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1_1  .Header  : 

 که این چهار بخش عبارتند از  : بخش است  4دارای می تواند این قسمت برنامه بسته به نیاز ما   

a :  تعریف فایل های کتابخانه ای ) 

در این کتابخانه ها توابع مختلفی که ما در نوشتن کد برنامه ها بدان نیازمندیم ؛ تعریف شده اند . ما این کتابخانه ها 

 تعریف و به نوعی فراخوانی می کنیم :   Headerرا بدین صورت در قسمت 

  

 

 

قرار دهیم به جز مسیر استاندارد کتابخانه ها در مسیر پروژه نیز به دنبال کتابخانه ی  "  "،  <  >اگر به جای  نکته  :

 مربوطه می گردد.

 

b : تعریف متغیر های سراسری ) 

 

C ) : تعریف ثوابت 

d  )( پیش الگوی توابعprototype) 

 به صورت مفصل در قسمت توابع تعریف می شود .

2_1  .Main : 

 شامل قسمت اصلی کد برنامه می باشد و فرم اصلی آن به صورت زیر است :

نکته ی زیر الزامی به نظر می  2توجه به صرف نظر کرد ، اما   argvو   argcالبته میتوان از قرار دادن 

 رسد : 

 

#include    <نام کتابخانه ی مربوطه>  

#include         "نام کتابخانه ی مربوطه  "    

  

int counter=0; 
 

#define pi 3.14; 
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 تعداد پارامترهای ارسالی به برنامه است . argc (argumant count)تعداد آرگومان ها   : 1نکته  

 تعداد پارامترها به صورت آرایه ای از رشته ها است . argv (argumant value) مقادیر آرگومان ها      : 2نکته   

 در انتهای این بخش الزم میدانم به این نکته نیز اشاره کنم که : 

فاده می نماییم و اگر چند خطی بود در شروع تاس  \\* برای نوشتن توضیحات در برنامه اگر یک خطی بود از 

 استفاده می نماییم.  /*ودر خاتمه     */توضیحات  از 

 :  ++C/C. انواع متغیر در زبان 2

 

 

 

 

 

 

 

  به صورت پیشفرض تمام انواع داده ها عالمت دار اند مگر این کهunsigned  قبل از آنها ذکر گردد. دقت

همواره عالمت دارند و بدون   doubleو   floatگردد که دو نوع 

 عالمت نمی شوند .

  میتوان با دستور#typedef   .نوع خاصی را برای خود تعریف نمود 

 : برای تعریف متغیرها نیز به صورت مقابل عمل میکنیم 

 

 

char                           1بایت  

int  (int 32)                  4بایت  

float                      4بایت  

double                  8بایت  

long (long int – int 64 )    8بایت  

short (short int – int 16)    2 بایت  

#typedef  byte  unsigned char 
 

int x; 
x=1; 
int y=0,z=0,x=0; 
int x=y=z=0; 

int x(10); .قرار میدهد x  را در متغیر 11مقدار  
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  اگر متغیر ها مقدار اولیه نشوند ، همان مقدار قبلی حافظه ی آزاد شده یRAM را می گیرند . 

 حلقه ها :  .3

و یا استفاده از حلقه های تعریف شده که به   gotoبرای اجرای چند باره چند دستور چند راه وجود دارد مانند استفاده از 

 دالیل مختلف ما استفاده از حلقه ها را ترجیح می دهیم . در ادامه به معرفی برخی حلقه ها می پردازیم :

1.1   ) for  : 

 

 

 

 

 

الزم به ذکر است که  میتوان از چند متغیر 

 لی و یا شرط استفاده نمود . مح

 

 

  نکته مهم : از آن جهت که ما از محیط ویژوال استودیو برای کد نویسی استفاده می کنیم ؛ برای استفاده از کد

 باید به یکی از روشهای زیر عمل نمود :  ++Cهای زبان 

 :  Header. استفاده از کد مقابل در 1

 

 قبل از دستورات مورد اشاره ؛ به صورت مقابل :  ::std . استفاده از عبارت 2

 

 

       for ( متغیر حلقه و مقدار دهی آن   حلقه شرط ;  )گام حلقه ;

        for (int i=0;i<10 ; i++)                   . توجه گردد که متغیر حلقه یک متغر محلیست 

            { 

               cout << i<< "*" << i <<"=" << i*i ; 
             } 

  for (int  y=0,x=0 ; (y<50)&&(x>40) ; x-- , y++) 
{ 

} 

std::cout<<" "; 
 

using namespace std; 
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2.2  )while  : 
عددی   whileاینجا نیز الزم به ذکر است که اگر ما به جای شرط [[

 مخالف صفر انتخاب کنیم ؛ این حلقه تا بی نهایت ادامه خواهد داشت . 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 )do while : 

، دستورات حلقه حد اقل یکبار انجام می شوند .   do whileتفاوت چندانی ندارد جز اینکه در   whileاین نوع حلقه با 

 ممکن است کل دستورات حلقه حتی یکبار هم اجرا نشوند .  whileدر صورتی که در 

  

 

 

 

 

int i=0; 
while(i<10) 
{ 
 
 

i++; 
} 

int i=0; 
do{ 
 
 
 

i++; 
} while(i<10); 
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1.3 )goto   

 

برسد   gotoداریم ؛ و اجرای دستورات هنگامی که به   labelبرای اجرای این حلقه نیاز به یک 

  باز میگردد .  L1 به 

 

 تابع. 3

ن بار را چندی _که خروجی و کارکرد معینی دارند _ما در برنامه نویسی و نوشتن کد گاه می خواهیم یک سلسله دستور 

 تکرار کنیم و اجرا کنیم . 

پیاده سازی کنیم و در برنامه اصلی یا همان   Mainبرای این کار می توانیم این دستورات را به صورت یک تابع خارج از 

main   . این توابع را فراخوانی کنیم 

 

  البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که قبل ازmain   . حتما باید الگوی تابع تعریف شده باشد 

 :فرم کلی الگوی تابع این گونه است 

 )پارامترهای تابع(  اسم تابع     نوع داده ی خروجی

به این معناست که این تابع خروجی   voidباشد که خروجی   int ,float , double ,voidنوع داده خروجی می تواند 

 خاصی را بر نمیگرداند . 

برای درک بهتر این موضوع به طرح 

 یک مثال می پردازیم : 

 

 

 

float sum(float x, float y) 
{ 

float result = a+b ;                     
return result; 

} 
int main () 
{ 

float x=0,y=0; 
cin>>x>>y; 
float  z=sum(x,y); 

} 

 L1: 

 

goto L1; 
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  نکته : این کد فقطx+y  را محاسبه می کند ؛ در حقیقت ازx , y   کپی گرفته می شود و به تابع فرستاده می شود

 نخواهیم داشت .  x , yو ما تغییری در 

 متغیرها نیز موثر واقع شود کافی است ؛آدرس متغیر را ارسال کنیم بدین صورت : حال اگر ما بخواهیم این تغییرات در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواهد بود و تابع روی آن اثر گذاشته است .  y=19ما در انتهای این مثال خواهیم دید که 

 نیز ممکن است که در بخش اشاره گرها به تفصیل بدان می پردازیم . اشاره گراین کار با استفاده از 

  تا کنون تابع ما می توانست فقط یک خروجی داشته باشد ؛ ولی گاه ممکن است ما چندین خروجی بخواهیم، 

این خواسته ی ما دست یافتنی است . کافیست با استفاده و درک مفهوم ارجاع ، خروجی های مورد نظر را به 

ن ورودی به تابع ارجاع دهیم .)آدرس برای تابع بفرستیم ( بدین صورت بدون تابع با تغییرات در آن آدرس عنوا

 کردن آن می تواند خواسته های ما را برآورده کند .   returnبدون 

 

int   inc5(int &x) 

     { 

      x=x+5; 

    return x; 

     } 

 int  main() 

    { 

      int  y=14; 

int  z=inc5(y); 

 int w=inc5(12);               .غیر قابل قبول است ، چون ارجاع مختص به متغیر است و نه ثابت 

          } 
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 حال به این مثال با دقت توجه فرمایید :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bool   stats(float  vec[],int  len, float  &m1 ,float &m2 , float & 
avg , float &std) 
{ 
if ((vec == NULL) || (len < 1))  
return false;  

 M1 = vec[0]; 
   For (int i=1; i<len ; i++) 

{ 
   m1 = vec [i]; 

 
 برای سایر خروجی ها نیز به همین ترتیب کد مربوطه را می نویسیم.                              

} 

} 

int main() 
{ 

float x[10];   
float  min, max, avg, std; 
int  i=0; 
for (i=0;i<10;i++) 
{ 

 cout << " enter" << i << "th number "<< endl ; 
    cin >> x[i] ; 

} 
stats (x , 10 , min , max , avg , std ); 
cout << "min = " << min <<"\n max = " << max << "\n avg = " << 
avg << " \n std = " << std ;     

} 
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 , min , maxبا کمی دقت می توان دید که در این تابع ما یک خروجی تعریف شده داریم ، اما با گرفتن آدرس های 

avg , std   به راحتی در این مکان ها مستقیم داده های مورد نظر را ذخیره می کنیم و در حقیقت این تابع توانسته

 چندین خروجی به دست آورد . 

 

 

3.a: تابع بازگشتی )  

 

ما برای بدست آوردن برخی خروجی ها مانند فاکتوریل و یا بعضی سری ها که دارای روبط خاصی هستند می توانیم از 

زگشتی استفاده نماییم ؛ این توابع در حقیقت خودشان ، خود را فراخوانی می کنند تا به خروجی مورد نظر برسند .به تابع با

 مثال زیر توجه کنید : 

n!  = n x (n-1)!   

(n-1)! = (n-1)(n-2)!   

…                                                                                                                                               

 باشد ، به صورت متوالی  n>1طرز کار این تابع بدین گونه است که اگر 

 (n-1)!   با با برسد سپس   !1را فراخوانی می کند تا به هنگامی که به عدد

را محاسبه می کند  و مسیر آمده را به عقب باز میگردد   !2 ،  2ضرب در عدد 

  مورد نظر ما برسد .  !nتا این که به همان 

 بازگشتی استفاده میکند. قسمتی از رم است که سیستم عامل از آن برای توابع پشته: توجه 

 راهی بهتر برای استفاده از توابع :  ( 4-2

برای یک برنامه نویس نوشتن تابع کار را تا حدودی زیادی ساده تر می کند اما با توجه به این که قسمت اصلی یک 

آن است و شلوغ بودن فایل اصلی دردسر زاست می توانیم با تعریف یک فایل کتابخانه و پیاده   mainبرنامه همان کد 

int   fact (int n) 
} 
 if ( n<2 ) 

return 1; 
else 

return n*fact(n-1); 
{ 
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 ، فایل اصلی را تا حد زیادی کوچکتر کنیم که این امر به خطایابی برنامه نیز کمک بسیاری می کند . وابع در آن سازی ت

 این امر عالوه بر این این امکان را به ما می دهد که ازین توابع در برنامه های دیگر نیز استفاده کنیم .

 حال به چگونگی تعریف این کتابخانه ها می پردازیم : 

دارای   Headerکه الگوی توابع در آن مشخص شده باشد ، داریم . که این فایل   Headerابتدا ما نیاز به یک 

 .  است و در برنامه اصلی فراخوانی می شود  ”h.”پسوند

 

 . فراخوانی شود   Headerداریم که در آن باید فایل   ”cpp.“سپس ما برای پیاده سازی توابع ، به یک فایل با پسوند 

 کنیم.   includeرا   headerدر انتها ما برای استفاده از توابع در برنامه اصلی فقط کافیست که فایل 

  مثال : 

 :   Header( ساخت فایل 1

کلیک نموده و سپس به   Projectروی گزینه ی   Visual studioبعد از تعریف پروژه اصلی ؛ از نوار منوی ابزار باالی 

را بر می گزینیم :  h.کلیک می نماییم و از پنجره زیر گزینه مربوط به   Add new itemروی گزینه 
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 :   Header( تعریف الگوی توابع در فیل 2

 

  cpp.( ساخت فایل 1

 را انتخاب می کنیم . cpp.(  می کنیم با این تفاوت که این با در قسمت آخر گزینه ی 1همانند قسمت )

 پیاده سازی توابع : (4

و در کل بدین   مربوطه فراخوانی شود   Headerدر این قسمت تنها نکته ای که نباید فراموش شود ، اینست که فایل 

 صورت است : 

 

  : در برنامه اصلی به راحتی می توانیم ازین تابع در برنامه استفاده کنیم  header( حال ما به راحتی با فراخوانی فابل 5
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 با اجرای برنامه می بینیم که : 

 

 

  : آرایه ها. 5
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 مبخواهی اگر. دهیم انجام آنها روی پردازشهایی و کرده دریافت را کالس یک دانشجویان اطالعات بخواهیم کنید فرض

 نمره و دانشجویی شماره نام، شامل اطالعاتی که کنیم تعریف score و name، id مثل متغیر تعدادی دانشجو هر برای

 ثباع کار این. دهند¬می انجام مشابهی کارهای که داشت خواهیم متغیر زیادی تعداد باشند، برداشته در را آنها درسی

 .گیریم می کمک ها آرایه از مواردی چنین در. برود دست از برنامه خوانایی و شده زیاد کد حجم که شود می

 :است زیر صورت به آرایه تعریف ی نحوه

 ;[اندازه آرایه] [آرایهنام ] [نوع داده]

 

 

 :کنیم استفاده زیر دستور از توانیم می 5 طول با اعشاری اعداد از آرایه یک معرفی برای: مثال

double scores[5]; 

 . کنند می اشغال فضا بایت 8 کدام هر که شود می داده تخصیص RAM حافظه از اعشاری عدد 5 میزان به کار این با

 عنصر چهارمین scores[3] و عنصر اولین scores[0]مثال کنیم، می استفاده آنها اندیس از آرایه، عناصر به دستیابی برای

 :کنیم می عمل زیر صورت به کنیم اولیه دهی مقدار را آرایه عناصر اینکه برای. دهد می نشان را آرایه

double scores[5] = {20, 12, 14.5, 16.25, 10.75}; 

 :کنیم استفاده زیر مختصر فرمت از توانیم می کنیم، اولیه مقداردهی 0 به را عناصر تمام بخواهیم اگر

double scores[5] = {0}; //initialize all elements with zero 

 تعداد اساس بر کامپایلر خود تا نکنیم تعیین را آرایه اندازه توانیم می کنیم، می استفاده اولیه مقداردهی از که هنگامی

 :کند تعیین را آن اولیه مقادیر

double scores[] = {20, 12, 14.5, 16.25, 10.75}; 

 ++C در بعدی چند های آرایه(5.1

 2 ماتریس کی بخواهیم اگر مثال برای. کنیم استفاده براکت از ابعاد، تعداد به کافیست چندبعدی های آرایه تعریف برای

 (کنید دقت اولیه دهی مقدار ی نحوه به: )کنیم می عمل زیر صورت به کنیم معرفی 4 در
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int matrix[2][4] =  

 { 

  {12, 13, 14, 15}, 

  {10, 8, 123, 95} 

            };   

 :کنیم تعریف بعدی سه آرایه یک بخواهیم اگر طور همین

double matrixArray[2][3][2] = { {{1.1, 2.25}, {45.5, 16  }, {1, 0}}, {{21, 53.40}, {98.3, 85.5}, {9, 0}} }; 

 

 

برای درک یک مبحث در برنامه نویسی هیچ چیز مانند تمرین کردن  نمیتواند مثمر ثمر واقع شود ؛ ازین رو به طرح یک 

 مثال می پردازیم :
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دانشجو آنها را از کنسول دریافت میکند و  5عملکرد این برنامه بدین صورت خواهد بود که نام ،شماره دانشجویی و نمره 

 ورت جدول مرتب می کند : آنها را به ص
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 اشاره گر ها :. 6

 نحوه تعریف اشاره گر در سی پالس پالس

 :به صورت زیر عمل می کنیم int برای تعریف یک اشاره گر به نوع داده ی

int *ptr; 

را در این اشاره گر ذخیره کنیم، برای گرفتن آدرس یک متغیر کافیست قبل از نام  int حال می توانیم ادرس یک متغیر

 .استفاده کنیم &آن از عالمت 

int x = 105; 

ptr = &x; 

 .خواهد شد 0x00123456برابر  ptr از حافظه قرار داشته باشد، مقدار  0x00123456 در آدرس x اگر فرضا متغیر

برای اینکه محتوای یک آدرس حافظه را ببینیم باید از عالمت * قبل از نام اشاره گر استفاده کنیم، مثال با دستور زیر 
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است که در باال تعریف  x خواهد شد که همان مقدار متغیر 0x00123456برابر محتوای موجود در آدرس  y مقدار متغیر

 :شد

int y = *ptr; 

گرها باید دقت کرد این است که برای تعریف هر اشاره گر باید حتما یک عالمت * استفاده نکته ای که درباره اشاره 

 :اشاره گر تعریف کنیم 2کنیم و این طور نیست که با روش مثل کد زیر بتوانیم 

long* p1=0, p2 = 88; //what happens here? 

 :رست مثل اینکه بنویسیمدر این کد در واقع ما یک اشاره گر و یک متغیر تعریف کرده ایم، د

long *p1 = 0; 

long p2 = 88; 

 :اگربخواهیم دو اشاره گر در یک خط تعریف کنیم به صورت زیر عمل می کنیم

long *p1=0, *p2 = 88; //the correct way of defining two 

pointers 

 استفاده یک گرها اشاره اما  گرفته اید.مبحث اشاره گرها را یاد  %50اگر تا اینجای بحث را خوب متوجه شده باشید، 

ری که یک آرایه می کند، لیکن بدون کا شبیه چیزی حافظه؛ تخصیص از است عبارت آن که دارند هم دیگر مهم

 !محدودیت

 محدودیتهای آرایه

ر ختیایکی از ویژگیهای مهم اشاره گرها امکان تخصیص و آزادسازی حافظه است. برای اینکه بخشی از حافظه را در ا

اول اینکه طول  :بگیریم، یک راه استفاده از آرایه است که قبال توضیح داده شد. لیکن آرایه دو محدودیت بزرگ دارد

ثابتی داشته و از این رو به طور پویا )دینامیک( و در زمان اجرای برنامه نمی توان طول آن را تعیین کرد یا تغییر داد. دوم 

تخصیص می یابد، و هر برنامه ای فضای پشته ی محدودی دارد  (Stack) آرایه از فضای پشتهاینکه چون حافظه مورد نیاز 

مگابایت( تعریف  20)که تا سقف معینی قابل افزایش است( از این رو نمی توان آرایه های خیلی بزرگ )با حجم مثال 

 :کرد و اگر چنین کاری بکنیم، لینکر خطا خواهد داد

//Assigning large memory using arrays, makes exception 

 char LargeData[20*1024*1024]; 

 حوه تخصیص حافظه با استفاده از اشاره گر(ن7

 می توانیم حافظه ای به یک اشاره گر تخصیص دهیم. با توجه به اینکه این حافظه از فضای new با استفاده از عملگر

heap  تخصیص داده می شود و هیپ یک فضای بزرگی از حافظه است، نسبت به آرایه، محدودیت به مراتب کمتری
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داریم. برای اینکه بیشتر با هیپ و پشته آشنا شویم ابتدا تفاوت این دو را بیان می کنیم. قبل از آن باید ذکر کنم که 

این چیزی است که جا افتاده و همه برنامه نویسان می  تعریف نشده، لیکن ++C چیزی به نام هیپ و پشته در استاندارد

 !شناسند

 

 

 تفاوت هیپ و پشته

پشته برای ذخیره سازی موقت متغیرها استفاده می شود و حافظه تخصیص داده شده به متغیرها به محض اینکه از محدوده 

ی دید برنامه یا تابع خارج شوند، به طور خودکار آزاد می شود. با توجه به حجم محدود پشته، هر گونه تالشی برای تخصیص 

شده و اجرای برنامه با خطای سهمگینی متوقف خواهد شد! این موضوع Stack Overflow حافظه ی زیاد از پشته منجر به 

زمانی که تعداد متغیرهای زیادی در برنامه استفاده شود یا تابعی به صورت تو در تو توابع دیگر را صدا بزند )مثل توابع 

 ..بازگشتی( اتفاق می افتد

هیپ حافظه ی آزادیست که تخصیص آن توسط برنامه نویس صورت می پذیرد و به طور خودکار آزاد نمی شود )مراقب 

 )نشت حافظه باشید

است و از این رو برای تخصیص آرایه ها، ساختارها و کالسهای بزرگ  RAM هیپ فضای بسیار بزرگی از حافظه ی

  .مناسب تر است

 new ه استفاده از عملگرنحو

 :تخصیص می دهیم data به اشاره گر int خانه حافظه از نوع 50به میزان  new در کد زیر با استفاده از عملگر

int* data = new int[50]; 

 

کامپایلر خطا نمی گیرد! چون دستور درستی  new int (50)دقت کنید که اگر به جای کروشه از پرانتز استفاده کنید 

پر می کند! این یکی از اشتباهات مرسوم در برنامه  50است، لیکن فقط یک خانه حافظه تخصیص داده و آن را با مقدار 

 .بارها چوبش را خورده ام ++C است که خودم در سالهای آغازین یادگیری ++C نویسی
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ری های آرایه است. البته روش دیگوقتی حافظه ای تخصیص داده شد، دسترسی به المانهای حافظه مانند دسترسی به المان

پر کنیم، به یکی از دو  1288و  1360هم وجود دارد. مثال اگر بخواهیم عنصر اول و یازدهم این حافظه را با مقادیر 

 :صورت زیر عمل می کنیم

data[0]=1360; // first element will be changed to 1360 

data[10] = 1388; // 11th element will be changed to 1388 

  

*data=1360; // first element will be changed to 1360 

*(data+10)=1388; // 11th element will be changed to 1388 

 

 delete آزاد کردن حافظه با استفاده از دستور

نخواهد شد. لذا باید بسیار حافظه ای که از هیپ اختصاص داده می شود، مادامیکه برنامه نویس آن را پاک نکند، حذف 

دقت کرد که هر حافظه ای که تخصیص می دهیم، در موقعیت مناسب )پس از اینکه کار ما با آن تمام شد( آن را آزاد 

 :استفاده می کنیم delete از دستور ++C کنیم. برای آزاد سازی حافظه در

delete [] data; 

ک خانه حافظه را تخصیص می دهیم، بهتر است که از این عالمت عالمت ][ الزم نیست، هر چند زمانی که بیش از ی

 .استفاده کنیم

برای حذف کردن حافظه ای که قبال حذف شده است، عواقب وخیمی به  delete استفاده مجدد از دستور :نکته مهم

موضوع بهتر است جناب میکروسافت است! برای رهایی از این  don't send دنبال دارد که ساده ترین آن پیغام مشهور

پر کنیم )اشاره گری که به هیچ جایی  NULL که اشاره گرها را حتما در زمان مقداردهی اولیه و پس از حذف با مقدار

 NULL اشاره نمی کند( و هنگامی که قصد آزادسازی آن را داریم تنها در صورتی آن را آزاد کنیم که مقدار آن مخالف

 :شده است و تمام برنامه نویسان حرفه ای آن را انجام می دهند باشد. این یک تکنیک کامال شناخته

  

int* data = NULL; // Always initialize pointers to NULL or 

use new operator to assign some memory 

data = new int[50]; 

// Make use of data 

... 

// Now we don't need it more, and want to free its memory 

if(data != NULL) // or simply if(data) 

   delete [] data; 
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... 

//Now if we try to delete it again, nothing will occur 

if(data)//will not execute, since data is NULL 

   delete [] data 

 

 

 

 به نظر طرح یک مثال در این مبحث نیز می تواند کمک بسیاری به ما بکند : 

 مثال زیر برای درک نحوه استفاده و پاک کردن اشاره گرها ، بسیار مفید و موثر است .
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 استفاده کنیم با این خطا مواجه خواهیم شد :   deleteحال اگر دو بار از دستور 

 

 

 خرد کن است !!!!!()که این خطا به شدت اعصاب 
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 : گر اشاره طریق از ارسال

 این بحث را در قالب یک مثال بررسی می کنیم : 

، فراخوانی میشود    pxدرون   yدر این برنامه آدرس متغیر 

 (px=&y ؛ و در درون تابع به محتویات آدرس )px   ،5 

واحد اضافه  y  5واحد اضافه میشود . یا به عبارتی به 

 میشود .

 

 

 

 

 برای درک بهتر این مفهوم یک مثال جامع تر بیان می کنیم :  <<

 

int inc5(int *px) 
{ 
  *px += 5 ; 
  return *px; 
} 
 int main() 
{ 
 int  y=10; 
 int z = incs (&y);        // y=15  
} 
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 : هدف این برنامه چاپ میانگین بود که در خروجی خواهیم داشت

 

  با استفاده ازsetw(n)   چاپ شدن یک عبارت به اندازه ی می توان در خروجی برایn   کاراکتر جا تعیین

 نمود . 

 

 . فراخوانی فایل ها : 8

 برای کار با فایل ها )فراخوانی یا ذخیره در فایل ها (؛ دستورات و توابع مفیدی را معرفی می کنیم : 

: Fopen();  برای باز کردن یک فایل کافیست آدرس آن را به عنوان پارامتر اول و نوع باز کردن آن را نیز در

 readبه معنی   rbیا   read textیعنی   rtپارامتر دوم وارد نماییم ) نوع خواندن میتواند خواندنی یا نوشتنی باشد )

binary  و یاw   به معنایwrite  ) و ... می باشد 

 

fclose();   برای بستن فایل مربوطه است که نام اشاره گر اشاره کننده به فایل ، به عنوان پارامتر آن قرار

 میگیرد .

fopen (“text.txt” , “rb” ) 
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ند ره می کدر مثال مقابل یک اشاره گر از نوع فایل تعریف شده است و به فایل مورد نظر که باز شده است اشا

 و آخر سر آن فایل را می بندیم :

 

 : برای خواندن و نوشتن فایل توابع مختلفی وجود دارد که در زیر به چند مورد اشاره می شود .توجه

Fscanf – fgets  برای خواندن از فایل متنی      

Fprintf  برای نوشتن در فایل متنی 

Fread  و  fwrite ینری     برای خواندن و نوشتن فایل با 

  تابعstrstr () ;  . به دنبال یک رشته می گردد 

  تابعstrchr();  . اشاره گر محل کاراکتر مورد نظر را بر میگرداند 

  تابعstrncpy () ;  . برای کپی کردن یک رشته در رشته ی دیگر به کار می رود 

  تابعatof (); . برای تبدیل رشته به عدد به کار میرود 

: رشته قابلیت تغییر طول خود را دارد ولی آرایه ای از کاراکتر ها دارای طول توجه

 محدود است .

 

 مفید دیگری در فراخوانی فایل می پردازیم :  اکنون به معرفی تابع

  :  ifstreamتابع 

 تعریف می شود و از آن اینگونه استفاده می شود . <fstream>این تابع در کتابخانه ی 

);"text.txt"fp( ifstream 

) مشخصات و نمرات   mhd1.txtبرای درک بهتر به مثالی می پردازیم که در آن یک فابل متنی به اسم مثال : 

 فراخوانی و چاپ می شود . دانشجویان (

FILE  *fp  = fopen (“D:\test.txt” ,”rt”); 

Fclose(fp); 

string  name 

[100]          
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 switchعبارت شرطی .9

است که برای انتخاب یک گزینه از بین چندین گزینه مناسب است. ساختار دستور  switchیکی دیگر از عبارات شرطی، 

 به صورت زیر است:

switch (literal) 

{ 

 case item1: 

  do something; 

www.sarayedaneshjo.comwww.sarayedaneshjo.com



Advanced programming 
Dr khosravi 

Morteza jaberi  
 Page 28 
 

  break; 

 case item2: 

  do something else; 

  break; 

/* ... other cases go here ... */ 

 default: 

  handle other inputs; 

  break; 

} 

 

 doشود )اجرا می item1ی بود، عبارت داخل بدنه item1برابر  literalنحوه عملکرد به این ترتیب است که اگر مقدار 

something اگر برابر ،)item2 شود و به همین ترتیب ادامه می یابد. اگر هیچکدام از بود عبارت دخل بدنه آن اجرا می

 اجرا خواهد شد. defaultی عبارت بدنهموارد لیست شده نبود، 

به عنوان مثال فرض کنید بخواهیم اسم اعداد را به کاربر آموزش دهیم! به طوریکه بر اساس عددی که کاربر وارد می 

 کند، اسم التین آن عدد را نمایش دهیم و اگر صفر وارد کرد از برنامه خارج شویم:
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 تا بعدی های case ی بدنه در واقع دستورات تمام ایم،¬انداخته جا را break دستور چون 2 عدد مورد در که کنید دقت

 اجرا case 4 هم و case 3 ی بدنه هم 2 عدد کردن وارد با اینجا در مثال برای! شود می اجرا break دستور به رسیدن

 که کند می عرض و شده اجرا default ی بدنه نیست، 5 تا 1 ی محدوده در چون 9 عدد مورد در(. ؟ شکل) شود می

 !نیستیم بلد را 5 از بیش
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 * فصل دوم  : شئ گرایی 

  

Structure ) ساختار( 

 دیمکر می استفاده کاراکتری بعدی دو ی آرایه یک از اسامی لیست ذخیره برای مشاهده نمودیم که  ها آرایه مبحث در 

 این است ایده اولین کنیم ذخیره اسامی کنار را نیز نمرات این یمهخوا می و ددار هم نمره یک اسمی هر کنید فرض حاال

 هیچ قضیه تااینجای خب شود؛ مرتبط اسامی لیست با آن مn تا یکم عناصر که باشیم داشتهfloat نوع از رایهآ یک که

 برای ایدب که است واضح مطلب این کنیم مرتب نام اساس بر رو لیست این یمهبخوا کنید فرض حاال اام نیست مشکلی

 ؛ جابجا شود رو فرد نمره هم و اسم هم نفر هر برای باید که اینست مشکل اما جابجاکنیم رو آرایه عناصر. سازی مرتب

 نویسیمب بیشتر باید دستور چند  )به منظور جلوگیری از جابجایی نمرات دانشجویان با هم (؛ این کار نیز دوشواری ندارد ،

 یشترب معموال اطالعاتی های بانک که نیمدا می همه ؟؟شود چه دوتا از بیشتر هامون فیلد اگه اما اینست؟!! از غیر!! دیگر

 کد خط 20 باید فیلدی ده رکورد یک  مثال برای رکودها جابجایی های دستور نوشتن برای.  ددارن ای داده فیلد دو از

 داشته آرگمان 10 تابعمون باید فیلد ده مثال برای تابع یه به رکورد یه فرستادن برای دیگر مشکل یه حاال خب بنویسیم

 که دشاینگونه  و!!!!( باخت جان اندازه از شیب نویسی کد اثر بر فردی مینویسن ها روزنامه تو فردا پس فردا بعد) دباش

 .شد ساخته( structure) استراکچر نام به چیزی

  

 :تعریف

 .دهد می جود مو ای داده انواع ترکیب از را جدید ای داده انواع ساخت اجازه ما به که است امکاناتی استراکچر

 کنیم عرفیم جدیدی نوع بعنوان بندی بسته یک در را دیگر انواع از متغیر چندین توانیم می ما تاامکان این از استفاده با

 یک هب زیاد شباهت علت به یا راکچرتاس یک بسته هر به و فیلد بندی بسته این درون های متغیر این از یک هر به

 ها تغیرم ی بسته بااین توانیم می جدید ای داده نوع یک استراکچربعنوان یک تعریف از بعد. گویند می رکورد. رکورد

 تغییر را اه فیلد همان یا درونش های متغییر از یک هر محتویات بود نیاز که زمان هر و کنیم رفتار معمولی متغیر یک مثل

 .دهیم
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 :استراکچر یک تعریف نحوه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

struct  structure_name  

{ 

Member_type1  member_name1; 
Member_type2  member_name2; 
Member_type3  member_name3; 

Member_type4  member_name4; 
. 
. 
. 
};  

 : مفهومی به نام دانشجو از دنیای واقعی

• Student Record: 
– Name                                   a string 
– Student ID Number              an integer 
– HW Grades       an array of doubles 
– Test Grades    an array of doubles 
– Final Average                   a double 

struct Student  

{ 

 char name[30]; 

  int id;   

 double hw[3];    

 double test[2];   

 double ave;      

}; 
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 دسترسی به اعضای ساختار

 

 مثال : 

 

 با اعضای ساختار باید مثل متغیرهای معمولی برخورد نمود. •

 برای دسترسی به هر عضو از عملگر نقطه ) . ( استفاده می شود. •

cin>>stu.name; 

stu.hw[2] = 82.3; 

stu.ave = total/100;     
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 خروجی : 

 

 

 مقداردهی اولیه به یک متغیر از نوع ساختار

 مقداردهی اولیه : مقداردهی به یک نمونه از یک نوع هنگام تعریف 

 

 

 

 

 

 

 

struct Student { 
 char name[30]; 
        int id;  
 double hw[3];  

 double test[2]; 
 double ave;  
}; 

Student stu1={“Ali”,1234,{2,3,5},{15,20}, 15.5}; 
Student stu2={}; 
Student stu3={“Ahmad”, 1235,{},{},0}; 
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 استفاده از عملگر انتساب 

 

 

 

 

 

 آرایه ای از نوع یک ساختار

شماتیک یک استراکچر آرایه ای به صورت زیر است ؛ به راحتی می توانید ببینید که چگونه به راحتی ما با استفاده از 

 . حال بحث اصلی به پر کردن و ذخیره کردن این لیست بر می گردد .استراکچر یک لیست اطالعاتی ساخته ایم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با خود ساختار نیز می شود عین متغیرها برخورد نمود.

Student s1,s2; 

… 

s1.ave = 12.5; 

… 

s2 = s1; 

 
Copies the entire structure

Copies the entire structure 

struct Student { 
     char name[30]; 

     int id;  
     double ave;  
}; 
Student st; 

Student stu[5]; 
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stu[0] 

stu[1] 

stu[2] 

stu[3] 

stu[4] 

name id ave 

struct Student { 
     char name[30]; 
     int id;  
     double ave;  

}; 
Student stu[5]; 
… 

stu[0].name=“Ali”; 
stu[0].id=1234; 
stu[0].ave=15.5; 

stu[0] 

stu[1] 

stu[2] 

stu[3] 

for(int i=0;i<5;i++) 

{ 

cin>>stu[i].name; 

cin>>stu[i].id; 

cin>>stu[i].ave; 

} 

for(int i=0;i<5;i++) 

{ 

cout<<stu[i].name; 

cout<<stu[i].id; 

cout<<stu[i].ave; 

} 

 forبرای هر شکل دسترسی به آرایه از ساختارها از حلقه 

 می کنیم. استفاده
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 اشاره گر به ساختارها

پیش ازین به اهمیت و فایده اشاره گرها پی برده بودیم و اکنون که دانستیم استراکچرها تا چه اندازه به راحتی ما کمک 

 می کنند ، الزم است به بررسی پیوند این دو بپردازیم ؛ 

 معموال ساختارها را بصورت اشاره گر استفاده می کنند. •

 ) عملگر منها و عملگر بزرگتر( استفاده نمود. <- در این حالت برای دسترسی به اعضا باید از عملگر پیکان   •

 

 

 

 

 

 

 

 معموال برای ایجاد ساختمان  یکی از مهمترین کاربردهای اشاره گر به ساختارها اتصال نقاط مختلف از حافظه(

 داده هایی مثل لیست های پیوندی، درخت و ...( است.

 

 

 

 

 

 

struct Student { 

     char name[30]; 
     int id;  
     double ave;  
}; 

… 
Student * sptr; 

… 
cout << "Name is" << sptr-

>name;  

cout << "Ave is " << sptr->ave; 

 برگ ها

 برگ ها

 ریشه
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 بخواهیم بیشتر این مبحث را باز کنیم با یک مثال سعی به درک بهتر آن می کنیم : برای این که 

 

خروجی :
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 ساختارها و توابع

حال که ساختار ها را بهتر شناختیم ، این سوال پیش می آید که آیا می توان ساختار را نیز به تابع ارجاع داد ؟ آیا این 

 مبحث می توانند با یکدیگر ادغام شوند ؟! پاسخ مثبت است . اکنون می پرسید :چگونه؟ ورودی تابع چیست ؟  2این 

 پاسخ دهیم . خوب صبر کنید تا با یکدیگر این پرسش ها را 

 .ارسال اعضای ساختار به تابع هیچ فرقی با ارسال یک متغیر معمولی یا آرایه و ... ندارد 

 .متغیرهای ساختاری را نیز می توان به تابع ارسال کرد 

 .فراخوانی با مقدار : تغییرات درون تابع روی مقدار اصلی اعضای ساختار در برنامه صدا کننده تاثیری ندارد 

  با ارجاع : تغییرات درون تابع روی مقدار اصلی اعضای ساختار در برنامه صدا کننده تاثیر دارد.فراخوانی 

 

(Call by Value) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

void update_average( Student stu)  

{ 

 double tot=0; 

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

  tot += stu.hw[i]; 

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

  tot += stu.test[i]; 

 stu.ave = tot/5; 

} 

مثل تعریف توابع معمولی کافی است که 

تعریف متغیر ساختاری را بعنوان پارامتر 

 ورودی تابع قرار دهیم
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(Call by Reference) : Using reference parameter 

 

 

  

 

 

(Call by Reference) : Using Pointers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

void update_average( Student &stu)  

{ 

 double tot=0; 

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

  tot += stu.hw[i]; 

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

  tot += stu.test[i]; 

 stu.ave = tot/5; 

} 

void update_average( Student *stu)  

{ 

 double tot=0; 

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

  tot += stu->hw[i]; 

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

  tot += stu->test[i]; 

 stu->ave = tot/5; 

} 
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 (classکالس  ).2

کالس ها یک ایجاد کننده نرم افزار هستند که می توانند برای مدلسازی اشیای دنیای واقعی استفاده شوند . به طور مثال 

نرم افزار یک منزل می تواند دارای داده هایی درباره متراژ ، تعداد اتاق ها و دیگر مشخصات خانه باشد . کالس یک نوع 

در ده و مشخصات این داده هاست . شئ نمونه ی خاصی از یک کالس است . داده تعریف شده توسط ماست که دارای دا

برای شفاف تر شدن این مبحث به ارائه ی مثال می یک تعریف ساده به ترکیب کد و داده کالس گفته می شود؛ 

 پردازیم : 

int y; 

یک   sizeر ذیل به این معناست که: از نوع اینتیجر است ، دستو  yهمانطور که این دستور به معنای این است که : متغیر  

 است .   Houseشئ از کالس 

 تعریف یک کالس 

و نام کالس ) دلخواه ( و آکوالد به صورت زیر تعریف می شود . تعریف  Classیک کالس با استفاده از لغت کلیدی 

یکی از نکات مهم در کالس حاوی اعضای کالس به عنوان داده های آن و متد های کالس به عنوان توابع آن است .

 ؛تعریف و استفاده از کالسها مفهوم سطح دسترسی است که ما آن را در اولیت قرار می دهیم و به شرح آن می پردازیم 

 الگوی تعریف یک کالس به شکل زیر است :

 

 

 

دسترسی داده ها و در درون بلوک آکوالد قرار خواهند گرفت. فرض بر این است که  class متغیرها و توابع مربوط به

 . است مگر اینکه نوع دسترسی صراحتا اعالم شود private توابع

برخوردار خواهند بود زیرا  private تعریف شوند بطور پیش فرض از سطح دسترسی 2داده ها و توابعی که طبق سطر 

 . ستاین سطح دسترسی کامال بیان شده ا 6چیزی برای آنها تعریف نشده است کما اینکه در سطر 
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شناخته می  class به این معناست که که داده ها و توابع تعریفی در این سطح، فقط در این private سطح دسترسی

 class شوند و در خارج از کالس هیچگونه دسترسی به آنها وجود ندارد و تمامی عملیات روی آنها فقط باید در همان

 . انگی و بسته بندی را پیاده سازی می کنندیا محرم Encapsulation تعریف شوند که همان مفهوم

یا عمومی هستند را تعریف نمود و این بدین  public می توان داده ها و توابعی را که دارای سطح دسترسی 4در سطر 

 . قابل دسترسی هستند class معناست که داده ها و توابع با این سطح دسترسی هم در داخل و هم در خارج از

ذکر شده، یعنی کالس هایی که از این کالس به ارث برده می شنود می  protected وع دسترسینیز ن 8در سطر 

 . توانند به این قسم از داده ها و توابع دسترسی داشته باشند

 اکنون با یک مثال به تعریف یک کالس می پردازیم و این مثال را به صورت کامل تشریح می کنیم : 

 

ادامه میابد. دو متغیر به  10از برنامه تعریف شده و بدنه تعریف آن تا انتهای سطر  4در سطر  CRectangle کالس

برای این کالس تعریف شده است. چون هیچ سطح دسترسی برای آن دو مشخص نگردیده کامپایلر آنها را  x,y نامهای

 . رسی داشته باشندمی توانند به آن دو دست class تعیین می نماید یعنی فقط اعضای این private پیش فرض
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تعریف شده که یکی وظیفه دریافت مقادیر و  class برای این ()area و ()set_Values دو تابع با نامهای

 . دیگری محاسبه مساحت را بر عهده دارند

تعریف شده است، اما دستورات  16الی  12و از سطر  class در بیرون از ()set_Values عملکرد تابع

بیان شده است که از هر یک از این دو روش برای تعریف دستورات و عملکرد  class درون خوددر  ()area تایع

دقت کنید که ابتدا نوع بازگشتی تابع  class به نحوه تعریف تابع در خارج از 12در سطر  . توابع می شود استفاده نمود

 . مانهای آن را بیان می کنیمو بعد از آن از عالمت :: و در نهایت نام تابع و آرگو class وسپس نام

 . ، دستورات را هم برای تابع نوشته ایم ()area هم چنانچه مشاهده می کنید در همان محل تعریف تابع 9در سطر 

، و class و دقیقا بعد از تعریف 10ایجاد شده که یکی در سطر  object دو شی یا CRectangle برای کالس

دقت کنید که برای ایجاد شی از کالس در درون بدنه برنامه باید ابتدا نام کالس و . 21در سطر  main دیگری در تابع

هیچ یک از این دو شی ربطی به هم ندارند و هر یک به طور جداگانه از اعضای کالس  . سپس نام شی را بیان نمایید

 . استفاده می کنند

ر سپس نقطه و در انتها نام عضو که می تواند یک متغیبرای دسترسی به اعضای کالس با استفاده از شی، ابتدا نام کالس 

 یا یک تابع یا یک رخداد باشد را ذکر می کنیم، دقت داشته باشید که اگر عضو مورد نظر دارای سطح دسترسی

private  باشد نمی توان به آن دسترسی داشت زیرا فقط در درون کالس شناخته شده است و در بیرون از کالس خود

 )خطا های برنامه توضیح داده شده است( :د نها کار کرد. به کد زیر توجه کنیفاده از ایجاد شی هم نمیتوان با آحتی با است
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  تابع سازنده کالس

هم نام با نام کالس که  . کار مقداردهی اولیه به متغیرهای الزم را انجام می دهدکه  تابع سازنده، تابع عضو ویژه ای است

 public هم نیست اما می تواند پارامتر ورودی داشته باشد و دارای دسترسی void حتی از نوع نوع بازگشتی ندارد و

هنگامی که از کالس مربوطه شی ایجاد می شود، تابع سازنده به متغیرهای مربوطه مقدار تعیین شده و فضایی . می باشد

 . یرها و تهی نبودن آنها اطمینان حاصل شوددر حافظه را اختصاص می دهد. این کار باعث می شود که از مقداردهی متغ

   تابع مخرب کالس 

وقتی که کار با شی مورد نظر تمام شد بهتر است که فضایی را که در حافظه به متغیرهای عضو کالس توسط تابع سازنده 

م. این مخرب انجام می دهییا مولد داده شده است را آزاد کنیم که اینکار را با استفاده از تابع عضو ویژه دیگری بنام تابع 

 . در ابتدای آن تعریف می گردد ~تابع نیز دارای ویژگیهای تعریفی تابع سازنده است با این تفاوت که با عالمت 

 : در ادامه به نحوه تعریف و استفاده از توابع عضو سازنده و مخرب در کالس می پردازیم
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تا  12تابع مخرب کالس هم در سطر بعدی تعریف شده اند. سطرهای  از برنامه و 8تابع مولد )سازنده( کالس در سطر 

نحوه رفتار این دو تابع عضو کالس را بیان می کنند. دقت فرمایید که دو متغیر عضو کالس از نوع اشاره گر تعریف  25

در  م که این کار راشده اند، پس برای کار با آنها در تابع سازنده کالس باید متغیرهایی از نوع اشاره گر داشته باشی

 . انجام داده ایم 16و15سطرهای 

یا همان شی را تعریف نماییم. یک شی این قابلیت را دارد که  object می توان یک new با استفاده از کلمه کلیدی

آنها را  width, height هر نوعی را بگیرد )این را از مفهوم شی گرایی درک کردیم!(. پس بعد از تعریف شی های

 . (18و11ره گر در نظر میگیریم )سطرهای اشا

بکار رفته است دستوری است برای آزادسازی حافظه اشغالی توسط هر  24و22که در سطرهای  delete کلمه کلیدی

 .  شی یا متغیر ، ... در برنامه

 

  تابع سازنده پیش فرض 

ده ای پیش فرض، فرض می کند که کالس سازنهنگامی که برای یک کالس تابع سازنده ای تعریف نکنیم، کامپایلر بطور 

دارد اما بدون پارامتر. به همین دلیل است که وقتی کالسی بدون تابع سازنده را تعریف می کنیم می توانیم از آن یک 

 . شی ایجاد کنیم که کار تعریف تابع سازنده را خود کامپایلر انجام میدهد

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 
class CExample 

{ 

    public: 

        int a, b, c; 

        void multiply (int n, int m) { a=n; b=m; 

c=a*b; } 

}; 
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CExample ex; 

باال می بینیم برای کالس هیچگونه تابع سازنده ای تعریف نشده اما میتوان از  ++C همانطور که در کد برنامه نویسی

طول برنامه از آن استفاده کرد و تنها دلیل این موضوع فرض ایجاد نمود و در  ex یک شی بنام CExample کالس

 . کامپایلر بر وجود یک تابع سازنده بدون پارامتر در کالس است

 

ازنده س اما اگر خود برای کالس تابع سازنده ای را تعریف کنیم دیگر کامپایلر فرضی را در نظر نگرفته و بر مبنای تابع

 :تعریفی ما عمل خواهد کرد

  

 

 

 

 

 

شی  2پارامتر ورودی است  2که دارای یک تابع سازنده تعریفی توسط ما با  CExample در کد ما برای کالس

پارامتر است که در  2نادرست است زیرا تابع سازنده این کالس دارای  9تعریف کرده ایم. دستور ایجاد شی در سطر 

مبنا را فرض خود در نظر نمی  تعریف شده و در حین ایجاد شی از کالس باید مقداردهی شوند و دیگر کامپایلر 5سطر 

 . گیرد و بر اساس کد ما عمل می نماید

  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
class CExample 

{ 

    public: 

        int a, b, c; 

        CExample (int n, int m) { a=n; b=m; }; 

        void multiply () { c=a*b; }; 

}; 

 

CExample ex;         //نادرست 

CExample ex(2,8);    //درست 
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  تابع سازنده ی کپی    

 تابع سازنده ای که پارامتر های ورودی آن از نوع کالس و به صورت ارجاع می باشد. 

 :  مثال 

    

  

 

class CTest 
  { 
  public: 
  CTest(int x) 
  { 
          w=h=x;  
   } 
  CTest():w(0),h(0)   //   یک روش نوشتن تابع سازنده 
  { 
  
  }; 
  CTest(int a,int b) 
  { 
   w=a; 
   h=b; 
  } 
  CTest(const CTest& from) تابع سازنده ی کپی  //       
  { 
  w=from.w;  
  h=from.h; 
  } 
  private: int w,h; 
  }; 
                
  int main() 
  { 
  CTest t1(10 , 20); 
  CTest t2=t1;    
  CTest t2(t1);   در این جا تابع سازنده ی کپی فراخوانی می

//  گردد.  
  CTest t3(20);  // )**( 
  CTest t4=20;      
  return 0; 
  } 
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 را نباید تغییری داد. fromدر باال برای این است که  const: عبارت  توجه

را در کالس بریزد و تبدیل  21در کد های باال مشکل ایجاد می کند.برای رفع این مشکل که  (**): نوشتن عبارت )**( توجه

 قبل از تابع سازنده  استفاده نمود و از ساخت این نوع کد جلوگیری کرد. explicitنوع نکند، باید از کلمه ی کلیدی 

 کد های مقابل قابل نوشتن نیست .را قبل از تابع سازنده قرار دهیم ،   explicitاگر 

CTest t3(20); 

CTest t4=20; 

  اشاره گر به کالس

اشاره گرها همانطور که می توانند به متغیرها اشاره کنند، می توانند به اشیاء یک کالس نیز اشاره کنند و چون شی نمونه 

 . ای از کالس است پس به کالس اشاره می کنند

به اعضای کالس توسط شی تعریفی، از نقطه ).( استفاده کردیم. اما در اشاره گر به شی در حالت ساده برای دسترسی 

استفاده کنیم. با هم مثالی کامل از اشاره گر به شی یا همان کالس را  (->) کاراکتر خط و بزرگتر 2باید از ترکیب 

 : بررسی می کنیم
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a area: 2 

*b area: 12 

*c area: 2 

d[0] area: 30 

d[1] area: 56 

بهمراه  CRectangle تابعی با نام 10الی  4در خطوط  ++C همانطور که می بینید در قطعه کد برنامه نویسی

صورت گرفته و بدنه اصلی  16الی  12متغیرها و توابع عضوش تعریف شده است. تعریف تابع عضو کالس در خطوط 

 . شروع می شود 18برنامه از سطر 
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 21از نوع اشاره گر میباشند. در سطر  b,c معمولی و اشیاء a کالس ایجاد کرده ایم که شیشی از  2ما  20در سطر 

که بصورت آرایه در نظر گرفته  CRectangle تعریف شده که به دو شی از کالس d شیئی از نوع اشاره گر بنام

 22شاره می کند. و در سطر شی اشاره گری است که به محل قرارگیری دو شی از کالس ا d اشاره می نماید. در واقع

فضایی در حافظه اختصاص داده شده  new نیز از کالس یک شی ایجاد کردیم که به آن با استفاده از کلمه کلیدی

 . است

هم اعمال خواهد شد. در  c در a است پس می توان گفت که هر تغییری در a حاوی آدرس شی c شی 22در سطر 

 a را به آن می دهد. چون 2و1استفاده می کند و پارامترهای  set_values ماز تابع عضو کالس بنا a شی 24سطر 

چون از اشیائی  26و 25یک شی معمولی از کالس است پس برای بکارگیری آن از نقطه استفاده کردیم. اما در سطرهای 

عضو کالس ربط می آنها را به تابع  (<-) که اشاره گر هستند استفاده کرده ایم پس با استفاده از عملگر مخصوص

 . دهیم

در نظر گرفته ایم پس دستور  2را بعنوان آرایه ای با طول  d ما شی اشاره گر 21اگر دقت کنید می بینید که در سطر 

ما دومین عضو آرایه که خود یک شی  21فقط به آدرس آن آرایه یعنی اولین خانه اشاره می کند. اما در سطر  26سطر 

عضو ربط دادیم به همین علت آنرا دیگر اشاره گر در نظر نمیگیریم و مانند یک شی معمولی از از کالس است را به تابع 

 . نقطه برای استفاده از کالس عضو استفاده می کنیم

نتایج مورد نظر را در خروجی نمایش می دهیم و در انتها  cout ما با استفاده از دستور خروجی 22الی  28در سطرهای 

ایجاد کرده ایم و به آنها در حافظه فضا اختصاص دادیم را با استفاده  new با استفاده از کلمه کلیدی باید اشیائی را که

 . پاک کرده و فضاهای آنها را به حافظه برگردانیم delete از کلمه کلیدی

ها و دیگر موارد را عزیزان باید بادقت کد را مورد مطالعه قرار دهند و مفاهیم فصول قبل مثل اشاره گرها، توابع، آرایه 

 . باال را تجزیه و تحلیل نمایند ++C درک کرده باشند تا به راحتی قطعه برنامه
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 سربارگذاری توابع عضو کالس 

مانند سربارگذاری توابع، سازنده های کالس را نیز میتوان با نامهای مشابه ولی با آرگومانهای متفاوت سربار نمود که در 

 همراه هم خواهیم دیدزیر نمونه ای را به 

 

rect1 area = 12 

rect2 area = 25 

توجه نمایید که دیگر از پرانتز باز و بسته استفاده نمی کنیم و در صورت استفاده، کامپایلر از برنامه خطا  28به سطر 

 بع( گرفت )برخالف سربارگذاری در تواخواهد 
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 توابع دوست کالس 

تعریف شوند فقط داده ها و توابع درونی آن کالس در داخل همان  private کالس از نوعاگر داده ها و توابع عضو یک 

کالس می توانند به آنها دسترسی داشته باشند و هیچ جزء دیگری در بیرون از کالس حتی شی ساخته شده از همان 

یم که در اصطالح کالس هم اجازه و توانایی دسترسی و کار با آنها را ندارند مگر تابعی را تعریف نمای

 . کالس مورد بحث باشد (Friend)دوست

نیز  private پس تابع دوست یک کالس، تابع ویژه ای است که می تواند به تمامی اعضای کالس حتی اعضای

دسترسی داشته باشد. تفاوتی نمی کند که تابع دوست کالس را عمومی یا خصوصی تعریف نماییم. یک تابع دوست 

 : در ابتدای آن استفاده نمود friend زیر تعریف می شود که باید از کلمه کلیدیکالس طبق الگوی 

friend type FunctionName(Parameters List...) 

{ 

    Function Body... 

} 
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 طبق روال درس ، با ارائه یک مثال به بررسی نحوه عملکرد اایم مبحث می پردازیم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enter two values: 10  20 

Mean Value is: 15 

 و تابعی بنام int از نوع private متغیر عضو 2وجود دارد که دارای  base باال کالسی بنام ++C در برنامه

get که دارای پارامتر ورودی نیست و دسترسی public برایش تعریف شده و یک تابع دوست کالس بنام mean 

را برمیگرداند و دارای یک پارامتر ورودی است که شیئی از  float که نوع دسترسی آن مهم نیست و نوع بازگشتی

 . میباشد base همان کالس

به  ob در خارج از کالس تعریف شده و براحتی و با ساخت یک شی بنام 19تا  16بدنه تابع دوست کالس از سطر 

 18نماید. در سطر دسترسی دارد که میانگین دو عدد ورودی را محاسبه می  base کالس private متغیرهای عضو

برای جلوگیری از بروز خطای محاسباتی در نتایج برنامه استفاده کردیم.  (Type Casting) ما از اصل تبدیل نوع

هستند اما  int در واقع ما با استفاده از اصل تبدیل نوع به کامپایلر اعالم می کنیم که هرچند متغیرهای اولیه از نوع

 . و بدون گرد کردن و با قسمت اعشارش می خواهیم float حاصل نتیجه را به صورت
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در نهایت و در تابع اصلی برنامه نیز یک شی از کالس را ساخته و از آن استفاده می کنیم. نکته ای که عزیزان باید توجه 

تعریف شده و موجب می شود که محتویات صفحه نمایش  conio.h است که در فایل سرآیند clrscr کنند تابع

از  22کند که اسن دستور را هم در سطر  clear خروجی را پاک نماید و حافظه خروجی برنامه را یا همان

 . باال مشاهده می کنیم ++C برنامه

دقت کنید که برای تعریف بدنه و عملکرد یک تابع دوست کالس دیگر نیازی به استفاده از عملگر :: به همراه نام کالس  

توضیح داده شد برای تعریف تابع عضو کالس در بیرون از آن کالس باید نام کالس بهمراه نمی باشد در صورتیکه قبال 

 . عملگر :: ذکر شود

 

 

 

 

 

 

  کالس دوست کالس در برنامه نویسی 

همانطور که یک تابع می تواند دوست یک کالس باشد، یک کالس هم می تواند برای کالس دیگر دوست باشد که در 

 . به تمامی اعضای کالس دیگر اعم از خصوصی یا حفاظت شده دسترسی خواهد داشتاین صورت کالس دوست، 

 : می پردازیم ++C مثال( در زیر به برنامه ای برای بکارگیری کالس دوست کالس در 
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16 

کالسی از  sqr از برنامه می بینیم که شیئی بنام 22شروع می کنیم پس وارد این تابع می شویم. در سطر  main از تابع

می رویم تا بررسی کنیم که چه  CSquare ایجاد شده است پس در مرحله بعدی به سراغ کالس CSquare بنام

 . اعضایی دارد و این اعضا چه کار یا کارهایی را انجام می دهند

از  side ادامه میابد که دارای یک عضو خصوصی بنام 22شروع شده و تا سطر  16از سطر  CSquare تعریف کالس

 است. تابع عضو CRectangle و کالس دوست کالس set_side و یک تابع عضو عمومی بنام int نوع داده
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set_side یک نوع داده ای int را بعنوان پارامتر ورودی دریافت می کند و مقدار آنرا در متغیر side قرار می دهد 

. 

 از کالس rect سطر هم یک شی بناممی پردازیم. در این  24برنامه از سطر  trace به ادامه بررسی یا

CRectangle ایجاد شده است، لذا به بررسی این کالس در ادامه می پردازیم . 

ادامه میابد. این کالس شامل دو متغیر  14از برنامه شروع شده و تا سطر  8از سطر  CRectangle تعریف کالس

 convert و area تابع عضو عمومی بنامهایو دو  int از نوع داده ای height و width عضو خصوصی بنامهای

تعریف شده است  29تا  25می باشد که وظیفه تابع اول حاصلضرب دو متغیر عضو خصوصی و وظیفه تابع دوم از سطر 

 . را دارد CSquare که این تابع ورودی از نوع شی از کالس

با پارامتری با مقدار  set_side ه تابع عضوب CSquare از برنامه با استفاده از شی ایجاد شده از کالس 25در سطر 

 . تبدیل می شود 4به  side دسترسی پیدا می کنیم لذا مقدار متغیر 4

 sqr با ورودی شی convert به تابع عضو CRectangle نیز با استفاده از شی ایجاد شده از کالس 26در سطر 

با دسترسی  21قرار گرفته و در ادامه و در سطر  height و width در دو متغیر 4دسترسی پیدا می کنیم. پس مقدار 

این دو مقدار در هم ضرب شده و حاصلضرب آن دو به عنوان خروجی بر میگردد و چاپ می شود که  convert به تابع

 . است 16همان مقدار 

 تعریف شده پس براحتی در CRectangle دوست کالس CSquare باال کالس ++C از برنامه 22چون در سطر 

به متغیرهای عضو خصوصی این کالس دسترسی پیدا کرده و بر روی آنها کار می کند و در صورتیکه  28و  21سطرهای 

 . اگر دوست کالس مورد نظر نبود این اجازه را نداشته و برنامه با خطایی روبرو میشد
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 شی ساختن نحوه استفاده از یک کالس و

را بیان نموده ایم. حال می خواهیم ببینیم چگونه می توان از یک کالس استفاده  تاکنون نحوه پیاده سازی و تعریف کالس

 صورت به کار این. سازیم می کالس آن از  کرد. به این منظور در جایی که قصد استفاده از کالس را داریم ابتدا یک شی

 :است زیر

 کالس اسم   اسم شی;

class test{ 

   int b; 

public: 

   static int a; 

   int c[20]; 

    

   static void f(){ 

      a++; 

   }//end f 

 

   int f(int n){ 

       b=n; 

       return (b); 

   }//end f 

};//end class 

int test::a; 

 

 

int main(){ 

    test obj; 

return 0; 

} 

ساخته ایم. این اسم می تواند کامالً دلخواه باشد. برای استفاده از  objبه اسم  testبه این صورت یک شی از کالس 

اعضای کالس )چه فیلدها و چه توابع( ابتدا اسم شی ساخته شده را می آوریم، سپس مقابل آن یک نقطه یا همان دات ).( 

 به اعضای کالس به صورتقرار می دهیم و سپس اسم عضو را می نویسیم. برای مثال در ادامه برنامه باال برای دسترسی 

 زیر عمل می کنیم.

int main(){ 

    test obj; 

    obj.a=6; 
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    obj.c[3]; 

    obj.c[4]; 

    obj.f(); 

    obj.f(2); 

} 

 

 privateبه طور مستقیم استفاده کرد چرا که این عضو به صورت  bهمان گونه که مشاهده می کنید نمی توان از عضو 

 می ریزد. bرا در  nتعریف نموده ایم که مقدار  f(int nتعریف شده است. برای دسترسی به آن تابعی به اسم )

نکته ای دیگر این است که همیشه در مقابل اسم توابع از پرانتز باز و بسته استفاده می شود اما در مورد متغیر ها این گونه 

 نیست.

  

 آرایه ای از اشیا:

 توانیم آرایه ای از انواع اولیه یا استراکچرها داشته باشیم می توانیم آرایه ای از اشیا نیز داشته باشیمهمانطور که می 

  
MyClass MyObjectsArray[size]; 

که در تعریف آرایه ای از اشیا نمی توان مقدار دهی اولیه به اشیا داشته باشیم! در نتیجه  اما مشکلی که وجود دارد اینست

 ن حتما یه تابع سازنده ی بدون آرگمان داشته باشه تا با خطای کامپایلری روبرو نشیم.باید کالسمو

می توان آرایه هایی از  delete وnewروش باال روش تعریف آرایه ای باطول ثابت هست اما با استفاده از عملگر های

یک اشاره  [n] نام آرایه به تنهایی و بدوناشیا با طولی که در حین اجرا برنامه مشخص میشود ایجاد نمود. می دانیم که 

آرایه مورد نظرمان را  new  پس کافی است یک اشاره گر تعریف کنیم و سپس با عملگر  گر است به خانه ی اول آرایه

ایجاد کنیم و با توجه به این که مقدار برگشتی از این عملگر آدرس اولین خانه ی آرایه ی ایجاد شده است این مقدار را 

 اشاره گرمان نسبت دهیم . به

 مانند: 

MyClass *MyObjectsArray = new MyClass[arraysize]; 
بعد از این می توانیم با این اشاره گر همچون یک آرایه ی که به روش قبل ایجاد شده بود برخورد کنیم.البته در این 

 روش هم نمی توانیم مقدار دهی اولیه به اشیا داشته باشیم

 آوریست که دسترسی به اعضا اشیا در آرایه ی از اشیا به صورت)مانند آرایه ای از استراکچرها(الزم به یاد 

MyObjectsArray[index].member; 
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 انجام می شود.

 

 .آرایه ای از اشیا است که در برنامه اصلی با چهار عدد مقداردهی شده و نمایش داده می شود myarray . مثال :

 
را به شیئی که آن را فراخوانی کرده  this فراخوانی می شود به طور خودکار اشاره گری به نامهر بار که تابع عضوی 

یک پارامتر ضمنی برای تمام توابع عضو است و داخل تابع برای رجوع به شیء  this است ارسال می کند. اشاره گر

 .فراخواننده می تواند مورد استفاده قرار گیرد

 : (Operator Overloadingسربارگذاری عملگرها: )

 setو  getبه خاطر داشتیم که برای خواندن و نوشتن در آرایه ی تعریف شده باید از توابع  SmartArrayدر کالس 

همانند یک آرایه ی معمولی عمل خواندن و نوشتن در آرایه را  []بهره می گرفتیم. برای راحتی کار می توان با استفاده از 

 انجام دهیم. کافیست عملگر مربوطه را به صورت زیر برای خواندن و نوشتن تعریف نمود.

 =*، )( ،   / * - +،  []برای کالس می توان تعریف کرد و به کمک آن می توان عملگرهایی مانند  operatorتابعی به نام 

 و ... را سربارگذاری نمود.

 مثال می خواهیم عملگر + را برای دو رشته معرفی نماییم که محتویات دو رشته را با هم جمع نماید  و ...

   string A="ali"; 
  A += "khosravi"; 
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برای دسترسی به محتویات آرایه )خواندن( و تغییر آن  []تعریف عملگر  

        ها )نوشتن( :  

 

 

را در انتهای کالس می نویسیم، یعنی این تابع حق  const: وقتی توجه 

 تغییر متغیرهای عضو کالسی را ندارد )یعنی تابع فقط خواندنی است.(

 data[x]قرار گیرد مقدار  [x]:تابع زیر برای عمل نوشتن است و بیان می کند که اگر جلوی شی تعریف شده توجه 

                  برگردانده می شود . 

   

 

 

 

  

     

 

: در تابع باال خروجی به روش ارجاع برگردانده می شود. )همانند ورودی می توان خروجی را نیز از روش ارجاع ، توجه 

 مقدار و اشاره گر برگرداند.(

   

 

 

 

نوع داده ای است که می تواند هر  TX_است که قبال در مورد آن توضیح داده شده است. )  Templateیک  TX_ :توجه 

 نوع داده ای باشد.(

int operator[] (int x)const 
{ 
  return data[x] 
} 

:                                         مثال  
vector v(10); 
v[5]=26; // v.data[5]=26; 
 
 

   int& operator[] (int x)   
 { 
   return data[x] 
 } 

  operator _TX* ()  
   { 
    return data; 
  }  

:                                                         مثال   
  Cvector<float> v(10); 
  float *p = v; //(float*)v      یک کالس را در اشاره گر می ریزیم  
  p[5]=26; 
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                template<typename  _VarType>  // _TX   نوع دادهای که در ابتدا مشخص

:توجه  VarTypeنیست مثل   

 

 

در تابع آن نوع را قرار می  TX_قرار دهیم ، به جای هر چه نوع  <>حال اگر بعد از نام تابع نوع داده ای را داخل   :توجه 

 دهد.

 <CVector<float            : مثال  

 نوشتن عملگر + :

  

 

 

 

    محتویات شی جاری را بر می گرداند. this*اشاره گری به شی جاری است . حال  thisدر اصل  :توجه 

    

 

  

 CVector<_tx> operator +(_tx value) 
 { 
 for(int i=0;i<length;i++) 
 data[i] += value; 
 return *this; 
 } 

 template <typename _TX>              مثال :  

 _TX GetMax (_TX a, _TX b) {          تابع مورد نظر    

  return (a>b?a:b);    عبارت شرطی  

 } 
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 :staticمتغیر 

اما گاهی پیش می آید که می خواهیم فقط یک در حاالت عادی هر شئ یک کپی از تمام فیلد های داده ای کالس دارد 

کپی از برخی فیلد ها وجود داشته باشد و این کپی بین تمام اشیا مشترک باشد. در نتیجه هر تغییری که در آن فیلد از 

طریق یکی از اشیا کالس مذکور ایجاد می شود در تمامی اشیا منعکس می شود. نکته ی جالبتر این که بدون نیاز به 

می static یک شئ از کالس می توانیم به این گونه فیلدها دسترسی داشته باشیم. به این فیلدها . فیلد ها ی ایجاد

  را به ابتدای تعریف فیلد در کالس اضاف کنیمstatic  گویند . برای ایجاد یک فیلد استاتیک کافیست که کلمه ی

 سه نکته در این قسمت قابل توجه است:

 در داخل کالس به صورت زیر عمل می کنیم:الف( برای تعریف آن 

static  خروجی نوع  اسم خروجی  ; 

class example{ 

... 

   static int a; 

... 

}; 

ب( در داخل کالس نمی توان آن را مقدار دهی نمود و بایستی بعد از کالس آن را مقدار دهی نمایید. نحوه مقدار دهی 

 آن شبیه تعریف تابع بیرون از کالس است.

خروجی نوع     اسم خروجی::اسم کالس  ; 

class example{ 

... 

   static int a; 

... 

};//end example 

 

int example::a=2; 
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 استفاده نمود که در قسمت بعدی در مورد آن توضیح می دهیم. staticج( برای کار با آن باید از توابع 

  

 در کالس staticتابع 

را داشته باشید. البته غیر از آن نیز می توان  Staticدر مواردی به کار می رود که قصد استفاده با عضوی  staticتابع 

 و باید دانست که این توابع : تابع را به این صورت تعریف کرد اما کاری بیهوده است.

 شروع می شودstatic تعریفشان با کلمه ی کلیدی .1

 هستندthis فاقد اشاره گر .2

 استاتیک کالس دسترسی دارند فقط به اعضا .2

می توان برای دسترسی یه اشیا مانند توابع دوست برایشان  this با توجه به عدم وجود اشاره گر .4

آرگمان هم نوع با کالس تعریف نمود.در واقع چون این توابع عضو کالس هستند در صورت دسترسی 

به تمام اعضا آن شی دسترسی  به یک شی از نوع کالسی که عضوش هستند و به هر طریقی که باشد

 دارند

 به صورت زیر است. staticنحوه تعریف تابع  

static  خروجی نوع   اسم تابع (...); 

class example{ 

public: 

   static int a; 

   static void f(int n){ 

      a=n; 

   }//end f 

};//end class 

int example::a; 
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  وراثت

خصوصیات و رفتارهای مشترکی داشته باشند اما هریک شامل خواص و توابع دیگری هم چند کالس ممکن است 

باشد. وراثت اجازه می دهد یک کالس عمومی تعریف شود که اشیا درخصوصیات آن مشترک هستند و این کالس می 

 ی کالس عمومیتواند توسط سایر کالس ها ارث برده شود و خواص جدیدی به آن اضافه شود بدون اینکه تاثیری رو

 داشته باشد.

( بیان derived( و کالس مشتق شده )baseتوارث شباهت بین دو کالس را با استفاده از مفاهیم کالس پایه )

می کند. کالسی که از آن ارث بری می شود کالس پایه یا مبنا و کالس وارث که خصوصیات کالس پایه را به ارث می 

س پایه شامل کلیه خواص و رفتارهائی است که بین کالس های مشتق شده برد را کالس مشتق شده می نامند. کال

 مشترک است.

 

 

را درنظر بگیرید که دارای خاصیت های اندازه، رنگ و موقعیت است. هر شکل می  shapeمثال. کالس پایه 

تواند رسم شود، پاک شود، حرکت کند و رنگ شود. هر کدام از اشکال دارای خواص و رفتارهای اضافه تری هستند. برای 

 یک شکل معین بعضی رفتارها ممکن است متفاوت باشد مثال محاسبه مساحت.
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 س متشق شده به نوبه خود می تواند کالس پایه برای سایر کالس ها باشد.نکته. یک کال

 نکته. اگر کالس پایه تغییر کند کالس مشتق شده نیز تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرد.

 

 تعریف کالس مشتق شده

 فرم کلی تعریف یک کالس مشتق شده به صورت زیر است:

class derived : access base 

{ 

   //members of new class; 

} 

derived  نام کالس جدید است که از کالس پایهbase  مشتق شده است. قسمتaccess  اختیاری است ولی می

باشد و برای تعیین مجوز دسترسی اعضای کالس پایه در کالس جدید  protectedیا  public ،privateتواند 

این معنی است که کلیه اعضای عمومی کالس پایه در کالس مشتق شده بکار می رود. اگر مجوز دسترسی ذکر نشود به 

 به صورت خصوصی خواهند بود.

 : کالسی که از کالس پدر ارث می برد:توجه

 ( تمام متغیر های عمومی کالس پدر را به ارث می برد.1 

 ( تمام توابع عضو عمومی کالس پدر را به ارث می برد.2 

 ( توابع و متغیر های خصوصی را به ارث نمی برد . 2 

 ( را به ارث می برد .protected) ( توابع و متغیرهای حفاظت شده4 

 : در اصل نوع حفاظت شده همان نوع خصوصی اند با این تفاوت که ارث برده می شوند.توجه

 نحوه ی وراثت نحوه ی دسترسی نوع متغیر تابع
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 برده می شودبه ارث  عمومی عمومی 

 به ارث برده نمی شود خصوصی خصوصی

 به ارث برده می شود خصوصی حفاظت شده

 

  ( توابع و متغیر های جدیدی می تواند داشته باشد .5 

 ( می تواند توابع کالس پدر را تغییر دهد.)متغیر ها را نمی توان تغییر داد.(6 
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نماییم. این تابع شامل متغیر ها و توابعی است که میزان حقوق پایه ، اسم و در ابتدا کالس معلم را تعریف می  مثال : 

 تعداد سال کاری را به ما می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کالس فوق مشتق می شود. در این کالس متغیری تعریف می شود که حال کالس معلم اجرایی را تعریف می کنیم که از 

 ضریب افزایش حقوق است .

class Cteacher 
{ 
public: 
 Cteacher(std::string name = "" , double 
b=25000;int y=5) 
 { 
   this -> name = name; 

            base_salary = b; 
   nyear=y; 
 } 
 double salary() 
 { 
  return (base_salary)*(1+nyear/300)); 
 } 
 printname() 
 { 
  cout << "name ="<<name; 
 } 
private: 
 std::string name; 
protected: 
 double base_salary; 
 int nyear; 
 }; 
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ارث ببرد ، پس از  CTeacherاز کالس   CExeTeacherهمان طور که در باال مالحظه می فرمایید برای این که کالس   

به توابع و  CexeTeacher، دو نقطه گذاشته و بعد نوع دستیابی توابع و متغیر های کالس  CExeTeacherتعریف تابع 

را تعیین مینماییم . )به صورت پیش فرض توابع و متغیر های عمومی کالس پدر در  CTeacherکالس  عمومی متغیر های

 قبل از آن ذکر گردد.( publicکالس مشتق شده )فرزند( به صورت خصوصی قابل دسترسی است مگر این که کلمه ی 

 

 

 

 

 

 

می برند اما اجازه دسترسی مستقیم به اعضای خصوصی کالس  کالس مشتق شده کلیه اعضای کالس پایه را به ارث

 پایه را ندارند و تنها از طریق توابع عمومی و سازنده به آنها دسترسی دارند.

class CExeTeacher : public Cteacher    
{ 
public: 
 CExeTeacher (std::string name, double b , int y , double coef): 
 CTeacher(name , b, y) 
 { 
   this->coef = coef ; 
 } 
 double salary() 
 { 
   return base_salary * (1+nyear/300)*coef; 
 } 
private: 
 double coef; ضریب حقوقی //                            
}; 

int main() 
{ 
 CTeacher t1("khosravi"); 
 CExeTeacher t2("dastfan" , 30000, 20, 1.5); 
 t1.printname(); 
 t2.printname(); 
 cout << t1.salary(); 
 cout << t2.salary(); 
 return 0; 
} 
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نحوه دسترسی به اعضای عمومی کالس پایه در کالس مشتق شده توسط یکی مجوزهای دسترسی زیر که قبل از نام 

 کالس پایه ذکر می شود مشخص می شود:

• public 

• private 

• protected 

 توارث عمومی

قبل از نام کالس پایه اعضای عمومی کالس پایه به عنوان اعضای عمومی کالس مشتق شده تلقی  publicبا ذکر کلمه 

 می شوند و در اختیار کاربر کالس مشتق شده قرار می گیرد.

 وارث خصوصی

یک کالس پایه می تواند به صورت خصوصی ارث گرفته  privateیا صریحا با ذکر کلمه  publicبا حذف کلمه 

شود. در توارث خصوصی کالس مشتق شده کلیه اعضای کالس پایه را دارا خواهد بود اما به صورت مخفی و اعضای 

عمومی کالس پایه اعضای خصوصی کالس مشتق شده خواهند شد. بنابراین یک شی به عنوان یک نمونه از کالس نمی 

 به اعضای کالس پایه دسترسی پیدا کند.تواند 

 نکته. توارث خصوصی برای پنهان کردن الیه زیرین پیاده سازی کالس پایه مفید است.

نکته. در توارث خصوصی کلیه اعضای عمومی کالس پایه خصوصی می شوند. اگر می خواهید عضوی قابل رویت شود 

  کالس مشتق شده ذکر کنید. publicدر بخش  کافی است نام آن را )بدون آرگومان و مقدار برگشتی(

 

 توارث محافظت شده

اعضای خصوصی همیشه خصوصی هستند اما گاهی می خواهید اعضائی را از خارج مخفی کنید ولی در کالس مشتق شده 

می گوید که اعضای محافظت شده برای هر کسی که از این کالس ارث می برد  protectedقابل رویت باشند. کلمه 

 بل دسترس است و برای بقیه خصوصی است.قا
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قبل از نام کالس مشتق شده اعضای محافظت شده و عمومی کالس پایه به اعضای  protectedبا قرار دادن کلمه 

محافظت شده کالس مشتق شده اضافه خواهند شد. بنابراین برای وارثین کالس مشتق شده در دسترس است و برای 

 بقیه پنهان باقی می ماند

  . در کلیه حاالت اعضای خصوصی کالس پایه در وراثت شرکت نمی کنند و خصوصی باقی می مانند.تهنک

 . معموال توارث عمومی است تا رابط کالس پایه همچنان رابط کالس مشتق شده باشد.نکته

  . توارث محافظت شده خیلی استفاده نمی شود و فقط برای تکمیل زبان برنامه نویسی است.نکته

مناسب ترین روش این است که اعضای داده ای کالس را صورت خصوصی تعریف کنید تا امکان تغییر پیاده سازی  .نکته

  زیرین حفظ شود. و به وارثین کالس مجوز دسترسی کنترل شده ای به توابع عضو محافظت شده بدهید.

 برای هرچه بیشتر روشن شدن مبحث به ارائه مثالی دیگر می پردازیم : 

class Pet { 

public: 

   char eat() { return 'a'; } 

   int speak() { return 2; } 

   float sleep() { return 3.0; } 

   float sleep(int) { return 4.0; } 

}; 

class Goldfish : Pet {      // Private inheritance 

public: 

   Pet::eat;      // Name publicizes member 

   Pet::sleep;      // Both overloaded members exposed 

}; 

int main() { 

   Goldfish bob; 

   bob.eat(); 

   bob.sleep(); 

bob.sleep(1);    

// Error: private member function      //! bob.speak(); 

} 

 eat دسترس نیست درحالیکه توابعدر برنامه قابل  Pet از کالس پایه speak مثال. چون وراثت خصوصی است تابع

 .از کالس پایه به صورت قابل دسترس درآمده اند sleep و
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 در برنامه ی زیر می توانیم عملکرد وراثت را به خوبی ببینیم : 

 

 خواهد بود .  25خروجی برنامه عدد 
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 سازنده ها و مخرب ها در وراثت

سازنده و مشتق شده باشند. وقتی شیئی ایجاد می شود کامپایلر کالس پایه و مشتق شده هر یک می تواند شامل توابع 

تضمین می کند که کلیه سازنده ها فراخوانی می شوند. در سلسله مراتب وراثت فراخوانی سازنده ها از ریشه شروع می 

رتیب تشود. در هر سطح ابتدا سازنده کالس پایه سپس سازنده کالس مشتق شده فراخوانی می شود. مخرب ها برعکس 

 فراخوانی سازنده ها فراخوانی می شوند.

 ارث بری دارد ارث می برد. Base1که خود از  Derived1از کالس  Derived2مثال. در برنامه زیر کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروجی برنامه به صورت زیر است:

Base1 constructor 

Derived1 constructor 

Derived2 constructor 
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Derived2 destructor 

Derived1 destructor 

Base1 destructor 

نکته. ترتیب فراخوانی سازنده ها و مخرب ها در در توارث چندگانه هم صدق می کند. سازنده ها به ترتیبی که در لیست 

 مشخص شده اند از چپ به راست فراخوانی می شوند. و مخرب ها برعکس.

 ارسال پارامتر به سازنده کالس پایه

زنده کالس مشتق شده دارای آرگومان است می توان به سادگی و به صورت متعارف آرگومان را به زمانی که تنها سا

سازنده ارسال نمود. اما برای ارسال آرگومان به سازنده کالس پایه دچار مشکل می شوید چون سازنده کالس مشتق 

++ گرامری را در Cکند. برای این کار شده به داده خصوصی کالس پایه دسترسی ندارد و نمی تواند آنها را مقداردهی 

( نام دارد. لیست مقداردهی constructor initializer listاختیار می گذارد که لیست مقداردهی سازنده )

سازنده امکان فراخوانی صریح سازنده ها از اشیای عضو را می دهد. فرم کلی آن برای سازنده کالس مشتق شده به 

 صورت زیر است:

Derived(arg_list) : Base1(arg_list), Base2(arg_list), ... 

{ //body of derived constructor} 

و ... نام کالس های پایه هستند که توسط  Base2و  Base1نام کالس های پایه توسط کاما از هم جدا می شوند. 

د بدنه سازنده کالس مشتق شده به ارث برده می شوند. سازنده ها همگی قبل از اینکه وار Derivedکالس مشتق شده 

 شوید فراخوانی می شوند.

 

 فراخوانی می شود. Cointسازنده  Circleمشتق شده است. در سازنده کالس  Pointاز کالس  Circleمثال. کالس 

#include <iostream.h> 

class Point { 

   int x,y; 

public: 

   Point(int atx,int aty ) {x = atx; y = aty;} 

   ~Point(){ cout << "Point Destructor called\n";} 

   virtual void Draw() { cout << "Draw point at " << x << " " << y << 
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endl;} 

};  

class Circle : public Point { 

   int radius; 

public: 

   Circle(int atx, int aty, int theRadius) ; 

   ~Circle() ; 

   virtual void Draw() ; 

}; 

Circle::Circle(int atx,int aty,int theRadius) : Point(atx,aty) { 

   radius = theRadius; 

} 

inline Circle::~Circle() { 

   cout << "Circle Destructor called" << endl; 

} 

void Circle::Draw( void ) { 

   Point::Draw(); 

   cout << "circle::Draw point " << " Radius " << radius << endl; 

} 

int main() { 

   Circle ACircle(10,10,5) ; 

   ACircle.Draw(); 

   return 0; 

} 

 چند ریختی 

برخالف اینکه اغلب نیاز است سازنده ها به صورت مستقیم در لیست مقداردهی فراخوانی شوند، مخرب ها نیازی به 

الس تنها یک مخرب بدون هیچ آرگومانی دارد. کامپایلر کلیه مخرب ها را از آخرین فراخوانی صریح ندارند زیرا هر ک

 کالس مشتق شده به سمت ریشه در کل سلسله مراتب وارثت اجرا می کند.

( یکی از ویژگی های زبان های شیءگراست. به واسطه چندریختی توابع می توانند به polymorphismچندریختی )

 سازی شوند ولی از طریق یک اسم یکسان در دسترس قرار بگیرند.شیوه های مختلف پیاده 

مونه و عملگرها ن سربارگذاری توابع به دو شکل پشتیبانی می شود؛ در زمان کامپایل و در زمان اجرا. Cچندریختی در ++

 و توابع مجازی حاصل می شود. وراثت در زمان کامپایل هستند. چندریختی در زمان اجرا با تلفیقهائی از چندریختی 
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 تابع مجازی

توسط  ( به تابعی گفته می شود که در کالس پایه اعالن شده است و مجدداvirtual functionیک تابع مجازی )

کالس مشتق شده تعریف می شود. اگر کالس پایه شامل تابع مجازی باشد کالس مشتق شده می تواند این تابع مجازی 

 را با توجه به نیازهای خود مجدد تعریف می کند.

 در ابتدای اعالن تابع اضافه می شود. virtualبرای ایجاد یک تابع مجازی کلمه کلیدی 

 کالس پایه دوباره در کالس مشتق شده اعالن شده است.در  showمثال. تابع مجازی 

#include <iostream.h> 

class Base { 

public: 

  virtual void Show() { 

    cout << "Base::Show" << endl; 

  } 

}; 

 

class Derived : public Base { 

public: 

  void Show() { 

    cout << "Derived::Show" << endl; 

  } 

  void Value(int i) { 

    cout << i << endl; 

  } 

}; 

 

int main() { 

  Derived d; 

  d.Show(); 

} 
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در کالس مجازی  virtualنکته. وقتی یک تابع مجازی در کالس مشتق شده دوباره تعریف می شود نوشتن عبارت 

 الزامی نیست.

ریف نکند نسخه پیش فرض کالس پایه استفاده می نکته. اگر کالس مشتق شده تابع مجازی کالس پایه را مجددا تع

  شود.

با تابع  overrideنکته. نمی توانید مقدار برگشتی یک تابع مجازی را در طی ابطال تغییر دهید. اگر نوع برگشتی تابع 

 مجازی متفاوت باشد نوع پارامترها هم باید تفاوت داشته باشند.

 

 اشاره گر به نوع پایه و مشتق شده

کالس پایه را باطل می کند. بنابراین وقتی شیئی از کالس  showکالس مشتق شده تابع  showباال تابع  در مثال

کالس مشتق شده را فراخوانی می کند. برای دسترسی به تابع کالس  showمشتق شده تعریف می شود کامپایلر تابع 

پایه از اشاره گرها می توان استفاده کرد. با اشاره گری به کالس مشتق شده یا به کالس پایه می توان تابع مجازی و 

 نسخه مشتق شده آن را اجرا کرد.

 . اشاره گر به کالس پایه می تواند برای اشاره به شیئیاشاره گر به کالس پایه و کالس های مشتق شده با هم در ارتباطند

 از هر کالسی که از آن مشتق شده است بکار گرفته شود.

 

نامگذاری شده اند. هر اشاره گری به کالس  Derivedو کالس مشتق شده از آن  Baseمثال. فرض کنید کالس پایه 

Base  می تواند بهDerived .هم اشاره کند 

Base *p; 

Base b; 

Derived d; 

p= &b;   //Points to object of Base 

p= &d;   //Points to object of Derived 
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به ارث گرفته است دسترسی پیدا کند اما نمی تواند  Baseکه از  Derivedمی تواند به کلیه اعضای  pاشاره گر پایه 

 به اعضای مشخص شده کالس مشتق شده دسترسی داشته باشد.

به اعضای ارث گرفته شده کالس مشتق شده دسترسی دارد اما نمی تواند به توابع  pامه زیر اشاره گر پایه مثال. در برن

get  وshowDerived .کالس مشتق شده دسترسی پیدا کند 

#include <iostream.h> 

class Base { 

  int i; 

public: 

  void set(int ii) { i = ii; } 

  void showBase() { cout << "Base " << i << endl; } 

}; 

 

class Derived : public Base { 

  int j; 

public: 

  void get() { cin >> j; } 

  void showDerived() { cout << "Derived " << j << endl; } 

};  

 

int main() { 

  Base b, *p; 

  Derived d, *q; 

  p= &b;          //address of Base Class 

  p->set(5);    //access b via pointer 

  p= &d;         //address of Base Class 

  p->set(6);   //access d via base pointer  

  b.showBase();    //acess directly 

  d.showBase(); 

  q=&d;         //address od Derived Class 

  q->get();    //access d via pointer 

  p->showBase();       //either p or q can be used here 

  q->showDerived();    //only p can not be used here 

} 
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 وقتی فراخوانی تابعی توسط اشاره گر صورت می گیرد قوانین زیر رعایت می شود:

  .شود می تفکیک شیء نوع طبق مجازی تابع به فراخوانی یک •

 غیرمجازی طبق نوع اشاره گر تبدیل می شود. وانی به تابعفراخ یک •

نکته. هرچند اشاره گر کالس پایه می تواند برای اشاره به نوع مشتق شده استفاده شود ولی عکس این موضوع مصداق 

 ندارد.

 نکته. در صورتی که بخواهیم توسط اشاره گر پایه به مولفه های یک کالس مشتق شده دسترسی پیدا کنیم باید نوع آنرا

 به نوع کالس مشتق شده تغییر دهید.

 مثال.

((Derived *)p) ->showDerived(); 

 مثال.مکانیسم فراخوانی تابع مجازی می تواند با بیان صریح نام تابع و عملگر :: ملغی شود.

Derived *p, d; 

p=&d; 

p->Base::Show();    //explicit qualification. 

 

 انتزاعیکالس های 

برای این که یک کالس انتزاعی باشد ، کافیست یکی از توابع کالس را برابر صفر قرار داد. در این صورت دیگر هیچ   

 شی ای از ان کالس نمی توان ساخت .

: برای استفاده ی بهینه از امکان چند ریختی ، توابعی که قرار است در کالس های فرزندان بازنویسی شوند را به توجه  

 تعریف کنید. vrtualصورت 

شده و نمی توان نمونه ای از آن  Abstractتعریف شود ، آن کالس  0=: اگر یک تابع در کالس پدر به صورت توجه 

تعریف نمود ولی از آن کالس می توان اشاره گر ساخت که به کالس فرزندان اشاره می کند . )در توابع انتزاعی باید 

virtual  قرار داد .( 0=را قبل از تابع نوشت و بعد 
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 )دفترچه نمره( برای یک درس خاص : Grade Book:کالس مثال 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

: توجه 

 فراخوانی کرد. stringرا به جای ustring اگر بخواهیم فارسی بنویسیم )از یونیکد استفاده کنیم( ، باید کتابخانه ی

تغییر  درون تابعقبل از پارامترهای کالس ، دیگر نمی توان محتویات ورودی ها را  const: )**( : با قرار دادن توجه 

 داد.)فقط خواندنی(

 

 

 

class GradeBook 
 { 
 static const int test =3; 
 static const int students = 25; 
  GradeBookk(string name , float scores[][]); 
  void setcourseName(string name); 
  string getcoursename(); 

  void displayMessage(); // نمایش پیغام خوشامدگویی 

  void processGrades(); // انجام برخی از عملیات آماری 
  float getMinimum(); 
  float getMaximum(); 
  float getAverrage(const float test[],const int n); // (**) 
 private: 
 string coursename; 
 float grades[students][test]; 
 
 }; 

#include "GradeBook.h" 
 
GradeBook:: GradeBook (string name, float scores[][]) 
{ 
 Course name = name ; // setcourseName(name); 
 for(int i=0;i<student;i++) 
 for(int j=0;j<tests;j++) 
   grades[i][j] = scores[i][j]; 
} 
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GradeBook::getcourseName(string name); 
    { 
         courseName=name;      
    } 
    string GradeBook::getcourseName() 
    { 
     return courseName; 
    } 
    void GradeBook::displayMessage() 
    { 
     cout<<"welcometo the gradebook for" <<getcourseName[]<<endl ; 
    } 
    float GradeBook::getMinimum() 
    { 
      float low=20; 
   for(int i=0;i<students;i++) 
    for(int j=0;j<tests;j++) 
     if(grades[i][j]<low) 
      low=grades[i][j]; 
   return low; 
    } 
    float GradeBook::getAvrage(const float grades[],int n) 
    { 
       float avg=0; 
    for(int i=0;i<n ; i++) 
     avg+=grades[i]; 
    return avg/n; 
    } 
    void process Grades() 
    { 
      cout << "lowest grade= " << getMinimum()<<endl; 
   cout<<"highest grade=" << getMaximum(); 
    } 
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