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& រមររៀនទី ១ ៖ ការណែន ំស្គគល់ពី C PROGRAMMING '
&'
១.១. និយមន័យ
C PROGRAMMING គឺ ជា Program Language មួ យដែលលរបើ រាស់សំរាប់ សរលសក្នុងការបលងកើតនូវសុំនុំ

ពាក្យមួ យចំ នួន លែើ មបីលធវើការជាក្់ លាក្់ ណាមួយ ។

១.២. ការររបើរាស់កមមវិធី Dev C++
ខាងលរកាមលនេះជារលបៀបក្នុងការលបើ ក្មមវ ិធី Dev C++ ែូ ចលចនេះសូមអនុ វតតន័ែូចខាងលរកាម
១. ចុ ច Start Menu
២. All Program
៣. Blooddshed Dev C++

៤. សូម Tick ក្នុងរបអប់ Don‟t Deplay tips as Startup
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៥. ចុ ច Close
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១.៣. ររបៀបបរ្កើត Source File
លែើ មបីបលងកើត Source File សូមអនុ វតតែូចខាងលរកាម ៖
១. ចុ ច File Man u
២. New
៣. Source File

១.៤. ររបៀបរកា Source File
លែើ មបីរក្ា Source File សូមអនុ វតតែូចខាងលរកាម ៖
១. ចុ ច File Man u
២. Save ឬ Save As

៣.រតង File Name សូមដាក្់ ល្មេះ (nak.cpp)
៤.លរជើ សលរ ើសទី តំងក្នុងការដាក្់ File
៥. ចុ ច Button Save

Source Code:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
printf ("Hello chhynak.\n") ;
printf ("How Are You.\n") ;
getch();
return (0);
}
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Output
Hello chhaynak
How are you
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១.៥. ពនយល់អតថន័យឆន Source Code
- #include<stdio.h> : វាគឺ ជា Standard Input/output ដែលផទុកនូ វបណ្ត
ា Function ែូ ច
ជា Printf មានន័ យអាចបរបើ Prinf បានលុុះរាដែមាន #include<stdio.h> បនុះ ឬក៍ បគបៅថាជា
Header file ក៍ បានដែរ ។
- #include<conio.h> : វាគឺ ជា Functionកនុងការផទុក Getch();អាចបរបើ Prinf បានលុុះរា
ដែមាន #include<stdio.h>
-

ើ រការ Code បៅកនុង Program ទំងអស់ ។
Printf : ជាការបង្ហាញទិ ននន័យបចញមកបរៅបលើ Command CMD

-

Getch(): សំរាបបញ្ឈប់ ែំប

-

main(){} : វាគឺ ជា Main Fucntion ជាចំ នុចែំ ប

ើ រការ Code បពលដែល Press Anykey វានឹ ងបនាែំប

ើ រការបទៀែ

១.៦. រ ូបមនតសររសរ CORD
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
Statement;
..........
getch();
return (0);
}

Ex.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
printf ("Hello chhynak.\n") ;
printf ("How Are You.\n") ;
getch();
return (0);
}

១.៧. ររបៀបររបើ Character
ែក្ឃ្លា ជាបែើ ម ។

Code

អតថន័យឆន Code

\t

tab ចូ លរន្ទាត់

\a

alert (beep)

\n

Newline ចុ ុះរន្ទាត់

\'

single quote (')

\?

question mark (?)
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#include <stdio.h>
#include<conio.h>
main(){
printf("Hello ! this is:\t \"chhaynak\"\n");
printf("What\'s are you doing\?\n");
printf("Working");
getch();
return (0);
}

Output
Hello ! this is chhaynak
what’s are you doing?
Working

១.៨. ររបៀបសររសរជា COMMENT
ចំ លពាេះការលរបើ រាស់ Command ក្៍ ជាចំ នុចមួ យរបលសើរដែរ ចំ លពាេះ Programer លរពាេះថា Command
អាចរាប់ ពីលោលបំ ណងរបស់ Code នឹ ង ថា វា សរលសដបបលនេះលែើ មបីលធវើអី វ
/* this command for tell
you what is this > */

១.៩. លំហាត់ស្គកលប្
ចូ លសរលសក្មមវ ិធី តូចមួ យលអាយមានកាងបង្ហាញទិ ននន័យែូ ចខាងលរកាមលនេះ ៖
១. ល្មេះបុ គគលិក្
២.លភទ
៣.សញ្ញាតិ
៤.ទី ក្ដនលងក្ំ លណើត
៥.អាស័យដានន
៦.រាក្់ ដខ

&ចប់រមររៀនទី
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& រមររៀនទី ២ ៖ អរេរ និ្របរភទទិនន
ន ័យ '
&'
២.១ របរភទទិនន
ន ័យ
របលភទទិ នន
ន ័ យរតូវានលរបើ រាស់ លែើ មបីក្មណត់ តម្មលរបស់អលថរ ។ លគលរចើ នលរបើ លៅលពលរបកាសអលថ។
សូមលមើ លរូបមនតែូចខាងលរកាម ៖
Syntax : Data type Variable
Ex. int a;
ខាងលរកាមលនេះជារបលភទទិ នន
ន ័យ ៖
Name

Description

Size

Range

Short

Short integer

2byte

Signed:-32768 to 32767

Int

integer

4byte

Signed:2147483648 to 214748347

Long

Long integer

4byte

Signed:2147483648 to 214748347

Float

Float point number

4 byte

-3.4 x 10-38 TO 3.4 x 10-38

Double

Double precision floating point number

8 byte

+/-1.7e+/-308(~15digits)

Boolean

Boolean value

1 byte

True or False

Char

Character or small integer

1byte

Signed:-128 to 127

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main( ) {
printf( “Fundamental of size of operator.\n\n” );
printf( “Size of char %3d byte.\n”, sizeof( char ) );
printf( “Size of int %3d byte.\n”, sizeof( int ) );
printf( “Size of long %3d byte.\n”, sizeof( long ) );
printf( “Size of short %3d byte.\n”, sizeof( short ) );
printf( “Size of signed %3d byte.\n”, sizeof( signed ) );
printf( “Size of unsigned %3d byte.\n”, sizeof( unsigned ) );
printf( “Size of float %3d byte.\n”, sizeof( float ) );
printf( “Size of double %3d byte.\n”, sizeof( double ) );
printf( “Size of long double %3d byte.\n”, sizeof( long double ) );
printf( “\nPress < Enter to Exit ! >” );
getch( );
return ( 0 );
}
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២.២. រ្មោះអរេរ
អលថរគឺ ជាល្មេះដែលតំ ណាងលអាយតំ បន់ ដែលផទុក្ទិ នន
ន ័ យ ( Data )ក្នុងអងគចងចំ របស់ក្ុំពយូទ័ រ ។ ការរប

កាសអលថររតូវមានលក្ខណៈែូចខាងលរកាម ៖

-អាចលរបើ តួពី A លៅ Z ( តូ ច លៅ ធំ ) លលខ និ ង Underscore
-តួ រអក្សរ រតូវដតជាតួ អក្សរ ឬ Underscore
-អក្សរតូច ឬ ធំ លៅក្នុង Variable Name ពី ដែលមានល្មេះែូ ចោន ជាអលថរលផសងោន
-មិ នរតូវមានលក្ខណៈែូច Keyword ។ Keyword មានែូ ចជា ៖
Array

for

return

break

function

case

goto

if

constants switch

labels

pointer

union

sizeof

continue

សូមពិ និតយលមើ ឧទារហណ៍ ដែលការរបកាសអលថរមិនរតឹ មរតូវ ៖
-total$ : (Illegal character $) មិ នអាចលរបើ សញ្ញា $
-2nd_sums : (Begin with a digit) មិ នអាចចប់ លផតើមលដាយលលខមុ ន
-second sum : (Cannot use blank as a character) មិ នអាចែក្ឃ្លល

-Total-Cars : (Illegal character -) មិ នអាចលរបើ រាស់សញ្ញា “-”
លែើ មបីលធវើការ Output នូ វតម្មលរបស់អលថរ លៅក្នុង Printf(); Fucntion លយើងលរបើ Formation Control Data Type

ដែលមានបង្ហាញលៅក្នុងតរាងខាងលរកាម ៖

Quantity

Data Type

%d, %i

Integer (int) ចំ នួនគែ់

%c

Single character (char) ែួ អកសរមួ យែួ រ

%s

Character string (char) ែួ អកសរបរចើនែួ រ

%f

Fractional number (float) ចំនួនទសសភាគ

%lf

Double fractional number (double) ចំ នួនទសសភាគ

%ld

Long Integer (long) ចំ នួនគែ់

២.៣.ការរបកាសអរេរ
លតតតសំខាន់ លៅលលើរបលភទទិ នន
ន ័ យ និ ងចំនួនអលថរមានមួ យចំ នួន ។ សូមលមើ លការរបកាសខាងលរកាមលនេះ ៖
Ex.

int a,b,sum;
float c;

ការរបកាសអលថរមួ យ ដែលផតល់តម្មលលអាយអលថរមួ យលទៀត សូមលមើ លឧទាហរណ៍ខាងលរកាមលនេះ ៖
Ex

char c = „A‟;
int i = 0;
int k = i + 1;
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ន
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២.៣.ការរធវើរបមាែវិធី

1. Arithmetic Operator: គឺ ជា Operator សមញ្ា មួយ និ ងែំ បូងដែលលគដតងដតលរបើ លធវើជារបមាណវ ិធី ក្ុង
ន

ការលសរ Program .។ Arithmetic Operator មាន៖

Operator

Meaning

+

Addition

-

Subtraction

*

Multiplication

/

Division

%

Modulus [remainder of an integer division.]
Arithmetic Operator មានែូ ចជា ៖ បូ ក្ ែក្ គុ ណ ដចក្ គឺ លគលរបើ លៅនឹ ងែូចការលរបើ រាសធមមតដែរ។ លដាយ

ដឡក្របមាណវ ិធី Modulus គឺ ជារបមាណវ ិធីដែលទទួ លតម្មលពីសំណល់ដចក្ ។
ឧទាហរណ៍

int a=1;
int b=6;
int c= a+b;

2 – Relational and Equality Operator: គឺ ជារបមាណវ ិធី សំរាប់ លធវើការលរបៀបលធៀបម្នពីចំនួនែូ ចោន
។លគលរចើ លរបើរាស់វា លែើ មបីពិនិតយលក្ខខ័ណឌលៅក្នុង Loop Statement , if-else Staement ,.....។

Relational and Equality Operator មានែូ ចជា ៖
< តូ ចជាង ( Less than )

<= តូ ចជាងឬលសមើរ ( Less than or Equal )

>ធំ ជាង ( Greater than )

>= ធំ ជាងឬលសមើរ ( Greater than or Equal )

== លសមើរ

!=មិ នលសមើរ

3 – Logical Operator: គឺ ជារបមាណ ដែលលគលរចើនលរបើ ភ្ជាប់ខ័ណឌពី រលផសងោន
Logical Operator មានែូ ចជា ៖
&& ្នប់ នឹង
|| ្នប់ ឬ

4. Increment and Decrement Operator : ក្មមវ ិធី C ានផតល់លអាយមានរបមាណវ ិធី លផសងលទៀតដែលលរបើ

(++) និ ងបូក្បដនថមមួ យ លៅលពលដែលលធវើការគណនា ។ របមាណវ ិធី Decrement (--) និ ងបូ ក្បដនថមមួ យ
លៅលពលដែលលធវើការគណនា ។

របមាណវ ិធី ទាំងពី លនេះរតូវានលរបើ រាស់ដតមួ យអលថរបុលណាណេះ ។ លគមិនលរបើ ជាមួ យ Constant ឬក្លនាមលទ

។ ចំ លពាេះរបមាណវ ិធី ទាំងពី រលនេះ លយើងអាចលរបើ លៅពី មុខអលថរ (++n)ក្៍ ាន ឬពី លរកាយអលថរក្៍ ាន ( n++)។
បញ្ញ
ា ក្់៖

-(++n) មានន័ យថាលក្ើ នមុ នលពលលរបើ រាស់ ( Ex. n=5 , x=++n , លពលលនាេះ x=6 )
-(n++)មានន័ យថាលក្ើ នលរកាយលពលយក្លរបើ ( Ex. x=n++, x=5, n=6)

]TahrN_2 ³
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#include<stdio.h>
main ( ) {
int a = 5;
int b = 5;
printf( “Value of a: %d and b: %d\n”, a, b );
printf( “Value of a: %d\n”, ++a );
printf( “Value of b: %d\n”, b++ );
getch();
return ( 0 );
}

RbmaNviFI Prefix nig Postfix nwgdUcKñaenAeBlEdleyIgeRbIvaEtÉg
5. Assignment operator: eKmanRbmaNvIFImYycMnYneTotenAelIRbmaNviFF
I mµta EdleKeRbIsMrab; Assigned
(=) [epÞrtMél] b¤KNnakenSamepSg². RbmaNviFeI nHKW ³
Operator

Simple

Equal

Meaning

+=

a+=b

a=a+b

a បូ កបដនែម b ប

ើយ a ទទួ លែដមលថ្ី ម

-=

a-=b

a=a–b

a ែកបដនែម b ប

ើយ a ទទួ លែដមលថ្ី ម

*=

a*=b

a=a*b

a គុ

បដនែម bប

ើយa ទទួ លែដមលថ្ី ម

/=

a/=b

a=a/b

a ដចកបដនែម b ប

ើយ a ទទួ លែដមលថ្ី ម

a ដចកបអាយ b ប

ើយ a

%=

a=b%b

a=a%b

ទទួ លយកសំ

ល់ពីការដចករវាង a

និ ង b

#include<stdio.h>
main ( ) {
int a = 1;
int b = 5;
printf( “Value of a: %d and b: %d\n”, a, b );
a += b;
printf( “Value of a: %d\n”, a );
b %= 3;
printf( “Value of b: %d\n”, b );
b *= a + 1;
printf( “Value of b: %d\n”, b );
b /= a - 1;
printf( “Value of b: %d\n”, b );
getch();
return ( 0 );
}
លំហាត់ ៖

ចូ លបង្ហាញពី Output នូ វ Program ខាងលរកាម ៖
1. ចូ លសរលសរក្មមវ ិធី លែើមបីគណនា ៖

-រក្ឡាម្ផទចតុលកាណដក្ង ( S=a*b)
-គណនាផលបូ ក្ S=a+b+d+d
-គណនារក្ឡាម្ផទរក្ឡា S=a*a
លលខទូរស័ពទ 070 908 739
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'

&'
៣.១.If Statement
លបើ សិន Expression ពិ ត (Expression មានតម្មលមិនលសមើសូនយ ) Statement រតូវានអនុ វតតន៍ ដតផទុយលៅវ ិញ

លៅវ ិញ លបើ Expression មិ នពិ ត ( Expression មានតម្មលលសមើសូនយ ) វានឹងអនុ វតតន៍ Statement 2 ។ លៅក្នុងភ្ជសា

C Programing Statement មួ យរតូវានបញ្ចប់ លដាយសញ្ញា Semicolon “ ; ” ដតលបើ ជាមួ យ Block Statement វ ិញលគ
រតូវលរបើ សញ្ញា Braces “{និ ង}” លែើ មបីបិទនិងលបើ វា ។ ែូ លចនេះ if Statement មាន Syntax ែូ ចខាងលរកាម ៖

Syntax1:

Syntax2:

ឧទាហរណ៍ ១ ៖

if(expression )Statement;
Statement2;

if(expression ){
Statement1;
Statement2;
..........
..........
}

#include<stdio.h>
main( ) {
int x;
clrscr( );
printf( “Input x:” );
scanf( “%d”, &x );
if ( x == 10 ) {
printf( “\n This is a good student.” );
}
return ( 0 );
}
#include<stdio.h>
#include<stdlib>
main( ) {
int magic, guess;
printf( “\nPlease input Guess value: “ );
scanf( “%d”, &guess );
magic = rand( );
if ( guess == magic )
printf( “\n You are right.” );
if ( guess < magic )
printf( “\n You are too low.” );
if ( guess > magic )
printf( “\n You are too high.” );
printf( “\n %d is the magic value”, magic );
getch( );
return 0;
}
លលខទូរស័ពទ 070 908 739

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

ឧទាហរណ៍ ២ ៖

www.kompongsom4u.blogspot.com

IT Book

C Programming

៣.២.If –else Statement

លបើ សិនជា Expression ពិ ត Statement 1 រតូវានអនុ វតតន៍ ដតលបើ Statement មិ នពិតវ ិញ Statement2

អនុ វតតន៍វ ិញ ។

if(expression ){
Statement1;
}
else}
Statement2;
}

រូបមនត :

ឧទារហឬណ៍ ១ ៖

រកពនទុកសិសស
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main( ) {
if (result >= 45){
printf("Pass\n");
}
else{
printf("Fail\n");
getch();
}

ឧទារហឬណ៍ ២ ៖

}
រកឬសមីការឌឺបរកទី ២
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main(){
clrscr();
int a,b,c;
float Deta,x1,x2;
printf("Input A=");
scanf("%d",&a);
printf("Input B=");
scanf("%d",&b);
printf("Input C=");
scanf("%d",&c);
Deta=(pow(b,2)-(4*a*c));
if(Deta==0){
x1=x2=(-b/(2*a));
printf("x1=x2=%0.2f\n",x1);
else if(Deta<0)
printf("No root\n");
else{
x1=(-b-sqrt(Deta))/(2*a);
x2=(-b+sqrt(Deta))/(2*a);
printf("X1 is=%0.1f\n",x1);
printf("X2 is=%0.1f\n",x2);
}
getch();
}

លលខទូរស័ពទ 070 908 739
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ឧទារហឬណ៍ ៣ ៖ ចូ លអនក្សរលសរក្មមវ ិធី មួយគិ តលុយការទិ ញសំភ្ជរៈែូ ចខាងលរកាម៖
1…Book [

-លបើ ទិញលសៀវលៅលរកាម ១៥ ក្ាល មិ នចុ េះតម្មល
-លបើ ទិញលសៀវលៅលលើសពី ១៥ ែល់ ៣០ ក្ាល ចុ េះតម្មល ៥ %
-លបើ ទិញលសៀវលៅលលើសពី ៣០ ែល់ ៦០ ក្ាល ចុ េះតម្មល ១០ % ]

2…Pen [

-លបើ ទិញបិ ចលរកាម ១៥ លែើម មិ នចុ េះតម្មល

-លបើ ទិញបិ ចលលើសពី ១៥ ែល់ ៣០ លែើ ម ចុ េះតម្មល ៥ %

-លបើ ទិញបិ ចលលើសពី ៣០ ែល់ ៦០ លែើម ចុ េះតម្មល ១០ % ]
2…Ruler [

-លបើ ទិញបនាទត់ លរកាម ១៥ លែើ ម មិ នចុ េះតម្មល
-លបើ ទិញបនាទត់ លលើសពី ១៥ ែល់ ៣០ លែើ ម ចុ េះតម្មល ៥ %
-លបើ ទិញបនាទត់ លលើសពី ៣០ ែល់ ៦០ លែើ ម ចុ េះតម្មល ១០ % ]
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<process.h>
void main(){
Again:
clrscr();
int book,pen,ruler,U_price;
float t_book,t_pen,t_ruler,t_all;
char ch;
gotoxy(33,2);
textbackground(GREEN);
textcolor(RED);
cprintf(" THINKING MONEY ");
//BOOK
gotoxy(27,4);
printf("Input Qauntity Book: ");
scanf("%d",&book);
gotoxy(27,5);
printf("Input unit price : ");
scanf("%d",&U_price);
if(book<=15){
t_book=book*U_price;
gotoxy(25,6);
textcolor(YELLOW);
cprintf("You have to pay = %0.1f Rile\n",t_book);
}
if(book>15 && book<=30){

gotoxy(25,6);
textcolor(YELLOW);
cprintf("You have to pay = %0.1f Rile\n",t_book);
}
if(book>30 && book<=60){
t_book=(book*90/100)*U_price;
gotoxy(25,6);

textcolor(YELLOW);
}

លលខទូរស័ពទ 070 908 739
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//PEN

gotoxy(31,24);
textcolor(YELLOW+GREEN);
cprintf("Continue Program (Y/N)?");
fflush(stdin);
ch=getchar();
if(ch=='Y' || ch=='y')
goto Again;
if(ch=='N' || ch=='n')
exit(1);
}

លលខទូរស័ពទ 070 908 739
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gotoxy(27,8);
printf("Input Qauntity Pen
: ");
scanf("%d",&pen);
gotoxy(27,9);
printf("Input unit price
: ");
scanf("%d",&U_price);
if(pen<=15){
t_pen=pen*U_price;
gotoxy(25,10);
textcolor(YELLOW);
cprintf("You have to pay =%0.1f Rile\n",t_pen);
}
if(pen>15 && pen<=30){
t_pen=(pen*95/100)*U_price;
textcolor(YELLOW);
gotoxy(25,10);
cprintf("You have to pay = %0.1f Rile\n",t_pen);
}
if(pen>30 && pen<=60){
t_pen=(pen*90/100)*U_price;
textcolor(YELLOW);
gotoxy(25,10);
cprintf("You have to pay = %0.1f Rile\n",t_pen);
}
//Ruler
gotoxy(27,16);
printf("Input Qauntity Ruler : ");
scanf("%d",&ruler);
gotoxy(27,17);
printf("Input unit price
: ");
scanf("%d",&U_price);
if(ruler<=15){
t_ruler=ruler*U_price;
textcolor(YELLOW);
gotoxy(25,18);
cprintf("You have to pay = %0.1f Rile\n",t_ruler);
}
if(ruler>15 && pencil<=30){
t_ruler=(ruler*95/100)*U_price;
textcolor(YELLOW);
gotoxy(25,18);
cprintf("You have to pay = %0.1f Rile\n",t_ruler);
}
if(ruler>30 && ruler<=60){
t_ruler=(ruler*90/100)*U_price;
textcolor(YELLOW);
gotoxy(25,18);
cprintf("You have to pay = %0.1f Rile\n",t_ruler);
}
t_all=t_book+t_pen+t_ruler;
textcolor(YELLOW);
gotoxy(25,20);
cprintf("TOTAL All TO PAY = %0.1f Rile",t_all);
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៣.៣.If –else –if Statement
if – else_if Statement : រតូវានលរបើរាស់ែូច if-else statement លគរតូវានលគលរបើ រាស់វាសំរាប់ ដាក្់ លក្ខ
ខ័ ណឌលរចើ ន ( លលើសពី ២ ) ។ទំ រងទូ លៅរបស់ម្ន if-else-if Statement ែូ ចខាងលរកាម ៖
រូបមនត :

if ( expression 1)
statement 1;
else if ( expression 2)
statement 2;
else if ( expression 3)
statement 3;
else if ( expression n-1)
statement n-1;
else
statement n;
}

#include <iostream>
#include<conio.h>
int main(){
int age;
scanf("%d",&age);
if ( age < 100 ) {
printf("You are pretty young!\n");
}
else if ( age == 100 ) {
printf("You are old\n");
}
else {
printf("You are really old\n");
}
}
លលខទូរស័ពទ 070 908 739
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ឧទារហណ៍ ២ ៖ ការលរបៀបលធៀបតម្មលងពីរ
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ឧទារហណ៍ ៣ ៖ ការរក្ភ្ជពជាប់ ធ្លលប់ សិសស
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៣.៤ .Switch Statement
Switch

Statement

រែូវបានបគបរបើ របាស់ែូច

មានការរែួែពិ និែយបលើ Variable ដែមួ យគែ់ បលើលកខខ័

if-else-if
ឌ បពលប

ដែរ

គឺ ថាបពលដែល

if-else-if

Statement

ុះបយើងបរបើ Switch Statement មកជំនួសវ ិញ ។

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

រូបមនា
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Ex 2.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main(){
clrscr();
int n;
printf("Input N=");
scanf("%d",&n);
switch(n){
case 1:
printf("Number one");
break;
case 2:
printf("Number two");
break;
case 3:
printf("Number three");
break;
case 4:
printf("Number four");
break;
default:
printf("The Number biggest is=%d");
}
getch();
}
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៣.៥ .លំហាត់
១. ចូ លសរលសរ Outpute Code ខាងលរកាម ៖
int x,y;
x=6;
y=1;
if(x<2)
printf(“%d\n”,x);
else
printf(“%d\n”,y);
២. ចូ ររលឆលើយលំហាត់ ខាងលរកាម

-សរលសរក្មមវ ិធី គណនាសមី ការ Ax+b=0

-សរលសរក្មមវ ិធី លដាយលរបើ ភ្ជសា C លែើ មបីរក្មធយមភ្ជគគឺ រវាងពិ នក្មុ
ខវ ិជាា ភ្ជសាដខមរ និ ងគណិត
ុទ
-សរលសរក្មមវ ិធី លដាយលរបើ Switch ដាក្់ តំម្មលលលខលអាយលចញម្ថៃ

៣'

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

&ចប់រមររៀនទី
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& រមររៀនទី ៤ ៖ Loop Control Structure '
&'
លៅក្នុងដផនក្លនេះ លយើងនឹងបង្ហាញពី ែំលណើរការ Repeat Statement ឬ មួ យ Block Statement លដាយលរបើ

លក្ខណៈអវីមួយ លៅថា Loop ។ ក្នុងភ្ជសា C Loop មានបី របលភទ គឺ ៖
១. While Loop Statement

២. do_while Loop Statement
៣. For Loop Statement
Loop គឺ ជារក្ុមម្ន Instruction Computer មួ យដែល សក្មមភ្ជពរបស់វាែដែរៗ លដាយលោរពតមេះលថរ
ពិ លសសណាមួ យលៅលពលដែល Control Variable លៅដតពិ ត ។

៤.១ .While Loop Statement
ជាែំ បូង While Loop ានរតួតពិនិតយលមើ ល Expression លបើ សិនវាពិ ត លនាេះ Statement របស់ While Loop
រតូវាានអនុ វតតន៍( Execute ) រួចវាក្៍ លៅពិនិតយលមើ ល Expression មតងលទៀត លបើ សិនជាវាលៅដតពិ ត លនាេះ Statement

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

ឬ Block Statement របស់វាលៅដត Execute ែដែរ រហូតែល់ Expression មិ នពិ ត ។
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ឧទាហរណ៍ ១

៤.២ .Do-While- Loop Statement
ជាែំ បូង do While Loop ាន Execute មួ យ Statement ដែលលៅមានក្នុង Loop សិនមុ ននឹ ងវារតួតពិនិតយ

លមើ ល Expression ។ លពលវារតួតពិ និតយលឃើញថា Expression លៅដតពិ ត លនាេះ Statement រតូវាន Execute មដង

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

លទៀតជាបនតបនាទប់ រហូតែល់វាពិនិតយលឃើញថា Expression ដលងពិ ត ។
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ឧទារហណ៍ ១ ៖

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

ឧទារហណ៍ ២ ៖
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ឧទារហណ៍ ៣ ៖

៤.៣ .For Loop Statement
ទំ រង For loop មានបី ក្លនាម ។ ក្លនាមទី មួ យរតូវានលរបើ សំរាប់ ក្ំណត់តម្មលែំបូង

ក្លនាមទី ២

លរបើ សំរាប់ លផទៀងតទត់ ថាលតើ Loop និ ងរតូវបនតមដងលទៀត ឬ លទ លហើយក្លនាមទី ៣ សំរាប់ បូរតំ
ត ម្មលលែើ មបីរបតិបតតិបនត ។

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

ទំ រងរបស់ For Loop :
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ឧទារហណ៍ ១ ៖

លទធផល ៖

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

ឧទារហណ៍ ២ ៖
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ឧទារហណ៍ ៣ ៖

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

លទធផល ៖
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ឧទារហណ៍ ៤ ៖ យក្តម្មលខួនឯង
ល
គុ ណ ខលួនឯង

ឧទារហណ៍ ៥ ៖ លក្ើ នតម្មលតមការបញ្ូា ល

៤.៤ .Goto Statement
លរបើ សំរាប់ ចក្លចញ បញ្ូា ល បដងវលរតួតពិនិតយ លៅលលើ Statement ណាមួ យយងឆាប់ រហ័យ ។
ទំ រងទូ លៅម្ន Goto label

សូមពិ និតយលមើ លខាង

លលខទូរស័ពទ 070 908 739

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

identifier គឹ ជាល្មេះសំោល់ទីតំងសំរាប់ Goto statement លៅ Execute នូ វ Statement ដែលលៅបនាទប់ នឹងវា ។
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&ចប់រមររៀនទី
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៤'

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់
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& រមររៀនទី ៥ ៖ Function '

លែើ មបីលដាេះស្សាយបង្ហាញធំ លហើយសមគសា
ម ញ លយើងរតូវបំ ដបក្បញ្ញ
ា លអាយលៅជាបង្ហាញតូ ចៗជាងមុ នសិន
ុ

លទើ បលយើងអាចលដាេះស្សាយបង្ហាញធំ ៗលនាេះាន ។ ក្នុងការសរលសរក្មមវ ិធី ធំ គឺ លយើងមិ នអាចសរលសរលដាយ ពុំ ាន

ានបំ ដបក្ក្មមវ ិធី លនាេះ លៅជាក្មមវ ិធី តូចៗលទ លរពាេះការបំ ដបក្ក្មមវ ិធី លនេះ នាំលអាយមានការលំាក្ ការដក្រលៅលពល
ក្មមវ ិធី មានភ្ជព Error និ ងពិ ាក្ក្នងការសរលសរ
.។ Function មានែូ ចជា ៖
ុ
-

sub prigram

-

វាមានលក្ខណៈង្ហយស្សួលក្នុងការរគប់ រគង

-

ង្ហយស្សួលដក្លៅលពលមានភ្ជព Error លក្ើ តលឡើង

-

កាត់ បនថយទំ ហំ Memory

-

លធវើលអាយក្មមវ ិធីែំលណើរការមានរបសីទធភ្ជព

៥.២ .លកខែៈទូរៅ របស់ Sub Program or Function
លៅក្នុងភ្ជសា C ឬ C++ Function រតូវានលគដចក្លចញជា ពី រ គឺ ៖
-Standard Library Function

-Function បលងកើតលឡើងលដាយ Programmer
1… Standard Library Function
ជារបលភទអនុ គមន៍ ដែលលគសរលសររួចជាលស្សចនិ ង បញ្ូា លលៅក្នុង Computer ម្នក្មមវ ិធី ។ ការលៅ

Function ទាំងលនេះមក្លរបើ គឺ លៅតមរយេះ Header file ។ Standard Library Fucntion លគមិ នអាចដក្ដរបានលទ ។

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

ដែលលយើងសិក្ាែូ ចជា ៖ Printf , scanf , goto;
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៥.៣ .Function Declaration
គឺ ជាការរបកាស Function មុ នលពលលយើងលៅ Function លនាេះមក្លរបើ ។ លគលរចើនរបកាសវាលៅលលើ ឬ លៅ
ក្នុង Main() Fucntion ។ ការរបកាសលនេះលែើ មបីរាប់ Compiler ថា Code របស់ Function Decleration មានលៅខាង
លរកាម ។ Function Declatation រតូវានបញ្ចប់ លដាយលរបើ Semicolon (;)

៥.៤ .អនុេមន៍ Call អនុេមន៍
លបើ សិនជាអនុ គមន៍ Call អនុ គមន៍ លនាេះលគមានមលធោាយពី រក្នុងការរបកាសអនុគមន៍ ៖

-១ ការរបកាសអនុ គមន៍ លៅក្នង
ុ Main(): ការរបកាសដបបលនេះគឺលគលៅវាថា Local បុ លណាណេះ មានន័ យថា

លយើងអាចលរបើ Function លនាេះានដតលៅក្នុង Main() មិ នអាចលរបើលៅក្ដនលងណាានលទ ។

-២ ការរបកាសអនុ គមន៍ លៅក្នុង Main(): ការរបកាសដបបលនេះគឺលគលៅវាថា External Function គឺ

លអាយ Function លនាេះអាចលរបើ លៅរគប់ទីដនលងលផសងលទៀតលៅក្នងក្មម
វវ ិធី ទាំងមូ ល ។
ុ

៥.៥ .Return Statement

ជាធមមត C program គឺ ដតងដតមានការលរបើនូវ Return Statement លរពាេះ C program ចំាច់ រតូវដតមាន
លៅក្នុង Function ទាំងអស់ ។ បុ ដនតលពលដែល Function ពុំ មានតម្មលរតូវ Reurn លទ ។

លលខទូរស័ពទ 070 908 739

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

Function មួ យជានិ ចចែូចជា ៖ mian() Function ជាលែើ ម ។ return statement រតូវានលរបើសំរាប់ បញ្ញ
ច ប់ ការ Execute
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៥.៦ .លំហាត់

៥'

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

&ចប់រមររៀនទី
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& រមររៀនទី ៦ ៖ Array '
៦.១ និយមន័យ
Array គឺ ជាសុំនុំម្ន Variable ដែលមាន Data type ែូ ចោននឹ ងមានល្មេះដតមួ យ។ ធ្លតុ នីមួយៗរបស់ Array
គឺ Variable 1 លបើ មានការដក្រដរបលៅលលើធ្លតុ លនាេះ ធ្លតុ ែ៍ម្ទោមនការដរបរបួលលឡើយ ។
-លគសំោល់ធ្លតុ របស់ Array លដាយ Index ឬក្៍ Subscripts ដែលមានធ្លតុ ទី ១ មាន Index=0 លរៀងោនរហូត
ែល់ទី n ដែលមាន Index = n-1
-ទំ រងរបស់ Array រតូវដតជាចំ នួនគត់ លហើយធំ ជាងសូនយ

-Data type គឺ ជារបលភទទិននន័យ
-Array_Name គឺ ជាល្មេះរបស់ Array

-Length គឺ ជារបដវង ឬ ទំ ហំរបស់ Array

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

Ex ១ .

លលខទូរស័ពទ 070 908 739

www.kompongsom4u.blogspot.com

IT Book

C Programming

លទធផល

Ex ២ .

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

លទធផល
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៦.២ Two Dimensional Array

ក្មមវ ិធី C ានផតល់លអាយមានការលរបើ រាស់នូវ Array ពី វ ិមាឌ ( Two dimension arrays ) បុ ម្នតវារតូវានលគ

លរបើ រាស់តិចជាង Array មួ យវ ិមាឌ ។

ឧទាហរណ៍ ៖ លយើងរបកាស Array ពី រវ ិមាឌែូ ចខាងលរកាម ៖
float dr [4] [5];
បញ្ញ
ា ក្់ ថាមាន ២៤ Variable ជារបលភទ float ែូ ចខាងលរកាមបង្ហាញក្នុងរូបខាងលរកាម ៖
រូបភ្ជព

dr[0][0]

dr[0][1]

dr[0][2]

dr[0][3]

dr[0][4]

dr[1][0]

dr[1][1]

dr[1][2]

dr[1][3]

dr[1][4]

dr[2][0]

dr[2][1]

dr[2][2]

dr[2][3]

dr[2][4]

dr[3][0]

dr[3][1]

dr[3][2]

dr[3][3]

dr[3][4]

៦.៣ Array and Function
ឧបមាថាលយើងមាន Array ធ្លតុ មួយជា Int ដែលមាន 10 ធ្លតុ ( Element) គឺ Int(10)។ លយើងរតូវលរបើរាស់
បង្ហាញធ្លតុ ឬ វាយបញ្ូា លធ្លតុ របស់ Array លដាយលរបើ រាស់អនុ មន៍ ។ លតើ លយើងរតូវលរៀបចំ អនុ គមន៍ លដាយរលបៀប
ណា

?

លតើ អនុ គមន៍ លនាេះមាន

Parameter

ដែរឬលទ

?

លហើយ

Parameter

លនាេះជា

Array

ឬតម្មលអលថរលផសងលទៀតឬយង្ហណា ?
គឺ លយើងអាចលធវើការរបកាស Function ដែល Argument របស់វាជា Array មានធ្លតុ ១០ ែូចខាងលរកាម ៖
1. void Array_Function ( int b[10]);

2. void Array_Function ( int b [ ], int n )

លពលលយើងលៅ ( Call ) Function មក្លរបើ រតូវ សរលសរែូ ចខាងលរកាម
1. Array_Function(b)

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

2. Array_Function(b,n)
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៦.៤ Array String
លៅក្នុង C ោមនរបលភទទិននន័យជា String ែូ ចលៅក្នុងភ្ជសារទម្ទលទ ។ ែូ លចនេះភ្ជសា C String រតូវានជំ នួស

មក្វ ិញនូ វ Array ម្ន Character ។ លគអាចនិ យយានថា String គឺ ជាលសរ ីម្នតួ អក្សរតៗោមនដែលលរបើ រាស់

Memory Location ឬលគនិ យយានថា String គឺ ជា Array ម្ន Array ដែលមាន Dimension ក្ំ ណត់ នូវទី តំង ឬ
Location របស់ Memory ។ ជាទូ លៅរគប់ String ទាំងអស់រតូវានបញ្ចប់ លដាយ Null („‟\n‟) Charater ។
ឧទារហណ៍ Char str[10]=”Computer”
មាន័ យថា ៖

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

៦.៥ លំហាត់
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ចូ លសាក្លបងលធវើលតសត ថាលតើ វាលចញលទធផលយងលមចដែរ

៦'
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& រមររៀនទី ៧ ៖ Pointer '
៧.១ និយមន័យ
Pointer គឺ ជារបលភទទិននន័យមួ យ ដែលរាស្ស័យលៅលលើរបលភទទិ ននន័យលែើម ដែលមានតម្មលជា Address
ចំ លពាេះអញ្ញាតដែលលយើងលរបើលធវើការរបកាសជា Pointer វាអាចផទុក្ានតម្មលជា Address ម្នអញ្ញាតែម្ទលទៀតដែល
វាានចងអុលលៅកាន់ លហើយអញ្ញាតទាំងពី ររតូវមានរបលភទទិននន័យែូ ចោន ។

៧.២ ររបៀបរបកាស Pointer

ចំ លពាេះការរបកាស Pointer មានលក្ខណៈែូ ចអញ្ញាតធមមត ដតមានសញ្ញា ( * ) លៅខាងមុ ខជានិ ចច ។

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

ឧ១.

លលខទូរស័ពទ 070 908 739

www.kompongsom4u.blogspot.com

IT Book

C Programming

៧.២ Pointer to Pointer
លយើងអាចលរបើ

Pointer

លែើ មបីចងអុលលៅកាន់ អញ្ញាែម្ទ

មួ យលផសងានដែរ បុ ដនត Pointer ទាំងលនាេះរតូវមានក្ំ រ ិតលផសងពី ោន ។

លហើយក្៍ អាចចងអុលលៅកាន់ អញ្ញាជា

Pointer

ឧទារហណ៍ ៖

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
int x = 10;
int *a;
int **b;
int ***c;
a = &x;
b = &a;
c = &b;
printf("value
printf("value
printf("value
printf("value
getch();
}

of
of
of
of

x
x
x
x

= %d\n",x);
by using a = %d\n",*a);
by using b = %d\n",**b);
by using c = %d\n",***c);

៧.២ Pointer to Function
ចំ លពាេះ Pointer លយើងអាចលរបើ ជា Address ម្នអនុ គមន៍ផងដែរ លដាយវាចប់ យក្ Adress របស់ម្នអញ្ញាត
ឧទារហណ៍ ១ ៖

លលខទូរស័ពទ 070 908 739

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void change(int,int*);
void main()
{
clrscr();
int a = 10 , b = 20;
printf("Before calling function.\n");
printf("a = %d \n",a);
printf("b = %d \n",b);
change(a,&b);
printf("After calling function.\n");
printf("a = %d \n",a);
printf("b = %d \n",b);
getch();
}
void change(int x,int *y)
{ x = x * 5;
*y = *y + x;
}

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់
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ឧទារហណ៍ ២ ៖

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int (*psum)(int,int);
int sum(int,int);
void main()
{
clrscr();
int a = 40 , b = 20 ;
psum=&sum;
printf("Result = %d",(*psum)(a,b));
getch();
}
int sum(int m , int n)
{
int s;
s = m + n ;
return (s);
}

៧'

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់
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& រមររៀនទី ៨ ៖ File '
៨.១ និយមន័យ
គឺ ជាឯក្សា ឬ បណំុត ទិ នន
ន ័ យទាំងឡាយណាដែលអាចរក្ាទុក្លៅក្នុង ឧបក្រណ៍ផទុក្ពត៌មាន ែូ ចជា Hard

Disk , Flash ជាលែើ ម ។ លៅក្នងភ្ជសារ
C Program File គឺ ជា Byte ដែលលរៀបោនជាបនតបនាទប់ ោនជាសវិត លរបើ លែើ មបី
ុ
ផទុក្ទិ នន
ន ័ យតមពី ទំរង គឺ Text File និ ង Binary File ។

៨.២ ររបៀបរបកាស File

៨.៣ ររបៀបរបកាស Text File
គឺ ជា File ដែលផទុក្ទិ ននន័យលរកាមទំ រង់ Graphic Character មានន័ យថារគប់ ធ្លតុ របស់ FIle ទាំងអស់រតូវ

ានបំ ដលងលៅជាតួ រអក្សដែលអាចលមើ លលឃើញ ។ ការបញ្ូា លទិ ននន័យ ឬ ទាញទិ ននន័យម្ន File លយើងអាចរបកាស

File Pointer សំរាប់ ចងអុលលៅកានធ្លតុ របស់ File មួ យដែលមានល្មេះជាក្់ លាក្់ ដែលរតូវលបើ ឬ បលងកើតលឡើងលដាយ
អនុ គមន៍ fopen() ។
រូបមនត

fp=fopen(“FileName”,”Model”)

-FileName : គឺ ជាល្មេះរបស់ File ដែលមាន FileName និ ង Execute ដែលលយើងរតូវលរបើ រាស់
-Model : គឺ ជា String សំរាប់ ក្ំណត់ ពីលោលបំ ណងម្នការលបើដែលមានលក្ខណៈែូ ចខាងលរកាមលនេះ
អតថន័យ

r/rt

លបើ Text File សំរាប់អានទិននន័យ , លបើោមន FIle វានឹង error

w/wt

លបើ Text File សំរាប់ផុក្ទិ
ទ
ននន័យ , លបើោមន FIle វានឹងបលងកើតថមី

a/at

លបើ Text File សំរាប់បដនថមទិននន័យ,លបើោមន FIleវានឹងបលងកើតថមី

r+/r+t
w+/w+t
a+/a+t

លលខទូរស័ពទ 070 908 739

លបើ Text File សំរាប់បញ្ូា លទិននន័យ ឬ អានទិននន័យ
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៨.៣.១ របើក File សំរាប់ផក
ទុ

អនុ គមន៍ ខាងលរកាមលនេះរតូវានលរបើ សំរាប់ផក្ទិ
ននន័យលៅក្នង
ុទ
ុ file មួ យ ។ អនុគមន៍ putc(), fputc();

រតូវានលគលរបើ សំរាប់បញ្ូា លទិ ននន័យមួ យតួ អក្សរលៅក្នុង File តមរយៈ File Pointer ។

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
char ch;
FILE *fp;
fp=fopen("Test1.txt","w");
if(fp==NULL)
printf("Opening file was Error");
else
{ printf("Input character store infile.\n");
printf("Press <Esc to stop>\n");
do
{
ch=getch();
if(ch!=27)
{
putchar(ch);
fputc(ch,fp);
}
}
while(ch!=27);
}
fclose(fp);
}
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៨.៣.២ របើក File សំរាប់អាន
អនុ គមន៍ ខាងលរកាមលនេះរតូវានលរបើ សំរាប់អានទិ ននន័យលៅក្នុង file មួ យ ។ អនុ គមន៍ getc(), fgetc();

រតូវានលគលរបើ សំរាប់ ទាញទិ នន
ន ័ យមួ យតួ អក្សរលៅក្នុង File តមរយៈ File Pointer ។

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{ clrscr();
char ch;
FILE *fp;
fp=fopen("Test1.txt","r");
if(fp==NULL)
printf("Opening file was Error.");
else
{ printf("Read data from File\n");
ch=getc(fp);
while(ch!=EOF)
{ putchar(ch);
ch=getc(fp);
}
}
fclose(fp);
getch();
}
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៨.៣.៣ របើក Text File សំរាប់បណនថមទិននន័យ
អនុ គមន៍ ខាងលរកាមលនេះរតូវានលរបើ សំរាប់បដនថមទិននន័យលៅក្នុង file មួ យ ។ អនុ គមន៍ putc(), fputc();

រតូវានលគលរបើ សំរាប់បដនថមទិ នន
ន ័ យមួ យតួ អក្សរលៅក្នុង File តមរយៈ File Pointer ។

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{ clrscr();
char ch;
FILE *fp;
fp=fopen("Test1.txt","a");
if(fp==NULL)
printf("Opening file was Error");
else
{ printf("Input character to append in
file.\n");
printf("Press <Esc to stop>\n");
do
{ ch=getch();
if(ch!=27)
{ putchar(ch);
fputc(ch,fp);
}
}while(ch!=27);
}
fclose(fp);
}
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៨.៤ Binary File
Binary File ដែលផទុក្ទិ ននន័លរកាមទំ រង Internal Format មានន័ យថារគប់ ធ្លតុ របស់ File ទាំងអស់រតូវាន

រក្ាទុក្ទិ នន
ន ័ យជា int , long , double , float ជាលែើ ម ។ រ ីឯការបញ្ុា លទិ ននន័យ ឬ ទាញទិ ននន័យម្ន File
មានលក្ខណៈ ែូ ច Text File ដែរ បុ ដនតអាស្ស័យលដាយ mode របស់វា ។

៨'

ររៀ ប ចំ រោ យ លី ឆៃ ណា ក់
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