
 

บทที่ 1 
การประมวลผลโปรแกรมภาษา C++ 

  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถงึกระบวนการประมวลผลโปรแกรมภาษาระดบัสงู 

2. เพ่ือให้นกัศกึษาทราบถงึระเบียบวิธีในการพฒันาโปรแกรม 

 

1.1 การประมวลผลโปรแกรมภาษาระดบัสูง 

โปรแกรมท่ีโปรแกรมเมอร์เขียนขึน้จากภาษาโปรแกรมระดบัสงู ต้องผา่นการแปลโดยตวั

แปลภาษาเพ่ือตรวจสอบความถกูต้องของไวยากรณ์ของภาษา ตอ่จากนัน้จะทําการสร้างแฟ้ม

ภาษาเคร่ืองเพ่ือให้โปรแกรมสามารถปฏิบตังิานได้ตามท่ีต้องการ โดยทัว่ไปขัน้ตอนในการเตรียม

โปรแกรมภาษาระดบัสงูสําหรับประมวลผล  สามารถแสดงได้ดงัรูปท่ี 1.1 

การทํางานโปรแกรมเร่ิมจากสร้างแฟ้มต้นฉบบั(Source file) ท่ีบรรจภุาษาโปรแกรม

ภาษาระดบัสงูซึง่สร้างจากโปรแกรมบรรณาธิกรณ์(Editor) สมมตุวิา่โปรแกรมเมอร์เลือกภาษา

C++ ตัง้ช่ือแฟ้มข้อมลูช่ือ myprog.cpp  โดยเขียนคําสัง่ตามหลกัไวยากรณ์ภาษาตอ่จากนัน้ให้

ตวัแปลภาษา(Compiler)  ตรวจสอบไวยากรณ์ของภาษาท่ีเขียนขึน้ ถ้าไมถ่กูต้องจะมีขา่วสาร

แจ้งแก่โปรแกรมเมอร์เพ่ือให้โปรแกรมเมอร์แก้ไขให้ถกูต้อง ตวัแปลภาษาจะทําการสร้างแฟ้ม

จดุหมาย(Object file)เป็นแฟ้มใหมช่ื่อเดียวกบัช่ือแฟ้มแตน่ามสกลุตา่งกนัในท่ีนีคื้อ myprog.obj  

แฟ้มนีย้งัไมส่ามารถทํางานได้ต้องผา่นการเช่ือมโยงหรือรวมเข้ากบัคลงัของระบบก่อนโดย

โปรแกรมเช่ือมโยง(Linker program) ซึง่ทําหน้าท่ีในการนําสว่นจําเพาะท่ีมีการเรียกใช้อยู่

ภายนอกโปรแกรมมาเช่ือมโยงกบัแฟ้มจดุหมายท่ีพฒันาขึน้เพ่ือให้โปรแกรมสมบรูณ์และพร้อม

ทํางาน ถ้าการเช่ือมโยงประสบความสําเร็จระบบจะสร้างแฟ้มใหมช่ื่อวา่ myprog.exe  สําหรับ

การทํางานนัน้ต้องมีโปรแกรมบรรจ(ุLoader) เป็นโปรแกรมระบบท่ีทําหน้าท่ีในการนําโปรแกรม

จดุหมายไปเก็บในหน่วยความจําและบอกให้ซีพียปูฏิบตักิารตามคําสัง่โปรแกรม   การ



 

 

 

2 

ประมวลผลโปรแกรมซีพียตู้องตรวจสอบคําสัง่แตล่ะคําสัง่ในหนว่ยความจํา  และปฏิบตังิาน

คําสัง่เป็นลําดบั  ซึง่ระหวา่งการประมวลผลคําสัง่อาจมีการนําข้อมลูเข้าไปเก็บในหนว่ยความจํา  

หรือมีการปฏิบตักิารกบัข้อมลูตา่งๆเหลา่นัน้ เชน่  การคํานวณ  การเปรียบเทียบ เป็นต้น  รวมทัง้

คําสัง่ในการนําข้อมลูซึง่เป็นผลลพัธ์ออกจากหนว่ยความจํามาแสดงผลตามรูปแบบท่ีต้องการ    

 
       Word Processing 

        (editor) Used to   Source File 

        type in  program   Format:text  

        and corrections 

     

        Compiler 

       Attempts to   Successful  

    translate program 

       into machine 

          code                     Object File 

                    Format:binary 

                     Unsuccessful 

    

            Error          Other Object      Linker 

         Message  Files      Resolves 

              Format:binary                  cross-references 

               Among 

           Object files 

               Input Data 

 
     Loader    Executable File 

  COMPUTER       Copies executable   (load module) 

          Files into memory;   Format:binary 

    Results        Initiates execution 
             of  instructions 

 

 
รูปที่ 1.1 แสดงการเตรียมโปรแกรมภาษาระดบัสงูสําหรับการประมวลผล(Friedman,2000 :21) 
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สําหรับการปฏิบตัิการถ้าเลือกใช้ Microsoft Visual Studio 6.0  นกัศกึษาสามารถ

ประมวลผลโปรแกรมภาษา C++ ได้โดยกระทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. การเรียกใช้โปรแกรม ให้ทําการเปิดโปรแกรม Microsoft Visual C++  6.0  จะได้ดงั

รูปภาพด้านลา่งนี ้
 

2. 
 

2. สร้างแฟ้มต้นฉบบั(Source file) ท่ีบรรจภุาษาโปรแกรมภาษาระดบัสงูซึง่สร้างจาก 

โปรแกรมบรรณาธิกรณ์(Editor) โดย 

เลือก New เพ่ือเปิด workspace ใหม ่ ตอ่จากนัน้ให้ 

เลือก Win32 Console Application เพ่ือมีการแสดงผลลพัธ์หรือทํางานบน dos 

ตัง้ช่ือแฟ้มข้อมลู  Project name :   ช่ือแฟ้มข้อมลู 

ระบตํุาแหน่งท่ีอยูข่องแฟ้ม C:\ ช่ือแฟ้มข้อมลู  

ระบบจะทําการสร้าง workspace ใหมโ่ดยใช้ช่ือตามท่ีผู้ใช้กําหนดและจดัเก็บ 

ในโฟดเดอร์ท่ีช่ือเหมือนกบัแฟ้มข้อมลู ดงันัน้เม่ือผู้ ใช้โปรแกรมสร้างโปรแกรมชนิดใดก็ตามจะถกู

รวบรวมและจดัเก็บในโฟดเดอร์ท่ีกําหนด ต่อจากนัน้กด OK  ระบบจะดําเนินการโดยปรากฎ

หน้าตา่งท่ีมีข้อความดงันี ้

  Win32 Console Application –Step 1 of 1 

  - An empty project 
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โดยการสร้างโครงงานใหม่นีจ้ะไม่มีแฟ้มหรือข้อมลูใดๆบรรจุอยู่ ให้กด Finish จะมี

หน้าตา่งท่ีสรุปผลของการสร้างโครงงานใหมโ่ดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบความต้องการโดยย้อนกลบั

ไปยงัขัน้ตอนแรกๆถ้าไมถ่กูต้องหรือต้องการเปล่ียนแปลงได้  ตอ่จากนัน้ให้กด OK 

การเปิดแฟ้มใน Microsoft Visual C++เพ่ือป้อนคําสัง่โปรแกรมเพ่ือทํางาน ให้ทําการ

เล่ือนเมาส์ไปท่ี File แล้วทําการเลือก New อีกครัง้จะปรากฎหน้าจอเพ่ือให้เลือกแฟ้มภาษา C++ 

ท่ีต้องการในท่ีนีเ้ลือก ดงันี ้

 

 
 

เลือกรายการ  C++ Source File  แล้วให้ทําการพิมพ์ช่ือ File ในช่องTextbox  ทางด้าน

ขวามือท่ีช่ือวา่ File name: โดยช่ือ File นัน้ จะใส ่ .cpp หรือไมก็่ได้ แล้วให้ทําการคลกิท่ีปุ่ ม OK 

สมมตุวิา่เราตัง้ช่ือแฟ้มคําสัง่ภาษา C++ ช่ือ aaa ระบบจะจดัสรรเนือ้ท่ีสําหรับเก็บคําสัง่

ภาษาโปรแกรมของเราไว้ใน แฟ้มท่ีช่ือ aaa.cpp และบรรจใุน workspace ท่ีเรากําหนดขึน้โดย

อตัโนมตั ิ
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ระบบจะปฏิบตักิารผลการทํางาน ปรากฎดงัรูปภาพด้านบน ซึง่เป็นแฟ้มวา่งเปลา่ช่ือ aaa.cpp  

ให้พิมพ์คําสัง่ภาษา C++ ใน editor ท่ีวา่งเปลา่ตามรูปแบบไวยากรณ์ของภาษาทกุประการ ดงันี ้

 

 

ตวัอยา่งนีเ้ป็นการเขียน code ของการหาคา่เฉล่ียของเลข 3 จํานวน ใดๆ 
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เม่ือทําการเขียน code เสร็จให้ทําการ complie โปรแกรม เพ่ือแปล source code ให้

เป็น object code โดยการคลกิ ท่ีปุ่ ม Build แล้วเลือก compile aaa.cpp ถ้ามีการป้อนหรือคําสัง่

ผิดไวยากรณ์ ระบบจะตรวจสอบและบอกถึงความผิดพลาดและบรรทดัท่ีผิดพลาดในหน้าตา่ง 

debug ด้านลา่งของหน้าตา่ง ผู้ เขียนโปรแกรมต้องแก้ไขให้ถกูต้อง  ทําการแปลโปรแกรมจนไมมี่

ข้อผิดพลาดระบบจะมีข้อความเตือนให้ผู้ใช้ทําการ Save โปรแกรม ให้กดปุ่ ม Yes เพ่ือทําการ

แทนท่ีโปรแกรมท่ีได้แก้ไขเพ่ือแทนท่ีแฟ้มเดมิ 

 

เม่ือทําการ Save เสร็จเรียบร้อยโปรแกรมจะทําการ  Link  แล้วสร้างเป็นแฟ้มใหมข่ึน้มา

อีกหนึง่แฟ้ม จากนัน้ให้ทําการกดปุ่ ม Yes 
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ตอ่จากนัน้ให้โปรแกรมทํางานโดยเลือกท่ีหน้าตา่ง Build แล้วเลือก ! Execute new.exe 

เพ่ือปฏิบตังิาน  จะปรากฎหน้าจอท่ีมีการทํางานดงันี ้

 

ปรากฎข้อความ  

Number 1:_ ให้เราลองใสต่วัเลขเข้าไป 

Number 2: 

Number 3:  

ใสใ่ห้ครบ 3 จํานวน เป็นเลขอะไรก็ได้ สมมตุวิา่ป้อนเลข 2 ทัง้สามจํานวน โปรแกรมจะนําเลขทัง้

สามจํานวนไปหาคา่เฉล่ียเพ่ือแสดงผลลพัธ์ในท่ีนีแ้สดงคา่ 2 ปรากฎทางจอภาพ  
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1.2 ระเบยีบวธีิในการพฒันาซอฟต์แวร์ 

ระเบียบวิธีในการพฒันาซอฟต์แวร์(Software development method) แบง่เป็น 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

 
1. ระบคุวามต้องการ 

2. วิเคราะห์ปัญหา  

3. ออกแบบขัน้ตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหา  

4. สร้างรหสัคําสัง่ตามขัน้ตอนวิธี 

5. ทดสอบและตรวจสอบความสมบรูณ์ของโปรแกรม  

6. บํารุงรักษาและแก้ไขโปรแกรม 

 

ขัน้ตอนแรกเป็นการระบุถึงความต้องการ  ซึ่งความต้องการต่างๆอาจเป็นปัญหาท่ี

เกิดขึน้ซึง่ผู้พฒันาสามารถรวบรวมได้จากบคุคลต่างๆท่ีเก่ียวข้อง   ความต้องการท่ีดีต้องชดัเจน 

ไม่คลุมเครือ  มีความจําเป็น   สามารถทวนสอบหรือตรวจสอบได้  ติดตามได้  ต่อจากนัน้นํา

ความต้องการตา่งๆเหลา่นีม้าวิเคราะห์ถึงหนทางในการแก้ปัญหา โดยนําปัญหาตา่งๆเหลา่นีม้าก

กําหนดสาระสําคญั(Abstraction)ของข้อมลูนําเข้า  ,ข้อมลูสง่ออก  ,การคํานวณ  ,เง่ือนไขในการ

ปฏิบตัิการต่างๆ  ต่อจากนัน้ออกแบบขัน้ตอนวิธีในการแก้ปัญหาโดยมีการแบ่งปัญหาออกเป็น

ปัญหาย่อยๆเพ่ือให้ง่ายตอ่การพฒันาเป็นการออกแบบบนลงลา่ง(Top-down design) ในแตล่ะ

ปัญหาย่อยจะกําหนดเป็นลําดบัขัน้ตอนในการแก้ปัญหาโดยละเอียดเรียกว่าการแบ่งละเอียด

ขัน้ตอนวิธี(Algorithm refinement)  ตอ่จากนัน้เขียนข้อความสัง่เป็นภาษาโปรแกรมให้ถกูตาม

ไวยากรณ์ของภาษานัน้ๆ  นําโปรแกรมท่ีสร้างขึน้ไปทดสอบโดยกําหนดข้อมลูทดสอบหลายๆชดุ  

เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและสามารถนําโปรแกรมไปปฏิบตักิารในการแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง

ตรงตามวตัถุประสงค์  การบํารุงรักษาโปรแกรมเกิดขึน้เม่ือโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้ได้ถกูนําไปใช้

งานในระยะหนึ่งซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดขึน้ หรือผู้ ใช้โปรแกรมต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของ

โปรแกรม ทีมงานในการบํารุงรักษาโปรแกรมต้องทําการแก้ไข ปรับปรุงโปรแกรมตามความ

ต้องการตอ่ไป 
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กรณีศกึษา :  การแปลงไมล์เป็นกโิลเมตร 

ปัญหา   ต้องการแปลงระยะทางท่ีเป็นไมล์ให้เป็นกิโลเมตร 

วิเคราะห์   ต้องวิเคราะห์ข้อมลูในสว่นของข้อมลูนําเข้า  ผลลพัธ์ท่ีต้องการ  และการประมวลผล 

การแปลงไมล์เป็นกิโลเมตร ข้อมลูนําเข้าคือระยะทางท่ีเป็นไมล์  ผลลพัธ์ท่ีต้องการคือระยะทางท่ี

เป็นกิโลเมตร  สําหรับการประมวลผลเป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งคา่ไมล์และคา่กิโลเมตร ซึง่ 1 

ไมล์มีคา่เทา่กบั 1.609 กิโลเมตร ตอ่จากนัน้กําหนดสาระสําคญัข้อมลูตา่งๆเหลา่นีเ้พ่ือให้

สามารถเก็บในหน่วยความจําของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้ 
 

 DATA  REQUIREMENTS 

 Problem Input 

 miles   ระยะทางเป็นไมล์ 

 Problem Output 

 kms  ระยะทางเป็นกิโลเมตร  

  

 Formular 

 1 ไมล์ = 1.609  กิโลเมตร 

 

ออกแบบ  ขัน้ตอนวธีิในการแก้ปัญหาแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอนใหญ่ ประกอบด้วย 

 ALGORITHM 

1. รับระยะทางเป็นไมล์ 

2. แปลงระยะทางจากไมล์เป็นกิโลเมตร 

3. แสดงระยะทางเป็นกิโลเมตร 

พิจารณาแตล่ะขัน้ตอนวธีิวา่ชดัเจนและสมบรูณ์หรือไม ่ ปรากฏวา่ในขัน้ตอนท่ี1 และขัน้ตอนท่ี 3 

เป็นขัน้ตอนท่ีเป็นการรับและแสดงผลข้อมลูพืน้ฐาน  แตข่ัน้ตอนท่ี 2 ยงัไมท่ราบวา่มีวธีิการ

อยา่งไรในการแปลงดงันัน้ต้องกําหนดขัน้ตอนวิธีแบง่ละเอียดให้ชดัเจนขึน้ดงันี ้

 

ALGORITHM  WITH  REFINEMENTS 

1.   รับระยะทางเป็นไมล์ 
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2. แปลงระยะทางจากไมล์เป็นกิโลเมตร 

2.1   ระยะทาง 1 ไมล์มีคา่เท่ากบั 1.609  กิโลเมตร 

3. แสดงระยะทางเป็นกิโลเมตร 

 

ตรวจสอบขัน้ตอนวิธีก่อนกระทําในขัน้ตอนตอ่ไป  ถ้าในขัน้ตอนท่ี 1 รับระยะทางเท่ากบั 10.0 

ไมล์  ในขัน้ตอนท่ี 2.1 จะทําการแปลงโดยนํา 1.609 * 10.00 นัน่คือ 16.09 กิโลเมตรนัน่เอง 

ตอ่จากนัน้แสดงผลออกมาเป็นขัน้ตอนท่ี 3 

 

เขียนโปรแกรม  ทําการเปล่ียนขัน้ตอนวธีิเป็นภาษา C++ ดงันี ้

//miles.cpp 

//Coverts distance in miles to kilometers. 

#include  <iostream> 

using namespace std; 

int  main()      //start of  main function 

{ 

const  float   KM_PER_MILE=1.609 ;  //1.609 km in a mile 

float  miles,     //input : distance in miles 

         kms;     //output: distance  in kilometers 

//Get the distance  in miles. 

cout <<  “Enter the distance  to  miles:  ”;   cin >> miles; 

// Convert   the   distance to kilometers. 

kms = KM_PER_MILE  * miles; 

// Display the distance to kilometers. 

cout  << “ The   distance  in  kilometers  is ” << kms <<endl; 

system(“PAUSE”); 

return 0; 

} 
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ทดลองทดสอบโปรแกรมโดยใช้ Freeware ช่ือ  Dev C++ 

เข้าไปท่ี http://www.bloodshed.net/devcpp.html จะปรากฏหน้าจอดงันี ้ (18/2/2554) 

 
เลือก Downloads : Go to Download Page 

Dev-C++ resources page (libraries, sources, updates...) 

ปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

เลือก Downloads 

http://www.bloodshed.net/devcpp.html%20จะปรากฏหน้าจอดังนี้�
http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html�
http://www.bloodshed.net/dev/�
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เล่ือนลงไปท่ี Downloads 

 
เลือก Dev-C++ 5.0 beta 9.2 (4.9.9.2) (9.0 MB) with Mingw/GCC 3.4.2 

กด Download from:  

• SourceForge  

ปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

เลือก ท่ีน่ี 

เลือกท่ีน่ี 

http://prdownloads.sourceforge.net/dev-cpp/devcpp-4.9.9.2_setup.exe�
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เลือก Downloads File ดงัภาพ ปรากฏหน้าจอดงันี ้

 
กด Save ปรากฏหน้าจอดงันี ้

 
 

 
กด OK ปรากฏหน้าจอดงันี ้

กด Save 

กด Run โปรแกรมท่ีตดิตัง้ 
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ตอ่จากนัน้เลือกภาษาองักฤษ,ข้อตกลง,เลือกComponentและกําหนด Location ดงัภาพ 

         
 

         
ตอ่จากนัน้ระบบจะทําการ Installing ดงัภาพ 

 
 



 

 

 

15 

เม่ือการ Installing สิน้สดุลง  จะปรากฏดงันี ้

     
ทําการ run Dev C++ ระบบจะให้กําหนด configuration เพ่ือเลือกภาษา กดปุ่ ม next  ไปเร่ือยๆ 

            
 

        
 

         

เลือกท่ีน่ี 
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เม่ือการ Installing สิน้สดุลงปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

 
 

การประมวลผลโปรแกรมเร่ิมจาก เลือก New – Source File  

จะปรากฏ Editor ให้ป้อนข้อมลู 

 
ทดลองป้อนโปรแกรมจากกรณีศกึษาข้างต้น 

เลือกท่ีน่ี 
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ทําการ Compile ระบบจะให้ตัง้ช่ือแฟ้มข้อมลูดงัภาพ 

 
ถ้ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขให้ถกูต้องตามหลกัไวยากรณ์ภาษาและ Compile ใหม ่

ตอ่จากนัน้ทําการ Run โปรแกรมจะปรากฏหน้าจอให้ใสข้่อมลู 

 
ทดลองใสข้่อมลู จะปรากฏหน้าจอดงันี ้

 

ตัง้ช่ือแฟ้มข้อมลู Complie 

Run 
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ปฏบิตักิารครัง้ที่ 1 
 

 

ข้อ 1.จงบอกผลของการทํางานของโปรแกรมตอ่ไปนี ้ตวัเลขให้นกัศกึษาแตล่ะคนสมมตุเิอง 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

 int num1, num2, SUM ; 

 cout<<"Enter number 1 > " ;  cin>>num1; 

 cout<<"Enter number 2 > "; cin>>num2; 

 SUM = num1 + num2 ; 

 cout<<num1<<"+”<<num2<<”= "<<SUM<<endl; 

 SUM = num1 - num2 ; 

 cout<<num1<<"-”<<num2<<”= "<<SUM<<endl; 

SUM = num1 * num2 ; 

 cout<<num1<<"*”<<num2<<”= "<<SUM<<endl; 

SUM = num1 / num2 ; 

 cout<<num1<<"/”<<num2<<”= "<<SUM<<endl; 

 return 0; 

} 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
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ข้อ 2. จงเขียนโปรแกรม  พิมพ์การจา่หน้าซองจดหมาย โดยมีการระบผุู้สง่ และผู้ รับ เหมือนกบั 

         การจ่าหน้าซองจดหมายจริงๆ สมมตุข้ิอมลูเองตามความเป็นจริง       ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

From 

Miss Urai Thonghuaphai 

Computer Science  

Faculty of Science   

RANKAMHEANG UNIVERSITY    

To Pradrap     Veeraphat 

             12 / 45   Ramkhamhaeng 24 

              Huamark   Bangkapi 

              Bangkok 10240        

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 return 0; 

} 
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ข้อ 3. จงเตมิคําสัง่ในการหาพืน้ท่ีของสามเหล่ียมท่ีมีการป้อนความยาวฐานและสว่นสงูของ

สามเหล่ียมใดๆให้สมบรูณ์ 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main()  { 

         ……………… base , high;         

         ......…………. area; 

         cout<<”Base=”;…………………………..; 

         cout<<”High=”;……………………………; 

         area = ………………………………………; 

         cout<<…………………………………………………………………<<endl; 

         return 0; 

} 

 

ข้อ 4. จงป้อนเงินต้น(m) และอตัราดอกเบีย้(r)% ตอ่ปีทางแป้นพิมพ์จงหาวา่ ครบปีได้เงินทัง้หมด

เป็นเท่าใด 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

         …………………………….. m , r , net; 

         cout<<”m=”;……………………………; 

         cout<<”r=”;………………………………………; 

         net = ………………………………………………………..; 

         cout<<”Net=”<<…………………………………..<<endl; 

 return 0; 

} 
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ข้อ 5. จงปรับเปล่ียนการทํางานข้อท่ี 5 ให้หาวา่ถ้าฝากประเภทประจํา 3 เดือนครบปีได้เงินเท่าใด 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() { 

         ………………………………………. ; 

            cout<<”m=”;cin>>m; 

            cout<<”r=”;cin>>r; 

            ........................................................................... 

 ............................................................................ 

 ............................................................................ 

 ............................................................................ 

 ............................................................................ 

         cout<<”Net=”<<…………………… <<endl; 

 return 0; 

} 
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