন। স্করাগ্রাম স্কে্ার জন্য আপম্পন
সাধ্ারণ একম্পট স্কটিট এম্পড টর িযিহার করত পাতরন (একম্পট স্কটিট এম্পডটর হতো সাধ্ারণ একম্পট ওয়াডম রতসসর)।
স্করাগ্রামম্পট স্কে্া স্কেষ হতে া আপম্পন হয় program.c নাতম সংরক্ষণ করতিন, স্ক ্াতন pr ogr am হতে
আপনার ইোমত া একম্পট নাম এিং স্কেষ .c এর মাতন হতে ফাইেম্পটত C এর স্কসাসম স্ককাড আতে।
ারপর, আপনার স্করাগ্রাম্পমং এনোয়রনতমন্ট এর উপর ম্পন েমর কতর আপম্পন হয় স্কটিট এম্পডটর িন্ধ কতর কিাইোর
রান করাতিন। কিাইোর ারপর আপনার স্কসাসম স্ককাড পতড় া রূপান্তর করতি, এিং অ্িতজক্ট স্ককাতডর জন্য
pr ogr am. o অ্েিা এতিম্পকউতটিে এর জন্য program.exe ফাইে ত ম্পর করতি।

আমাতের পরি মী ধ্াপ হতে স্করাগ্রাম রান করাতনা,
ার জন্য এক ধ্রতনর এম্পিম্পকউটর রতয়াজন। এতিম্পক উটতরর
কাজ হতে স্করাগ্রাম স্কোড করা (ম্পডস্ক স্কেতক স্কমতমাম্পরত কম্পপ করা) এিং কম্পিউটারতক ম্পেতয় এতিম্পকউেন শুরু করা।
ম্পেও রম্পক্রয়াম্পট জম্পটে মতন হতে, মাতঝ মাতঝ স্করাগ্রাম্পমং এনোয়রনতমন্ট (মাতঝ মাতঝ এতক স্কডতেেপতমন্ট
এনোয়রনতমন্টও িতে) ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি এর্গতো আপনার জন্য কতর স্কেয়। কিাইে এিং রান করাতনার জন্য,
সাধ্ারণ আপনাতক শুধ্ু স্করাগ্রাম ম্পেত্ স্ককান একম্পট িাটতন ম্পক্লক করত হতি অ্েিা একম্পট মাত্র কমান্ড টাইপ করত
হতি। অ্পরম্পেতক, স্কপেতন ম্পক হতে া জানাও জরুরী, াত স্ককাতনা সমস্যা হতে িুঝ ত পাতরন স্ক ম্পক হতয়তে।
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১.২ স্করাগ্রাম ম্পক?
স্করাগ্রাম হতে ক র্গম্পে ধ্ারািাম্পহক ম্পনতেমেনা া একম্পট ণনা ম্পকোতি সিােন করতি া িতে স্কেয়। ণনা ম্পকেুটা
াম্পণম্প ক হত পাতর, স্ক মন একম্পট সমীকরণ স্কজাতটর সমাধ্ান অ্েিা একম্পট িহুপেী সমীকরতণর মূে ম্পনণময় , ম্পকন্তু
এম্পট সাংতকম্প ক ণনাও হত পাতর স্ক মন স্ককাতনা ডকুতমন্ট স্কেতক স্কটিট স্ক্াোঁজা ও িেে করা অ্েিা (শুনত অ্িাক
ো ত পাতর) স্করাগ্রাম কিাইে করা।
ম্পনতেমেনা, াতেরতক আমরা স্কেটতমন্ট িেতিা, ম্পিম্পেন্ন স্করাগ্রাম্পমং োষার জন্য ম্পিম্পেন্ন হয়, ম্পকন্তু রায় রম্প ম্পট োষাই
ম্পকেু স্কমৌম্পেক কা ম সিােন করত পাতর:
ইনপুট: কীতিাডম, ফাইে িা অ্ন্য স্ককাতনা ম্পডোইস স্কেতক েয গ্রহণ।
আউটপুট: ম্পিতন েয রেেমন অ্েিা ফাইে িা অ্ন্য ম্পডোইতস েয স্কররণ।
ম্পণ : স্ক া িা র্গতণর মত া স্কমৌম্পেক াম্পণম্প ক কাজ সিােন।
পরীক্ষা: ম্পনম্পেমষ্ট অ্িস্থার উপর ম্পনেমর কতর ো ে ধ্ারািাম্পহক স্কেটতমন্ট কা মকর করা।
পুন রািৃম্পি: একই কাজ িারিার করা সাধ্ারণ ম্পকেুটা রূপান্তর কতর।
স্কমাটামুম্পট এর্গতোই করত পাতর। আজ প মন্ত আপনার িযিহার করা সকে স্করাগ্রাম, া ত াই জম্পটে স্কহাক না স্ককতনা
া কত ার্গতো স্কেটতমন্ট এর উপর ত ম্পর , া এই কাজর্গতো কতর। এইোতি, স্করাগ্রাম্পমংতক এক কোয় িো ায়,
এম্পট এমন একম্পট পদ্ধম্প স্ক ্াতন একটা িড় ও জম্পটে কাজতক স্কোট স্কোট উপ কাতজ োঙ্গা হয়। ারপর ঐ স্কোট উপ
কাজতক তেষ্ট সহতজ পম্পরণ করা হয়, াত এম্পটতক এই সকে স্কমৌম্পেক কাতজর মাধ্যতম সিােন করা ায়।

১.৩ ম্পডিাম্প ং ম্পক?
স্করাগ্রাম্পমং একম্পট জম্পটে রম্পক্রয়া, এিং মানুষই স্ক তহ ু এম্পট কতর াই রায়েই এম্পটত েুে হত পাতর। অ্্ু কারতণ
স্করাগ্রাম্পমং এর েুের্গতোতক িা িো হয় এিং স্ক ই রম্পক্রয়ার মাধ্যতম এর্গতোতক ট্রযাক ও সংতোধ্ন করা হয় াতক
ম্পডিাম্প ং িো হয়।
ম্পিম্পেন্ন ধ্রতণর সমস্যা আতে া একম্পট স্করাগ্রাতম হত
পােমকয স্কে্া জরুরী।

পাতর,

এিং এতেরতক দ্রু

ট্রযাক করার জন্য এতের মতধ্য

১.৩.১ কিাইে-টাইম এরর
কিাইোর ্নই একম্পট স্কপাগ্রাম অ্নুিাে করত পাতর ্ন স্কপাগ্রামম্পট িন
োতি ম্পনেুমে হয় ; অ্ন্যোয়
কিাইে সফে হতি না এিং আপম্পন আপনার স্কপাগ্রাম িাোত পারতিন না। ম্পসনটযাি আপনার স্কপাগ্রাতমর িন এিং
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িতনর ম্পনয়মতক িুঝায়।
স্ক মন, ইংতরম্পজত একম্পট িাকয িড় হাত র অ্ক্ষর ম্পেতয় শুরু হয় এিং স্কেতষ একম্পট োম্পড় োতক। this sentence
contains a syntax error. So does this one
রায় সকতের জন্যই, ম্পকেু ম্পসনটযাি
কম্পি া েুে না ধ্তরই পড়ত পাম্পর।

েুে স্ককান িড় সমস্যা না, স্ক কারতন আমরা e e c ummi ng এর

কিাইোর এমন নয়, আপনার স্ককাতড ম্পে একম্পটও েুে োতক াহতে আপনাতক এরর িা মা ম্পেতি এিং িন্ধ হতয়
াতি। আপম্পন আপনার স্কপাগ্রাম িাোত পারতিন না।
ম্পিষয়ম্পট আরও ্ারাপ হতি ্ন আপম্পন জানত পারতিন C স্ক ইংতরম্পজ স্কেতকও স্কিম্পে ম্পসনটযাি ম্পনয়ম আতে, আর
কিাইোর স্কেতক স্ক এরর িা মা আতস াও ্ুি স্কিম্পে কাতজ স্কেয় না। হত পাতর আপনার স্কপাগ্রাম্পমং জীিতনর রেম
ম্পকেু সপ্তাহ শুধ্ু ম্পসনটযাি
এরর িুঝত ই িতে াতি। আপম্পন
অ্ম্পেজ্ঞ হতিন , আপম্পন
কম েু ে করতিন,
এিং দ্রু ধ্রত পারতিন।

১.৩.২ রান-টাইম এরর
ম্পি ীয় ধ্রতনর এরর হে রান-টাইম এরর। এতের এই নাতম ডাকা হয় কারন আপম্পন
ক্ষণ আপম্পন িুঝত পারতিন না আপনার স্ককাতড স্ককান এরর আতে।

ক্ষণ না স্কপাগ্রাম িােু করতেন

C, J av a এর ম ম্পনরাপে োষা নয়, স্ক ্াতন রান-টাইম এরর কম হয়। C স্কপাগ্রাম আপনাতক হাডমওয়যাতরর
একেম কাতে ম্পনতয় ায়। স্কিম্পেরো রান টাইম এরর হয় কারন C স্ক স্কমতমাম্পরত ডাটা পড়ার অ্েিা পুনরায় স্কে্ার
জন্য স্ক মন স্ককান ম্পনরাপিা স্কনই।

আ াম্পম কতয়ক সপ্তাহ স্ক সকে স্কপাগ্রাম স্কে্া হতি স্কস্াতন স্ককান রান-টাইম এরর স্কনই িেতেই িতে, এম্পটর
সম্মু্ীন হত আপনার আরও ম্পকেু সময় ো তি।

১.৩.৩ েম্পজকাে এরর এিং ম্পসমযানম্পটক
ৃ ীয় ধ্রতনর এরর হে েম্পজকাে অ্েিা ম্পসমযানম্পটক এরর। আপনার স্কপাগ্রাতম ম্পে স্ককান েম্পজকাে এরর োতক াহতে
আপনার স্কপাগ্রাম কিাইে হতি এিং সফেোতি কাজ করতি। এইতক্ষতত্র কম্পিউটার স্ককান িা মা ম্পেতি না, ম্পকন্তু এম্পট
সম্পিক হতি না। আপম্পন া িাতেন এই স্কপাগ্রাম া করতি না। এম্পট াই করতি া আপম্পন স্ককাতড াতক করত
িতেতেন।
সমস্যাম্পট হে, আপম্পন স্ক স্কপাগ্রাম ম্পে্ত িাতেন আপম্পন া স্কেত্ন ম্পন। আপনার স্কপাগ্রাতমর অ্েম (ম্পসমযানম্পটক) এ
েুে আতে। েম্পজকাে এরর ্ুতজ পাওয়া কম্পিন, স্ককননা আপনাতক স্কপাগ্রাতমর আউটপুট পরীক্ষা কতর স্কে্ত হতি
এিং ্ুতজ স্কির করত হতি আপম্পন স্ক স্ককাড ম্পেত্তেন া কী কাজ করতে।
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১.৩.৪ পরীক্ষামূেক ম্পডিাম্প ং
এই ক্লাস স্কেতষ আপম্পন ম্পডিাম্প ং সিতকম জানত পারতি া একম্পট রতয়াজনীয় ম্পিষয়। ম্পেও এম্পট হ ােজনক হত
পাতর,
ম্পডিাম্প ং স্কপাগ্রাম্পমং এর সিতিতয় িুম্পদ্ধমিা সিন্ন, রম্প িম্পি াপূণম এিং সিতিয় মজার অ্ংে।

োষা
ম্পকেু ম্পেক ম্পেতয় ম্পডিাম্প ং অ্তনকটা স্ক াতয়ো ীরীর ম । আপনাতক ম্পকেু রহতস্যর সূত্র স্কেওয়া হতি এিং আপনাতক
রম্পক্রয়া অ্নুমান করত হতি এিং আপম্পন স্ক ফোফে স্কে্তেন ার ম্পকেু ঘটনা স্কেওয়া হতি।

ম্পডিাম্প ং অ্তনকটা পরীক্ষামূেক ম্পিজ্ঞাতনর ম । আপম্পন ্ন িুঝত পারতিন কী েুে হতে, আপম্পন আপনার স্ককাড
পম্পরি মন করতিন এিং আিার স্কিষ্টা করতিন। আপনার অ্নুমান ম্পে সম্পিক হয়,
াহতে আপম্পন পম্পরি মতনর ফোফে
অ্নুমান করত পারতিন, একম্পট কমমক্ষম স্করাগ্রাম সিন্ন করার একম্পট ধ্াপ আপম্পন এম্প তয় াতিন। আপনার অ্নুমান
ম্পে সম্পিক না হয়, আপনাতক ন ুন ম্পকেু ম্পিন্তা করত হতি। স্ক মনম্পট োেমক স্কহামস ম্পিম্পি কতরম্পেতেন " আপম্পন ্ন
অ্সম্ভিতক দুর করত পারতিন,
াই িাম্পক োকুক, স্ক োতিই সম্ভি স্কহাক, এম্পট অ্িশ্যই স য"। (A. Conan
Doyl e’ s The Si gn of Four স্কেতক) ।
ম্পকেু মানুষতয়র জন্য স্কপাগ্রাম্পমং করা আর ম্পডিাম্প ং করা একই কাজ। এম্পট হে, স্কপাগ্রাম্পমং এমন একম্পট রম্পক্রয়া া
আপনার েতক্ষয স্কপৌোতনা প মন্ত একম্পট স্কপাগ্রামতক ক্রমানুসাতর ম্পডিা কতর। ম্পিষয়ম্পট এমন স্ক আপনাতক একম্পট
কা মকম্পর স্কপাগ্রাম স্কেতক শুরু করত হতি া স্ককান একম্পট কাজ করত পাতর, সামান্য পম্পরি মন কতর া ম্পডিা করা,
াত আপম্পন সি সময় একম্পট কা মকম্পর স্কপাগ্রাম পান।
স্ক মন, Li nux একম্পট সফটওয়যার াত হাজাতরা োইন স্ককাড স্কে্া আতে। ম্পেনুস টরোল্ডস নামক একজন
স্কপাগ্রাম I nt el 80386 ম্পিপ ম্পনতয় তিষণা করার জন্য শুরু কতরম্পেতেন। েযাম্পর ম্পগ্রনম্পফল্ড এর মত , এম্পট ম্পেনুতসর
রেম ম্পেতকর একম্পট রতজক্ট ম্পেে, া এমন একম্পট স্কপাগ্রাম া ম্পরন্টার AAAA এিং BBBB মতধ্য পম্পরি মন করতি।
এম্পট পতর Li nux এ রূপান্তম্পর হয়। (Li nux Us er s ' Gui de Bet a Ver s i on 1 স্কেতক )।
পতরর অ্ধ্যায় র্গতোত আম্পম ম্পডিাম্প ং এিং অ্ন্যান্য স্কপাগ্রাম্পমং পদ্ধম্প ম্পনতয় আতোিনা করি।

১.৪ ফমমাে এিং রাকৃম্প ক োষা
রাকৃম্প ক োষা হে আমরা স্ক োষায় আমরা কো িম্পে , স্ক মন িাংো, ইংতরম্পজ ই যাম্পে। এর্গতো মানুষ সরাসম্পর
সৃম্পষ্ট কতর ম্পন (মানুষ শুধ্ু এর্গতোত ম্পকেু পম্পরি মন করতে); এর্গতো রাকৃম্প কোতিই ত ম্পর।
ফমমাে োষা এমন একম্পট োষা া ম্পনম্পেমষ্ট কাতজর জন্য মানুষ ত ম্পর কতরতে। স্ক মন, ম্পণ িীে স্ক সকে ম্পিি িযিহার
কতর এম্পট একম্পট ফমমাে েযাংর্গতয়জ া নাম্বার এিং ম্পিির মতধ্য সিকম িুঝাত পাতর। রসায়নিীেরা অ্ণুর িন িুঝাত
ফমমাে োষার িযিহার কতর। এিং সিতিতয় র্গরুত্বপূণম :
স্কপাগ্রাম্পমং ও একম্পট ফমমাে োষা, আমরা কী িাই া কম্পিউটারতক িুঝাতনার জন্য এম্পট িানাতনার হতয়তে।
আম্পম আত িতেম্পে, ফমমাে োষা ম্পসনটযাি িযিহাতরর ম্পকেু কড়া ম্পনয়ম আতে। স্ক ৩ + ৩ = ৬ একম্পট াম্পণম্প ক
স্কেটতমন্ট ম্পহসাতি এম্পট সম্পিক, ম্পকন্তু ৩ = +৬$ এম্পট েুে। ম্পিক স্ক মনই, H2O এটম্পক সম্পিক স্ককম্পমতকতের নাম,
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ম্পকন্তু 2Zz নয়।
ম্পসনতটি ম্পনয়ম ২ ধ্রতনর, স্কটাতকন সিম্পকম এিং স্কেটতমন্ট। োষার রােম্পমক উপাোন হে স্কটাতকন, স্ক মন েব্দ,
সং্যা, রাসায়ম্পনক উপাোন। 3 = +6$ এর একম্পট সমস্যা হে ম্পণত $ স্ককান সম্পিক স্কটাতকন না ( দুর আম্পম
জাম্পন)। 2Zz ও সম্পিক নয় স্ককন না Zz এর সাতে স্ককান উপাোন স্কনই।
ম্পসনতটি ম্পনয়তমর ২য় ধ্রনম্পট একম্পট স্কেটতমতন্টর িতনর সাতে সিৃি ; ইহা হে, স্ক উপাতয় স্কটাতকন সাজাতনা
হয়। ৩ = +৬$ িন োতি েুে, কারন আপম্পন সমান ম্পিতির পরপরই স্ক া ম্পিি ম্পেত পাতরন না। একই োতি,
রাসয়ম্পনক ফমুমোয় উপাোতনর নাতমর পর ম্পনম্নম্পেম্পপ োতক, আত নয়।
আপম্পন ্ন একম্পট ইংতরম্পজ িাকয অ্েিা স্ককান ফমমাে োষার স্কেটতমন্ট পতড়ন, আপনাতক উি িাতকযর িন িুঝত
হতি ( ম্পেও সাধ্ারন োষায় আপম্পন ম্পনতজর অ্জাতন্তই আপম্পন এম্পট কতর োতকন)। এই কাজতক পাম্পসমং িতে।

স্ক মন, আপম্পন ্ন এই িাকয “The ot her s hoe f el l ” পতড়ন, ্ন িুঝত পাতরন, “ The ot her
shoe” অ্ংেম্পট উতেশ্য এিং “f el l ” ম্পট ম্পক্রয়া। আপম্পন ্ন একম্পট িাকযতক পাসম করতিন, আপম্পন িুঝত
পারতিন এম্পট কী িুঝাত িাতে, এতক িাতকযর ম্পসমাম্পন্টক িতে। ধ্তর ম্পনম্পে আপম্পন জাতনন s hoe এিং f al l
এর অ্েম কী া আপম্পন জাতনন এিং আপম্পন িাকযম্পটর অ্েম িুঝত স্কপতরতেন।
ম্পেও রাকৃম্প ক োষার এিং ফমমাে োষার স্কটাতকন, িন,
স্ক মন পােমকযও স্করতয়তে।

ম্পসতটি এিং ম্পসমানম্পটতক স্ক মন ম্পমে রতয়তে,

আিার

অ্স্পষ্ট া: রাকৃম্প ক োষা অ্স্পষ্ট া ম্পেতয় েরপুর , া মানুষ সিসময় স্করক্ষাপট এিং অ্ন্যান্য েয ম্পেতয় িুতঝ স্কনয়।
ফমমাে োষা ম্পডজাইন করাই হয় এমনোতি স্ক ন স্কসটা অ্স্পষ্ট না হয়, অ্েমাৎ স্কপক্ষাপট াই োকুক না স্ককন, একম্পট
স্কেটতমতন্টর অ্েম সি সময়ই এক োকতি।
পুনরািৃম্পি: অ্স্পষ্ট দুর করত এিং েুে িুঝািুম্পঝ এড়াত , সাধ্ারন েযাংর্গতয়জয় অ্তনক পুনরািৃম্পি োতক। ফোফে
ম্পহসাতি,
অ্তনক েতব্দর িযিহার হয়। ফমমাে োষায় পুন রািৃম্পি কম হয় এিং সংম্পক্ষপ্ত হয়।
আক্ষম্পরক নয়: রাকৃম্প ক োষা িা ধ্ারা এিং রিাে রিিতন েরপুর। আম্পম ম্পে িতে “The ot her s hoe f el l ”
এ্াতন shoe অ্েিা f el l স্ককানম্পটই স্কনই। ফমমাে োষা মাতন া িতেই াই।
আমরা সিাই রাকৃম্প ক োষা ম্পেত্ িড় হতয়ম্পে, আমাতের অ্তনতকরই ফমমাে োষার সাতে মাম্পনতয় ম্পনত সমস্যা হয়।
অ্তনক স্কক্ষতত্র সাধ্ারন োষা এিং ফমমাে োষা মতধ্য পােমকয কম্পি া এিং তল্পর মতধ্য পােমতকযর ম ই, ম্পকন্তু :
কম্পি া: েব্দ এমন োতি িযিহার করা হয় স্ক ন স্কসটা শুনত োতো োত এিং অ্েমও ম্পিক োতক, এিং সিূ ণম
কম্পি াম্পটই একম্পট রম্প ম্পক্রয়া অ্েিা আতিত র সৃম্পষ্ট কতর। পুনরািৃম্পি অ্তনক সময় ইো কতরই করা হয়।
ল্প: েতব্দর আক্ষম্পরক অ্নুিাে অ্তনক স্কিম্পে র্গরুত্বপূণম। তল্পর অ্তেমর ম্পিতেষণ করা কম্পি ার অ্তেমর ম্পিতেষণ করা
স্কেতক সহজ, ম্পকন্তু তল্পও অ্তনক পুনরািৃম্পি োতক।
স্করাগ্রাম: কম্পিউটার স্করাগ্রাতমর অ্েম হতে পম্পরষ্কার এিং আক্ষম্পরক, এিং স্কটাতকন ও িন এর ম্পিতেষণ
এর িারা পুতরাপুম্পরোতি স্কিাধ্ ময।
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স্করাগ্রাম (এিং অ্ন্য স্ক তকাতনা ফমমাে েযাঙ্গুতয়জ) পড়ার জন্য এ্াতন ম্পকেু পরামেম স্কেয়া হতো। রেম , ফমমাে
েযাঙ্গুতয়জ ন্যািারাে েযাঙ্গুতয়জ এর স্কিতয় আতরা স্কিম্পে জম্পটে,
াই এতের পড়ত স্কিম্পে সময় োত । াোড়া,
িনম্পটও স্কিে র্গরুত্বপূণম ,
াই উপর স্কেতক ম্পনতি, িাতম স্কেতক ডাতন পড়াটা োতো আইম্পডয়া নয়। এর পম্পরিত ম ,
স্কটাতকন ম্পিম্পি কতর এিং িন ইন্টারম্পরট কতর আপনার মাোয় স্করাগ্রামম্পট পাসম করত ম্পে্ুন। সিতেতষ, পুতরা
িযাপারম্পটতক মতন রা্ুন। িানান েুে এিং েুে ম্প ম্পিি িযিহাতরর মত া স্কোট ম্পজম্পন সর্গতো ,
া ম্পকনা আপম্পন
ন্যািারাে েযাঙ্গুতয়জ এ পার স্কপতয় াতিন,
া ফমমাে েযাঙ্গুতয়জ এ িড় পম্পরি মন ত ম্পর করত পাতর।

১.৫ রেম স্করাগ্রাম
রো
োতি স্ককাতনা ন ুন েযাঙ্গুতয়জ এ মানুষ স্ক স্করাগ্রামম্পট রেতম স্কেত্ া হতো, “ Hel l o, Wor l d. ”
কারণ এই স্করাগ্রামম্পট শুধ্ু “Hel l o, Wor l d. ” েব্দ কয়ম্পট ম্পডসতে কতর। C স্ক এই স্করাগ্রামম্পট এমন স্কে্াতি:
#i nc l ude <st di o. h>
#i nc l ude <st dl i b. h>
/ * mai n: gener at e s ome s i mpl e out put * /
i nt mai n( v oi d)
{
pr i nt f ( " Hel l o, Wor l d. \ n" ) ;
r et ur n( EXI T_SUCCESS) ;
}
ম্পকেু মানুষ একম্পট স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জ এর েক্ষ া ম্পিিার কতর “Hel l o, Wor l d. ” স্করাগ্রাতমর সরে ার উপর।
এই েযান্ডাডম অ্নু ায়ী C ুম্পিসঙ্গ োতি োতো কাজ কতর। োম্পপ , এই সহজ স্করাগ্রাতম এমন সি ম্পফিার রতয়তে
া ন ুন স্করাগ্রামারতের কাতে িযা্যা করা কম্পিন। এ্নকার জন্য, আমরা রেম দুই োইতনর মত া াতের মতধ্য
ম্পকেু ম্পজম্পনস উতপক্ষা করতিা।
ৃ ীয় োইনম্পট /* ম্পেতয় শুরু হতয়তে আর স্কেষ হতয়তে */ ম্পেতয়,
া ম্পনতেমে কতর এটা একটা কতমন্ট। কতমন্ট হতে
ম্পকেু ইংতরজী স্কটিট া আপম্পন স্করাগ্রাতমর মাতঝ রা্ত পারতিন। ্ন কিাইোর /* স্কেত্ ্ন স্কসই্ান স্কেতক */
এর আ প মন্ত সিম্পকেু উতপক্ষা কতর।
ি ুেম োইতন আপম্পন mai n েব্দম্পট েক্ষয কতরতেন। mai n হতে একটা ম্পিতেষ নাম,
া স্করাগ্রামম্পট স্ককাো স্কেতক
এতিম্পকউট হতি া ম্পনতেমে কতর। ্ন স্করাগ্রামম্পট রান কতর ্ন mai n( ) মতধ্য োকা রেম স্কেটতমন্ট স্কেতক
এতিম্পকউট হওয়া শুরু কতর। এিং স্কেষ স্কেটতমন্ট প মন্ত না স্কপৌোঁো প মন্ত িাম্পেতয় ায়, এিং সিতেতষ িন্ধ হতয় ায়।
এর মতধ্য কত ার্গতো স্কেটতমন্ট োকতি ার স্ককাতনা সীমা স্কনই , ম্পকন্তু উোহরণম্পটত মাত্র দুম্পট রতয়তে। রেমম্পট
একম্পট out put স্কেটতমন্ট, ার মাতন হতে এম্পট ম্পিতন একম্পট িা মা স্কে্াতি িা ম্পরন্ট করতি। ম্পি ীয় স্কেটতমন্টম্পট
অ্পাতরম্পটং ম্পসতেমতক িতে স্ক , আমাতের স্করাগ্রাম সফেোতি এতিম্পকউট হতয়তে।
mai n( )

স্ক স্কেটতমন্টম্পট ম্পিতন ম্পকেু ম্পরন্ট কতর া হতো pr i nt f ( ) , এিং উদ্ধৃম্প ম্পিতির মাতঝর কযাতরক্টারর্গতো ম্পরন্ট
হয়। স্কেষ কযাতরক্টাতরর পতর \ n আতে স্ক্য়াে করুন। এম্পট একম্পট ম্পিতেষ কযাতরক্টার াতক newl i ne িো হয়,
স্ক ম্পট একম্পট োইতনর স্কেতষ ুি হয় এিং ম্পডসতে স্ক কাসমরতক এক োইন ম্পনতি িতে স্ক ত িাধ্য কতর। পরিম্প মত
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আপম্পন া ম্পকেুই আউটপুট কর িান া পতরর োইন স্কেতক শুরু হতি। স্কেটতমন্ট এর স্কেতষ একম্পট স্কসম্পমতকােন (; )
আতে, া রম্প স্কেটতমন্ট এর স্কেতষ অ্িশ্যই ম্পেত হয়।
এই স্করাগ্রাতমর ম্পসনটযাি এ আপম্পন হয় আতরা ম্পকেু ম্পজম্পনস স্ক্য়াে কতরতেন। রেম , C ম্পজম্পনসর্গতো ্রুপপ করার
জন্য ম্পি ীয় িন্ধনী ({ এিং } ) িযিহার কতর। এই স্কক্ষতত্র আউটপুট স্কেটতমন্ট ৃ ীয় িন্ধনীর স্কে র রতয়তে,
া
ম্পনতেমে কতর স্ক , এম্পট mai n( ) স্কডম্পফতনেতনর স্কে তর রতয়তে। আতরা স্ক্য়াে করুন স্ক স্কেটতমন্টম্পট ইনতডন্ট করা
আতে, া স্কডম্পফতনেনম্পটর স্কে তর স্ককান োইনর্গতো আতে া ম্পেজুয়াম্পে স্কে্ায়।
এই মুহূত ম এতস আপনার উম্পি হতি কম্পিউটাতরর সামতন িতস স্করাগ্রামম্পট কিাইে ও রান করা। ম্পকোতি এম্পট
করতিন া ম্পনেমর করতে আপনার স্করাগ্রাম্পমং এনোয়রনতমন্ট উপর, এই িইম্পট ধ্তর স্কনয়
স্ক কীোতি এম্পট করত হয় া আপম্পন জাতনন।
া উতে্ কতরম্পেোম, C কিাইোর ম্পসনটযাি ম্পনতয় ্ুিই নীম্প িান। ম্পে আপম্পন স্করাগ্রাম টাইপ করার সময় স্ককাতনা
েুে কতরন তি া সফেোতি কিাইে না হওয়ার সম্ভািনাই স্কিম্পে। স্ক মন,
ম্পে আপম্পন st di o. h এর িানান
েুে কতরন তি আপম্পন হয় এমন ধ্রতণর একম্পট এরর িা মা পাতিন:
hel l o_wor l d. c: 1: 19: er r or : sdt i o. h: No suc h f i l e or di r ec t or y
এই োইতন অ্তনক েয রতয়তে, ম্পকন্তু এম্পট একম্পট োইতনর মতধ্য এমন দুতিমাধ্য ফতমমতট আতে া সহতজ পড়া ায়
না। আতরা িন্ধুশুেে স্ককাতনা কিাইোর হয় এমন কতর িেত া:
“ hel l o_wor l d. c নাতমর স্কসাসম স্ককাড ফাইতের রেম োইতন আপম্পন sdt i o. h নাতমর
একম্পট স্কহডার ফাইে ুি করার স্কিষ্টা কতরতেন। আম্পম এই নাতমর ম্পকেু ্ুোঁতজ পাইম্পন,
তি
st di o. h নাতমর স্কহডার ফাইেম্পট স্কপতয়ম্পে। স্ককাতনা োতি আপম্পন ম্পক এম্পটই স্কিাঝাত
স্কিতয়তেন?”
দুেমা যিে , ম্পকেু কিাইোর স্কিে অ্মাম্পয়ক। কিাইোরম্পট ্ুি স্কিম্পে স্মাটম নয়, এিং স্কিম্পেরো স্কক্ষতত্রই আপম্পন
েুতের ম্পহন্ট পাতিন। ম্পিম্পেন্ন কিাইোর িা মা ইন্টারম্পরট করার জন্য আপনার স্কিে ম্পকেু সময় ো তি।
াইতহাক, স্ককাতনা োষার ম্পসনটযাি রুে জানার জন্য কিাইোর একম্পট স্কিে উপকারী টুে হত পাতর। কাজ কতর
এমন একম্পট স্করাগ্রাম (ত মন hel l o_wor l d. c ) ম্পেতয় শুরু করুন, ম্পিম্পেন্ন রকমোতি এম্পটতক পম্পরি মন করুন
এিং স্কে্ুন ম্পক ঘতট। আপম্পন ম্পে স্ককাতনা এরর িা মা পান তি া ম্পক িতে এিং স্ককন া ঘতটতে া মতন রা্ার স্কিষ্টা
করুন, াত পরিম্প মত আিার এম্পটতক স্কে্ার সময় াত িুঝত পাতরন এম্পট ম্পক িেত স্কিতয়তে।

১.৬ স্কলাসাম্পর
সমস্যা-সমাধ্ান: একম্পট সমস্যা ফমুমতেট করা,
রম্পক্রয়া।
হাই-স্কেতেে েযাঙ্গুতয়জ: ‘ম্পস’ এর ম

ার সমাধ্ান ্ুোঁতজ স্কির করা এিং সমাধ্ানম্পট রকাে করার

একম্পট স্করাগ্রাম্পমং োষা। এম্পট এমন োতি ম্পনম্পমম হতয়তে াত

মানুষ সহতজই

এম্পট পড়ত ও ম্পে্ত পাতর।
স্কো-স্কেতেে েযাঙ্গুতয়জ: এমন একম্পট স্করাগ্রাম্পমং োষা া কম্পিউটার সহতজই এম্পিম্পকউট করত
েযাঙ্গুতয়জ’ িা ‘এতসম্বম্পে েযাঙ্গুতয়জ’ নাতমও পম্পরম্পি ।
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পাতর। এম্পট ‘স্কমম্পেন

আনুষ্ঠাম্পনক োষা: াম্পণম্প ক ধ্ারণা রকাে িা কম্পিউটার স্করাগ্রাম এর ম

মানুতষর ম্পনম্পেমষ্ট উতেতশ্য সাধ্তনর জন্য

ম্পডজাইন করা স্ক তকান োষা। সকে স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জই ফরমাে েযাংর্গতয়জ।
অ্নানুষ্ঠাম্পনক োষা: স্ক স্ককান োষা,

ত মানুষ কো িতে ্বয়াোম্পিকোতি ার োি রকাে করত পাতর।

স্কপাতটমম্পিম্পেম্পট: স্করাগ্রাম এর এমন একম্পট তিম্পেষ্টয াত এম্পট আোো ধ্রতনর একাম্পধ্ক কম্পিউটাতর িেত পাতর।
ইন্টারতরট: এতককিাতর এতকক োইন রূপান্তর কতর হাই-স্কেতেে েযাঙ্গুতয়জ এ একম্পট স্করাগ্রাম িাোতনা।
কিাইে: পরি মী স্ক

াত

এম্পিম্পকউট করাত

পাতর

ার রস্তুম্প

্বয়রূপ হাই-স্কেতেে েযাঙ্গুতয়জ স্কেতক স্কো-স্কেতেে

েযাঙ্গুতয়জ এ পুতরা স্করাগ্রাম এক িাতর রূপান্তর করা।
স্কসাসম স্ককাড: কিাইে হওয়ার আত , হাই-স্কেতেে েযাঙ্গুতয়জ এ একম্পট স্করাগ্রাম।
অ্িতজক্ট স্ককাড: স্করাগ্রামম্পট রূপান্ততরর পতর, কিাইোতরর আউটপুট।
এম্পিম্পকউতটিে: ‘অ্িতজক্ট স্ককাড’ এর আতরকম্পট নাম া এম্পিম্পকউট হওয়ার জন্য রস্তু ।
স্কেটতমন্ট: স্করাগ্রাতমর এমন একম্পট অ্ংে,

্ন স্করাগ্রামম্পট িােনা করা হয় ্ন এম্পটর মাধ্যতম একম্পট কমম ম্পন ধ্মারণ

করা হয়। একম্পট ম্পরন্ট স্কেটতমন্ট এর কারতন পেমায় আউটপুট রেম্পেম হয়।
কতমন্ট: স্করাগ্রাতমর এমন একম্পট অ্ংে া স্করাগ্রাম সিম্পকম নানাম্পিধ্ েয ধ্ারন কতর, ম্পকন্তু ্ন স্করাগ্রামম্পট রান
কতর ্ন এর স্ককান রোি পতর না।
এে ম্পরেম: একই ধ্রতনর সমস্যা সমাধ্াতনর জন্য একম্পট সাধ্ারণ রম্পক্রয়া।
িা : স্ককান স্করাগ্রাতমর একম্পট ত্রুম্পট।
ম্পসনতটি: একম্পট স্করাগ্রাতমর িন।
ম্পসতমনম্পটি: একম্পট স্করাগ্রাতমর অ্েম।
পাসম: একম্পট স্করাগ্রাম পরীক্ষণ এিং এর িাকয িনসংক্রান্ত ম্পিতেষণ।
ম্পসনতটি এরর: স্করাগ্রাতম এমন একম্পট ত্রুম্পট াত পাসম করা অ্সম্ভি (আর াই কিাইে করাও অ্সম্ভি)।
েম্পজকাে এরর: স্করাগ্রাতম এমন একম্পট ত্রুম্পট , স্ক ই ত্রুম্পটর জন্য স্করাগ্রামার া করত স্কিতয়ম্পেতেন া না কতর অ্ন্য
ম্পকেু কতর।
ম্পডিাম্প ং: এই ম্প নম্পট এরর এর স্ক তকানম্পট ্ুোঁতজ স্কির করা ও সমাধ্ান করার পদ্ধম্প ।

১.৭ অ্নুেীেন
অ্নুেীেন ১.১
কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীতের একম্পট ম্পিরম্পিকর অ্েযাস আতে,

া হে ারা সাধ্ারণ ইংতরম্পজ অ্তেমর িাইতর ইংতরম্পজ েতব্দর

আতরকম্পট আোো মাতন স্কির কতর। উোহরণ্বয়রূপ ইংতরম্পজত

একম্পট ম্পিিৃম্প

এিং একম্পট মন্ততিযর অ্েম রায় একই

স্কিাঝায় ম্পকন্তু রগ্রাম্পমং এর োষায় এর অ্তেমর ম্পেন্ন া রতয়তে।
কম্পিউটার ম্পিজ্ঞাতন স্ক সকে েব্দ এিং িাকযাংতের ম্পিতেষ অ্েম আতে, রম্প ম্পট অ্ধ্যাতয়র স্কেতষ স্কসর্গতোতক হাইোইট
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করা হয়,

াতক স্কলাসাম্পর িতে। াই ্ন আপম্পন পম্পরম্পি স্ককান েব্দ স্কে্তিন,

্ন এটা োিতিন না স্ক আপম্পন

এতের মাতন জাতনন!
১। কম্পিউটাতরর োষায় একম্পট স্কেটতমন্ট এিং কতমন্ট মতধ্য পােমকয ম্পক ?
২। একম্পট স্করাগ্রাম স্কপাতটমিে িেত ম্পক িুঝায়?
৩। এম্পিম্পকউতটিে ম্পক ?

অ্নুেীেন ১.২
আপনার অ্ন্য ম্পকেু করার আত , ফাইে কিাইে এিং একম্পট ম্পস স্করাগ্রাম ম্পকোতি রান করত হয় া জানত
হতি। ম্পকেু সহজ এিং একই জা ীয় উোহরণ ম্পনতম্ন ১.৫ ম্পিোত স্কেয়া হে
১। টাইপ করুন "Hel l o Wor l d" স্করাগ্রামম্পট ারপর কিাইে এিং রান করুন।
২। "Hel l o Wor l d" স্করাগ্রামম্পটর পর ম্পি ীয় আর একম্পট স্করাগ্রাম ম্পে্ত পাতরন স্ক মন "How ar e y ou?"
ারপর কিাইে এিং রান করুন।
৩। স্করাগ্রামম্পটর মতধ্য একম্পট কতমন্ট োইন ুি করুন (স্ক তকান স্থাতন) এিং ম্পরকিাইে করুন। স্করাগ্রামম্পট পুনরায় রান
করুন। স্করাগ্রামম্পট এম্পিম্পকউেতন ন ুন মন্তিয স্ককান রোি স্কফেতি না।
এই স্করাগ্রামম্পট অ্তনক

ুে মতন হত

পাতর,

ম্পকন্তু আমরা পরি মীত

স্ক সি স্করাগ্রাম করতিা

স্করাগ্রাতমর শুরুটা হতি এোতিই। একম্পট স্করাগ্রাম ম্পডিা করার সময় আপম্পন ম্পক স্করাগ্রাম করতেন

ার স্কিম্পের ো
ার উপর ধ্ারনা

োকত হতি। রােম্পমক অ্িস্থায় এটা ্ুিই সাধ্ারণ ঘটনা আপম্পন স্ক স্করাগ্রামম্পট রান কতরতেন, স্কসম্পট ম্পডিা নাহ কতর
েুে িে অ্ন্য আর একম্পট স্করাগ্রামতক ম্পডিা করা। আম্পম স্ক ই স্করাগ্রাম করম্পে এিং রান করার পর স্ক আউটপুট পাম্পে
াতের মতধ্য সংত া স্থাপন করার জন্য একম্পট সহজ উপায় হতে ম্পরন্ট স্কেটতমন্ট স্ক া করা।

অ্নুেীেন ১.৩
আপম্পন

স্কিম্পে েুে স্করাগ্রাম করতিন আপনার জন্য ত া স্কিম্পে োতো হতি কারণ াত কতর আপনাতক কিাইোর

স্কে্াতি আপম্পন ম্পক ম্পক েুে করতেন। মাতঝ মাতঝ কিাইোর আপনাতক িেতি ম্পিক স্ককাোয় েুে এিং আপনাতক শুধ্ু
এম্পট ম্পিক করত

হতি। ম্পেও মাতঝ মাতঝ কিাইোর ম্পকেু ম্পিভ্রাম্পন্তকর িা মা ম্পেতি। ক্ন কিাইোতরর ওপর আস্থা

রা্তিন আর ক্ন ম্পনতজ স্কেতক িুঝত হতি,

া আপনার ধ্ারনা কতর ম্পনত হতি।

ক. স্কেষ কারম্পে-ব্রাতকট (} ) অ্পসারণ করুন।
্. রেম কারম্পে-ব্রাতকট ({ ) অ্পসারণ করুন।
. mai n এর আত i nt স্কক অ্পসারণ করুন।
ঘ. mai n এর স্থাতন, mi an স্কে্ুন।
ঙ. একম্পট কতমন্ট স্কেতক স্কেতষর */ মুেুন।
ি. pr i nt f এর স্থাতন pi nt f ম্পে্ুন।
ে. একম্পট রেম িন্ধনী: (or ) মুতে স্কফেুন। আতরা একম্পট স্ক া করুন।
জ. r et ur n স্কেটতমন্ট এর পতরর স্কসম্পমতকােন মুতে স্কফেুন।
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অ্ধ্যায় ২
স্কেম্পরতয়িে এিং এতের রকারতেে
২.১ আতরা আউটপুট
আত র অ্ধ্যাতয় া িেম্পেোম, আপম্পন mai n( ) এ
োইতনর অ্ম্পধ্ক আউটপুট স্কপত :

্ুম্পে স্কেটতমন্ট রা্ত পারতিন। এই স্ক মন, এক

#i nc l ude <st di o. h>
#i nc l ude <st dl i b. h>
/ * mai n: gener at e s ome s i mpl e out put * /
i nt mai n ( voi d)
{
pr i nt f ( " Hel l o Wor l d. \ n" ) ;
pr i nt f ( " How ar e you?\ n" ) ;
r et ur n ( EXI T_SUCCESS) ;
}

/ * out put one l i ne * /
/ * out put anot her l i ne * /

স্কে্ত পারতেন স্ক , আপম্পন স্ককাতনা োইতনর স্কেতষ কতমন্ট রা্ত
একম্পট োইন কতর াত ও রা্ত পারতিন।

পারতেন। আিার ম্পে িান,

তি া আোো

উদ্ধৃম্প ম্পিতির মাতঝ োকা েব্দর্গেতক ম্পরং িো হয়, কারণ এরা স্কিে কত ার্গতো িতনমর সমন্বতয় ত ম্পর। ম্পরং আসতে
কত ার্গতো িনম , সং্যা, ম্প ম্পিি িা ম্পিতেষ অ্ক্ষতরর সমন্বতয়ও ত ম্পর হত পাতর।
একাম্পধ্ক আউটপুট স্কেটতমন্ট স্কেতক একম্পটমাত্র োইতন সি আউটপুট স্কে্াতনার জন্য রায়ই এম্পট েরকারী হয়। আপম্পন
রেম pr i nt f স্কেতক \ n িাে ম্পেতয় া করত পারতিন:
i nt mai
{
pr i nt f
pr i nt f
r et ur n
}

n ( voi d)
( " Goodbye, " ) ;
( " c r uel wor l d! \ n" ) ;
( EXI T_SUCCESS) ;
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এতক্ষতত্র আউটপুট আসতি এরকম, “ Goodby e, cr uel wor l d! ” েক্ষয করুন স্ক "Goodbye, " এিং
ম্পি ীয় উদ্ধৃম্প ম্পিতির মাতঝ একটা স্কস্পস আতে। এই স্কস্পসম্পট আউটপুতট এতসতে,
াই এম্পট স্করাগ্রাতমর আিরণতকও
রোম্পি কতর।
উেৃম্প ম্পিতির িাইতরর স্কস্পস সাধ্ারণ স্করাগ্রামতক রোম্পি কতর না। স্ক মন, আম্পম এোতিও ম্পে্ত পার াম:
i nt mai
{
pr i nt f
pr i nt f
r et ur n
}

n ( voi d)
( " Goodbye, " ) ;
( " c r uel wor l d! \ n" ) ;
( EXI T_SUCCESS) ;

এই স্করাগ্রামম্পটও মূে স্করাগ্রাতমর মত াই কিাইে হতি এিং রান করতি। রম্প
রোম্পি কতরনা। সু রাং আম্পম এোতিও ম্পে্ত পার াম:

োইতনর স্কেতষর স্কব্রকও স্করাগ্রামতক

i nt mai n( v oi d) { pr i nt f ( " Goodby e, " ) ; pr i nt f ( " c r uel wor l d! \ n" ) ;
r et ur n( EXI T_SUCCESS) ; }
এম্পটও কাজ করতি,
ম্পেও আপম্পন হয় েক্ষয করতেন স্ক , স্করাগ্রামম্পট পড়া আতে আতে কম্পিন হতয় াতে। ন ুন
োইন এিং স্কস্পস আপনার স্করাগ্রামম্পটতক স্কে্ত সুের করতি, সহতজ পড়ত এিং ম্পসনতটি এরর সনাি করত
সাহা য করতি।

২.২ েযােু
কম্পিউটাতরর স্কমমম্পরত োকা েযােুর সাহাত য কম্পিউটার স্করাগ্রাম িতে। েযােু হত পাতর একম্পট িণম িা একম্পট সং্যা
া হতে একম্পট স্করাগ্রাতমর কাজ সিােতনর জন্য অ্ন্য ম র্গরুত্বপূণম ম্পজম্পনস। এ্ন প মন্ত আমরা শুধ্ু মাত্র স্ক সকে
েযােু মযাম্পনপুতেট কতরম্পে া হতে, " Hel l o, wor l d. " এর মত া ম্পরং,
াতের আউটপুট আমরা স্কির
কতরম্পে। আপম্পন (এিং কিাইোর) এইসকে ম্পরং এর েযােু সনাি করত পারতেন, কারন এরা উদ্ধৃম্প ম্পিতির
মতধ্য রতয়তে।
ম্পিম্পেন্ন ধ্রতনর েযােু রতয়তে, স্ক মন ইম্পন্টজার ও কযাতরক্টার। একম্পট স্করাগ্রাতমর জন্য এম্পট জানা ্ুিই জরুরী স্ক এম্পট
স্ককান ধ্রতণর েযােুতক কাতজ ো াতে, কারণ সি কাজ সকে ধ্রতণর েযােুর জন্য রত াজয নয়। আমরা াই ম্পিম্পে ন্ন
ধ্রতণর েযােুর মতধ্য পােমকয করতিা।
ইম্পন্টজার হতে একম্পট পূণমসং্যা, স্ক মন ১ িা ১৭। একম্পট ম্পরংতক স্ক মন কতর আউটপুট ম্পেত পাতরন স্ক মন কতরই
পূণমসং্যারও আউটপুট স্কির করত পারতিন:
pr i nt f ( " %i \ n" , 17) ;
ম্পে আমরা pr i nt f ( ) স্কেটতমন্টতক ্ুি োতো কতর েক্ষয কম্পর াহতে স্কে্ত পারতিা স্ক , স্ক েযােুর আমরা
আউটপুট স্কির করতিা া আর উদ্ধৃম্প ম্পিতির মাতঝ স্কনই, ম্পকন্তু া এর স্কপেতন কমার পতর আতে। ম্পরং এ্নও আতে
তি স্কটিতটর িেতে এ্ন শুধ্ুমাত্র %i \ আতে। %i \ আসতে একম্পট স্কেসতহাল্ডার া pr i nt f ( ) স্কক একম্পট
পূণমসং্যার েযােু ম্পরন্ট করত ম্পনতেমেনা স্কেয়।
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ম্পিম্পেন্ন ধ্রতণর তেযর ধ্রণ এিং আউটপুত টর ম্পিম্পেন্ন ফরমযাতটর জন্য এরকম স্কিে কতয়কম্পট স্কেসতহাল্ডার রতয়তে।
কযাতরক্টার েযােু হতে একম্পট িণম িা অ্ংক িা ম্প ম্পিি া একম্পট মাত্র উদ্ধৃম্প ম্পিতির মতধ্য আিদ্ধ োতক , স্ক মন ’a’
িা ’5’। আপম্পন কযাতরক্টার েযােুর একইোতি আউটপুট স্কে্াত পারতিন:
pr i nt f ( " %c \ n" , ’ } ’ ) ;
এই উোহরণম্পটত একম্পট িদ্ধ ম্পি ীয় িন্ধনী আউটপুট স্কে্াতি। কযাতরক্টার েযােুর আউটপুট ম্পনম্পেমষ্ট করার জন্য এম্পট % c
স্কেসতহাল্ডার িযিহার কতর। ম্পিম্পেন্ন ধ্রতণর েযােুর মতধ্য র্গম্পেতয় স্কফো ্ুিই সহজ, স্ক মন "5", ’ 5’ এিং 5, ম্পকন্তু
ম্পে আপম্পন ম্প ম্পিতির রম্প োতো কতর েক্ষয কতরন তি স্কেত্ পারতিন স্ক রেমম্পট একম্পট ম্পরং, ম্পি ীয়ম্পট
কযাতরক্টার এিং ৃ ীয়ম্পট একম্পট ইম্পন্টজার। এই রতেে এর কারণম্পট স্ক র্গরুত্বপূণম া সিতকম দ্রু িুঝত হতি।

২.৩ স্কেম্পরতয়িে
স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জ এর একম্পট অ্ন্য ম েম্পিোেী ম্পফিার হতে স্কেম্পরতয়িে িযিহাতরর মাধ্যতম েযােুতক ম্পনপূনোতি
িযিহার করা। এই প মন্ত আমরা স্কেটতমতন্ট স্ক সকে েযােু িযিহার কতরম্পে ,
া স্কেটতমতন্ট া ম্পে্া ম্পেতো ার
উপরই স্থায়ী ম্পেতো। এ্ন আমরা স্কেম্পরতয়িে িযিহার করতিা া েযােুতক নাতমর মতধ্য সংরম্পক্ষ রা্তি।
স্ক রকম
আতে।
স্ক মন,
f r ed

ম্পিম্পেন্ন ধ্রতণর েযােু আতে (ইম্পন্টজার, কযাতরক্টার, ই যাম্পে), স্কসরকমই ম্পিম্পেন্ন ধ্রতণর স্কেম্পরতয়িেও
্ন আপম্পন ন ুন একম্পট স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর করতিন, এম্পট স্ককান ধ্রতণর েযম্পরতয়িে া িতে ম্পেত হতি।
C স্ক স্ককাতনা কযাতরক্টার িযিহার করা হতে াতক c har টাইপ িারা রকাে করা হয়। ম্পনতির উোহরণম্পটত
নাতম একম্পট স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর করা হতয়তে ার টাইপ হতে char .

Char f r ed;
এই ধ্রতণর স্কেটতমন্টতক ম্পডক্লাতরেন িতে।
েযাম্পরতয়িতে ম্পক ধ্রতণর েযােু সংরম্পক্ষ রা্তি া এর টাইপই িতে স্কেয়। char েযাম্পরতয়িতে কযাতরক্টার োতক,
আর িোর অ্তপক্ষা রাত্না স্ক i nt েযাম্পরতয়িতে োতক ইম্পন্টজার।
অ্ন্যান্য স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জ স্কেতক C এর িযম্প ক্রম হতে, এত ম্পরং েযােু সংরক্ষতণর জন্য স্ককাতনা স্কেম্পরতয়িে
টাইপ স্কনই। পরি মী স্ককাতনা এক অ্ধ্যাতয় আমরা স্কে্তিা C স্ক ম্পক কতর ম্পরং েযােু সংরক্ষণ করা ায়।
ইম্পন্টজার স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর করার ম্পসনতটি হতে
i nt bob;
স্ক ্াতন bob হতে আপনার ইোমত া একম্পট নাম া আপনার েযম্পরতয়িেতক ম্পনতেমে কতর। সাধ্ারণ আপম্পন
স্কেম্পরতয়িেম্পট ম্পেতয় ম্পক করতিন ার উপর ম্পনেমর কতর আপম্পন এর নাম ম্পেতিন। স্ক মন আপম্পন ম্পে এই স্কেম্পরতয়িে
ম্পডক্লাতরেন স্কেত্ন:
char f i r s t _l et t er ;
char l ast _l et t er ;
i nt hour , mi nut e;
াহতে আপম্পন সহতজই অ্নুমান কতর ম্পনত পারতিন এইর্গতোত ম্পক ধ্রতনর েযােু সংরক্ষণ হতি। এই উোহরণম্পটত
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একই টাইতপর একাম্পধ্ক স্কেম্পরতয়িে ম্পক কতর ম্পডক্লার করত
উেয়ই ইম্পন্টজার (i nt টাইপ)।

হয়

াও স্কে্াতনা হতয়তে: hour

এিং mi nut e

েক্ষয করুন: পুরা ন C89 েযান্ডাডম অ্নু ায়ী স্কেম্পরতয়িে ম্পডক্লাতরেন শুধ্ুমাত্র স্ককাতডর রেতম স্কেয়া াতি।
অ্ন্যান্য স্কেটতমন্ট এর আত এই স্কেম্পরতয়িে ম্পডক্লাতরেন স্কেয়া েরকারী, এমনম্পক আপনার স্কেম্পরতয়িেম্পট ম্পে
এতকিাতর স্কেতষও েরকার হয়।

২.৪ অ্যাসাইনতমন্ট
এ্ন আমরা স্ক তহ ু ম্পকেু স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর কতরম্পে স্কসতহ ু এর্গতোত ম্পকেু েযােু সংরক্ষণ করত িাইি। এম্পট আমরা
অ্যাসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট এর মাধ্যতম করত পাম্পর।
f i r s t _l et t er = ’ a’ ;
hour = 11;
mi nut e = 59;

/ * gi ve f i r s t _l et t er t he v al ue ’ a’ * /
/ * as si gn t he val ue 11 t o hour * /
/ * s et mi nut e t o 59 * /

এই উোহরণম্পটত ম্প নম্পট অ্যাসাইনতমন্ট স্কে্াতনা হতয়তে, আর কতমন্টর্গতোত স্কে্াতনা হতয়তে মানুষ স্ককান
ম্প নোতি অ্যাসাইনতমন্ট স্কেটতমন্টর্গতোতক িতে োতক। েব্দিয়ন ম্পিভ্রাম্পন্তকর ো ত পাতর, ম্পকন্তু আইম্পডয়াম্পট স্কসাজা
সাপ্টা:
•
•

্নই আপম্পন একটা স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর করতেন, আপম্পন একম্পট নাতমর উপর সংরক্ষতণর জায় া িরাে
করতেন।
্ন আপম্পন স্কেম্পরতয়িেম্পটত ম্পকেু অ্যাসাইন করতিন,
ার মাতন এম্পটর েযােু ম্পনধ্মারণ কতরতেন।

কা তজ স্কেম্পরতয়িে স্কে্াতনার সাধ্ারণ একম্পট উপায় হতে একম্পট িি আোঁকা ার িাইতর োকতি েযাম্পরতয়িতের নাম
আর স্কে তর এর েযােু। এই ধ্রতণর কািাতমাতক স্কেট ডায়াগ্রাম িতে কারন এম্পট রত যক স্কেম্পরতয়িে ম্পক অ্িস্থায় আতে
া স্কে্ায় (আপম্পন এম্পটতক ম্পিন্তা করত পাতরন এমনোতি, েযাম্পরতয়িতের "মতনর অ্িস্থা")। এই ডায়াগ্রামম্পট ম্প নম্পট
অ্যাসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট এর অ্িস্থা স্কে্াতে:
f i r s t l et t er
hour
mi nut e
'a'

11

59

মাতঝ মাতঝ আম্পম ম্পিম্পেন্ন স্কেম্পরতয়িে টাইতপর জন্য ম্পেন্ন ধ্রতণর আকৃম্প িযিহার কম্পর। এই আকৃম্প র্গম্পে আপনাতক C
এর অ্ন্য ম একম্পট ম্পনয়ম মতন কম্পরতয় স্কেয় া হতে, আপম্পন স্ক রকম েযােু অ্যাসাইন করতিন স্কসরকম স্কেম্পরতয়িে
টাইপ ম্পেত হতি। স্ক মন আপম্পন i nt েযাম্পরতয়িতে ম্পরং সংরক্ষণ করত পারতিন না। ম্পনতির স্কেটতমন্টম্পট কিাইোতর
একম্পট ওয়াম্পনমং ত ম্পর কতর।
i nt hour ;
hour = " Hel l o. " ;

/ * WRONG ! ! * /

এই ম্পনয়মর্গম্পে মাতঝ মাতঝ ম্পিভ্রাম্পন্তর সৃম্পষ্ট কতর, কারন আপম্পন অ্তনক োতিই েযােুর্গতোতক এক টাইপ স্কেতক অ্ন্য
টাইতপ কনোটম করত পাতরন, এমনম্পক C মাতঝ মাতঝ ম্পনতজ ম্পনতজই কনোটম করত পাতর। ম্পকন্তু এ্ন আপনাতক
মতন রা্ত হতি স্ক সাধ্ারণ ম্পনয়ম অ্নু ায়ী স্কেম্পরতয়িে ও েযােু একই টাইতপর হতি। আমরা ম্পিতেষ িযাপারর্গতো
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ম্পনতয় পরি মীত আতোিনা করতিা।
আতরকম্পট ম্পিভ্রাম্পন্ত হতে ম্পকেু ম্পরং স্কে্ত ইম্পন্টজারর মত া, ম্পকন্তু ারা নয়। স্ক মন, “ 123” ম্পরংম্পট,
2 ও 3 অ্ক্ষর ম্পেতয় ত ম্পর , ম্পকন্তু এম্পট 123 নাম্বাতরর মত া নয়। এই অ্যাসাইনতমন্টম্পট তিধ্ নয়:
mi nut e = “ 59”;
/ * WRONG! ! * /

া ম্পকনা 1,

২.৫ স্কেম্পরতয়িতের িা িেতকর মান স্কির করা
আমরা সাধ্ারণ মাতনর আউটপুট স্কপত স্ক কমান্ড িযিহার কতরম্পে ম্পিক স্কসই এম্পকই কমান্ড িযিহার
কতর স্কেম্পরতয়িে িা িেতকর মাতনর আউপুট স্কপত পাম্পর।
int hour, minute;
char colon;
hour = 11;
minute = 59;
colon = ’:’;
printf ("The current time is ");
printf ("%i", hour);
printf ("%c", colon);
printf ("%i", minute);
printf ("\n");
এই স্করাগ্রামম্পট দুম্পট ইম্পন্টজার িা পূণম সং্যার স্কেম্পরতয়িে াতের নাম োক্রতম hour ও mi nut e,
এিং একম্পট কযাতরক্টার িা িণম স্কেম্পরতয়িে ার নাম col on ত ম্পর কতর। এম্পট রত যকম্পট স্কেম্পরতয়িতে
ো ে মান ম্পনধ্ারণ কতর এিং ারপর একম্পট ম্পসম্পরজ স্কেটতমন্ট িা ম্পিিৃম্প িযিহার কতর ম্পনতির মত া
আউপুট ত ম্পর কতরেঃ
The current time is 11:59

্ন আমরা “স্কেম্পরতয়িতের আউটপুট” সিতকম কো িম্পে, ্ন আমরা এর িারা আউটপুতট স্ককান
স্কেম্পরতয়িতের মান স্কির করা স্কিাঝাই। শুধ্ুমাত্র স্করাগ্রামাতরর জন্যই একম্পট স্কেম্পরতয়িতের নাতমর র্গরত্ব
িা াৎপ ম আতে। কিাইে করা স্করাগ্রাতম আপম্পন স্ক সকে স্কেম্পরতয়িে িযিহার কতরতেন া মানুষ
পড়ত পাতর স্কসই রকম ম্পকেুই োতক না।
একম্পট একক আউটপুট স্কেটতমন্ট িযিহার কতর, আমরা আত র স্করাগ্রামম্পটতক আতরা সংম্পক্ষপ্ত করত
পাম্পরেঃ
int hour, minute;
char colon;
hour = 11;
minute = 59;
colon = ’:’;
printf ("The current time is %i%c%i\n", hour, colon, minute);
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এক োইতন, এই স্করাগ্রাম একম্পট ম্পরং, দুম্পট ইম্পন্টজার িা পূণম সং্যা এিং একম্পট কযাতরক্টার আউটপুট
রোন কতর। িযাপারটা ্ুিই ম্পিিাকষমক!

২.৬ ম্পকওয়াডম
কতয়ক পম্পরতেে আত , আম্পম িতেম্পেোম স্ক আপম্পন আপনার স্কেম্পরতয়িতের নাম আপনার ইোম
রা্ত পারতিন। ম্পকন্তু কোটা পুতরাপুম্পর সম্প য নয়। C স্ক ম্পনম্পেষ্ট ম্পকেু েব্দ আতে স্ক র্গতো সংরক্ষম্প ,
কিাইোর আপনার স্করাগ্রাতমর িন ম্পিতেষণ িা স্কিাঝার জন্য এতেরতক িযিহার কতর, এিং আপম্পন
ম্পে এই েব্দর্গতোতক স্কেম্পরতয়িতের নাম ম্পহতসতি িযিহার কতরন,
াহতে কিাইোর ম্পিোন্ত হতয়
াতি। এই েব্দর্গতোতক keywor dsিা ম্পকওয়াডম িতে। স্ক মন, i nt , char , voi d ই যাম্পে।
C োষার সংরম্পক্ষ ম্পকওয়াডমসমূহ
auto
break
Case
char
const
continue
default
do

double
Else
enum
extern
float
for
goto
if

inline
int
Long
register
restrict
return
short
signed

sizeof
static
struct
switch
typedet
union
unsigned
void

Volatile
while
_Bool
_Complex
_Imaginary

ম্পকওয়াতডমর সিূণম াম্পেকাম্পট C এর েযান্ডাডম এর সাত সং ুি আতে, স্ক ম্পট এই োষাম্পটর একম্পট ো ে িণমণা
া ইন্টারন্যােনাে অ্ মানাইতজেন ফর েযান্ডাডমতজেন িারা অ্ম্পফম্পসয়াম্পেোতি ৃ ী হয়, ১ো স্কসপ্টটম্বার, ১৯৯৮
সাতে।

উপতরর াম্পেকাম্পট মু্স্থ করার স্কিতয়, আম্পম পরামেম ম্পেতিা স্ক আপম্পন িরং আধ্ুম্পনক স্কডতেেপতমন্ট ইনোইরতমন্ট
ক ৃমক রেি একম্পট ম্পফিাতরর সুম্পিধ্ার ম্পনন: স্ককাড হাইোইম্পটং। আপম্পন ্নই স্করাগ্রাম স্কে্া শুরু করতিন ,
্ন
আপনার স্করাগ্রাতমর ম্পিম্পেন্ন অ্ংে ম্পিম্পেন্ন রং এর হতয় েৃ শ্যমান হতি। উোহরণ্বয়রূপ, ম্পকওয়াডম নীে, ম্পরং োে,
এিং িাকী স্ককাড কাতো রং এর হত পাতর। আপম্পন ম্পে স্কেম্পরতয়িতের নাম স্কেত্ন এিং এম্পট ম্পে নীে রং এ পম্পরিম্প ম
হয়,
াহতে স মক হন! কারণ আপম্পন স্কিাধ্হয় আপনার কিাইোতরর কাে স্কেতক অ্্ু ফোফে স্কপত িতেতেন।

২.৭ অ্পাতরটর
অ্পাতরটর হতো ম্পকেু ম্পিতেষ ম্পিি িা সংতক স্ক র্গতোতক সাধ্ারণ াম্পণম্প ক ম্পহসাি স্ক মন স্ক া , ম্পিতয়া ই যাম্পে রকাে
িা উপস্থাপন করত িযিহৃ হয়। C এর স্কিেী ো অ্পাতরটরই ম্পিক স্ক মন কাজ কতর স্ক মনম্পট আপম্পন াতের
স্কেতক আো কতরন, কারণ এর্গতো সাধ্ারণ াম্পণম্প ক ম্পিি। উোহরণ্বয়রূপ, দুইম্পট পূণমসং্যাতক স্ক া করার জন্য
িযিহৃ অ্পাতরটরম্পট হতো +।
ম্পনতির সির্গতোই C এর তিধ্ expr es si on িা রাম্পেমাো স্ক র্গতোর অ্েম স্পষ্ঠ।
1+1
hour - 1
hour * 60+mi nut e mi nut e/ 60
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এিতরেতন স্কেম্পরতয়িতের নাম এিং মান দুতটাই োকত
স্কেম্পরতয়িতের নাম ার মান িারা রম্প স্থাম্পপ হয়।

পাতর। রত যক স্কক্ষতত্রই াম্পণম্প ক ম্পহসাি সিােতনর পূতিমই

স্ক া , ম্পিতয়া এিং র্গতণর স্কক্ষতত্র আপম্পন স্ক মনম্পট আো করতেন ম্পিক স্ক মনম্পটই আিারণ করতি, ম্পকন্তু োত র স্কক্ষতত্র
হয় আপম্পন একটু অ্িাক হতিন। উোহরণ্বয়রূপ, ম্পনতির স্করাগ্রামম্পট:

i nt hour , mi nut e;
hour = 11;
mi nut e = 59;
pr i nt f ( " Number of mi nut es si nc e mi dni ght : %i \ n" , hour * 60 +
mi nut e) ;
pr i nt f ( " Fr act i on of t he hour t hat has pas sed: %i \ n" ,
mi nut e/ 60) ;
উপতরর স্করাগ্রামম্পট ম্পনতির মত া আউটপুট ম্পেতি:
Number of mi nut es s i nc e mi dni ght : 719
Fr ac t i on of t he hour t hat has pass ed: 0
উপতরর রেম আউটপুটম্পট আমার স্ক মন আো কতরম্পেোম ম্পিক স্ক মন, ম্পকন্তু ম্পি ীয় আউটপুম্পট একটু অ্্ূ ।
mi nut e নাতমর স্কেম্পরতয়িেম্পটর মান হতো 59, এিং 59তক 60 িারা ো করতে ো ফে 0.98333 হওয়ার
কো, েূন্য নয়। এই রম্পমতের কারণ হতে C এ্াতন পূণম সং্যা িা ইম্পন্টজার ম্পহসাতি কাজ করতে।
্ন দুইম্পট অ্পাতরতন্ডর সির্গতোই পূণমসং্যার িা ইম্পন্টজার হয়(অ্পাতরটর াতের ম্পনতয় কাজ কতর িা াতেরতক ম্পনয়ন্ত্রণ
কতর াতেরই অ্পাতরন্ড িতে),
্ন ফোফে অ্িশ্যই একম্পট পূণমসং্যা হতি, সংঙ্গা িারা পূণমসং্যার অ্ংে সি
সময় িতক্রর ম্পনতির ম্পেতক আিম্প ম হয়, এমনম্পক ম্পকেু স্কক্ষতত্র স্ক ্াতন পরি মী পূণমসং্যা ্ুি কাতে োকার
পতরও।/*(তেষ অ্ংেটুকুত সমস্যা )
এই স্কক্ষতত্র সম্ভািয ম্পিকল্প হতে েগ্াংতের ম্পহসাি না কতর ে করা হাতরর ম্পহসাি করা:
pr i nt f ( " Per cent age of t he hour t hat has pas sed: " ) ;
pr i nt f ( " %i \ n" , mi nut e* 100/ 60) ;
ফোফে:
Per c ent age of t he hour t hat has pass ed: 98

(ম্পকন্তু আিাতরা ফোফে িৃিাকার িরাির- এত াটুকু সমস্যা।)
ম্পকন্তু আিাতরা ফোফেিৃিাকার িরাির, ম্পকন্তু এইিার উির রায় সম্পিতকর কাোকাম্পে। এই স্কক্ষতত্র আতরা ম্পনেুম ে ফোফে
স্কপত িাই, তি আমরা একম্পট ম্পেন্ন ধ্রতণর স্কেম্পরতয়িে িযিহার করত পাম্পর া রকৃ সং্যা িা floating-point নাতম
অ্ম্পেম্পহ করা হয়। এম্পটর েগ্াংে মান ধ্ারতণর ক্ষম া আতে। আমরা এই সিতকম পরি মী অ্ধ্যাতয় জানতিা।

২.৮ অ্পাতরটতরর ক্রম
্ন

স্ককান

এিতরেতন

একাম্পধ্ক

অ্পাতরটর

োতক
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্ন

এিতরেনম্পটর

মান

অ্পাতরটরর্গতোর

ম্পরম্পসতডন্স(pr ecedence )

িা রাধ্ান্য ার উপর ম্পেম্পি কতর ম্পনধ্মারণ করা হয়। ম্পরম্পসতডন্স িা রাধ্ান্য ার সিূণম

িযা্যাম্পট একটু জম্পটে, ম্পকন্তু আপা

আপম্পন ম্পনতির উোহরণর্গতো ম্পেতয় শুরু করত পাতরন:

•

র্গণ এিং োত র কাজ স্ক া ও ম্পিতয়াত র আত হয়। সু রাং 2*3-1 এর মান 5 হতি 4 নয়, আিার
2/3-1 এর মান 1 হতি না িরং া -1 হতি।

•

ম্পে স্ককান এিতরেতন একই অ্গ্র ণয া ম্পিম্পেষ্ট একাম্পধ্ক অ্পাতরটর োতক তি াতের মান ম্পনধ্মারণ
করার সময় কিাইোর িাম স্কেতক ডান ম্পেতক কাজ করতি। সু রাং mi nut e* 100/60 এই
এিতরেনম্পটত রেতম র্গতণর কাজ হতি এিং ফতে া স্কেতক 5900/60 এই এিতরেনম্পট পাওয়া
াতি এিং সিমতেতষ এর মান 98 হতি। ম্পে এই এিতরেতনর কাজ ডান ম্পেক স্কেতক িাম ম্পেতক হত া
াহতে 59*1 এই এিতরেনম্পট পাওয়া স্ক
এিং এর মান 59 হত া। ম্পকন্তু এম্পট পুতরাপুম্পর েুে।

•

ম্পে ক্তনা আপনার এই অ্গ্রণয ার রিম্পে ম্পনয়ম অ্গ্রাহ্য করার রতয়াজন হ
তি আপম্পন
পযাতরনতেম্পসস িযিহার করত পাতরন। পযাতরনতেম্পসতসর মতধ্যকার এিতরেতনর কাজ সিার আত
হয়, সু রাং 2*(3-1) এর মান 4 হতি। স্করাগ্রাতমর ফোফে স্ককান রকম পম্পরি মন না কতর আপম্পন
িাইতে পযাতরনতেম্পসস িযিহার কতর এতিতরেতনর পািত া য া িাড়াত পাতরন।

২.৯ কযাতরক্টার িা িতণমর জন্য অ্পাতরটর
মজার িযাপার হতো, স্ক সকে াম্পণম্প ক অ্পাতরটর পূণমসং্যা িা ইম্পন্টজাতরর জন্য কাজ কতর স্কসই একই অ্পাতরটর
কযাতরক্টার িা িতণমর জন্যও কাজ কতর। উোহরণ্বয়রূপ,
char l et t er ;
l et t er = ’a’ + 1;
pr i nt f ( " %c\ n" , l et t er ) ;
উপতরর স্করাগ্রামম্পট আউটপুতট b অ্ক্ষরম্পট ম্পরন্ট করতি। ম্পেও কযাতরক্টারসমূতহর মতধ্য র্গণ করা ম্পসনটযাি
তিধ্,
ারপতরও এম্পট একম্পট করার মত া োে অ্েযাস নয়।

োতি

পূতিম আম্পম িতেম্পেোম স্ক ইম্পন্টজার স্কেম্পরতয়িতে শুধ্ু ইম্পন্টজার েযােু এিং কযাতরকক্টার স্কেম্পরতয়িতে শুধ্ু কযাতরক্টার মান
রা্ত পারিতিন, ম্পকন্তু িযাপারম্পট পুতরাপুম্পর সম্প য নয়। ম্পকেু স্কক্ষতত্র, C ্বয়য়ংম্পক্রয় োতি মান রূপান্তর কতর স্কনয়।
উোহরণ্বয়রূপ, ম্পনতির স্করাগ্রামম্পট পুতরাপুম্পর তিধ্ এিং সম্পিক।
i nt number ;
number = ’a’;
pr i nt f ( " %i \ n" , number ) ;
স্করাগ্রামম্পটর আউটপুট হতি 97, এম্পট একম্পট সং্যা া C ক ৃমক অ্েযন্তরীণ োতি িযিহৃ হয় ’a’ অ্ক্ষরম্পট
উপস্থাপন করত । াইতহাক, কযাতরক্টার স্কক কযাতরক্টার এিং ইম্পন্টজার স্কক ইম্পন্টজার ম্পহতসতি িযিহার করাই স্কেয়,
এিং িুম্পদ্ধমাতনর কাজ হে ্ন রতয়াজন পড়তি স্ককিে ্নই কযাতরক্টার িা ইম্পন্টজারতক অ্ন্যম্পটত রূপান্তর করা

স্করাগ্রাম্পমং েযাংঙ্গুতয়জ ম্পডজাইতনর স্কক্ষতত্র ্বয়য়ংম্পক্রয় োতি টাইপ কনোরতেন একম্পট সাধ্ারণ সমস্যা, অ্েমাৎ
f or mal i sm ও conv eni enc e এর মতধ্য একম্পট িে আতে। f or mal i s m িেত মূে অ্ল্পম্পকেু
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িযাম্প ক্রমসহ সহজ ম্পকেু ম্পনয়মনীম্প তক স্কিাঝায় এিং conv eni ence
সুম্পিধ্াজনক স্কিাঝায়।

িেত

িযিহার করত

সহজ িা

সিসময় না হতেও রায়েই, সুম্পিধ্ারই জয় হয়, া েক্ষ সাধ্ারণ স্করাগ্রামারতের জতন্য োে একম্পট ম্পিষয়, ারা
রিম্পে ম্পনয়মনীম্প র িযাপাতর কতিার োতক, ম্পকন্তু স্করাগ্রাম্পমং এ ন ুনতের জন্য িযাপারর্গতো ্ুি োে নয়, সাধ্ারণ
ারা রায়ই ম্পনয়মনীম্প র জম্পটে া এিং িযম্প ক্রতমর জন্য ম্পিধ্াগ্রস্থ হতয় পতড়। এই িইত আম্পম ম্পনয়মর্গতোতক সহজ
করার িযাপাতর র্গরত্ব ম্পেতয়ম্পে এিং অ্তনক িযম্প ক্রম ম্পিষয়তক িাে ম্পেতয়ম্পে।

২.১০ কতিাম্পজেন
এ্ন প মন্ত আমরা পৃেক পৃেক স্করাগ্রাম্পমং েযাংঙ্গুতয়তজর স্কেম্পরতয়িে, এিতরেন এিং স্কেটতমন্ট সিতকম স্কজতনম্পে,
ম্পকন্তু াতের একতত্র ম্পকোতি িযিহার করা স্কসম্পেতক নজর ম্পেইম্পন।
স্করাগ্রাম্পমং েযাংঙ্গুতয়জর্গতোর অ্ন্য ম েরকারী একম্পট সুম্পিধ্া হে কতয়কম্পট স্কোট স্কোট উপাোতনর ব্লক গ্রহণ করা এিং
াতেরতক একতত্র সং ুি করা। উোহরণ্বয়রূপ, আমরা জাম্পন স্ক ম্পকোতি পূণম সং্যার র্গণ করত হয় এিং আউটপুতট
াতের মান স্কির করত হয়; আমরা ম্পকন্তু িাইতে কাজ দুম্পটতক একসংতঙ্গ করার পাম্পর:
pr i nt f ( " %i \ n" , 17 * 3) ;
আসতে "একই সমতয়" িো উম্পি নয়, কারন িােতি র্গণ আউটপুট রেেমতনর আত হতয় োতক, ম্পকন্তু আসে কোটা
হে স্ককান এিতরেন স্ক মন সং্যা, কযাতরক্টার, এিং স্কেম্পরতয়িে একম্পট আউটপুট স্কেটতমন্ট ম্পে তর িযিহার করা
স্ক ত পাতর।
আমরা ইম্প মতধ্য একম্পট উোহরণ স্কেত্ম্পে:
pr i nt f ( " %i \ n" , hour * 60 + mi nut e) ;
এোড়াও আপম্পন এসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট এর ডান ম্পেতক আরম্পিট্রাম্পর এিতরেন রা্ত পাতরন:
i nt per cent age;
per c ent age = ( mi nut e * 100) / 60;
এই ক্ষম া এ্ন হয়ত া ম্পিিাকষমক িতে মতন হতে না, ম্পকন্তু আমরা আতরা অ্ন্যান্য উোহরণ স্কে্তিা স্ক ্াতন জম্পটে
কম্পিউতটেন সম্পিকোতি ও সংতক্ষতপ কতিাম্পজেন এর পতক্ষ করা সম্ভি।
স কমিা মা: ম্পনম্পেমষ্ট এিতরেন িযিহার করার ম্পকেু সীমা আতে;

ার মতধ্য উতে্ত া য হে, এসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট

এর িাম ম্পেতক এিতরেন না হতয় একম্পট েযাম্পরতয়িে এর নাম হত

হতি। কারন িাম ম্পেকম্পট সংগ্রহস্থতের অ্িস্থান

ম্পনতেমে কতর স্ক ্াতন ফোফে াতি। এিতরেন শুধ্ু েযােু ম্পনতেমে কতর,

সংগ্রহস্থতের অ্িস্থান না।

াই এটা েুে:

mi nut e + 1 = hour ; ।

২.১১

স্কলাসাম্পর

েযাম্পরতয়িে: েযােু ’র জন্য একম্পট নাম সংরক্ষতনর স্থান। সি স্কেম্পরতয়িতেরই একম্পট ধ্রন োতক,
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া ম্পনধ্মারণ কতর

এম্পট ম্পক ধ্রতনর েযােু সংরক্ষণ করত পারতি।
েযােু: একম্পট িণম , িা নম্বর, িা অ্ন্যান্য ম্পজম্পনস া একম্পট েযাম্পরতয়িে এ সম্পি করা ায়।
টাইপ: েযােু এর অ্েম। আমরা এ প মন্ত স্ক সকে টাইপ স্কেত্ম্পে া হে ইম্পন্টজার (‘ম্পস’ স্ক i nt ) এিং কযাতরক্টার
(‘C’ স্ক c har ) ।
কীওয়াডম: স্করাগ্রাম ম্পিতেষণ করত

কিাইোর িারা িযিহার করা হয় এমন একম্পট সংরম্পক্ষ

েব্দ। আমরা স্ক সকে

উোহরণ স্কেত্ম্পে াতের মতধ্য আতে i nt , v oi d এিং char ।
স্কেটতমন্ট: স্ককাতডর একম্পট োইন া একম্পট ম্পনতেমে িা কতমমর রম্প ম্পনম্পধ্ত্ব কতর। এ প মন্ত আমরা স্ক সকে স্কেটতমন্ট
স্কেত্ম্পে া হে, ম্পডক্লাতরেন, এসাইনতমন্ট, এিং আউটপুট স্কেটতমন্ট।
ম্পডক্লাতরেন: এমন একম্পট স্কেটতমন্ট া একম্পট ন ুন েযাম্পরতয়িে সৃম্পষ্ট কতর এিং ার ধ্রন ম্পনধ্মারণ কতর।
এসাইনতমন্ট: একম্পট স্কেটতমন্ট া একম্পট স্কেম্পরতয়িে এ একম্পট েযােু ম্পনধ্মারন কতর।
এিতরেন: স্কেম্পরতয়িে, অ্পাতরটর এিং েযােুর একম্পট সংম্পমেণ া েযােুর একম্পট একক ফতের রম্প ম্পনম্পধ্ত্ব কতর।
এিতরেতনর ম্পিম্পেন্ন ধ্রন আতে া াতের অ্পাতরটর এিং অ্পাতরন্ড িারা ম্পনধ্মাম্পর হয়।
অ্পাতরটর: স্ক া িা র্গণ এর ম একম্পট সহজ ননা উপস্থাপন কতর এমন একম্পট ম্পিতেষ ম্পিি।
অ্পাতরন্ড: একম্পট েযােু ার মাধ্যতম অ্পাতরটর অ্পাতরট কতর।

স্করম্পসতডম্পন্স: স্ক ক্রমানু ায়ী অ্পাতরেতনর মূেযায়ন করা হয়।
কতিাম্পজেন: সংতক্ষতপ জম্পটে কম্পিউতটেনতক উপস্থাপন করার েতক্ষয,

সহজ এিতরেন ও স্কেটতমন্ট স্কক জম্পটে

স্কেটতমন্ট ও এিতরেন এর সতঙ্গ ুি করার ক্ষম া।

২.১২ অ্নুেীেন
অ্নুেীেন ২.১
১. My dat e. c. নাতম ন ুন একম্পট স্করাগ্রাম ত ম্পর করুন “Hel l o, Wor l d” স্করাগ্রামম্পটর ম কতর কম্পপ
এিং টাইপ করুন, কিাইে কতর রান করুন স্করাগ্রামম্পট।
২. অ্নুতেে ২.৫ এর উোহরণম্পট অ্নুসরণ কতর,

একম্পট স্করাগ্রাম ত ম্পর করুন স্ক ্াতন স্কেম্পরতয়িে ম্পহতসতি day ,

mont h ও year রা্ুন। রত যক স্কেম্পরতয়িে স্ককান টাইতপর ?
স্ক সকে স্কেম্পরতয়িতের আজতকর ম্পেন স্কিাঝাতি াতের েযােু রোন করুন।
৩. একম্পট োইতনর মতধ্য রম্প ম্পট স্কেম্পরতয়িতের েযােু ম্পরন্ট করুন। এ প মন্ত সি সম্পিকোতি সি কাজ কতর াতে ম্পকনা
া ম্পনণমতয়র জন্য এম্পট একম্পট অ্ন্তিম মী ধ্াপ।
৪. স্করাগ্রামম্পট এমন োতি পম্পরি মন করুন স্ক ন এম্পট আতমম্পরকান েযান্ডাডম অ্নু ায়ী াম্পর্ ম্পরন্ট কতর: mm/ dd/ y y
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।
৫. স্করাগ্রামম্পট আিার পম্পরি মন করুন স্ক ন সিূণম আউটপুট ম্পট এোতি আতসেঃ
Amer i c an f or mat :
3/ 18/ 2009
Eur opean f or mat :
18. 3. 2009
এই অ্নুেীেতনর মূে কো হে ম্পিম্পেন্ন ধ্রতনর মান রেেমন করত

pr i nt f

ফাংেন িযিহার করা,

এিং একই

সমতয় কতয়কম্পট স্কেটতমন্ট স্ক া কতর ধ্ীতর ধ্ীতর স্করাগ্রাম স্কডতেেপতমন্ট অ্নুেীেন করা।

অ্নুেীেন ২.২
১. My Ti me. c. নাতম ন ুন একম্পট স্করাগ্রাম ত ম্পর করুন
২. অ্নুতেে ২.৫ এর উোহরণম্পট অ্নুসরণ কতর, hour , mi nut e ও sec ond নাতম স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর কতর
াতের েযােু রোন করুণ া রায় ি মমান সময় ম্পনতেমে করতি। ২৪ ঘন্টা অ্নু ায়ী মান স্কেয় এমন একম্পট ঘম্পড় িযািহার
করুন স্ক ন 2pm এর সময় েযােু রোন করতি 14।
৩. স্করাগ্রামম্পট কযােকুতেট করুন এিং মধ্যরা প মন্ত স্কসতকতন্ডর সং্যাম্পট pr i nt করুন।
৪. স্করাগ্রামম্পট কযােকুতেট করুন এিং ওই ম্পেতন ক স্কসতকন্ড িাম্পক আতে া pr i nt করুন।
৫. স্করাগ্রামম্পট কযােকুতেট করুন এিং ম্পেতনর ক ে াংে িতে ম্প তয়তে া ম্পরন্ট করুন।
৬. ি মমান সময় রম্প ফম্পে করত hour , mi nut e ও s ec ond এর েযােু পম্পরি মন করুন (ধ্ারনা কতর ম্পনম্পে
স্ক ম্পকেু সময় িতে স্ক তে)। স্করাগ্রামম্পট ম্পিম্পেন্ন মান ম্পনতয় সম্পিকোতি কাজ কতর ম্পকনা া ম্পনম্পি করত স্কিক করুন।
এই অ্নুেীেন এর েক্ষয ম্পেতো ম্পকেু াম্পণম্প ক অ্পাতরেন িযিহার করা, এিং আতরা ম্পকেু জম্পটে িস্তু সিতকম ম্পিন্তা
শুরু করা। স্ক মন একম্পট ম্পেতনর সময়,

া একাম্পধ্ক মাতনর রম্প ম্পনম্পধ্ত্ব কতর। এোড়াও, আপম্পন ে াংে জা ীয়

কম্পিউম্পটং i nt এর সাতে করত স্ক তয় সমস্যার সম্মু ্ীন হতয়তেন,

া পরি মী অ্ধ্যাতয়র f l oat i ng poi nt

সং্যার জন্য কাতজ ো তি।
ইম্পঙ্গ : কম্পিউট করার সময় অ্স্থায়ীোতি েযােু রা্ার জন্য অ্ম্প ম্পরি স্কেম্পরতয়িে িযিহার করা স্ক ত পাতর। স্কসধ্রতনর
েযাম্পরতয়িে রা্ত

পাতরন,

স্ক র্গতো কম্পিউট করার জন্য িযািহার হয় ম্পকন্তু ম্পরন্ট হয় না,

ক্নও, অ্ন্তিম মী িা অ্স্থায়ী স্কেম্পরতয়িে িো হয়।
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াতেরতক ক্নও

অ্ধ্যায় ৩
ফাংেন
৩.১ স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট
আত র অ্ধ্যাতয় আমরা এমন কত ার্গতো নাম্বার সংক্রান্ত সমস্যায় পতড়ম্পেোম ারা আসতে ইম্পন্টজার নয়। আমরা
েগ্াংতের পম্পরিত ম ে করা িযিহার কতর এই সমস্যার সমাধ্ান কতরম্পেোম। ম্পকন্তু আতরা সাধ্ারণ সমাধ্ান হতে
স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট িযিহার করা, স্ক ম্পট একই সাতে েগ্াংে এিং ইম্পন্টজার ম্পহতসতি কাজ কতর। C স্ক , দুই ধ্রতণর
স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট টাইপ আতে f l oat এিং doubl e। এই িইত আমরা doubl e রিুর পম্পরমাতন িযিহার করতিা।
আপম্পন আত র মত াই একই ম্পসনতটি িযিহার কতর স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট স্কেম্পরতয়িে িযিহার করত পারতিন এিং েযােু
অ্যাসাইন করত পারতিন। স্ক মন:
doubl e pi ;
pi = 3. 14159;
আপম্পন একই সাতে স্কেম্পরতয়িে ও েযােু স্কসট করত পারতিন:
i nt x = 1;
char f i r s t _c har = " a" ;
doubl e pi = 3. 14159;
আসতে এই ম্পসনতটিম্পট ্ুিই কমন। একতত্র ম্পডক্লাতরেন ও অ্যাসাইনতমন্ট করাতক মাতঝ মাতঝ ইম্পনম্পেয়াোইতজেন
িতে।
ম্পেও স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট নাম্বারর্গতো উপকারী,
োম্পপ ারা রায়ই ম্পিভ্রাম্পন্তর সৃম্প ষ্ট কতর, কারণ ইম্পন্টজার ও স্কলাম্পটংপতয়ন্ট নাম্বারর্গতো একই রকম োত । স্ক মন, আপনার কাতে একম্পট েযােু 1 আতে, এ্ন এম্পট ইম্পন্টজার নাম্পক
স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট নাম্বার, নাম্পক দুতটাই?
সম্প য িেত ম্পক , C, ইম্পন্টজার 1 এিং স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট েযােু 1.0 এর মতধ্য পােমকয কতর, ম্পেও এতেরতক স্কে্ত
একই নাম্বার মতন হয়। ারা ম্পেন্ন টাইতপর অ্ধ্ীতন, এিং আসে কো হতে আপম্পন এই টাইপর্গতোর মতধ্য স্ককাতনা
অ্যাসাইনতমন্ট করত পারতিন না। স্ক মন এম্পট তিধ্ নয়:
i nt x = 1. 1;
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কারণ িামপাতের স্কেম্পরতয়িেম্পট একম্পট i nt এিং ডানপাতের েযােুম্পট একম্পট doubl e। ম্পকন্তু এই ম্পনয়ম েুতে াওয়া
্ুিই স্কসাজা, ম্পিতেষ কারণ হতে C স্ক এমন জায় া আতে স্ক ্াতন স্কস ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি এক টাইপ স্কেতক অ্ন্য টাইতপ
পম্পরি মন কতর স্কফতে। স্ক মন:
doubl e y = 1;
স্কটকম্পনকযাম্পে এটা তিধ্ নয়, ম্পকন্তু C ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি i nt স্কেতক doubl e এ কনোটম কতর স্কফতে। এটা
স্করাগ্রামারতের জন্য সুম্পিধ্াজনক, ম্পকন্তু এটা সমস্যাও সৃম্পষ্ট কতর; স্ক মন:
doubl e y = 1 / 3;
আপম্পন হয়ত া আো করতিন y স্কেম্পরতয়িেম্পট 0.333333 েযােু রোন করতি, া ম্পকনা তিধ্ স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট েযােু ,
ম্পকন্তু আসতে আপম্পন 0.0 েযােুম্পট পাতিন। এর কারণ হতে ডানম্পেতকর এিতরেনম্পট দুম্পট ইম্পন্টজার এর অ্নুপা রকাে
কতর,
াই C ইম্পন্টজার এর ো কতর, ফে হয় 0 া ম্পকনা ইম্পন্টজার। এতক স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট এ পম্পরি মন করতে হয়
0.0.
এটা সমাধ্াতনর একম্পট উপায় হতে ( ্ন আপম্পন িুঝত
এিতরেতন পম্পরন করা:

পারতিন এটা ম্পক হতো) ডানপােতক স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট

doubl e y = 1. 0 / 3. 0;
এিং y এর আোনুরুপ ফে পাওয়া ায়, 0.333333.
আমাতের স্কে্া অ্পাতরেন - স্ক া , ম্পিতয়া , র্গন ও ো - স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট েযােুর স্কক্ষতত্রও রত াজয, ম্পেও আপম্পন
শুতন আগ্রহী হতিন স্ক মূে রম্পক্রয়া সিূণম ম্পেন্ন। আসতে, অ্ম্পধ্কাংে রতসসতর শুধ্ুমাত্র স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট কা মক্রম
িাোতনার জন্য ম্পিতেষ হাডমওয়ার োতক।

৩.২ ধ্রুিক
আত র স্কসকেতন আমরা একম্পট স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট স্কেম্পরতয়িতে 3.14159 েযােু অ্যাসাইন কতরম্পেোম। স্কেম্পরতয়িে
সিতকম একম্পট র্গরুত্বপূণম কো মতন রা্া েরকার স্ক ,
ারা - াতের নাম া স্কসই অ্নু ায়ী- স্করাগ্রাতমর স্ক তকাতনা
জায় া স্কেতক ম্পেন্ন ম্পেন্ন েযােু স্ক া করত পাতর। স্ক মন, আমরা pi স্কেম্পরতয়িেম্পটত 3.14159 েযােুম্পট অ্যাসাইন
করত পাম্পর, এিং পতর অ্ন্য ম্পকেুও অ্যাসাইন করত পাম্পর:
doubl e pi = 3. 14159;
...
pi = 10. 999; / * pr obabl y a l ogi c al er r or i n your pr ogr am * /
্ন আপম্পন pi নাতমর িরােকৃ স্থান ত ম্পর কতরম্পেতেন ্ন ম্পনিয়ই ম্পি ীয় েযােুম্প ট আো কতরনম্পন। πএর মান
সিসময় ধ্রুি এিং এম্পট সমতয়র সাতে পম্পরিম্প ম হয় না। িরােকৃ স্থান pi ত ম্পর কতর াত ইোমত া েযােু
অ্যাসাইন করতে স্করাগ্রাতমর িা ্ুোঁতজ স্কির করা কষ্টসাধ্য হতয় াতি।
C c ons t কীওয়াডম িযিহার কতর েযােুর ম্পস্থর মান ম্পনম্পেমষ্ট কতর। এম্পট অ্িশ্যই রতয়াজনীয় ধ্রুিতকর সাতে িযিহার
করত হতি। রেতমই একম্পট েযােু অ্যাসাইন করত হতি ম্পকন্তু স্করাগ্রাতমর িাকী সমতয় এম্পট আর পম্পরি মন করা াতি
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না।
cons t doubl e PI = 3. 14159;
pr i nt f ( " Pi : %f \ n" , PI ) ;
...
PI = 10. 999;

/ * wr ong, er r or caught by t he c ompi l er * /

এ্াতন PI এর মান একিার ম্পেতয় স্কেয়া হতে া আর পম্পরি মন করা াতি না, ম্পকন্তু আমরা এম্পটতক স্কেম্পরতয়িে এর
মত া িযিহার করত পারতিা।
স্কেম্পরতয়িে স্কেতক ধ্রুিক আোো কতর স্কে্াতনার জন্য আমরা এতেরতক িড় হাত র অ্ক্ষতর ম্পে ্তিা।

৩.৩ doubl e স্কেতক i nt স্ক পম্পরি ন
ম করা
স্ক মনটা িতেম্পেোম, C রতয়াজন অ্নু ায়ী ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি doubl e স্কেতক i nt স্ক পম্পরি মন কতর, কারণ এই
অ্নুিাে রম্পক্রয়ায় স্ককাতনা েয হাম্পরতয় ায় না। অ্পরম্পেতক, doubl e স্কেতক i nt স্ক াওয়ার জন্য রাউন্ড কতর
ম্পনত হয়। C ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি এই কাজ কতরনা,
াত ম্পনম্পি হওয়া ায় স্ক আপম্পন , একজন স্করাগ্রামার ম্পহতসতি
িুঝত পাতরন স্ক নাম্বারম্পটর েগ্ অ্ংেম্পট হাম্পরতয় াতি।
স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট েযােু স্কেতক ইম্পন্টজাতর রূপান্তর করার সিতিতয় সহজ উপায় হতে টাইপকাে িযিহার করা। এতক
টাইপকাে িো হয় কারণ এম্পট আপনাতক এক টাইতপর স্কেতক েযােু ম্পনতয় আতরক টাইতপ পাম্পিতয় স্কেয় (ম্পিক ম্পনতক্ষপ
করা না, ঢাোই করা িা ম্পর-ফরতমট করার মত া)।
টাইপকাম্পেং ম্পসনতটতির জন্য টাত মট টাইতপর স্পষ্ট ম্পিিরণ েরকার,
ব্রযাতকতটর মতধ্য ম্পেত্ ম্পেত হতি। স্ক মন:

া ম্পকনা এিতরেন (টাইপ) এর পূতিম

cons t doubl e PI = 3. 14159;
i nt x = ( i nt ) PI ;
( i nt ) অ্পাতরটরম্পট PI এর েযােুম্পট ইম্পন্টজাতর পাম্পিতয় স্কেয় াত x এর মান হয় 3. ইম্পন্টজাতর রূপান্তর করা
হতে সিসময় া রাউন্ড হতয় ায়, এমনম্পক েগ্ অ্ংেম্পট ম্পে 0. 999999999 ও হয়।
C স্ক রম্প ম্পট টাইতপর জন্য ার সংম্পেষ্ট একম্পট অ্পাতরটর আতে া এতক উপ ুি টাইতপ টাইপকাে কতর।

৩.৪ াম্পণম্প ক ফাংেন
ম্পণত আপম্পন হয় si n িা l og এর মত া ফাংেন স্কেত্তেন, এিং si n( π/ 2) ও l og( 1/x) এর মত া
এিতরেতনর মান ম্পন ণময় করত ম্পেত্তেন। রেতম আপম্পন ব্রযাতকতটর মতধ্যর ফাংেনম্পট সমাধ্ান কতরতেন াতক
ফাংেতনর আর্গমতমন্ট িো হয়। স্ক মন, π/ 2 এর মান রায় 1.571 এিং 1/x এর মান 0.1 ( ম্পে x এর মান 10
এর কাোকাম্পে হয়)।
ারপর আপম্পন ম্পনতজই ফাংেতনর মান ম্পনণময় করত পারতিন, হয় স্কটম্পিে স্কেত্ ম্পকংিা ম্পিম্পেন্ন াম্পণম্প ক রম্পক্র য়া
অ্নুসরণ কতর। 1.571 এর si n হতে 1, এিং 0.1 এর l og হতে -1 ( ম্পে l ogম্পট 10 ম্পেম্পিক ে াম্পরেম হয়)।
এই রম্পক্রয়াম্পট িার িার পম্পরিােনা কতর জম্পটে জম্পটে এিতরেতনর মান স্কির করা
si n( π/ 2)) রেতম এতকিাতর স্কে তরর ফাংেতনর মান ম্পনণময় করতিা,
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ারপর

াতি। স্ক মন,

l og( 1/

ার িাইতরর এিং এতক এতক

অ্ন্যর্গতো।
C স্ক

ম্পিল্ট-ইন োতিই একম্পট ফাংেতনর স্কসট স্কেয়া আতে,

াত

আপনার জানা রায় সি াম্পণম্প ক অ্পাতরটর

রতয়তে। মযাে ফাংেনতক ডাকা হয় এমন কতর, স্ক মন কতর াম্পণম্প ক অ্ঙ্কপা ন করা হয়:
doubl e l og = l og ( 17. 0) ;
doubl e angl e = 1. 5;
doubl e hei ght = s i n ( angl e) ;
রেম উোহরতণ l og স্কক 17 ম্পেম্পিক ে াম্পরেতম স্কসট কতর,
ার ে াম্পরেম ম্পেম্পি 10।

ার ম্পেম্পি e । l og10 নাতমও একম্পট ফাংেন আতে

ম্পি ীয় উোহরতণ, স্কেম্পরতয়িে angl e এর েযােুর si ne স্কির করা হতয়তে। C ধ্তর স্কনয় আপম্পন si n এিং
অ্ন্যান্য ম্পত্রতকাণম্পমম্প ক ফাংেন (c os , t an) এর সাতে স্ক েযােু িযিহার কতরতেন া স্করম্পডয়াতন আতে। ম্পডম্পগ্র
স্কেতক স্করম্পডয়াতন পম্পরি মন করার জন্য েযােুতক 360 ম্পেতয় ো করুন এিং াতক 2π ম্পেতয় র্গন করুন।
ম্পে আপম্পন π এর মান 15 অ্ংক প মন্ত না জাতনন,
াহতে আপম্পন acos ফাংেন িযিহার কতর এর মান স্কির কতর
ম্পনত পারতিন। -1 এর ar c cos i ne ( িা স্ককাসাইতনর ইনোসম) হতে π। কারণ π এর স্ককাসাইন হতে -1।
cons t doubl e PI = acos ( - 1. 0) ;
doubl e degr ees = 90;
doubl e angl e = degr ees * 2 * PI / 360. 0;
মযাতের স্ক তকাতনা ফাংেন িযিহার করার আত আপনাতক অ্িশ্যই মযাতের স্কহডার ফাইে স্ক া করত হতি।
কিাইোতরর জন্য রতয়াজনীয় সি েয স্করাগ্রাতমর িাইতর স্কেতক স্কেয়াই স্কহডার ফাইতের কাজ। স্ক মন, “ Hel l o,
wor l d! ” স্করাগ্রামম্পটত আমরা i nc l ude স্কেটতমন্ট িযিহার কতর st di o. h নামক স্কহডার ফাইেম্পট ুি
কতরম্পে:
#i nc l ude <st di o. h>
st di o. h এ C স্ক ইনপুট ও আউটপুট (I / O) ফাংেতনর সকে েয আতে।
একই রকম োতি মযাে স্কহডার ফাইতে মযাতে ফাংেতনর সকে েয োতক। আপম্পন স্করাগ্রাতমর রেতম st di o. h এর
সাতেই এম্পট ুি কতর ম্পেত পারতিন:
#i nc l ude <mat h. h>

৩.৫ কতিাম্পজেন
ম্পিক াম্পণম্প ক ফাংেতনর মত াই, C এর ফাংেনর্গম্পে কতিাজ করা ায়, অ্েমাৎ আপম্পন একম্পট এিতরেনতক অ্ন্য
একম্পটর অ্ংে ম্পহতসতি িযিহার করত পারতিন। স্ক মন, স্ক তকাতনা এিতরেনতক আপম্পন ফাংেতনর আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি
পািাত পাতরন:
doubl e x = c os ( angl e + PI / 2) ;
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এই স্কেটতমন্ট PI এর মান ম্পনতয় দুই ম্পেতয় ো কতর এিং ার সাতে angl e এর মান স্ক া কতর। স্ক া ফেম্পট
ারপর cos ফাংেতন একম্পট আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি িােনা কতর।
আপম্পন একম্পট ফাংেতনর ফেতক ম্পনতয় আতরকম্পটর আর্গমতমন্ট ম্পহতসতিও িােনা করাত পারতিন:
doubl e x = exp ( l og ( 10. 0) ) ;
এই স্কেটতমন্টম্পট l og 10 ম্পেম্পি e এর মান ম্পনণময় কতর এরপর এম্পট e এর পাওয়ার ম্পহতসতি িতস। ফোফেম্পট x
এর মান ম্পহতসতি অ্যাসাইন হয়; আম্পম আো কম্পর আপম্পন এম্পট িুঝত স্কপতরতেন।

৩.৬ ন ন
ু ফাংেন স্ক া করা
এ্নও প মন্ত আমরা শুধ্ুমাত্র C এর ম্পিল্ট-ইন ফাংেনর্গম্পেই িযিহার কতরম্পে, ম্পকন্তু ন ুন ফাংেন স্ক া করাও সম্ভি।
আসতে, ইম্প মতধ্যই আমরা একম্পট ফাংেতনর স্কডম্পফতনেন স্কেত্ম্পে: mai n( ) । mai n( ) নাতমর ফাংেনম্পট একম্পট
ম্পিতেষ ফাংেন, কারণ এম্পটই স্করাগ্রাতমর কাতজর শুরুতক ম্পনতেমে কতর, ম্পকন্তু mai n( ) এর জন্য ম্পসনতটি অ্ন্যান্য
ফাংেতনর স্কডম্পফতনেন এর মত াই হতি:
voi d NAME ( LI ST OF PARAMETERS )
{
STATEMENTS
}
আপনার ফাংেতনর জন্য স্ক তকাতনা নাম আপম্পন িযিহার করত পাতরন, শুধ্ু mai n িা অ্ন্য স্ককাতনা C এর কীওয়াডম
িযিহার করত পারতিন না। পযারাম্পমটার ম্পেেম্পট ন ুন ফাংেতন িযিহাতরর জন্য (িা ডাকার) স্ককাতনা েয,
ম্পে
োতক, আপনাতক ম্পেত হতি।
mai n( ) স্ককাতনা পযারাম্পমটার স্কনয় না, া ব্রযাতকতটর স্কে তর একম্পট কীওয়াডম (voi d) ম্পেতয় ম্পনতেমে করা োতক।
আমাতের স্কে্া রােম্পমক ফাংেনর্গম্পেরও পযারাম্পমটার োকতি না,
াই ম্পসতন্টিম্পট স্কে্ত এরকম হতি:
voi d Pr i nt NewLi ne ( voi d)
{
pr i nt f ( " \ n" ) ;
}
ফাংেনম্পটর নামকরণ করা হতয়তে Pr i nt NewLi ne ( ) । এম্পট শুধ্ু মাত্র একম্পট স্কেটতমন্ট িহন কতর,
ন ুন োইতনর কযাতরক্টার আউটপুট স্কেয়। স্ক্য়াে করুন, আমরা ফাংেতনর নাতমর রেম অ্ক্ষরম্পট িড় হাত
ম্পেত্ম্পে। এিং ফাংেনম্পটর পরি মী েতব্দর নাতমর রেম অ্ক্ষরও িড় হাত র অ্ক্ষতর স্কে্া হতয়তে। আমরা
জুতড় ফাংেতনর নামকরতণর স্কক্ষতত্র এই রোম্পটই অ্নুসরণ করতিা।
mai n( ) এর মতধ্য আমরা এই ন ুন ফাংেনম্পট ম্পিল্ট-ইন C কমাতন্ডর ম্পসনতটতির মত াই িযিহার করত
i nt mai n ( voi d)
{
pr i nt f ( " Fi r st Li ne. \ n" ) ;
Pr i nt NewLi ne ( ) ;
pr i nt f ( " Sec ond Li ne. \ n" ) ;
r et ur n EXI T_SUCCESS;
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া একম্পট
র অ্ক্ষতর
পু তরা িই
পারতিা:

}
এই স্করাগ্রামম্পটর আউটপুট হতে:
Fi r s t l i ne.
Second l i ne.
স্ক্য়াে করুন স্ক োইন দুম্পটর মাতঝ ফাোঁকা আতে। স্ককমন হত া ম্পে আমরা োইনর্গম্পের মাতঝ আতরা ফাোঁকা িাই াম ?
এর জন্য আমরা িার িার একই ফাংেন কে করত পার াম:
i nt mai n ( voi d)
{
pr i nt f ( " Fi r st Li ne. \ n" ) ;
NewLi ne ( ) ;
NewLi ne ( ) ;
NewLi ne ( ) ;
pr i nt f ( " Sec ond Li ne. \ n" ) ;
}
অ্েিা আমরা Pr i nt Thr eeLi nes ( ) নাতম ন ুন একম্পট ফাংেন ম্পে্ত পাম্পর , স্ক টা ম্প নম্পট োইন ম্পরন্ট
করতি:
voi d Pr i nt Thr eeLi nes ( voi d)
{
Pr i nt NewLi ne ( ) ;
Pr i nt NewLi ne ( ) ;
Pr i nt NewLi ne ( ) ;
}
i nt mai n ( voi d)
{
pr i nt f ( " Fi r st Li ne. \ n" ) ;
Pr i nt Thr eeLi nes ( ) ;
pr i nt f ( " Sec ond Li ne. \ n" ) ;
r et ur n EXI T_SUCCESS;
}
এই স্করাগ্রাম সিতকম আপনার ম্পকেু িযাপার জানা রতয়াজন:
•
•

•

আপম্পন িার িার একই রণােী কে করত পাতরন। আসতে এম্পট ্ুিই কমন এিং উপকারীও।
আপম্পন একম্পট ফাংেন ম্পেতয় আতরকম্পট ফাংেনতক কে করত পাতরন। এই স্কক্ষতত্র mai n( ) কে কতর
Pr i nt Thr eeLi nes( ) স্কক এিং Pr i nt Thr eeLi nes ( ) কে কতর Pr i nt NewLi ne( ) স্কক।
আিারও, এটাও ্ুি কমন এিং উপকারী।
Pr i nt Thr eeLi nes( ) এ আম্পম একই স্কেটতমন্ট ম্প নিার ম্পেত্ম্পে , া ম্পকনা ম্পসনটযাি অ্নু ায়ী তিধ্
(মতন রা্তিন, স্কস্পস ও ন ুন োইন সাধ্ারণ স্করাগ্রাতমর অ্েম স্কক পম্পরি মন কতরনা)। অ্পর ম্পেতক, রম্প ম্পট
স্কেটতমন্টতক ন ুন ন ুন োইতন স্কে্াই হতে সিতিতয় োতো উপায়, াত আপনার স্করাগ্রামম্পট সহতজ পড়া
ায়। মাতঝ মাতঝ জায় া ্বয়ল্প ার জন্য আম্পম এই িইত এই ম্পনয়তমর িযম্প ক্রম কতরম্পে।

াই স্কহাক, এটা হয় পম্পরষ্কার না স্ককন এত া কষ্ট কতর ন ুন ফাংেন ত ম্পর করত
রতয়তে, ম্পকন্তু এই উোহরতণ দুম্পট কারণ িযা্যা করা হতয়তে:
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হতি। আসতে অ্তনক কারণ

1. ন ুন ফাংেন ত ম্পর করার মাধ্যতম আপম্পন একম্পট স্কেটতমতন্টর ্রুপপতক নাম ম্পেত পাতরন। একম্পট একক
কমাতন্ডর মাধ্যতম ম্পপেতনর জম্পটে ণনা েুম্পকতয় এিং রহস্যময় স্ককাতডর িেতে ইংতরজী েব্দ িযিহার কতর,
ফাংেন একম্পট স্করাগ্রামতক সহজ র করত পাতর। স্ককানটা পম্পরষ্কার, Pr i nt NewLi ne( ) নাম্পক
pr i nt f ( " \ n" ) ?
2. িারিার িযিহৃ স্ককাডর্গম্পে একই ফাংেতনর মতধ্য ম্পনতয়, স্করাগ্রামতক স্কোট কতর স্কফো ায়। স্ক মন, পরপর
নয়ম্পট োইন ত ম্পরর জন্য ম্প নিার Pr i nt Thr eeLi nes ( ) িযিহার করতেই হতি। এিার িেুন স্ক া ২৭
ম্পট ন ুন োইন ত ম্পর করতিন কীোতি?

৩.৭ স্কডম্পফতনেন ও াতের িযিহার
আত র স্কসকেতনর ম্পিম্পেন্ন স্ককাডর্গম্পেতক একতত্র ম্পে্তে স্করাগ্রামম্পট স্কে্ত এরকম হতি:
#i nc l ude <st di o. h>
#i nc l ude <st dl i b. h>
voi d Pr i nt NewLi ne ( voi d)
{
pr i nt f ( " \ n" ) ;
}
voi d Pr i nt Thr eeLi nes ( voi d)
{
Pr i nt NewLi ne ( ) ; Pr i nt NewLi ne ( ) ; Pr i nt NewLi ne ( ) ;
}
i nt mai n ( voi d)
{
pr i nt f ( " Fi r st Li ne. \ n" ) ;
Pr i nt Thr eeLi nes ( ) ;
pr i nt f ( " Sec ond Li ne. \ n" ) ;
r et ur n EXI T_SUCCESS;
}
স্করাগ্রামম্পটত ম্প নম্পট ফাংেন স্কডম্পফতনেন রতয়তে: Pr i nt NewLi ne( ) , Pr i nt Thr eeLi ne( ) এিং
mai n( ) ।
mai n( )
স্কডম্পফতনেতনর স্কে তর একম্পট স্কেটতমন্ট আতে া Pr i nt Thr eeLi ne( ) স্কক িযিহার কতর।
একইোতি Pr i nt Thr eeLi ne( ) ম্প নিার Pr i nt Thr eeLi ne( ) স্কক কে কতর। েক্ষয করুন স্ক , রম্প ম্পট
ফাংেতনর স্কডম্পফতনেন, ফাংেনম্পট স্ক ্াতন িযিহৃ হতে ার উপতর িতে এতসতে।
C স্ক এটা জরুরী; ফাংেন রেমিার িযিহাতরর পূতিমই (উপতরই) ঐ ফাংেতনর স্কডম্পফতনেন আসত হতি।
ফাংেনর্গতো ম্পেন্ন অ্িস্থাতন স্করত্ আপম্পন স্করাগ্রামম্পট কিাইে করত পাতরন এিং স্কে্ত পাতরন ম্পক ম্পক এরর িা মা
পান।

৩.৮ একাম্পধ্ক ফাংেন সম্বম্পে স্করাগ্রাম
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আপম্পন ্ন C এর স্কসাসম স্ককাড স্কে্তিন, স্কে্তিন স্ক স্কস্াতন স্কিে কত ার্গম্পে ফাংেন রতয়তে। এম্পট পড়ত হয়
আকষমণীয় ো ত পাতর, ম্পকন্তু ম্পকেুটা ম্পিভ্রাম্পন্তকরও, কারণ স্ক ক্রতম ফাংেনর্গতো োতক স্কসই ক্রতমই এম্পিম্পকউেন
হয় না।
এম্পিম্পকউেন সিমো mai n( ) এর রেম স্কেটতমন্ট এর রেতম শুরু হয়, এম্পট স্ককাোয় আতে স্কসটা ম্পিতিিয ম্পিষয় নয়
(রায়ই এম্পট সিার ম্পনতি োতক)। স্কেটতমন্টর্গম্পে এতক এতক পর পর এম্পিম্পকউট হয়

ক্ষণ না আপম্পন একম্পট ফাংেতনর

কতে িতে আতসন। ফাংেন কের্গম্পে হতে আসতে এম্পিম্পকউেতনর িাোঁতকর মত া। অ্ন্য স্কেটতমতন্ট াওয়ার িেতে,
আপম্পন ফাংেতনর কতের রেম োইতন িতে ান, ও্াতনর সি স্কেটতমন্ট এম্পিম্পকউট কতরন,

ারপর ম্পফতর এতস

আিার আত র জায় া স্কেতক শুরু কতরন স্ক ্াতন স্কফতে স্করত্ এতসম্পেতেন।
শুনত

সহজ ো তে,

পাতর। এোতি,

আপনাতক শুধ্ুমাত্র মতন রা্ত

আমরা ্ন mai n( )

হতি স্ক ,

এর মাতঝ োকতিা

একম্পট ফাংেন আতরকম্পট ফাংেনতক কে করত
্ন Pr i nt Thr eeLi nes ( )

এ স্কফর

ম্প তয়

ও্াতনর স্কেটতমন্টর্গতোতক এম্পিম্পকউট করতিা। ম্পকন্তু আমরা ্ন Pr i nt Thr eeLi nes( ) এম্পিম্পকউট করতিা
্ন ম্প নিার Pr i nt NewLi ne ( ) িারা িযাঘা ঘটতি এিং এম্পিম্পকউট কতর আসতি।
স্কসৌো য িে C স্ককাোয় আতে িা ম্পেতো া ট্রযাক কতর রা্ত পাতর, এিং রম্প িার Pr i nt NewLi ne ( )
সমাপ্ত হওয়ার পর া Pr i nt Thr eeLi nes( ) এ স্কফতে াওয়া জায় ায় ম্পফতর আতস। এোতি mai n( )
স্ক ও ম্পফতর আতস াত স্করাগ্রাম টাম্পমমতনট হত পাতর।
এইসি িক িক করার সারাংে ম্পক ?
এম্পিম্পকউেন স্কলা অ্নুসরণ করুন।

্ন আপম্পন একম্পট স্করাগ্রাম পড়তিন ্ন শুধ্ুমাত্র উপর স্কেতক ম্পনতি না পতড়

৩.৯ পযারাম্পমটার ও আর্গমতমন্ট
ম্পিল্ট-ইন স্ক সকে ফাংেন আমরা িযিহার কতরম্পে াতের পযারাম্পমটার রতয়তে,
াতের মান আপম্পন ম্পেতয়তেন াত
ফাংেনম্পট ার কাজ িাম্পেতয় স্ক ত পাতর। স্ক মন,
ম্পে আপম্পন স্ককাতনা নাম্বাতরর s i ne স্কির করত িান,
াহতে
আপনাতক নাম্বার স্ককানম্পট া ম্পনতেমে করত হতি। এোতি si n( ) পযারাম্পমটার ম্পহতসতি doubl e মান িযিহার
কতর।
ম্পকেু ফাংেন আিার একাম্পধ্ক পযারাম্পমটার িযিহার কতর, স্ক মন pow( ) দুম্পট doubl e মান স্কনয়, ম্পেম্পি ও
সূিক।
স্ক্য়াে করুন স্ক আমরা স্ক শুধ্ু পযারাম্পমটার কয়ম্পট ম্পনতে াই িেম্পে না, স্ককান রকাতরর ম্পনতে াও জানাম্পে। াই
স্কজতন আি ম হতিন না স্ক ,
্ন আপম্পন একম্পট ফাংেন স্কডম্পফতনেন ম্পে্তিন,
্ন পযারাম্পমটার ম্পেে রম্প ম্পট
পযারাম্পমটাতরর টাইপ ম্পনতেমে কতর। স্ক মন:
voi d Pr i nt Twi c e ( char phi l )
{
pr i nt f ( " %c %c \ n" , phi l , phi l ) ;
}
ফাংেনম্পট phi l নাতমর একম্পট একক পযারাম্পমটার স্কনয়,
ার টাইপ হতে char । পযারাম্পমটারম্পট াই স্কহাক না
স্ককতনা (এিং এই জায় ায় আমাতের স্ককান ধ্ারণাই স্কনই এটা ম্পক) এম্পট দুই োইতন দুই িার ম্পরন্ট হয়। আম্পম phi l
নামম্পট ম্পনতয়ম্পে, কারণ এটা িুঝাতনার জন্য স্ক আপনার ইোমত া পযারাম্পমটার ম্পেত পারতিন। ম্পকন্তু সাধ্ারণ আপম্পন
phi l এর স্কিতয় অ্েমতিাধ্ক ম্পকেু িাোই করত িাতিন।
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এই ফাংেনম্পট কে করার জন্য,
ফাংেন োকত পাতর:

আমাতের একম্পট char

ম্পেত

হতি। স্ক মন,

আমাতের এমন একম্পট mai n( )

i nt mai n ( voi d)
{
Pr i nt Twi c e ( ’ a’ ) ;
r et ur n EXI T_SUCCESS;
}
আপম্পন char স্ক েযােুম্পট ম্পেতয়তেন াতক আর্গমতমন্ট িতে, এিং আমরা এটাতক িম্পে স্ক , আর্গমতমন্টম্পট ফাংেতনর
কাতে পািাতনা হতয়তে। এই স্কক্ষতত্র েযােু ' a' , Pr i nt Twi c e ( ) এর কাতে আর্গমত মন্ট ম্পহতসতি পািাতনা হতয়তে
স্ক ্াতন এম্পট দুইিার ম্পরন্ট হতি।
অ্ন্যোয়, আমাতের ম্পে char
করত পারতিা:

স্কেম্পরতয়িে োতক

তি আমরা ঐম্পটর পম্পরিত ম এম্পট আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি িযিহার

i nt mai n ( )
{
char ar gument = ’ b’ ;
Pr i nt Twi c e ( ar gument ) ;
r et ur n EXI T_SUCCESS;
}
এ্াতন র্গরুত্বপূণম একটা ম্পজম্পনস েক্ষয করুন: আর্গমতমন্ট (ar gument ) ম্পহতসতি পািাতনা স্কেম্পরতয়িতের নাম
পযারাম্পমটাতরর (phi l ) নাতমর সাতে ঝাতমো করতি না। আম্পম আিারও িেম্পে:
আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি পািাতনা স্কেম্পরতয়িতের নাম পযারাম্পমটাতরর নাতমর সাতে ঝাতমো করতি না।
এরা এক হত পাতর ম্পকংিা ম্পেন্নও হত পাতর। ম্পকন্তু এটা মতন রা্ত হতি স্ক
একই মান রতয়তে (এতক্ষতত্র মান ' b' কযাতরক্টার)।

ারা একই ম্পজম্পনস নয়,

ম্পেও াতের

আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি স্কেয়া মাতনর টাইপ অ্িশ্যই ফাংেতন ডাকা পযারাম্পমটাতরর টাইতপর সাতে ম্পমেত হতি। এই ম্পনয়মম্পট
র্গরুত্বপূণম, ম্পকন্তু মাতঝ মাতঝ া ম্পিভ্রাম্পন্তর সৃম্পষ্ট কতর কারণ C মাতঝ মাতঝ ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি আর্গমতমন্টর্গতোতক এক টাইপ
স্কেতক অ্ন্য টাইতপ পম্পরি মন কতর স্কফতে। এ্নকার জন্য আপম্পন শুধ্ু সাধ্ারণ ম্পনয়মর্গতোই জানতিন এিং
িযাম্প ক্রমর্গতো পতর স্কে্াতনা হতি।

৩.১০ পযারাম্পমটার ও স্কেম্পরতয়িে র্গতো স্কোকাে
পযারাম্পমটার ও স্কেম্পরতয়িে র্গতো সিমো াতের ম্পন জ্বয় ফাংেতনর মতধ্য োতক। mai n( ) ফাংেতনর স্কে তর phi l
নাতম স্ককাতনা ম্পজম্পনসই নাই। ম্পে আপম্পন এম্পট িযিহার করত িান তি কিাইোর অ্ম্পেত া করতি। একইোতি,
Pr i nt Twi c e( ) এর মতধ্যও ar gument নাতম ম্পকেু নাই।
এই ধ্রতণর স্কেম্পরতয়িেতক স্কোকাে িো হয়। পযারাম্পমটার ও স্কোকাে স্কেম্পরতয়িে ট্রযাক করার জন্য েযাক ডায়াগ্রাম
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িযিহার করা হয়। স্কেট ডায়াগ্রাতমর মত াই েযাক ডায়াগ্রাম রম্প ম্পট স্কেম্পর তয়িতের েযােু স্কে্ায়। ম্পকন্তু অ্তপক্ষাকৃ
িড় িাতি োকা স্কেম্পরতয়িে র্গতো স্ককান ফাংেতনর অ্ধ্ীতন া ম্পনতেমে কতর।
স্ক মন, Pr i nt Twi c e( ) এর েযাক ডায়াগ্রাম স্কে্ত এরকম স্কে্াতি:
mai n( ) argument

'B'

Pr i nt Twi ce( phil
)

'B'

রম্প িার একম্পট ফাংেন কে করা হতে ফাংেনম্পটর একম্পট কতর ন ুন ইনতেন্স ত ম্পর হয়। ফাংেতনর রম্প ইনতেন্স
ফাংেতনর জন্য পযারাম্পমটার ও স্কোকাে স্কেম্পরতয়িে িহন কতর। ডায়াগ্রামম্পটত ফাংেতনর ইনতেন্স একম্পট িতির
মাধ্যতম রকাম্পে হয়। ার িাইতর ফাংেনম্পটর নাম স্কে্া োতক এিং স্কে তর স্কেম্পরতয়িে ও পযারাম্পমটার োতক।
এই উোহরণম্পটত , mai n( ) এর একম্পট স্কোকাে স্কেম্পরতয়িে, ar gument আতে এিং স্ককাতনা পযারাম্পমটার
স্কনই। Pr i nt Twi c e( ) এর স্ককাতনা স্কোকাে স্কেম্পরতয়িে স্কনই ম্পকন্তু phi l নাতম একম্পট পযারাম্পমটার আতে।

৩.১১ একাম্পধ্ক পযারাম্পমটার সম্বম্পে ফাংেন
একাম্পধ্ক পযারাম্পমটাতরর সাহাত য ফাংেতনর ম্পডক্লার ও ডাকার জন্য স্ক ম্পসনটযাি িযিহার করা হয় া সাধ্ারণ েুতে
েরা োতক। রেম মতন রা্ুন স্ক , আপনাতক রম্প ম্পট পযারাম্পমটাতরর টাইপ ম্পনধ্মারণ কতর ম্পেত হতি। স্ক মন,
voi d Pr i nt Ti me ( i nt hour , i nt mi nut e)
{
pr i nt f ( " %i " , hour ) ;
pr i nt f ( " : " ) ;
pr i nt f ( " %i " , mi nut e) ;
}
( i nt hour , mi nut e) স্কে্া আকষমণীয় হত পাতর, ম্পকন্তু এই ফরতমটম্পট শুধ্ুমাত্র স্কেম্পরতয়িে ম্পডক্লাতরেতনর
জন্য িযিহৃ হয়, পযারাম্পমটাতরর জন্য নয়।
আতরকটা কমন ম্পিভ্রাম্পন্ত হতো, আপনাতক আর্গমতমন্ট এর জন্য স্ককান টাইপ ম্পডক্লার করা ো তি না। ম্পনতির স্করাগ্রামম্পট
েুে!
i nt hour = 11;
i nt mi nut e = 59;
Pr i nt Ti me ( i nt hour , i nt mi nut e) ;

/ * WRONG! * /

এতক্ষতত্র, কিাইোর ম্পনতজই ম্পডক্লাতরেন স্কেত্ hour ও mi nut e এর টাইপ িেত পাতর। আর্গমতমন্ট ম্পহ তসতি
পািাতনার সময় এতের টাইপ স্ক া করা অ্পম্পরহা ম নয় এিং অ্বিধ্। সম্পিক ম্পসনটযািম্পট হতে Pr i nt Ti me
( hour , mi nut e) ; .

৩.১২ ফোফে সম্বম্পে ফাংেন
এ ক্ষতণ হয় আপম্পন স্কেত্তেন স্ক , আমাতের িযিহার করা ম্পকেু ফাংেন, স্ক মন মযাে ফাংেনর্গম্পে ফোফে
উৎপন্ন কতর। অ্ন্য ফাংেন স্ক মন Pr i nt NewLi ne ফাংেনম্পট একম্পট কাজ ম্পনিমাহ কতর ম্পকন্তু স্ককান মান রোন
কতর না। এর স্কেতক ম্পকেু রশ্ন উেয় হয়:
•

ম্পক হতি ম্পে আপম্পন একম্পট ফাংেন কে কতরন এিং আপম্পন এর ফোফে ম্পেতয় ম্পকেুই না কতরন (ত মন:
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•

আপম্পন এটাতক স্ককাতনা স্কেম্পরতয়িতে অ্যাসাইন কতরন ম্পন ম্পকংিা িড় স্ককাতনা এিতরেতন িযিহার কতরন ম্পন)?
ম্পক হতি ম্পে আপম্পন একম্পট এিতরেতনর অ্ংে ম্পহতসতি ফোফে েূন্য এমন ফাংেন িযিহার কতরন?

আমরা ম্পক ফোফে রোনকারী স্ককাতনা ফাংেন ম্পে্ত পারতিা নাম্পক আমাতক Pr i nt NewLi ne( ) ও
Pr i nt Twi c e( ) স্ক ই আটতক োকত হতি? ৃ ীয় রতশ্নর উির হতে, “হ্যাোঁ, আপম্পন মান রোন কতর এমন
ফাংেন ম্পে্ত পাতরন”। এিং সামতনর কতয়কম্পট অ্ধ্যাতয় আমরা এর্গতো করতিা। িাকী দুম্পট রতশ্নর উির স্কির করার
জন্য আম্পম আপনাতের কাতেই স্কেতড় ম্পেোম। ্নই আপনার মতন তিধ্ িা অ্বিধ্ ম্পনতয় স্ককাতনা রশ্ন জন্মাতি,
সিতিতয় সহতজ উির পািার উপায় হতে কিাইোরতক ম্পজতজ্ঞস করুন।

৩.১৩ স্কলাসাম্পর
ধ্রুিক: স্কেম্পরতয়িতের মত া এম্পটও একম্পট নাম স্কেয়া স্কোতরজ, ার মান একিার স্কেয়ার পতর আর
পম্পরি মন
করা ায় না।
স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট: এক ধ্রতণর স্কেম্পরতয়িে (িা মান) া পূণমসং্যার পাোপাম্পে েগ্াংেও ধ্ারণ কতর। C স্ক
কতয়কম্পট স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট টাইপ আতে; িইত িযিহার করা টাইপম্পট হতে doubl e।
ইম্পনম্পেয়াোইতজেন: এম্পট এমন একম্পট স্কেটতমন্ট া একই সাতে একম্পট ন ুন স্কেম্পরতয়িে ও াত অ্যাসাইন করা
েযােু ম্পডক্লার কতর।
ফাংেন: নাম স্কেয়া ম্পকেু ধ্ারািাম্পহক স্কেটতমন্ট া ম্পকেু েরকারী কাজ কতর। ফাংেন পযারাম্পমটার ম্পনত ও
পাতর আিার নাও ম্পনত পাতর। এিং ফোফে রোন করত ও পাতর আিার নাও করত পাতর।
পযারাম্পমটার: ফাংেন কে করার জন্য আপনার স্কেয়া ম্পকেু েয। পযারাম্পমটার হতে স্কেম্পরতয়িতের মত া শুধ্ু ারা মান
িহন কতর ও াতের টাইপ আতে।
আর্গমতমন্ট: ফাংেন কে করার সময় স্ক মান আপম্পন স্কেন। এই মানর্গম্পের টাইপ াতের অ্নুরূপ পযারাম্পমটাতরর টাইতপর
সাতে ম্পমেত হতি।
কে: ফাংেন এম্পিম্পকউট কতর।

৩.১৪ অ্নুেীেনী
অ্নুেীেন ৩.১
এই উোহরণম্পটর উতেশ্য হতে আপনার স্ককাড পড়ার িিমা িাড়াতনা। এিং ম্পনম্পি করা স্ক আপম্পন একাম্পধ্ক ফাংেন
সহ একম্পট স্করাগ্রাতমর এম্পিম্পকউেন স্কলা িুঝত পারতেন।
(a) ম্পনতির স্করাগ্রাতমর আউটপুট ম্পক হতি? স্ক ্াতন স্ক ্াতন স্কস্পস ও ন ুন োইন আতে স্কসটা ো ে োতি স্কেত্
ম্পনন।
ম্পহন্ট: ্ন Pi ng( ) আর Baf f l e( ) স্কক ডাকা হতে স্কস্ান স্কেতক ম্পিিরণ স্কেয়া শুরু করুন।
#i nc l ude <st di o. h>
#i nc l ude <st dl i b. h>
voi d Pi ng ( )
{
pr i nt f ( " . \ n" ) ;
}
voi d Baf f l e ( )
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{
pr i nt f ( " wug" ) ;
Pi ng ( ) ;
}
voi d Zoop ( )
{
Baf f l e ( ) ;
pr i nt f ( " You wugga " ) ;
Baf f l e ( ) ;
}
i nt mai n ( voi d)
{
pr i nt f ( " No, I " ) ;
Zoop ( ) ;
pr i nt f ( " I " ) ;
Baf f l e ( ) ;
r et ur n EXI T_SUCCESS;
}
(b) ্ন রেমিাতরর মত া Pi ng ( ) কে করা হয় ্ন ার অ্িস্থার উপর ম্পেম্পি কতর একম্পট েযাক
ডায়াগ্রাম আোঁকুন।

অ্নুেীেন ৩.২
এই উোহরণম্পটর উতেশ্য হতে ম্পনম্পি করা স্ক , আপম্পন িুঝত পারতেন ম্পক কতর এমন ফাংেন স্কে্া ও স্কনয়া ায়
া পযারাম্পমটার স্কনয়।
(a) একম্পট i nt ও দুম্পট char , অ্েমাৎ স্কমাট ম্প নম্পট পযারাম্পমটার সম্বম্পে একম্পট ফাংেতনর রেম োইন ম্পে্ুন ,
ার নাম Zol l ( ) .
(b) এমন একম্পট োইন ম্পে্ুন স্ক ্াতন, মান 11, িণম a এিং িণম z আর্গমতমন্ট পািাতনার মাধ্যতম Zol l ( )
স্কক কে করা হয়।

অ্নুেীেন ৩.৩
এই উোহরণম্পটর উতেশ্য হতে আত র অ্নুেীেন স্কেতক স্ককাড ম্পনতয় পযারাম্পমটার স্কনয় এমন ফাংেতন ম্পনতয় স্কনয়া।
আপনাতক একম্পট সমাধ্ান কৃ সমস্যা ম্পনতয় শুরু করা উম্পি
(a) Pr i nt Dat eAmer i can( ) নাতমর এমন একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া পযারাম্পমটার ম্পহতসতি ম্পেন, মাস ও
িের স্কনয় এিং ঐটা অ্যাতমম্পরকান ফরতমতট ম্পরন্ট কতর।
(b) mai n( ) স্কেতক ফাংেনম্পট ম্পনতয় াত
ো ে আর্গমতমন্ট পাম্পিতয় া পরীক্ষা করুন। আউটপুটম্পট এমন
স্কে্াত পাতর (শুধ্ু াম্পর্ ম্পেন্ন হত পাতর):
3/ 29/ 2009
(c) একিার Pr i nt Dat eAmer i c an( ) ম্পডিা করার পর Pr i nt Dat eEur opean( ) নাতম
আতরকম্পট ফাংেন ম্পনন া ইউতরাম্পপয়ান ফরতমতট াম্পর্ ম্পরন্ট করতি।
37

অ্নুেীেন ৩.৪
অ্তনক ণনা সংতক্ষতপ এিতরস করা ায় “mul t add” অ্পাতরেতনর মাধ্যতম, া ম্প নম্পট কাজ স্কনয় এিং a* b+c
এর মান ণনা কতর। ম্পকেু ম্পকেু রতসসতর এই ধ্রতণর স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট নাম্বাতরর কাজ করার জন্য আোো হাডমওয়ার
স্ক া কতর স্কেয়া হয়।
(a) Mul t add. c নাতম একম্পট স্করাগ্রাম ত ম্পর করুন।
(b) Mul t add( ) নাতমর একম্পট ফাংেন ম্পনন, া ম্প নম্পট doubl e পযারাম্পমটার স্কনয় এিং াতের সির্গতোর
স্ক া ফে ম্পরন্ট কতর।
(c) mai n( ) ফাংেন ম্পে্ুন া ম্পকেু সহজ পযারাম্পমটার স্ক মন 1. 0, 2. 0, 3. 0 ম্পনতয় Mul t add( )
পরীক্ষা কতর এিং াতের ফোফে, া ম্পকনা 5. 0 হয় ম্পরন্ট কতর।
(d) mai n( ) স্ক ও Mul t add( ) িযিহার কতর ম্পনতির েযােুর মান ম্পনণময় করুন:
π

π

cos4

4

2

sin +

.

(e) Yi kes ( ) নাতমর একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া পযারাম্পমটার ম্পহতসতি doubl e স্কনয় এিং Mul t i add( )
িযিহার কতর ম্পনতির সমীকরতণর সমাধ্ান কতর এিং ম্পরন্ট কতর
xe −x + √1 − e−x
ম্পহন্ট: e এর সূিক ম্পহতসতি ম্পকেু স্কে্ার জন্য মযাে ফাংেন হতে doubl e ex p( doubl e x ) ;

স্কেষ অ্ংতে আপম্পন একম্পট ফাংেন স্কে্ার সুত া স্কপতয়তেন, স্ক ম্পট আপনারই স্কে্া আতরকম্পট ফাংেনতক কে কতর
আতন। ্নই এম্পট করতিন, একম্পট োতো উপায় হতে ম্পি ীয় ফাংেনম্পটত কাজ করার আত রেমম্পট পরীক্ষা কতর
স্কনয়া। না হতে, আপনাতক দুম্পট ফাংেনতক একসাতে ম্পডিা করত হতি, া অ্তনক স্কিেী কম্পিন হত পাতর।
উোহরণর্গতোর অ্ন্য ম আতরকম্পট কারণ হতে পযাটানম -মযাম্পিং িিমা করা: সমস্যা স্কক
ম্পিম্পি করত পারা।
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ার সাধ্ারণ ম্পিো অ্নু ায়ী

অ্ধ্যায় ৪
কম্পন্ডেনাে এিং ম্পরকাসমন
৪.১ কম্পন্ডেনাে এম্পিম্পকউেন
একম্পট কা মকম্পর স্কপাগ্রাম ম্পে্ত , আমাতের রায়েই ম্পকেু রতয়াজনীয় ে ম পরীক্ষা করত হয় এিং স্কস অ্নু াম্পয়
স্কপাগ্রাম পম্পরি মন করত হয়। কম্পন্ডেনাে স্কেটতমন্ট আমাতের এই সুম্পিধ্া স্কেয়। i f স্কেটতমন্ট হে এর সিতিতয়
সহজ রূপ:
if (x > 0)
{
printf ("x is positive\n");
}

১ম িন্ধনীর মতধ্য স্ক স্কেটতমন্ট আতে াতক কম্পন্ডেন িতে। ম্পে এম্পট স য হয়,
আতে,
া কাজ করতি। ম্পে এম্পট ম্পমেযা হয়,
াহতে ম্পকেুই হতি না।

াহতে ২য় িন্ধনীত স্ক স্কেটতমন্ট

কম্পন্ডেতন ম্পনতির স্ক তকান কমপাম্পরজন অ্পাতরটর োকত পাতর:
x
x
x
x
x
x

== y
!= y
> y
< y
>= y
<= y

/*
/*
/*
/*
/*
/*

x,
x,
x,
x,
x,
x,

y
y
y
y
y
y

এর সমান */
এর সমান নয় */
স্কেতক িড় */
স্কেতক স্কোট */
স্কেতক িড় অ্েিা সমান*/
স্কেতক স্কোট অ্েিা সমান */

ম্পেও এই সকে অ্পাতরটর আপনার কাতে পম্পরম্পি ,
িুও C এ িযিহৃ ম্পসনটযাি, াম্পণম্প ক ম্পিি স্ক মন =, ≠
এিং ≤ স্কেতক সামান্য ম্পেন্ন। == এর জায় ায় = এর িযিহার েুেম্পট একম্পট সাধ্ারন েুে। মতন রা্তিন = একম্পট
এসাইনতমন্ট অ্পাতরটর, এিং == কিাম্পরসন অ্পাতরটর। এোড়া, =< অ্েিা => িেত ম্পকেু স্কনই।
কম্পন্ডেন অ্পাতরটতরর দুই ম্পেতকর স্কেম্পরতয়িে একই টাইতপর হত হতি। আপম্পন শুধ্ুমাত্র i nt এর সাতে i nt এিং
doubl es এর সাতে doubl es এর ুেনা করত পারতিন। দুেমা যিস , এই ধ্াতপ আপম্পন ম্পরং ুেনা করত
পারতিন না! ম্পরং ুেনা করার উপায় আতে, তি পরি মী ম্পকেু অ্ধ্যায় প মন্ত অ্াামরা এম্পট ম্পনতয় অ্াাতোিনা করিনা।
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৪.২ মডুোস অ্পাতরটর
মডুোস অ্পাতরটর i nt eger ( এিং i nt eger এিতরেন) এ কাজ কতর এিং রেম অ্পাতরন্ড স্কক ম্পি ীয়
অ্পাতরন্ড ম্পেতয় ো করতে স্ক ো তেষ আতস া স্কফর স্কেয়। C স্ক ,
মডুোস অ্পাতরটর একম্পট % ে করা
ম্পিি, অ্ন্যান্য অ্পাতরটতরর ম ন এম্পটর ম্পসনটযািও এক রকম।
int quotient = 7 / 3;
int remainder = 7 % 3;

রেম অ্পাতরটর, i nt eger ো , ফোফে ম্পহসাতি ২ স্কফর ম্পেতি। ম্পি ীয় অ্পাতরটর ফোফে ম্পহসাতি ১
স্কফর ম্পেতি। সু রাং, ৭ স্কক ৩ ম্পেতয় ো করতে ো ফে ২ আতে, ১ অ্িম্পেষ্ট োতক।
মডুোস অ্পাতরটর অ্তনক কাতজ ো ত পাতর। স্ক মন, একম্পট সং্যা আতরকম্পট সং্যা ম্পেতয় ো করা ায় ম্পকনা া
পরীক্ষা করা াতি, ম্পে x % y এর ফোফে ০ হয় াহতে x স্কক y ম্পেতয় ম্পনেঃতেতষ ো করা াতি।
এোড়াও, আপম্পন মডুোস অ্পাতরটর ম্পেতয় একম্পট সং্যার সিম ডাতন স্ক অ্ঙ্কম্পট আতে া স্কির করত পারতিন।
স্ক মন, x % 10 (১০ ম্পেম্পিক সং্যার) সিম ডাতন স্ক অ্ঙ্কম্পট আতে া স্কফর ম্পেতি। একইোতি x % 100 স্কেতষর
দুইম্পট অ্ঙ্ক স্কফর ম্পেতি।

৪.৩ অ্ল্টারতনম্পটে এম্পিম্পকউেন
কম্পন্ডেনাে এম্পিম্পকউেতনর ম্পি ীয় প মায় হে অ্ল্টারতনম্পটে এম্পিম্পকউেন, স্ক ্াতন দুইম্পট সম্ভািনা োকতি, একম্পট
কম্পন্ডেন ম্পনম্পিৎ করতি স্ককানম্পট এম্পিম্পকউট হতি। ম্পসনটযাি স্কে্ত এমন:
if (x%2 == 0)
{
printf ("x is even\n");
}
else
{
printf ("x is odd\n");
}

x স্কক ২ ম্পেতয় ো কতর ম্পে ো তেষ ০ হয়,
াহতে আমরা জাম্পন স্ক x একম্পট স্কজাড় সং্যা,
াহতে স্ককাড এই
ঘটনার ফোফে স্কে্াতি। ম্পে কম্পন্ডেন ম্পমেযা হয়,
াহতে ম্পি ীয় স্কেটতমন্ট কাজ করতি। কম্পন্ডেন অ্িশ্যই স য
অ্েিা ম্পমেযা হত হতি, এ্াতন স্ক তকান একম্পট ম্পিকল্প স্কেটতমন্ট কাজ করতি।
আপম্পন ম্পে রায়ই একম্পট সং্যা স্কজাড় না স্কিতজাড় পরীক্ষা করত িান,
করত পাতরন। ফাংেনম্পট এমন হতি:
void PrintParity (int x)
{
if (x%2 == 0)
{
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াহতে এই স্ককাডতক একম্পট ফাংেতন রূপান্তর

printf ("x is even\n");
}

else
{
printf ("x is odd\n");
}
}

এ্ন আপনার কাতে Pr i nt Par i t y ( ) নাতম একম্পট ফাংেন আতে া আপম্পন স্ক i nt eger ম্পেতিন ার সম্পিক
ফোফে আপনাতক ম্পেতি। mai n( ) ফাংেতন আপম্পন ফাংেনতক এোতি কে করত পাতরন:
PrintParity (17);

মতন রা্তিন, আপম্পন ্ন স্ককান ফাংেন কে করতিন, আপনাতক আর্গমতমন্ট এর টাইপ ম্পনতেমে করত হতি না। C
িুতঝ ম্পনতি এটা স্ককান ধ্রতনর আর্গমতমন্ট। আপনাতক অ্িশ্যই এমন স্ককাড স্কে্া স্কেতক দুতর োকত হতি:
int number = 17;
PrintParity (int number); /* েুে!!! */

৪.৪ স্কিইন কম্পন্ডেনাে
মাতঝ মাতঝ আপনাতক একম্পট সং্যাতক একাম্পধ্ক সিম্পকম কম্পন্ডেন ম্পেতয় পরীক্ষা করত হত পাতর এিং একাম্পধ্ক
অ্পেন স্কেতক একম্পট ম্পনিমািন করত হত পাতর। একম্পট উপায় এমন হত পাতর স্ক i f এিং el se এর একম্পট
স্কিইন ত রী করা:
if (x > 0)
{
printf ("x is positive\n");
}
else if (x < 0)
{
printf ("x is negative\n");
}
else
{
printf ("x is zero\n");
}

আপম্পন
ক্ষণ িান এই স্কিইন িড় হত োকতি,
ম্পেও স্কিম্পে িড় হতয় স্ক তে পড়ত সমস্যা হতি। একম্পট উপাতয়
এম্পট সহজ করা ায়, উপতর স্ককাতড স্ক োতি ইতন্ডন্ট করা আতে স্কসোতি করতে পড়ত সুম্পিধ্া হতি। আপম্পন ম্পে
সকে স্কেটতমন্ট এিং ব্রাতকটতক একই োইতন না রাত্ন,
াহতে স্ককাতড েুে হওয়ার সম্ভািনা কম হতি, আর েুে
হতেও আপম্পন স্কসই েুে দ্রু ্ুত জ পাতিন।

৪.৫ স্কনতেড কম্পন্ডেনাে
আপম্পন একম্পট কম্পন্ডেতনর ম্পে তর আতরকম্পট কম্পন্ডেনাে কে করত পারতিন। আমরা পূিমিম্প ম উোহরনতক এোতিও
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ম্পে্ত পাম্পর:

if (x==0)
{

printf ("x is zero\n");
}
else
{
if (x > 0)
{
printf ("x is positive\n");
}
else
{
printf ("x is negative\n");
}
}

এ্ন এ্াতন একম্পট িাম্পহ্যক কম্পন্ডেন আতে ার দুম্পট ো্া রতয়তে। রেম ো্ায় একম্পট সহজ আউটপুট স্কেটতমন্ট
রতয়তে, ম্পকন্তু ম্পি ীয় ো্ায় অ্ন্য একম্পট i f স্কেটতমন্ট রতয়তে ার ম্পনতজর আতরা দুম্পট ো্া আতে। ম্পেও স্কসৌো য
িে , এই দুম্পট ো্াই আউটপুট স্কেটতমন্ট,

তি ারা কম্পন্ডেনাে স্কেটতমন্টও হত পারত া।

েক্ষয করুন, ইতন্ডতন্টেন রাকিারম্পটতক সুের োতি স্কে্াত সহায় া কতর,
পড়ত কম্পিন হতয় ায়। সাধ্ারণ ,

িুও স্কনতেড কম্পন্ডেনাে ্ুি দ্রু

্ন পারতিন এতের এম্পড়তয় াওয়াই সিতিতয় োে িুম্পদ্ধ।

অ্ন্য ম্পেতক, এই ধ্রতনর স্কনতেড রাকিার সিরাির িযিহৃ হয়, এিং আমরা এটা আিার স্কে্তিা,

াই এম্পট

িযিহাতর আপনার অ্েযাে হওয়াই োে হতি।

৪.৬ r et ur n স্কেটতমন্ট
r et ur n স্কেটতমন্ট এর মাধ্যতম আপম্পন একম্পট ফাংেতনর স্কেতষ স্কপৌোঁোতনার আত ই এর এম্পিম্পকউেন িন্ধ করত
পাতরন। আপম্পন ম্পে স্ককাতনা এরর কম্পন্ডেন সনাি করত পাতরন াহতে এটা িযিহার করার রতয়াজন হত পাতর:
#include <math.h>
void PrintLogarithm (double x)
{
if (x <= 0.0)
{
printf ("Positive numbers only, please.\n");
return;
}
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double result = log (x);
printf ("The log of x is %f\n", result);
}

এম্পট Pr i nt Logar i t hm( ) নাতম একম্পট ফাংেন ম্পডফাইন কতর া x নাতম একম্পট doubl e পযারাম্পমটার স্কনয়।
রেতম এটা া কতর া হে, x ম্পক েূতন্যর স্কিতয় স্কোট িা সমান ম্পকনা া পরীক্ষা কতর, এতক্ষতত্র একম্পট এরর িা মা
রেেমন করা হয় এিং ারপর ফাংেন স্কেতক স্কির হিার জন্য r et ur n িযিহার করা হয়।
এম্পিম্পকউেতনর ধ্ারা াত্ক্ক্ষম্পণকোতি িন্ধ হতয় াতি এিং ফাংেতনর িাম্পক োইনর্গতো আর এম্পিম্পকউট হতি না।
িাম পাতে একম্পট f l oat i ng- poi nt েযাম্পরতয়িে োকায় কম্পন্ডেতনর ডান পাতেও আম্পম f l oat i ng- poi nt
েযােু িযিহার কতরম্পে।
মতন রা্তিন, ্নই আপম্পন mat h োইতব্রম্পরর স্ককান ফাংেন িযিহার করতিন ্ন আপনাতক অ্িশ্যই mat h. h
স্কহডার ফাইেম্পট i nc l ude করত হতি।

৪.৭ ম্পরকাসমন
আত র অ্ধ্যাতয় িতেম্পেোম, একম্পট ফাংেন অ্পর একম্পট ফাংেনতক কে করত পাতর। আমরা এর ম্পকেু উোহরণও
স্কেত্ম্পেোম। ম্পকন্তু ্ন া িো হয় ম্পন া হে, একম্পট ফাংেন িাইতে ম্পনতজই ম্পনতজতক কে করত পাতর। এটা স্ককন
োতো একম্পট ম্পেক,
া সুস্পষ্ট না হতেও স্কে্া ায় এম্পট একম্পট স্করাগ্রাতমর অ্ন্য ম জাদুকরী ও আকষমণীয় তিম্পেষ্ট।
উোহরণ্বয়রূপ ম্পনতির ফাংেনম্পট স্কে্ুন:
void Countdown (int n)
{
If (n == 0)
{
printf ("Blastoff!");
}
else
{
printf ("%i", n);
Countdown (n-1);
}
}

এই ফাংেনম্পটর নাম Count down( ) এিং এম্পট পযারাম্পমটার ম্পহতসতি একম্পট একক i nt eger গ্রহণ কতর।
পযারাম্পমটার েূণয হতে এম্পট "Bl as t of f ! " েব্দম্পট আউটপুট স্কে্াতি। অ্ন্যোয়, এম্পট পযারাম্পমটারম্পটতকই আউটপুট
ম্পহতসতি স্কে্াতি এিং ারপর Count down( ) নাতমর একম্পট ফাংেন —ম্পনতজতক— কে কতর n- 1 আর্গমতমন্ট
পাস করতি।
আমরা এই ফাংেনম্পটতক এোতি কে করতে া হয়:
int main (void)
{
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Countdown (3);
return EXIT_SUCCESS;
}

Count down( ) এর এম্পিম্পকউেন n=3 স্কেতক শুরু হতি এিং স্ক তহ ু n এর মান েূণয নয় াই এম্পট 3 েযােুম্পট
আউটপুট স্কে্াতি এিং এরপর ম্পনতজতক কে করতি...
Count down( ) এর এম্পিম্পকউেন n=2 স্কেতক শুরু হতি এিং স্ক তহ ু n এর মান েূণয নয় াই এম্পট 2
েযােুম্পট আউটপুট স্কে্াতি এিং এরপর ম্পনতজতক কে করতি...
Count down( ) এর এম্পিম্পকউেন n=1 স্কেতক শুরু হতি এিং স্ক তহ ু n এর মান েূণয নয় াই
এম্পট 1 েযােুম্পট আউটপুট স্কে্াতি এিং এরপর ম্পনতজতক কে করতি...
Count down( ) এর এম্পিম্পকউেন n= 0 স্কেতক শুরু হয় এিং স্ক তহ ু n এর মান েূ ণয
াই এম্পট “Bl ast of f ! ” আউটপুট স্কে্াতি এিং এরপর ম্পরটানম করতি।
n=1 এর জন্য Count down ম্পরটানম কতর।
n=2 এর জন্য Count down ম্পরটানম কতর।
n=3 এর জন্য Count down ম্পরটানম কতর।
এিং এরপর এম্পট mai n( ) এ ম্পফতর ায় (তস ম্পক াত্রা)। অ্েমাৎ সিূণম আউটপুট এরকম স্কে্ায়:
3
2
1
Bl as t of f !
ম্পি ীয় উোহরণ ম্পহতসতি, Pr i nt NewLi ne( ) এিং Pr i nt Thr eeLi nes ( ) ফাংেন দুম্পট আিার স্কে্া
াক।
void PrintNewLine ()
{
printf ("\n");
}
void PrintThreeLines ()
{
PrintNewLine (); PrintNewLine (); PrintNewLine ();
}

ম্পেও এত কাজ হয়, ম্পকন্তু আম্পম ম্পে ২ ম্পট ম্পকংিা ১০৬ ম্পট ন ুন োইন আউটপুট িাই তি এম্পট ্ুি একটা কাতজ
আসতি না। এর একম্পট োতো ম্পিকল্প এম্পট হত পাতর।
void PrintLines (int n)
{
if (n > 0)
{
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printf ("\n");
PrintLines (n-1);
}
}

এই স্করাগ্রামম্পটও Count down এর ম ।
ক্ষণ প মন্ত n এর মান েূতণযর স্কেতক িড় হতি
ক্ষণ একম্পট ন ুন
োইন আউটপুট আসতি এিং এরপর এম্পট ম্পনতজতক কে কতর n- 1 এর ম্পেম্পিত অ্ম্প ম্পরি ন ুন োইন আউটপুট
স্কেতি। এোতি স্কমাট ন ুন োইতনর সং্যা হতি 1 + (n- 1), া সাধ্ারন স্কমাটামুম্পটোতি n এর কাোকাম্পে হয়।
একম্পট ফাংেতনর ার ম্পনতজতকই কে করার রম্পক্রয়াতক িো হয় ম্পরকাসমন আর এধ্রতনর ফাংেনতক িো হয় ম্পরকাম্পসে
ম ।

৪.৮ ইনম্পফম্পনট ম্পরকাসমন
আত র অ্নুতেতের উোহরতণ আমরা স্কেত্ম্পে স্ক , রম্প িার ফাংেনতক িাতর িাতর কে করা হয়, আর্গমতমন্ট এক এক
কতর স্কোট হতয়, স্কেষ প মন্ত এম্পট েূণয হয়। ্ন আর্গমতমন্ট েূণয হয়,
্ন স্ককান ম্পরকাম্পসমে কে োড়াই ফাংেন
াৎক্ষম্পণকোতি ম্পরটানম কতর। এই স্কক্ষতত্র- ্ন ম্পরকাম্পসমে কে োড়াই ফাংেন সিন্ন হয়- ্ন াতক স্কিইস স্ককস িো
হয়।
ম্পে একম্পট ম্পরকাসমন স্কিইস স্ককতস স্কপৌোঁোত না পাতর, এটা ্ন ম্পিরম্পেতনর মত া ম্পরকাম্পসমে কে ত ম্পর কতর এিং
্ন স্করাগ্রাম ক্নও োতমনা। এটা ইনম্পফম্পনট ম্পরকাসমন ম্পহতসতি পম্পরম্পি , এিং এটা ্ুি একটা োতো পদ্ধম্প ম্পহতসতি
ম্পিতিম্পি হয় না।
রায় স্কিম্পেরো স্করাগ্রাম্পমং পম্পরতিতে, একম্পট ইনম্পফম্পনট ম্পরকাসমন সহ স্করাগ্রাম সম্প যকারোতি ম্পিরম্পেতনর মত া িেত
োতক না। অ্িতেতষ, এটা স্কেতম ায় এিং স্করাগ্রাম একম্পট এরর ম্পরতপাটম স্কেয়। রেম উোহরতণ আমরা একম্পট রানটাইম এরর স্কেত্ম্পেোম (একম্পট এরর া আপম্পন স্করাগ্রাম না িাোতনা প মন্ত স্কে্া ায় না)।
একম্পট স্কোট স্করাগ্রাম ম্পে্ুন স্ক টা সি সমতয়র জন্য ম্পরকাম্পসমে কতর এিং স্কে্ুন ম্পক ঘতট।

৪.৯ ম্পরকাম্পসমে ফাংেতনর জন্য েযাক ডায়াগ্রাম
পূিমি মী অ্ধ্যাতয় আমরা একম্পট েযাক ডায়াগ্রাম িযিহার কতরম্পেোম া একম্পট ফাংেন কতের সমতয় স্করাগ্রাতমর অ্িস্থা
রকাে কতর। স্কসই একই রকম ডায়াগ্রাম ম্পরকাম্পসমে ফাংেনতক িযা্যা কতর।
মতন রা্ত হতি স্ক , রম্প িার ফাংেন কতের সময় এম্পট একম্পট ন ুন ইন্সটযান্স ত ম্পর কতর স্ক টা ফাংেতনর স্কোকাে
েযাম্পরতয়িে ও পযারাম্পমটার ধ্ারণ কতর।
এই ম্পিত্রম্পট Count down এর জতন্য েযাক ডায়াগ্রাম, n=3 এর জতন্য কে করা হতয়তে:
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mai n( ) এর একম্পট এিং Count down( ) এর িারম্পট ইন্সটযান্স আতে,

াতের n পযারাম্পমটার এর জন্য আোো

মান ম্পিেযমান। েযাতকর সিার উপতর n=0 এর সাতে Count down( ) হে স্কিস স্ককস। এম্পট ম্পরকাম্পসমে কে ত ম্পর
কতর না, এ কারতণ Count down( ) এর ্ুি স্কিম্পে ইন্সটযান্স নাই।
mai n( )

এর ইন্সটযান্স ্াম্পে কারণ mai n( )

এর স্ককান পযারাম্পমটার অ্েিা স্কোকাে েযাম্পরতয়িে নাই। উোহরণ ম্পহতসতি,

n=4

পযারাম্পমটাতরর সহায় া ম্পনতয় Pr i nt Li nes ( ) এর একম্পট েযাক ডায়াগ্রাম অ্ংকন কর।

৪.১০ স্কলাসাম্পর
মডুোস: একম্পট অ্পাতরটর া ইতন্টজার এর সাতে কাজ কতর এিং ্ন একম্পট নম্বর অ্ন্য আতরকম্পট নম্বর ম্পেতয় ো
করা ায় ্ন ো তেষ স্কেম্প্তয়তেয়। C স্করাগ্রাতম এটাতক (%) ম্পেতয় ম্পিম্পি করা হয়।
কম্পন্ডেনাে: স্কেটতমন্ট এর একম্পট ব্লক া এম্পিম্পকউট করতি ম্পক করতি না া ম্পনেমর কতর ম্পকেু েত মর উপর।
স্কিইম্পনং: ক্রমানুসাতর ম্পিম্পেন্ন কম্পন্ডেনাে স্কেটতমন্ট ুি করার উপায়।
স্কনম্পেং: অ্ন্য একম্পট কম্পন্ডেনাে স্কেটতমতন্টর একম্পট অ্েিা উেয় ো্ার স্কে তর একম্পট কম্পন্ডেনাে স্কেটতমন্ট রা্া।
ম্পরকাসমন: একই ফাংেন া আপম্পন মাত্রই এম্পিম্পকউট কতরতেন া কে করার উপায়।
ইনম্পফম্পনটস ম্পরকাসমন: একম্পট ফাংেন া স্কিস স্ককইস এ স্কপৌোঁোতনা োড়াই ম্পনতজতক পুনরায় কে কতর। ঘটনািতক্র একম্পট
ইনম্পফম্পনটস ম্পরকাসমন রান টাইম এরর জন্য োয়ী।

৪.১১ অ্নুেীেন
অ্নুেীেন ৪.১
এই উোহরণম্পট একাম্পধ্ক পদ্ধম্প র স্করাগ্রাতমর সাতে এম্পিম্পকউেতনর রিাহ প মাতোিনা কতর। ম্পনতির স্ককাডম্পট পড়ুন
এিং রশ্নর্গতোর উির ম্পেন।
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void Zippo (int quince, int flag);
void Baffle (int output)
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{
printf ("%i\n",output);
Zippo (12, -5);
}
void Zippo (int quince, int flag)
{
if (flag < 0)
{
printf ("%i zoop\n", quince);
}
else
{
printf ("rattle ");
Baffle (quince);
printf ("boo-wa-ha-ha\n");
}
}
int main (void)
{
Zippo (5, 13);
return EXIT_SUCCESS;
}

(a) এই স্করাগ্রাতমর রেম স্কেটতমন্ট এর পতর নাম্বার 1 ম্পে্ুন া এতিম্পকউট হতি। স্ক ই ম্পজম্পনসর্গতো স্কেটতমন্ট
িা স্কেটতমন্ট নয় াতের মতধ্য পােমকয করত স কম োকুন।
(b) এই স্করাগ্রাতমর ম্পি ীয় স্কেটতমন্ট এর পতর নাম্বার 2 ম্পে্ুন , এিং স্করাগ্রামম্পট স্কেষ না হওয়া প মন্ত এোতিই
ম্পে্ত োকুন। ম্পে একম্পট স্কেটতমন্ট একাম্পধ্কিার এতিম্পকউট হয়,
তি এটার পর একাম্পধ্ক নাম্বার ম্পনতয়
এম্পট স্কেষ হত পাতর।
(c) bl i mp when baf f l e( ) পযারাম্পমটার এর েযােু ক হতি ্ন এতক ডাকা হয়?
(d) এই স্করাগ্রাতমর আউটপুট ম্পক?

অ্নুেীেন ৪.২
“99 Bot t l es of Beer ”

াতনর রেম েিক হতে:

99 bot t l es of beer on t he wal l , 99 bot t l es of beer , ya’
t ake one down, y a’ pass
i t ar ound, 98 bot t l es of beer on t he
wal l .
পরি মী েিকর্গতো একই রকম, শুধ্ু স্কেষ েিক প মন্ত, রত যক েিতক স্কিা তের সং্যা এক এক কতর কতম
াওয়া িাতে:
No bot t l es of beer on t he wal l , no bot t l es of beer , ya’
can’t t ake one down, y a’ c an’t pas s i t ar ound, ’caus e t her e ar e
no mor e bot t l es of beer on
t he wal l !
এিং ারপর (তেষ প মন্ত) ানম্পট স্কেষ হয়।
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এমন একম্পট স্করাগ্রাম ম্পে্ুন া “99 Bot t l es of Beer ” ানম্পটর পুতরা ম্পেম্পরক ম্পরন্ট করতি। সিতিতয় কম্পিন
কাজম্পট করার জন্য আপনার স্করাগ্রামম্পটত একম্পট ম্পরকাম্পসমে পদ্ধম্প োকা ো তি, ম্পকন্তু স্করাগ্রামম্পটর রধ্ান ফাংেনর্গতো
আোো করার জন্য আপম্পন হয় অ্ম্প ম্পরি স্ককাতনা পদ্ধম্প ও ম্পে্ত িাইতিন।
স্ক তহ ু আপম্পন আপনার স্করা াম স্কডতেেপ করতেন,
স্কোট েিক ম্পনতয় এম্পট পরীক্ষা কতর স্কে্ত িাইতিন।

াই আপম্পন হয় “3 Bot t l es of Beer ” এর মত া

এই অ্নুেীেন এর উতেশ্য হতে একম্পট সমস্যা ম্পনতয় াতক স্কোট স্কোট সমস্যায় ম্পিেি করা এিং এতের সাধ্ারণ,
সহতজ ম্পডিা করা ায় এমন পদ্ধম্প র সাহাত য সমাধ্ান করা।

অ্নুেীেন ৪.৩
কীতিাতডমর মাধ্যতম িযিহারকারীর কাে স্কেতক কযাতরক্টার ইনপুট স্কপত

C স্ক আপম্পন get c har ( ) ফাংেন িযিহার

করত পাতরন। এই ফাংেন এতিম্পকউেন িন্ধ কতর িযিহারকারীর কাে স্কেতক ইনপুতটর জন্য অ্তপক্ষা কতর।
get c har ( ) ফাংেনম্পটর টাইপ হতে i nt এিং এর জন্য স্ককান আর্গমতমন্ট রতয়াজনীয় নয়। এম্পট কী এর
ASCI I - Code ( অ্যাতপম্পন্ডি B স্কে্ুন) ম্পরটানম কতর া কীতিাতডম স্করস করা হতয়তে।
(a) একম্পট স্করাগ্রাম ম্পে্ুন , া িযিহারকারীতক 0 স্কেতক 9 এর মতধ্য একম্পট ম্পডম্পজট ইনপুট করত িতে।
(b) িযিহারকারীর কাে স্কেতক পাওয়া ইনপুট পরীক্ষা করুন এিং ম্পে ম্পরটানম েযােুম্পট একম্পট ম্পডম্পজট না হয় তি
একম্পট এরর িা মা রেেমন করুন। স্করাগ্রামম্পট ারপর টাম্পমমতনট হতয় াতি। ম্পে পরীক্ষাম্পট সফে হয় তি
স্করাগ্রামম্পট কম্পিউটার ম্পিতন ইনপুট েযােু ম্পরন্ট করতি।

অ্নুেীেন ৪.৪
ফারতমট এর স্কেষ উপপােয িতে স্ক ,

ম্পে n = 2 না হয়,
তি স্ককাতনা পূণমসং্যা a, b এিং c নাই স্ক ্াতন
n
n
a + b = cn

c hec k Fer mat ( ) নাতমর একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া পযারাম্পমটার ম্পহতসতি িারম্পট ইম্পন্টজার a, b, c ও nস্কনয়
এিং া ফারতমট এর উপপােয ম্পিক আতে ম্পকনা া পরীক্ষা কতর। ম্পে n এর মান 2 স্কেতক িড় হয় এিং an + b n
= c n ম্পে স য হয় তি স্করাগ্রামম্পট “Hol y s mok es , Fer mat was wr ong! ” ম্পরন্ট করতি। অ্ন্যোয়
স্করাগ্রামম্পট “No, t hat does n’t wor k” ম্পরন্ট করতি।
মতন করুন স্ক , r ai s eToPow( ) নাতমর একম্পট ফাংেন রতয়তে া দুম্পট ইম্পন্টজারতক আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি স্কনয়
এিং া রেম আর্গমতমন্টতক ম্পি ীয় আর্গমতমন্ট এর পাওয়ার ম্পহতসতি িসায়। স্ক মন:
int x = raiseToPow (2, 3);

া x এর েযােু ম্পহতসতি 8 স্কক অ্যাসাইন কতর, কারণ 23 = 8।
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অ্ধ্যায় ৫
ফে রোনকারী ফাংেন
৫.১ ম্পরটানম েযােু
আমাতের িযিহার করা ম্পকেু ম্পিল্ট-ইন ফাংেন স্ক মন মযাে ফাংেন, ফে উৎপন্ন কতর। ফাংেনম্পট কে করার রম্প ম্পক্রয়া
ম্পহতসতি ন ুন েযােু ত ম্পর হয়, া আমরা একম্পট স্কেম্পরতয়িতে অ্যাসাইন কম্পর ম্পকংিা স্ককাতনা এিতরেতনর অ্ংে ম্পহতসতি
িযিহার কম্পর। স্ক মন:
double e = exp (1.0);
double height = radius * sin (angle);

এ ক্ষণ প মন্ত আমরা স্ক কয়ম্পট ফাংেন ম্পেত্ম্পে ার সি কয়ম্পটই েতয়ড ফাংেন; ার মাতন হতে, এমন ফাংেন া
স্ককাতনা েযােু স্কেয় না। ্ন আপম্পন একম্পট েতয়ড ফাংেন কে করতিন, এম্পট সাধ্ারণ একম্পট োইতন স্ককাতনা
অ্যাসাইনতমন্ট োড়া োতক:
PrintLines (3);
Countdown (n-1);

এই অ্ধ্যাতয় আমরা এমন সি ফাংেন ম্পে্তিা ারা স্ককাতনা ফোফে স্কে্াতি, াতের আম্পম ফে রোনকারী ফাংেন
িেতিা। রেম উোহরণম্পট হতে ar ea, া পযারাম্পমটার ম্পহতসতি একম্পট doubl e স্কনয় এিং রেি িযাসাধ্ম অ্নুসাতর
িৃতির স্কক্ষত্রফে ম্পন ণময় কতর:
double Area (double radius)
{
double pi = acos (-1.0);
double area = pi * radius * radius;
return area;
}

রেম স্ক ম্পজম্পনসম্পট আপম্পন েক্ষয করতিন া হতে, ফাংেন স্কডম্পফতনেতনর শুরুটা ম্পেন্ন। v oi d,
া ম্পকনা েতয়ড
ফাংেন ম্পনতেমে কতর, এর পম্পরিত ম আমরা doubl e স্কে্ত পারম্পে। া ম্পনতেমে করতে, ফাংেন স্কেতক ম্পরটানম করা
েযােুর টাইপ doubl e হতি।
আতরা েক্ষয করুন স্ক , স্কেষ োইনম্পট r et ur n স্কেটতমন্ট এর একম্পট ম্পিকল্প িন, া একম্পট ম্পরটানম েযােু ধ্ারণ
কতর। এই স্কেটতমতন্টর মাতন হতে, " ফাংেনম্পট স্কেতক াৎক্ষম্পণক ম্পরটানম স্কহাক এিং এই এিতরেন িযিহার কতর
ম্পরটানম েযােু ম্পেক।"
এিতরেনম্পট আপম্পন আপনার ইো মত া আতরা জম্পটে করত
ম্পে্ত পার াম:
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পারতিন,

াই ফাংেনম্পটতক আমরা আতরা সংতক্ষতপ

double Area (double radius)
{
return acos(-1.0) * radius * radius;
}

অ্পরম্পেতক, ar ea এর ম স্কটতিারাম্পর স্কেম্পরতয়িে স্কক ম্পডিা করা অ্তপক্ষাকৃ সহজ। সকে স্কক্ষতত্রই ম্পরটানম
স্কেটতমতন্টর এিতরেনম্পটর টাইপ, ফাংেতনর ম্পরটানম টাইতপর সাতে অ্িশ্যই ম্পমেত হতি। অ্ন্য োতি িো ায়,
্নই আপম্পন ম্পরটানম টাইপ doubl e ম্পহতসতি ম্পনতেমে করতেন,
্নই রম্প জ্ঞা কতর স্কফতেতেন স্ক , ফাংেনম্পট
একম্পট doubl e উৎপন্ন করতি। আপম্পন ম্পে ম্পরটাতনমর সাতে স্ককাতনা এিতরেন না স্কেন ম্পকংিা এিতরেতনর টাইপ
েুে হয়,
তি কিাইোর আপনাতক টাস্ক এ ম্পনতয় াতি।
মাতঝ মাতঝ একাম্পধ্ক ম্পরটানম স্কেটতমন্ট এর রম্প ম্পটতক কম্পন্ডেতনর রত যক ো্ায় স্কনয়া উপকারী:
double AbsoluteValue (double x)
{
if (x < 0)
{
return -x;
}
else
{
return x;
}
}

স্ক তহ ু এইসকে ম্পরটানম স্কেটতমন্ট ম্পিকল্প ে মাধ্ীতন আতে, াই এতের মতধ্য একম্পটই এতিম্পকউট হতি। ম্পেও একই
ফাংেতন একাম্পধ্ক ম্পরটানম স্কেটতমন্ট োকত পাতর,
োম্পপ আপনাতক মতন রা্ত হতি স্ক , স্ক ই মাত্র একম্পট
এম্পিম্পকউট হতি, সাতে সাতে অ্ন্য সি এতিম্পকউট করা িাে ম্পেতয় ফাংেনম্পট টাম্পমমতনট হতি।
স্ক সকে স্ককাড ম্পরটানম স্কেটতমন্ট এর পর ম্পকংিা এমন স্ককান জায় ায় োতক, স্ক ্ান স্কেতক ক্তনাই এম্পিম্পক উট
হতিনা, স্কস ধ্রতণর স্ককাডতক স্কডড স্ককাড িতে। ম্পে আপনার স্ককাতডর স্ককাতনা অ্ংে স্কডড োতক,
তি ম্পকেু ম্পকেু
কিাইোর ার ম্পিষতয় আপনাতক স কম কতর স্কেয়।
ম্পে একম্পট ে মাধ্ীতন আপম্পন ম্পরটানম স্কেটতমন্ট রাত্ন,
সম্ভািয সকে পে ম্পরটানম স্কেটতমন্ট হতয় াতি। স্ক মন:

াহতে আপনাতক যারাম্পন্ট ম্পেত

double AbsoluteValue (double x)
{
if (x < 0)
{
return -x;
}
else if (x > 0)
{
return x;
}
/* WRONG!! */
}
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হতি স্ক ,

স্করাগ্রামম্পটর

এই স্করাগ্রামম্পট সম্পিক নয়, কারণ ম্পে x এর মান 0 হয় তি স্ককাতনা ে মই স য হতি না। এিং ম্পরটানম স্কেটতমন্ট
ম্পহট করার আত ই ফাংেন স্কেষ হতয় াতি। েূেমা যিে অ্তনক C কিাইোরই এই ত্রুম্পটম্পট ধ্রত পাতরনা। ফতে,
স্করাগ্রাম কিাইে ও রান হতি, ম্পকন্তু ্ন x==0 হতি ্ন ম্পরটানম েযােু স্ক তকাতনা ম্পকেু হত পাতর। এিং ম্পিম্পেন্ন
স্কক্ষতত্র ম্পিম্পেন্ন রকমও হত পাতর।
এ ক্ষতণ আপনার হয় কিাইোতরর এরর স্কে্ত স্কে্ত মাো ্ারাপ হতয় াতে। ম্পকন্তু অ্ম্পেজ্ঞ া িাড়ার সাতে
সাতে স্কে্তিন স্ক , এর স্কিতয়ও ্ারাপ অ্িস্থা হতে, আপনার স্করাগ্রামম্পট েুে হতয়তে এিং কিাইোর স্ককাতনা এরর
স্কে্াতে না।
স্কে্ুন ম্পক ঘটত পাতর: আপম্পন x এর ম্পিম্পেন্ন মান ম্পনতয় Absol ut eVal ue( ) স্কটে কতরতেন এিং া ম্পিকোতিই
কাজ করতে। ারপর এই স্করাগ্রামম্পট আপম্পন অ্ন্য কাউতক ম্পেতেন। ারা ন ুন একম্পট এনোয়রনতমতন্ট স্করাগ্রামম্পট রান
করতো। ম্পকেু অ্্ু কারতণ এম্পট িযেম হতো, এিং ম্পেতনর পর ম্পেন ম্পডিা কতর িুঝা স্ক তো স্ক সমস্যাটা ম্পেতো
Absol ut eVal ue( ) এর েুে ইমম্পেতমতন্টেতন। আহা! ম্পে কিাইোরম্পট আপনাতক স কম কতর ম্পেত া।
এ্ন স্কেতক,
ম্পে কিাইোর আপনার স্করাগ্রাতমর স্ককাতনা এরর ্ুোঁতজ স্কির কতর,
তি আপনাতক কিাইোরতক
স্কোষ স্কেয়া উম্পি হতি না। িরি, এরর ্ুোঁতজ স্কির করার জন্য আপনার কিাইোরতক ধ্ন্যিাে স্কেয়া উম্পি । কারণ,
ম্পেতনর পর ম্পেন ম্পডিা কতর সময় নষ্ট করার হা স্কেতক স্কস আপনাতক িাোঁম্পিতয়তে। ম্পকেু কিাইোতর একম্পট অ্পেন
আতে াত
ারা আতরা কতিার হত পাতর এিং
সমস্যা ারা পায় া ম্পরতপাটম কতর। আপনার এই অ্পেনম্পট
রম্প ম্পনয় িােু কতর রা্া উম্পি ।
এক ম্পেক স্কেতক, আপনার স্কজতন রা্া উম্পি স্ক , মযাে োইতব্ররীত f abs নাতম একম্পট ফাংেন আতে া সম্পিকোতি
doubl e এর পরম মান ম্পহতসি করত পাতর।

৫.২ স্করাগ্রাম স্কডতেেপতমন্ট
এই জায় ায় এতস আপম্পন সকে C ফাংেন স্কেত্ িেত পারতিন ারা স্কক ম্পক কতর। ম্পকন্তু এটা পম্পরষ্কার নাও হত
পাতর কীোতি এতের ম্পে্ত হতি। আম্পম একটা স্ককৌেে িেত পাম্পর াতক আম্পম িম্পে ইনম্পক্রতমন্টাে স্কডতেেপতমন্ট।
একম্পট উোহরণ ম্পহসাতি, মতন করুন আপম্পন দুই ম্পিন্দুর মধ্যকার েূরত্ব জানত িাতেন,
ও (x 2, y 2)। সাধ্ারণ সংজ্ঞা অ্নুসাতর,

াতের স্থানাঙ্ক হতো (x 1, y 1)

( 5. 1)

distance = √(x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2
Di st anc e ফাংেনটা C স্ক স্ককমন স্কে্াতি া রেম ধ্াতপই িুঝত
(পযারাম্পমটার) এিং আউটপুট (ম্পরটানম েযােু) ম্পক হতি া িুঝত হতি।

হতি। অ্ন্য কোয়,

এ্াতন ইনপুট

এই স্কক্ষতত্র, ম্পিন্দু দুম্পট হতে পযারাম্পমটার এিং াতেরতক সাধ্ারণোতি িারম্পট doubl e িযিহার কতর রকাে করা
হয়। েূরত্ব হতে এ্াতন ম্পরটানম েযােু ার টাইপ হতি doubl e.
ইত ামতধ্য আমরা ফাংেতনর একটা আউটোইন ম্পে্ত পাম্পর:
double Distance (double x1, double y1, double x2, double y2)
{
return 0.0;
}
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ম্পরটানম স্কেটতমন্টম্পট একম্পট ধ্ারক াত ফাংেনম্পট কিাইে হত পাতর ও ম্পকেু ম্পরটানম করত পাতর,
ম্পেও িা সম্পিক
উির না হয়। এই প মাতয় এতস ফাংেনম্পট কাতজর ম্পকেুই কতরনা। আতরা ঝাতমোর ম্পকেু করার আত ই এম্পট কিাইে
কতর আমাতের স্কে্া উম্পি , এত স্ককাতনা ম্পসনটযাি এরর আতে ম্পকনা।
ন ুন ফাংেনম্পট স্কটে করার জন্য আমাতের এম্পটতক নমুনা েযােু ম্পেতয় কে করত হতি। mai n( ) এর স্ককাতনা এক
জায় ায় আম্পম স্ক া করতিা:
double dist = Distance (1.0, 2.0, 4.0, 6.0);
printf ("%f\n" dist);

আম্পম এই মান পেে কতরম্পে াত অ্নুেূম্পমক েূ রত্ব হয় 3 এিং উেম্ব েূরত্ব হয় 4; এোতি ফোফে হতি 5 (3-4-5
ম্পত্রেুতজর অ্ম্প েুজ)। ্ন আপম্পন স্ককাতনা ফাংেন পরীক্ষা করতিন,
্ন আপনাতক সম্পিক উিরম্পট অ্িশ্যই জানত
হতি।
্ন আমরা ফাংেন স্কডম্পফতনেনম্পটর ম্পসনটযাি পরীক্ষা কতর স্কফেতিা,
ারপর স্কেতক আমরা একটা একটা কতর
োইতন স্ককাড স্কে্া শুরু করতিা। প মায়ক্রতম রম্প িার পম্পরি মন স্কেতষ আমরা ম্পরকিাইে কতর স্করাগ্রাম রান করাতিা।
স্কসতক্ষতত্র, আমরা স্ক তকাতনা প মাতয় এতস িুঝত পারতিা স্ক স্ককাোয় সমস্যাটা হতয়তে- অ্েমাৎ আত র োইতন।
ণনার পরি মী ধ্াপ হতে x 2 − x 1 ও y 2 − y 1 মধ্যকার েূরত্ব ম্পনণময় করা। আম্পম এই মানর্গতো dx ও dy নাতমর
ক্ষণস্থায়ী েযাম্পরতয়িতে সংরক্ষণ করতিা।
double Distance (double x1, double y1, double x2, double y2)
{
double dx = x2 - x1;
double dy = y2 - y1;
printf ("dx is %f\n", dx);
printf ("dy is %f\n", dy;
return 0.0;
}

আম্পম আতরা সামতন আ াতনার আত , মধ্যি মী েযােুর্গতো পরীক্ষা করার জন্য আউটপুট স্কেটতমন্ট স্ক া কতরম্পে।
স্ক মনটা িতেম্পেোম, আম্পম জাম্পন ারা 3.0 এিং 4.0 হতি।
ফাংেন ্ন স্কেষ হতয় াতি ্ন আম্পম আউটপুট স্কেটতমন্টম্পট মুতে স্কেতিা। এোতি স্ককাড করাতক স্কযাফতফাম্পল্ডং
িতে। কারণ এম্পট স্করাগ্রাম ম্পি ল্ড করার জন্য উপকারী, ম্পকন্তু ফাইনাে স্করাডাতক্ট এতের স্ককান েরকার স্কনই। মাতঝ মাতঝ
স্কযাফতফাম্পল্ডং কতমন্ট ম্পহতসতি স্করত্ স্কেয়া উম্পি , ম্পে পরি মীত এটা আপনার েরকার হয়।
স্কডতেেপতমন্ট এর পরি মী ধ্াপ হতে dx এিং dy স্কক ি ম করা। আমরা pow( ) ফাংেন িযিহার করত পাম্পর।
ম্পকন্তু এর স্কিতয় সহজ ও দ্রু উপায় হতে রম্প টামমতক ঐ টামম ম্পেতয়ই র্গন করা।
double Distance (double x1, double y1, double x2, double y2)
{
double dx = x2 - x1;
double dy = y2 - y1;
double dsquared = dx*dx + dy*dy;

printf ("d_squared is %f\n", dsquared);
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return 0.0;
}

এই প মাতয় এতস আম্পম আিারও স্করাগ্রাম কিাইে কতর রান করতিা এিং মধ্যি মী েযােু পরীক্ষা করতিা ( া হতি
25.0)।
সিতেতষ আমরা sqr t ( ) ফাংেন িযিহার কতর ণনা করতিা এিং ফোফে স্কির কতর ম্পনতয় আসতিা।
double Distance (double x1, double y1, double x2, double y2)
{
double dx = x2 - x1;
double dy = y2 - y1;
double dsquared = dx*dx + dy*dy;
double result = sqrt (dsquared);
return result;
}

ারপর mai n( ) এ, আমরা ফোফেম্পটর েযােু আউটপুট করতিা এিং পরীক্ষা করতিা।
স্করাগ্রাম্পমং এ আপম্পন ত াই অ্ম্পেজ্ঞ হতয় উিতিন
ই স্কে্ত পারতিন স্ক আপম্পন একিাতর একাম্পধ্ক োইনও ম্পডিা
করত পারতেন। াই স্কহাক, এরকম প মায়ক্রতম স্কডতেেপতমন্ট রম্পক্রয়া আপনার অ্তনক সময় িাোঁম্পিতয় স্কেতি।
রম্পক্রয়াম্পটর র্গরুত্বপূণম ম্পেক হতে:
•
•
•

কা মকর একম্পট স্করাগ্রাম ম্পেতয় শুরু করুন এিং ক্রতম স্কোট স্কোট পম্পরি মন করুন। স্ক ই মূহুত ম এতস আপম্পন
একম্পট সমস্যার মুত্ামুম্প্ হতিন,
্নই িুঝত পারতিন সমস্যাম্পট স্ককাোয় হতয়তে।
স্কটতিারাম্পর স্কেম্পরতয়িে িযিহার করুন, াত মধ্যি মী মানর্গম্পে স্কে্ত ও স্কিক করত পাতরন।
্ন স্করাগ্রামম্পট কাজ করা শুরু করতি,
্ন আপম্পন হয় ম্পকেু স্কযাফতফাম্পল্ডং মুতে ম্পেত িাইতিন। ম্পকংিা
একাম্পধ্ক স্কেটতমন্টতক ম্পমে এিতরেতন একম্পত্র করত িাইতিন। শুধ্ু স্ক্য়াে রা্ুন াত এম্পট স্করাগ্রামতক
পড়ত কম্পিন কতর না স্কেয়।

৫.৩ কতিাম্পজেন
এ ক্ষতণ আপম্পন হয় আো করতেন স্ক আপনার ন ুন করা ফাংেনম্পট আপম্পন স্ককাতনা এিতরেতনর অ্ংে ম্পহতসতি
িযিহার করত পারতিন, এিং ম্পিেযমান ফাংেন িযিহার কতর ন ুন ফাংেন ম্পিল্ড করত পারতিন। স্ক মন, আপনাতক
স্ককউ দুম্পট ম্পিন্দু ম্পেতয়তে, একটা িৃতির স্ককন্দ্র, আতরকম্পট এর পম্পরম্পধ্র উপর স্ককাতনা ম্পিন্দু, আপনাতক এর স্কক্ষত্রফে
স্কির করত হতি। আপম্পন ম্পক করতিন?
ধ্রা াক, স্ককন্দ্রম্পিন্দুম্পট xc ও yc স্কেম্পরতয়িতের মতধ্য এিং পম্পরম্পধ্র উপতরর ম্পিন্দুম্পট x p ও y p স্কেম্পরতয়িতের
মতধ্য সংরম্পক্ষ রতয়তে। এ্ন, রেম ধ্াপ হতে িৃতির িযাসাধ্ম স্কির করা, স্ক টা হতে ঐ দুম্পট ম্পিন্দুর মধ্যি মী েূরত্ব।
স্কসৌো যিে , আমাতের কাতে Di s t anc e( ) নাতমর একটা ফাংেন আতে, া এটা কতর।
double radius = Distance (xc, yc, xp, yp);

ম্পি ীয় ধ্াপ হতে ঐ িযাসাতধ্মর মাধ্যতম িৃতির স্কক্ষত্রফে স্কির করা এিং া ম্পরটানম করা।
double result = Area (radius);

return result;
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সিম্পকেু একম্পট ফাংেতন র্গম্পেতয় আমরা পাই:
double AreaFromPoints (double xc, double yc, double xp, double yp)
{
double radius = Distance (xc, yc, xp, yp);
double result = Area (radius);
return result;
}

স্কটতিারাম্পর স্কেম্পরতয়িে r adi us ও ar ea স্কডতেেপতমন্ট ও ম্পডিাম্প ং এর জন্য উপকারী, ম্পকন্তু স্করাগ্রামম্পট ্ন
কাজ করতি ্ন ফাংেন কে র্গম্পে কতিাজ কতর আরও সংম্পক্ষপ্ত কতর স্কফেত পাম্পর:
double AreaFromPoints (double xc, double yc, double xp, double yp)
{
return Area (Distance (xc, yc, xp, yp));
}

৫.৪ িুম্পেয়ান েযােু
এ প মন্ত আমাতের স্কে্া টাইপর্গতো অ্তনক িড় েযােু ধ্ারণ করত পাতর। পৃম্পেিীত অ্তনক ইম্পন্টজার আতে এিং ার
স্কিতয়ও স্কিম্পে আতে স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট নাম্বার। ুেনামূেক োতি কযাতরক্টার অ্তনক কম আতে। অ্তনক ণনার োষা আতরা
অ্তনক স্কমৌম্পেক টাইপ ইমম্পেতমন্ট কতর, া ম্পকনা ার স্কিতয়ও স্কোট। এটাতক _Bool িতে এিং এটার t r ue ও
f al s e নাতম মাত্র দুম্পট েযােু রতয়তে।
েূেমা যিে , C এর রেম ম্পেককার োসমনর্গতোত আোো স্ককাতনা টাইপ ম্পহতসতি িুম্পেয়ানতক ইমম্পেতমন্ট করা হয়ম্পন।
ম্পকন্তু ার িেতে ইম্পন্টজার 0 এিং 1 িযিহার করা হত া। রীম্প অ্নু ায়ী 0 হতে f al se এিং 1হতে t r ue রকাে
কতর। সম্প য িেত , C স্ক 0 িাতে িাকী সি ইম্পন্টজারতক t r ue ম্পহতসতি ইন্টারম্পরট কতর। এটা ্ুিই সমস্যার
কারণ হত পাতর, ্ন আপম্পন অ্ন্য একটা েযােুতক t r ue ম্পহতসতি 1 এর সাতে ুেনা কতর পরীক্ষা করত িান।
এটার ম্পিন্তা িাে ম্পেতয়ই, আমরা আত র অ্ধ্যাতয় িুম্পেয়ান েযােু িযিহার কতরম্পে। i f স্কেটতমন্ট এর স্কে তর োকা
ে মম্পট হতে একম্পট িুম্পেয়ান এিতরেন। াোড়া, কিাম্পরজন অ্পাতরটতরর ফোফেও একম্পট িুম্পেয়ান েযােু। স্ক মন:
if (x == 5)
{
/* do something*/
}

== অ্পাতরটরম্পট দুম্পট ইম্পন্টজারতক ুেনা কতর এিং একম্পট িুম্পেয়ান েযােু রোন কতর।
C99 এর পূতিম t r ue িা f al se এিতরেতনর জন্য স্ককাতনা কীওয়াডম ম্পেতো না। অ্তনক স্করাগ্রাম এটার পম্পরিত ম
C ম্পররতসসর স্কডম্পফতনেন িযিহার করতে স্ক ্াতন িুম্পেয়ান এিতরেন কে করা হয়। স্ক মন,
#define FALSE 0
#define TRUE 1
...
if (TRUE)
{
/* will be always executed */
}

উপতরর স্করাগ্রামম্পট হতে অ্নন্তকাে ধ্তর িাম্পে ( ম্পে না এম্পট স্ককাতনা r et ur n িা br eak স্কেটতমন্ট এ স্কপৌোঁতে)
একম্পট েুতপর জন্য একম্পট উপ ুি োষা।
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৫.৫ িুম্পেয়ান স্কেম্পরতয়িে
স্ক তহ ু িুম্পেয়ান েযােু C সরাসম্পর সমেমন কতর না, স্কসতহ ু আমরা িুম্পেয়ান টাইতপর স্কেম্পরতয়িে স্কঘাষণা করত পারি
না। এর পম্পরিত ম স্করাগ্রামাররা আসে েযােুম্পট সংরক্ষণ করার জন্য সাধ্ারণ ম্পররতসসর স্কডম্পফতনেতনর সংতঙ্গ ম্পমম্পেতয়
shor t
ডাটাটাইপ িযিহার কতর।
#define FALSE 0
#define TRUE 1
…
short fred;
fred = TRUE;
short testResult = FALSE;

রেম োইনম্পটত স্কেম্পরতয়িে স্কঘাষণা করা হতয়তে; ম্পি ীয় োইনম্পটত
াত একম্পট মান অ্যাসাইন করা হতয়তে,
আর ৃ ীয় োইনম্পটত আতরা একম্পট স্কেম্পরতয়িে স্কঘাষণা ও াত মান অ্যাসাইন করা হতয়তে। এতক
ইম্পনম্পেয়াোইতজেন িতে।
আম্পম স্ক মনম্পট উতে্ কতরম্পে , কিাম্পরজন অ্পাতরটতরর মান িুম্পেয়ান ধ্রতণর হয়।কাতজই এম্পট আপম্পন একম্পট
স্কেম্পরতয়িতে সংরক্ষণ করত পাতরন।
/ * স য হতি ম্পে n স্কজাড় সং্যা হয় */
/ * স য হতি ম্পে x ধ্নাত্মক হয় */

short evenFlag = (n%2 == 0);
short positiveFlag = (x > 0);

এিং পতর এম্পটতক কম্পন্ডেন স্কেটতমন্ট ম্পহতসতি িযিহার করুন।
if (evenFlag)
{
printf("n was even when I checked it");
}

স্ক স্কেম্পরতয়িে এইোতি িযিহৃ হয়
ম্পনতেমে কতর।

াতক f l ag িো হয়, স্ককননা এম্পট ম্পকেু েত মর উপম্পস্থম্প

অ্েিা অ্নুপম্পস্থ ম্প

৫.৬ েম্পজকযাে অ্পাতরটর
C স্ক েম্পজকযাে অ্পাতরটর ম্প নম্পট ো AND, OR এিং NOT, াতেরতক োক্রতম &&, | | এিং ! ম্পিি িারা
ম্পিম্পি করা হয়। অ্পাতরটরর্গতোর িযিহাম্পরক অ্েম এতের োম্পব্দক অ্তেমর ম ই। উোহরণ ্বয়রূপ, x > 0 && x
< 10 স্ককিেমাত্র ্নই সম্প য হতি ্ন x মান েূন্যর স্কিতয় িড় এিং ১০ এর স্কিতয় স্কোট হতি । ev enFl ag | |
n%3 == 0 ্নই সম্প য হতি ্ন ে ম দুম্পটর স্ক তকান একম্পট সম্প য হতি, অ্েমাৎ evenFl ag স য হত হতি
অ্েিা n ম্প ন িারা ম্পিোজয হত হতি।
পম্পরতেতষ, NOT অ্পাতরটতরর স্ককান একম্পট িুম্পেয়ান এিতরসতনর মানতক ম্পিপরী মাতন পম্পর ি মন করার ক্ষম া
আতে, মাতন !ev enFl ag ্নই সম্প য হতি ্ন evenFl ag ম্পমেযা হতি। অ্েমাৎ সং্যাম্পটতক ম্পিতজাড় হত
হতি।
েম্পজকযাে অ্পাতরটর অ্তনক সময় স্কনতেড কম্পন্ডেনাে স্কেটতমন্ট স্কক সহজ র করার উপায় রোন কতর।
উোহরণ্বয়রূপ, আপম্পন ম্পকোতি ম্পনতির স্ককাডম্পট একম্পট ম্পসতঙ্গে কম্পন্ডেন িযিহার কতর ম্পে্তিন?
if (x > 0)
{
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if (x < 10)
{
printf ("x is a positive single digit.\n");
}
}

৫.৭ িুম্পেয়ান ফাংেন
ক্নও ক্নও ফাংেতনর জন্য িুম্পেয়ান েযােু ম্পরটানম করা অ্নান্য ম্পরটানম টাইপ এর মত াই মানানসই। এম্পট ফাংেতনর
ম্পে তরর জম্পটে পরীক্ষার্গতোতক আড়াে করার জন্য স্কিে সুম্পিধ্াজনক। উোহরণ্বয়রূপ:
int IsSingleDigit (int x)
{
if (x >= 0 && x < 10)
{
return TRUE;
}
else
{
return FALSE;
}
}

এই ফাংেনম্পটর নাম I s Si ngl eDi gi t ( ) । এই ধ্রতণর পরীক্ষামূেক ফাংেতনর নাম হ্যাোঁ/না রশ্নতিাধ্ক স্কেওয়া
একম্পট োে অ্েযাস। এই ফাংেতনর ম্পরটানম টাইপ i nt ,
ার অ্েম আমাতের আিার 0 মাতন Fal se এিং 1 মাতন
Tr ue এই ম্পনয়ম মানত হতি। রত যকম্পট ম্পরটানম স্কেটতমন্টতক এই ম্পনয়ম স্কমতন িেত হতি। আমরা আিাতরা
ম্পররতসসর স্কডম্পফম্পনেন স্কমতন িেম্পে।
স্ককাডম্পট ম্পনতজই সহজতিাধ্য, ম্পেও এম্পট টা েীঘম হওয়া েরকার ার স্কিতয় একটু স্কিেীই িড়। মতন রা্তিন x >=
0 && x < 10 এিতরেতনর মান িুম্পেয়ান েযােু হতি, কাতজই i f s t at ement স্কক সিূণম োতি অ্গ্রাহ্য
কতর এর মান ম্পরটানম করতে স্ককান েুে হতি না।
int IsSingleDigit (int x)
{
return (x >= 0 && x < 10);
}

mai n( ) এর মতধ্য সাধ্ারণ ফাংেন কম্পেং এর রিম্পে উপাতয়ই আপম্পন এই ফাংেনতক কে করত পারতিন।
printf("%i\n", IsSingleDigit (2));
short bigFlag = !IsSingleDigit (17);

রেম োইতনর আউটপুটম্পট স য হতি কারণ 2 একম্পট এক ম্পডম্পজতটর সং্যা। দুেমা যিে , C স্ক
্ন আউটপুট
িুম্পেয়ান েযােু হয় ্ন এম্পট TRUE অ্েিা FALSE েব্দম্পট রেেমন কতর না, িরং i nt eger 1 অ্েিা 0 রেেমন
কতর।
ম্পি ীয় আউটপুটম্পটত

bi gFl ag এর মান স্ককিে মাত্র
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্নই সম্প য ম্পনধ্মাম্পর হতি ্ন 17 একম্পট ধ্নাত্মক এক

ম্পডম্পজতটর সং্যা হতি।
িুম্পেয়ান ফাংেন সাধ্ারণ কম্পন্ডেনাে স্কেটতমতন্টর ম্পে তরই সিতিতয় স্কিেী িযিহৃ হয়।
if (IsSingleDigit (x))
{
printf("x is little\n");
}
else
{
printf("x is big\n");
}

৫.৮ mai n( ) স্কেতক ম্পরটানম করা
এ্ন আমরা জাম্পন স্ক রত যকম্পট ফাংেন একম্পট মান ম্পরটানম কতর। আমরা এ্ন mai n( )
ম্পেতক আতরা ঘম্পনষ্ঠোতি েৃম্পষ্টপা করি। ধ্ম্পর এম্পট একম্পট i nt eger ম্পরটানম কতর:

এর ম্পরটানমকৃ

মাতনর

int main (void)

সিারির mai n( ) ফাংেন ক ৃমক ম্পরটানকৃ েযােু 0 হয়, স্ক ম্পট ম্পনতেেম কতর স্ক স্করাগ্রামম্পটতক স্ক কাজম্পট করত
স্কেওয়া হতয়ম্পেতো াত স্কস সফে হতয়তে। ম্পে স্করাগ্রামম্পট িেত স্ককান সমস্যা হয় াহতে এম্পট সিারির -1 িা স্ক
ধ্রতণর সমস্যা হতয়তে স্কসই ধ্রতণর মান ম্পরটানম কতর।
C স্ক EXI T_SUCCESS এিং EXI T_FAI LURE নামক দুম্পট পূিম ম্পনধ্মাম্পর কন্সটযান্ট আতে।
int main (void)
{
return EXIT_SUCCESS;
}

/ * স্করাগ্রাম সফেোতি স্কেষ হতয়তে*/

অ্িশ্যই, আপম্পন স্কেতি অ্িাক হতেন স্ক , স্ক ্াতন আমরা mai n( ) স্কক cal l ই কম্পরম্পন স্কস্াতন স্কক এই মান ম্পরটানম
করে! অ্পাতরম্পটং ম্পেতটম ্ন স্ককান স্করাগ্রাম এম্পিম্পকউট িা ম্পনিাহম কতর ্ন এম্পট mai n( ) স্কক cal l করার
মাধ্যতম া শুরু কতর এিং এর পর এম্পক োতি এম্পট অ্নান্য ফাংেনতক cal l কতর।
ম্পকেু পযারাম্পমটার রতয়তে স্ক র্গতোতক ম্পসতেম িারা mai n( ) এর মতধ্য ম্পেতয় স্কররণ করা ায়, ম্পকন্তু আমরা আপা
স্কস ম্পেতক নজর ম্পেম্পে না। সু রাং, আমরা mai n( ) স্কক এই োতি ম্পনধ্মারণ করত পাম্পর াত এর স্ককান পযারাম্পম টার
না োতক: i nt mai n ( v oi d)

৫.৯ স্কলাসাম্পর
r et ur n t y pe: েযােুর ধ্রণ স্ক ম্পট একম্পট ফাংেন ম্পরটানম কতর।
r et ur n val ue: ফাংেনতক কে করতে ফোফে ম্পহতসতি স্ক মান পাওয়া ায়।
dead code: স্করাগ্রাতমর একম্পট অ্ংে স্ক ম্পট ক্তনা এম্পিম্পকউট হত পাতর, কারণ এম্পট িারিার একম্পট
r et ur n st at ement এর পতর উপম্পস্থ হয়।
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s c af f ol di ng: code স্ক ম্পট স্করাগ্রাম ত ম্পরর সময় রােম্পমক োতি িযিহৃ হয় ম্পকন্তু িূড়ান্ত সংস্করতণ িযিহৃ
হয় না।

v oi d: ম্পিতেষ ধ্রতণর r et ur n t y pe
ম্পরটানম কতর না

া একম্পট voi d f unc t i on স্কক ম্পনতেমে কতর; স্ক ম্পট স্ককান মান

bool ean: একম্পট েযােু িা স্কেম্পরতয়িে স্ক ম্পট দুম্পট অ্িস্থার একম্পট ম্পনত পাতর, অ্িস্থান দুম্পটতক t r ue িা f al s e
ম্পহতসতি অ্ম্পেম্পহ করা হয়। C স্ক , Bool ean েযােু রধ্ান shor t t ype স্কেম্পরতয়িতে সংরক্ষণ করা হয়
এিং pr epr oc ess or st at ement s িযিহৃ হয় এতের টাইপ ম্পনধ্ারণম করত ।
f l ag: একম্পট স্কেম্পরতয়িে া একম্পট ে ম িা অ্িস্থা সংরক্ষণ কতর।
c ompar i son oper at or : একম্পট অ্পাতরটর া দুইম্পট v al ue এর মতধ্য ুেনা কতর এিং একম্পট
Bool ean মান রকাে কতর া অ্পাতরন্ড দুম্পটর মধ্যকার সিকম ম্পনতেমে কতর।
l ogi c al oper at or : একম্পট অ্পাতরটর া Bool ean েযােুর্গতো একতত্র কতর একাম্পধ্ক েত মর সমন্বতয়
পরীক্ষা কতর।

৫.১০ অ্নুেীেন
অ্নুেীেন ৫.১:
আপনাতক ম্পে ম্প নম্পট োম্পি স্কেওয়া হয়,
াহতে হয় আপম্পন এর্গতো ম্পেতয় একম্পট ম্পত্র েুজ ত ম্পর করত পারত পাতরন
অ্েিা নাও পারত পাতরন। উোহরণ্বয়রূপ,
ম্পে োম্পি ম্প নম্পটর একম্পট ১২ ইম্পি এিং িাকী দুইম্পট ১ ইম্পি কতর েম্বা
হয়,
াহতে এম্পট স্পষ্ঠ স্ক আপম্পন োম্পি ম্প নম্পট ম্পেতয় ম্পত্রেুজ ত ম্পর করত পারতিন না। কারণ, স্কোট োম্পি দুইম্পট িড়
োম্পিম্পটর দুই রান্ত প মন্ত স্কপৌোঁেত পারতি না। স্ক তকান ম্প নম্পট তেঘযর জন্য, একম্পট সহজপরীক্ষার আতে ার সাহাত য
ম্পনম্পি হওয়া ায় স্ক রোনকৃ তেঘয িারা ম্পত্রেুজ ত ম্পর সম্ভি ম্পক না:
“ ম্পে রেি তেঘয ম্প নম্পটর স্ক তকান একম্পটর তেঘয অ্ন্য দুম্পট তেঘযর স্ক া ফতের স্কিতয় িড় হয়,
িারা আপম্পন ম্পত্রেুজ ত ম্পর করত পারতিন না, অ্ন্যোয় পারতিন। ”

াহতে এম্পট

I s Tr i angl e( ) নাতম একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন স্ক ম্পট ম্প নম্পট i nt eger মান গ্রহণ করতি, এিং আপম্পন রেি
তেঘযর োম্পি ম্প নম্পট ম্পেতয় ম্পত্রেুজ ত ম্পর করত পারতিন ম্পক না ার উপর ম্পেম্পি কতর TRUE অ্েিা FALSE মান
দুইম্পটর মতধ্য স্ক তকান একম্পট মান ম্পরটানম করতি।
এই অ্নুেীেতনর সারাংে হতে কম্পন্ডেনাে স্কেটতমন্টম্পট িযিহার কতর একম্পট f unct i on স্কে্া স্ক ম্পট একম্পট v al ue
ম্পরটানম করতি।

অ্নুেীেন ৫.২:
ম্পনতির স্করাগ্রামম্পটর আউটপুট ম্পক হতি?
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এই অ্নুেীেতনর উতেশ্য এম্পট ম্পনম্পি করা স্ক আপম্পন েম্পজকযাে অ্পাতরটর এিং কা মকরী রদ্ধম্প ত
ex ec ut i on এর রিাহ সিতকম োে োতি ওয়াম্পকিহাে আতেন।
#define TRUE 1
#define FALSE 0
short IsHoopy (int x)
{
short hoopyFlag;
if (x%2 == 0)
{
hoopyFlag = TRUE;
}
else
{
hoopyFlag = FALSE;
}
return hoopyFlag;
}
short IsFrabjuous (int x)
{
short frabjuousFlag;
if (x > 0)
{
frabjuousFlag = TRUE;
}
else
{
frabjuousFlag = FALSE;
}
return frabjuousFlag;
}
int main (void)
{
short flag1 = IsHoopy (202);
short flag2 = IsFrabjuous (202);
printf ("%i\n", flag1);
printf ("%i\n", flag2);
if (flag1 && flag2)
{
printf ("ping!\n");
}
if (flag1 || flag2)
{
printf ("pong!\n");
}
return EXIT_SUCCESS;
}

অ্নুেীেন ৫.৩
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স্করাগ্রাম

(a)

Sum. c নাতমর একম্পট স্করাগ্রাম ত ম্পর করুন এিং এই দুম্পট ফাংেন টাইপ করুন।
int FunctionOne (int m, int n)
{
if (m == n)
{
return n;
}
else
{
return m + FunctionOne (m+1, n);
}
}
int FunctionTwo (int m, int n)
{
if (m == n)
{
return n;
}
else
{
return n * FunctionTwo (m, n-1);
}
}

(b) mai n( ) এ ম্পকেু োইন ম্পে্ুন া এই ফাংেনর্গতোতক স্কটে করতি। ম্পকেু ম্পেন্ন েযােু ম্পেতয় এতেরতক
কতয়কিার ডাকুন এিং স্কে্ুন ম্পক পাওয়া ায়। ম্পকেু স্কটতের কম্পম্বতনেন ও স্ককাড পরীক্ষার মাধ্যতম স্কির করুন
কীোতি ফাংেনর্গতো কাজ কতর, এিং াতের অ্েমপূণম নাম ম্পেন। ফাংেনর্গতো সংম্পক্ষপ্তোতি িণমনা করত
কতমন্ট স্ক া করুন।
(c) উেয় ফাংেতনর আত pr i nt f স্কেটতমন্ট স্ক া করুন াত রম্প িার াতের কে করার সময় ারা াতের
আর্গমতমন্ট ম্পরন্ট করত পাতর। ম্পরকাম্পসমে স্করাগ্রাম ম্পডিা করার জন্য এম্পট একম্পট েরকারী স্ককৌেে, স্ক তহ ু
এম্পট এতিম্পকউেতনর স্কলা রেেমন কতর।

অ্নুেীেন ৫.৪:
Power ( ) নাতম একম্পট ম্পরকাম্পসমে স্করাগ্রাম ম্পে্ুন া x স্কক doubl e ম্পহতসতি ও n স্কক ইম্পন্টজার ম্পহতসতি স্কনয়
এিং x n ম্পরটানম কতর।
ইম্পঙ্গ : এই অ্পাতরেতনর ম্পরকাম্পসমে স্কডম্পফতনেন হতে Power ( x, n) = x * Power ( x, n- 1)। আতরা
মতন রা্ুন স্ক স্ক তকাতনা ম্পকেুর পাওয়ার েূন্য হতে ার মান 1 হয়।

অ্নুেীেন ৫.৫:
( এই অ্নুেীেনম্পট Abl es on ও Sus sman এর St r uct ur e and I nt er pr et at i on of
Comput er Pr ogr ams িইতয়র ৪৪ পৃষ্ঠার উপর ম্পেম্পি কতর ত ম্পর।)
ম্পনতির অ্যাে ম্পরেমম্পট ইউম্পক্লতডর অ্যাে ম্পরেম ম্পহতসতি পম্পরম্পি কারণ এম্পট ইউম্পক্লতডর El ement s ( Book 7,
ca. 300 B. C. ) িইত আতে। এটা হয় সিতিতয় পুরা ন ননম্পট্রম্পেয়াে অ্যাে ম্পরেম।
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এই অ্যাে ম্পরেমম্পট এমন প মতিক্ষণ এর উপর ম্পেম্পি কতর ত ম্পর স্ক , ্ন a স্কক b িারা ো করা হয়,
্ন ম্পে
r ো তেষ োতক তি, a ও b এর সাধ্ারণ র্গণনীয়ক, b এিং r এর সাধ্ারণ র্গণনীয়তকর সমান হয়।
এোতি আমরা ক্ষুদ্র এিং ক্ষুদ্র র ক র্গতো ইম্পন্টজাতরর .সা.র্গ. ম্পনণমতয়র সমস্যা সমাধ্াতনর জন্য,
gcd(a, b) = gcd(b, r)

সমীকরণম্পট িযিহার করত পাম্পর। স্ক মন,
gcd(36, 20) = gcd(20, 16) = gcd(16, 4) = gcd(4, 0) = 4

সমীকরণম্পট স্কেতক স্কে্া ায় স্ক 36 ও 20 এর .সা.র্গ. হতো 4।
এটাতক এোতি স্কে্াতনা ায় স্ক , শুরুর স্ক তকাতনা দুম্পট সং্যার জন্য, এই পুনরািৃম্পিমূেক হ্রাসকরণ অ্িতেতষ এমন
এক স্কজাড়া সং্যা ত ম্পর কতর ার ম্পি ীয় সং্যাম্পট 0। ারপর এই স্কজাড়ার অ্ন্য সং্যাম্পটই হতি ম্পনতণময় .সা.র্গ.।
gc d নাতমর এমন একম্পট ফাংেন ত ম্পর করুন,
া দুম্পট ইম্পন্টজার পযারাম্পম টার স্কনয় এিং ইউম্পক্লতডর অ্যাে ম্পরেম
িযিহার কতর দুম্পট সং্যার ম্পরষ্ঠ সাধ্ারণ র্গণনীয়ক ম্পনণময় কতর।

অ্নুেীেন ৫.৬:
( x 1 , y 1 ) ও (x 2 , y 2 ) ম্পিন্দু দুম্পটর মধ্যকার েূরত্ব হতো
Distance = √(x2 − x1 )2 + (y2 − y1 )2
Di st anc e( ) নাতমর একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া পযারাম্পমটার ম্পহতসতি িারম্পট doubl e - x 1 , y 1 , x 2 ও y 2
স্কনয় এিং ম্পিন্দু দুম্পটর মধ্যকার েূরত্ব ম্পরন্ট কতর।
মতন করুন স্ক , SumSquar es( ) নাতমর একম্পট ফাংেন আতে া এর আর্গমতমন্টর্গতোর িত মর স্ক া ফে ণনা
কতর ও ম্পরটানম কতর। স্ক মন:
double x = SumSquares (3.0, 4.0);

া x এর েযােুতক 25.0 ম্পহতসতি অ্যাসাইন কতর।
এই প মাতয় অ্নুেীেতনর উতেশ্য হতে, এমন একম্পট ন ুন ফাংেন স্কে্া,
া ম্পিেযমান একম্পট ফাংেনতক িযিহার
কতর। আপনাতক শুধ্ুমাত্র একম্পট ফাংেন: Di s t ance( ) ম্পে্ত হতি। আপনাতক SumSquar es( ) িা
mai n( ) ম্পে্ত হতি না ম্পকংিা Di s t ance( ) স্কক কে করত হতি না।

অ্নুেীেন ৫.৭:
এই অ্নুেীেতনর উতেশ্য হতে, ফেরসূ ফাংেতনর ম্পসনটযাি িিমা করা।
( a)

অ্নুেীেন ৩.৪ এর জন্য ম্পিেযমান সমাধ্ানম্পট িযিহার করুন এিং ম্পনম্পি
কিাইে ও রান করত পারতেন।
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করুন স্ক

আপম্পন

া

( b)

Mul t add( ) ফাংেনতক ফেরসূ ফাংেতন রূপান্তর করুন, াত ফোফে ম্পরন্ট করার িেতে এম্পট
ফোফে ম্পরটানম কতর।
( c)
স্করাগ্রাতমর
জায় ায় Mul t add( ) স্কক ডাকা হয়, স্কস্ান স্কেতক ইনতোতকেন পম্পরি মন
করুন, াত এম্পট ফোফেম্পট একম্পট স্কেম্পরতয়িতে সংরক্ষণ কতর এিং/িা ফোফে ম্পরন্ট কতর।
( d)
Yi kes ( ) স্ককও একইোতি রূপান্তর করুন।

অ্ধ্যায় ৬
ইটাতরেন
৬.১ একাম্পধ্ক এসাইনতমন্ট
আম্পম এ্নও এম্পট ম্পনতয় স্কিম্পে িম্পে নাই, ম্পকন্তু C স্ক একম্পট স্কেম্পরতয়িে একাম্পধ্ক িার েযােু এসাইন করা ায়। এর
ফতে রেতম োকা েযােু মুতে ম্পি ীয়িার স্ক েযােু এসাইন করা হয় া সংরম্পক্ষ হয়।
int fred = 5;
printf ("%i", fred);
fred = 7;
printf ("%i", fred);

এই স্কপগ্রাতমর আউটপুট হে 57, স্ককননা ্ন রেম f r ed ম্পরন্ট কর হয় ্ন এম্পটর েযােু ম্পেে 5, ম্পি ীয়িার
এম্পটর েযােু ম্পেতো 7।
এই ধ্রতনর একাম্পধ্ক েযােু এসাইন করা ায় িতে আম্পম েযাম্পরতয়িেতক েযােু রা্ার পাত্র িা কতন্টইনার িতেম্পে।
আপম্পন ্ন স্ককান েযাম্পরতয়িতে স্ককান েযােু এসাইন করতিন, আপম্পন ্ন স্কসই েযাম্পরতয়িতের কতন্টন্ট পম্পরি ম ন
কতর স্কফেতেন, ম্পনতির ম্পিতত্র স্কে্াতনা হে
i nt f r ed = 5 ;
f r ed = 5 ;

5 f r ed
f r ed 5 7

্ন স্ককান েযাম্পরতয়িতে একাম্পধ্ক এসাইনতমন্ট োতক, এসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট এিং ইকুয়াম্পেম্পট স্কেটতমতন্টর মতধ্য
পােমকয করা জরুম্পর। স্ককননা C স্ক = এসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট ম্পহসাতি িযিহার করা হয়, মতন হত পাতর a = b
ইকুয়াম্পেম্পট পরীক্ষা করার জন্য িযিহার করা হতে। ম্পকন্তু এম্পট নয়।
রেম , ইকুয়াম্পেম্পট হে ম্পিম্পনময়ত া য ম্পকন্তু এসাইনতমন্ট া নয়। স্ক মন,
C স্ক a = 7 এম্পট সম্পিক, ম্পকন্তু 7 = a এম্পট েুে।

ম্পণত a = 7 হয় াহতে 7 = a। ম্পকন্তু

ম্পণত ইকুয়াম্পেম্পট একম্পট স্কেটতমন্ট সি সময় স য হতি। ম্পে এ্ন a = b হয়,
াহতে সি সময়ই a b এর
সমান হতি। C স্ক এসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট দুইম্পট স্কেম্পরতয়িেতক সমান কতর, ম্পকন্তু ারা সি সময়ই সমান হতি না।
int a = 5;
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int b = a; / * a এিং b এ্ন সমান */
a = 3; / * a এিং b এ্ন সমান নয় */

ৃ ীয় স্কেটতমতন্ট a এর েযােু পম্পরি মন করা হতয়তে ম্পকন্তু এম্পট b এর মাতন স্ককান পম্পরি মন কতর ম্পন, এিং এজন্য
ারা এ্ন সমান নয়। অ্তনক স্কপাগ্রাম্পমং োষায় এই সতেহ েূর করত এসাইনতমন্ট অ্পাতরটর ম্পহসাতি <- অ্েিা :=
িযিহার করা হয়।
ম্পেও একাম্পধ্ক এসাইতমন্ট রায়ই উপকাম্পর , আপনাতক অ্িশ্যই এম্পট সািধ্াতনর সাতে িযিহার করত হতি। ম্পে
স্কপাগ্রাতমর ম্পিম্পেন্ন অ্ংতে েযাম্পরতয়িতের েযােু পম্পরি মন করা হয়, এম্পট স্ককাড িুঝত এিং ম্পডিা করত কম্পিন হতি।

৬.২ ইটাতরেন
একই কাজ িার িার না কতর সয়ংম্পক্রয়োতি করার জন্য কম্পিউটার িযিহার করা হয়। একই কাজ কম্পিউটার
ম্পন্ুোঁ োতি করত পাতর মানুষ
টা পাতর না।

টা

অ্নুতেে ৪.৭ এ আমরা স্কেত্ম্পে ম্পকোতি একই কাজ একাম্পধ্ক িার করার জন্য ম্পরকাসমন িযিহার করা হয়, স্ক মন
Pr i nt Li nes ( ) এিং Count down( ) । আম্পম এ্ন ন ুন এক ধ্রতনর ম্পরম্পপম্পটম্পটে এর সাতে পম্পরিয় করাতিা,
াতক ইতটতরেন িতে, এিং C এই ধ্রতনর ম্পরম্পপম্পটম্পটে স্কপাগ্রাম স্কে্ার জন্য অ্তনক উপাোন স্কেয়।

৬.৩ whi l e স্কেটতমন্ট
whi l e স্কেটতমন্ট িযিহার কতর আমরা Count down( ) স্ককাডম্পট আিার ম্পে্ত পাম্পর
void Countdown (int n)
{
while (n > 0)
{
printf ("%i\n", n);
n = n-1;
}
printf ("Blastoff!\n");
}

আপম্পন ইংতরম্পজর ম কতর whi l e স্কেটতমন্ট পড়ত পাতরন। এম্পট া িুঝাতে, “ ্ন n শুন্য স্কেতক িড় হতি,
n এর মান স্কে্াও, এিং n এর েযােু স্কেতক ১ কতর কমাও। ্নn এর মান েূন্য হতি, ্ন ‘Bl as t of f ! ” ’
েব্দম্পট আউটপুট োও।
আরও ফমমােোতি, whi l e স্কেটতমতন্টর কমমপদ্ধম্প ম্পনতি িণমনা করা হে:
1. িন্ধনীর ম্পে তর োকা কম্পন্ডেন মূেযায়ন কতর স য অ্েিা ম্পমেযা েযােু ম্পনণময় কতর।
2.

ম্পে কম্পন্ডেন ম্পমেযা হয়,
কতর।

াহতে whi l e স্কেটতমন্ট স্কেতক স্কির হতয় ম্প তয় পরি মী স্কেটতমন্ট এম্পি ম্পকউট

3.

ম্পে কম্পন্ডেন সম্প য হয়,
াহতে িন্ধনীর ম্পে তর োকা সকে স্কেটতমন্ট execut e কতর, এিং ারপর
এক ধ্াপ ম্পপেতন ম্পফতর ায়।
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এই ধ্রতণর রিাহতক েুপ িতে কারণ ৃ ীয় ধ্াপ সিন্ন হওয়ার পর এম্পট আিার রেম ধ্াতপ ম্পফতর ায়। স্ক্য়াে কতর
স্কে্তিন স্ক রেতম ম্পে েুতপর ে মম্পট ম্পমেযা হয় াহতে েুতপর ম্পে তর োকা স্কেটতমন্টর্গতো ক্তনাই এম্পিম্পকউট হয়
না। েুতপর স্কে তর োকা স্কেটতমন্টর্গতোতক েুতপর িম্পড িো হয়।

েুতপর িম্পডর উম্পি এক িা একাম্পধ্ক স্কেম্পরতয়িতের েযােু পম্পরি মন করা,
াত , কম্পন্ডেন ম্পমতেয হয় এিং েুপম্পট
স্কেষ হয়। অ্ন্যোয় েুপম্পট ম্পিরম্পেন িেত ই োকতি,
াতক i nf i ni t e
িা অ্সীম েুপ িতে। কম্পিউটার
ম্পিজ্ঞানীতের জন্য মজার এক অ্ম্পিরাম উৎস হতে শ্যািু মা্ার ম্পনতেমেনা প মতিক্ষণ করা, " শ্যািু মা্ুন , পাম্পন
ম্পেতয় ধ্ুতয় স্কফেুন , আিার করুন" এম্পট একম্পট ইনম্পফম্পনট েুপ।
Count down( )
ফাংেতনর স্কক্ষতত্র, আমরা িেত পাম্পর স্ক েুপম্পট এক সময় স্কেষ হতি কারণ আমরা জাম্পন
n এর েযােু সসীম, এিং আমরা স্কে্ত পাম্পে স্ক রম্প িার েুপম্পট execut e হতে(রত যক i t er at i on এ)
n এর েযােু আত র স্কিতয় স্কোট হতয় াতে,
াই স্কেতষ আমরা েূন্য পাতিা। ম্পকন্তু অ্ন্যান্য স্কক্ষতত্র এটা িো এ টা
সহজ নয়:
void Sequence (int n)
{
while (n != 1)
{
printf ("%i\n", n);
if (n%2 == 0) /* n যখন জ োড় */
{
n = n / 2;
}
else /* n যখন বিজ োড়*/
{
n = n*3 + 1;
}
}
}

উপতরর েুপম্পটর কম্পন্ডেন হতো n ! = 1, সু রাং n এর েযােু 1 না হওয়া প মন্ত এম্পট িেত ই োকতিই,
এর েযােু 1 হতে কম্পন্ডেনম্পট ম্পমতেয হতি।

n

রত যক ইটাতরেতন, স্করাগ্রামম্পট n এর েযােু আউটপুট ম্পেতি এিং পরীক্ষা কতর স্কে্তি েযােু স্কজাড় না ম্পিতজাড়।
ম্পে স্কজাড় হয়,
াহতে n এর েযােু স্কক দুই িারা ো করতি। আর ম্পে ম্পিতজাড় হয়,
াহতে n এর েযােু
n* 3 + 1 স্ক পম্পরিম্প ম হতি। উোহরণ্বয়রূপ,
রেম েযােু ম্পে(ে মর্গতো ম্পনম্পেষ্ট অ্নুক্রতম আতরাম্পপ হতি ) 3
হয়,
তি ফোফতের ধ্ারাম্পট হতি 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1 ।
ম্পেও স্ককান সময় n এর েযােু িাড়তে আিার স্ককান সময় কমতে,
ারপতরও সুস্পষ্ট স্ককান রমাণ স্কনই স্ক n এর
েযােু ক্তনা 1 এ স্কপৌোঁোতি, অ্েিা স্করাগ্রামম্পট স্কেষ হতি। n এর ম্পনম্পেষ্ট ম্পকেু মাতনর স্কক্ষতত্র,
আমরা স্করাগ্রাতমর
সমাম্পপ্ত রমাণ করত পাম্পর।

উোহরণ ্বয়রূপ, ম্পে শুরুর মাতনর ঘা 2 হয়,
াহতে n এর েযােু েুতপর স্কে তর সি সময় স্কজাড় সং্যা হতি,
ক্ষণ না আমরা 1 পাম্পে। আত র উোহরণম্পট এইরকম একম্পট ধ্ারায় স্কেষ হতয়ম্পেে, স্ক ম্পট শুরু হয় 16 ম্পেতয়।
ম্পনম্পেমষ্ট ম্পকেু েযােু িাতে, মজার রশ্ন হতে স্ক n এর সকে মাতনর জন্য স্করাগ্রামম্পট স্কেষ হতি ম্পক না। এ্ন প মন্ত,
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স্ককউ এটা স য িা ম্পমেযা া রমাণ করত পাতরম্পন!

৬.৪ স্কটম্পিে
েুপ ম্পেতয় স্কটম্পিতের ম ডাটা ম্পনতয় কাজ করত সুম্পিধ্া হয়। স্ক মন, ্ন কম্পিউটার ম্পে তো না, মানুষ ে াম্পরেম,
সাইন কসাইন অ্ন্যান্য াম্পণম্প ক ফাংেন হাত ম্পহসাি কর । এই কাজতক সহজ করত , এক ধ্রতনর িই ম্পেতো,
স্ক ্াতন েম্বা স্কটম্পিতে সকে ফাংেতনর মান স্কে্া োক । এই ধ্রতনর স্কটম্পিে ত ম্পর করা অ্তনক সময় সাতপক্ষ এিং
ম্পিরিম্প কর ম্পেতো, ার ফতে অ্তনক েুে হ ।
্ন কম্পিউটার আতস, রােম্পমক অ্নুেুম্প ম্পেতো " িমৎকার! আমরা কম্পিউটার ম্পেতয় স্কটম্পিে ত ম্পর করত পারতিা,
ফতে স্ককান েুে হতি না।" এম্পট (অ্তনকটাই) স য ঘটনা, ম্পকন্তু এম্পট ম্পেতো অ্েূরেেমী া। কম্পিউটার এিং
কযােকুতেটর এই কাতজর জন্য এ রিম্পে হতয় স্ক তো স্ক স্কটম্পিতে ম্পেত্ রা্া ধ্ীতর ধ্ীতর িাম্প ে হতয় স্ক তো।
রায়ই, ম্পকেু স্কক্ষতত্র কম্পিউটার সম্ভািয উির স্কির করার জন্য স্কটম্পিে িযিহার কতর, সম্ভািয উিরতক আর সম্পিক
করার জন্য স্কটম্পিে স্কেতক ডাটা ম্পনতয় কাজ কতর।ম্পকেুতক্ষতত্র স্কটম্পিতে েুে স্কেতক ায়, ম্পিতেষোতি I nt el
Pent i um f l oat i ng- poi nt ো করার জন্য স্ক স্কটম্পিে িযিহার কতর াত েুে স্কে্া ায়।
ম্পেও একম্পট িড় স্কটম্পিে এ্ন
টা কাতজ স্কেয় না
টা আত ম্পেত া,
িুও এম্পট ইটাতরেতনর জন্য োতো
উোহরন। ম্পনতির স্কপাগ্রামম্পট িাম কোতম ক্রমানুসাতর নাম্বার ম্পরন্ট করতি, আর ডান কোতম াতের ে াম্পরেম ম্পরন্ট
করতি।
double x = 1.0;
while (x < 10.0)
{
printf ("%.0f\t%f\n", x ,log(x));
x = x + 1.0;
}

\ t টযাি ম্পরন্ট কতর। \ n ন ুন োইন ম্পরন্ট কতর। এতের স্কস্কপ ম্পসকুতয়ন্স িতে া অ্মুদ্রণত া য ASCI I char act er s এনতকাড করত িযিহার করা হয়। স্কস্কপ ম্পসকুতয়ন্স ম্পরং এর স্ক তকান জায় ায় িযিহার করা ায়,
ম্পেও এই উোহরতণ ম্পসকুতয়ন্সম্পট সিূণম ম্পরং।
একম্পট টযাি অ্ক্ষর কাসমারতক ডান ম্পেতক ম্পনতয় ায়
ক্ষণ না আতরকম্পট টযাি েপ এ স্কপৌোয়,
া সাধ্ারন আট
অ্ক্ষর হয়। আমরা া স্কে্োম, টযাি স্কটি ম্পরন্ট করার সময় কোম িানাত সাহা য কতর। একম্পট newl i ne অ্ক্ষর
কাসমরতক পরিম্প ম োইতন ম্পনতয় ায়।
স্কপাগ্রামম্পটর আউটপুট এমন হতি:
1

0.000000

2
3
4
5
6
7
8

0.693147
1.098612
1.386294
1.609438
1.791759
1.945910
2.079442

9

2.197225
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ম্পে এই মান অ্্ু মতন হয়,

াহতে মতন রা্তিন l og( ) ফাংেন স্কিস e িযিহার কতর। স্ক তহ ু কম্পিউটার

ম্পিজ্ঞান এ দুই এর াৎপ ম অ্তনক,

াই আমরা রায়ই স্কিস 2 এর স্কক্ষতত্র ে াম্পরেম ্ুোঁতজ স্কপত

িাই। এটা করত

আমরা ম্পনম্নম্পেম্প্ সূত্র িযিহার করত পাম্পর:
log2 x = logex/loge2

আউটপুট স্কেটতমন্ট এ পম্পরি মন কতর,
printf ("%.0f\t%f\n", x, log(x) / log(2.0));

ফোফে:
1
2
3
4

0.000000
1.000000
1.584963
2.000000

5
6
7
8
9

2.321928
2.584963
2.807355
3.000000
3.169925

আমরা স্কে্ত পাম্পে স্ক 1, 2, 4 এিং 8 হে 2 এর পাওয়ার, কারন াতের ে াম্পরেতমর স্কিস 2 রাউন্ড নম্বর।
আমরা ম্পে দুই এর অ্ন্যান্য পাওয়ার এর ে াম্পরেম ্ুোঁত জ স্কপত

িাই,

াহতে আমরা ম্পনতির ম

কতর স্করাগ্রামম্পট

পম্পরি মন করত পাম্পর:
double x = 1.0; while (x < 100.0)
{
printf ("%.0f\t%.0f\n", x, log(x) / log(2.0));
x = x * 2.0;
}

এ্ন েুপ িাম্পেতয় রত যক িার x এর সাতে ম্পকেু স্ক া করার স্কিতয় ( া াম্পনম্প ক ক্রম উৎপােন কতর), আমরা ম্পে
ম্পকেু ম্পেতয় x স্কক র্গন কম্পর,
1

0

2
4
8
16
32
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1
2
3
4
5
6

াহতে এম্পট একম্পট geomet r i c ক্রম উৎপােন কতর। া হে:

স্ক তহ ু আমরা টযাি অ্ক্ষর র্গতো কোতমর মাঝ্াতন িযিহার করম্পে ,

াই ম্পি ীয় কোতমর অ্িস্থান রেম কোতমর

সং্যার উপর ম্পনেমর কতর না।
ে স্কটম্পিতের হয়ত া আর স্ককান েরকার নাও হত পাতর, ম্পকন্তু কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা 2 এর ক্ষম ায়ই েক্ষ! অ্নুেীেন
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্বয়রূপ স্করাগ্রামম্পট পম্পরি মন করুন াত

এর আউটপুত ট 2 এর পাওয়ার 65536 ( া 2^ 16) প মন্ত আতস। এম্পট ম্পরন্ট

করুন এিং মতন রা্ুন।

৬.৫ ম্পি-মাম্পত্রক স্কটম্পিে
একম্পট ম্পিমাম্পত্রক স্কটম্পিে হে এমন একম্পট স্কটম্পিে স্ক ্াতন আপম্পন একম্পট সাম্পর এিং কোম ম্পনিমািন করত পারতিন এিং
ইন্টারতসকেতন এর েযােু পড়ত

পারতিন। মাম্পল্টম্পেতকেন স্কটম্পিে একম্পট োে উোহরণ। ধ্রুন 1 স্কেতক 6 মাতনর

জন্য আপম্পন একম্পট মাম্পল্টম্পেতকেন স্কটম্পিে ম্পরন্ট করতিন।
শুরু করার োে উপায় হতে একম্পট সহজ েুপ িাোতনা া 2 এর র্গম্পণ ক একই োইতন ম্পরন্ট করতি।
int i = 1;
while (i <= 6)
{
printf("%i ", i*2);
i = i + 1;
}
printf("\n");

রেম োইতন i
করত

নামক একম্পট েযাম্পরতয়িে ম্পেতয় শুরু হতয়তে,

া একম্পট কাউন্টার িা েুপ েযাম্পরতয়িে ম্পহসাতি কাজ

াতে। ্ন েুপ শুরু হয় ্ন i এর মান 1 স্কেতক 6 হয়, এিং স্কেতষ ্ন i এর মান 7 হয় ্ন েুপ

স্কেষ হতয় ায়। েুতপর মাধ্যতম রম্প ম্পট সময়, আমরা 2*i এর মান ম্প নম্পট স্কস্পস পর পর ম্পরন্ট কম্পর। রেম আউটপুট
স্কেটতমন্ট স্কেতক \ n উম্পিতয় ম্পেতে, আমরা সি আউটপুট র্গতো একম্পট একক োইতন পাি।
এই স্করাগ্রাতমর আউটপুট হে:
2 4 6 8 10 12
এ প মন্ত , োেই িেতে। পরি মী ধ্াপ এনকযাপসুতেট এিং স্কজনাতরোইজ।

৬.৬ এনকযাপসুতেেন এিং স্কজনাতরোইতজেন
এনকযাপসুতেেন মাতন হে স্ককাতডর ম্পকেু অ্ংে ম্পনতয় এতক একম্পট ফাংেতন জড়াতনা,

া আপনাতক ফাংেতনর সকে

োে সুম্পিধ্া গ্রহণ করত সহায় া করতি। আমরা এনকযাপসুতেেন এর দুম্পট উোহরণ স্কেত্ম্পে ,

্ন আমরা অ্ণুতেে

5.7 এ I s Si ngl eDi gi t ( ) এিং অ্ণুতেে 4.3 এ Pr i nt Par i t y( ) ম্পেত্ম্পেোম।
স্কজনাতরোইতজেন মাতন স্ককান ম্পনম্পেমষ্ট ম্পকেু স্কনয়া, 2 এর র্গম্পণ ক ম্পরন্ট করার ম , এিং এতক আতরা সাধ্ারণ করা,
স্ক মন স্ক স্ককাতনা পূণমসং্যার র্গম্পণ ক ম্পরন্ট করা।
ম্পনতি একম্পট ফাংেন আতে া আত র অ্ণুতেে এর েুপ এনকযাপসুতেট কতর এিং n এর র্গম্পণ ক ম্পরন্ট করার জন্য
এম্পট স্কজনাতরোইজ কতর।
void PrintMultiples (int n)
{
int i = 1;
while (i <= 6)
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{
printf("%i ", i*n);
i = i + 1;
}
printf("\n");
}

এনকযাপসুতেট করার জন্য, আম্পম রেম োইন স্ক া কতরম্পে,

া নাম, পযারাম্পমটার, এিং ম্পরটানম টাইপ ম্পডম্পক্লয়ার

কতর। সািমজনীন করার জন্য, আম্পম n পযারাম্পমটার এর সাতে েযােু 2 রম্প স্থাপন কতরম্পে।
আমরা ম্পে আর্গমতমন্ট 2 এর সতঙ্গ এই ফাংেন কে কম্পর , আমরা আত র ম একই আউটপুট পাি। আর্গমতমন্ট 3 এর
জন্য, আউটপুট ম্পট হে:
3 6 9 12 15 18

এিং আর্গমতমন্ট 4 এর জন্য, আউটপুট ম্পট হে:
4 8 12 16 20 24

এ্ন প মন্ত আপম্পন সম্ভি িুতঝ স্ক তেন স্ক ম্পকোতি আমরা একম্পট মাম্পল্টম্পেতকেন স্কটম্পিে ম্পরন্ট করত

াম্পে : আমরা

ম্পিম্পেন্ন আর্গমতমন্ট সতঙ্গ িারিার Pr i nt Mul t i pl es ( ) কে করি। আসতে, আমরা সাম্পরর মতধ্য ম্পেতয় আতরকম্পট
েুপ িারিার িযািহার করত

াম্পে।

int i = 1;
while (i <= 6)
{
PrintMultiples (i);
i = i + 1;
}

সিমরেম, স্কে্ুন স্ক Pr i nt Mul t i pl es( ) এর স্কে তরর েুত পর সাতে এই েুপ ক টা অ্নুরূপ। আম্পম শুধ্ুমাত্র
pr i nt f ( ) ফাংেতনর কে স্কক Pr i nt Mul t i pl es ( ) ফাংেতনর কে ম্পেতয় পম্পরি মন কতরম্পে।
এই স্করাগ্রাতমর আউটপুট হে
1
2
3
4
5
6

2 3 4 5 6
4 6 8 10 12
6 9 12 15 18
8 12 16 20 24
10 15 20 25 30
12 18 24 30 36

া একম্পট (সামান্য ঢােু) মাম্পল্টম্পেতকেন স্কটম্পিে। ম্পে এই ঢােু অ্িস্থা আপনার জন্য ম্পিরম্পির কারন হয়,

াহতে

টযাতির অ্ক্ষরর্গতো ম্পেতয় কোম এর মধ্যকার ফাোঁকাস্থান র্গতো রম্প স্থাপতনর স্কিষ্টা করুন এিং স্কে্ুন আপম্পন ম্পক স্কপতেন।

৬.৭ ফাংেন
স্কসকেতন আম্পম উতে্ কতরম্পেোম "সি ম্পকেুর জন্য ফাংেন োে।" স্কস সময় আপম্পন ম্পনিই স্কেতিম্পেতেন আসতে
ঐ ম্পজম্পনস র্গতো ম্পক হত পাতর। ফাংেন স্ককন েরকারী ম্পনতি ার ম্পকেু কারন উতে্ করা হতো:
•

স্কেটতমন্ট এর ম্পসতকাতয়ন্স এ একম্পট নাম ম্পেতয়, আপম্পন আপনার স্করাগ্রামতক পড়ত এিং ম্পডিা করত
সহজ কতর ুেত পাতরন।

•

একম্পট েীঘম স্করাগ্রামতক ম্পকেু ফাংেতন ো করার মাধ্যতম আপম্পন আপনার স্করাগ্রাতমর অ্ংের্গতোতক আোো
করত পারতিন, আইতসাতেেন এ াতের ম্পডিা করত পারতিন, এিং ারপর াতের একসাতে
সুম্পিন্যে করত পারতিন।
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•

ম্পরকারেন ও ইটাতরেন উেয়তকই ফাংেন সহজ র কতর।

•

োে-পম্পরকম্পল্প ফাংেন রায়েই অ্তনক স্করাগ্রাতমর জন্য েরকারী। একিার আপম্পন ম্পে্তে এিং ম্পডিা
করতেই, এম্পট আপম্পন পুনরায় িযিহার করত পারতিন।

৬.৮ আতরা এনকযাপসুযতেেন
আিার এনকযাপসুযতেেন রেেমন করার জন্য, আম্পম আত র অ্ধ্যায় স্কেতক স্ককাডম্পট ম্পন তয়, এম্পট একম্পট ফাংেতন
স্কফেতিা:
void PrintMultTable ()
{
int i = 1;
while (i <= 6)
{
PrintMultiples (i);
i = i + 1;
}
}

আম্পম স্ক পদ্ধম্প ম্পট স্কে্াম্পে া একম্পট সাধ্ারণ পম্পরি মন পম্পরকল্পনা। আপম্পন mai n( ) িা অ্ন্য স্ককাোও োইন স্ক া
কতর ধ্ীতর ধ্ীতর স্ককাড উন্নয়ন করত

পারতিন, এিং ্ন আপম্পন এটাতক কমমক্ষম ম্পহতসতি পাতিন,

্ন এম্পটতক

ফাংেন এর মতধ্য িযিহার করতিন।
এটা রতয়াজনীয় কারণ,

আপম্পন হয়ত া মাতঝ মাতঝ িুঝত

পারতিন না স্ক স্করাগ্রামম্পটতক ফাংেন এ ম্পিেি করার

ম্পিষয়ম্পট ম্পিক ক্ন স্কে্া শুরু করতিন। ্ন আতরা সামতন াতিন

্ন এই পদ্ধম্প ত

আপম্পন ম্পডজাইন করত

পারতিন।

৬.৯ স্কোকাে েযাম্পরতয়িে
এই সমতয় আপম্পন ম্পনিয়ই োিতেন স্ক আমরা ম্পকোতি Pr i nt Mul t i pl es ( ) এিং Pr i nt Mul t Tabl e( )
উেতয়র স্কে তর একই েযাম্পরতয়িে িযািহার করোম। আম্পম ম্পক িম্পেম্পন আপম্পন একম্পট স্কেম্পরতয়িে শুধ্ুমাত্র একিার
ম্পডতক্লয়ার করত পারতিন? এিং ্ন স্ককান একম্পট ফাংেন েযাম্পরতয়িে এর মান পম্পরি মন করতি ্ন ম্পক এটা স্ককান
সমস্যার সৃম্প ষ্ট করতি না?
দুম্পট রতশ্নরই উির “না, ” কারন Pr i nt Mul t i pl es ( ) এ i এিং Pr i nt Mul t Tabl e( ) এ i একই
েযাম্পরতয়িে না। াতের একই নাম, ম্পকন্তু ারা একই স্কোতরতজর অ্িস্থান ম্পনতেমে কতর না, এিং াতের একম্পটর
মান পম্পরি মন করতে অ্ন্যাম্পটর উপর স্ককাতনা রোি পতর না।
মতন রা্ত হতি, স্ক সকে েযাম্পরতয়িে ফাংেন স্কডম্পফতনেন এর ম্পে তর ম্পডতক্লয়ার করা ারা স্কোকাে। আপম্পন একম্পট
স্কোকাে েযাম্পরতয়িে স্কক ার "স্কহাম" ফাংেতনর িাইতর স্কেতক অ্যাতিস করত পারতিন না, এিং আপম্পন একই নাতমর
একাম্পধ্ক স্কেম্পরতয়িে ম্পনত পারতিন

ক্ষন প মন্ত ারা একই ফাংেতনর মতধ্য না োতক।

এই স্করাগ্রাতমর েযাক ম্পিতত্র পম্পরস্কারোতি স্কে্া াতে স্ক i নাতমর দুম্পট স্কেম্পরতয়িে একই স্কোতরজ স্কোতকেতন নয়।
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াতের ম্পিম্পেন্ন মান োকত পাতর, এিং একম্পটর পম্পরি মন অ্ন্যাম্পটতক রোম্পি কতর না।

েক্ষয করুন স্ক Pr i nt Mul t i pl es ( ) এ n পযারাম্পমটার এর েযােু আর Pr i nt Mul t Tabl e( ) এ i এর
েযােু একই। অ্ন্য ম্পেতক,

Pr i nt Mul t i pl es ( )

এi

এর েযােু 1 স্কেতক 6 হত

পাতর। ম্পিতত্র,

এটা 3

হতয়তে। পরি মী সময় আিার েুপ িাোতে এটা 4 হতি।
ম্পিভ্রাম্পন্ত এড়াতনার জন্য ম্পিম্পেন্ন ফাংেতন ম্পিম্পেন্ন স্কেম্পরতয়িে নাম িযিহার করা োে। ম্পকন্তু নাম পু নরায় িযিহার করারও
োে ম্পকেু কারণ আতে। উোহরণ্বয়রূপ, েুপ স্কেম্পরতয়িে ম্পহতসতি সাধ্ারণ i , j এিং k নাম িযিহার করা হয়।
একিার িযািহার কতরতেন িতে ম্পে আপম্পন এর্গতোতক অ্ন্য ফাংেতন িযিহার করত

না িান ,

াহতে সম্ভি

স্করাগ্রামম্পট পড়ত কম্পিন হতয় াতি।

৬.১০ আরও স্কজনাতরোইতজেন
স্কজনাতরোইতজেন এর অ্ন্য একম্পট উোহরণ্বয়রূপ মতন করুন স্ক আপম্পন স্করাগ্রাম কতর স্ক স্ককাতনা আকাতরর একম্পট
মাম্পল্টম্পেতকেন স্কটম্পিে (শুধ্ু 6x 6 স্কটম্পিে নয়) ম্পরন্ট করত

িান। আপম্পন Pr i nt Mul t Tabl e( )

পযারাম্পমটার স্ক া করত পাতরন:
void PrintMultTable (int high)
{
int i = 1;
while (i <= high)
{
PrintMultiples (i);
i = i + 1;
}
}

আম্পম hi gh পযারাম্পমটার এর সাতে েযােু 6 রম্প স্থাম্পপ কতরম্পে। আম্পম াম্পে আর্গমতমন্ট 7 এর সাতে
Pr i nt Mul t Tabl e( ) কে কম্পর ,
1
2
3
4
5
6

াহতে পাই:

2 3 4 5 6
4 6 8 10 12
6 9 12 15 18
8 12 16 20 24
10 15 20 25 30
12 18 24 30 36

70

এ একম্পট

7 14 21 28 35 42

আম্পম সম্ভি স্কিতয়ম্পেোম স্ক স্কটম্পিে ি মাকৃম্প স্কহাক(সমান সং্যক সাম্পর এিং কোম), এ োড়া সিই ম্পিকাতে। এর
মাতন, ক র্গতো কোম ও স্কটম্পিে োকতি া ম্পনধ্মারণ করত , আমাতক Pr i nt Mul t i pl es ( ) - এ আতরা একম্পট
পযারাম্পমটার স্ক া করত হতি।
শুধ্ু ম্পিরি হতয়, আম্পম এই ফাংেনতক hi gh নাতমও ডাম্পক, এটা স্কে্াত স্ক একই নাতমর একাম্পধ্ক পযারাম্পমটার
োকত পাতর(স্কোকাে েযাম্পরতয়িে এর ম )।
void PrintMultiples (int n, int high)
{
int i = 1;
while (i <= high)
{
printf ("%i ", n*i);
i = i + 1;
}
printf ("\n");
}
void PrintMultTable (int high)
{
int i = 1;
while (i <= high)
{
PrintMultiples (i, high);
i = i + 1;
}
}

েক্ষয করুন স্ক
করত

্ন আম্পম একম্পট ন ুন পযারাম্পমটার স্ক া কতরম্পেোম,

হতয়ম্পেে,

এিং ফাংেতনর স্ক ্াতন Pr i nt Mul t Tabl e( )

্ন আমার ফাংেতনর রেম োইন পম্পরি মন
কে করা হতয়ম্পেতো স্কসই স্থানও পম্পরি মন

করত হতয়ম্পেতো। সিতেতষ এই স্করাগ্রামম্পট একম্পট 7x7 ি মতক্ষত্র স্কটম্পিে ত ম্পর কতরতে:
1
2
3
4
5

2 3 4 5 6 7
4 6 8 10 12 14
6 9 12 15 18 21
8 12 16 20 24 28
10 15 20 25 30 35

6 12 18 24 30 36 42
7 14 21 28 35 42 49

্ন আপম্পন একম্পট ফাংেন সম্পিকোতি স্কজনাতরোইজ করত

িান,

আপম্পন িানম্পন স্কস ধ্রতনর তিম্পেষ্টযও স্ক া করা হতয়তে। উোহরণ্বয়রূপ,
স্কটম্পিেম্পট ম্পসতমম্পট্রক,

কারন ab=ba,

্ন আপম্পন রায়েই স্কেত্ োকতিন স্ক

া

আপম্পন স্কেত্ োকতিন স্ক মাম্পল্টম্পেতকেন

াই স্কটম্পিতের মধ্যকার সকে এনম্পটম্পট দুইিার কতর রেম্পেম হতি। আপম্পন

শুধ্ুমাত্র অ্তধ্মক স্কটম্পিে ম্পরন্ট কতর কাম্পে িাোঁিাত

পাতরন। স্কস কাতজর জন্য,
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আপনাতক শুধ্ুমাত্র

Pr i nt Mul t Tabl e( ) এর এক োইন পম্পরি মন করত হতি।
PrintMultiples (i, high);

স্কক
PrintMultiples (i, i);

িারা পম্পরি মন করুন
াহতে া পাতিন:
1
2 4
3
4
5
6
7

6 9
8 12 16
10 15 20 25
12 18 24 30 36
14 21 28 35 42 49

এটা ম্পকোতি কাজ করতে া ্ুোঁতজ স্কির করাটা আপনাতের ওপরই স্কেতড় ম্পেম্পে।

৬.১১ স্কলাসাম্পর
েুপ: একম্পট স্কেটতমন্ট া িার িার িেত ই োকতি,

্ন একম্পট ে ম স য হয় িা

ক্ষণ না স্ককান ে ম পূর ন হয়।

ইনম্পফম্পনট েুপ : একম্পট েুপ ার ে ম সিসময়ই স য।
িম্পড : েুতপর মধ্যকার স্কেটতমন্ট ম্পট।
ইটাতরেন: েত মর মূেযায়ন সহ, েুতপর মধ্য ম্পেতয় একিার িতে াওয়া (এম্পিম্পকউেন হওয়া)।
টযাি: একম্পট ম্পিতেষ ম্পিি, ম্পস স্ক \ t ম্পহতসতি স্কে্া হয়,

ার মাধ্যতম িেমান োইতন কাসমার পরি মী টযাি স্থাতন

সতর ায়।
ইনকযাপসুযতেট: িড় একম্পট জম্পটে স্করাগ্রামতক ম্পিম্পেন্ন উপাোতন (ফাংেতনর ম ) ম্পিেি করা এিং এতক অ্পতরর স্কেতক
উপাোনর্গতোতক ম্পিম্পেন্ন করা (উোহরণ্বয়রূপ, স্কোকাে েযাম্পরতয়িে িযািহার কতর)।
স্কোকাে েযাম্পরতয়িে: এমন একম্পট েযাম্পরতয়িে াতক ফাংেন ম্পে তর স্কঘাষণা করা হয় এিং া শুধ্ুমাত্র স্কসই ফাংেতনর
মতধ্যই ম্পিেযমান। স্কোকাে স্কেম্পরতয়িেতক ার ম্পনজ্বয় ফাংেতনর িাইতর স্কেতক িযিহার করা াতি না, এিং অ্ন্য স্ককান
ফাংেতন হেতক্ষপও করতি না।
স্কজনাতরোইজ: অ্রতয়াজনীয় ম্পকেুতক (স্ক মন একম্পট কন্সটযান্ট েযােু) , সম্পিক ম্পজম্পনতষর (স্ক মন একম্পট েযাম্পরতয়িে িা
পযারাম্পমটার) মাধ্যতম রম্প স্থাপন করা। স্কজনাতরোইজ করা স্ককাডতক আতরা কমমেম্পিসিন্ন,

আরও সহতজই

পুনেঃিযিহৃ হত সহজ কতর। এিং ক্নও ক্নও ম্পে্ত আরও সহজ কতর স্ক াতে।
স্কডতেেপতমন্ট েযান : একম্পট স্করাগ্রাম স্কডতেেপ করার জন্য একম্পট রম্পক্রয়া। এই অ্ধ্যাতয়, আম্পম সহজ ও ম্পনম্পেমষ্ট ম্পকেু
করার স্ককাড স্কডতেেম্পপং সিম্পকম ম্পিষয় স্কেম্প্তয়ম্পে , এিং ারপর ইনকযাপসুতেম্পটং ও স্কজনাতরোইজ কতরম্পে।
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৬.১২ অ্নুেীেন
অ্নুেীেন ৬.১
void Loop(int n)
{
int i = n;
while (i > 1)
{
printf ("%i\n",i);
if (i%2 == 0)
{
i = i/2;
}
else
{
i = i+1;
}
}
}
int main (void)
{
Loop(10);
return EXIT_SUCCESS;
}

ক. স্করাগ্রাম িাোতনার সময় i

এিং n স্কেম্পরতয়িতের মান স্কে্ায় এমন একম্পট স্কটম্পিে আোঁকুন। স্কটম্পিতে রম্প ম্পট

স্কেম্পরতয়িতের জন্য একম্পট কোম এিং রম্প ম্পট ইটাতরেতনর জন্য জন্য এক োইন োকত হতি.
্. এই স্করাগ্রাতমর আউটপুট ম্পক?
অ্নুেীেন ৬.২ অ্নুেীেন ৫.৪ এ আমরা power ( )
doubl e x ,

একম্পট i nt eger

এর একম্পট ম্পরকাম্পসমে োেমন ম্পেত্ম্পেোম,

n এিং একম্পট r et ur ns x

n

স্ক ্াতন একম্পট

আতে। এ্ন একই ম্পহসাি করত

একম্পট

ইটাতরেন ফাংেন ম্পে্ুন।
অ্নুেীেন ৬.২ ধ্রুন আপনাতক একম্পট নম্বর, a, স্কেওয়া হে, এিং আপম্পন ার ি মমূে স্কির করত িান। এ কাজ
শুরু করার একম্পট উপায় হতে x 0 নামক একটা উির অ্নুমান করা,

এিং

ারপর ম্পনম্নম্পেম্প্

সূত্র িযিহার কতর

অ্নুমান করা উির সম্পিক করা:
x1 = (x0 + a/x0)/2

উোহরণ্বয়রূপ আমরা ম্পে 9 এর ি মমূে স্কির করত িাই, এিং x 0 = 6 ম্পেতয় শুরু কম্পর,
+ 9/6)/2 = 15/4 = 3.75,

াহতে এটা হয় x 1 = (6

া ্ুিই কাোকাম্পে।

x 2 স্কক কযােকুতেট করত x 1 িযািহার কতর আমরা এই পদ্ধম্প টা িারিার পুন রািৃম্পি করত পাম্পর , এিং আতরা ম্পকেু
করত পাম্পর। এতক্ষতত্র,

x 2 = 3 . 075 এিং x 3 = 3. 00091. সু রাং ্ুি দ্রু উিরম্পট (এ্াতন 3) কাোকাম্পে হয়।
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নামক একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া doubl e স্কক পযারাম্পমটার ম্পহতসতি স্কনয় এিং াত

এম্পট এই

এে ম্পরেম িযািহার কতর পযারাম্পমটারম্পটর কাোকাম্পে একম্পট ি মমূে স্কির কতর। আপম্পন mat h. h োইতব্রম্পর স্কেতক
s qr t ( ) ফাংেনম্পট নাও িযিহার করত পাতরন।
আপনার রােম্পমক অ্নুমান অ্নু ায়ী, আপনার a/ 2 িযিহার করা উম্পি । আপনার ফাংেন 0.0001 স্কিতয় কম ম্পেন্ন
দুম্পট আনুমাম্পনক ম্পকেু না পাওয়া প মন্ত িারিার িেত

োকতি। অ্ন্য কোয়,

xn − xn −1 এর এিসুতেট েযােু

0.0001 এর স্কিতয় কম না হওয়া প মন্ত িেতি। আপম্পন এিসুতেট েযােু স্কির করার জন্য mat h. h োইতব্রম্পরর ম্পিল্ট
ইন abs( ) ফাংেন িযিহার করত পাতরন।
অ্নুেীেন ৬.৪ e−x 2 ম্পনণময় করার একমাত্র উপায় হতে অ্সীম ম্পসম্পরজ সম্প্রসারণ িযিহার করা।
e−x2 = 1 − 2x + 3x2/2! − 4x3/3! + 5x4/4! − ...

অ্ন্য কোয়, আমাতের ম্পকেু ম্পনয়ম কানুন স্ক া করত হতি স্ক ্াতন i

ম টামম (−1)i ( i +1)xi / i ! . এর সমান

হতি। Gauss ( ) নাতম একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া x এিং n স্কক আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি স্কনতি এিং রেম n টামম ম্পসম্পরতজর
স্ক া ফে স্কির করতি। f ac t or i al ( ) িা pow( ) িযািহার করা আপনার উম্পি হতি না।
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অ্ধ্যায় ৭
অ্যাতর
অ্যাতর হতে একম্পট েযােুর স্কসট স্ক ্াতন রম্প ম্পট েযােু নাম্বাতরর ( াতক ইনতডি িো হয়) মাধ্যতম ম্পিম্পি ও স্করফাতরন্স
করা হয়। অ্যাতরর সিতিতয় োতো ম্পেক হতে, এম্পট স্ক তকাতনা টাইতপর এম্পেতমন্ট ম্পেতয় ত ম্পর হত পাতর, i nt
এিং doubl e এর মত া স্কিম্পসক টাইপ সহ। ম্পকন্তু অ্যাতরত োকা সি েযােু একই টাইতপর হত হতি।
্ন আপম্পন একম্পট অ্যাতর ম্পডক্লার করতিন, আপনাতক অ্যাতর এম্পেতমতন্টর সং্যা উতে্ কতর ম্পেত
ম্পডক্লাতরেনম্পট অ্ন্যান্য স্কেম্পরতয়িে টাইতপর মত া স্কে্াতি:

হতি। না হতে

int c[4];
double values[10];
ম্পসনটযাি অ্নুসাতর, অ্যাতর স্কেম্পরতয়িে র্গম্পে C স্ক োকা অ্ন্য স্কেম্পরতয়িতের মত া স্কে্ায়, শুধ্ু এটাত
[NUMBER_OF_ELEMENTS] োতক, অ্েমাৎ অ্যাতর এম্পেতমতন্টর সং্যা ৃ ীয় ব্রযাতকতটর মতধ্য োতক। আমাতের
উোহরতণর রেম োইন, int c[4]; "array of integers" টাইতপর, এিং c নাতমর িারম্পট ইম্পন্টজার এর
একম্পট অ্যাতর ত ম্পর কতর। ম্পি ীয় োইন, double values[10]; "array of doubles" টাইতপর, এিং 10
ম্পট doubl e এর একম্পট অ্যাতর ত ম্পর কতর।
C আপনাতক একম্পট অ্যাতর ম্পডক্লার করার সাতে সাতে ার এম্পেতমতন্টর েযােু ইম্পনম্পেয়াোইজ করার অ্নুমম্প স্কেয়।
আোো আোো এম্পেতমতন্টর েযােুর্গতো অ্িশ্যই ম্পি ীয় ব্রযাতকতটর { } মতধ্য োকত হতি এিং কমা ম্পেতয় পৃেক
করত হতি। স্ক মনম্পট ম্পনতির উোহরতণ আতে :
int c[4] = {0, 0, 0, 0};
এই স্কেটতমন্ট িারম্পট এম্পেতমতন্টর একম্পট অ্যাতর ত ম্পর কতর এিং রম্প ম্পটতক 0 স্ক ইম্পনম্পেয়াোইজ কতর। এই ম্পসনটযাি
শুধ্ুমাত্র ইম্পনম্পেয়াোইজ হওয়ার সময়ই তিধ্। স্করাগ্রাতম পরিম্প মত আপম্পন শুধ্ুমাত্র এম্পেতমন্ট ম্পেম্পি ক োতি েযােু
অ্যাসাইন করত পারতিন।
েযাট ডায়াগ্রাতম অ্যাতর ম্পকোতি স্কে্াতনা হয় া ম্পনতির ডায়াগ্রাতম স্কে্াতনা হতো:
C

0

0

0

0

c[ 0]

c[ 1]

c[ 2]

c[ 3]

িতির স্কে তর োকা িড় নাম্বারর্গতো হতে অ্যাতরত োকা এম্পেতমতন্টর েযােু । িতির িাইতর োকা স্কোট নাম্বারর্গতো
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রম্প ম্পট িতির ম্পনতেমেক সূিক।
ইম্পনম্পেয়াোইতজেন োড়া আপম্পন ্ন ন ুন একম্পট অ্যাতর ত ম্পর করতিন,
্ন অ্যাতরর উপাোন র্গতো সাধ্ারণ
ইোমত া েযােু ম্পনতয় স্কনয়। এিং এতেরতক িযিহাতরর আত আপনাতক অ্িশ্যই অ্েমপূণম েযােু ইম্পনম্পেয়াোইজ কতর
ম্পনত হতি।

৭.১ ইনম্পক্রতমন্ট ও ম্পডম্পক্রতমন্ট অ্পাতরটর
ইনম্পক্রতমন্ট ও ম্পডম্পক্রতমন্ট হতে এমন কমন কাজ, া করার জন্য C ম্পিতেষ অ্পাতরটর রোন কতর। i nt , c har
িা doubl e এর ি মমান েযােুর সাতে ++ অ্পাতরটরম্পট এক স্ক া কতর এিং -- অ্পাতরটরম্পট এক ম্পিতয়া কতর।
স্কটকম্পনকযাম্পে, আপম্পন একম্পট এিতরেতন স্কেম্পরতয়িতের ইনম্পক্রতমন্ট করত পারতিন সাতে সাতে ওটা িযিহারও করত
পারতিন। স্ক মন, আপম্পন হয় এমন ম্পকেু স্কে্তিন,
printf ("%i\n ", i++);
এম্পট স্কেত্ িুঝা াতেনা স্ক , ইনম্পক্রতমন্টম্পট েযােু স্কে্াতনার আত কাজ করতি নাম্পক পতর। কারণ, এরকম এিতরেন
আসতে ম্পিভ্রাম্পন্তকর মতন হয়, এিং আম্পম এম্পট িযিহার করত অ্নুৎসাম্পহ করতিা। আসতে, আপনার অ্নুৎসাহ
আতরা িাড়াত , এর ফোফে ম্পক হতি া িেতিা না। ম্পে জানত ই িান,
াহতে স্কিষ্টা কতর স্কে্ত পাতরন।
ইনম্পক্রতমন্ট অ্পাতরটর িযিহার কতর আমরা ৬.১০ অ্নুতেে স্কেতক Pr i nt Mul t Tabl e( ) পুনরায় ম্পে্তিা:
void PrintMultTable(int high)
{
int i = 1;
while (i <= high)
{
PrintMultiples(i);
i++;
}
}
একম্পট কমন এরর হতে এরকম কতর স্কে্া:
index = index++;

/* WRONG!! */

দুেমা যিে , এম্পট ম্পসনটযাি অ্নুসাতর তিধ্, াই কিাইোর আপনাতক স কম কতর না। এই স্কেটতমন্ট এর ফোফে
হতে i ndex এর েযােু অ্পম্পরিম্প ম স্করত্ স্কেয়া। এম্পট এমন একম্পট িা , া রায়ই ট্রযাক করা কম্পিন হতয় ায়।
মতন রা্ুন , আপম্পন স্ক মন i ndex ==i ndex + 1; ম্পে্ত পাতরন, স্ক মম্পন i ndex ++; ও ম্পে্ত পাতরন,
ম্পকন্তু এতের একসাতে ম্পে্তিন না।

৭.২ এম্পেতমন্ট এতিস করা
[]

অ্পাতরটরম্পট আমাতের অ্যাতরর পৃেক এম্পেতমন্ট র্গতোতক ম্পে্ত
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ও পড়ত

স্কেয়। সূিক শুরু হয় েূন্য স্কেতক ,

াই c[ 0] অ্যাতরর রেম এম্পেতমন্টতক ম্পনতেমে কতর এিং c[ 1] ম্পনতেমে কতর ম্পি ীয় এম্পেতমন্টতক। [] অ্পাতরটরম্পট
আপম্পন এিতরেতনর স্ক তকাতনা জায় ায় িযিহার করত পাতরন:
c[0] = 7;
c[1] = c[0] * 2;
c[2]++;
c[3] -= 60;
এর্গতো সি তিধ্ অ্যাসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট। এই স্ককাড ্ন্ড এর ফোফে স্কে্ুন:
C

7

14

1

- 60

c[ 0]

c[ 1]

c[ 2]

c[ 3]

এ্ন স্কে্ত পারতেন স্ক , অ্যাতরত োকা িারম্পট এম্পেতমন্ট 0 স্কেতক 3 প মন্ত নাম্বার ম্পে তয় ম্পিম্পি করা,
হতে i ndex 4 ম্পনতয় স্ককাতনা এম্পেতমন্ট স্কনই।

ার মাতন

াইতহাক, অ্যাতরর সীমা অ্ম্প ক্রম করা একম্পট কমন এরর। জাোর মত া ুেনামূেক ম্পনরাপে েযাঙ্গুতয়জ এ এটা
একটা সমস্যা সৃম্পষ্ট কতর এিং স্কিম্পেরো স্কক্ষতত্রই স্করাগ্রাম িন্ধ হতয় ায়। C অ্যাতরর সীমা স্কিক কতর না,
াই
আপনার স্করাগ্রাম অ্যাতরর িাইতরর স্কমমম্পর স্কোতকেন এতিস করত পাতর, স্ক ন ারা অ্যাতররই একটা অ্ংে। এম্পট
সম্ভি েুে এিং আপনার স্করাগ্রাতম এম্পট অ্তনক িড় িাত র কারণ হত পাতর।
এটা জরুরী স্ক , আপম্পন একজন স্করাগ্রামার ম্পহতসতি ম্পনম্পি করত
সীমা প তম িক্ষণ কতর!

হতি স্ক ,

আপনার স্ককাড সম্পিকোতি অ্যাতরর

স্ক তকাতনা এিতরেনতক আপম্পন ইনতডি ম্পহতসতি িযিহার করত পাতরন,
ক্ষণ প মন্ত এর টাইপ i nt
অ্যাতরতক ইনতডি করার অ্ন্য ম একম্পট উপায় হতে েুপ স্কেম্পরতয়িে িযিহার করা। স্ক মন:

োতক।

int i = 0;
while (i < 4)
{
printf ("%i\n", c[i]);
i++;
}
এম্পট হতে একম্পট েযান্ডাডম whi l e েুপ, া 0 স্কেতক 4 প মন্ত ণনা কতর। এিং ্ন েুপ স্কেম্পরতয়িে i এর মান
4 হয় ্ন ে ম িযেম হয় এিং েুপ িন্ধ হতয় ায়। এোতি, েুপম্পট শুধ্ুমাত্র ্ন এতিম্পকউট কতর ্ন i এর মান
0, 1, 2 ও 3 হয়।
েুতপর মাধ্যতম i
ম এম্পেতমন্ট ম্পরন্ট কতর রম্প িার i স্কক ইনতডি ম্পহতসতি অ্যাতরত িযিহার করত
ধ্রতণর অ্যাতর ট্রযাতেরসাে ্ুিই কমন। অ্যাতর এিং েুপ স্ক ন আোে ও দুোে দুই োই।

পাম্পর। এই

৭.৩ অ্যাতর কম্পপ করা
িৃহৎ পম্পরসতরর ডাটা সম্পটমং ও রতসম্পসং করার মত া সমস্যার সমাধ্ান করার জন্য অ্যাতর িযিহার করা স্কিে
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সুম্পিধ্াজনক।
াই স্কহাক, C ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি আপনার জন্য ্ুি কম কাজই কতর। স্ক মন, আপম্পন একই সাতে অ্যাতরর সি
এম্পেতমন্টতক স্কসট করত পারতিন না। এিং একম্পট অ্যাতরতক অ্ন্য অ্যাতরত অ্যাসাইন করত পারতিন না,
ম্পেও
ারা টাইপ এিং এম্পেতমন্ট এর সং্যার ম্পেক ম্পেতয় একই ধ্রতণর হয়।
double a[3] = {1.0, 1.0, 1.0};
double b[3];
a = 0.0;
/* Wrong! */
b = a;
/* Wrong! */
আপনাতক অ্িশ্যই এম্পেতমন্ট অ্নুসাতর, অ্যাতরর সি এম্পেতমন্ট এ ম্পকেু েযােু স্কসট করত হতি। একম্পট অ্যাতরর
এম্পেতমন্টতক অ্ন্য অ্যাতরত কম্পপ করত , এক অ্যাতর স্কেতক অ্ন্যটাত রম্প ম্পট এম্পেতমন্ট কম্পপ করার মাধ্যতম আপনাতক
এম্পট আিার করত হতি।
int i = 0;
while (i < 3)
{
b[i] = a[i];
i++;
}

৭.৪ f or েুপ
এ ক্ষণ প মন্ত আমরা স্ক সকে েুপ ম্পেত্ম্পে াতের মতধ্য স্কিে কতয়কম্পট ম্পজম্পনস কমন রতয়তে। াতের রম্প ম্পট
স্কেম্পরতয়িে ইম্পনম্পেয়াোইজ করার মাধ্যতম শুরু হতয়তে;
াতের একম্পট স্কটে িা কম্পন্ডেন রতয়তে া ঐ স্কেম্পরতয়িতের
উপর ম্পনেমর কতর; এিং েুতপর স্কে তর ারা স্কেম্পরতয়িেতক ম্পকেু একটা কতর, স্ক মন ইনম্পক্রতমন্ট করা।
এই ধ্রতণর েুপ এত াই কমন স্ক , এতের জন্য একম্পট ম্পিকল্প েুপ আতে, এর নাম হতে f or ,
সংতক্ষতপ উপস্থাপন কতর। সাধ্ারণ ম্পসনটযািম্পট স্কে্ত এরকম:

া এটাতক আতরা

for (INITIALIZER; CONDITION; INCREMENTOR)
{
BODY
}
এই স্কেটতমন্টম্পট ম্পনতির স্কেটতমন্ট এর সাতে সম ুেয
INITIALIZER;
while (CONDITION)
{
BODY
INCREMENTOR
}
শুধ্ুমাত্র এম্পট আতরা সংতক্ষপ এিং স্ক তহ ু এম্পট েুপ সংক্রান্ত সি স্কেটতমন্ট একসাতে রাত্,
সুম্পিধ্াজনক। স্ক মন:
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স্কসতহ ু এটা পড়ত

int i;
for (i = 0; i < 4; i++)
{
printf("%i\n", c[i]);
}
উপতরর স্করাগ্রামম্পট ম্পনতির স্করাগ্রাতমর সাতে সম ুেয
int i = 0;
while (i < 4)
{
printf("%i\n", c[i]);
i++;
}

৭.৫ অ্যাতর স্কেন্থ
C আমাতের অ্যাতরর রকৃ িযাম্পপ্ত ম্পনণমতয়র জন্য সুম্পিধ্াজনক স্ককান উপায় রোন কতরনা। অ্যাতরর সি এম্পেতমন্ট েু প
কতর ও স্কেষ এম্পেতমন্ট এ িন্ধ করার মাধ্যতম সুম্পিধ্াজনক োতি অ্যাতরর সাইজ জানা ায়।
অ্যাতরর িযাম্পপ্ত ম্পনণমতয়র জন্য আমরা si z eof ( ) অ্পাতরটরম্পট িযিহার করত পাম্পর , স্ক টা ডাটার সাইজ িাইতটর
মাধ্যতম ণনা কতর। C স্ক োকা অ্ম্পধ্কাংে ডাটা টাইপ েযােু সংরক্ষতণর জন্য একাম্পধ্ক িাইট িযিহার কতর। অ্ এি,
অ্যাতরত এম্পেতমন্ট সং্যা স্কির করার জন্য, একক একম্পট িাইট-কাউন্ট ম্পেতয় অ্যাতরর িাইট-কাউন্ট স্কক ো করা
জরুম্পর হতয় পতর।
sizeof(ARRAY)/sizeof(ARRAY_ELEMENT)
একম্পট োতো ধ্ারণা হতে, এই েযােুতক ধ্রুিক ম্পহতসতি িযিহার না কতর েুতপর উচ্চ সীমা ম্পহতসতি িযিহার করা।
এোতি, ম্পে অ্যাতরর সাইজ পম্পরি মন হয়, াহতে আপনাতক সারা স্করাগ্রাম জুতড় সি েুপ পম্পরি মন করার রতয়াজন
হতি না,
ারা স্ক তকাতনা সাইতজর অ্যাতরর জন্য সম্পিকোতি কাজ করতি।
int I, length;
length = sizeof (c) / sizeof (c[0]);
for (i = 0; i < length; i++)
{
printf("%i\n", c[i]);
}
স্কেষিার ্ন েুপম্পট এতিম্পকউট হতি, i এর মান হতি l engt h – 1, স্ক ম্পট স্কেষ এম্পেতমন্টম্পটর ইনতডি। ্ন
i , l engt h এর সমান হতয় াতি,
্ন ে ম িযেম হতি এিং েুপম্পট এতিম্পকউট হতি না। এম্পট এমন একম্পট স্কমমম্পর
স্কোতকেন এতিস কতর া অ্যাতরর অ্ংে নয়,
াই এম্পট োতো ম্পজম্পনস।
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৭.৬ রযান্ডম সং্যা
স্কিম্পেরো কম্পিউটার স্করাগ্রাম এতিম্পকউট হিার সময় সিমো একই কাজ কতর,
াই াতেরতক ' া অ্নুমান করা
ায়' িতে। সাধ্ারণ অ্নুমান করত পারা একম্পট োতো ম্পজম্পনস,
াই আমরা আো কম্পর স্ক একই ণনার জন্য
ফোফে িার িার একই আসতি। ম্পেও ম্পকেু অ্যাম্পেতকেন জন্য আমরা িাই স্ক কম্পিউটারম্পট অ্ম্পনম্পি স্কহাক। এরকম
সুস্পষ্ট একম্পট উোহরণ হতে স্ক ম।
স্ককাতনা স্করাগ্রামতক সম্প যকাতরর ' া অ্নুমান করা ায় না ' করাটা এত া সহজ নয়, ম্পকন্তু অ্ন্তেঃ এটা স্ক ' া
অ্নুমান করা ায় না' এর মত া করার ম্পকেু উপায় আতে। এতের মতধ্য একটাত ম্পসউতডারযান্ডম নাম্বার ত ম্পর করা
হয় এিং াতের িযিহার কতর স্করাগ্রাতমর ফোফে ম্পনণময় করা হয়। ম্পসউতডারযান্ডম নাম্বারর্গতো আসতে াম্পণম্প ক
োতি সম্প যকাতরর রযান্ডম সং্যা নয়, ম্পকন্তু এত আমাতের কাজ িতে াতি।
ম্পসউতডারযান্ডম নাম্বার ত ম্পরর জন্য C স্ক r and( ) নাতমর একটা ফাংেন আতে। এম্পট st dl i b. h নামক স্কহডার
ফাইতের মতধ্য ম্পডক্লার করা হয়, াত ম্পিম্পেন্ন ধ্রতণর “েযান্ডাডম োইতব্ররী”ফাংেন োতক, একারতণ নামম্পটও।
r and( ) এর ম্পরটানম েযােু একম্পট ইম্পন্টজার া 0 স্কেতক RAND_MAX এর মতধ্য োতক, স্ক ্াতন RAND_MAX
হতে একম্পট িড় সং্যা (আমার কম্পিউটাতর া রায় ২ ম্পিম্পেয়ন), ওটাও স্কহডার ফাইতে সংজ্ঞাম্পয় োতক। রম্প িার
r and( ) কে করার সাতে সাতে আপম্পন ম্পিম্পেন্ন রযান্ডমম্পে ত ম্পর হওয়া নাম্বার পাতিন। একম্পট নমুনা স্কে্ার জন্য এই
েুপম্পট রান করান:
for (i = 0; i < 4; i++)
{
int x = rand();
printf("%i\n", x);
}
আমার কম্পিউটাতর আম্পম এই আউটপুট র্গতো স্কপতয়ম্পে:
1804289383
846930886
1681692777
1714636915
আপম্পন আপনার ও্াতন এই ধ্রতণর ম্পকেুই পাতিন, ম্পকন্তু া ম্পেন্ন হতি।
অ্িশ্যই আমরা সিসময় এত া ম্পিোে ইম্পন্টজার ম্পনতয় কাজ করত িাইতিা না। রায় সময়ই আমরা 0 স্কেতক ম্পকেু উচ্চ
সীমার মতধ্য ইম্পন্টজার ত ম্পর করত িাইতিা। এটা করার সিতিতয় সহজ উপায় হতে মম্পডউোস অ্পাতরটর িযিহার
করা। স্ক মন:
int x = rand ();
int y = x % upperBound;
্ন x স্কক upper Bound ম্পেতয় ো করা হয় ্ন ো তেষ হয়y, y এর জন্য একমাত্র সম্ভািয মান হতে,
উেয় রান্ত ম্পিন্দু সহ, 0 স্কেতক upper Bound – 1 এর মতধ্য। ম্পেও একটা কো মতন রা্ুন স্ক y ক্তনা
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upper Bound এর সমান হত পাতর না।
রযান্ডম স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট েযােু ত ম্পর করার জন্যও এটা িার িার িযিহার করা হয়। এটা করার জন্য সাধ্ারণ একম্পট
উপায় হতে RAND_MAX ম্পেতয় ো করা। স্ক মন:
int x = rand ();
double y = (double) x / RAND_MAX;
এই স্ককাড y স্ক দুম্পট রান্ত ম্পিন্দু সহ 0.0 স্কেতক 1.0 এর মতধ্য মান স্কসট কতর। উোহরণম্পটর মত া আপম্পনও ম্পিন্তা
করত পাতরন স্ক , কীোতি একম্পট সীমার মতধ্য রযান্ডম স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট েযােু ত ম্পর করা ায়; স্ক মন 100.0 স্কেতক
200.0 এর মতধ্য।

৭.৭ েযাম্পটম্পেি
r and( ) ম্পেতয় ত ম্পর করা নাম্বারর্গতো সমানোতি িণ্টন হওয়ার কো। ার মাতন হতে, স্করতের মতধ্য োকা সকে
েযােু একই ধ্রতণর হওয়ার কো। ম্পে আমরা রম্প িার েযােু আসার সাতে সাতে এর্গতো র্গনত োম্পক , স্কমাটামুম্পটোতি
সকে েযােুর্গতোর আসার পম্পরমাণ সমান হতি। কম্পন্ডেন হতে আমাতের স্কিেী পম্পরমাণ েযােু স্কজনাতরট করত হতি।
পরি মী অ্নুতেতে আমরা এমন একম্পট স্করাগ্রাম ম্পে্তিা া রযান্ডম সং্যার একম্পট ক্রম ত ম্পর করতি এিং এর স্কেতক
আমরা পরীক্ষা কতর স্কে্তিা স্ক এই ধ্মমর্গতো স য ম্পকনা।

৭.৮ রযান্ডম নাম্বাতরর অ্যাতর
রেম ধ্াপ হতে স্কিে কত ার্গতো রযান্ডম নাম্বার ত ম্পর কতর এতেরতক একম্পট অ্যাতরত সংরক্ষণ করা। স্কিে কত ার্গতো
িেত আম্পম িুম্পঝতয়ম্পে অ্িশ্যই ২০ম্পট। মযাতনজ করার মত া নাম্বার ম্পেতয় শুরু করাই োতো, াত সহতজ ম্পডিা করা
ায়। ারপর আতে আতে িাম্পড়তয় স্কনয়া াতি।
ম্পনতির ফাংেনম্পট ম্প নম্পট আর্গমতমন্ট স্কনয়, ইম্পন্টজাতরর অ্যাতর, অ্যাতরর সাইজ এিং রযান্ডম নাম্বাতরর উচ্চ সীমা। এম্পট
0 স্কেতক upper Bound – 1 এর মতধ্য i nt এর অ্যাতরতক রযান্ডম েযােু ম্পেতয় েম্প ম কতর স্কেয়।
void RandomizeArray (int array[], int length, int upperBound)
{
int i;
for (i = 0; i < length; i++)
{
array[i] = rand() % upperBound;
}
}
ম্পরটানম টাইপম্পট হতে v oi d,
ার মাতন হতে এই ফাংেনম্পট ,
াতক কে করা ফাংেতন স্ককাতনা েযােু ম্পরটানম করতি
না। ফাংেনম্পট পরীক্ষা করার জন্য, সুম্পিধ্াজনক হতে একম্পট ফাংেন স্কনয়া, স্ক ম্পট অ্যাতর এম্পেতমন্ট আউটপুট স্কেয়।
int r_array[20];
int upperBound = 10;
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int length = sizeof(r_array) / sizeof(r_array[0]);
RandomizeArray (r_array, length, upperBound);
PrintArray (r_array, length);
আমার কম্পিউটাতর এরকম আউটপুট স্কপতয়ম্পে:
3 6 7 5 3 5 6 2 9 1 2 7 0 9 3 6 0 6 2 6
া স্কে্ত স্কিে রযান্ডম। আপনার ফোফে আোো হত পাতর।
ম্পে এই নাম্বারর্গতো সম্প যই রযান্ডম হত া,
াহতে আমরা আো কর াম স্ক , রম্প ম্পট ম্পডম্পজট সমান সং্যকিার
আসতি -- অ্েমাৎ রম্প টা দুইিার কতর। আসতে এ্াতন 6 এতসতে পাোঁি িার এিং 4 ও 8 একিারও আতসম্পন।
ফোফের্গতো ম্পক এমন িুঝাতে স্ক , েযােুর্গতো সম্প যই এক রকম নয়? এটা িো কম্পিন। এত া কম সং্যক েযােু
ম্পেতয় আমরা ম্পিক া আো করম্পে া পাওয়ার সম্ভািনা ্ুি কম। েযােুর সং্যা
িাড়তি ফোফে ত াই আোনুরূপ
হতি।
ম্পেওম্পরম্পট স্কটে করার জন্য আমরা এমন ম্পকেু স্করাগ্রাম ম্পে্তিা,
ারা রম্প িার েযােু আসার সাতে সাতে
করতি, এিং ারপর স্কে্া াক অ্যাতরর এম্পেতমন্ট িৃম্পদ্ধর সাতে সাতে ম্পক ঘতট।

া ণনা

৭.৯ একম্পট অ্যাতরতক ফাংেতনর কাতে িােনা করা
আপম্পন হয় েক্ষয কতরতেন স্ক আমাতের Randomi zeAr r ay ( ) ফাংেনম্পট স্কে্ত একটু অ্ন্যরকম ো তে।
আমরা এই ফাংেতন একম্পট অ্যাতরতক িােনা করতিা এিং একম্পট রযান্ডমাইজ অ্যাতর ম্পফতর পাওয়ার আো করতিা।
াইতহাক, আমরা এম্পটতক voi d ফাংেন ম্পহতসতি ম্পডক্লার কতরম্পে, এিং আি মজনক োতি ফাংেনম্পট অ্যাতরতক
পম্পরি মন কতর স্কফতেতে।
এই আিরণম্পট ফাংেতন স্কেম্পরতয়িতের িযিহার সংক্রান্ত এ্নও প মন্ত া িতেম্পে ার ম্পিরুতদ্ধ িতে স্ক তে। C সাধ্ারণ
এিতরেতনর জন্য c al l - by- val ue মূেযায়ন িযিহার কতর। ম্পে আপম্পন একম্পট ফাংেতন েযােু িােনা করান
াহতে া কে করা ায় এমন ফাংেন স্কেতক, কে করা ফাংেতনর স্কেম্পরতয়িতে কম্পপ হতয় ায়। স্ক তকাতনা ফাংেন
ম্পে েযােু ম্পরটানম কতর াহতে একই ঘটনা ঘতট। কে করা ফাংেতনর ইন্টানমাে স্কেম্পরতয়িতে স্ককাতনা পম্পরি মন করা হতে
কম্পেং ফাংেতনর এিটানমাে েযােুর উপর া স্ককাতনা রোি স্কফতে না।
্ন আমরা স্ককাতনা ফাংেতন অ্যাতর িােনা করাই ্ন c al l - by - r ef er ence মূেযায়তন পম্পরিম্প ম হতয় ায়।
C সাধ্ারণ অ্যাতরম্পট ইন্টানমাে অ্যাতরত কম্পপ কতরনা। িরং এম্পট অ্ম্পরম্পজনাে অ্যাতরর একম্পট স্করফাতরন্স ত ম্পর কতর
এিং কে করা ফাংেতন করা স্ককাতনা কাজ সরাসম্পর অ্ম্পরম্পজনাে অ্যাতরতক রোম্পি কতর। স্ককতনা আমাতের ফাংেন
স্কেতক স্ককাতনা ম্পকেু ম্পরটানম করা োত না,
াও এটার একম্পট কারণ। পম্পরি মন ইম্প মতধ্যই ঘতট স্ক তে।
কে করা ফাংেনম্পটত অ্যাতর এর সীমা স্কেয়ার জন্য স্করফাতরন্স ম্পেতয় কে করাও জরুরী হতয় পতর। ম্পে কে করা
ফাংেতন s i z eof অ্পাতরটর ডাকা হয় তি া স্করফাতরতন্সর সাইজ ম্পনণময় করতি, অ্ম্পরম্পজনাে অ্যাতরর নয়।
স্করফাতরন্স ম্পেতয় কে এিং েযােু ম্পেতয় কে ম্পিষতয় আমরা ম্পিোম্পর আতরা আতোিনা করতিা অ্নুতেে ৮.৭,
এিং ৯.৭ এ।

82

৯.৬

৭.১০ কাউম্পন্টং/ ণনা করা
এই ধ্রতণর সমস্যার স্কক্ষতত্র সিতিতয় োতো পেতক্ষপ হতে, সহতজ স্কে্া ায় এমন ফাংেতনর কো ম্পিন্তা করা। এিং
এম্পটই উপকারী ম্পকেু করতি। ারপর আপম্পন াতেরতক একসাতে একম্পট সমাধ্াতন ম্পনতয় আসত পারতিন। এই
পেতক্ষপতক মাতঝ মাতঝ bot t om- up des i gn িো হয়।
অ্িশ্যই স্ককান ফাংেনর্গতো স্ক উপকারী া সমতয়র আত জানা সহজ নয়,
ম্পেও অ্ম্পেজ্ঞ া িাড়ার সাতে সাতে
আপম্পন আতরা োতো ধ্ারণা করত পারতিন। অ্িশ্য স্ককান ম্পজম্পনসর্গতো ম্পে্ত সহজ া সিমো সুস্পষ্ট নয়। তি
োতো পেতক্ষপ হতে, এমন সি স্কোট সমস্যা স্ক্াোঁত জ স্কির করা, ার পযাটানম আপম্পন আত ই স্কেত্তেন।
আমাতের এই উোহরতণ আমরা সম্ভািয স্কিম্পে সং্যক এম্পেতমতন্টর একম্পট স্কসট পরীক্ষা করত িাই, এিং একম্পট
ম্পনম্পেমষ্ট েযােু ক িার আতস া ণনা করত িাই। আপম্পন এই স্করাগ্রামতক “t r av er s e and c ount ” নাতমর
পযাটাতনমর উোহরণ মতন করত পাতরন। এই পযাটাতনমর উপাোন র্গতো হতে:
•
•
•

এমন একম্পট স্কসট িা কতন্টইনার, াত ম্পরং িা অ্যাতরর মত া t r aver se করা াতি।
এমন একম্পট স্কটে, কতন্টইনাতরর রম্প ম্পট উপাোতন আপম্পন রতয়া করত পারতিন।
এমন একম্পট ণক, া স্কটেম্পটতক স্কমাট ক ম্পট এম্পেতমন্ট িােনা করত পাতর,
ার ম্পহতসি রা্তি।

এই স্কক্ষতত্র HowMany ( ) নাতমর একম্পট ফাংেন আমার মতন আতে, স্ক ম্পট একম্পট অ্যাতরত উপাোতনর সং্যা ণনা
কতর, া একম্পট রেি েযােুর সমান। পযারাম্পমটারর্গতো হতে, অ্যাতর, অ্যাতরর িযাম্পপ্ত এিং আমরা স্ক ইম্পন্টজাতরর
স্ক্াোঁজ করম্পে স্কসটা। ম্পরটানম েযােুম্পট হতে ক িার েযােুম্পট এতসতে ার পম্পরমাণ।
int HowMany (int array[], int length, int value)
{
int i;
int count = 0;
for (i=0; i < length; i++)
{
if (array[i] == value) count++;
}
return count;
}

৭.১১ অ্ন্যান্য েযােু স্কিক করা
HowMany ( ) শুধ্ুমাত্র একম্পট ম্পনম্পেমষ্ট েযােুর ঘটনা ণনা কতর, এিং আমরা রত যকম্পট েযােু ক িার কতর আতস
স্কসটা স্কে্ার জন্য আগ্রহী। আমরা একম্পট েুতপর মাধ্যতম এই সমস্যাম্পটর সমাধ্ান করত পাম্পর:
int
int
int
int

i;
r_array[20];
upperBound = 10;
length = sizeof(r_array) / sizeof(r_array[0]);
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RandomizeArray(r_array, length, upperBound);
printf ("value\tHowMany\n");
for (i = 0; i < upperBound; i++)
{
printf("%i\t%i\n", i, HowMany(r_array, length, i));
}
এই স্ককাডম্পট HowMany ( ) এর একম্পট আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি েুপ স্কেম্পরতয়িেম্পট িযিহার কতর, রত যক েযােু 0 স্কেতক
9 এর মতধ্য প মায়ক্রতম আতে ম্পকনা া স্কিক করার জন্য। ফোফেম্পট হতে:
val ue HowMany
0

2

1

1

2

3

3

3

4

0

5

2

6

5

7

2

8

0

9

2

আিারও, ম্পডম্পজটর্গম্পে সম্প য সম্প য রায় সমান োতি আতস ম্পকনা া িো কম্পিন। ম্পে আমরা অ্যাতরর সাইজ
100,000 স্ক িাড়াই,
াহতে আমরা পাই:
val ue HowMany
0

10130

1

10072

2

9990

3

9842

4

10174

5

9930

6

10059

7

9954

8

9891

9

9958
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রম্প স্কক্ষতত্রই, আসার সং্যা আমাতের র যাম্পে েযােু (10,000) এর 1% এর মতধ্য রতয়তে,
স্কপৌোঁেত পাম্পর স্ক , রযান্ডম নাম্বারর্গতো সম্ভি এক রকতমর।

াই আমরা ম্পসদ্ধাতন্ত

৭.১২ ম্পহতোগ্রাম
ম্পরন্ট করার স্কিতয়, আত র স্কটম্পিে স্কেতক ডাটা স্কনওয়া এিং পরি মী িযিহাতরর জন্য াতের জমা রা্া রায়েই
উপকারী হয়। আমাতের া েরকার া হতে 10 ম্পট ইম্পন্টজার জমা রা্ার উপায়। আমরা howManyOnes ,
howMany Twos, ই যাম্পে নাতমর 10 ম্পট ইম্পন্টজার স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর করত পাম্পর। ম্পকন্তু এটার জন্য অ্তনক টাইপ
করত হতি, এিং ম্পে আমরা পরিম্প মত েযােুর্গতোর সীমা পম্পরি মন করত িাই তি া ্ু িই কষ্টসাধ্য হতি।
একম্পট োতো সমাধ্ান হতে 10 িযাম্পপ্তর একম্পট অ্যাতর িযিহার করা। এোতি আমরা একসাতে েেম্পট স্কোতরজ
স্কোতকেন ত ম্পর করত পাম্পর , এিং আমরা েেম্পট ম্পেন্ন নাম িযিহার না কতর শুধ্ুমাত্র সূিক িযিহার কতর াতের
এতিস করত পারতিা। স্কে্ুন কীোতি:
int
int
int
int
int

i;
upperBound = 10;
r_array[100000];
histogram[upperBound];
r_array_length = sizeof(r_array) / sizeof(r_array[0]);

RandomizeArray(r_array, r_array_length, upperBound);
for (i = 0; i < upperBound; i++)
{
int count = HowMany(r_array, length, i);
histogram[i] = count;
}
আম্পম এই অ্যাতরতক ম্পহতোগ্রাম িম্পে। কারণ এম্পট অ্যাতরর জন্য একম্পট েযাম্পটম্পেকযাে টামম ,
নাম্বার আসার সং্যা ণনা কতর।

া েযােুর সীমার মতধ্য

ম্পট্রম্পক িযপারটা হতে আম্পম এ্াতন েুপ স্কেম্পরতয়িেম্পটতক দুম্পট ম্পেন্ন উপাতয় িযিহার করতিা। রেম ,
HowMany ( ) এর একম্পট আর্গমতমন্ট,
া স্ককান েযােুম্পট আম্পম ম্পেত আগ্রহী া ম্পিক কতর স্কেয়। ম্পি ীয় ,
ম্পহতোগ্রাতমর একম্পট ইনতডি, া স্ককান স্কোতকেতন আম্পম ফোফে জমা রা্ত িাই া ম্পিক কতর স্কেয়।

এম্পট
এম্পট

৭.১৩ একম্পট ম্পসতঙ্গে-িােনা সমাধ্ান
ম্পেও স্ককাডম্পট কাজ কতর,
ারপরও এটা
টা কা মকর না ত াটা হত পারত া। িার এম্পট HowMany ( ) স্কক
কে কতর,
িারই এম্পট পুতরা অ্যাতর ঘুতর আতস। এই উোহরণম্পটত আমাতেরতক েেিার অ্যাতরম্পট ঘুতর আসত
হতি।
অ্যাতরর মতধ্য ম্পেতয় ম্পসতঙ্গে িােনা করাতনাটা সিতিতয় োতো কাজ হতি। অ্যাতরত রম্প ম্পট েযােুর জন্য আমরা অ্নুরূপ
কাউন্টার ্ুোঁত জ স্কির করত পাম্পর এিং এটাতক ইনম্পক্রতমন্ট করত পাম্পর। অ্ন্য কোয়, আমরা ম্পহতোগ্রামম্পটর ইনতডি
ম্পহতসতি অ্যাতর স্কেতক পাওয়া েযােু িযিহার করত পাম্পর। স্কে্ুন এটা স্ককমন স্কে্াতি:
int upperBound = 10;
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int histogram[upperBound] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
for (i = 0; i < r_array_length; i++)
{
int index = r_array[i];
histogram[index]++;
}
ম্পি ীয় োইনম্পট ম্পহতোগ্রামম্পটর এম্পেতমন্ট র্গতোতক েূন্যত ইম্পনম্পেয়াোইজ কতর। এইোতি আমরা ্ন েুতপর স্কে তর
ইনম্পক্রতমন্ট অ্পাতরটর (++) িযিহার কম্পর,
্ন আমরা জাম্পন স্ক আমরা েূন্য স্কেতক শুরু করম্পে। কাউন্টারতক
ইম্পনম্পেয়াোইজ করত েুতে াওয়া একম্পট কমন সমস্যা।
উোহরণ ম্পহতসতি, Histogram() নাতমর ফাংেতন স্ককাডর্গতো রা্া হয়, া একম্পট অ্যাতর এিং অ্যাতরর েযােুর
িযাম্পপ্ত (এতক্ষতত্র 0 স্কেতক 10 প মন্ত) দুম্পট পযারাম্পমটার min ও max ম্পহতসতি স্কনয়। ফাংেতন আপনাতক ম্পি ীয়
আতরকম্পট অ্যাতর িােনা করাত হতি স্ক ্াতন অ্যাতরত েযােুর ম্পহতোগ্রাম জমা রা্া ায়।

৭.১৪ রযান্ডম ম্পসড
আপম্পন ম্পে এই অ্ধ্যাতয়র স্ককাডর্গতো ম্পকেুক্ষণ রান করান,
“রযান্ডম” েযােু পাতেন। এর্গতো ্ুি স্কিম্পে রযান্ডম হয় না।

াহতে েক্ষয করতিন স্ক ,

আপম্পন রম্প

স্কক্ষতত্র একই

ম্পসউতডারযান্ডম নাম্বার উৎপন্নকারীর একম্পট অ্ন্য ম তিম্পেষ্টয হতে স্ক , ম্পে ারা একই জায় া স্কেতক শুরু হয় তি
ধ্ারািাম্পহকোতি একই রকতমর েযােু ত ম্পর কতর। শুরুর জায় াতক ম্পসড িো হয়; ম্পডফল্ট োতি, C রম্প িার
স্করাগ্রাম রান করার সময় ঐ একই ম্পসড িযিহার কতর।
্ন আপম্পন ম্পডিাম্প ং করতেন,
্ন িার িার একই ম্পসতকাতয়ন্স স্কে্া ্ুিই সহায়ক হয়। এোতি,
্ন আপম্পন
স্করাগ্রাতম পম্পরি মন আনতেন,
্ন পম্পরি মন করার আত র এিং পতরর আউটপুট ুেনা কতর ম্পনত পাতরন।
রযান্ডম নাম্বার উৎপন্নকারীর জন্য আপম্পন ম্পে ম্পেন্ন একম্পট ম্পসড পেে করত িান তি আপম্পন sr and( ) ফাংেনম্পট
িযিহার করত পাতরন। এম্পট এমন একম্পট একক আর্গমতমন্ট স্কনয়,
া 0 এিং RAND_MAX এর মধ্যকার একম্পট
ইম্পন্টজার।
স্ক তমর মত া অ্তনক অ্যাম্পেতকেন এর জন্য, আপম্পন স্করাগ্রাম রান করাতনার সময় রম্প িার ম্পেন্ন একম্পট রযান্ডম
ম্পসতকাতয়ন্স স্কে্ত িাইতিন। এম্পট করার জন্য সাধ্ারণ একম্পট উপায় হতে, স্ক ৌম্পিকোতি অ্ম্পনম্পি ও পুনরািৃম্পিত া য
নয়, এমন ম্পকেু ত ম্পর করত t i me( ) এর মত া একম্পট োইতব্ররী ফাংেন িযিহার করা। স্ক মন, ১৯৭০ সাতের
জানুয়াম্পর মাস স্কেতক স্কমাট স্কসতকন্ড সং্যা স্কনয়া এিং এই নাম্বারতক ম্পসড ম্পহতসতি িযিহার করা। এটা কীোতি করত
হতি া আপনার স্কডতেেপতমন্ট স্কক্ষতত্রর উপর ম্পনেমর কতর।

৭.১৫ স্কলাসাম্পর
অ্যাতর:

নাম স্কেয়া েযােুর সংকেন, স্ক ্াতন সকে েযােু একই টাইতপর হয় এিং রত যক
েযােুতক একম্পট ইনতডি এর মাধ্যতম ম্পিম্পি করা ায়।

এম্পেতমন্ট:

স্ককাতনা অ্যাতরর একম্পট অ্ন্য ম েযােু। [] অ্পাতরটরম্পট অ্যাতরর এম্পেতমন্ট র্গতোতক
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ম্পনিমািন কতর।
ইনতডি:

স্ককাতনা অ্যাতরর একম্পট এম্পেতমন্টতক ম্পনতেমে করার জন্য িযিহৃ একম্পট ইম্পন্টজার
স্কেম্পরতয়িে অ্েিা েযােু।

ইনম্পক্রতমন্ট:

একম্পট স্কেম্পরতয়িতের মান এক িৃম্পদ্ধ করা। C স্ক ইনম্পক্রতমন্ট অ্পাতরটরম্পট হতে ++।

ম্পডম্পক্রতমন্ট:

একম্পট স্কেম্পরতয়িতের মান এক হ্রাস করা। C স্ক ম্পডম্পক্রতমন্ট অ্পাতরটরম্পট হতে --।

ম্পডটারম্পমম্পনম্পেক:

এমন একম্পট স্করাগ্রাম,

ম্পসউতডারযান্ডম:

নাম্বাতরর একম্পট ম্পসতকাতয়ন্স া রযান্ডম িতে মতন হয়, ম্পকন্তু এর্গতো আসতে একম্পট
ম্পডটারম্পমম্পনম্পেক ণনার ফে।

ম্পসড:

রযান্ডম নাম্বার ম্পসতকাতয়ন্স ইম্পনম্পে য়াোইজ করার জন্য িযিহৃ একম্পট েযােু। একই ম্পসড
িযিহাতর একই রকম েযােুর ম্পসতকাতয়ন্স পাওয়া ায়।

া রম্প িার রান করাতনার সময় একই কাজ কতর।

িটম-আপ ম্পডজাইন: একম্পট স্করাগ্রাম স্কডতেেপতমন্ট রম্পক্রয়া, া শুরু হয় স্কোট ও উপকারী ফাংেন স্কে্ার
মাধ্যতম এিং ারপর এতেরতক িড় ধ্রতণর সমাধ্াতনর জন্য একসাতে করা হয়।
ম্পহতোগ্রাম:

একম্পট ইম্পন্টজার অ্যাতর,
সং্যা ণনা কতর।

স্ক ্াতন রম্প ম্পট ইম্পন্টজার,

একম্পট ম্পনম্পেমষ্ট িযাম্পপ্তর মতধ্য েযােুর

৭.১৬ অ্নুেীেনী
অ্নুেীেন ৭.১
আপনার একজন িন্ধু আপনাতক এই পদ্ধম্প ম্পট স্কেম্প্তয়তে এিং িযা্যা কতরতে স্ক ম্পে নাম্বারম্পট দুই-অ্ংক ম্পিম্পেষ্ট হয়
তি স্করাগ্রামম্পট ম্পিপরী নাম্বার আউটপুট কতর। স্কস োম্পি কতর স্ক ম্পে নাম্বারম্পট 17 হয় তি এই পদ্ধম্প ত আউটপু ট
আসতি 71।
স্কস ম্পক এ িযাপাতর সম্পিক? ম্পে না হয়,
করুন াত এম্পট ম্পিকোতি কাজ কতর।

তি স্করাগ্রামম্পট আসতেই ম্পক কতর া িযা্যা করুন এিং এমনোতি পম্পর ি মন

#include <stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main (void)
{
int number = 71;
int lastDigit = number%10;
int firstDigit = number/10;
printf("%i",lastDigit + firstDigit);
return EXIT_SUCCESS;
}
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অ্নুেীেন ৭.২
একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি একম্পট ইম্পন্টজার অ্যাতর,
ইম্পন্টজার স্কনয়।

অ্যাতরর িযাম্পপ্ত এিং t ar get

নাতমর একম্পট

ফাংেনম্পট রেি অ্যাতরত স্ক্াোঁজ করতি এিং অ্যাতরর স্ক ্াতন t ar get আসতি ( ম্পে এম্পট সম্প যই আতস) স্কস্াতনর
রেম ইনতডি ম্পরটানম করতি। ম্পে t ar get ম্পট অ্যাতরত না োতক,
াহতে ফাংেনম্পট একম্পট এরর কম্পন্ডেন ম্পনতেমে
করার জন্য, একম্পট ইনেযাম্পেড ইনতডি েযােু ম্পরটানম করতি (ত মন -1)।
অ্নুেীেন ৭.৩
অ্যাতরর এম্পেতমন্ট র্গতোতক সটম করার একম্পট ্ুি -কা মকর-নয় এমন উপায় হতে, সিতিতয় িড় এম্পেতমন্ট স্ক্াোঁজা এিং
রেম এম্পেতমন্ট এর সাতে রে িেে করা। ারপর ম্পি ীয় িড় এম্পেতমন্ট স্ক্াোঁজা এিং ম্পি ীয় এম্পেতমন্ট এর সাতে রে
িেে করা। এিং এোতি কতর াওয়া।
(a) I ndex Of Max I nRange( ) নাতমর একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া একম্পট ইম্পন্টজার অ্যাতর স্কনয়, রেি
িযাম্পপ্তর মতধ্য সিতিতয় িড় এম্পেমন্টম্পট স্ক্াোঁতজ এিং এম্পটর ইনতডি ম্পরটানম কতর।
(b) SwapEl ement ( ) নাতমর একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া একম্পট ইম্পন্টজার অ্যাতর ও দুম্পট াম্পেকা স্কনয়, এিং
া রেি াম্পেকায় এম্পেতমন্ট র্গতোতক রে িেে কতর।
(c) SortArray() নাতমর একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া একম্পট ইম্পন্টজার অ্যাতর স্কনয় এিং IndexOfMaxInRange()
ও SwapElement() িযিহার কতর অ্যাতরম্পটতক িড় স্কেতক স্কোট ক্রমানুসাতর সাজায়।
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অ্ধ্যায় ৮
ম্পরং ও ম্পেং
৮.১ ম্পরং এর জন্য কতন্টইনার
আমরা িার ধ্রতণর েযােু স্কেত্ম্পে -- কযাতরক্টার, ইম্পন্টজার, স্কলাম্পটং-পতয়ন্ট নাম্বার এিং ম্পরং -- ম্পকন্তু মাত্র ম্প ন
ধ্রতণর স্কেম্পরতয়িে – char , i nt ও doubl e। াই স্ককাতনা স্কেম্পরতয়িতে ম্পরং েযােু সংরক্ষণ করত পাম্পরনা
এিং ম্পরং এর উপর স্ককাতনা কাজও করত পাম্পরনা।
অ্ধ্যায়ম্পট এই সমস্যার অ্িসান করতি। এিং আম্পম এ্নই িতে ম্পেত পাম্পর স্ক , C স্ক ম্পরংর্গতো অ্যাতরর কযাতরক্টার
ম্পহতসতি জমা োতক, া \ 0 কযাতরক্টার ম্পেতয় টাম্পমমতনট হতয় ায়।
এ্ন এই িযা্যাম্পট আপনার কাতে স্কিাধ্ ময হতি এিং আপম্পন হয় িুঝতিন, ম্পরং স্কেম্পরতয়িতের ম্পেতক মতনাত া
স্কেয়ার আত স্ককতনা আমাতের েযাঙ্গুতয়জম্পটর কা মকাম্পর া সিতকম স্কিে ম্পকেু েয জানা েরকার।
আত র অ্ধ্যাতয় আমরা স্কেত্ম্পে স্ক , অ্যাতরর অ্পাতরেতনর জন্য C েযাঙ্গুতয়জ এর কাে স্কেতক ্ুি অ্ল্পই সহায় া
স্কপতয়ম্পে এিং আমাতের ম্পনতজতেরতকই অ্ম্প ম্পরি ফাংেন স্করাগ্রাম করত হতয়তে। স্কসৌো যিে , ম্পজম্পনসর্গতো একটু
সহজ হয়,
্ন আমরা ম্পরং নাতমর এই ম্পিতেষ ধ্রতণর অ্যাতরর্গতোতক মযাম্পনপুতেট কম্পর। st r i ng. h এ স্কিে
ম্পকেু সং্যক োইতব্ররী ফাংেন োতক, া শুধ্ু অ্যাতরত কাজ করার স্কিতয় ম্পরং ম্পনতয় কাজ করা সহজ কতর স্কেয়।
াইতহাক, অ্ন্য একই রকতমর স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জ এর স্কিতয় C স্ক ম্পরং অ্পাতরেনর্গতো করা স্কিম্পে কষ্টকর, এিং
ম্পিকোতি পম্পরিােনা করত না পারতে,
া আপনার স্করাগ্রাতম সম্ভািয এরর এর উৎস হত পাতর।

৮.২ ম্পরং স্কেম্পরতয়িে
আপম্পন ম্পনতির উপাতয় অ্যাতরর কযাতরক্টার ম্পহতসতি একম্পট ম্পরং স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর করত পাতরন:
char first[] = "Hello, ";
char second[] = "world.";
রেম োইন একম্পট st r i ng ত ম্পর কতর এিং এর েযােু ম্পহতসতি "Hel l o. " অ্যাসাইন কতর। ম্পি ীয় োইতন আমরা
ম্পি ীয় একম্পট ম্পরং স্কেম্পরতয়িে ম্পডক্লার কতরম্পে। মতন আতে স্ক া, একতত্র ম্পডক্লার করা এিং অ্যাসাইন করাতক
ইম্পনম্পেয়াোইতজেন িতে।
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শুধ্ুমাত্র ইম্পনম্পেয়াোইতজেন করার সময়ই আপম্পন স্ককাতনা ম্পরং এ সরাসম্পর েযােু অ্যাসাইন করত পারতিন (ম্পিক স্ক মন
সাধ্ারণোতি অ্যাতরত কতরন)। ইম্পনম্পেয়াোইতজেন পযারাম্পমটারর্গতো উদ্ধৃম্প ম্পিতির (". . . ") মাতঝ রা্া ম্পরং
ধ্রুিতকর ফমম এর মধ্য ম্পেতয় িােনা করা হয়।
অ্যাতর এিং ম্পরং এর ইম্পনম্পেয়াোইতজেতনর জন্য ম্পসনটযাি এর ম্পেন্ন া েক্ষয করুন। আপম্পন ম্পে িান তি সাধ্ার ণ
অ্যাতর ম্পসনটযাতিও ম্পরং ইম্পনম্পেয়াোইজ করত পাতরন, ম্পেও এটা স্কে্ত ম্পকেুটা ্ারাপ স্কে্াতি এিং এটা টাইপ
করাও সুম্পিধ্াজনক নয়।
char first[] = {’H’,’e’,’l’,’l’,’o’,’,’,’ ’,’\0’};
্ন আপম্পন ম্পডক্লাতরেন সমতয় ম্পরং স্কেম্পরতয়িে ইম্পনম্পেয়াোইজ করতিন, ্ন অ্যাতরর সাইজ স্কেয়ার স্ককাতনা েরকার
নাই। রেি ম্পরং জমা রা্ার জন্য কিাইোর রতয়াজনীয় অ্যাতর সাইজ ণনা কতর স্কনয়।
ম্পরং স্কেম্পরতয়িতের রকৃম্প সিতকম আমরা ম্পক িতেম্পেোম স্কসটা মতন করুন। এম্পট কযাতরক্টাতরর একম্পট অ্যাতর সাতে
সাতে একম্পট মাকমার, া স্ককাোয় আমাতের ম্পরং স্কেষ (টাম্পমমতনেন কযাতরক্টার \ 0) হয় া স্কে্ায়।
সাধ্ারণ আপনাতক এই টাম্পমমতনেন কযাতরক্টারম্পট স্কেয়ার েরকার হয় না। কিাইোর আমাতের স্ককাডতক িুঝত পাতর
এিং ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি এটাতক ম্পেতয় স্কেয়। াই স্কহাক, উপতরর উোহরণম্পটত আমরা আমাতের ম্পরংতক এতকিাতরই
অ্যাতরর মত া িযিহার কতরম্পে এিং এই স্কক্ষতত্র আমাতের ম্পনতজতেরতকই এই টাম্পমমতনেন কযাতরক্টারম্পট ম্পেতয় ম্পেত হতি।
্ন আমরা আমাতের স্করাগ্রাতম পুতরাটা সমতয় ম্পিম্পেন্ন ম্পরং েযােু জমা রা্ার জন্য ম্পর ং স্কেম্পরতয়িে িযিহার কম্পর,
্ন সিতিতয় িড় কযাতরক্টার ম্পসতকাতয়ন্স এর জন্য, আমাতের একম্পট তেষ্ট িড় সাইজ ম্পডক্লার করত হতি,
া
আমরা সংরক্ষণ করত াম্পে। রতয়াজনীয় টাম্পমমতনেন কযাতরক্টাতরর জন্য, স্ক স্কটিট আমরা জমা রা্ত াম্পে , ার
স্কিতয় আমাতের ম্পরং স্কেম্পরতয়িে ম্পিক এক কযাতরক্টার িড় কতর ত ম্পর করত হতি।
pr i nt f ( ) ফাংেনম্পট িযিহার কতর আমরা সাধ্ারণ উপাতয় ম্পরং আউটপুট করত পাম্পর:
pr i nt f ( " %s " , f i r s t ) ;

৮.৩ ম্পরং স্কেতক কযাতরক্টার এিট্রাক্ট করা
ম্পরংতক “ম্পরং” িো হয় কারণ ারা কযাতরক্টাতরর ম্পসতকাতয়ন্স িা ম্পরং ম্পেতয় ত ম্পর হয়। ম্পরং এর উপর আমরা রেম
স্ক অ্পাতরেনম্পট করতিা া হতে একম্পট কযাতরক্টার এিট্রাক্ট করা। এই কাজ করার জন্য C ৃ ীয় ব্রযাতকতটর ([ ও ])
মতধ্য একম্পট ইনতডি িযিহার কতর:
char fruit[] = "banana";
char letter = fruit[1];
printf ("%c\n", letter);
f r ui t [ 1] এিতরেনম্পট ম্পনতেমে কতর স্ক , আম্পম f r ui t নাতমর ম্পরং স্কেতক কযাতরক্টার নাম্বার 1 িাই। ফোফেম্পট
l et t er নাতমর একম্পট char এ সংরম্পক্ষ হয়। ্ন আম্পম l et t er এর েযােু আউটপুট কম্পর ্ন অ্িাক
হতয় েক্ষয কম্পর স্ক : "banana" এর রেম অ্ক্ষর a নয়।
ম্পে না আপম্পন কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানী স্কহান। অ্্ু কারতণ, কম্পিউটার ম্পিজ্ঞানীরা সিসময় েূন্য স্কেতক ণনা শুরু কতর।
"banana" এর েূন্য ম (“zer oet h” ) িণম হতে b। রেম (“onet h” ) িণম a এিং ম্পি ীয় (“t woet h” )
িণম হতো n।
ম্পে আপম্পন ম্পরং এর েূন্য ম িণমম্প ট িান তি ৃ ীয় ব্রযাতকতটর মতধ্য েূন্য রা্ুন:
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char letter = fruit[0];

৮.৪ স্কেন্থ
ম্পরং এর িযাম্পপ্ত (ম্পরংম্পটত সিমতমাট কযাতরক্টাতরর সং্যা) স্কপত আমরা st r l en( ) ফাংেন িযিহার করত পাম্পর।
ম্পরং স্কেম্পরতয়িেম্পট একম্পট আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি ফাংেনতক কে কতর:
#include <string.h>
int main(void)
{
int length;
char fruit[] = "banana";
length = strlen(fruit);
return EXIT_SUCCESS;
}
এই স্কক্ষতত্র s t r l en( ) এর ম্পরটানম েযােু হতে 6। আমরা পরি মী িযিহাতরর জন্য এই েযােুতক ইম্পন্টজারl engt h
এ অ্যাসাইন করতিা।
এই স্ককাডম্পট কিাইে করার জন্য, আপনাতক st r i ng. h োইতব্ররীর জন্য স্কহডার ফাইে স্ক া করত হতি। এই
োইতব্ররীম্পট ম্পরং অ্পাতরেতনর জন্য েরকারী স্কিে ম্পকেু ফাংেন সরিরাহ কতর। আপনাতক এই ফাংেনর্গতোর সাতে
পম্পরম্পি হত হতি কারণ,
ারা আপনার স্করাগ্রাম্পমং সমস্যার্গতো ্ুি দ্রু সমাধ্ান করত সাহা য কতর।
ম্পরং এর সিমতেষ িণমম্পট ্ুোঁতজ স্কির করত আপম্পন এরকম ম্পকেু স্কিষ্টা কতর স্কে্ত পাতরন,
int length = strlen(fruit);
char last = fruit[length];

/* WRONG!! */

এটা কাজ করতি না। কারণম্পট হতে f r ui t এ্নও একম্পট অ্যাতর এিং "banana" স্ক অ্যাতর ইনতডি
f r ui t [ 6] এ স্ককাতনা িণম স্কনই। স্ক তহ ু আমরা 0 স্কেতক ণনা শুরু কতরম্পে াই েয়ম্পট িণম 0 স্কেতক 5 এর মতধ্য
ম্পিম্পি করা হতয়তে। স্কেষ িণমম্পট স্কপত আপনাতক l engt h স্কেতক 1 ম্পিতয়া করত হতি।
int length = strlen(fruit);
char last = fruit[length-1];

৮.৫ ট্রযাতেরসাে
ম্পরং ম্পনতয় ম্পকেু করার একম্পট কমন উপায় হতে, শুরু স্কেতক শুরু করা, পাোক্রতম রত যক কযাতরক্টার ম্পনিমািন করা,
এত ম্পকেু করা এিং স্কেষ না হওয়া প মন্ত িাম্পেতয় াওয়া। কাজ করার এই ধ্রতণর পযাটানমতক ট্রযাতেরসাে িতে।
ট্রযাতেরসােতক এনতকাড করার একম্পট ্বয়াোম্পিক উপায় হতে whi l e স্কেটতমন্ট এর সাতে িযিহার করা:
i nt i ndex = 0;
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whi l e ( i ndex < s t r l
{
char l et t er =
pr i nt f ( " %c \ n"
i ndex = i ndex
}

en( f r ui t ) )
f r ui t [ i ndex] ;
, l et t er ) ;
+ 1;

এই েুপ ম্পরংম্পটতক পার কতর এিং একম্পট োইতন রত যকম্পট িণম আউটপুট স্কেয়। েক্ষয করুন স্ক , ে মম্পট হতে i ndex
< s t r l en( f r ui t ) । ার মাতন হতো, ্ন ইনতডি, ম্পরং এর িযাম্পপ্তর সমান হতয় ায়,
্ন ে মম্পট ম্পমতেয
হয় এিং েুত পর িম্পড এতিম্পকউট হয় না। st r l en( f r ui t ) - 1 ইনতডি সম্বম্পে কযাতরক্টারম্পট আমরা এতিস
সিতেতষ এতিস কম্পর।
েুপ স্কেম্পরতয়িেম্পটর নাম হতে i ndex । I ndex হতে এমন একম্পট স্কেম্পরতয়িে িা েযােু া একম্পট সং ম্পি স্কসতটর
একম্পট সেস্যতক ম্পনতেমে কতর। এই স্কক্ষতত্র ম্পরং এ কযাতরক্টাতরর স্কসট। ইনতডিম্পট আপম্পন স্ককানম্পট িান া ম্পনতেম ে কতর
(সু রাং নামম্পট)। স্কসটম্পট ম্পিন্যে হত হতি াত রত যকম্পট িতণমর একম্পট কতর ইনতডি োতক এিং ইনতডি রত যক
কযাতরক্টারতক ম্পনতেমে কতর।
উোহরণ ম্পহতসতি একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি একম্পট st r i ng স্কনয় এিং া সির্গতো িণমতক একম্পট
োইতন ম্পিপরী োতি আউটপুট কতর।

৮.৬ st r i ng স্কেতক একম্পট char act er স্ক্াোঁজা
ম্পে আমরা st r i ng স্কেতক একম্পট িণম ্ুোঁজত িাই,
তি আমাতের ম্পরং জুতড় ্ুোঁজত হতি এিং ম্পরং এ স্ককাোয়
এই িণমম্পট আতস ার জায় া সনাি করত হতি। এ্াতন এই ফাংেনম্পটর রুপায়ন করা হতে:
i nt Loc at eChar ac t er ( c har * s , char c)
{
i nt i = 0;
whi l e ( i < s t r l en( s ) )
{
i f ( s [ i ] == c) r et ur n i ;
i = i + 1;
}
r et ur n - 1;
}
আমাতের রেম আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি s t r i ng স্কক িােনা করাত হতি, অ্ন্য আর্গমতমন্টম্পট হতে স্ক কযাতরক্টারম্পট আমরা
্ুোঁজম্পে স্কসটা। আমাতের ফাংেনম্পট , িণমম্পটর রেম আসার ইনতডিম্পট ম্পরটানম কতর, ম্পকংিা -1 ম্পরটানম কতর ম্পে ম্পরং এ
িণমম্পট না োতক।

৮.৭ পতয়ন্টার ও অ্যাতেস
আমরা ্ন Loc at eChar ac t er ( ) ফাংেনম্পটর স্কডম্পফতনেনম্পট স্কেম্প্ ্ন আপম্পন হয়
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char * s

িনম্পট

েক্ষয কতরতেন,

া স্কে্ত অ্পম্পরম্পি মতন হয়।

৭.৯ স্কসকেতন আমরা কীোতি একম্পট ফাংেতনর মধ্য ম্পেতয় একম্পট অ্যাতরতক িােনা কম্পরতয়ম্পেোম া মতন করুন।
আমরা িতেম্পেোম স্ক অ্যাতরম্পট কম্পপ করার স্কিতয় আমরা একম্পট ফাংেনম্পটর মতধ্য একম্পট স্করফাতরন্স িােনা করাতিা।
স্করফাতরন্সম্পট ম্পক ম্পেতো া আমরা ্ন িম্পেম্পন ।
C অ্ল্প ম্পকেু হাই-তেতেে স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জ এর মতধ্য অ্ন্য ম,
া আপনাতক সরাসম্পর কম্পিউটাতরর স্কমমম্পরর
মতধ্য অ্িতজক্ট মযাম্পনপুতেট করত স্কেয়। এই সরাসম্পর মযাম্পনপুতেেন করত আমাতের জানত হতি স্ক অ্িতজক্টম্পট
স্কমমম্পরর স্ককাোয় আতে, অ্েমাৎ এর ম্পিকানা। ম্পিকানা একম্পট ম্পিতেষ ধ্রতণর স্কেম্পরতয়িতে সংরক্ষণ করা ায়। স্ক ই
স্কেম্পরতয়িের্গতো স্কমমম্পরত অ্িতজক্ট এর অ্িস্থান ম্পনতেমে কতর াতেরতক পতয়ন্টার স্কেম্পরতয়িে িতে।
পতয়ন্টার স্কমমম্পর স্কোতকেতন একম্পট অ্িতজক্টতক স্করফাতরন্স কতর এিং এটাতক এোতি ম্পডফাইন করা ায়:
i nt * i _p;
এই ম্পডক্লাতরেনম্পট আমাতের আত র ম্পডক্লাতরেতনর মত াই, শুধ্ু একটা পােমকয আতে: নাতমর রেতমর ারকা ম্পি িম্পট।
আমরা এই পতয়ন্টারতক i nt টাইপ ম্পেতয়ম্পে। টাইপ স্কস্পম্পসম্পফতকেন পতয়ন্টাতরর সাতে ম্পকেু কতরনা, ম্পকন্তু এই
পতয়ন্টারম্পট স্ককান অ্িতজক্টতক স্করফার কতর ার টাইপ ম্পডফাইন করতি (এই স্কক্ষতত্র একম্পট i nt eger ) । এম্পট
কিাইোরতক ম্পকেু টাইপ স্কিক করার অ্নুমম্প স্কেয়, আর ম্পক হত পাতর, একম্পট অ্জানা স্করফাতরন্স।
আসতে পতয়ন্টারম্পট একা অ্েমহীন, আমাতের অ্িতজক্টও েরকার,

া এই পতয়ন্টারম্পট স্করফার করতি:

i nt number = 5;
i nt * i _p;
এই স্ককাড অ্ংেম্পট একম্পট i nt স্কেম্পরতয়িে ও একম্পট পতয়ন্টার ম্পডফাইন কতর। পতয়ন্টাতরর কাতে আমাতের
স্কেম্পরতয়িতের স্কমমম্পর স্কোতকেন অ্েিা addr ess অ্যাসাইন করত আমরা "addr es s- of ” অ্পাতরটর &
িযিহার করত পাম্পর:
i _p = &number ;
i _p পতয়ন্টারম্পট এ্ন ইম্পন্টজার স্কেম্পরতয়িে number স্কক স্করফার কতর। আমরা "cont ent - of " অ্পাতরটর *
িযিহার কতর এম্পট ািাই করত পাম্পর:
pr i nt f ( " %i \ n" , * i _p) ;
এম্পট 5 ম্পরন্ট কতর,

া আমাতের পতয়ন্টার স্করফাতরন্স এ স্কমমম্পর স্কোতকেতনর কতন্টন্ট হত পাতর।

পতয়ন্টার ম্পেতয় আমরা সরাসম্পর স্কমমম্পর স্কোতকেন মযাম্পনপুতেট করত পাম্পর:
* i _p = * i _p + 2;
pr i nt f ( " %i \ n" , number ) ;
আমাতের স্কেম্পরতয়িে number
এর েযােু এ্ন 7 এিং আমরা িুঝত
শুরু কতরম্পে কীোতি
Locat eChar ac t er ( ) ফাংেনম্পট c har পতয়ন্টার িযিহার কতর, সরাসম্পর ম্পরং স্কেম্পরতয়িে এর েযােু এতিস
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করত পাতর।
অ্তনক C স্করাগ্রাতম িযাপকোতি পতয়ন্টার িযিহার করা হয় আর আমরা স্ককিে টম্পপকম্পট মাত্র শুরু কতরম্পে। ারা ্ুিই
েরকারী এিং কা মকরী হত পাতর, ম্পেও ম্পিকমত া িযিহার করত না পারতে ারা অ্তনক সমস্যারও সৃম্পষ্ট করত
পাতর। এই কারতণ অ্তনক স্করাগ্রাম্পমং েযাঙ্গুতয়জ সরাসম্পর স্কমমম্পর মযাম্পনপুতেেন সাতপাটম কতর না।

৮.৮ ম্পরং কনকযাম্পটতনেন
৮.৬ অ্নুতেতে আমরা স্কেত্ম্পে ম্পক কতর আমরা একম্পট অ্নুসন্ধান ফাংেন ইমম্পেতমন্ট করত পাম্পর া st r i ng স্কেতক
char act er ্ুোঁতজ স্কির কতর।
ম্পরং এর উপর একম্পট েরকারী অ্পাতরেন হতে ম্পরং কনকযাম্পটতনেন । কনকযাম্পটতনট করার মাতন হতে দুই
অ্পাতরন্ডতক মাোয় মাোয় স্কমোতনা। স্ক মন, s hoe এিং maker ম্পমতে shoemaker হয়।
স্কসৌো যিে , C স্ক আমাতের ম্পনতজতের সি রতয়াজনীয় ফাংেন স্করাগ্রাম করত
োইতব্ররীত ইম্প মতধ্যই অ্তনক ফাংেন আতে া আমরা ম্পরং এ ম্পনতয় আসত পাম্পর।

হতি না। st r i ng. h

C স্ক ম্পরং কনকযাম্পটতনট করত st r ncat ( ) োইতব্ররী ফাংেনম্পট িযিহার করত পাম্পর।
char f r ui t [ 20] = " banana" ;
char bakedGood[ ] = " nut br ead" ;
st r nc at ( f r ui t , bakedGood, 10) ;
pr i nt f ( " %s\ n" , f r ui t ) ;
এই স্করাগ্রাতমর আউটপুট হতে banana nut br ead.
্ন আমরা োইতব্ররী ফাংেন িযিহার করতিা ্ন ্ুিই র্গরুত্বপূণম হতে, আমাতের সকে রতয়াজনীয় আর্গমতমন্ট
সিতকম পুতরাপুম্পরোতি িুঝা। এিং ফাংেতনর কা মকাম্পর া সিতকম পুতরা ধ্ারণা রা্াও জরুরী।
st r nc at ( ) ফাংেনম্পট দুম্পট ম্পরংতক ম্পনতয় একতত্র স্কজাড়া োম্প তয় স্ককাতনা সং ুি ম্পরং ত ম্পর কতরনা। িরং এম্পট
ম্পি ীয় আর্গমতমন্ট স্কেতক রেম আর্গমতমতন্ট কতন্টন্ট কম্পপ কতর।
সু রাং আমাতের ম্পনম্পি করত হতি স্ক আমাতের রেম ম্পরংম্পট স্ক তনা এ টা েম্বা হয় াত
া ম্পি ীয় ম্পরংম্পট াত
রা্ত পাতর। আমরা এই কাজম্পট করত পাম্পর f r ui t ম্পরং এর সতিমাচ্চ ধ্ারণ ক্ষম া 19 + 1 টাম্পমমতনেন কযাতরক্টার
(char f r ui t [ 20]) ম্পডফাইন কতর। st r nc at ( ) এর ৃ ীয় আর্গমতমন্ট কযাতরক্টাতরর সং্যা উতে্ কতর, া
ম্পি ীয় ম্পরং স্কেতক রেম ম্পরং এ কম্পপ করা হতি।

৮.৯ st r i ng স্কেম্পরতয়িতে ন ন
ু েযােু অ্যাসাইন করা
এ প মন্ত আমরা স্কেত্ম্পে স্ক ম্পডক্লাতরেন করার সমতয় কীোতি একম্পট ম্পরং স্কেম্পরতয়িে ইম্পনম্পেয়াোইজ করা হয়।
সাধ্ারণ অ্যাতরত ম্পরং এ সরাসম্পর েযােু অ্যাসাইন করা তিধ্ নয়, কারণ সমে অ্যাতরত একম্পট েযােু অ্যাসাইন
করা সম্ভি নয়।
f r ui t = " or ange" ;

/ * Wr ong: Cannot as si gn di r ec t l y ! * /
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ম্পিেযমান ম্পরং স্কেম্পরতয়িতে ন ুন েযােু অ্যাসাইন করত
স্ক মন,

আমাতের st r nc py ( )

ফাংেন িযিহার করত

হতি।

char gr eet i ng[ 15] ;
st r nc py ( gr eet i ng, " Hel l o, wor l d! " , 13) ;
স্করাগ্রামম্পট ম্পি ীয় আর্গমতমন্ট ম্পরং স্কেতক রেম আর্গমতমন্ট ম্পরং এ 13 কযাতরক্টার কম্পপ কতর।
এম্পট কাজ কতর, ম্পকন্তু এটা র যাম্পে কাজ কতর না। s t r nc py( ) ফাংেনম্পট ম্পি ীয় আর্গমতমন্ট ম্পরং স্কেতক রেম
আর্গমতমন্ট ম্পরং এ ম্পিক 13 কযাতরক্টার কম্পপ কতর। আমাতের টাম্পমমতনেন কযাতরক্টার \ 0 এর ম্পক হতো?
এম্পট ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি কম্পপ হয় না। ম্পরং এর স্কেতষ অ্েৃশ্য 14
স্কেটতমন্টম্পট পম্পরি মন করত হতি:

ম কযাতরক্টারম্পট কম্পপ করত

আমাতেরতক কম্পপ

st r nc py ( gr eet i ng, " Hel l o, wor l d! " , 14) ;
াই স্কহাক, ম্পে আমরা ম্পি ীয় ম্পরং স্কেতক রেম ম্পরং এ শুধ্ুমাত্র অ্ংে ম্পিতেষ কম্পপ করত িাই তি আমাতেরতক \ 0
এর পতর gr eet i ng[ 15] ম্পরং এ n+1 ম কযাতরক্টার স্পষ্টোতি স্কসট করত হতি।
st r nc py ( gr eet i ng, " Hel l o, wor l d! " , 5) ; / * onl y Hel l o i s c opi ed* /
gr eet i ng[ 5] = ’ \ 0’ ;
েৃম্পষ্ট আকষমণ!
দুই স্কসকেতন আমরা st r cpy( ) এিং s t r cat ( ) ফাংেনর্গতো িযিহার কতরম্পে স্ক র্গতোত
আপনাতক স্পষ্টোতি কযাতরক্টার সং্যা ম্পেত হয়, াত
া রেম আর্গমতমন্ট ম্পরং এ ুি িা কম্পপ হত পাতর।
st r i ng. h োইতব্ররীম্পট st r cpy( ) এিং st r c at ( )
কযাতরক্টার কম্পপ হতি ার স্পষ্ট স্ককান সীমা স্কেয়া নাই।

ফাংেনর্গতোও ম্পডফাইন কতর,

াত

কত ার্গতো

এই ফাংেনর্গতোর িযিহার করা রিেোতি ম্পনরুৎসাম্পহ করা হয়! াতের িযিহার করা হতে C স্করাগ্রাতম এরা রিুর
পম্পরমাতণ ম্পসম্পকউম্পরম্পট সমস্যা সৃম্পষ্ট কতর। মতন রা্ুন , C অ্যাতরর সীমা স্কিক কতরনা এিং স্কেম্পরতয়িতের িযাম্পপ্ত পার
হতয় স্ক তেও কম্পিউটার স্কমমম্পরত কযাতরক্টার কম্পপ করা িাম্পেতয় ায়।

৮.১০ ম্পরংতক অ্ন্যান্য স্কেম্পরতয়িতের ম

ে
ু না করা ায় না

স্ক সকে ুেনা করার অ্পাতরটর i nt এিং doubl e স্কেম্পরতয়িতে কাজ কতর া ম্পরং কাজ করতি না। স্ক মন,
আপম্পন দুইম্পট ম্পরং একই রকম ম্পকনা া পরীক্ষা করার জন্য ম্পনতির স্কেটতমন্টম্পট িযিহার করত পাতর:
i f ( wor d == " banana" ) / * েুে! */
এম্পট সি সময়ই ম্পমেযা হতি।
দুইম্পট ম্পরং এর ুেনা করার জন্য st r c mp( ) ফাংেন িযিহার করা হয়। ম্পে দুইম্পট ম্পরং সমান হয় াহতে এম্পট
0 স্কফর ম্পেতি, ম্পে রেম ম্পরংম্পট ' অ্ক্ষর ম্পহসাতি' ম্পি ীয় ম্পরং স্কেতক স্কোট হয় াহতে 0 স্কেতক স্কোট স্ককান েযােু
স্কফর ম্পেতি অ্েিা ম্পে িড় হয় াহতে 0 স্কেতক িড় স্ককান েযােু স্কফর ম্পেতি।
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মতন রা্তিন, স য/ম্পমেযা ফোফে ম্পনিমািতনর স্কক্ষতত্র এই ফাংেন স্কেতক েযােু স্কফর
স্কেটতমতন্টর আেেম না, স্ককননা কম্পন্ডেনাে স্কেটতমতন্টর স্কক্ষতত্র 0মাতন ' ম্পমেযা' ।

ম্পেতি

া কম্পন্ডেনাে

স্কে্াতক অ্ক্ষর অ্নু াম্পয় সাজাত s t r cmp( ) ফাংেন িযিহার করা হয়।
i f ( s t r cmp( wor d, " banana" ) < 0)
{
pr i nt f ( " Your wor d, %s , comes bef or e banana. \ n" ,
wor d) ;
}
el se i f ( s t r cmp( wor d, " banana" ) > 0)
{
pr i nt f ( " Your wor d, %s , comes af t er banana. \ n" ,
wor d) ;
}
el se
{
pr i nt f ( " Yes , we have no bananas ! \ n" ) ;
}

আপনাতক মতন রা্ত হতি st r cmp( ) ফাংেন িড় হাত র অ্ক্ষর আর স্কোট হাত র অ্ক্ষর একোতি ম্পহসাি কতর
না, ম্পকন্তু আমরা একই ম্পহসাি কম্পর। সকে িড় হাত র অ্ক্ষর স্কোট হাত র অ্ক্ষতরর আত আতস। ফোফে ্বয়রূপ:
আপনার েব্দ, Zebr a, banana স্কেতক আত আসতি।
এই সমস্যা সমাধ্াতনর সহজ উপায় হে, ম্পেং ুেনা করার আত একম্পট আেেম ফতমমত ট ম্পনতয় আসা, স্ক মন স্কোট
হাত র করা। পরিম্প ম অ্ংতে িণমনা করা হতি এর্গতো ম্পকোতি করা ায়।

৮.১১ কযাতরক্টার ক্লাম্পসম্পফতকেন
কযাতরক্টার ক্লাম্পসম্পফতকেন একম্পট অ্ক্ষর পরীক্ষা করত অ্তনক কাতজ স্কেয় এিং একম্পট অ্ক্ষর িড় হাত না স্কোট হাত র,
এম্পট সং্যা না িণম াও পরীক্ষা করা ায়। কযাতরক্টার ক্লাম্পসম্পফতকেন করার জন্য C স্ক একম্পট োইতব্রম্পর আতে,
স্ক ্াতন অ্তনক ফাংেন আতে। এই সকে ফাংেন িযিহার করত িাইতে আপনার ct y pe. h স্কহডার ফাইে আপনার
স্কপাগ্রাতম সং ুি করত হতি।
char l et t er = ’ a’ ;
i f ( i sal pha( l et t er ) )
{
pr i nt f ( " The char act er %c i s a l et t er . " , l et t er ) ;
}
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i s al pha( ) ফাংেন একম্পট i nt eger স্কফর ম্পেতি,
হতে 0 নয় এমন স্ককান সং্যা ম্পেতি।

ম্পে আর্গমতমন্ট িণম না হয়

াহতে 0 ম্পেতি, অ্েিা িণম

উোহরতণ স্ক োতি স্কে্াতনা হতয়তে স্কসোতি কম্পন্ডেনাতে এমন i nt eger িযিহার করা সম্পিক। েযােু 0 স্কক ম্পমেয
ধ্রা হতি, 0 িযম্প
অ্ন্য ম্পকেুতক স য ধ্রা হতি।
আতরকম্পট ক্লাম্পসম্পফতকেন ফাংেন হে i s di gi t ( ) ,
া 0-9 প মন্ত অ্ঙ্ক ম্পিম্পি কতর এিং i ss pac e( ) া
সাো স্কস্পস, টযাি, ন ুন োইন এিং আরও ম্পকেু অ্ক্ষর ম্পিম্পি কতর। আরও আতে i supper ( ) এিং
i s l ower ( ) ,
া িড় হাত র এিং স্কোট হাত র অ্ক্ষর ম্পকনা পরীক্ষা কতর।
স্কেতষ, আরও দুইম্পট ফাংেন আতে, া স্কে্াতক িড় হাত র এিং স্কোট হাত র কতর। এর্গতো হে t oupper ( )
এিং t ol ower ( ) । রত যকম্পট ফাংেনই আর্গমতমন্ট ম্পহসাতি একম্পট অ্ক্ষর স্কনয়, এিং একম্পট অ্ক্ষর ( ম্পে সম্ভি হয়
পম্পরি মন কতর) স্কফর স্কেয়।

char l et t er = ’ a’ ;
l et t er = t oupper ( l et t er ) ;
pr i nt f ( " %c \ n" , l et t er ) ;
এই স্ককাতডর আউটপুট আসতি A ।
অ্নুেীেতনর জন্য, কযাতরক্টার ক্লাম্পসম্পফতকেন এিং কনোসমন োইতব্রম্পর িযিহার কতর কতর St r i ngToUpper
( ) এিং St r i ngToLower ( ) ফাংেন ত ম্পর করুন। া একম্পট ম্পরং পযারাম্পমটার ম্পহসািপ ম্পনতি, এিং ম্পরং
এ োকা সকে িণমতক িড় হাত র অ্েিা স্কোট হাত র িতণম রূপান্তর করতি। ফাংেন স্ককান ম্পকেু ম্পরটানম করতি না।

৮.১২ ইনপুট স্কনওয়া
আমরা এই প মন্ত
স্কপাগ্রাম কতরম্পে,
ার আউটপুট আমরা আত ই ম্পিন্তা করত পাম্পর ; সিসময়ই এরা একই
আউটপুট ম্পেতি। অ্তনক সময় আমরা িাই স্কপাগ্রাম িযিহারকারী স্কেতক ইনপুট ম্পনতি এিং স্কস অ্নু াম্পয় কাজ করতি।
ইনপুট স্কনওয়ার ম্পিম্পেন্ন উপায় আতে, স্ক মন ম্পকতিাডম ইনপুট, মাউতসর নড়ািড়া এিং িাটন ম্পক্লক। কম্পিউটাতরর
সাতে সং ুি নয় এমনও ইনপুট পদ্ধম্প আতে, স্ক মন: আমাতের কো, স্করম্পটনা স্কযান।
st di o. h স্কহডার ফাইতে s canf ( ) নামক একম্পট ফাংেন আতে,
া ইনপুট ম্পন ত সাহা য কতর, স্ক মনটা
pr i nt f ( ) আউপুট ম্পেত সাহা য কতর। আমরা ম্পনতির স্ককাড িযিহার কতর িযিহারকারী স্কেতক একম্পট i nt eger
ইনপুট ম্পেত পাম্পর:
i nt x ;
sc anf ( " %i " , &x ) ;
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sc anf ( ) ফাংেন স্কপাগ্রামতক িন্ধ কতর রাত্, এিং িযিহারকারীর স্কে্ার জন্য অ্তপক্ষা কতর। িযিহারকারী
ম্পে একম্পট সম্পিক i nt eger ইনপুট স্কেয়,
াহতে স্কপাগ্রাম া i nt eger রূপান্তর করতি এিং x এ েযােু
সংরক্ষণ করতি।
িযিহারকারী ম্পে ম্পে i nt eger িাতে অ্ন্য ম্পকেু টাইপ কতর, C স্ককান েুে স্কে্াতি না, অ্েিা এমন ম্পকেু করতি
না। ম্পকেু না কতরই sc anf ( ) ফাংেন িন্ধ হতয় াতি, x এর েযােু অ্পম্পরিম্প ম োকতি।
স্কসৌো যক্রতম, একম্পট ইনপুট স্কেটতমন্ট কাজ কতরতে ম্পকনা া পরীক্ষা করার উপায় আতে। scanf ( ) ফাংেন
ক র্গো িণম পড়ত স্কপতরতে া স্কফর স্কেয়। স্কেষ ইনপুট ম্পে সফে হয় াহতে 1 স্কফর ম্পেতি। ম্পে না হয়, আমরা
জানি স্ক আত র স্ককান স্ককাড কাজ কতর ম্পন , এিং পতরর স্ককান স্ককাডও কাজ করতি না।
িযিহারকারী স্কেতক ইনপুট স্কনওয়া এমন হত পাতর:
i nt mai n ( voi d)
{
i nt s uc ces s, x ;
/ * pr ompt t he us er f or i nput * /
pr i nt f ( " Ent er an i nt eger : \ n" ) ;
/ * get i nput * /
succ ess = sc anf ( " %i " , &x ) ;
/ * c hec k and s ee i f t he i nput s t at ement s ucc eeded * /
i f ( s uc ces s == 1)
{
/ * pr i nt t he v al ue we got f r om t he us er * /
pr i nt f ( " Your i nput : %i \ n" , x ) ;
r et ur n EXI T_SUCCESS;
}
pr i nt f ( " That was not an i nt eger . \ n" ) ;
r et ur n EXI T_FAI LURE;
}
sc anf ( ) ফাংেতনর সতঙ্গ সং ুি আতরকম্পট সম্ভািয ভ্রাম্পন্ত আতে। আপনার স্করাগ্রাতমর স্ককাড এটা িাইত

পাতর স্ক

িযিহারকারী একম্পট তিধ্ ইম্পন্টজার টাইপ করুক, কারন এই েযােুম্পট পরি মীত েরকার হতি। এতক্ষতত্র আপম্পন একম্পট
তিধ্ িযিহারকারীর ইনপুট স্কপত ইনপুট স্কেটতমন্ট পুনরায় কতর স্কে্ত পাতরন:
i f ( s uc ces s ! = 1)
{
whi l e ( suc cess ! = 1)
{
pr i nt f ( " That was not a number . Pl eas e t r y agai n: \ n" ) ;
succ ess = sc anf ( " %i " , &x ) ;
}
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}
দুেমা যিে এই স্ককাডম্পট একম্পট অ্সীম েুতপর ম্পেতক ম্পনতেমে কতর। আপম্পন সম্ভি

ম্পনতজতক ম্পজজ্ঞাসা করত পাতরন,

স্ককন? অ্পাতরম্পটং ম্পসতেতমর মাধ্যতম কীতিাডম স্কেতক ইনপুট ম্পনতয় আপনার স্করাগ্রাতম ম্পকেু পািাতনা হতে াতক একম্পট
ইনপুট িাফার িতে। একম্পট সফে ম্পরড অ্পাতরেন ্বয়য়ংম্পক্রয়োতি এই িাফার েূন্য কতর। তি, আমাতের উোহরতণর
ম

ম্পে scanf ( ) ফাংেন িযেম হয়,

াহতে িাফার েূন্য হয় না এিং পরি মী scanf ( ) অ্পাতরেতনর সময়

পুতরাতনা মান পুনরায় ম্পরড কতর। আপম্পন হয়ত া এ সমস্যা স্কেত্ োকতিন?
আমাতের িযিহারকারীর স্কেতক পরি মী ইনপুট পড়ার আত ই,
জন্য ম্পেও স্ককান সম্পিক উপায় স্কনই,

ইনপুট িাফার ্াম্পে করত

ারপরও আমরা Get Char ( )

হতি। এই কাজ করার

ফাংেন িযিহার কতর ম্পনতজতের িানাতনা

একম্পট স্ককাড স্কে্াতিা া িাফার পড়ত ও ্াম্পে করত পারতি। এম্পট একম্পট whi l e- l oop েুতপর মতধ্য ম্পেতয় িতে
ক্ষণ না প মন্ত িাফার এ স্ককান কযাতরক্টার অ্িম্পেষ্ট োতক (এই েুতপর কন্সট্রাকেন েক্ষয করুন,

স্ক ্াতন সি

অ্পাতরেন পরীক্ষামূেক অ্িস্থায় এম্পিম্পকউট করা হয়):
char ch; / * hel per var i abl e s t or es di sc ar ded c har s* /
whi l e ( suc cess ! = 1)
{
pr i nt f ( " That i sn’ t a number . Pl eas e t r y agai n: \ n" ) ;
/ * now we empt y t he i nput buf f er * /
whi l e ( ( c h = get c har ( ) ) ! = ’ \ n’ && c h ! = EOF) ;
succ ess = sc anf ( " %i " , &x ) ;
}
st r i ng ইনপুট স্কেয়ার স্কক্ষতত্রও sc anf ( ) ফাংেন িযিহৃ হত পাতর:
char name[ 80] ;
pr i nt f ( " What i s your name?" ) ;
sc anf ( " %s " , name) ;
pr i nt f ( " %s" , name) ;
পুনরায়, আমাতের ম্পরং স্কেম্পরতয়িে স্ক ন সিূণম িযিহারকারীর ইনপুট ধ্ারণ করার জন্য প মাপ্ত হয় া ম্পনম্পি
হতি। ্ন আমরা একম্পট ইম্পন্টজার অ্েিা একম্পট ম্পরং পম্পড় ,

্ন sc anf ( )

করত

ফাংেতনর আর্গমতমন্ট এর পােমকয

েক্ষয কম্পর। ফাংেতনর ইনপুট েযােু সংরক্ষতণর জন্য একম্পট পতয়ন্টার রতয়াজন। আমরা ম্পে একম্পট ইম্পন্টজার পম্পড় ,
াহতে েযাম্পরতয়িতের নাতমর সাতে আমাতের এতেস অ্পাতরটর & িযিহার করত হতি। একম্পট ম্পরং এর স্কক্ষতত্র আমরা
স্ককিে েযাম্পরতয়িতের নাম রোন করতিা।
এোড়াও, s canf ( ) ফাংেন শুধ্ুমাত্র ইনপুত টর রেম েব্দ স্কনয়, এিং িাম্পকর্গতো পরি মী ইনপুট স্কেটতমন্ট এর
জন্য স্করত্ স্কেয়। াই, আপম্পন ম্পে আপনার পুতরা নাম এই স্করাগ্রাতম িাোন,
আপনার রেম নাম স্কে্াতি।
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হতে এটা শুধ্ুমাত্র আউটপুট ম্পহতসতি

৮.১৩ স্কলাসাম্পর
ইনতডি: একম্পট েযাম্পরতয়িে িা েযােু া একম্পট ক্রমানুসাতর সাজাতনা স্কসট স্কেতক ম্পকেু সেস্য ম্পনিমািন কতর। স্ক মন
একম্পট ম্পরং স্কেতক একম্পট কযাতরক্টার স্কনয়া।
ট্রাোসম: একম্পট স্কসতটর সি উপাোন মাতধ্য ম্পেতয় িারিার একই অ্পাতরেন সিােন করা।
কাউন্টার: একম্পট েযাম্পরতয়িে া ম্পকেু ননা কতর, সাধ্ারণ েূন্য স্কেতক শুরু হয় এিং ারপর মান িৃম্পদ্ধ করত
োতক।
কনতকতটনাট: দুইম্পট অ্পাতরন্ডতক সরাসম্পর স্ক া করা।
পতয়ন্টার: কম্পিউটার স্কমমম্পরর মধ্যকার একম্পট অ্িতজক্ট এর স্করফাতরন্স।
এতেস: স্কমমম্পরত অ্িতজক্ট এর সম্পিক সংগ্রহস্থতের অ্িস্থান।

৮.১৪ অ্নুেীেন
অ্নুেীেন ৮.১
ম্পে একম্পট েতব্দর অ্ক্ষর র্গতোতক ক্রমানুসাতর সাজাতনা হয়

াতক “abecedar i an”

াহতে

িো হয়।

উোহরণ্বয়রূপ, ম্পনতির সির্গতোই ইংতরম্পজ ৬ অ্ক্ষতরর abec edar i an েব্দ।
abdes t ,

ack now,

ac or s y,

adempt ,

adi ps y ,

agnos y ,

bef i s t ,

behi nt ,

beknow,

bi j oux ,

bi ops y,

c est uy ,

c hi nt z ,

def l ux,

dehor s ,

dehor t ,

dei nos, di l uvy , di mps y
ক. শুধ্ুমাত্র স্কোট হাত র অ্ক্ষর িযিহার কতর ত ম্পর একম্পট ম্পনম্পেমষ্ট েব্দ (ম্পরং) abecedar i an ম্পকনা স্কিক করার
জন্য একম্পট অ্যাে ম্পরেম িণমনা করুন। আপনার এে ম্পরেমম্পট ইটাতরম্পটে িা ম্পরকাম্পসমে হত

পাতর।

্. I s Abecedar i an( ) নামক একম্পট ফাংেতন আপনার অ্যাে ম্পরেমম্পট িােিায়ন করুন।
অ্নুেীেন ৮.২
Let t er Hi s t ( ) নামক একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন স্ক ্াতন পযারাম্পমটার ম্পহতসতি একম্পট ম্পরং স্কনয় এিং স্ক ম্পট ম্পরং এর
অ্ক্ষরর্গম্পেতক একম্পট ম্পহতোগ্রাম ম্পহতসতি ম্পরটানম কতর। ম্পহতোগ্রাতমর শুণয ম উপাোন-এ ম্পরং এর a ক র্গতো আতে
স্কস সং্যা (স্কোট হাত র এিং িড় হাত র) োকত

হতি;
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ম উপাোন z এর সং্যা ধ্ারণ করতি। আপনার

সমাধ্ান ম্পরং ম্পেতয় শুধ্ুমাত্র একিার ট্রাোসম করত পারতি।
অ্নুেীেন ৮.৩
একম্পট েতব্দ রেম্পেম

রম্প ম্পট অ্ক্ষর

ম্পে ম্পিক দুিার কতর রেম্পেম

হয়

তি

াতক "doubl oon"

িতে।

উোহরণ্বয়রূপ, আমার জানামত ম্পনতির সির্গতোই doubl oons ।
Abba,

Anna,

bi l abi al ,

appal l ,

boob,

appear er ,

Cauc as us ,

appeases ,

c oc o,

hor s eshoer , i nt es t i nes , I si s , mama,

Dada,
Mi mi ,

ar r ai gni ng,
deed,
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Emmet t ,

mur mur , noon,

peep, r eappear , r edder , sees, Shanghai i ngs , Tot o

ber i ber i ,
Hannah,

Ot t o,

papa,

I s Doubl oon( ) নামক একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন স্ক ্াতন ম্পনম্পেমষ্ট েব্দর্গম্পে ম্পে doubl oon হয় তি TRUE
রোন করতি এিং অ্ন্যোয় FALSE রোন করতি।

অ্নুেীেন ৮.৪
একম্পট ম্পরং এ রম্প ম্পট অ্ক্ষর গ্রহণ কতর এিং এত

13 স্ক া

কতর কযাতপ্টন ক্রাি ম্পডতকাডার ম্পরং কাজ কতর।

উোহরণ্বয়রূপ, ‘ a’ হতয় ায় ‘n’ এিং ‘b’ হতয় ায় ‘o’ । অ্ক্ষর র্গতো আিার ঘুত র আতস াই ‘z’ , ‘ m’
হতয়

ায়।

ক. এমন একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া একম্পট ম্পরং স্কনয় এিং এর এনতকাড োেমন ধ্ারণকারী একম্পট ন ুন ম্পরং ম্পরটানম
কতর। ধ্ারনা কতর ম্পনত হতি স্ক ম্পরং এ স্কোট হাত র এিং িড় হাত র অ্ক্ষর ও স্কস্পস রতয়তে, এোড়া অ্ন্য স্ককান
ম্প ম্পিি স্কনই। স্কোট হাত র অ্ক্ষর স্কোট হাত রই োকতি; িড় হাত র অ্ক্ষর িড় হাত র। ফাোঁকাস্থান আপনার এনতকাড
করত হতি না।
্. কযাতপ্টন ক্রাি পদ্ধম্প তক আপনার ম

করুন াত অ্ক্ষতরর সাতে 13 স্ক া না কতর, স্ক স্ককান পম্পরমাণ সং্যা

স্ক া করা ায়। এ্ন আপনার 13 স্ক া কতর ম্পকেু এনতকাড করত িা -13 স্ক া কতর াতের ম্পডতকাড করত সক্ষম
হওয়া উম্পি । স্কিষ্টা করুন।
অ্নুেীেন ৮.৫
িযািে স্ক্োয় রম্প ম্পট স্ক্তোয়াতড়র াতের ম্পনজ্বয় িণম ম্পেতয় ত ম্পর টাইেতসর একম্পট স্কসট োতক, এিং এই স্ক্োর
েক্ষয হে এসি অ্ক্ষর ম্পেতয় েব্দ িানাতনা। স্কস্কাম্পরং ম্পসতেমম্পট জম্পটে, ম্পকন্তু একটা স্কমাটামুম্পট সহজ োতি িো ায় স্ক
স্কোট েতব্দর স্কিতয় িড় েতব্দ স্কিম্পে পতয়ন্ট পাওয়া ায়।
ধ্রুন "qi j i bo" ম

একম্পট টাইেতসর স্কসট আপনাতক ম্পরং ম্পহতসতি স্কেওয়া হে এিং "j i b" নামক আতরকম্পট

ম্পরংও স্কেয়া হে পরীক্ষার জন্য। Test Wor d( ) নামক একম্পট ফাংেন ম্পে্ুন া এই দুম্পট ম্পরং স্কক স্কনয়। এম্পট t r ue
ম্পরটানম করতি ম্পে এই টাইেতসর স্কসট সম্পিক েব্দ রিনা কতর। আপনার একই অ্ক্ষর ম্পেতয় একাম্পধ্ক টাইে োকত
পাতর, ম্পকন্তু আপম্পন রম্প ম্পট টাইে শুধ্ুমাত্র একিারই িযিহার করত পারতিন।
অ্নুেীেন ৮.৬
িােি িযািতে, ম্পকেু ফাোঁকা টাইেস আতে া ওয়াইল্ড কাডম ম্পহসাতি িযিহার করা স্ক ত পাতর, মাতন একম্পট ফাোঁক া
টাইে স্ক স্ককান অ্ক্ষর ম্পহতসতি িযিহার করা াতি।
Test Wor d( )

নাতম একটা এেত াম্পরেম এর কো োিুন া ওয়াইল্ড কাডম ম্পনতয় কাজ করতি। ম্পকোতি ওয়াইল্ড

কাডম ম্পরতরতজন্ট করতিন স্কসটার িােিায়ন ম্পনতয় এ্নই োিত হতি না। শুধ্ু ইংতরম্পজ , সুতডাতকাড, িা C িযিহার
কতর এর অ্যাে ম্পরেম িণমনা করুন।
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অ্ধ্যায় ৯
রাকিার
৯.১ কিাউন্ড েযােু
রায় সি ধ্রতনর ডাটা টাইপ াতের সাতে আমরা কাজ কতরম্পে , একম্পট একক মান ম্পনতেমে কতর - একম্পট ইম্পন্টজার,
একম্পট স্কলাম্পটং পতয়ন্ট নম্বর, একম্পট কযাতরক্টার েযােু। ম্পরং একটু ম্পেন্ন ধ্রতনর কারন

ারা কযাতরক্টাতরর স্কোট অ্ংে

ম্পেতয় ত ম্পর। সু রাং, ম্পরং একম্পট c ompound টাইতপর উোহরণ।
আমরা ম্পক করম্পে

ার উপর ম্পেম্পি কতর,

আমরা একম্পট compound টাইপতক একম্পট একক(িা অ্িতজক্ট) ম্পজম্পনষ

ম্পহতসতি োিত পাম্পর, অ্েিা আমরা ার অ্ংে (িা সেস্য স্কেম্পরতয়িে) অ্যাতিস করত িাইত পাম্পর। এই অ্ম্পনম্পেমষ্ট া
রতয়াজনীয়।
আপনার ম্পনজ্বয় কিাউন্ড েযােু ত ম্পর করত সক্ষম হওয়া ও রতয়াজনীয়। ‘C’ এটা ত ম্পরর জন্য একম্পট পদ্ধম্প রোন
কতর। াতক িো হয়: st r uct ur es ।

৯.২ পতয়ন্ট অ্িতজক্ট
একম্পট কিাউন্ড রাকিাতরর একম্পট সহজ উোহরণ ম্পহসাতি একম্পট াম্পণম্প ক ম্পেকতক ম্পিতিিনা করুন। এক প মাতয়,
একম্পট ম্পিন্দু দুইম্পট নম্বতরর (স্থানাঙ্ক) হয় া আমরা একম্পট একক অ্িতজক্ট ম্পহতসতি সম্পম্মম্পে োতি মতন কম্পর। াম্পণম্প ক
স্কনাতটেতন, পতয়তন্টর স্থানাঙ্ক একম্পট কমা ম্পেতয় পৃেক কতর, িন্ধনীর মতধ্য স্কে্া হয়। উোহরণ্বয়রূপ, ( 0, 0)
স্ককন্দ্র ম্পনতেমে কতর, এিং (X, Y) স্কে্ায় স্ক , স্ককন্দ্র স্কেতক x ইউম্পনট এর ম্পিন্দু ডান ম্পেতক এিং Y ইউম্পনট এর
ম্পিন্দু উপর ম্পেতক।
‘ C’ স্ক একম্পট ম্পিন্দু ম্পনতেমে করত একম্পট সাধ্ারন উপায় হতে দুম্পট doubl e। াহতে রশ্ন হে, এই দুই েযােুতক
ম্পক একম্পট কিাউন্ড অ্িতজক্ট িা রাকিার এ ্রুপপ করা াতি।
উির একম্পট s t r uc t সংজ্ঞা:
typedef struct
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{
double x;
double y;
} Point_t;

st r uc t স্কডম্পফতনেনম্পট স্ক তকাতনা ফাংেন স্কডম্পফতনেতনর িাইতর রেম্পেম হত পাতর, সাধ্ারণ স্করাগ্রাতমর শুরুত
(ইনক্লুড স্কেটতমন্ট এর পতর)।
এই স্কডম্পফতনেনম্পট ইম্পঙ্গ

স্কেয় স্ক এই রাকিাতর x এিং y নাতম দুম্পট এম্পেতমন্ট আতে। এই এম্পেতমন্ট র্গতোতক

একম্পট রাকিাতরর স্কমম্বার িা ম্পফল্ড িতে।
রাকিার স্কডম্পফতনেন এর স্কেতষ স্কসম্পমতকােন স্কেয়া একম্পট সাধ্ারণ ত্রুম্পট। ম্পি ীয়-িন্ধনীর পতর স্কসম্পমতকােন স্কেয়া অ্্ু
মতন হত পাতর, ম্পকন্তু আপম্পন এম্পট িযিহার করত করত অ্েযে হতয় পড়তিন।
একিার আপম্পন ন ুন রাকিার ম্পডফাইন করতেই, আপম্পন স্কস ধ্রতনর স্কেম্পরতয়িে ত ম্পর করত পারতিন:
Point_t blank;
blank.x = 3.0;
blank.y = 4.0;
রেম োইন একম্পট রিম্পে

েযাম্পরতয়িে ম্পডক্লাতরেন: bl ank এর Poi nt _t

টাইপ আতে। পরি মী দুই োইন

রাকিাতরর ম্পফল্ড ইম্পনম্পেয়াোইজ কতর। এ্াতন িযিহৃ "ডট স্কনাতটেন" ম্পটতক ম্পফল্ড ম্পসতেকেন অ্পাতরটর িতে এিং
এম্পট রাকিার ম্পফল্ড এ এতিস করত সহায় া কতর। এই এসাইনতমন্ট এর ফোফে ম্পনতির স্কেট ডায়াগ্রাতম স্কে্াতনা
হতো:

্বয়াোম্পিকোতি, েযাম্পরতয়িে এর নাম bl ank িতির িাইতর স্কে্ায় এিং ার েযােু িাতির ম্পে তর স্কে্ায়।
এতক্ষতত্র, দুই নাতমর সেস্য েযাম্পরতয়িতের সাতে ওই েযােুম্পটও একম্পট কিাউন্ড অ্িতজক্ট।

৯.৩ স্কমম্বার েযাম্পরতয়িে এতিস করা
আমরা স্ক ই ম্পসনটযাি িযিহার কতর ম্পেত্ম্পে স্কসই একই ম্পসনটযাি িযািহার কতর আপম্পন স্কমম্বার েযাম্পরতয়িে এর
েযােু পড়ত পাতরন:
double x = blank.x;
bl ank . x এিতরেন এর মাতন হতো "bl ank নামক অ্িতজক্ট এ ান এিং x এর েযােু ম্পনন।" এতক্ষতত্র x
নাতম একম্পট স্কোকাে েযাম্পরতয়িে এ ওই েযােুম্প ট এসাইন কতরম্পে। স্কে্তিন স্ক , x নামক স্কোকাে েযাম্পরতয়িে
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এিং x নামক স্কমম্বার েযাম্পরতয়িে এর মতধ্য স্ককান দ্বন্দ্ব স্কনই। ডট স্কনাতটেতনর অ্েম হে আপম্পন স্পষ্টোতি স্ককান
েযাম্পরতয়িেতক উতেশ্য করতেন।
আপম্পন স্ক স্ককাতনা C এিতরেতনর অ্ংে ম্পহতসতি ডট স্কনাতটেন িযিহার করত পাতরন,

াই ম্পনম্নম্পেম্প্

ম্পজম্পনষর্গতো তিধ্।
printf ("%0.1f, %0.1f\n", blank.x, blank.y);
double distance = blank.x * blank.x + blank.y * blank.y;
রেম োইতন 3, 4 আউটপুট স্কেয়; ম্পি ীয় োইতন ম্পহসাি কতর েযােু 25 পাওয়া ায়।

৯.৪ অ্পাতরেন অ্ন রাকিার
অ্ন্যান্য স্কক্ষতত্র আমরা স্ক সকে অ্পাতরটর, স্ক মন াম্পনম্প ক অ্পাতরটর ( +, %, ই যাম্পে) িা ুেনামূ েক অ্পাতরটর
(==, >, ই যাম্পে) িযািহার কতরম্পে,

া রাকিার এর স্কক্ষতত্র কাজ কতর না। অ্ন্য ম্পেতক, এসাইনতমন্ট অ্পাতরটর

রাকিার এর জন্য কাজ কতর। এটা দুোতি িযিহার করা াতি: রাকিার এর সেস্য স্কেম্পরতয়িে আরম্ভ করার জন্য
অ্েিা একম্পট রাকিার স্কেতক অ্ন্য আতরকম্পটত সেস্য স্কেম্পরতয়িে কম্পপ করার জন্য। ম্পনতির ম কতর শুরু করা ায়:
Point_t blank = { 3.0, 4.0 };
ম্পি ীয় িন্ধনীর মধ্যকার েযােুর্গতো, সেস্য স্কেম্পরতয়িতে এক এক কতর ক্রমানুসাতর এসাইন করা হয়। াই এতক্ষতত্র,
x রেম েযােু পায় এিং y ম্পি ীয়ম্পট পায়।
দুেমা যিে , এই ম্পসনতটি শুধ্ু রারতম্ভ িযািহার করা ায়, এসাইনতমন্ট স্কেটতমন্ট এ না। সু রাং ম্পনম্নম্পেম্প্ ম্পট
সম্পিক নয়:
Point_t blank;
blank = { 3.0, 4.0 }; /* WRONG !! */
আপম্পন োিত পাতরন এই পুতরাপুম্পর ুম্পিসঙ্গ স্কেটতমন্টম্পট সম্পিক নয় স্ককন; আম্পম ম্পনম্পি না, ম্পকন্তু আমার মতন
হয় কিাইোর জাতন না ডান ম্পেকম্পট ম্পক ধ্রতনর হতি। একম্পট t ypec ast স্ক া কতর আপনার এসাইনতমন্ট এর
পদ্ধম্প ম্পট
উতে্ করা আিশ্যক:
Point_t blank;
blank = (Point_t){ 3.0, 4.0 };
া কাজ কতর
একম্পট রাকিাতর এতরকম্পট এসাইন করা ম্পিম্পধ্সম্ম । উোহরণ্বয়রূপ:
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Point_t p1 = { 3.0, 4.0 };
Point_t p2 = p1;
printf ("%f, %f\n", p2.x, p2.y);
এই স্করাগ্রাতমর আউটপুট 3, 4 ।

৯.৫ পযারাম্পমটার ম্পহতসতি রাকিার
আপম্পন ্বয়াোম্পিক োতি পযারাম্পমটার ম্পহতসতি রাকিার পাস করত পাতরন। উোহরণ্বয়রূপ,
void PrintPoint (Point_t point)
{
printf ("(%0.1f, %0.1f)\n", point.x, point.y);
}
Pr i nt Poi nt ( ) একম্পট পতয়ন্টতক আর্গমতমন্ট ম্পহসাতি স্কনয় এিং েযান্ডাডম ফরমযাটম্পটত আউটপুট স্কেয়। আপম্পন
ম্পে Pr i nt Poi nt ( bl ank ) স্কক কে কতরন, এটা (3. 0, 4. 0) আউটপুট স্কে্াতি।
ম্পি ীয় একম্পট উোহরণ ম্পহসাতি,
ম্পে্ত পাম্পর ,

আমরা অ্নুতেে ৫.২ স্কেতক Comput eDi st anc e( ) ফাংেনতক পুনরায়

াত এম্পট পযারাম্পমটার ম্পহতসতি িারম্পট doubl es এর পম্পরিত ম দুম্পট Poi nt s স্কনয়।

doubl e Comput eDi s t anc e ( Poi nt _t p1, Poi nt _t p2)
{
double dx = p2.x - p1.x;
double dy = p2.y - p1.y;
return sqrt (dx*dx + dy*dy);
}

৯.৬ কে িাই েযােু
আপম্পন ্ন একম্পট আর্গমতমন্ট ম্পহসাতি একম্পট রাকিার পাস করতিন, মতন রা্তিন আর্গমতমন্ট এিং পযারাম্পমটার একই
েযাম্পরতয়িে না। এর পম্পরিত ম,

দুম্পট স্কেম্পরতয়িে (একম্পট cal l er

রােম্পমকোতি একই েযােু আতে। উোহরণ্বয়রূপ,

ও আতরকম্পট cal l ee)

আমরা ্ন Pr i nt Poi nt ( )

ডায়াগ্রামম্পট ম্পনতির ম স্কে্ায়:
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কে কম্পর ,

াতের অ্ন্ত
্ন েযাক

Pr i nt Poi nt ( )

ম্পে poi nt

এর একম্পট সেস্য স্কেম্পরতয়িে পম্পরি মন কতর,

াহতে bl ank এর উপর

স্ককাতনা রোি পড়তি না। অ্িশ্যই Pr i nt Poi nt ( ) এর এম্পটর পযারাম্পমটার পম্পরি মন করার স্ককাতনা কারণ স্কনই,
াই এই দুম্পট ফাংেতনর মধ্যকার আইতসাতেেনম্পট ো ে।
পযারাম্পমটার পাম্পসং এর এই ধ্রতনর পদ্ধম্প

স্কক “পাস িাই েযােু ” িতে। কারন এম্পট রাকিার (িা অ্ন্য টাইপ) এর

এমন একম্পট েযােু া ফাংেন এ পাস করা হয়।

৯.৭ কে িাই স্করফাতরন্স
‘ C’

স্ক

পযারাম্পমটার-পাম্পসং এর রম্পক্রয়ার মতধ্য আর স্ক র্গতো আতে

াতের মতধ্য একম্পট "পাস িাই স্করফাতরন্স।"

ইম্প মতধ্য আমরা স্কজতনম্পে স্ক ‘ম্পস’ স্করফাতরন্স ম্পহসাতি পতয়ন্টার িযিহার। এই রম্পক্রয়ার মাধ্যতম একম্পট রম্পস ম্পডউর এ
একম্পট রাকিার পািাতনা ায় এিং সরাসম্পর পম্পরি মন ও করা ায়।
উোহরণ্বয়রূপ, আপম্পন দুইম্পট স্থানাঙ্ক স্কসায়াম্পপং কতর 45-ম্পডগ্রী োইন এর কাোকাম্পে একম্পট ম্পিন্দু রম্প ফম্পে করত
পাতরন। একম্পট Ref l ect Poi nt ( ) ফাংেন ম্পে্ত সিতিতয় রিম্পে (ম্পকন্তু েুে) পদ্ধম্প হে:
void ReflectPoint (Point_t point) /* Does not work! */
{
double temp = point.x;
point.x = point.y;
point.y = temp;
}
এম্পট কাজ করতি না, কারন Ref l ec t Poi nt ( ) এ আমরা স্ক পম্পরি মন কতরম্পেোম া কোর এর উপর স্ককান
রোি স্কফেতি না। এর পম্পরিত ম, আমাতের ম্পনম্পেমষ্ট করত হতি স্ক আমরা স্করফাতরন্স িারা পযারাম্পমটার পাস করত
িাই। এ্ন আমাতের ফাংেতন একম্পট রাক পতয়ন্টার আরর্গতমন্ট Poi nt _t
void ReflectPoint (Point_t *ptr)
{
double temp = ptr->x;
ptr->x = ptr->y;
ptr->y = temp;
}
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* pt r আতে।

আমরা ্ন একম্পট পতয়ন্টাতরর মাধ্যতম রাক সেস্য স্কেম্পরতয়িে িযিহার কম্পর ্ন আর আমরা "ম্পফল্ড-ম্পসতেকেনঅ্পাতরটর"(.) িযিহার করত পাম্পর না। এর পম্পরিত ম আমাতের "পতয়ম্পন্টং-টু"(->) অ্পাতরটর িযিহার করত হতি।
্ন আমরা ফাংেন কে কম্পর ্ন রাকিার েযাম্পরতয়িতে “এতেস-অ্ফ” অ্পাতরটর (&) স্ক া কতর আমরা রাক
পযারাম্পমটার এর একম্পট স্করফাতরন্স পাস কম্পর।
PrintPoint (blank);
ReflectPoint (&blank);
PrintPoint (blank);
া আো করা হতয়ম্পেে স্ক মনই আউটপুট আতস:
(3.0, 4.0)
(4.0, 3.0)

এই স্করাগ্রামম্পটর জন্য একম্পট েযাক ম্পিত্র আোঁকা ায় স্ক োতি:

পযারাম্পমটারpt r হে bl ank নাতম একম্পট রাকিার এর একম্পট স্করফাতরন্স। স্করফাতরতন্সর একম্পট সাধ্ারণ উপস্থাপনা
করা হয় একম্পট ডট এিং একম্পট

ীর ম্পিি ম্পেতয়,

া একম্পট স্করফাতরন্স স্ককান ম্পেতক স্করফার করতে

া ম্পেতয়।

এই ম্পিতত্র স্ক র্গরুত্বপূণম ম্পিষয়ম্পট স্কিাঝান হতয়তে া হে Ref l ec t Poi nt ( ) , pt r এর মাধ্যতম স্ক স্ককান পম্পরি মন
করতে া bl ank স্কক রোম্পি কতর।
িাই স্করফাতরন্স রাকিার পাম্পসং,

পাম্পসং িাই েযােু এর স্কিতয় স্কিম্পে কমমেম্পিসিন্ন,

কারন c al l ee রাকিার

পম্পরি মন করত পাতরন। এটা দ্রু ও, কারন ম্পসতেতমর সিুনম রাকিারম্পট কম্পপ করার রতয়াজন হয় না। পক্ষান্ততর,
এম্পট কম ম্পনরাপে, কারণ স্ককাোয় ম্পক পম্পরি মন হতে া ম্পিম্পি করা কষ্ট সাধ্য। াইতহাক, C স্করাগ্রাতম, রায়
সি সময়ই সি রাকিার স্করফাতরন্স িারা পাস হয়। এই িইতয় আম্পম স্কসই রীম্প নীম্প অ্নুসরণ করি।

৯.৮ আয় তক্ষত্র
মতন কম্পর স্ক আমরা একম্পট রাকিার ত ম্পর করত িাই স্ক ম্পট আয় তক্ষত্রতক অ্ম্পেম্পহ কতর। এ্ন রশ্ন হতে একম্পট
আয় তক্ষত্রতক ম্পনতেমে করত আমার ম্পক ম্পক েয রোন করত হতি? সহজ কতর িো স্ক ত পাতর স্ক আয় তক্ষত্রম্পট
ম্পিন্যাে োকতি েম্বাোতি এিং অ্নুেূম্পমকোতি, ম্পকন্তু স্ককাণাতকাম্পণ োতি নয়।
ম্পকেু সম্ভািনা: আমরা আয় তক্ষত্রম্পটর স্ককন্দ্র এিং এটার আকার (তেঘময, রস্থ) ম্পনতেমে করত পাম্পর (দুই স্কক্ষত্র) অ্েিা আমরা
একম্পট ম্পেক এিং আকার ম্পনতেমে করত পাম্পর অ্েিা দুম্পট ম্পিপরী ম্পেক ম্পনতেমে করত পাম্পর।
ম্পিেযমান স্করাগ্রামম্পটর মতধ্য আয় তক্ষত্রম্পটর উপতরর িাম স্ককাতণর আকার ম্পনতেমে করত
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হতি।

C োঙ্গুতয়তজ এই

স্করাগ্রামম্পট করত আমাতের একম্পট St r uc t ur e
োকতি।

ম্পনধ্মারণ করত হতি ার মতধ্য Poi nt _t

এিং doubl e

t y pedef s t r uct
{
Poi nt _t c or ner ;
doubl e wi dt h, hei ght ;
} Rec t angl e_t ;
েক্ষ করতে স্কে্তিন স্ক একম্পট রাকিার আর একম্পটতক ধ্ারণ করত পাতর। এটা ্ুিই সাধ্ারণ আর এই উোহরণম্পট
স্কেতক স্কিাঝা াতে স্ক Rect angl e_t ত ম্পরর আত আমাতের Poi nt _t ত ম্পর করত হতি।
Poi nt _t cor ner = { 0. 0, 0. 0 } ;
Rec t angl e_t box = { c or ner , 100. 0, 200. 0 } ;
এই স্ককাডম্পট একম্পট ন ুন Rect angl e_t

রাকিার ত ম্পর কতরতে এিং স্কমম্বার েযাম্পরতয়িে শুরু কতরতে । ম্পিত্রম্পট

এই এসাইনতমন্ট এর কা মািম্পে স্কে্ায়:

আমরা ্বয়াোম্পিক োতি রস্থ এিং উচ্চ া স্কক অ্যাতিস করত পাম্পর:
box. wi dt h += 50. 0;
pr i nt f ( " %f \ n" , box. wi dt h) ;
cor ner এর সেস্য স্কেম্পরতয়িে অ্যাতিস করার জন্য, আমরা একম্পট অ্স্থায়ী স্কেম্পরতয়িে িযিহার করত পাম্পর:
Point_t temp = box.corner;
double x = temp.x;
অ্ন্যোয়, আমরা এই দুম্পট স্কেটতমন্ট ম্পে্ত পাম্পর:
double x = box.corner.x;
এই স্কেটতমন্টম্পট পড়তে আতরা োে স্কিাঝা াতি: "box এর cor ner স্কেতক x এিট্রাক্ট করুন, এিং এম্পটতক
স্কোকাে েযাম্পরতয়িে x এ এসাইন করুন" আমরা ্ন কতিাম্পজসন করম্পে োম, আম্পম স্কেম্প্তয়ম্পেোম স্ক আপম্পন
একই সমতয়
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point এিং Rectangle ত ম্পর করত পারতিন:
Rectangle_t box = { { 0.0, 0.0 }, 100.0, 200.0 };
সিতিতয় স্কে তরর ম্পি ীয় িন্ধনী হে স্ককাণার ম্পিন্দুর স্থানাঙ্ক; একই সাতে ারা ন ুন Rect angl e ত ম্পরর জন্য
এর রেম ম্প নম্পট মান ত ম্পর কতর। এই স্কেটতমন্টম্পট স্কনতেড রাকিার এর একম্পট উোহরণ।

৯.৯ ম্পরটানম টাইপ ম্পহতসতি রাকিার
রাকিার ম্পরটানম কতর আপম্পন এমন ফাংেন ম্পে্ত পাতরন। উোহরণ্বয়রূপ, Fi ndCent er ( ) এর একম্পট
Rect angl e_t পযারাম্পমটার আতে এিং Poi nt _t ম্পরটানম কতর া আয়া তক্ষত্রম্পটর স্ককতন্দ্রর স্থানাঙ্ক ধ্ারণ কতর:
Point_t FindCenter (Rectangle_t box)
{
double x = box.corner.x + box.width/2;
double y = box.corner.y + box.height/2;
Point_t result = {x, y};
return result;
}
এই ফাংেনম্পট কে করার জন্য, আমাতের আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি একম্পট Rec t angl e_t পাস করাত হতি (মতন
রা্ত হতি স্ক এটা পাস িাই েযােু হতি), এিং একম্পট Poi nt _t েযাম্পরতয়িে এ ম্পরটানম েযােুম্পট ম্পনধ্মারন কতর
ম্পেত হতি:
Rectangle_t box = { {0.0, 0.0}, 100, 200 };
Point_t center = FindCenter (box);
PrintPoint (center);
এই স্করাগ্রাতমর আউটপুট হে (50, 100) ।
আমরা স্করফাতরন্স ম্পহসাতি রাকিারম্পটতক ফাংেন এ পাস করাত পার াম। এতক্ষতত্র আমাতের ফাংেনম্পট এরূপ
স্কে্াতি:
Point_t FindCenter (Rectangle_t *box)
{
double x = box->corner.x + box->width/2;
double y = box->corner.y + box->height/2;
Point_t result = {x, y};
return result;
}
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েক্ষয করুন স্ক , আমরা ম্পকোতি রাকিার এর সেস্যতের এতিস পম্পরি মন কতরম্পে , স্ক কারতন box এ্ন স্কেতক
একম্পট পতয়ন্টার। এেড়া আমাতের Fi ndCent er ( ) এর জন্য ফাংেন কে পম্পরি মন করত হতি:
Poi nt _t c ent er = Fi ndCent er ( &box) ;

৯.১০ স্করফাতরন্স িারা অ্ন্যান্য টাইপ পাস করা
রাকিারই শুধ্ু পাস িাই স্করফাতরন্স করা ায় না। এোড়া আমাতের স্কে্া সমে অ্ন্যান্য ধ্রনর্গম্পেও স্কররন করা ায়।
উোহরণ্বয়রূপ, দুম্পট ইম্পন্টজার এর অ্েেিেে, আমরা এোতি ম্পকেু ম্পে্ত পাম্পর:
void Swap (int *x, int *y)
{
int temp = *x;
*x = *y;
*y = temp;
}
আমরা ্বয়াোম্পিক ম্পনয়তম এই ফাংেনতক কে করত

পাম্পর:

int i = 7;
int j = 9;
printf (" i=%i, j=%i\n", i, j);
Swap (&i, &j);
printf (" i=%i, j=%i\n", i, j);
এই স্করাগ্রাতমর আউটপুটম্পটত স্কে্ান হতয়তে স্ক েযাম্পরতয়িে এর েযােু পম্পরি মন করা হতয়তে। এই স্করাগ্রামম্পট স্ক স য
া ম্পননময় করত

এর জন্য একম্পট েযাক ডায়াগ্রাম আোঁকুন। ম্পে পযারাম্পমটার x এিং y স্কক স্করর্গোর ইম্পন্টজার

েযাম্পরতয়িে (s োড়া) এ ম্পডতক্লয়ার করা হয় াহতে, Swap( ) কাজ করতি না। এম্পট x এিং y স্কক পম্পরি মন
করতি এিং i এিং j এর উপর স্ককাতনা রোি স্কফেতি না।
মানুষ ্ন িাই স্করফাতরন্স ইম্পন্টজার এর ম

ম্পজম্পনস পাস করা শুরু করত

পাতর,

্ন

ারা রায়ই স্করফাতরন্স

আর্গমতমন্ট নামক একম্পট এিতরেন িযিহার করার স্কিষ্টা কতর। উোহরণ্বয়রূপ:
int i = 7;
int j = 9;
Swap (&i, &j+1); /* WRONG!! */
সম্ভি স্করাগ্রামার স্কিতয়ম্পেতেন স্ক এটা ফাংেতন স্কররন করার আত j এর মান 1 কতর িৃম্পদ্ধ করতিন। স্ক মনটা োিা
হতয়ম্পেতো া হয়ম্পন , কারন j +1 এিতরেনম্পট এ্ন একম্পট পতয়ন্টাতরর েযােু অ্নুিাে কতর এিং j
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এর িাইতরর

একম্পট স্কমতমাম্পর অ্িস্থান ম্পনতেমে কতর। ম্পক ধ্রতনর এিতরেন এ্ন িাই স্করফাতরন্স স্কররণ করা হতি

া ম্পননময় করা

সামান্য স্ককৌেেপুনম। এ্ন একম্পট রিম্পে ম্পনয়ম হে স্করফাতরন্স আর্গম তমতন্টর স্কেম্পরতয়িে হত হতি।

৯.১১ স্কলাসাম্পর
রাকিার: তেযর কাতেকেন া একসাতে েেিদ্ধোতি োতক এিং একম্পট একক অ্িতজক্ট ম্পহতসতি ণয করা করা হয়।
সেস্য েযাম্পরতয়িে: তেযর একম্পট নাতমর অ্ংে া একম্পট রাকিার ত ম্পর কতর।
স্করফাতরন্স: একম্পট েযােু া একম্পট েযাম্পরতয়িে িা রাকিার এর ম্পেতক ইম্পঙ্গ িা ম্পনতেমে কতর। একম্পট স্কেট ডায়াগ্রাম
এ, একম্পট স্করফাতরন্স একম্পট ীর ম্পহসাতি রেম্পেম হতি।
পাস িাই েযােু: পযারাম্পমটার পাম্পসং এর একম্পট পদ্ধম্প স্ক ্াতন েযােুতক একম্পট আর্গমতমন্ট ম্পহতসতি রোন করা হয় এিং
া সংম্পেষ্ট পযারাম্পমটাতরর মতধ্য কম্পপ করা হয়। ম্পকন্তু পযারাম্পমটার এিং আর্গমতমন্ট ম্পনতজতের অ্িস্থাতনই োতক।
পাস িাই স্করফাতরন্স: পযারাম্পমটার পাম্পসং এর একম্পট পদ্ধম্প স্ক ্াতন পযারাম্পমটার হে আর্গমতমন্ট েযাম্পরতয়িে এর একম্পট
স্করফাতরন্স। পযারাম্পমটার এর পম্পরি মনসমূহ আর্গমতমন্টতকও রোম্পি কতর।

৯.১২ অ্নুেীেন
অ্নুেীেন ৯.১
অ্নুতেে ৯.৫ এ Pr i nt Poi nt ( ) ফাংেন সংজ্ঞাম্পয় করা হয়। এই ফাংেতনর আর্গমত মন্টম্পট শুধ্ু একম্পট মান
ম্পহতসতি পাস করা হয় (কে-িাই-েযােু)।
ক. এই ফাংেতনর স্কডম্পফতনেনম্পট পম্পরি মন করুন,

াত এম্পট শুধ্ুমাত্র ম্পরতন্টর জন্য ফাংেতন রাকিাতরর একম্পট

স্করফাতরন্স পাস কতর।
্. ম্পিম্পেন্ন মান ম্পনতয় ন ুন ফাংেনম্পটতক পরীক্ষা করুন এিং ফোফে ম্পেম্পপিদ্ধ করুন।
অ্নুেীেন ৯.২
অ্ম্পধ্কাংে কম্পিউটার স্ক তমর রম্প আমাতের আসম্পি োতক

ক্ষণ প মন্ত াতের কা মািেী সিতকম আমরা অ্ম্পনম্পি ,

অ্ন্যোয় ্ুি েীঘ্রই স্কসর্গতো ম্পিরম্পিকর হতয় ায়। অ্নুতেে ৭.৬ এ আমরা স্কজতনম্পে ম্পকোতি রযান্ডম নম্বর উৎপন্ন করা
ায়।
একম্পট সহজ স্ক ম ম্পে্ুন , স্ক ্াতন কম্পিউটার 1 এিং 20 এর মতধ্য স্ক তকান একটা সং্যা ইতেম ম্পনিমািন করতি।
এরপর কম্পিউটার স্ক সং্যাম্পট ম্পনিমািন কতরতে া আপনাতক অ্নুমান করত িো হতি।
আপনাতক ইম্পঙ্গ

ম্পেত

কম্পিউটার ম্পনম্নম্পেম্প্

োতি আপনার অ্নুমাতনর উির স্কেতি:

কম্পিউটাতরর সং্যাম্পটর স্কিতয় কম হয়, আউটপুট হওয়া উম্পি : আমার সং্যাম্পট িড়!
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ম্পে আপনার অ্নুমান

ম্পে আপনার অ্নুমান কম্পিউটাতরর সং্যাম্পটর স্কিতয় স্কিম্পে হয়, আউটপুট হওয়া উম্পি : আমার সং্যাম্পট স্কোট!
্ন আপম্পন আপনার স্করাগ্রাম শুরু করতিন ্নই রযান্ডম নম্বর স্কজনাতরেন শুরু করত হতি (অ্নুতেে 7.14
স্কে্ুন)। এজন্য আপম্পন t i me( ) ফাংেন িযিহার করত পাতরন। এটা ১৯৭১ সাে স্কেতক স্কসতকতন্ড মাপা রকৃ
সময় ম্পরটানম কতর।
srand(time(NULL)); /*Initialisation of the random number generator*/
আপম্পন ্ন সম্পিক উিরম্পট পাতিন, কম্পিউটাতরর আপনাতক অ্ম্পেনেন জানাতনা উম্পি । নম্বরম্পট অ্নুমান করত
স্করাগ্রামম্পট ক িার স্কিো করতো স্কস সং্যাও রেেমন করা উম্পি ।
স্করাগ্রামম্পটর একম্পট ' Hi gh- Scor e'

রা্া উম্পি ,

া আমাতের স্কিষ্টা ম্পে আত র স্কিষ্টা র্গতোর স্কিতয় কম হয়

াহতে আপতডট হতি। স্ক্তোয়াতড়র নাতমর সাতে Hi gh- Sc or e- ও (সিতিতয় কম স্কিোর সং্যা) st r uc t এ
রা্া উম্পি ।
Hi gh- Sc or e( ) ফাংেতনর উম্পি আপনার নাম ম্পজজ্ঞাসা করা ও সংরক্ষণ করা,

্ন আপনার ি মমান স্কিোর

সং্যা আত র Hi gh- Scor e েযােুর স্কিতয় কম হয়।
স্করাগ্রামম্পট ারপর আপনার কীতিাডম এর ' q' ম্পটতপ আিার স্ক্ো পুনরায় শুরু িা িন্ধ করার সুত া স্কেয়।
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সং ুম্পি ক
স্ককাম্পডং োইে
ক.১ স্ককাম্পডং োইতের উপর সংম্পক্ষপ্ত ম্পনতেমেনা
পূতিমর ম্পকেু অ্ধ্যাতয় আম্পম “রিম্পে রীম্প ” েব্দর্গে ম্পেতয় এমন ম্পকেু ম্পডজাইন
অ্ংে ম্পনতেমে কতরম্পে স্ক র্গতো করার
স্ককান সম্পিক ম্পনয়ম স্কনই। রত যতক ম্পনজ ইো ও রিম্পে ম্পনয়ম অ্নু ায়ী এর্গতো কতর োতক।
এরকম স্কক্ষত্র র্গম্পেত , আপম্পন সহতজই রিম্পে োইম্পেং ম্পনয়ম র্গম্পের সাতে পম্পরম্পি হতয় া িযিহার করত পাতরন।
কারণ, রিম্পে ম্পনয়তমর িযিহার আপনার স্ককাডতক অ্তন্যর স্কিাধ্ ময কতর স্ক াতে। স্কসই সাতে আপনাতক ম্প নম্পট ম্পেন্ন
ম্পনয়মও জানত হতি:
ঐশ্বম্পরক নীম্প : এই েব্দর্গে িারা আম্পম এমন এক ম্পনয়ম িা নীম্প স্কক ম্পনতেমে কম্পর া ুম্পি ও ম্পণ এিং স্করাগ্রাম্পমং
োষা (িা অ্ন্য স্ক স্ককান ম্পসতেম) এর আেযন্তরীন স্কমৌম্পেক রীম্প র জন্য সো স য। স্ক মন, িারম্পটর কম েয ম্পেতয়
ক্নই একম্পট িাতির সীমানা ম্পনধ্মারণ করা ায় না। আিার সং্যার স্ক া ম্পিম্পনময় স্ক া য। এই অ্ংেটুকু মূে
অ্ম্প ম্পরি,
C এর সাতে এর স্ককান সিকম স্কনই।
C এর নীম্প : ম্পস এর িন
ম্পকেু স্কমৌম্পেক ম্পনয়ম আতে, স্ক র্গতো িাইতেই েঙ্গ করা ায় না। কারণ,
া করতে
স্করাগ্রামম্পট না িো িা কিাইে না হওয়ার সম্ভািনা োতক। ম্পকেু ঐম্পেক, স্ক মন, “=” ম্পিিম্পট সম ার পম্পরিত ম
“ম্পনধ্মারণ” ম্পনতেমে কতর। অ্ন্যর্গম্পে, অ্ন্তম্পনমম্পহ জম্পটে কিাইতেোন ও ম্পনিমাহী পদ্ধম্প র সীমািদ্ধ া। স্ক মন,
আপনাতক “পযারাম্পমটার” এর টাইপ ম্পনতেমে করত হতেও “আর্গমতমন্ট” এর জন্য করা োত না।
োইে এিং রিম্পে রীম্প : অ্তনক ম্পনয়ম আতে স্ক র্গম্পে পােতন কিাইোর িাধ্য কতর না। ম্পকন্তু স্কসর্গম্পে স্কসাসম স্ককাড
ত রী, স্কিাধ্ ময া, পম্পরি মন এিং শুদ্ধ া রক্ষা এর জন্য জরুরী। স্ক মন, েযাম্পরতয়িে, ফাংেন ই যাম্পের নাম,
“ইতন্ডতন্টোন”, ব্রাতকতটর অ্িস্থান রেৃম্প ।
এই অ্ংতে আম্পম িই এ িযিহৃ স্ককাম্পডং োইে র্গম্পের সংম্পক্ষপ্ত ম্পিিরণ ম্পেি। স্কস্পস িা টাইম্পপং কমাতনার স্কেতক এ্াতন
“স্কিাধ্ ময া’ স্কক স্কিেী রাধ্ান্য স্কেওয়া হতয়তে এিং এম্পট “NASA C St y l e Gui de” স্কক ম্পকেুটা অ্নুসরণ কতর।
স্ক তহ ,ু C এর িযিহার ও সমৃম্পদ্ধর ম্পিরাট ইম্প হাস আতে াই অ্তনক স্ককাম্পডং োইে ত রী হতয়তে এিং স্কসর্গতো
িযিহৃ ও হয়। এটা ্ুিই র্গরুত্বপূণম স্ক আপম্পন আপনার সকে রতজতক্ট স্ক ন একই ম্পনয়ম অ্নুসরণ কতরন। এটা আপনার
স্ককাড স্কক স্কিাধ্ ময করত সহায় া কতর ম্পে আপম্পন আপনার স্ককাড ম্পকেু স্কোতকর সাতে স্কেয়ার কতরন িা ম্পনতজর
পুরতনা স্ককাড স্কেত্ন।

ক.২ িড় হাত র অ্ক্ষর িযিহার ও নামকরতণর রীম্প
সাধ্ারণ আপনার ম্পনতেমেক র্গম্পের নামকরতণর জন্য আপনার অ্েমতিাধ্ক নাম িযিহার করা উম্পি । স্ক ন, আপনার
েযাম্পরতয়িে এিং ফাংেতনর নামই ার কাজ িা িযিহার িযা্যা কতর।
স্ককান ফাংেতনর নাম FndSSt r ( ) এর পম্পরিত ম Fi ndSubSt r i ng( ) টাইপ করত হয় স্কিেী সময় োত ,
ম্পকন্তু পতরর নামম্পট িযিহার করতে া ম্পনতজর কাজ এর স্ক মন সংম্পক্ষপ্ত িণমনা স্কেয় স্ক মনই “ম্পডিাম্প ং” এর স্কক্ষতত্র
আপনার সময়ও িাোঁিাতি।
ক্নই একাক্ষর ম্পিম্পেষ্ট িেক নাম িযিহার করতিন না!
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ফাংেতনর জন্যও একই কো, আপনার িেক র্গম্পের নাম স্ক ন এমন হয় স্ক
াত ম্পকতসর মান রা্া া স্ক ন নাম
পতড়ই িুঝা ায়। এই ম্পনয়তমর আিার ম্পকেু িযম্প ক্রম আতে। স্ক মন, অ্তনতক েুপ ণনার জন্য I , j , k িেক
এর নাম এিং স্থানাতঙ্কর জন্য x, y ও z িযিহার কতর। এই রীম্প র্গম্পে আপম্পন িাইতে িযিহার করত পাতরন।
ম্পনতজর স্কিষ্টায় ম্পনয়ম ত রী করত াতিন না!
িড়হাত র অ্ক্ষর িযিহাতরর স্কক্ষতত্র ম্পনতম্নাি ম্পনয়ম র্গম্পে আপনার স্কপরাগ্রাতম িযিহার করা উম্পি । স্ক তকান একম্পট
োইতের সঙ্গ িযিহার স্করাগ্রামার ও অ্ন্য স্কসাসম স্ককাড পািকতক স্ককাডম্পটর ম্পকেু ম্পজম্পনস সহতজই িুঝত সহায় া কতর।
স্ক মন,
িেতকর নাম: িেতকর নাম সিমো স্কোট হাত র অ্ক্ষর ম্পেতয় শুরু এিং রম্প ম্পট অ্ংে িড়হাত র অ্ক্ষর ম্পেতয় আোো করা
োে। স্ক মন, v ar i abl eName
ধ্রুিক: ধ্রুিতকর নাতম সকে িড় হাত র অ্ক্ষর এিং স্কস্পতসর পম্পরিত ম “_”
MY_CONSTANT

িযিহার করুন। স্ক মন,

ফাংেতনর নাম: ফাংেতনর নাম িড়হাত র অ্ক্ষর ম্পেতয় শুরু ও সম্ভি হতে নাতমর মতধ্য একম্পট “ম্পক্রয়াপে” িযিহার করা
উম্পিৎ। স্ক ফাংোন র্গম্পে স্ককান ম্পকেুর মান পরীক্ষা কতর াতের নাম, “I s” , “Ar e” ম্পেতয় শুরু করা উম্পিৎ।
স্ক মন, “I sTr ue”
িযিহারকারী ম্পনধ্মাম্পর “টাইপ”: সিসময় “_t ” ম্পেতয় স্কেষ করা উম্পি । POSI X
টাইতপর নাম িড়হাত র অ্ক্ষর ম্পেতয় শুরু করা উম্পিৎ।

নাতমর সাতে ম্পিড়ম্বনা এড়াত

পতয়ন্টাতরর নাম: সাধ্ারন িেক স্কেতক পতয়ন্টার আোো করত “_p” ম্পেতয় পতয়ন্টাতরর নাম স্কেষ করা উম্পিৎ।

ক.৩ িন্ধনী িযিহাতরর োইে
আপনার স্ককাডতক স্কিাধ্ ময করার জন্য ম্পিম্পেন্ন িন্ধনী িযিহার ও “ইতন্ডতন্টেন” োইে রিম্পে আতে স্ক র্গম্পে আপনার
স্ককাতডর “ব্লক” এর িন ম্পিক রা্ত ও সাহা য কতর। োইের্গম্পের মতধ্য িন্ধম্পন র্গম্পে ম্পকোতি “ইতন্ডন্ট” করা হতয়তে
া ম্পনতয় পােমকয েক্ষ করা ায়। এই িই এ BSD/ Al l man োইে িযিহার করা হতয়তে কারণ এম্পট িাম্পক র্গোর
স্কেতক স্কিেী স্কিাধ্ ময। এম্পটত K&R োইতের স্কেতক স্কিেী আনুেুম্পমক স্থান েরকার হতেও এম্পটত সহতজই শুরুর
এিং স্কেতষর িন্ধনী সনাি করা ায়।
্ন আপম্পন রগ্রাম্পমং করতেন,
্ন ম্পনম্পি করুন স্ক ন আপম্পন স্ক তকান একম্পট োইেন িযিহার কতরন। িড়
রতজতক্টর স্কক্ষতত্র সকে সহকমমীতকই স্ক তকান একম্পট োইে িযিহাতর সম্ম হত হতি। আধ্ুম্পনক স্করাগ্রাম্পমং টুে স্ক মন ,
Ec l i pse আপনাতক স্ক তকান একম্পট োইে িযিহাতর সাহা য কতর।
/*Whi t esmi t hs St y l e* /
i f ( c ondi t i on)
{
s t at ement 1;
s t at ement 2;
}
রেম ম্পেতকর িাম্পণম্পজযক ম্পস কিাইোর, “Whi t es mi t hs C” এর নাম অ্নুসাতর োইেম্পটর নামকরণ করা
হতয়তে। স্ককউ স্ককউ এটাতক “One Tr ue Br ace St yl e” ম্পহসাতিও আ্যায়ম্প কতরন।
/*GNU St y l e* /
i f ( condi t i on)
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{
s t at ement 1;
s t at ement 2;
}
এতক্ষতত্র ইতন্ডন্ট সিমোই ৪ স্কস্পস স্কে তর হয়।
/*K&R/ Ker nel St yl e* /
i f ( condi t i on) {
s t at ement 1;
s t at ement 2;
}
Br i an W. Ker ni ghan এিং Denni s Ri t chi e ( ম্পস এর আম্পিষ্কারক) এর ম্পেম্প্
Pr ogr ammi ng Language িইম্পটত এই োইতে উোহরণ র্গম্পে উতে্ করা আতে।

The

C

এই োইতে ম্পে্া স্ককাড পড়া সিিাইত কম্পিন। এত স্ক্াো িন্ধনী “কতন্ট্রাে রাকিার” এর সিম ডাতন োকায় ্ুোঁত জ
পাওয়া মুেম্পকে হতয় পতড়। াোড়া িন্ধনী র্গম্পের আোো ইতন্ডন্ট োতক। স্ক তহ ু , অ্তনক “ম্পস” স্করাগ্রামার এই োইে
িযিহার কতর,
াই আপনাতক এম্পট পড়ত জানত হতি।
/*BSD/ Al l man St yl e* /
i f ( condi t i on)
{
st at ement 1; st at ement 2;
}
এই োইে ম্পট এ িই এর সকে উোহরতণ িযিহার করা হতয়তে।

ক.৪ ম্পিন্যাস
স্করাগ্রাতমর শুরুত , সি ফাংেতনর পূতিম , ব্লক আকাতর মন্তিয ম্পেত্ স্করাগ্রামম্পটর উতেশ্য এিং আনুষম্পঙ্গক েয
সংত াজন করা উম্পি ।
রম্প ম্পট ফাংোতনর শুরুত ও আপনার একই োতি ম াম ম্পে্া উম্পি ।
/* * Fi l e: t es t . c
* Aut hor : Pet er Pr ogr ammer
* Dat e: May , 29t h, 2009
* * Pur pos e: t o demons t r at e good pr ogr ammi ng
* pr act i s e * /
#i nc l ude <st dl i b. h>
/* * mai n f unc t i on, does not us e ar gument s * /
i nt mai n ( voi d)
{
r et ur n EXI T_SUCCESS;
}
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