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 سخن ناشر

 
 

ای زینهچند گ ودر عین تمام نقدهای وارد شده به کنکور، هنوز راه حلی عملی که در جمیع جوانب، بهتر از سبک کوتاه 
مرکز و مون متسواالت باشد؛ ارائه نشده است. همین موضوع، کنکور را به ویژه کنکور کارشناسی ارشد به عنوان یک آز

 کند.یت دو چندانی برخوردار میسراسری، از اهم
 

از فضای  ه سرعتبهای همراه با این آزمون سراسری این است که فضای رقابتی آن با ایجاد موسسات گوناگون، یکی از آسیب
ا بها و منابع مرتبط ها، دورهای که هزینه سرسام آور کالسیک رقابت علمی تبدیل به فضای رقابت اقتصادی می شود؛ به گونه

 رقابت مالی میدان مون، از عهده بسیاری از دانشجویان خارج می شود. دانشجویانی که در عین استعداد تحصیلی باال، درآز
ی مالی ی مساوای که در فضادهند یا به نتیجههای خود، قدرت ادامه مسیر را از دست میتحمیلی، در عین تمام شایستگی

 ابند.یرسیدند، دست نمیبرای همه باید به آن می
 

جاد دسترسی ور، ایهای فرادرس به عنوان بزرگترین پروژه آموزش دانشگاهی اجرا شده بر بستر وب کشیکی از اهداف و آرمان
ادرس در اری فرکهمگانی و یکسان به آموزش و دانش؛ مستقل از جغرافیا، زمان و سطح مالی دانشجویان بوده است. سیاست 

ترین اساتید ربریس مجای ویدئویی تخصصی و دانشگاهی رایگان و یا بسیار کم هزینه، با تدهراستای این آرمان، انتشار آموزش
 داخل و خارج کشور بوده است.

 
 استای آرمانا در ررهای دیگر خود ما با انتشار رایگان این کتاب )به همراه نزدیک به ده کتاب رایگان دیگر( یکی از گام

؛ در ی باشدمنزدیک به دو دهه تدریس و پژوهش و تألیف مؤلف و مدرس فرادرس  فرادرس برداشتیم. کتاب حاضر که حاصل
به  عنوان ناشر، گذاری فرادرس بهسازی، به جای انتشار و فروش؛ با تأمین مالی و سرمایههای باالی تألیف و آمادهعین هزینه

تاب مرجع کده یک شتا هر جا بتوانیم، حتی  های بعدی نیز تالش خواهیم کردصورت کامال رایگان منتشر می شود. ما در گام
 دیگر و بیشتر را با پرداخت هزینه، آزادسازی کرده و به صورت رایگان منتشر کنیم.

 
مؤلفین و ناشرینی که تمایل به واگذاری حق انتشار کتاب خود به فرادرس را دارند، می توانند با ایمیل 

ooks@faradars.orgeb ها را با پرداخت هزینه تألیف به مدرس و ناشر، به صورت رایگان مکاتبه نمایند. ما این کتاب
منتشر خواهیم کرد تا همه دانشجویان مستقل از سطح مالی، به منابع مفید آزمون دسترسی داشته باشند. همچنین اگر ایده و 

 ebooks@faradars.orgشویم که آن را با ایمیل  ه باشید، خوشحال میهای رایگان فرادرس داشتنظری در خصوص کتاب
 مطرح نمایید.

 
 
 

 

                                                                                                                  
 ازمان علمی آموزش فرادرسس                                                                                                   

 نزرگترین پلتفرم آموزش آنالین ایراب                                                                                                                     

     www.faradars.org وب:                                                                                                                     
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 
 

  ++Cدر  ییءگرایش ییدئویآموزش و

 
   

   
   

   

   
 مدرس: مهندس فرشید شیرافکن

 ساعت 8مدت زمان: 
 

04295faradars.org/fvcp                                                        کنید.    کلیک جهت مشاهده آموزش ویدئویی این آموزش

    

 
 

 درباره مدرس

  
 

   

   

   

   

   
 کنید. کلیکمشاهده همه آموزش های تدریسی و تألیفی توسط مؤلف کتاب 

 

                                                                Email: fshirafkan51@gmail.com 09121972028شماره همراه مدرس: 

  

 

سی )سی پالس پالس(، مفاهیم اولیه برنامه نوی ++C در آموزش مقدماتی

 دستورهای شرطی، انواع داده ها، دستورهای) .آموزش داده شد C++ در

 .(ستاآموزش داده شده  (Structure) استراکچر گر، اشاره آرایه، تکرار،

 

شده است.  آموزش داده C++ در این آموزش، مفاهیم شی گرایی در

 مفاهیمی مانند: کالس، تابع دوست، کالس دوست، ارث بری، پلی مورفیسم

(Polymorphism).این آموزش، ابتدا مفاهیم به  در ، سر بارگذاری، قالب

صورت پاورپوینت آموزش داده می شود و سپس این مفاهیم در محیط 

ش، عملی با مثال های متنوعی بررسی می شوند. از نقاط قوت این آموز

تدریس مطالب شی گرایی با ساده ترین روش و با ذکر مثال های بسیار 

 .است

 لاحو در  ستا ارفزامنر یشاگر کامپیوتر مهندسی شدار سشنارکا فکناشیر فرشید سمهند

در  ونهنم سینرمداز  نیشاا. هستند انتهر هنشگادا ماتیکرنفوابیو ایکترد ینشجودا حاضر

 .نداهشد بنتخاا نشگاهیدا دروس زشموو آ ئهارا مینهز

. ندادهنمو یفتأل کامپیوتر شتهر رکنکو مینهدر ز بکتا 30از  بیشو  هستند رکنکو ورمشا نیشاا

دروس  تکیفیو  کمیت جهتاز  ادرسفر سینرمد برتریناز  یکی انعنو به حاضر لحادر  نیشاا

 منتشر سادرفر طریقاز  یدئوییو زشموآ قالبرا در  سیدر انعنو 20  به یکدنز ه،شد ئهارا

ور قرار دانشجوی سراسر کش ارهز هاده دهستفاا ردمو نکنو تادروس  مجموعه ینا. ندادهکر

    گرفته اند.

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 کتب رایگان دیگر از این مجموعه آموزشی

 
 1. آموزش نظریه زبان ها و ماشین – کلیک کنید )+(

   کلیک کنید )+( –نویسی سی پالس پالسبرنامه. آموزش 2

 3. آموزش پایگاه داده ها – کلیک کنید )+(

 4. آموزش ساختمان داده ها – کلیک کنید )+(

 5. آموزش سیستم عامل – کلیک کنید )+(

 6. آموزش ذخیره و بازیابی اطالعات – کلیک کنید )+(

 

 

 برای دانلود رایگان این مجموعه کتب، به لینک زیر مراجعه کنید:

 
http://faradars.org/computer-engineering-exam 
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 دسته بندی موضوعی آموزش های فرادرس، در ادامه آمده است:

 
مهندسی برق الکترونیک و 

 روباتیک - کلیک )+(

 
 هوش مصنوعی - کلیک )+(

 
آموزشهای دانشگاهی و 

 تخصصی – کلیک )+(

 
 برنامهنویسی - کلیک )+(

 
مهارت های دانشگاهی - 

 کلیک )+(

 
 مباحث مشترک - کلیک )+(

 
دروس دانشگاهی -     

 کلیک )+(

 
مهندسی نرمافزار -      

 کلیک )+(

 
آموزشهای عمومی - 

 کلیک )+(

 
طراحی و توسعه وب - 

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای عمومی -  

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای تخصصی - 

 کلیک )+(

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 فهرست مطالب

 

 

 ایکالس ها و اش:  1فصل 

 

 : اعضای کالس با ویژگی استاتیک 2فصل 

 

 وراثت  :  3فصل 

 

 : پلی مورفیسم 4فصل 

 

 : سربارگذاری عملگرها 5فصل 

 

 :  قالب  6فصل 

 

 : فایل 7فصل 

 

 : آزمون با حل 8فصل 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 : 1فصل 

 کالس ها و اشیا

 

 اشند:بی های زیر قه بنداز متغیرها و توابع کار با آنها می باشد. اعضاء یک کالس می توانند در یکی از طب کالس مجموعه ای

 

Private قابل دسترس از داخل کالس 

public قابل دسترس از داخل و خارج کالس 

protected 
وابعع قابل دسترس از داخل کالس و یا کالسهای ارث برده شده از این کالس و ت

 ت آنهادوس

 

 ن می برد.مفهوم بسته بندی را از بی protectedاستفاده کنید. چون  privateاز  protectedتذکر: تا حد امکان به جای 

 

  در این مثال، یک کالس به نامc  با یک عضو خصوصی به نامa :تعریف شده است 

 

class  c{ 

     private:  

                  int  a; 

  }; 

void  main( ){ 

  c  x; 

  cout<<x.a; 

} 

 

توجه داشعت کعه  تعریف شده است. به این متغیر ، شیء می گویند. باید cاز کالس  x، یک متغیر به نام mainدر ابتدای تابع 

   می کند. ، تولید خطا x.aدسترسی داشت. بنابراین دستور  aتوسط این متغیر نمی توان از خارج کالس به متغیر خصوصی 

 

 ار نداد.در مثال بال را می توان قر privateه طور پیش فرض همه عناصر کالس، خصوصی هستند. بنابراین کلمه تذکر: ب

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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خروجی برنامه زیر کدام است؟ 

class  a{ 

  private: 

        int  x; 

  public: 

       int  f( ) {  

             x=1;  

            cout<<x; 

        } 

  }; 

void  main( ) 

{ 

  a  ob; 

  ob.f( ); 

} 

 

 f معی تعوان از طریعق تعابع همعان کعالس یعنعی xمی باشد. توجه کنید که به متغیر خصوصی کالس یعنعی  1حل: خروجی 

 دسترسی داشت.

 

 را می توان خارج از کالس نیز به صورت زیر تعریف کرد: fتذکر: تابع 

class  a{ 

  private: 

        int  x; 
  public: 

       int  f( );  

  }; 

int   a:: f( ) {  

       x=1;  

       cout<<x; 

} 

void  main( ){ 

  a  ob; 

  ob.f( ); 

} 

 

 

 در هنگام تعریف کالس نباید به متغیرها مقدار دهی اولیه کرد. بنابراین عبارت زیر نادرست است:

 

class  a{ 

  private: 

        int  x=1; 
  public: 

       int  f( );  

  }; 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 :تعریف یک کالس برای صف حاوی کاراکترها 

 یک آرایه و صف ساختمان داده ای است که عمل اضافه کردن به انتها و عمل حذف از ابتدای آن انجام می شود. صف به کمک

صف  در ابتدا که اشاره دارد. به عنصر آخر صف rearبه عنصر ما قبل اول و   frontپیاده سازی می شود. rearو frontدو متغیر 

با هر بعار حعذف،  اضافه شده و rearصفر می باشند. با هر بار اضافه کردن، یک واحد به  rearو frontخالی است، هر دو متغیر 

 اضافه می شود. frontیک واحد به 

#include  <iostream.h> 

class  q{ 

   private: 

       char    a[10]; 

       int       front , rear; 

   public: 

      void    set(void); 

      void    insert(char ch); 

      char    remove(void); 

}; 

void   q ::set (void)  { 

   front=0; 

   rear=0; 

} 

void   q::insert(char  ch) 

{ 

   if  (rear==9) { cout<<"full"; return ; } 

   rear++; 

   a[rear]=ch; 

} 

char   q::remove(void) 

{ 

   if(front==rear){ cout<<"empty"; return  0;} 

   front++; 

   return   a[front]; 

} 

main( ){ 

  q    x ;   

   x.set ( ); 

   x.insert('A'); 

   x.insert('B'); 

   cout<<x.remove( ); 

} 

ده معی شعود. به صف اضافه شده و سپس یک کاراکتر حذف شده و در خروجی نمعایش دا BوAدر برنامه باال ابتدا دو کاراکتر 

 است، چون حذف از اول صف انجام می گیرد. Aبنابراین خروجی 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
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 سازنده و مخرب   
شعود. ایعن  از بعین رفعتن شعیء انجعام در بیشتر برنامه ها، یکسری عملیات باید در هنگام ساخته شدن یک شیء و یا هنگعام

هعم نعام بعا  انجام می گیرد. سعازنده، تعابعی (destructor)و مخرب (constructor)عملیات توسط توابعی به نام های سازنده 

ا کعالس کالس است که در هنگام ساخته شدن یک شیء از کالس به طور خودکار صدا زده می شود و مخرب تابعی هم نعام بع

 ود.قبل از اسم آن( می باشد که هنگام از بین رفتن شیء به طور خودکار فراخوانی می ش ~عالمت  )البته با یک

 تعریف می شوند. publicتوابع سازنده و مخرب در قسمت 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

class  c{ 
   private:  

                                 int  x; 

   public:  

                        c( ) {cout<<'a';   } 

}; 

void main( ){ 

  c  t; 

} 

 

س(، بعه طعور ، تابع سازنده )تابع هم نام با اسعم کعال mainدر داخل تابع  tاست. به محض ایجاد شیء  aحل: خروجی برنامه 

 خودکار صدا زده می شود.

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

class  c{ 

     private: 

         int  x; 

     public : 
           c(int=3); 

           int  fun( ); 

}; 

c::c(int n)     {  x=n; } 

int  c::fun( ) { x++;   return  x; } 

void main( ){ 

  c  ob; 

  cout<<ob.fun( ); 

} 

 

اتیعک تومساخته شده که باععث صعدا زدن ا cاز کالس  Obاست. ابتدا شیء ای به نام  4حل: خروجی برنامه  

 ذخیره می کند. xرا در متغیر خصوصی  4تابع سازنده می شود. که این تابع مقدار 
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 خروجی کدام است؟ 

class  c{  

         private:  int   x;  

          public:    

                     c(int=0);  

                     void   print( );   

}; 

c :: c(int a)           { x=a;} 

void   c::print( )   {  cout<<x; } 

void  main( ){  

    c  ob1(1);  

    c   ob2(2);   

    ob1.print( ); 

    ob2.print( ); 

} 

 1برابعر  x ایجاد شده و سازنده صعدا زده معی شعود و مقعدار cاز کالس  ob1می باشد. ابتدا شیء ای به نام  12حل: خروجی 

یء برابعر شبرای این  xساخته شده و سازنده صدا زده می شود و مقدار  cاز کالس  ob2پس شیء دیگری به نام خواهد شد. س

چعا  خواهعد  2و سپس مقعدار  1توسط هر دو شیء صدا زده شده و ابتدا مقدار  printخواهد شد. در خط آخر برنامه، تابع  2

   باشد. شد. توجه کنید که هر شیء دارای اعضای مخصوص به خود می

خروجی برنامه زیر چه می باشد؟ 

class  c{ 

    public:  
              c( )    { cout<<'a'; } 

     ~c( )  {cout<<'b'; } 

}; 

void main( ){ 

   c  t; 
  cout<<'c'; 
} 

صعدا زده  ور خودکعارساخته می شود، تابع سازنده به طع mainدر تابع  tمی باشد. هنگامی که شیء  acbحل: خروجی برنامه 

خرب به طور خودکعار  نمایش داده شده و در نهایت با اتمام برنامه، تابع م cرا نمایش می دهد. سپس کاراکتر  aشده و کاراکتر 

                               را چا  می کند. bصدا زده شده و کاراکتر 

 یک کالس می تواند بیش از یک تابع سازنده داشته باشد.

خروجی برنامه زیر چه می باشد؟ 

class  test{ 

  public: 

     test( )             {cout<<'a';} 

     test(int  m)    {cout<<m;} 

}; 

main( ){ 

   test  x(1); 

   test  y; 

} 
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دا زده معی صعاست ساخته می شود، تابع سازنده که دارای پارامتر ورودی  xمی باشد. زمانی که شیء  1aحل: خروجی برنامه 

 ساخته می شود، تابع سازنده بدون پارامتر ورودی صدا زده می شود. yشود و زمانی که شیء 

 

 تابع سازنده یک شیء سراسری، فقط یکبار آنهم در هنگام شروع اجرای برنامه، فراخوانی می شود.

 

 شود.تابع سازنده یک شیء محلی، با هر اجرای دستور معرفی آنها، فراخوانی می 

 

 یک شیء سراسری زمانی که برنامه تمام شود از بین می رود.

 

 امه از میدان دید آنها خارج شود.یک شیء محلی زمانی از بین می رود که اجرای برن

 خروجی برنامه زیر چه می باشد؟ 

class   c{ 

    public: 

         c( )     { cout<<'a'; } 

        ~c( )   {cout<<'b'; } 

}; 

void  main( ){ 

    c   a,b; 

   { c   d;  } 

    cout<<'c'; 

 

} 

شعود.  چعا  معی aaساخته شده و دوبار سازنده صعدا زده شعد و  a,bمی باشد. ابتدا شی های  aaabcbbحل: خروجی برنامه 

خرب صدا زده ، م dدید چا  می شود. بعد از پایان حوزه  aساخته شده و سازنده صدا زده شده و  dسپس شیء دیگری به نام 

برنامه دو شیء تعریف  و در نهایت بعد از پایان برنامه به علت اینکه در ابتدای cنمایش داده شده و بعد از آن یک  bشده و یک 

 نمایش داده می شود. bشده بود، دو بار مخرب صدا زده شده و دو 

 

 خروجی برنامه زیر چه می باشد؟ 

class   c{ 

    public: 

         c( )   {cout<<'a';} 

        ~c( )  {cout<<'b';} 

}; 

void  main( ){ 

     c   ob1,ob2; 

   {c   ob3;  } 

     c   ob4; 

} 

                                                                                                                                                                                                                                                   می باشد. aaababbbحل: خروجی 
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 نده و مخرب را به دست آورد.نمی توان آدرس توابع ساز

 

 تابع مخرب دارای پارامتر ورودی و یا خروجی نمی باشد.
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 ه یکدیگربانتساب اشیاء 
ر می شود. د گر کپیمی توان اشیاء با نوع های یکسان را به یکدیگر نسبت داد. با این عمل، داده های یک شیء در شیء دی

کپی می ob2 در ob1 ، اعضای داده ای  ;ob2=ob1ند که توسط دستور می باش cهر دو از نوع کالس  ob2وob1مثال زیر 

 می باشد: 2شوند. خروجی برنامه 

 

class  c{ 

  public :   int  x; 
                 void  f( ) { cout<<++x;} 

}; 

void main( ){ 

  c   ob1,ob2;   

  ob1.x=1;    

  ob2=ob1;    

  ob2.f( ); 

} 

 

 سآرایه ای از کال
 می باشد: cس خانه، آرایه ای از کال 3با  xمی توان آرایه ای تعریف کرد که اعضای آن کالس باشند. در مثال زیر آرایه 

 

class  c{ 

       int  a; 

        public: c(int i)  {a=i;} 

                  int  f( )  {return  a;} 

}; 

int  main( ){ 

  int   i; 

  c   x[3]={c(5),c(4),c(3) }; 
  cout<<x[0].f( ) + x[2].f( ); 

} 

 

اخته شده که محتویات س cاز نوع کالس  x، ابتدا آرایه ای سه خانه ای به نام  mainمی باشد. در تابع  8خروجی این برنامه 

 جمع می کند. مهمی باشد. این برنامه محتویات خانه اول و آخر آرایه را با  3و4و5برای این خانه ها برابر  aمتغیر 
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 ارسال شیء به تابع
 اشیاء را می توان به عنوان آرگومان به توابع ارسال کرد.

 می باشد. در تابع  2خروجی برنامه زیرmain  ابتدا شیء ای به نامx 2جرا شده و ععدد ساخته شده و در این زمان سازنده ا 

 .می شود fارسال شده که منجر به صدا زدن تابع  kبع به تا xذخیره می کند. سپس در خط بعدی ، شیء  iرا در 

class  c{ 

        int   i;  int  j; 

    public:  c(int  n)    { i=n;} 

                   int   f( )    { j=i; return  j; } 

}; 

void   k(c   ob) { cout<<ob.f( ); } 

void main( ){ 

  c   x(2); 

  k(x); 

} 

 زنده هنگام ارسال شیء به تابع اجرا نمی شود.تابع سا 

 تابع مخرب هنگام از بین رفتن شیء در زمان پایان اجرای تابع، اجرا می شود. 

خروجی چیست؟ 

class  c{ 

        int   i;  int  j; 

    public:   c(int  n)    { i=n;} 

                   ~c( )          {cout<<'b';} 

                   int   f( )    { j=i; return  j; } 

}; 

void   k(c   ob)  { cout<<ob.f( ); } 

void main( ){ 

  c   x(2); 

  k(x); 

 cout<<'a'; 

} 

لعت از بعین عبعه  kمی باشد. توجه کنید که تابع مخرب دو بار صدا زده شده است. )یک بار در پایان تابع  2babحل: خروجی 

              (  xیکبار در پایان اجرای برنامه اصلی به علت از بین رفتن شیء و  obرفتن شی ء 
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 تابع با خروجی از نوع شیء
 می باشد: cاز نوع کالس  kخروجی یک تابع می تواند از نوع شیء باشد. در مثال زیر خروجی تابع 

 

class   c{ public:  int   i;}; 
c   k(  ) { 

       c  ob; 

       ob.i=2; 
       return ob; 

 } 

void main( ){ 
   c   x; 

   x=k( ); 

   cout<<x.i;} 

 

 می باشد. 2خروجی برنامه باال، 

 

 

خروجی برنامه زیر چه می باشد؟ 

 

class   c{ 

    public:  int  i ; 

                ~c( )  {cout<<'a';} 

}; 

c   k(  ) { 
       c  ob; 

       ob.i=2; 
       return ob; 

 } 

void main( ){ 

   c   x; 
   x=k( ); 

   cout<<x.i; 

} 

 

                                        مرتبه صدا زده شده است. 3می باشد. توجه کنید که تابع مخرب  aa2aحل: خروجی 
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  (friend  function)توابع دوست
 در مثعال زیعر ه اعضای خصوصی کالس دسترسی داشته باشد را تابع دوست می نامیم.تابعی که عضو کالس نباشد، اما بتواند ب

 می تواند دسترسی داشته باشد: aنمی باشد، به عضو خصوصی کالس یعنی  cکه عضو کالس  fتابع 

 

class  c{ 

      int  a; 

    public: 

            c(int  x)  { a=x;} 

            friend  int   f(c) ;  

}; 

int   f(c   z) 

  { cout<<z.a;  } 

main( ){ 

   c  ob(3); 

   f(ob); 

} 

 

 قرار دهیم. cرا در کالس  fتذکر: توجه کنید که باید پیش الگوی تابع 

 

 نمی باشد. cعضوی از کالس  fغلط است، چون تابع  ( )ob.fتذکر: دستوری مانند 

 

س فقط از طریق یک شعیء معی توانعد بعه عضعو خصوصعی کعال fون تابع نادرست است، چ fدر تابع  ;cout<<aتذکر: دستور 

 دسترسی داشته باشد.

 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

class   c{ 

              int  x; 

     public: 

               c(int  i ) {x=i;} 

           friend  f(c  z )  {  cout<<z.x; } 

           k( ) { cout<<x;} 

}; 

void   main( ){ 

   c  ob(2); 

   f(ob); 

    ob.k( ); 

} 

اسعتفاده  ( )ob.f، نبایعد از دسعتور mainدر تعابع  fاست. توجه کنید که برای صدا زدن تابع دوست  22خروجی برنامه  حل: 

 س است.کال عضو kصدا می زنیم چون تابع  ( )ob.kرا به صورت  kعضوی از کالس نمی باشد ولی تابع  fشود، چون تابع 
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 تابع دوست می تواند دوست دو کالس باشد. 

 

 خروجی چه می باشد؟ 

 

class   d; 

class   c{ 
          int  i; 

  public: 

         c(int x){i=x;} 

         friend  int  f(c  ob1,d  ob2);}; 

class   d{ 

  int  i; 

  public: 

          d(int  y)  {i=y;} 

          friend int f(c  ob1,d  ob2); 

}; 

int f(c   ob1,d   ob2) 

{ 

  return  ob1.i+ob2.i; 

} 

main( ) 

{ 
   c   m(3); 

   d   n(4); 

  cout<<f(m,n); 

} 

 

بعاال  می باشد. توسط تابع دوست می توان به عضو مشترک بین دو کعالس دسترسعی داشعت. در مثعال 7حل: خروجی برنامه 

 به این متغیرهای مشترک دسترسی شده است. fدو کالس وجود دارد و توسط تابع دوست  در هر iمتغیر 

 

ین قبعل از تعریعف بعدا معرفی شده است. بنعابرا dبرده شده در حالی که کالس  d، نامی از cموجود در کالس  fتذکر: در تابع 

 می گویند: (forward  declaration)باید خط زیر را نوشت. به این عمل تعریف پیشاپیش  cکالس 

class  d; 

 

 

 

 تابع دوست یک کالس می تواند عضو کالس دیگری باشد. 
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 کالس دوست 
 d کالسی که دوست کالس دیگری می باشد، می تواند به اعضای خصوصی آن دسترسعی داشعته باشعد. در مثعال زیعر کعالس

 :دسترسی داشته باشد iاست، بنابراین می تواند به متغیر  cدوست کالس 

class   c{ 

           int  i; 

     public: 

          c(int  x)  { i=x;} 

          friend   class   d; 

}; 

class   d{ 

     public: 

          int  f(c  z) {cout<<z.i;} 

}; 

main( ) 

{ 

   c   ob1(3); 

   d   ob2; 

   ob2.f(ob1); 

} 

 می باشد. 3خروجی برنامه باال، 
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 inlineتوابع  

زده شعده،  تعریف می شوند، فراخوانی نمی شوند و کد انها در مکانی  کعه صعدا inlineتوابعی که به صورت 

طالععات اکپی می شود. این عمل باعث افزایش سرعت اجرای برنامه می شود )به علت عدم نیعاز بعه انتقعال 

 توسط پشته(، ولی حجم برنامه زیاد می شود.

می باشد و گذاشتن کلمه  2یر خروجی برنامه زinline :تاثیری در خروجی ندارد 

inline int  f(int x)  {x=x*2; return  x; } 

void  main( ){ 

  cout<<f(1); 

} 

 

تبدیل می شود. در این صورت نیازی  inlineوقتی تابعی در داخل اعالن کالس ظاهر شود، به طور خودکار به یک تابع  

 نیست. inlineبه کلمه کلیدی 
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 فصل دوم

 اعضای کالس با ویژگی استاتیک

 
 تعریف کرد. staticهر یک از اعضای کالس)اعضای داده ای و یا توابع عضو(، را می توان به صورت 

 

 اعضای داده ای استاتیک

مام اشعیای آن و تمعرفی می کنید، به کامپایلر می گویید که فقط یک کپی از آن وجود دارد  staticوقتی یک متغیر کالس را 

 کالس، آن متغیر را به اشتراک می گذارند. 

 عضو استاتیک برابر صفر می باشد. مقدار اولیه متغیر 

 ی تواند در داخل کالس انجام شود.مقدار دهی اولیه متغیر عضو استاتیک نم 

ی یابعد و بایعد در خعارج از را در داخل کالسی اعالن کنید، حافظه به آن اختصعاص نمع staticوقتی یک عضو داده ای  

غیر بعه آن ، برای شناسایی کالسی که مت (::)کالس به صورت عمومی تعریف شود. این کار به کمک عملگر تعیین حوزه 

 تعلق دارد، انجام می شود.

خروجی چیست؟ 

class   c{ 

           int   a;  static  int  b; 

   public: 

          f (int  x, int  y)  { a=x;b=y;} 

          void   g( )         { cout<<a<<b;} 

}; 

int  c::b;   

main( ){ 

   c  ob1,ob2; 

   ob1.f(1,2); 

   ob2.f(3,4); 

   ob1.g( ); 

   ob2.g( ); 

} 

و  1رابر ب aر توسط این شیء صدا زده شده و مقدا fتعریف شده و تابع  cمی باشد. ابتدا دو شیء از کالس  1434حل: خروجی 

اهد شد. سپس با خو 4برابر  bو مقدار  3برابر  aصدا زده شده و مقدار  ob2توسط شیء  fمی شود. سپس تابع  2برابر  bمقدار 

سعتاتیک ااز نعوع  bچا  می شود. دقت کنید که چون متغیر  ob2و سپس  ob1مربوط به شیء  a,b، مقدار  gفراخوانی تابع 

بعه عبعارتی  برای هر شیء متفعاوت اسعت. aمی باشد ولی مقدار  4ر ذخیره شده در آن یعنی است، مقدارش برابر آخرین مقدا

ریم، خروجعی را بعردا bقبل از  staticتذکر: اگر ) مشترک وجود دارد. bمی باشند، یک  cکه دو شی از کالس  ob2وob1برای 

           (         خواهد بود. 1234
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خروجی چیست؟ 

class   c{ 

   public:  static  int   x; 

                 c( )   {x++;} 

}; 

int  c::x;   

main( ) { 

    c   m,n,p; cout<<c::x; 

    c   q;  cout<<c::x; 

} 

شعده و در  3برابر  xساخته شده و سه مرتبه سازنده صدا زده می شود و مقدار  m,n,pشی  3می باشد. ابتدا  34حل: خروجی

د اضعافه قبلی یک واحع xساخته شده و سازنده صدا زده شده و به مقدار  qمی شود. سپس شیء دیگری به نام خط بعد چا  

 می شود.  4شده و برابر 

سعتقل از هعر نعوع وجود دارد، در داخل برنامه معی تعوان م staticتذکر: از آنجا که قبل از ایجاد شیءای از کالس، متغیر عضو 

 ، در مثال قبل معرف همین موضوع است. ;cout<<c::xور شیئی به آن دسترسی داشت. دست

 

 ی شدند.تذکر: از آنجا که متغیرهای سراسری، با اصل کپسوله سازی در تضاد می باشند، متغیرهای عضو استاتیک معرف

 

 توابع عضو استاتیک 
راجعه اتیک کالس منند به اعضای استتوابع عضو را نیز می توان به صورت استاتیک معرفی کرد. این توابع فقط مستقیما می توا

: تعابع تعذکر) کعرد. کنند. از این توابع، می توان برای مقداردهی اولیه داده های استاتیک خصوصی، قبل از ایجاد شیء استفاده

 (عضو استاتیک می تواند به اعضای عمومی کالس مراجعه کند.

 خروجی چیست؟ 

class  c{ 

                  static  int  s; 

   public:   static  int  f( ); 

}; 

int  c:: s=3; 

int  c::f( ){  cout<<s; } 

int  main( ){ 

  c  x;  x.f( ); 

  c::f( ); 

} 

 را نشان می دهد: staticمی باشد. این برنامه، دو نحوه فراخوانی تابع  33حل: خروجی 

 ( ;( ) x.f به کمک یک شیء )دستور -1  

 ( ;( )c::fنام کالس و عملگر تعیین حوزه )دستور  با استفاده از -2  

 

 تابع عضو استاتیک می تواند به داده استاتیک خصوصی، قبل از این که شیء ایجاد شود، مقدار اولیه دهد.
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  ،می باشد: 3خروجی برنامه 

class  c{ 

                  static   int   s; 

   public:   static   int   f(int  x )  {s = x; } 

                  k( ) {cout<<s;} 

}; 

int    c:: s; 

int  main( ){ 

   c::f(3); 

   c  ob; 

   ob.k( ); 

} 

 در برنامه باال را حذف کنیم، کامپایلر خطا می گیرد. staticتذکر: شاگر هر یک از عبارات 

 

 خروجی چه می باشد؟ 

class  c{ 

                static    int   a; 

                int  b; 

  public:  static  f( ){ a=1; b=2; } 

}; 

int  c::a=3;    

main( ){ 

  c  ob;  

  ob.f( );           

} 

اسعتاتیک فقعط  بدون استفاده از شیء دسترسی داشت. )تابع عضعو fدر داخل تابع  bحل: برنامه خطا دارد. نمی توان به عضو 

 به متغیر استاتیک دسترسی داشته باشد.( می تواند مستقیما 

 از اعضای عمومی بود، خطا گرفته می شد. bتذکر: اگر 
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 اعضای کالس با ویژگی ثابت
 تعریف کرد. constهر یک از اعضای داده ای و یا توابع عضو یک کالس را می توان به صورت 

خروجی چیست؟ 

class  c{ 

      int   a; 

  public:   c(int  b=1): a(b)  {   } 

                 int    f( )  const   {return  ++a;} 

}; 

main( ){ 

  c  ob;  cout<<ob.f( ); 

} 

 خواهد بود. 2جی را برداریم، خرو fبعد از تابع  constرا تغییر دهد. اگر  aنمی تواند مقدار  fحل: خطا دارد. تابع 

 

کرد. در این صورت، تابع نمی تواند شیءای را که موجب فراخعوانی آن شعده  تعریف constتابع عضو کالس را می توان  

 است را تغییر دهد.

 شیء ثابت نمی تواند تابع عضو غیر ثابت را فراخوانی کند. 

خروجی چیست؟ 

class   c{ 

        int    x; 

                       const  int  y; 

       public: c( int  a, int  b) : x(a),y(b) { }; 
                       f1( )  { x =y+1;} 

        f2( )  const {cout << x<<y;} 

}; 

int main( ){ 

   c   ob(1,2); 

   ob.f1( ); 

  ob.f2( );} 

 است.  32حل: خروجی 

 غییر داد.ترا نمی توان  yنادرست است، چون مقدار ثابت  f2و یا  f1در تابع  ;y=x+1تذکر: استفاده از دستوری مانند 

 

خروجی چیست؟ 

class  c{ 

  public:  int  x; 

                c( )  { cout<<'a'; }     

}; 

main( ){ 

  const  c  ob;                  

  ob.x=1;                          

} 

                                                                                           می باشد. aنباشد، خروجی  constحل: برنامه خطا دارد. اگر 
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 باشد. thisتابع عضو استاتیک نمی تواند حاوی اشاره گر 

 

 تابع عضو استاتیک نمی تواند مجازی باشد.

 

 تعریف شود. volatileو  constتابع عضو استاتیک نمی تواند به صورت 

 

 ء  اشاره گر به اشیا
)منها و عالمت  <-می توان یک اشاره گر به یک شیء تعریف کرد. برای دسترسی به اعضای شیء توسط اشاره گر، از عالمت 

 اشاره گری از این نوع است: pبزرگتر( ، باید استفاده کرد. در مثال زیر متغیر 

class   c{ 

    int   x; 

public:   c(int  y)   { x=y;} 

              int   f( )   { return  x;} 

}; 

int   main( ){ 

   c   a(2); 

   c  *p; 

   p=&a; 

   cout << p->f( );   

} 

 cاز نوع کالس  pه گر می شود. سپس اشار 2توسط تابع سازنده برابر  xتعریف شده و مقدار اولیه  cاز کالس  aدر ابتدا شیء 

در خروجی چا   2ر است، اجرا شده و مقدا pکه عضوی از  fنهایت تابع  در آن قرار می گیرد. در aتعریف شده و آدرس شیء 

 می گردد.

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

class   c{ 

    int   x; 

public:  c(int  y)   { x=y;} 

              int   f( )   { return  x;} 

}; 

int   main( ){ 

   c   a[2]={5,3}; 

   c  *p; 

   p=a; 

   p++; 

   cout << p->f( );   

} 

تعریف می  pنام  به cساخته شده و سپس یک اشاره گر به کالس  cاست. ابتدا یک آرایه از کالس  3حل: خروجی این برنامه 

انه دوم آرایه اشاره می ، به خ;++p، اشاره گر به خانه اول آرایه اشاره می کند و بعد از اجرای دستور ;p=aشود که با دستور 

                                                                                                               چا  خواهد شد.  3نهایت مقدار  کند و در
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خروجی برنامه زیر چیست؟ 

 

class  c{ 

   public: 

       int  x; 

       void  f( ) { cout<<'a';} 
   }; 

void main( ){ 

  c   ob,*p; 

  p=&ob; 

  ob.f( ); 

  p->f( ); 

  (*p).f( ); 

} 

 

ستفاده شده ا، از سه روش fمی باشد. هر سه دستور آخر معادل هم می باشند. )برای دسترسی به تابع  aaaحل: خروجی 

 است.(

 

 

 می باشد. متغیر  1خروجی برنامه زیرp  در این مثال، اشاره گر بهx :است 

 

class  c{ 

     public: int  x; 

    c(int  a)  {x=a;} 

}; 

int  main( ){ 

   c   ob(1); 

   int c::*p; 
   p=&c::x; 

   cout<<ob.*p; 

} 

 

 می باشد. متغیر  2خروجی برنامه زیرp  در این مثال، اشاره گر به تابعf :می باشد 

class   c{ 

   public:   int  x; 

                 c(int  a)  {x=a;} 

                 int  f( )  { return  ++x;} 

}; 

int  main( ){ 

   c   ob(1);  int  (c::*p) ( ) ; 

   p = &c::f; 

  cout<<(ob.*p)( ); 

} 
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 دستیابی به عضو عمومی شیء از طریق اشاره گر

یر که زه مثال آن دست یافت. بمی توان آدرس عضو عمومی شیء را به اشاره گری نسبت داد و از طریق آن اشاره گر به 

 توجه کنید:می باشد،  3خروجی آن 

class   c{  public: int   a; }; 

int  main( ){ 

  c    ob;  int  *p; 

  p=&ob.a; 

  *p=3; 

  cout<<*p; 

} 
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 ارسال مرجع به اشیاء  
ب ی تعابع، مخعرد و در زمان پایعان اجعراوقتی شیئی به عنوان آرگومان به تابعی ارسال می شود، یک کپی از آن ایجاد می شو

ن آیگر کپعی از دشیء کپی فراخوانی می شود. اگر نخواهید مخرب اجرا شود، می توانید شیء را از طریق مرجع ارسال کنید تا 

 ایجاد نشود.

  1خروجی برنامه زیرa :می باشد 

class  c{ 

              int   a; 

    public:   int  b;   

                  ~c( ) {cout<<'a';} 

                   void  f(c   &x ) {  --x.b; } 
}; 

int main( ){ 

   c   ob;  ob.b=2;   ob.f(ob);  cout<<ob.b; 

} 

                                               می باشد. a2aرا برداریم، خروجی  fدر تابع  xقبل از  &تذکر: اگر 

 رنامه زیر چیست؟خروجی ب 

class   c{ 

  private:  int  x; 

 public:  c( ) : x(1) {  } 

  f( )  {cout<<x;} 
  friend  k(c &,int); 

}; 

k(c  &a,int val) { a.x = val;} 
int  main( ){ 
   c  ob; 
   k(ob,2); 
   ob.f( ); 

} 

 است. 2حل: خروجی 
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     thisاشاره گر 
ه شعیء انی می شود، یک آرگومان ضمنی به طور خودکار به آن ارسال معی شعود کعه  اشعاره گعری بعوقتی تابع عضوی فراخو

سترسی پیعدا معی دبه آدرس خود  thisنام دارد. در واقع هر شیء به کمک اشاره گر  thisفراخوانی کننده است. این اشاره گر، 

 کند. 

 ، جزئی از خود شیء نمی باشد. thisتذکر: اشاره گر 

 ندارند، چون مستقل از هر شیئی از کالس وجود دارند. thisعضو استاتیک، اشاره گر توابع  

 خروجی چیست؟ 

class   c { 

  private: 

      int   x; 

  public: 

     c( int  a )   {x=a; }    

     void   f(  ) { cout<< x << this->x; } 

};  

int main( ){  

  c   ob(2);   

  ob.f( ); 

} 

ارسعال  fه تابع ب thisفراخوانی می شود، به طور خودکار اشاره گر  ;( )ob.fدر دستور  fمی باشد. وقتی تابع  22حل: خروجی 

 اشاره خواهد کرد. obمی شود که به شیء 

 معادل است. cout<<this->xبا دستور  ;cout<<xتذکر: دستور 

 نیز استفاده کرد.  ; x.( this*)از دستور ;this->x تذکر: می توان به جای دستور 
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 new, deleteدستورات 
و  mallocو آزاد سعازی را انجعام داد. )بعه جعای  Heapمی توان عمل تخصیص فضا از حافظه  ++cدر   deleteو newتوسط 

free در زبانc   کار با دستور .)new  ساده تر ازmalloc  در زبانc از فاده می باشد. در این دستور نیازی به استsizeof  بعرای

 م داد.محاسبه اندازه شی نمی باشد و نیازی به قالب بندی خروجی نمی باشد و می توان مقدار دهی اولیه نیز انجا

  در  2ایجاد یک متغیر با مقدار اولیهheap :و در نهایت از بین بردن آن 

int  *a; 

a= new   int(2); 

delete  a; 

 

  ه در خان 3برای تعریف یک آرایه باheap:از دستور زیر استفاده  می کنیم ، 

int   *x; 

x=new  int[3];        
                                                          استفاده می کنیم. ;delete [3] x  و یا  ;delete [ ] xو برای حذف آرایه، از دستور 

  پیاده سازی یک پشته به کمک دستورnew : 

class   stack{ 

                private: 

            int   size,top,*a; 

   public: 

                 stack(int  size=10):top(-1)      {a=new int[size]; } 

              ~stack( ){delete[ ]  a;} 

            void   push(const int& item)  {a[++top]=item;} 
            void   pop(int&  item)            {item=a[top--]; } 

}; 
void   main( ) 
{ 

  stack  s; 
  int  x=4,y,z; 

  s.push(x); 

  s.push(x+1); 
  s.pop(y); 
  s.push(x+5); 
  s.push(x-2); 
  s.pop(z); 

  s.pop(z); 
  cout<<y+z; 

} 

می شود. سپس  1-ر براب topگرفته می شود و  heapخانه ای از  10، سازنده فراخوانی شده و آرایه ای sدر ابتدا با ایجاد شیء 

در  2و 9 قعرار معی گیعرد. بععد از آن دو مقعدار yدر  5انجام شده و عدد  popشده و سپس عمل  pushدر پشته  5و4مقادیر 

نعی مجمعوع قرار خواهد گرفت. بنعابراین خروجعی یع zدر  9انجام شده و عدد  pop شده و در نهایت دو بار عمل pushپشته 

 ود.رچا  خواهد شد. در پایان برنامه، مخرب صدا زده شده و آرایه ایجاد شده از بین می  14برابر  zوyمقادیر 
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 : 3فصل 

 وراثت

 

ای هعداریعم کعه شعامل ویژگعی  shapeام یکی از خصوصیات زبانهای شیء گرا، ارث بری می باشد. فرض کنید کالسعی بعه نع

رض فعرث برد. یا امشترک همه اشکال می باشد. حال می توان از این کالس، کالسهایی مانند دایره ، مثلث و یا مستطیل را به 

 د سرنشعین هعاکنید که کالسی برای اتومبیل تهیه کرده اید که شامل خصوصیات مشترک اتومبیل ها مانند تعداد چرخ و تعدا

یات دیگعری د. حال می توان کالسی برای کامیون تعریف کرد به طوری که از کالس اتومبیل ارث بری کند و شامل خصوصباش

 ود:حالت زیر از یک کالس پایه، مشتق ش 3یک کالس می تواند به یکی از  مانند مقدار بار قابل حمل نیز باشد.

 

public 

مشعتق خواهنعد بعود و تمام اعضای عمومی کالس پایه، اعضای عمومی کالس 

تمام اعضای محافظت شده کالس پایه نیز به عنعوان اعضعای محافظعت شعده 

 کالس مشتق منظور می شوند.

private 
تمام اعضای عمومی و محافظت شده کالس پایه، به عنوان اعضعای اختصاصعی 

 کالس مشتق منظور می شوند.

protected 
عنعوان اعضعای محافظعت  تمام اعضای عمومی و محافظت شده کالس پایه به

 شده کالس مشتق منظور می شود.

 

  کالس  12خروجی برنامه زیر( :استb  از کالسa  به صورتpublic )ارث برده است 

 

class   a{ 

      public: 

         int   f (int  n) { return  n;} 

}; 

class  b : public  a{ 

      public: 

         int   g(int  n) { return  n;} 

}; 

void  main( ) { 

   b  x ;    
  cout<< x.f(1);    

  cout<< x.g(2); 

} 

 

بنعابراین  خواهد بود. b، عضو عمومی کالس  fیعنی تابع  aمی باشد، عضو عمومی کالس  publicدر این مثال چون ارث بری 

 شته باشد.نیز دسترسی دا fمی باشد، می تواند به تابع  bکه از نوع کالس  xشیء 

 خطا ایجاد می شد. x.f(1 ) بود، در خط privateو یا  protectedتذکر: اگر ارث بری از نوع 
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 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

class   a{ 

     public: 

                 f(  )  {cout<<'a' ;} 
}; 

class  b: public a{ 
       public: 

               g(  ) {cout<<'b'; } 
}; 

class  c : public b{ 
  public: 

             h( ) {cout<<'c'; } 

}; 

main( ) { 

   c  x;   x.f( );  x.g( ); x.h( ); 

   b  y;  y.f( ); y.g( ); 

} 

 

تعریف  cس که از نوع کال x. بنابراین شیء bاز کالس  cارث برده و کالس   aاز کالس bمی باشد. کالس  abcabحل: خروجی

 دسترسی دارد. f,gبه ارث برده به توابع  bکه از کالس  yدسترسی دارد و شیء  f,g,hبه تمامی توابع شده 

 

ترسعی دس bو aفقط می توان به اعضای عمومی کالسعهای  yنادرست است. چون از طریق شیء  ( )y.hتذکر: دستوری مانند 

 دسترسی داشت. cداشت و نمی توان به اعضای عمومی کالس 

 

 

چیست؟ خروجی 

class   a{ 

    public: 

         a( )    { cout<<'1'; } 

        ~a( )   { cout<<'2'; } 

}; 

class  b : public  a{ 

  public: 

         b( )    { cout<<'3'; } 

        ~b( )   { cout<<'4'; } 

}; 

main( ){ 

    b   x; 

 } 

صعدا  bو سپس سازنده کالس  aساخته می شود، ابتدا سازنده کالس  bالس از ک xمی باشد. وقتی شیء  1342حل: خروجی 

صدا  aالس کو سپس مخرب  bبه نمایش در می آید. هنگامی که برنامه تمام می شود، ابتدا مخرب کالس  13زده می شوند و 

 زده می شوند.
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 خروجی چیست؟ 

class  X{ 

   public: 

            X( )   { cout<<"1";}     

           ~X( )  { cout<<"6"; } 

}; 

class  Y : public  X{ 

   public :  

             Y( )   { cout<<"2";} 

             ~Y( ) { cout<<"5";} 

}; 

class  Z : public  Y{ 

       public: 

            Z( )     { cout<<"3";}  

           ~Z( )    { cout<<"4";} 

}; 

void  main( ){ 

  Z    ob; 

} 

 می باشد. 123456حل: خروجی 

 می باشد. 1256باشد، خروجی  Yاز کالس  obتذکر: اگر شیء 
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 خروجی چیست؟ 

 

class   c1{ 

 protected:  int  i; 

 public:  c1(int x)  {i=x; cout<<i+1;} 

}; 
class  c2: public  c1{ 
               public:  c2(int x) : c1(x)  {cout<<i -1; } 

}; 
main( ){ 
    c2  a(3); 

} 

 

سعازنده  چا  می شود. سپس 4صدا زده شده و  c1ایجاد می شود، ابتدا سازنده کالس  aاست. وقتی شیء  42حل:  خروجی 

 چا  می شود.  2صدا زده شده و  c2کالس 

 

 توجه کنید. c2تذکر: به تعریف تابع سازنده 

 

 می باشد. 4تعریف شود، خروجی  c1از کالس  aتذکر: اگر شیء 

 

 
 

 خروجی چیست؟ 

 

class   c1{ 

 public:  c1(int x)  {cout<<x;} 

}; 
class  c2: public  c1{ 
               public:  c2(int  x) : c1(++x)  {cout<<x; } 

}; 
main( ){ 

    c1  ob1(3); 

    c2  ob2(3); 

} 

 

 چعا  معی شعود. 3فراخعوانی شعده و ععدد  c1نده کالس ساخته می شود، ساز ob1می باشد. وقتی شیء  344حل: خروجی 

 چا  می شود. 44فراخوانی شده و  c2و سپس سازنده کالس  c1، سازنده کالس  ob2سپس با ایجاد شیء 
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 خروجی چیست؟ 

class  X{ 

 public :   X( ){  cout<<'a';} 

             ~X( )  {cout<<'b';} 
}; 

class  Y: public  X{ 

  public:    Y ( )  {cout<<'c';} 
                 ~Y( )  {cout<<'d';} 
}; 

void  main( )  { 

    X   x; 

     Y   y; 

} 

سعپس  چا  می شود. aساخته شده و سازنده آن صدا زده شده و  Xمی باشد. ابتدا شیء ای از کالس  aacdbbحل: خروجی 

ز بعین چا  می شود. بعد ا acصدا زده شده و  Yو سپس سازنده کالس  Xساخته شده و سازنده کالس  Yشیء ای از کالس 

م چا  معی شعود. در نهایعت هعم بعا اتمعا dbصدا زده شده و  Xو سپس مخرب کالس  Y، تابع مخرب کالس  yرفتن شیء  

 چا  می شود. bصدا زده شده و  Xبرنامه، مخرب کالس 
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 خروجی چیست؟ 

class   X{ public :    int  i; }; 

class   Y : public X{ public:  int  i; }; 

void  main( ){ 

X   x1,x2;Y   y1; 

x1.i=1; 

y1.X::i=2; 
y1.i=3; 
x2=y1; 

cout<<x2.i; 
} 

 می باشد.  2حل: خروجی 

 می شود. Xاز کالس  x1مربوط به شیء  iدر عضو  1، باعث ذخیره شدن مقدار  ;x1.i=1خط 

 می شود.y1 مربوط به شیء  Xارث برده از کالس  iدر عضو  2ن مقدار ، باعث ذخیره شد ;y1.X::i=2خط 

 می شود. Yاز کالس  y1مربوط به شیء  iدر عضو  3، باعث ذخیره شدن مقدار  ;y1.i=3خط 

 می شود. x2 مربوط به شیء iدر  2با مقدار  y1مربوط به شیء  i، باعث ذخیره شدن  ;x2=y1خط 

 داشتیم: iتذکر: در این مثال چند متغیر 

                                                                                           3و  2با مقادیر  y1دو تا مربوط به شیء  -2    1با مقدار  x1یکی مربوط به شیء  -1  
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 های دارای چند مبنا )وراثت چندگانه(کالس

رده اسعت. ارث بع c2,c1از دو کعالس  c3بنا را به ارث ببرد. در مثال زیعر، کعالس یک کالس می تواند مستقیما چند کالس م

 است: abc12خروجی این برنامه 

class   c1{ 

      int  a; 

  public :  

      c1(int  x)  { a=x;cout<<'a';} 

      int  f( )      {cout<<a;} 

}; 

class  c2{ 

       int  b; 

   public :  

      c2(int  x)  { b=x;cout<<'b'; } 

      int  g( )     { cout<<b; } 

}; 

class  c3 : public  c1, public  c2{ 

    public :  

        c3 ( int  m , int  n) : c1(m) ,c2(n) { cout<<'c';} 

        void  fun ( ) { f ( ) ; g( ) ; } 

}; 

main( ) { 

  c3   t(1,2); 

  t.fun( );} 

 استفاده می شد، ، خروجی فرقی نمی کرد. protectedو یا  privateاز  publicبه جای  c3تذکر: اگر در کالس 

 مشتق شده اند.  iosبا وراثت یگانه از کالس پایه  istream , iostreamکالسهای   

 

 مشتق شده اند. ostreamوistream با وراثت چندگانه از هر دو کالس  iostreamکالس  

   

   

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 C++                                                                                                                        39 شیءگرایی در

 exam-ringenginee-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 :4فصل 

 پلی مورفیسم )چند شکلی(

 

لعی پز اعمعال را استفاده از یک نام در چندین مورد مربوط به هم و یا به عبارتی استفاده از یک رابط بعرای یعک دسعته کلعی ا

ی آنهعا، معی توانعد وجود دارد که کامپایلر بعا توجعه بعه ورود funمورفیسم می نامند. در مثال زیر دو تابع به نام های یکسان 

 می باشد: 6Bتشخیص دهد که کدام تابع را باید اجرا کند. خروجی این برنامه 

 

int       fun (int    a)    { return  ++a;   } 

char    fun(char  b)   { return   ++b;  } 

void  main( ){ 
  cout<<fun(5); 

  cout<<fun('A'); 

} 
 

 خروجی چیست؟ 

 

int         f (int    a)     {  return  ++a;  } 

char      f (int   b)      { return   ++b;  } 

void  main( ){ 

  cout<<f(1); 

  cout<<f(2); 

} 
 

بعود، خروجعی  floatیعا  charبرابعر  bحل: برنامه خطا دارد. کامپایلر نمی تواند تابع ها را از هم تشخیص دهد. اگر نوع متغیر 

                                                                                                بود. 266
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 تابع مجازی
ء ال همعه اشعیاتابعی که در یک کالس پایه اعالن شده و مجددا در کالس مشتق تعریف می گردد را تابع مجازی می گویند. مث

ا رسعم معی می باشند کعه شعکل ر drawعی مثال به نام دایره، مثلث و مستطیل که از کالس شکل مشتق می شوند، دارای تاب

ابع معد نظعر تعکند و برای هر یک از اشیاء متفاوت است. حال برای اینکه برنامه در زمان اجرا خودش تشخیص دهد که کعدام 

 تعریف می کنیم.  virtualاست، تابع را در کالس پایه به صورت 

 

 اجرا می شود. تابع مجازی موجب پشتیبانی چندریختی در زمان 

 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

 

class   c1{ 

  public:    virtual  void  f( ){ cout<<'1'; } 

 }; 

class   c2 : public  c1{ 

  public:   void  f( )  {cout<<'2'; } 

 }; 

class  c3 : public c1{ 

   public:   void  f( )  {cout<<'3'; } 

 }; 

main( ){   

    c1  *p,  ob1;     c2   ob2;    c3   ob3; 

    p=&ob1;           

    p->f( ); 

    p=&ob2;      

    p->f( ); 

    p=&ob3;      

   p->f( );} 
 

 خواهد بود. 111را برداریم، خروجی  virtualاست. اگر کلمه  123حل: خروجی 

 

 ر بعه کعالس پایعه، معیفقط با اشاره گ یرتارای خطا خواهد بود. به عباشاره کند، برنامه باال دا c2یا  c1به کالس  pتذکر: اگر 

 توان به کالسهای مشتق نیز دسترسی داشت.
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 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

class   c1{ 

  public:  

                virtual  void  f( ){ cout<<'1'; } 

 }; 

class   c2 : public  c1{ 

  public:  

               void  f( )  {cout<<'2'; } 

 }; 

main( ){   

    c1   ob1,*p1; 

    c2   ob2,*p2; 

    p1=&ob1;           

    p1->f( ); 

    p2=&ob2;      

    p2->f( ); 

} 

اره گعر مک اشعکرا به  ( )fخواهد بود. چون هر تابع  12را برداریم، خروجی باز هم  virtualاست.  اگر کلمه  12حل: خروجی 

                                                              مربوط به آن کالس صدا زده ایم.

 

خروجی برنامه زیر چیست؟ 

 

class   c1{  public:  virtual  void  f( ){ cout<<'1'; }  }; 

class   c2 : public  c1{  public:  void  f( )  {cout<<'2'; }  }; 

class  c3  : public  c1{   public:  void  f( )  {cout<<'3'; } }; 

main( ){   

    c1   ob1; 

    c2   ob2; 

    c3   ob3; 

    ob1.f( ); 

    ob2.f( ); 

    ob3.f( );} 

ز نوع کعالس یر اخواهد بود. چون به هر تابع با متغ 123را برداریم، باز هم خروجی  virtualاست. اگر کلمه  123حل: خروجی 

 مربوطه دسترسی داشته ایم. 

 

 در مثال باال مشتق شود، باز هم خروجی فرقی نمی کند. c2از کالس  c3صفت مجازی موروثی است. یعنی اگر کالس  

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 C++                                                                                                                        42 شیءگرایی در

 exam-ringenginee-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 فراخوانی تابع مجازی از طریق مرجع کالس پایه

از کعالس پایعه  p، توسط مرجع  ( )fمجازی  می توان یک تابع مجازی را از طریق مرجع کالس پایه صدا زد. در مثال زیر تابع

 است: 12صدا زده شده است. خروجی برنامه 

 

class  c1{    public:   virtual  void  f( ){ cout<<'1'; } }; 

class   c2 : public c1{  public: void  f(  )  {cout<<'2'; } }; 

void   k(c1  &p) { 

       p.f( );  

  } 

main( ){   

    c1  ob1; 

    c2   ob2;  

    k(ob1); 

    k(ob2); 

} 
 

 در برنامه، خطا گرفته می شود. k(ob1)باشد، از خط  c2از کالس  kدر تعریف تابع  pتذکر: اگر متغیر مرجع 

 

 

 تابع مجازی محض
د تعریعف مشعتق بایعتابع مجازی محض، نوعی تابع مجازی است که در کالس پایه تعریف نشده باشد. در این حالت هر کالس 

 خاص خودش را ارائه کند.

 تابعf  در برنامه زیر، یک تابع مجازی محض است. این تابع در کالس پایه تعریف نشده و کالسهایcdec  وchex  که از این

 کالس مشتق شده اند، تعریف خاص خودشان از این تابع را دارند. 

class   number{ 

     protected:   int  x; 

     public:    void      set(int  i ){ x=i;} 

                     virtual   void  f( )=0; 

 }; 

class  cdec : public  number{  public:   void  f( )  {cout<<x; }   }; 

class  chex : public  number{  public:  void  f( )  {cout<<hex<<x; } }; 

main( ){   

    cdec   d;  chex   h; 

    d.set(5);     

    d.f( ); 

    h.set(10);   

    h.f( ); 

} 

 د.(اعالن شده تا بتوان از آن در کالسهای مشتق استفاده کر protectedاز نوع  x)متغیر می باشد.  5Aخروجی برنامه 
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 خروجی چیست؟ 

class   X{ public : void  f( ) {cout<<"a";}}; 

class   Y : public X{public : void  f( ){ cout<<"b";}}; 

void  main( ){ 
X  x;  Y  y; 
x.f( ); 

y.X::f( ); 

y.f( ); 
y.Y::f( );} 

 نادرست است.( ;( )x.Y::fمی باشد. )تذکر: دستوری مثل  aabbحل: خروجی 

 

 کالس انتزاعی
معی تعوان کالسی که حداقل دارای یک تابع مجازی محض باشد را کالس انتزاعی می گویند. هیچ شیئی از این نعوع کعالس ن

 مرجع به این کالس ایجاد کرد. ایجاد کرد. البته می توان اشاره گر و

 خروجی برنامه زیر چیست؟ 

class   c1{  public:  virtual   void  f( )=0; }; 

class  c2 : public  c1{     public: void  f( )  {cout<<'a'; } }; 

main( ){   

    c1   ob1;  c2  ob2; 

    ob2.f( ); 

} 
 ، که از کالس مجازی، شیء ای تعریف شده، خطا دارد. ;c1 ob1خط  انتزاعی می باشد، بنابراین c1حل: کالس 

 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 C++                                                                                                                        44 شیءگرایی در

 exam-ringenginee-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 منتخبی از عناوین آموزشی منتشر شده بر روی فرادرس

 برنامه نویسی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 تساع 2 کلیک کنید )+( –ی سیبرنامه نو یآموزش اصول و مبان

 ساعت 23 کلیک کنید )+( – جاوا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 29 کلیک کنید )+( – PHP یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – ++C یسیوآموزش برنامه ن

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – پالس پالس( یدر س ییگرا ی)ش ++C شرفتهیآموزش پ

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (C#شار  ) یس یسیبرنامه نو یآموزش مقدمات

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – شار ( ی)س #C یسیبرنامه نو یکاربرد یمجموعه آموزش ها

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یدر س ییگرا یآموزش ش

 ساعت 18 کلیک کنید )+( –ی مقدمات – تونیپا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – تونیپا یسیبرنامه نو یلیآموزش تکم

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – C یسینو آموزش برنامه

 ساعت 11 کلیک کنید )+( –ی مقدمات – SQL Serverآموزش 

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – SQL Serverآموزش 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – SQL Serverداده در  گاهیآموزش کار با دستورات پا

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (MATLABمتلب ) یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – شرفتهیمتلب پ یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 16 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Android) دیاندرو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –( Android) دیاندرو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 26 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ –( Android) دیاندرو یسنوی برنامه آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (Delphi) یلفد یسیآموزش پروژه محور برنامه نو

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Fortranفرترن ) یسیآموزش زبان برنامه نو

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی کاربرد یهابا مثال  FORTRAN یسیزبان برنامه نو یآموزش مرور

و  SIM یو ماژول هعا امکیکنترل لوازم منزل با شبکه و پ -( IoT) ایاش نترنتیآموزش پروژه محور ا

ESP8266 – )+( کلیک کنید 
 ساعت 10

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – iOS یسیبرنامه نو ی( برافتی)سوئ Swift یسیموزش برنامه نوآ

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – (Pascalپاسکال ) یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – (Small Basic) کیسیدانش آموزان با اسمال ب یبرا یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – (Scratchبه کودکان با زبان اسکرچ ) یریتصو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (ی)اسمارت اسمبل SmartAssemblyبا  ینرم افزار یحافظت از کدهاآموزش م
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 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – لهحل مسأ کردیو فلوچارت( با رو تمی)الگور یسیبرنامه نو یآموزش مبان

کلیک کنید  – Linuxو  Windows یساخت نرم افزار برا -( تونی)پا Pythonآموزش پروژه محور 

)+( 
 ساعت 10

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (Python) تونی( با پاArduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 2 )+( دیکن ککلی – MySQLو  PHP( با Android) دیاندرو شنیکیساخت اپل آموزش

کلیعک  – (Android) دیعتوسععه اندرو ی( بعراKotlin) نیکاتل یسینو زبان برنامه یآموزش مقدمات

 کنید )+(
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – توسعه دهندگان ی( براDockerآموزش داکر )

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –  Go یسیتوسعه وب با زبان برنامه نو آموزش

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –مقدماتی  –( Visual Basic.NETدات نت ) کیسیب ژوالیآموزش و

 ساعت 16 کلیک کنید )+( –ی لتکمی –( Visual Basic.NETنت ) دات کیسیب ژوالیآموزش و

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – ( و مقدمات آنGit) تیگ خچهیآموزش تار

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – شده عینسخه توز تیریمد ی( براGit) تیآموزش گ

 ساعت 5 کلیک کنید )+( –ی متن یها لیفا زیپردازش و آنال - نوکسیدر ل AWK یسیآموزش زبان برنامه نو

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – RStudioو نرم افزار  R یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – RStudioافزار  و نرم R یسینو برنامه یلیآموزش تکم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – PHPساخت ربات تلگرام با  یآموزش مقدمات

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – برنامه ها یسیساده نو یبرا C( در ++STLآموزش کتابخانه قالب استاندارد )

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – VB.Netبه زبان  هیبا روش سه ال یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – Pygameبا کتابخانه  تونیدر پا یساز یآموزش باز

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (تونیپا یکیگراف ی)رابط ها یکیگراف تونیآموزش پا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Python) تونیآموزش ساخت ربات تلگرام با پا

 ساعت 7 ( در متلبGUI) یکیگراف یرابط ها یطراح یمجموعه آموزش ها

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – (MATLAB( با متلب )GUIکاربر ) یکیرابط گراف یطراح یلیش تکمآموز

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (MATLABآموزش ساخت ربات تلگرام با متلب )

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Javaلگرام با جاوا )آموزش ساخت ربات ت

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – داده ها در جاوا گاهیآموزش پا

کلیعک کنیعد  – (ادداشعتیچه )به همراه پروژه دفتر Java/IO جیها در جاوا با پک لیآموزش کار با فا

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Barcodeو اسکن بارکد ) جادیو ا QR code دیتول -آموزش پروژه محور جاوا 
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 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی و ساخت شبکه اجتماع یطراح -( Javaآموزش پروژه محور جاوا )

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (Janusجانوس ) ی. با کامپوننت هاNETمدرن در  یرابط کاربر یآموزش طراح

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – کیسیب ژوالیساده در و یآموزش ساخت باز

 –مقدماتی  –( VB.NETدات نت ) کیسیب ژوالیو فروش با و یانباردار ستمیس یساز ادهیآموزش پ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 10

 –ی لعتکمی –( VB.NETدات نت ) کیسیب ژوالیو فروش با و یانباردار ستمیس یساز ادهیآموزش پ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 12

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (Python) تونیدر پا یساز نهیمسائل به یساز ادهیپ یآموزش مقدمات

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – (Python) تونی( در پاDesign Patterns) یطراح یآموزش الگوها

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – متلب ینکات و ترفندها گانیآموزش را

 ساعت 14 کلیک کنید )+( –ی علوم و مهندس یمتلب برا یسیبرنامه نو یمجموعه آموزش ها

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – در جاوا Springورک  میآموزش فر

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – (Java( جاوا )Hibernate) تیبرنیها ORMآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – #Cدر  LINQ to SQLبا  ییآموزش آشنا

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – شار  در قالب پروژه یتحت شبکه با س یسیه نوآموزش برنام

 ساعت 4کلیک کنید )+( – شار  یبه زبان س هیبا روش سه ال یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – دات نتدر  Cryptographyآموزش 

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی ستریرج قیاز طر C#در  یآموزش قفل نرم افزار

 ساعت 19 کنید )+(کلیک  – آموزشگاه تیریمد ستمسی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 14 کلیک کنید )+( –ی و انباردار یحسابدار تیریمد ستمسی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – شار  یدر س یتمیالگور یسورس کدها یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی هتلدار ستمیس یساز ادهپی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – شار  یدر س ریآزمون گ ستمیآموزش ساخت س

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یدر س با مودم امکیپ افتدری و ارسال آموزش

 ساعت 11 +(کلیک کنید ) – هیآتل تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( –ی نوبت ده ستمیس یساز ادهپی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 9 کنید )+(کلیک  – طیصدور بل ستمیس یساز ادهپی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یآموزش رسم نمودار در س

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – بانک تیریمد ستمسی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یبا س یآموزش ساخت باز

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – تونیمتا( در پا یسی)برنامه نو Metaprogrammingآموزش 
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 برنامه نویسی )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی ن آموزشعنوا

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – (C#شار  ) یدر س Entity Framework یآموزش کاربرد

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – نکارمندا تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

کلیک کنیعد  –ی بانک یچک ها تیریمد ستمیس یساز ادهپی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

)+( 
 ساعت 6

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – دستگاه عابر بانک یساز هشبی –( #Cشار  ) یآموزش پروژه محور س

 – (#Cشعار  ) ی( در سعStimulsoftسافت ) مولیو است پورتیر ستالیبا کر یریآموزش گزارش گ

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – (C#شار  ) ی( در سSQLite) تیال ویاده اس کد گاهیآموزش پا

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی شخص ینرم افزار حسابدار یساز ادهیپ -( C#شار  ) یآموزش پروژه محور س

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – نیرستوران آنال ستمیس یساز ادهپی –( #Cشار  ) یش پروژه محور سآموز

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (C#شار  ) ی( در سAccessاکسس ) یآموزش کار با بانک اطالعات

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – شار ( ی)س #Cدر  یرکتوریها و دا لیآموزش کار با فا

کلیک کنید  – (دریدری)ف FeedReaderنرم افزار  یساز ادهپی – #Cشار   یآموزش پروژه محور س

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یدر س یکیآموزش کار با دستورات گراف

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – سینترفیا یساخت و اجرا ی( براC#شار  ) یدر س WPF یآموزش مقدمات

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ – سینترفیا یساخت و اجرا یشار  برا یدر س WPFآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – سینترفیا یساخت و اجرا ی( براC#شار  ) یدر س WPFآموزش 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یآموزش ساخت ربات تلگرام با س

 – کارمنعدان تیریمعد سعتمیس -( C#شعار  ) یدر سع LocalDBداده  گاهیآموزش پروژه محور پا

 کلیک کنید )+(
 ساعت 12

کلیک کنید  – Word لیفا شیرایو و جادیا ی( براC#شار  ) یدر س Spire.Docآموزش کتابخانه 

)+( 
 ساعت 5

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – برنامه دانلودگر ساخت -( C#شار  ) یآموزش پروژه محور س
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 علوم کامپیوتر

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – آموزش ساختمان داده ها

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (ی)همراه با حل نمونه سواالت کنکور ارشد و دکتر ساختمان داده شرفتهیآموزش پ

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –آموزش ساختمان داده ها )مرور 

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – ملعا یها ستمیآموزش س

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – تست کنکور ارشد( -عامل )مرور  ستمیآموزش س

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – داده ها گاهیآموزش پا

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –داده ها )مرور  گاهیآموزش پا

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی برنامه ساز یزبان ها یساز ادهیو پ یآموزش طراح

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  یبرنامه ساز یزبان ها یساز ادهیو پ یآموزش طراح

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – تمیالگور یآموزش طراح

 ساعت 8 کلیک کنید )+( –ی عمل یبه همراه حل مثال ها تمیگورال یآموزش طراح

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی حل روابط بازگشت یآموزش روش ها

 – تسعت کنکعور ارشعد( -ان گسسته )مرور و ساختم تمیالگور یدر طراح یبازگشت یآموزش رابطه ها

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  تمیالگور یآموزش طراح

کلیک کنیعد  – ارشد( یتست کنکور کارشناس -)مرور  تمیلگورا یو حل در طراح میآموزش روش تقس

)+( 
 ساعت 2

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – مجموعه ها هیمنطق و نظر یآموزش مبان

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – (ارشد کنکور تست –)مرور  یآموزش مدار منطق

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – بخش اول - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 11  کلیک کنید )+( – بخش دوم - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –یمقدمات -حل مساله  کردیبا رو وتریکامپ یآموزش معمار

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – شرفتهیپ –حل مساله  کردیبا رو وتریکامپ یآموزش معمار

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – ها نیزبان ها و ماش هیآموزش نظر

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – تست کنکور ارشد( -)مرور  نیزبان ها و ماش هیآموزش نظر

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – JFLAPدر  نیزبان ها و ماش هیو تست نظر یساز هیآموزش شب

 ساعت 4  کلیک کنید )+( –ی در پزشک قیعم یریادگیآموزش 

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – حل مساله کردیا روآموزش ساختمان گسسته ب

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – ارشد( یکنکور کارشناس یآموزش ساختمان گسسته )مرور و حل تست ها

 ساعت 13 کنید )+( کلیک –ی آموزش آمار و احتمال مهندس

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – و تست کنکور ارشد( نی)حل تمر یآموزش آمار و احتمال مهندس
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 exam-ringenginee-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 علوم کامپیوتر )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 19 کلیک کنید )+( – 1 یوتریکامپ یآموزش شبکه ها

 ساعت 23 )+( دیکن ککلی –ه همراه با حل مسأل - 2 یوتریکامپ یآموزش شبکه ها

 ککلی – Boson NetSim( در نرم افزار Cisco) سکویبر س یمبتن یشبکه ها یساز هیآموزش شب

 )+( دیکن
 ساعت 1

 ساعت 15 )+( دیکن ککلی – لریکامپا یآموزش طراح

 ساعت 15 )+( دیکن ککلی – ارشد( یکنکور کارشناس ی)مرور و حل تست ها لریکامپا یآموزش طراح

 ساعت 8 )+( دیکن ککلی – اطالعات یابیو باز رهیآموزش ذخ

 ساعت 23 کلیک کنید )+( – Cدر ++ یساز ادهیآموزش ساختمان داده ها همراه با پ

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – به همراه حل مسائل نترنتیو ا یوتریکامپ یآموزش انتقال داده ها در شبکه ها

 ساعت 5 نید )+(کلیک ک – کالن داده لیو تحل هیتجز ی)هدو ( برا Hadoop یآموزش مقدمات

 ساعت 22 کلیک کنید )+( – (Queueing theoryصف ) هیآموزش نظر

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی وتریکامپ کیآموزش گراف

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – OpenGLبا  یوتریکامپ کیآموزش گراف

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – 1نرم افزار  یآموزش مهندس

 ساعت 10 )+( کلیک کنید – وتریکامپ یمهندس یآموزش زبان تخصص

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Computational Complexityمحاسبات ) یدگیچیبر پ یآموزش مرور

 عتسا 1 کلیک کنید )+( – Flowgorithmفلوچارت به کد با  لیآموزش تبد

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – فلوچارت میترس یبرا RAPTORآموزش نرم افزار 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – 94 – وتریارشد کامپ یآموزش حل سواالت کنکور کارشناس

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – وتریکامپ یارشد معمار یکنکور کارشناس یآموزش مرور و حل تست ها

 ساعت 10 کلیک کنید )+( –ی اسمبل یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – گراف و کاربردها هیآموزش نظر

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – و کاربردها اتیبیآموزش ترک

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – ها و کاربرد آن در اقتصاد یباز هیآموزش نظر

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – Rational Roseبا نرم افزار  UML یآموزش مدل ساز

 ساعت 13 کلیک کنید )+( –ی و پردازش مواز یمواز تمیآموزش الگور

 ساعت 20 کلیک کنید )+( – (Information Fusionاطالعات ) بیآموزش ترک

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (Digital watermarking) تالیجید یآموزش نهان نگار

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یآن در س یساز ادهیو پ یآموزش نهان نگار

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (#Cشار  ) یبا س یدر نهان نگار نگیآموزش واترمارک

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Complex Dynamical Networks) ایپو دهیچیپ یآموزش شبکه ها
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 exam-ringenginee-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 علوم کامپیوتر )ادامه از صفحه قبل(

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – با متلب توسعه نرم افزارها یتالش الزم برا نیآموزش تخم

 ساعت 4 )+( دیکن ککلی –UML یو زبان مدل ساز ICONIXآموزش توسعه نرم افزار با متد 

 ساعت 1 )+( دیکن ککلی – وتریکامپ یینایو ب ریتصوپردازش  ژهیو -نامه و ارائه  انیآموزش نگارش پروپوزال، پا

 

 هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 4 کلیک کنید )+( –ی آموزش هوش مصنوع

 ساعت 19 ک کنید )+(کلی –ی لیتکم – یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 24 کلیک کنید )+( – شده عیتوز یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 15 )+( دیکن کیکل – )مرور و حل تست کنکور ارشد( یآموزش هوش مصنوع

 ساعت 28 )+( دیکن کیکل – در متلب یمصنوع یعصب یشبکه ها یمجموعه آموزش ها

 ساعت 10 )+( دیکن کیکل –ی مصنوع یعصب یشبکه ها یکاربرد یمجموعه آموزش ها

ی و تکامل یفراابتکار یها تمیبا استفاده از الگور ANFIS ای یعصب یفاز یها ستمیس یآموزش طراح

 )+( دیکن کیکل –
 ساعت 2

 ساعت 5 )+( دیکن کیکل – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

 ساعت 4 )+( دیکن کیکل – در متلب یعمل یساز ادهیبه همراه پ GMDH یآموزش شبکه عصب

 تساع 3 )+( دیکن کیکل – در متلب یعمل یساز ادهیبه همراه پ یگاز یعصب یآموزش شبکه ها

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – در متلب LVQ یعصب یالگو با شبکه ها یو بازشناس یآموزش طبقه بند

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – (Deep learning) قیعم یریادگیآموزش 

 ساعت 3 )+( دیکن کیکل – (Kerasو  TensorFlow) تونیبا پا قیعم یریادگی یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 21 )+( دیکن کیکل – مجموعه آموزش های سیستم های فازی در متلب

 ساعت 14 )+( دیکن کیکل – کیژنت تمیالگور یو عمل یتئور یمجموعه آموزش ها

 ساعت 1 )+( دیکن کیکل – در متلب PSOو  کیژنت تمیالگور بیترک یساز ادهیآموزش پ

 ساعت 19 )+( دیکن کیکل – چند هدفه در متلب یساز نهیبه یمجموعه آموزش ها

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – کیژنت تمیآموزش حل مساله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگور

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – Feature Selection ای یژگیآموزش انتخاب و

 ساعت 4 )+( دیکن کیکل –ی و تکامل یفراابتکار یها تمیبا استفاده از الگور یژگیآموزش انتخاب و

 ساعت 2 )+( دیکن کیکل – Classifier Error Estimation ای یطبقه بند یخطا نیتخمآموزش 

 ساعت 1 )+( دیکن کیکل – هوشمند یخوشه بند یبا استفاده از روش ها ریآموزش کاهش تعداد رنگ تصاو
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 مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 1 کیآموزش الکترون

 ساعت 25 کلیک کنید )+( – 1 کیالکترون نیآموزش حل تمر

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – مرور و حل تست() 1 کیآموزش الکترون

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – 2 کیآموزش الکترون

 ساعت 25 کلیک کنید )+( – 2 کیالکترون نیآموزش حل تمر

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 2 کیآموزش الکترون

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – 3 کیآموزش الکترون

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – )مرور و حل مساله( 3 کیآموزش الکترون

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – 1برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – )مرور و حل مساله( 1برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – 2برق  یمهندس یآموزش مبان

 ساعت 24 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یمدارها نیآموزش حل تمر

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – (نی)حل تمر 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 2 یکیالکتر یآموزش مدارها

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (Finsler Geometry) نسلریآموزش هندسه ف

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – برق )همراه با حل نمونه سواالت کنکور ارشد( یمهندس یآموزش زبان تخصص

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یها نیماش یآموزش مرور

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – 1 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست( 1 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 2 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست کنکور ارشد( 2 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – 3 یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 9 کلیک کنید )+( –ی مخابرات یآموزش مدارها

 ساعت 9 ید )+(کلیک کن – مخصوص یکیالکتر یها نیآموزش ماش

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – 1 یصنعت یکیالکتر یآموزش کنترل موتورها

 ساعت 17 کلیک کنید )+( – 2 یصنعت یکیالکتر یآموزش کنترل موتورها

 ساعت 15 کلیک کنید )+( – حل مساله - یآموزش کنترل صنعت
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 )ادامه از صفحه قبل( مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – (تالیجید ی)طراح یمنطق یمدارها یمجموعه آموزش ها

 ساعت 12 کلیک کنید )+( – بخش اول - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 11 کلیک کنید )+( – بخش دوم - تالیجید کیالکترون یآموزش مبان

 ساعت 20 کلیک کنید )+( –ی مهندس سیآموزش الکترومغناط

 ساعت 18 کلیک کنید )+( – )مرور و حل تست کنکور ارشد( یمهندس سیآموزش الکترومغناط

 ساعت 9 کلیک کنید )+( – 1 سیناطآموزش الکترومغ

 ساعت 3 کلیک کنید )+( –ی کیالکتر ی( انرژSmart gridهوشمند ) یشبکه ها یآموزش مقدمات

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – خودکار یرب هاد یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

کلیک کنیعد  – )مباحث منتخب( COMSOL Multiphysics - کسیزیف یآموزش کامسول مولت

)+( 
 ساعت 2

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – سیالکترومغناط یها دهیپد یراب COMSOL Multiphysicsآموزش نرم افزار 

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – (MATLABدر متلب ) تالیجید ونیمدوالس یساز هیآموزش شب

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – رسانا مهین یافزاره ها یساز هیشب یبرا( SILVACO) لواکویآموزش نرم افزار س

 

 ابزار مدیریت وبسایت

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – cPanelآموزش کار با 

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – ارائه خدمات وب یبرا pleskوزش کار با کنترل پنل آم

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (DirectAdmin) نیادم رکتیهاست با دا تیریآموزش مد

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – تیوب سا تیریو مد یراه انداز ی( براJoomlaآموزش جومال )

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –ی سیبدون کدنو تیساخت وب سا یبرا Mobiriseآموزش نرم افزار 

 ساعت 8 کلیک کنید )+( – تحت وب یو توسعه نرم افزارها دیتول یبرا Oracle APEX یآموزش مقدمات

 ساعت 11 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( WordPressآموزش وردپرس )

 ساعت 6 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –و کار با وردپرس  تیسا یزراه اندا یمجموعه آموزش ها

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – تیآمار وب سا لیتحل ی( براGoogle Analytics) کسیتیآموزش گوگل آنال

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – GTmetrixبا  تیسا یساز نهیبهو  زیآموزش آنال

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – مقابله با آن یآموزش تست نفوذ در وب و راه ها
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 طراحی و گرافیک

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 12 کلیک کنید )+( –ی مقدمات –( Photoshopآموزش فتوشا  )

کلیک کنید  – (CorelDRAWبا نرم افزار کورل ) کیو گراف یطراح یکاربرد یمجموعه آموزش ها

)+( 
 ساعت 14

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – شرفتهیآموزش کورل پ

 ساعت 10 کلیک کنید )+( – Adobe Illustrator یکیگراف یآموزش نرم افزار طراح

 ساعت 5 کلیک کنید )+( –ی لیتکم – Adobe Illustrator یکیگراف یآموزش نرم افزار طراح

کلیعک  – Photoshop , CorelDRAW , Illustrator یکعیگراف ینعرم افزارهعا سهیآموزش مقا

 کنید )+(
 ساعت 1

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – (سی)کاراکتر پل Adobe Illustratorکاراکتر در  یطراح یآموزش مقدمات

 ساعت 8 کلیک کنید )+( –ی سه بعد یو مدل ساز یطراح یبرا Blenderآموزش نرم افزار 

 ساعت 14 کلیک کنید )+( – گیتا ر یپرداز دهیا -کاراکتر در بلندر  یزسا آموزش مدل

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (CorelDRAW( با کورل )Flat designفلت ) یآموزش طراح

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – غاتیستفاده در صنعت چا  و تبلا یآموزش فتوشا  برا

کلیک کنیعد  – (Photoshopزدن حروف در فتوشا  ) هیسا -( Typography) یپوگرافیآموزش تا

)+( 
 ساعت 3

 ساعت 1 کلیک کنید )+( –ی ( فانتزMaskساخت ماسک ) -( Photoshopفتوشا  )آموزش پروژه محور 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – در فتوشا  Adjustmentsبا پنل  ییآموزش آشنا

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – ر فتوشا د ژهیو یآموزش ساخت جلوه ها

 ساعت 6 کلیک کنید )+( – ریو روتوش تصاو شیرایو یروم( برا تیال ی)ادوب Adobe Lightroomآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – غاتیمحصوالت و تبل یسه بعد ریاوتص جادیا یبرا Adobe Dimensionآموزش 

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – یچندرسانه ا یها لیفا تیریمد ی( براجیبر ی)ادوب Adobe Bridgeآموزش 

 ساعت 4 کلیک کنید )+( – کتاب و مجالت ییچا  و صفحه آرا ی( براInDesign) نیزایندیآموزش ا

 ساعت 22 کلیک کنید )+( – واناتیح یآناتوم یطراح ی)اسکچ بوک( برا SketchBook Proآموزش نرم افزار 

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – SketchBook( خودرو با Conceptual) یمفهوم یآموزش طراح

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – ندوزیو Paint 3Dبا نرم افزار  یسه بعد یآموزش نقاش

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – 1 یتجسم یهنرها یبانآموزش م

 ساعت 1 کلیک کنید )+( – (Sign Designنشانه ) یآموزش اصول طراح

 ساعت 9 )+(کلیک کنید  – Mischiefو  Photoshopبا  تالیجید یآموزش نقاش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – Adobe Illustratorلوگو با  یآموزش طراح

 – Photoshopو  Adobe Illustratorبعا نعرم افعزار  یدو بععد یهعا یباز طیمح یآموزش طراح

 ید )+(کلیک کن
 ساعت 3
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 )ادامه از صفحه قبل(طراحی و گرافیک 

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 1 د )+(کلیک کنی – (ی)همراه با مثال عمل یپرداز دهیو ا میبا مفاه ییآشنا -لوگو  یآموزش طراح

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – DVDو  CDبرچسب و کاور  یآموزش طراح

 ساعت 5 کلیک کنید )+( - (Photoshopفتوشا  ) در یآموزش ابزار سه بعد

 ساعت 2 کلیک کنید )+( - یو متحرک ساز یطراح - یآموزش فتوشا  سه بعد

 - 3DS Maxدر  ژهیعو یجلعوه هعا جعادیا ی( بعراArnold Rendererآموزش موتور رندر آرنولد )

 کلیک کنید )+(
 ساعت 2

 ساعت 5 (کلیک کنید )+ - یآموزش کاربرد فتوشا  در معمار

 

 روباتیک

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 ساعت 2 کلیک کنید )+( – یسر یو ربات ها کیآموزش ربات

کلیک کنیعد  –ی مقدمات – کیربات یپروژه ها تی( با محورArduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

)+( 
 ساعت 9

 ساعت 7 کلیک کنید )+( –ی لیتکم –( Arduino) نویآردو یسیآموزش برنامه نو

 ساعت 3 کلیک کنید )+( – و معکوس روبات ها میمستق کینماتیآموزش س

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – ریبرنامه پذ یربات ها یآموزش مبان

 ساعت 16 کلیک کنید )+( – (Android) دیو کنترل ربات با اندرو یساز هیآموزش شب

 ساعت 13 کلیک کنید )+( – 1 یبردکار کیآموزش مکاترون

 ساعت 7 کلیک کنید )+( – 2 یکاربرد کیآموزش مکاترون

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – خودکار یدرب ها یطراح هیمحاسبات پا - کیمکاترون یآموزش کاربرد

 ساعت 19 کلیک کنید )+( –ی عمل ی( با انجام پروژه هاArduino) نویآموزش برد آردو

 ساعت 5 +(کلیک کنید ) –ای  پله موتور کنترل – دیشار  و اندرو یبا س نویآموزش پروژه محور آردو

 ساعت 5 کلیک کنید )+( – نویبا آردو یکنترل یها ستمیس یساز ادهیآموزش پ
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 :5فصل 

 )تعریف مجدد عملگرها( سربارگذاری عملگرها

 

تعیین برابری دو  برای ==فاده از عملگر سربارگذاری یک عملگر، یعنی استفاده دیگری از عملگر به جز کار اصلی اش، مثال است

 نقطه در مختصات دو بعدی یا استفاده از عملگر + برای جمع دو ماتریس و ....

 

 استفاده می کنیم. operatorبرای سربارگذاری از تابع 

 

  برای کالس مختصات ==سربار گذاری عملگر 

ه کنعد. اگعر درایعه را با هم مقایس (2,3)و  (2,2)ند مثال دو عضو ارائه دهیم تا بتوا ==می خواهیم تعریف جدیدی برای عملگر 

ی عمعل مسعاوی د. به عبعارتاول هر دو با هم برابر بود و همچنین درایه دوم آنها نیز با هم برابر بود، آن دو با هم برابر می باشن

 بودن در مختصات دو بعدی را بررسی می کنیم.

 

class  c{ 

      int   x,y; 

public: 

     c( int  i , int  j)   { x=i,y=j;} 

     int  operator == (c  k); 

}; 

int  c::operator == (c  k){ 

   if( x==k.x  &&  y==k.y )   return  1;   else  return 0; 

} 

main ( ){ 

  c    ob1(2,2); 

  c    ob2(2,3); 

  if (ob1==ob2)   

          cout<<"equal"; 

  else  

         cout<< " not equal"; 

} 
 

هعا بعا وقتی دو شیء را مساوی فرض معی کنعد کعه هعر دو عنصعر آن ==است. در واقع عملگر  not equalخروجی این برنامه 

 یکدیگر برابر باشند.

 

 

 

 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 C++                                                                                                                        56 شیءگرایی در

 exam-ringenginee-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

  (جمع کند:)می خواهیم عملگر + را طوری تعریف کنیم که بتواند دو عنصر را به صورت زیر تعریف مجدد عملگر جمع 

(1,2) + (3,4)=(1+3,2+4)=(4,6) 
class   c{ 

      int  a; int  b; 

  public: 

      c(  )  { } 

      c( int  x , int  y)   {  a=x;  b=y; } 

      void  f( )              { cout<<a<<b; } 

      c   operator + (c  k); 

}; 

c    c::operator + (c  k){ 

    c   t; 

    t.a = k.a+a; 

    t.b = k.b+b; 

    return  t; 

} 

main ( ){ 

    c   ob1(1,2); 

    c   ob2(3,4); 

    ob1=ob1+ob2; 

    ob1.f( ); 

} 

عریعف ،عمل جمع با ت ;ob1=ob1+ob2ساخته شده و توسط دستور  ob1,ob2است. در ابتدا دو شیء  46خروجی این برنامه 

طریق اشاره گر  ، دارای یک پارامتر است، چون پارامتر دیگر به صورت ضمنی از+operator) تذکر: تابع جدید انجام می شود. 

this ).به تابع ارسال می شود                                                                                                                                     

 :تعریف مجدد عملگر ++ پیشوندی 

 را طوری تعریف کنیم که بتواند روی یک جفت عنصر کار کند: ++می خواهیم عملگر    

++(2,5)=(3,6) 

class   c{ 

      int  a;  int  b; 

  public: 

      c( )  { } 

      c( int   x , int   y)   {a=x; b=y; } 

      void  f( )  {cout<<a<<b;} 

      c   operator++(  ); 

}; 

c    c::operator ++ ( ){ 

    a++;  b++; 

   return   *this; 

} 

main ( ){ 

    c   ob1(1,2); 

    ++ob1; 

    ob1.f( ); 

} 
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 پسوندی، تابع را به صورت زیر تعریف می کنیم: ++است.) برای تعریف عملگر  23خروجی 

c    c::operator ++ (int  k ) 

 

 

 ریف مجدد عملگرها به کمک تابع دوستتع
 سعت ایعن کعالسعملگرها را می توان به کمک توابعی که عضو کالس نمی باشند، مجددا تعریف کرد. البته این توابعع بایعد دو

ابراین تعابعی کعه می باشند، عملوندها صریحا ارسال می شوند. بنع thisباشند. توجه کنید که چون توابع دوست فاقد اشاره گر 

و پعارامتر ند، دارای دلگر با یک عملوند را تعریف می کند، یک پارامتر دارد و تابعی که عملگری با دو عملوند را تعریف می کعم

 است.

 نمی باشد.  <- , [ ] , ( ),=با استفاده از این توابع دوست،  امکان تعریف عملگرهای  

 

 ای مرجع استفاده کرد.، باید از پارامتره -- , ++برای تعریف مجدد عملگرهای  

 

  توسط تابع دوست : +تعریف مجدد عملگر 

class   c{ 

                int  a;  int  b; 

  public: c( )  { } 

               c( int  x , int  y)   {  a=x;  b=y; } 

               void  f( )              { cout<<a<<b; } 

               friend   c   operator + (c   m, int  k); 

}; 

c    operator + (c   m, int   k){ 

    c   t; 

    t.a =  m.a+k; 

    t.b =  m.b+k; 

    return  t; 

} 

main ( ){ 

   c   ob1(1,2);  c   ob2; 

   ob2=ob1+2; 

   ob2.f( ); 

} 

                     شود : ، دو واحد اضافه می ob1توسط عملگر جمع، به هر یک از مقادیر 

(1+2,2+2)=(3,4) 

                                                                                         می باشد. 34بنابراین خروجی 

 <<و  >>تعریف مجدد عملگرهای 

م داد. این عملگرها را بر روی انواع اولیه انجا اعمال ورودی و خروجی >>و  <<می توان با استفاده از عملگرهای  ++Cدر زبان 

 را می توان مجددا تعریف کرد تا اشیایی از کالس ها را پردازش کنند.

  تذکر: درج کننده باید به صورت تابع  :  >>سربارگذاری عملگر درج کننده(friend ).تعریف شود 
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class  c{ 

        int  x; 
  public:  c(int  y) { x=y;} 

              friend   ostream   &operator << (ostream   &s , c  ob);    

}; 

ostream   &operator << (ostream   &s , c   k) { s <<k.x + 4;  return   s;} 

main( ){ 

  c   ob(2); 

  cout <<ob; 

} 

                                                                                         می باشد. 6خروجی برنامه باال 

  

     نمی توانند مجددا تعریف شوند:مقابل عملگرهای  

 .*            ::               ?           sizeof 
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 :6فصل 

 قالب ها

ز جموععه ای امرنعد، یعا توسط قالب می توان مجموعه کاملی از توابع مرتبط به هم) توابعع همنعام( را کعه توابعع قالعب نعام دا

 کالسهای مرتبط به هم را که کالسهای قالب نام دارند، مشخص کرد. 

 

  تابع قالب

یف می کنعد کعه بعر ایجاد می شود. این نوع تابع مجموعه ای از اعمال را تعر templateتابع کلی یا تابع قالب با کلمه کلیدی 

ن ارسعال رگومان بعه آآده ای که تابع باید بر روی آن عمل کند، به عنوان روی انواع مختلفی از داده ها انجام می شوند. نوع دا

یجاد ای کند و با می شود. به عنوان مثال الگوریتم مرتب سازی سریع برای آرایه صحیح و یا آرایه اعشاری، با یک روش عمل م

یعد معی ان اجعرا توللر کد مناسب را در زمعیک تابع کلی، الگوریتم را مستقل از نوع داده تعریف می کنیم. در این حالت کامپای

 کند. شکل کلی تعریف تابع قالب به صورت زیر می باشد:

 

template   <class   لیست پارامترها( نام تابع     نوع برگشتی     <نوع( 

 {  بدنه تابع    }

 

ز ابسعتگی نعدارد،  متغیر به نوع آنها، محتویات دو متغیر را با هم تعویض می کند. )چون شیوه تعویض محتویات دو fتابع کلی 

 تابع استفاده می کنیم(

 

template  <class  X>  void  f(X  &a,X   &b) 

 {  X  t;  temp=a; a=b;  b=temp; } 

 

فراخعوانی شعود،  یکبار با نوع صحیح و یکبعار بعا نعوع اعشعاری ( )fتابع   ( )mainیک نوع کلی است. اگر در تابع  Xدر اینجا 

 را می توان به صورت زیر نیز نوشت: ( )fر دو نسخه از این تابع را ایجاد می کند. تابع کامپایل

 

template   <class  X>  

void  f(X  &a,X   &b) 

    { X  t; temp=a;  a=b; b=temp; } 
 

 تذکر: در این حالت، نباید دستوری بین دو خط اول نوشت.
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 سه عنصر، به نوع آنها بستگی دارد. بنابراین تابع  روش پیدا کردن کوچکترین عنصر بینmain( ) رت تعابع قالعب را به صو

 می نویسیم:

template  <class  T>       

T  min( T   x, T    y, T    z ){ 

   T   m = x; 

   if ( y < m )  m = y; 

   if ( z < m )   m = z; 

   return  m; 

}  

int  main( ){ 

   int     a,b, c; 

   cin >> a >> b >> c; 

   cout << min(a,b,c);    

   float    m,n,p; 

   cin >>m >>n >>p; 

   cout << min(m,n,p);         

 } 
 

و یکبعار اععداد  عدد را از ورودی خوانده و کوچکترین آنها را چا  معی کنعد.)یکبار اععداد صعحیح خوانعده 3حل:  این برنامه  

 اعشاری(

 

 

د برنامه زیر چیست؟عملکر 

 

template  < class   T> 

void   p ( const  T   *x ,  const  int   size ){ 

   int  i; 

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

      cout <<x[i]; 

}  

int   main( ){ 
   const  int   n=4,m=2; 
   int     a[n] = {3,2,5,8}; 

   float  b[m] = {1.5,2.5}; 

   p(a,n);   

   p(b,m);   

} 
 

 را چا  می کند.  floatو یا نوع  intحل: برنامه داده شده محتویات آرایه با نوع 
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 تابعی با دو نوع کلی
در فراخعوانی  دو نوع کلی می باشند کعه BوAبیش از یک نوع داده را تعریف کرد. در مثال زیر، templateمی توان در دستور 

 اوتی می گیرند:های مختلف، مقادیر متف

template   <class  A , class   B> 

void   f(A  x,B   y){ 

    cout<<x<<y;} 

main( ){ 

    f("ok",2.5); 

    f(4L,15);} 

، انعواع   ( )fم تعابعقرار گرفتنعد و در فراخعوانی دو Bو Aبه جای نوع های  floatو  *  char، انواع   ( )fدر فراخوانی اول تابع

long  وint  به جای نوع هایA وB .قرار گرفتند 

 کالس های کلی
 ایی کعه توسعطعالوه بر توابع کلی، می توان کالس ها را نیز به صورت کلی تعریف کرد. در این نعوع کعالس، همعه الگوریتمهع

س ایجاد آن کال ی ازکالس استفاده می شود، تعریف می شود اما نوع واقعی که باید مورد استفاده قرار بگیرد، هنگامی که اشیای

ر نعوع داده هعمی شوند، به صورت پارامتر مشخص می گردد. وقتی کالس کلی ایجاد کنید، عمل مورد نظر را می توان بر روی 

 ای انجام داد. بر اساس نوع تعیین شده در زمان ایجاد شیء، کامپایلر کد مربوطه را تولید می کند.

 شیوه اعالن کالس کلی:

template   <class   وعن >  class   نام کالس { 

....} 

 در هنگام ایجاد شیء مشخص می شود.که نوع 

  خروجی برنامه زیرA3 :می باشد 

template  <class  T> 

class   c{ 

    private:  

           T   x; 

    public: 

           c(T  n); 

           void   f( ); 

}; 

template  <class  T> 

c<T>::c(T  n) {   x=n;} 

template  <class  T> 

void  c<T>::f( ){ cout<<x;} 

int  main( ){ 

   c<char>  x('A'); 

   x.f( ); 

   c<int>  y(3); 

   y.f( ); 

} 
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 قالب کالس می تواند از قالب کالس دیگر مشتق شود. 

 قالب کالس می تواند از کالس غیر قالب مشتق شود.

 از قالب کالس مشتق شود. کالس قالب می تواند

 کالس غیر قالب می تواند از قالب کالس مشتق شود.
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 :7فصل 

 فایل

ص هعای فایعل مشعخ، فایل به صورت مجموعه ای از بایت ها در نظر گرفته شده که انتهای هر فایل با کاراکتر انت++Cدر زبان 

 به آن مربوط می شود. (stream)می شود. با باز کردن یک فایل، شیئی ایجاد شده و یک جریان

 

 کالس های فایل

را تعریف معی  را به برنامه ضمیمه کرد. این فایل کالسهای زیر <fstream.h>، باید فایل  ++Cخروجی فایل در -برای ورودی

 کند:

   1- ifstream   )برای خواندن از فایل( 

   2- ofstream  )برای نوشتن در فایل ( 

   3- fstream    ن و نوشتن در فایل()برای خواند 

 iostreamاز کعالس  fstreamو کعالس  ostreamاز کعالس  ofstream، کعالس  istreamاز کالس  ifstreamتذکر: کالس 

 مشتق می شود.

 مشتق می شوند. ios، از iostream وistream  ،ostreamتذکر: کالسهای 

 بازکردن فایل

 برای باز کردن فایل، حالتهای زیر وجود دارد:

ios:in  باز کردن فایل متنی در حالت ورودی 

ios:out  باز کردن فایل متنی در حالت خروجی 

ios:app  باز کردن فایل متنی در حالت افزودن به انتها 

ios:ate  ).باز کردن فایل در حالت خروجی)در هر جای فایل می توان نوشت 

ios:binary   باز کردن فایل باینری 

ios:trunk  موجود باشد، محتویات قبلی آن از بین می رود.اگر فایل 

ios:nocreate .اگر فایل موجود نباشد، عمل باز کردن با شکست مواجه می شود 

ios:noreplace .اگر فایل موجود باشد، عمل باز کردن با شکست مواجه می شود 

 

 بازکردن فایلa.dat :در حالت خروجی 

ofstream   f;   f.open("a.dat", ios::out); 

 که می توان از دستورهای زیر نیز استفاده کرد:

ofstream    f;  f.open("a"); 

 نمی openدستور  دارای سازنده ای است که به طور خودکار فایل را باز می کند و نیازی به استفاده از ofstreamالبته کالس 

 باشد، بنابراین دستور را می توان ساده تر نیز نوشت:

ofstream   f("a"); 
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 دستورات کار با فایل

get خواندن کاراکتر 

put نوشتن کاراکتر 

read خواندن رکورد 

write نوشتن رکورد 

ignore نادیده گرفتن کاراکترهای خوانده شده از یک جریان ورودی 

seekg  انتقال اشاره گر خواندن به رکورد دلخواه 

seekp  خواهانتقال اشاره گر نوشتن به رکورد دل 

tellg   تعیین مکان اشاره گر خواندن 

tellp   تعیین مکان اشاره گر نوشتن 

rdstate  بدست آوردن اطالعات وضعیتI/O 

بایعد از آنجعا  مشخص می کند که عملیات خواندن بعدی getمی باشد. اشاره گر  putو  getتذکر: هر فایل دارای دو اشاره گر 

 ی دهد که عملیات نوشتن بعدی از آنجا باید انجام شود.نشان م putشروع شود و اشاره گر 

را حرکت می دهد. این توابع دارای دو ورودی هستند کعه اولعین  putاشاره گر  seekpو تابع  getاشاره گر  seekgتابع 

 endو curوbegورودی تعداد بایتهای حرکت را نشان می دهد و دومین ورودی محل شروع را نشان می دهد که مقعادیر 

 بتدا، جاری، انتها( می باشند.) ا

 را تعیین می کند. putمحل اشاره گر  tellpو تابع  getمحل اشاره گر  tellgتابع 

  نحوه کار با توابعseekg  وseekp : 

fstream   f("test",ios::in | ios:out); 

f.seekg(0); 

f.seekp(20,ios::cur); 

گعر خوانعدن  نسبت می دهد. دستور دوم اشعاره fو خروجی باز می کند و به جریان  را به صورت ورودی testدستور اول فایل 

به طرف انتهای فایل یت با 20فایل را به ابتدای فایل انتقال می دهد و دستور سوم، اشاره گر فایل را با شروع از موقعیت فعلی، 

                                                                              حرکت می دهد.                                                      

  :خواندن خط به خط محتویات یک فایل متنی و نمایش آن در صفحه نمایش 

 )یک فایل متنی به عنوان آرگومان برنامه به آن داده می شود(

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

  char  s[255]; 

  ifstream   f(argv[1] ); 

  f.getline(s,255);    

  while(!f.eof( ) ) { 

        cout<<s<<endl; 

        f.getline(s,255); 

     } 

  f.close( ) 

} 
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  در آن نوشته می شود: 3توسط دستورات زیر یک فایل باینری باز شده و عدد 

int   a=3; 

ofstream   f("test", ios::out |  ios::binary);       
f.write((char *) &a, sizeof(int)); 

 

:دستورات زیر یک فایل باینری را باز کرده و عمل خواندن را انجام می دهد 

int  a; 

ifstream   f("test",ios :: in | ios :: binary); 

f.read( (*char) &a,sizeof(int) );                  
 

ویان و ذخیره آن در فایل:گرفتن اطالعات دانشج 

void   enter( ) { 

      struct   student {char   name[11];char   family[21]; int  stno;}s; 

      ofstream    fp("st.dat", ios::out  |  ios :: binary); 

      while(1) {  

             cin.getline(s.name,10);                                                  

             if (strln(s.name) ==0)  break; 

             cin.getline(s.family,20); 

             cin >> s.stno; 

             cin.get( );                                                                            

             fp.seekp( sizeof(struct  student) *s.stno , ios ::beg );     

             fp.write( (char  *) &s , sizeof(struct  student) );  

          }        

     fp.close( ); 

} 

 

http://faradars.org/computer-engineering-exam
http://faradars.org/computer-engineering-exam


 C++                                                                                                                        66 شیءگرایی در

 exam-ringenginee-http://faradars.org/computer             دانلود رایگان مجموعه کتب کارشناسی و کنکور ارشد کامپیوتر

 : 8فصل 

 آزمون

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -1

 

class  c{ 

  private: 
        int  a; 
  public: 

       int  f( ) { a=5; cout<<a;} 

  }; 

void main( ){ 

  c  x; 

  x.f( ); 

} 
 

 است. 5پاسخ : جواب 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -2

class  a{ 

     private: 

         int  x; 

     public : 
          a(int=2); 

          b(int=5); 

          void  p( ) const; 

}; 

a::a(int n)    {x=n;} 

a::b(int m)   {x=m;cout <<"a"<<x;  } 
void   a::p( )  const{cout<<"b"<<x;  } 

void   main( ){ 

  a  f; 

  f.p( ); 

  cout<<"c"; 

  f.b( ) ; 

} 
 

 است.  b2ca5پاسخ : جواب   
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 خروجی چیست؟  -3

 

class  c{ 

      int  a; 

  public: 

     c( )           { a=1;} 

     c(int  x)   { a=x;} 

     void  f( )   { cout<<a; } 

}; 

main( ){ 

   c  o1; 

   o1.f( ); 

   c  o2(3); 

   o2.f(); 

} 
 

 است.   13پاسخ : جواب   

 

 خروجی چیست؟ -4

 

class  c{ 

      int   a;   int   b; 

  public: 

     c(int  x=1,int  y=2)  { a=x;b=y;} 

     void  f( )   { cout<<a<<b; } 

}; 

main( ){ 

   c   o1;       

   o1.f( ); 

   c   o2(3);    

   o2.f( ); 

} 
 

 است.      1232پاسخ : جواب    
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 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -5

 

class  a{ 

    public: 

         static  int  c; 

         a( )    { ++c; } 
        ~a( )   {cout<<"a"; } 

}; 

int   a::c=0; 

void  main( ){ 
    a   w,x;      

    cout<<w.c; 

    {  a   w,x,y,z;  cout<<w.c;  } 

    cout<<w.c; 

    a   y;   

    cout<<w.c; 
} 
 

 است.    26aaaa67aaaپاسخ : جواب  

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -6

 

class   a{ 

    public: 

         static  int  c; 

         a( )    {++c; } 

        ~a( )  {--c; } 
}; 

int  a::c=0; 

void main( ){ 
     a   w,x;   

     cout<<w.c; 

    {  a  w,x,y,z;    cout<<w.c;  } 

    cout<<w.c;     

    a  y;  

    cout<<w.c; 

} 

 است.     2623پاسخ : جواب 
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 ت؟خروجی برنامه زیر کدام اس -7

 

class   t{ 

      float  a,b; 

  public : 
      t(float  x=2 , float y=3) : a(x) , b(y)    { cout<<"a";  } 

      void       f( )    { --a; ++b; } 

      double  k( )   { return  a+b; } 
      void       p( )   { cout<<a<<" "<<b; } 

}; 

void main( ){ 

  t  d;   cout <<d.k( ); 

  d.f( ); 

  d.p( ); 

} 
 

 است.       a  4  51پاسخ : جواب 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -8

 

class   a{ 

      int    x; 
  public:  
               int   f (int n) { return  --n;} 

}; 

class  b : public  a{ 

      int  y; 

  public: 
             int   g(int  n) { return ++n;} 

}; 

void  main( ) { 

   b  t ;    
  cout<< t.f(2);    

  cout<< t.g(4); 

} 
 

 است. 15پاسخ : جواب   
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 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -9

 

class  a{ 

       int   x; 

  public: 

               int   f (int n)  { return  --n; } 

}; 

class  b : private  a{ 

     int    y; 
  public: 

               int  g(int  n) { return   ++n; } 

}; 

void main( ){ 

   b  t; 

   cout<< t.f(2); 

   cout<< t.g(4); 

} 
 

 خطا دارد.پاسخ : 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -10

 

class  a{ 

      protected:  static  int   x; 
}; 

int   a::x=3; 

class   b : public  a{ 

   public :   void  f(int n)  {cout<<x+n;} 

}; 

void   main( ){ 
   b   t; 

   t.f(2); 

} 
 

 است.    5پاسخ : جواب    
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 کدام خط)ها( خطا دارد؟ -11

class   a{ 

   protected:  int  x; 

   public:    

                void   f(int  i) {x=i;} 

}; 

class  b : private  a{ 

      int   y; 

      public:    

                 void  g( ) { y=i+1;}     //1 

}; 

class  c : public  b{ 

      int  z; 

  public:   

                void  h( )   {z=i+2;}       //2 

}; 

 main( ){ 

   b    ob1; 

   c    ob2; 

   ob1.f(1);             //3 

   ob2.f(5);             //4 

} 

 هر چهار خط.پاسخ : 

 

 خروجی چیست؟ -12

class   a{ 

    public: 

         a( )     { cout<<"A"; } 

        ~a( )   { cout<<"B"; } 

}; 

class  b : public  a{ 

  public: 

         b( )    { cout<<"C"; } 

        ~b( )   { cout<<"D"; } 

}; 

main( ){ 

    b   ob; 

 } 

 است.    ACDBپاسخ : جواب  
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 خروجی چیست؟  -13

 

class   a{ 

   protected:    int  i; 

   public:        a(int  x )    {i=x; cout<<"A"; } 

 }; 

class  b : public  a{ 

        int  j; 

   public: 

         b(int x, int y ) : a(y)   { j=x ; cout<<"C"; } 

        ~b( )           { cout<<"D"; } 

         void  f( )  { cout<<i<<j;} 

}; 

main( ){   

     b   ob(1,2);  

    ob.f( );   

} 
 

 است.  AC21Dپاسخ : جواب   

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -14

 

class  a{ 

        int   i; 

    public:   a(int  n); 
        ~a( ); 

         void   f1(int  n)   { i=n; } 

         int     f2( )           { return  i; } 

}; 

a::a(int  n)         {  i=n;   cout<<'b';} 

a::~a( )               { cout<<'a'; } 

void   f3(a   ob)   { cout<<ob.f2( ); } 

void main( ){   

    a   x(2);  

    f3(x);  

    cout<<x.f2( ); 

 } 

 است.  b2a2aپاسخ : جواب    
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class   c1{ 

      int  a; 

  public :   c1(int  x)  { a=x;} 

                  int  f( )      { return   a; } 

}; 

 

class  c2{ 

       int  b; 

   public :    c2(int  x)  { b=x; } 

                    int  g( )     {  return  b; } 

}; 

 

class  c3 : public  c1, public  c2{ 

        int  c; 

    public :    c3 ( int  x , int y , int z) : c1(z) ,c2(y) { c=x;} 

                      void  p ( ) { cout <<f ( ) << g( ) << c;  } 

}; 

 

main( ) { 

  c3  ob(5,6,7); 

  ob.p( ); 

} 
 

 است.    765پاسخ : جواب    
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class   a{ 

  protected : 

      int  i; 

  public :  

      a(int  x)     { i=x; cout<<"A";} 

      ~a( )           {cout<<"B";} 

      }; 

 

class  b{ 

   protected:    int  j; 

   public :    b(int  x)    { j=x; cout<<"C";} 

                   ~b( )  { cout<<"D";} 

}; 

 

class  c : public  a, public  b{ 

       int  k; 

    public :  

                c ( int  x , int y , int z) : a(y) , b(z) { k=x; cout<<"E";} 

                ~c ( )             {  cout<<"F";} 

                  void  p ( )    {  cout <<i << j << k;  } 

}; 

 

main( ) { 

  c   ob(1,2,3); 

  ob.p( ); 

} 
 

 است.    ACE231FDBپاسخ : جواب 
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class  a{ 

     int  x; 

     int  y; 

   public: 

     a(int  i, int  j) {x=i;  y=j;} 

     int   f()    { return  x;} 

     int   g( )  { return  y;} 

}; 

 

int  main( ){ 

  int   i;  

  a   ob[3]={a(1,2) ,a(3,4) , a(5,6) }; 

  int   s=0; 

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

      s+=ob[i].f( ) + ob[i].g( ); 

  cout<<s; 

} 
 

 است. 21ب   پاسخ : جوا

 

 خروجی چیست؟  -18

 

class  c{ 

       int  a; 

    public: 

      c(int  x)  { a=x;} 

      friend  int   f(c) ; 

 }; 

int   f(c   z)  

 {  cout<<z.a;  } 

 

main( ){ 

   c  k(1); 

   f(k); 

} 

 است.    1پاسخ : جواب   
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class a{ 

   int  x; 

   public: 

     f( )  {  cout<<"a"; } 

     friend   void g() { cout<<"b";} 

}; 

 

void   main( ){ 

   a  t; 

   t.f( ); 
   g( ); 

} 
 

 است. abپاسخ : جواب   

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -20

 

class   a { 

    private:   int  x;  

   public: 

         a( ) : x(5)     {cout<<"a";}  
         void        print( ) const { cout << x ; }  

         friend    void    f( a  &,  int );  
}; 

void   f( a  &c ,  int  val ) 

 {  c.x = val;  } 

int  main( ){ 

   a    ob; 

   ob.print( ); 

   f ( ob, 6 ); 

   ob.print( ); 
} 
 

 است.     a56جواب پاسخ :
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class  c{ 

      int  a; 

  public: 

     c(int  x)  { a=x;} 

     friend   class   d; 

}; 

class  d{ 

  public : 

      int  f(c  z) { cout<<z.a;} 

}; 

main( ){ 

   c   m(1); 

   d   n; 

   n.f(m); 

} 
 

 است.  1پاسخ : جواب  

 

 روجی چیست؟خ  -22

 

class   c{ 

       static  int   a; 

       int  b; 

   public:     f (int  x, int  y)  { a=x;b=y;} 

                    void   g( ) { cout<<a<<b;} 

}; 

int  c::a;   
main( ){ 

   c  o1,o2; 

   o1.f(1,2); 

   o1.g( ); 

   o2.f(3,4); 

   o2.g( ); 

   o1.g( ); 

} 

 است.     123432پاسخ : جواب  
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class  c{  

       public:    

                  static  int   a;  

}; 

int  c::a;   
main( ){ 

  c ::a=5;   

  cout<<c::a; 

  c  x;    

  cout<<x.a; 

} 
 

 است.    55پاسخ : جواب 

 

 خروجی چیست؟  -24

 

class   a{ 

   public:     static  int   c; 

                    a( )   {c++;} 

                   ~a( ) { c--;} 

}; 

int  a::c;   
void  f( )  

{   

     a  b;    

     cout<<a::c;   

}  

main( ){ 

    a   ob1,ob2; 

    cout<<a::c; 

    a   ob3; 

    cout<<a::c; 

    f( ); 

    cout<<a::c; 

} 

 است.      2343پاسخ : جواب 
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class  c{ 

       static    int   a; int  b; 

  public: 

       int  d; 

       static  f( )      //1 

        { 

            a=2;          //2 

            b=3;          //3 

            d=4;          //4 

          } 

}; 

int  c::a=5;    

main( ){ 

  c  o;  o.f( );           //5 

} 
 

 4و3خط پاسخ : 

 

 خروجی چیست؟  -26

 

class  a{ 

       static  int  r; 

      public:   

                 static  int  f( ); 

}; 

int  a:: r=1; 

int  a::f( ) 

  { cout<<r; } 

int  main( ) {  

   a  ob1;   

   a::f( );  

   ob1.f( ); 

  } 
 

 است.  11پاسخ : جواب 
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class  a{ 

   public: 

       static   int   r; 

       static   int   f(int  x )  { r = x; } 

}; 

int    a:: r; 

int  main( ){ 

    a::f(5); 

   cout <<a::r; 

   a   ob1; 

   cout <<a::r; 

} 
 

 است.   55پاسخ : جواب  

 

 خروجی چیست؟ -28

class   c { 

      int       x; 

      const  int  c;    

   public: 

      c( int  c=0, int  i=1 ); 

      void    f( )  { x = c; }  

      void    p( )  const;      

};  

c::c (int  c, int  i ) : x(c), c(i)   

    {  x=c;   c=i;  }  

void  c::p( ) const 

   { cout << x<< c ; } 

int  main( ) { 
   c   a(2,5); 
   for ( int  j = 0; j <2; j++ )  

    {  

       a.f();  

       cout << j ; 

       a.p( );  

   } 

}  

 است.   055155پاسخ : جواب  
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class  c{ 

  public: 

    int  a; 

    c( )  {cout<<"ok";}        //1 

}; 

main( ) { 

  const  c  o ;                    //2 

  o.a=5;                            //3 

} 

 است.   3پاسخ : جواب  

 

 چند خطا وجود دارد؟ -30

class  a{ 

      int       data; 

      static  int  count; 

  public: 

      a(int  y=10) : data(y)   {  cout<<"a"; } 

      int    f( ) const     {  return  ++data;  } 

      static   int   g( )   {  cout<<data;  return  count; }  

}; 

 است. 2پاسخ : جواب 

 

 کدام درست است؟ -31

class  a{ 

   private:  int    x; 

                  static  int  c; 
   public: 

                a(int  y=5)   { x=++y;} 

                int  f( )         { return ++x; } 

                static  int  g( )  const   {cout<<x; } 

}; 

main( ) { 

   a   t; 

   cout <<t.f( ); 

   t.g( ); 

} 

 را برداریم، خروجی دارد. g قبل از تابع staticاگر پاسخ : 
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class   a{ 

        int  x; 

public: 

      a( )         { x=0;} 

      a(int  y)  { x=y;} 

      int  f( )   { return  x;} 

}; 

int  main( ) { 

   a    z[4]={1,2,3,4};  

   a   *p;    

   int  i; 

   p= z; 

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

      { 

        cout<<p->f( );   

        p++;  

      } 

} 

 است.   1234پاسخ : جواب 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -33

class  count{ 

   public: 

              int  x; 

              void  p( ) { cout<<x++;} 
   }; 

 

void   main( ) { 

  count   c,*k=&c; 

  c.x=1; 

  c.p( ); 

  k->x=3; 
   k->p( ); 

  (*k).x=4; 

  (*k).p( ); 
} 

 است. 134پاسخ : جواب   
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class  a{ 

  public: 

              int  x; 

              a( int  y) { x=y;} 

}; 

 

int  main( ){ 

  a     ob=5; 

  int  *p; 

  p=&ob.x; 

  cout<<*p; 

} 
 

 است.   5خ : جوابپاس

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -35

 

class  a{ 

  public :    

                int  b;    

                void  f( ) { cout<<b++;} 
}; 

void main( ){ 
  a   c; c.b=5;  c.f( ); c.f( );    

  a  t;   t=c;  t.f( ); 

  a  *p;  

  p=&c;    

  p->b=3;     

  p->f( ); 

  (*p).b=8;        

  (*p).f( ); 

} 
 

 است.   56738پاسخ : جواب   
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class  a{ 

      int  x; 

  public: 

     a(int y) {x=y;} 

     int  f( ) {return x;} 

}; 

void main( ){ 

  a  t(5); 

  a  *p; 

  p=&t; 

  cout<<t.f( ); 

  cout<<p->f( ); 

} 
 

 است.    55پاسخ : جواب 

 

 خروجی چیست؟ -37

 

class   a{ 

   public: 

      a(int  x)  {y=x;}; 

       int  f( )  { return  y+2;} 

       int  y; 

}; 

int  main( ){ 

   a   ob(2); 

   int    a::*p1; 

   p1=&a::y; 

   cout<<ob.*p1; 

   int    (a::*p2) ( ) ; 

   p2 = & a::f; 

  cout<<(ob.*p2)( ); 

} 
 

 است. 24پاسخ : جواب   
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void   f( int   &a)  

  {  a++; } 

main( ) { 

   int  x=5; 

   .......... 

   cout<<x; 

} 
 

 است.   ;f(x)پاسخ : جواب    

 

 خروجی چیست؟ -39

 

main( ) { 

   int   x;  

   int  &p=x; 

   x=2;     

   cout<<x+p; 

   p=3;   

  cout<<x+p; 

   ++p;   

   cout<<x+p; 

} 
 

 است.  468پاسخ : جواب 

 

 خروجی چیست؟ -40

int  main( ){ 

   int      x=3; 

   int   &y=x;   
   cout <<x<<y ; 

   y=7; 
   cout <<x<<y; 

}  

 است.    3377پاسخ : جواب   
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class   a{ 

   public: 

      a(int  x)     { cout<<'a'; k=x;} 

      ~a( )          { cout<< 'b';} 

       int   f( )    { return  k+2;} 

       int   k; 

}; 

int  main( ){ 

   int    (a::*p) ( ) ; 

   a       ob(2); 

   p =&a::f;    

   cout << (ob.*p)( ); 

} 
 

 است.   a4bپاسخ : جواب 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -42

 

class  count { 

   public:   

                 int   x;  

                 void   print( )  { cout <<x;  } 
}; 

int main( ){ 

   count   a;   

   count   *p=&a;    

   count   &c=a;     

  a.x=1;   a.print( );   

   c.x = 2;  c.print( );  

   p->x = 3;  p->print( ); 

 } 
 

 است. 123پاسخ : جواب  
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class   test { 

  private:  int   x; 

  public:   test( int = 0 );    void  print( )  const; 

};  

test::test( int  value ) : x( value )   

   { cout <<x; }  

void  test::print( ) const   

  { cout <<x;   cout<<this->x;   cout<<(*this ).x ; }  

int main( ) {  

    test   a(5); 

    a.print( ); 

} 

 است.   5555پاسخ : جواب  

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -44

int     f (int x)           { return ++x ; } 

int     f (int y,int z)  { return y+z;  } 

char  f (char ch)     { return --ch;  } 

void  main( ) { 
  cout<<f(3); 

  cout<<f(3,5); 

  cout<<f('B'); 

} 

 است.  48Aپاسخ : جواب  

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -45

void   f (int  x)             { cout<< ++x; } 

void   f (int  y, int z)   { cout<<y+z;  } 

void   main( ){ 

   void  (*p1) (int); 

   void  (*p2) (int,int); 

   p1=f;    p2=f; 

   p1(3);    p2(6,2); 

} 

 است.    48پاسخ : جواب 
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int   f(int x)  { return ++x;}  
int   f(int y)  { return ++y;} 
void   main( ){ 

  cout<<f(3);  cout<<f(5); 

} 

 طا دارد.( خ4                         46( 3                        45( 2              43( 1   

 

 خطا دارد.پاسخ : 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -47

int    f( int  a=1, int   b=1, int   c=1 ); 

int  main( ){ 

   cout << f( ); 

   cout << f(2); 

   cout << f(3,4); 
   cout << f(5,6,7); 
}  

int   f( int   a, int   b, int   c ) 
{  

   return    a+b+c; 

} 

 است.  34818پاسخ : جواب 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -48

int   f( int   a=1, int   b=2 ) 

{  

   return    a+b; 

} 

int  main( ){ 
   cout << f( ); 

   cout << f(3); 

   cout << f(4,5); 
}  

 است.  359پاسخ : جواب 
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class  a{ 

    public :  virtual  void  f( ){ cout<<"A"; } 

 }; 

class  b : public a{ 

    public :  void  f( )  {cout<<"B"; } 

 }; 

class  c : public a{ 

     public:  void  f( )  {cout<<"C"; } 

 }; 

main( ){   

    a  *p,x; b   ob1;  c  ob2; 

    p=&x;          p->f( ); 

    p=&ob1;     p->f( ); 

    p=&ob2;     p->f( );} 

 است. ABCپاسخ : جواب  

 در تست قبل را برداریم، خروجی چیست؟ virtualاگر کلمه   -50

 ت.اس   AAAپاسخ : جواب 

 خروجی چیست؟  -51

class  a{ 

    public:  

                virtual  void  f( ){ cout<<"A"; } 

 }; 

class  b : public a{ 

  public: 

                void  f(  )  {cout<<"B"; } 

 }; 

class  c: public a{ 

   public: 

                void  f( )  {cout<<"C"; } 

 }; 

void   m(a  &r) { r.f( ); } 

main( ){   

    a   x; 

    b   ob1;  

    c  ob2; 

    m(x); 

    m(ob1); 

    m(ob2);} 

 است.   ABCپاسخ : جواب 
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 خروجی چیست؟ -52

class   number{ 

    protected:  

                   int  xl; 

    public:    

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

                   virtual   void  f( )=0; 

 }; 

class  cdec : public number{ 

    public: 

                 void  f( )  {cout<<x; } 

 }; 

class  chex : public number{ 

    public:   

                 void  f( )  {cout<<hex<<x; } 

 }; 

main( ) {   

    cdec   d;  

    chex   h; 

    d.set(2); 

    d.f(); 

    h.set(15); 

    h.f(); 

} 

 خطا دارد.پاسخ : 
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class   c{ 

      int  a;  

      int  b; 

  public:    

                 c( )  { } 

                 c( int  x , int  y)   {  a=x;  b=y; } 

                 void  f( )                { cout<<a<<b; } 

                 c   operator + (c  op2); 

}; 

c   c::operator + (c  op2) 

  {    

       c  t;  

      t.a=op2.a+a;  

      t.b=op2.b+b;  

      return  t;  

} 

main ( ) { 

    c   ob1(1,2); 

    c   ob2(3,4); 

    ob1=ob1+ob2; 

    ob1.f( ); 

} 
 

 است.   46پاسخ : جواب  
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class   c{ 

      int  a; 

      int  b; 

  public: 

      c( )  { } 

      c( int  x , int  y)   {  a=x;  b=y; } 

      void  f( )    { cout<<a<<b; } 

      friend  c    operator + (c   op1, int  op2); 

      friend  c    operator + (int  op1, c   op2); 

}; 

 

c    operator + (c  op1,int  op2) 

   { c   t;  t.a =  op1.a+op2;  t.b =  op1.b+op2;  return  t; } 

 

c    operator + (int  op1,c  op2)  

  { c  t; t.a =  op1+op2.a; t.b =  op1+op2.b; return  t; } 

 

main ( ) { 

   c   ob1(1,2); 

   c   ob2(3,4); 

   ob2=ob1+5; 

   ob2.f( ); 

   ob1=2+ob2; 

   ob1.f( ); 

} 
 

 است.  6789پاسخ : جواب    
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class   c{ 

      int  a;  int  b; 

  public: 

      c( )  { } 

      c( int   x  , int   y)   {  a=x; b=y;  } 

      void  f( )                   { cout<<a<<b; } 

      c   operator ++ (  ); 

}; 

c    c::operator ++ ( ) 

{a++;  b++;   return  *this; } 

main ( ) { 

    c   ob1(1,2); 

    ++ob1; 

    ob1.f( ); 

} 
 

 است.   23پاسخ : جواب  

 

 ، خروجی کدام است؟ 4ت ورود عدد در صور -56

 

class  a{ 

     int   x; 

  public:  friend   istream  &operator>>(istream &stream , a  &ob);    // extractor 

                friend   ostream  &operator<<(ostream &stream , a  ob);     //insertion 

}; 

istream  &operator >> (istream  &stream, a  &ob)  

    { stream>>ob.x;   return  stream;  } 

ostream   &operator <<(ostream   &stream , a  ob)  

   { stream <<ob.x+2;  return   stream; } 

main( ) { 

  a    m; 

  cin >>m; 
  cout <<m; 

} 

 

 است.   6پاسخ : جواب  
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class  a{ 

     int x,y; 

public:   a( int  i , int  j)   { x=i,y=j;} 

               int   operator == ( a  ob2); 

}; 

 

int  a::operator == ( a  ob2){ 

   if( x==ob2.x  &&  y==ob2.y )  return  1;  else  return 0; 

} 

 

main ( ){ 

  a   m(1,2), n(1,3); 

  if (m==n)   cout<<"equal";  else  cout<<"not equal";} 

 است.     not equalپاسخ : جواب   

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -58

template   <class   A>   

void   f(A   x) { cout<<x; } 

void   main( ) { 

    int   b=2; char  c='M'; 
   f(b); 

   f(c);} 

 است. 2Mپاسخ : جواب 

 

 وارد شوند، خروجی کدام است؟ 3  2  1اعداد  اگر از ورودی -95

template  <class  T>       

T  f( T  v1, T  v2, T  v3 ) 

{ 

   T   m = v1; 

   if ( v2 > m )  m = v2; 

   if ( v3 > m )  m = v3; 

   return  m; 
}  

int  main( ) { 

   int     a,b, c; 
   cin >> a >> b >> c; 
   cout << f( a,b,c); }  

 است.   3پاسخ : جواب 
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template   < class T > 

void   f( const  T  *x ,  const  int   n ){ 

   for ( int  i = 0; i <n; i++ ) 
          cout << x[i]<<" " ;}  

int   main( ){ 
   const  int   x =3, y = 2, z = 5; 

   int         a[x]  = { 1, 2, 3 }; 
   double   b[y] = { 1.5, 2.5 }; 

   char      c[z]  = "HELLO";   

   f(a,x);   

   f(b,y);   
   f(c, z);} 

 است.  H E L L O 2.5 1.5 3 2 1پاسخ : جواب  

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -61

class  c{  protected:  int  a;  }; 

void main( ){c  x; 
  cout<<x.a;} 

 خطا دارد.پاسخ : 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -62

class  a{ 

    private: 

                int x; 

    public: 

         static  int  c; 

         a( )              { ++c; cout<<'(';} 

         a(int   m )   { x=m;cout<<'*'; } 
        ~a( )              {cout<<")"; } 

}; 

int   a::c=0; 

 

void  main( ){ 

    a   w,x,t(1);    

    cout<<w.c; 

    { a  y(2),z; cout<<w.c; } 

    cout<<w.c<<x;} 

 است.  (((3((3)*2*))پاسخ : جواب 
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class   a{ 

    public: 

         static  int  c; 

         a( )    {c-=2; } 

        ~a( )   {--c; } 

        ~a( )   {++c; } 

}; 

int  a::c=8; 

void main( ){ 
    a   x;    

    cout<<x.c;     

    a  y;   

    cout<<x.c; 

} 

 

 خطا دارد.پاسخ : 

 

 کدام خط)ها( دارای خطا است؟ -64

 

class   t{ 

      int   a,b; 

  public : 
      t(int  x=2 , int y=3) : a(x) , b(++y) {p(); }        //1 

      p( )   { cout<<a+b; }      //2 

}; 

void main( ){ 

  t   d;    

  d.t( );         //3 

} 
 

 است. 3پاسخ : جواب 
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class   a{ 

       int    x; 

        public:  
                     int   f (int  n) { cout<< n+1;} 

};  

class  b : public  a{ 

      int  y; 

       public:  
                    int   g(int  n) { f(5); cout<<n+2;} 

}; 

void  main( ) { 

   b  t ;    
  t.f(1);    

  t.g(2); 

} 
 

 است.    264پاسخ : جواب  

 

 جی برنامه زیر کدام است؟خرو -66

 

class  a{ 

       public:   

                      int   f ( )  { cout<<'1'; } 

}; 

class  b : a{ 

        private: int   t; 

}; 

void main( ){ 

   b  x; 

  a   y; 

   x.f( ); 

  y.f( ); 

} 
 

 خطا دارد.پاسخ : 
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class  c1{ 

      private       : int   a; 

      protected  :  int   b; 

      public       :  int    c; 

  }; 

 

class   c2 : protected   c1{ 

      private       : int   d; 

      protected  :  int   e; 

      public       :  int    f; 

}; 
 

 است.    e,b,cجواب   پاسخ :

 

 عبارتند از : c2کالس  publicاعضای قسمت    -68

 

class  c1{ 

      private       : int   a; 

      protected  :  int   b; 

      public       :  int    c; 

  }; 

 

class   c2 : public   c1{ 

      private       : int   d; 

      protected  :  int   e; 

      public       :  int    f; 

}; 
 

 است.    c,fپاسخ : جواب 
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class   a{ 

   protected:  int  x; 

   public:       f(int  i) {x=i;} 

}; 

class  b : private  a{ 

      public:   void  g( ) { y=x+1;}     //1 

      int   y; 

}; 

class  c : public  b{ 

      int  z; 

  public:   void  h( )   {z=y+2;}       //2 

}; 

 main( ){ 

   b    m;  

   c    n; 

   m.g( );             //3 

   n.f(1);             //4 

} 
 

 . 4خط پاسخ : 

 

 خروجی چیست؟  -70

class   a{ 

 int  i; 
 public:  a(int  x ){i=x;} 
  ~a( )    {cout<<i;} 
}; 

class  b : public a{ 
 int  j; 

 public: b(int  x, int  y ) : a(x)   { j=y ;cout<<j; } 
}; 
main( ) { 
 b   ob1(1,2); 
 b   ob2(3,4); 

} 

 است.  2431پاسخ : جواب 
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class   c1{ 

      int  a; 

  public :   c1(int  x)  { a=x;} 

                  int  f( )      { return   a; } 

}; 

class  c2{ 

       int  b; 

   public :    c2(int  x)  { b=x; } 

}; 

class  c3 : public  c1, public  c2{ 

        int  c; 

    public :    c3 ( int  x , int y , int z) : c1(z) ,c2(y) { c=x;} 

                      void  p ( ) { cout <<f ( ) + c;  } 

}; 

main( ) { 

  c3  ob(1,2,3); 

  ob.p( ); 

} 
 

 است.  4پاسخ : جواب  

 

 خروجی کدام است؟  -72

class   a{ 

     public:  int  i; 
   a(int  x)  { i=x; cout<<i;} 
}; 

class  b: public  a{ 
     public :  b(int  x) : a(x++) {  } 
}; 

class  c : public  b{ 
      public : c( int  x ) : b(++x) {  } 
}; 
main( ) { 
  c   ob(1); 

} 

 است.  2پاسخ : جواب  
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class  a{ 

     int  x; int  y; 

   public: 

     a(int  i, int  j) {x=++i;  y=i+j;} 

     int   f()    { return  x;} 

}; 

int  main( ){ 

  int   i;  

  a   ob[2]={a(3,1) ,a(2,4) }; 

  int   s=0; 

  for(i=0 ; i<2 ;i++) 

      s+=ob[i].f( ); 

  cout<<s;} 

 است.  7پاسخ : جواب  

 

 خروجی چیست؟  -74

class  c{ 

       int  a; 

    public: 

          c(int  x)                 { a=x;} 

          friend  int   h(c)   {c  z;  cout<<z.a; }; 

 }; 

main( ){ 

   c  k(5); 

   h(k);} 

 خطا دارد.پاسخ : 

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -75

class a{ 

   int  x; 

   public:  
            friend   void g( ) { cout<<'1';}     //1 

}; 

void   main( ){ 

   a  t; 

   g( );                    //2 

   t.g( ) ;                 //3   } 

 خطا دارد. 3خط پاسخ : 
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class   a { 

      int  x;  

   public: 

         a( ) : x(2)     {cout<<x<<"*";}  
         friend   void    f( a  &,  int );  

         void   p( )  { cout <<++x ; }  

}; 

 

void   f( a  &k ,  int  n ) 

   { k.x =--n;  } 

 

int  main( ){ 

   a    ob; 

   ob.p( ); 

   f ( ob,7); 
   ob.p( ); 
} 

 است.  38*2پاسخ : جواب  

 

  خروجی چیست؟  -77

class  c{ 

      int  a; 

  public: 

        c(int  x)  { a=x;} 

        friend   class   d; 

}; 

 

class  d{ 

  public : 

      int  f(c  z) { cout<<z.a+3;} 

}; 

main( ){ 

   c   ob1(5); 

   d   ob2; 

   ob2.f(ob1); 

} 

 است.   8پاسخ : جواب    
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class   c{ 

       static  int   a; 

       int  b; 

   public:     f (int  x, int  y)  { a=x;b=y;} 

                    void   g( ) { cout<<a+b++;} 

}; 

int  c::a;   

main( ){ 

   c  o1,o2; 

   o1.f(5,4); 

   o1.g(); 

   o2.f(2,6); 

   o2.g( ); 

   o1.g( ); 

} 
 

 است.     987پاسخ : جواب  

 

 خروجی چیست؟  -79

 

class  c{ 

         public:   

                   static  int   a;  

}; 

int  c::a;   
main( ){ 

  c ::a=1;   

  cout<<c::a++; 

  c  x;    

  cout<<x.a; 

} 
 

 است.12 پاسخ : جواب  
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class   a{ 

   public:   static  int   c; 

                   a( )   {c++;} 

                  ~a( ) { c++;} 

}; 

int  a::c;   
void  f( ) { a  b;   cout<<a::c;  }  

main( ){ 

    a   ob1,ob2;  

   f( );  

   cout<<a::c; 

    a   ob3,ob4; 

    cout<<a::c; 

    f( ); 

    cout<<a::c; 

} 

 است.   34678پاسخ : جواب   

 

 کدام خط خطا دارد؟  -81

class  c{ 

       int   a; 

       static  int  b; 

  public: 

      int  d; 

      static  g( )              //1 

        { 

            a=1;                //2 

            b=2;                //3 

            d=3;                //4 

          } 

}; 

int  c::a=4;                  //5 

main( ){ 

  c  ob;  

  ob.g( );                    

} 

 2,4,5خط های :  پاسخ : 
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class   c { 

      int       x; 

      const  int  c;    

   public: 

      c( int  c=0, int  i=1 ); 

      void    f( )  { x =++c; }  

      void    p( )  const;      

};  

c::c (int  c, int  i ) : x(c), c(i)  {    x = c;   c = i;  }  

void  c::p( ) const {   cout << x<< c ; } 

int  main( ) { 
   c   a(1,2); 

  a.f( );  a.p( );   a.f( );  a.p( );  

}  
 

 خطا دارد.پاسخ : 

 

 کدام خط)ها( دارای خطا می باشد؟ -83

 

class  a{ 

      static  int       x; 

      const  int       y; 

  public: 

      a(int  m=1) : x(m)        { cout<<x; }           //1 

      static   int   f( ) const   { return  ++x; }    //2 

      g( )   { cout<<x;  return  y;   }                    //3 
}; 
 

 . 3و 2پاسخ : خط های 
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class   c{ 

        int  x; 

public: 

      c( )              { x=1;} 

      c(int  y)      { x=++y;} 

      int  fun( )   { return  x--;} 

}; 

int  main( ) { 

   c  z[3]={1,2,3};  

   c  *q;   

   int  i; 

   q= z; 

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

    {  

       cout<<q->fun( ); 

       q++;  

    } 

} 

 است.   234پاسخ : جواب  

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -85

class  count{ 

   public : 

       int  x; 

       void  p( ) { cout<<++x;} 
   }; 

 

void   main( ) { 

  count   c,*k=&c; 

  c.x=2; 

  c.p( ); 

  k->x=4; 
   k->p( ); 

  (++*k).x=1; 

  (*k).p( ); 
} 

 است.  352پاسخ : جواب  
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class   a{ 

   public: 

      a(int  x)  {y=x+2;} 

       int  f( )  { return  ++y;} 

       int  y; 

}; 

int  main( ){ 

   a   ob(1); 

   int    a::*p1; 

   p1=&a::y; 

   cout<<ob.*p1; 

   int    (a::*p2) ( ) ; 

   p2 = & a::f; 

  cout<<(ob.*p2)( ); 

} 
 

 است.  34پاسخ : جواب   

 

 خروجی برنامه زیر کدام است؟ -87

 

void   h (int  x)             { cout<< x+2; } 

void   h(int  y, int z)   { cout<<y*z;  } 

void   main( ){ 

   void  (*p) (int); 

   void  (*q) (int,int); 

   p=h;  
   q=h; 

   p(1);  
   q(2,3); 

} 
 

 است.  36پاسخ : جواب
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class  a{ 

    public :  virtual  void  f( ){ cout<<'1'; } 

 }; 

class  b : public a{ 

    public :  void  f( )  {cout<<'2'; } 

 }; 

class  c : public a{ 

     public:  void  f( )  {cout<<'3'; } 

 }; 

main( ){   

    a  *p,x;  

    b   ob1;   

    c  ob2; 

    p=&x;          p->f( ); 

    p=&ob1;     p->f( ); 

    p=&ob2;     p->f( );} 

 است.   123پاسخ : جواب

 

 خروجی چیست؟  -89

class   c{ 

               int  a;  

               int  b; 

  public:   

               c( )  { } 

               c( int  x , int  y)   {  a=x;  b=y; } 

               void  f( )                { cout<<a<<b; } 

               c   operator -(c  op2);}; 

c   c::operator - (c  op2) 

  { 

      c  t;  

     t.a=op2.a-a; 

     t.b=op2.b-b;  

     return  t;  

} 

main ( ) { 

    c   ob1(1,2); 

    c   ob2(3,4); 

    ob1=ob1-ob2; 

    ob1.f( );} 

 است.      2-2-پاسخ : جواب    
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 دسته بندی موضوعی آموزش های فرادرس، در ادامه آمده است:

 
مهندسی برق الکترونیک و 

 روباتیک - کلیک )+(

 
 هوش مصنوعی - کلیک )+(

 
آموزشهای دانشگاهی و 

 تخصصی – کلیک )+(

 
 برنامهنویسی - کلیک )+(

 
مهارت های دانشگاهی - 

 کلیک )+(

 
 مباحث مشترک - کلیک )+(

 
دروس دانشگاهی -     

 کلیک )+(

 
مهندسی نرمافزار -      

 کلیک )+(

 
آموزشهای عمومی - 

 کلیک )+(

 
طراحی و توسعه وب - 

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای عمومی -  

 کلیک )+(

 
نرمافزارهای تخصصی - 

 کلیک )+(
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 
 

 ++C یسینوبرنامه ییدئویآموزش و

   

   

   
   

   

   
 مدرس: مهندس فرشید شیرافکن

 ساعت 8مدت زمان: 
 

95042faradars.org/fvcp                                                        کنید.    کلیک جهت مشاهده آموزش ویدئویی این آموزش

    

 

تر هستردگ اریبس وتریما را به علم کامپ دید یسینوزبان برنامه کی یریادگی

 تیآموزد. عمومینحوه فکر کردن را به ما م یسینوبرنامه یکند. از طرف یم

 تواند بهیباال است و م اریبس یسیبرنامه نو یهازبان انیدر م ++C زبان

 .باشدن اجیاحت گرید ازینشیگرفته شود و به پ ادی زیزبان ن نیعنوان اول

 

آموزش داده شده است.  C++ در این آموزش، مفاهیم شی گرایی در

 مفاهیمی مانند: کالس، تابع دوست، کالس دوست، ارث بری، پلی مورفیسم

(Polymorphism).این آموزش، ابتدا مفاهیم به  در ، سر بارگذاری، قالب

صورت پاورپوینت آموزش داده می شود و سپس این مفاهیم در محیط 

عملی با مثال های متنوعی بررسی می شوند. از نقاط قوت این آموزش، 

تدریس مطالب شی گرایی با ساده ترین روش و با ذکر مثال های بسیار 

 .است
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