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 سخن ناشر

ای د گزینبهحلی عملی که در جمیع جوانبب، بهتبر از کبکک کوتباه و  نبدر عین تمام نقدهای وارد شده به کنکور، هنوز راه

تمرکبز و مآزمبون  کیبارشبد ببه عنبوان  یکنکور کارشناکب ژهیبه و را رکنکو، موضوع نیهم .کؤاالت باشد؛ ارائه نشده اکت

 .کندیبرخوردار م یدو ندان تیهماز ا ،یکراکر

 یرعت از فضاکمؤکسات گوناگون، به  جادیآن با ا یرقابت یاکت که فضا نیا یآزمون کراکر نیهمراه با ا یهابیاز آک یکی

و منابع مرتکط با  هاها، دورهکرکام آور کالس نهیهز که یابه گونه ؛شودیم یرقابت اقتصاد یبه فضا لیتکد یرقابت علم کی

 یرقاببت مبال اندیببباال، در م یلیاکتعداد تحص نیکه در ع یانی. دانشجوشودیم خارج انیاز دانشجو یاریآزمون، از عهده بس

 یمبال یسباوم یکه در فضا یاجهینت به ای دهندیرا از دکت م ریقدرت ادامه مس ،خود یهایستگیتمام شا نیدر ع ،یلیتحم

 .ابندییدکت نم دند،یرکیبه آن م دیهمه با یبرا

 جبادیر، ااجبرا شبده ببر بسبتر وو کشبو یپبروهه آمبوزد دانشبگاه نیترفرادرس به عنوان بزرگ یهااز اهداف و آرمان یکی

 یکبار کبتایبوده اکت. ک انیانشجود یزمان و کطح مال ا،یبه آموزد و دانش؛ مستقل از جغراف کسانیو  یهمگان یدکترک

 سیببا تبدر ،نبهیکب  هز اریبسب ایو  گانیرا یو دانشگاه یتخصص ییدئویو یهاانتشار آموزد، آرمان نیا یفرادرس در راکتا

 داخل و خارج کشور بوده اکت. دیاکات نیترمجرو

 نآرمبا راکبتای رد را خبود هبای دیگبرگام یکبی از( گرید گانیبه ده کتاو را کیکتاو )به همراه نزد نیا گانیبا انتشار را ما

در  اشد؛بیمؤلف و مدرس فرادرس م فیو پژوهش و تأل سیدهه تدر کیبه  کیکتاو حاضر که حاصل نزد .برداشتی  فرادرس

 به عنوان ناشر، ببه فرادرس یگذارهیو کرما یمال نیانتشار و فرود؛ با تأم یجا هب ،یکازو آماده فیتأل یباال یهانهیهز نیع

کتباو  کیبشبده  یحت ، یکرد که تا هر جا بتوان  یتالد خواه زین یبعد یها. ما در گامشودیمنتشر م گانیصورت کامالً را

 . یکن منتشر گانیکرده و به صورت را یآزادکاز نه،یرا با پرداخت هز شتریو ب گریمرجع د

 لیببمیبببا ا تواننببد یمبب را دارنببد، حببا انتشببار کتبباو خببود بببه فببرادرس یبببه واگببذار لیببکببه تما ینیو ناشببر نیمببؤلف

ebooks@faradars.org گبانیرت راببه مبدرس و ناشبر، ببه صبو فیتأل نهیها را با پرداخت هزکتاو نی. ما اندیمکاتکه  نما 

 هدیاگر انین همچداشته باشند.  یآزمون دکترک دی، به منابع مفیمستقل از کطح مال انیکرد تا همه دانشجو  یمنتشر خواه

rs.orgebooks@farada  لیمیا با که آن را  یشویخوشحال م د،یفرادرس داشته باش گانیرا یهاخصوص کتاودر  یو نظر

 .دیینما مطرح 

   

 

 سازمان علمی آموزش فرادرس

 بزرگترین پلتفرم آموزش آنالین ایران

 dars.orgawww.farوب: 
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 

 C++برنامه نویسی  ویدئویی آموزش

باال  اریبس یسینوبرنامه یهازبان انیدر م Cزبان ++ تیعموم
ود و گرفته ش ادی زیزبان ن نیتواند به عنوان اول می اکت و
 نکاشد. اجیاحت گرید ازین شیبه پ

 فرض نی، با ا++C یسینوبرنامه یآموزش یهال یمجموعه ف
در  یدانش و تجربه قکل چیشده اکت که مخاطب ه هیته
ه هم ،یمجموعه آموزش نیدر او  ندارد یسینوبرنامه نهیزم

 یکازادهیو کپس با پ ینظر یمکان حیو تشر انیمکاحث با ب
 نیشوند و از امیآموزد داده  یعمل یهاگام به گام مثال

 ،یسینوبرنامه نهیدر زم ایدانش عم کی جادینظر، در ا
 کارآمد اکت. اریبس

 افکن ریش دیمهندس فرش مدرس:

 کاعت 2۰ مدت زمان:

 

 faradars.org /fvcp9504 کلیک کنید –یی این آموزش دئویآموزش وجهت مشاهده 

 
 

 
 

 درباره مدرس

افزار نرم شیگرا وتریکامپ یکارشناس ارشد مهندک رافکنیش دیرشمهندس ف
دانشگاه تهران  کیوانفورماتیب یدکترا یاکت و در حال حاضر دانشجو

 یارائه و آموزد دروس دانشگاه نهینمونه در زم نیاز مدرک شانیهستند. ا
 اند.انتخاو شده

رشته  کنکور نهیکتاو در زم 3۰از  شیمشاور کنکور هستند و ب شانیا
ایشان در حال حاضر به عنوان یکی از برترین مدرکین اند. نموده فیلأت وتریکامپ

عنوان درکی را در قالب آموزد ویدئویی از  ۰2 فرادرس از جهت کمیت و کیفیت دروس ارائه شده، نزدیک به
ی کراکر کشور قرار ها هزار دانشجواند. این مجموعه دروس تا کنون مورد اکتفاده دهطریا فرادرس منتشر کرده

 .گرفته اند
 کلیک کنید. -لف کتاب مؤموزش های تدریسی و تالیفی توسط مشاهده همه آ
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 جموعه آموزشیکتب رایگان دیگر از این م

 

 )+( دیکن کیکل - C++ یزبان برنامه ساز آموزش .1

 )+( دیکن کیکل - نیها و ماشزبان هینظر آموزش .2

 )+( دیکن کیکل -ها داده گاهیپا آموزش .3

 )+( دیکن کیکل -ها ساختمان داده آموزش .4

 )+( دیکن کیکل -عامل  ستمیس آموزش .5

 )+( دیکن کیکل - اطالعات یبایو باز رهیذخ آموزش .6

 

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

 

exam-gengineerin-http://faradars.org/computer   
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 :فرادرس، در ادامه آمده است یهاآموزش یموضوع یبنددسته
 

 –برنامه نویسی 

 کلیک )+( 

   

آموزش های دانشگاهی و 

   کلیک )+( –تخصصی 
دگیری هوش مصنوعی و یا

   کلیک )+( –ماشین 
مهندسی برق الکترونیک و 

   کلیک )+( –روباتیک 

 –دروس دانشگاهی 

 کلیک )+( 

   

  –مباحث مشترک 

   کلیک )+(
 –مهارت های دانشگاهی 

   کلیک )+(
 –نرم افزارهای تخصصی 

   +(کلیک )

کلیک  –   مهندسی نرم افزار

)+( 

   

 –نرم افزارهای عمومی 

   کلیک )+(
 –طراحی و توسعه وب 

   کلیک )+(
 –آموزش های عمومی 

   کلیک )+(
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 فهرکت مطالب

 تابع و کالس دوست و ... -سازنده  و مخرب  –شی  –: کالس 1فصل 

 : اعضای کالس با ویژگی استاتیک2فصل 

 :  وراثت  3فصل 

 : پلی مورفیسم 4فصل 

 : سربارگذاری عملگرها 5فصل 

 :  قالب  6فصل 

 : فایل 7فصل 

 : آزمون با حل 8فصل 
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 : 1فصل 

 کالس ها و اشیاء
 باشند: دی های زیرقه بنکالس مجموعه ای از متغیرها و توابع کار با آنها می باشد. اعضاء یک کالس می توانند در یکی از طک

Private قابل دکترس از داخل کالس 

public قابل دکترس از داخل و خارج کالس 

protected 
واببع قابل دکترس از داخل کالس و یا کالکهای ارث برده شده از این کالس و ت

 دوکت آنها

 ین می برد.مفهوم بسته بندی را از ب protectedاکتفاده کنید.  ون  privateاز  protectedتذکر: تا حد امکان به جای 

  در این مثال، یک کالس به نامc  با یک عضو خصوصی به نامa عریف شده اکت:ت 

class  c{ 

     private:  

                  int  a; 

  }; 

void  main( ){ 

  c  x; 

  cout<<x.a; 

} 

د توجه داشت کبه تعریف شده اکت. به این متغیر ، شیء می گویند. بای cاز کالس  x، یک متغیر به نام mainدر ابتدای تابع 

   می کند. ، تولید خطا x.aدکترکی داشت. بنابراین دکتور  aبه متغیر خصوصی توکط این متغیر نمی توان از خارج کالس 

 

 رار نداد.در مثال بال را می توان ق privateتذکر: به طور پیش فرض همه عناصر کالس، خصوصی هستند. بنابراین کلمه 
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خروجی برنامه زیر کدام اکت؟ 

class  a{ 

  private: 

        int  x; 

  public: 

       int  f( ) {  

             x=1;  

            cout<<x; 

        } 

  }; 

void  main( ) 

{ 

  a  ob; 

  ob.f( ); 

} 

 fی می تبوان از طریبا تبابع همبان کبالس یعنب xمی باشد. توجه کنید که به متغیر خصوصی کالس یعنی  1حل: خروجی 

 دکترکی داشت.

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

class  a{ 

  private: 

        int  x; 
  public: 

       int  f( );  

  }; 

int   a:: f( ) {  

       x=1;  

       cout<<x; 

} 

void  main( ){ 

  a  ob; 

  ob.f( ); 

} 

 

 

 ن عکارت زیر نادرکت اکت:در هنگام تعریف کالس نکاید به متغیرها مقدار دهی اولیه کرد. بنابرای

class  a{ 

  private: 

        int  x=1; 
  public: 

       int  f( );  

  }; 
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 :تعریف یک کالس برای صف حاوی کاراکترها 

ک یک آرایه صف کاختمان داده ای اکت که عمل اضافه کردن به انتها و عمل حذف از ابتدای آن انجام می شود. صف به کم

رد. در ابتبدا کبه به عنصر آخر صف اشاره دا rearبه عنصر ما قکل اول و   frontپیاده کازی می شود. rearو frontو دو متغیر 

ه و ببا هبر ببار اضافه شد rearصفر می باشند. با هر بار اضافه کردن، یک واحد به  rearو frontصف خالی اکت، هر دو متغیر 

 اضافه می شود. frontحذف، یک 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( ); 

} 

اده مبی شبود. به صف اضافه شده و کپس یک کاراکتر حذف شده و در خروجی نمایش د BوAدر برنامه باال ابتدا دو کاراکتر 

 اکت،  ون حذف از اول صف انجام می گیرد. Aبنابراین خروجی 
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 سازنده و مخرب   
م شبود. ایبن ام کاخته شدن یک شیء و یا هنگام از ببین رفبتن شبیء انجبادر بیشتر برنامه ها، یکسری عملیات باید در هنگ

ی هب  نبام ببا انجام می گیرد. کازنده، تبابع (destructor)و مخرو (constructor)عملیات توکط توابعی به نام های کازنده 

ا کبالس عی ه  نام بکالس اکت که در هنگام کاخته شدن یک شیء از کالس به طور خودکار صدا زده می شود و مخرو تاب

 ود.شقکل از اک  آن( می باشد که هنگام از بین رفتن شیء به طور خودکار فراخوانی می  ~)الکته با یک عالمت 

 تعریف می شوند. publicتوابع کازنده و مخرو در قسمت 

خروجی برنامه زیر  یست؟ 

class  c{ 
   private:  

                                 int  x; 

   public:  

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

}; 

void main( ){ 

  c  t; 

} 

 

الس(، ببه طبور ، تابع کازنده )تابع ه  نام با اک  کب mainدر داخل تابع  tاکت. به محض ایجاد شیء  aحل: خروجی برنامه 

 خودکار صدا زده می شود.

خروجی برنامه زیر  یست؟ 

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( ); 

} 

 

توماتیبک اکاخته شده که باعث صبدا زدن  cاز کالس  Obاکت. ابتدا شیء ای به نام  4حل: خروجی برنامه  

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

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( ); 

} 

 1براببر  x مقبدارایجاد شده و کازنده صدا زده مبی شبود و  cاز کالس  ob1می باشد. ابتدا شیء ای به نام  12حل: خروجی 

شیء برابر  برای این xکاخته شده و کازنده صدا زده می شود و مقدار  cاز کالس  ob2خواهد شد. کپس شیء دیگری به نام 

 اپ خواهبد  2و کپس مقدار  1توکط هر دو شیء صدا زده شده و ابتدا مقدار  printخواهد شد. در خط آخر برنامه، تابع  2

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

خروجی برنامه زیر  ه می باشد؟ 

class  c{ 

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

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

}; 

void main( ){ 

   c  t; 
  cout<<'c'; 
} 

ار صبدا زده ته می شود، تابع کازنده به طور خودکبکاخ mainدر تابع  tمی باشد. هنگامی که شیء  acbحل: خروجی برنامه 

خرو به طور خودکار  منمایش داده شده و در نهایت با اتمام برنامه، تابع  cرا نمایش می دهد. کپس کاراکتر  aشده و کاراکتر 

 را  اپ می کند.                               bصدا زده شده و کاراکتر 

 ک تابع کازنده داشته باشد.یک کالس می تواند بیش از ی

خروجی برنامه زیر  ه می باشد؟ 

class  test{ 

  public: 

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

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

main( ){ 

   test  x(1); 

   test  y; 

} 

صدا زده مبی  نده که دارای پارامتر ورودی اکتکاخته می شود، تابع کاز xمی باشد. زمانی که شیء  1aحل: خروجی برنامه 

 کاخته می شود، تابع کازنده بدون پارامتر ورودی صدا زده می شود. yشود و زمانی که شیء 

 

 تابع کازنده یک شیء کراکری، فقط یککار آنه  در هنگام شروع اجرای برنامه، فراخوانی می شود.

 

 ور معرفی آنها، فراخوانی می شود.تابع کازنده یک شیء محلی، با هر اجرای دکت

 

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

 

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

 

 خروجی برنامه زیر  ه می باشد؟ 

class   c{ 

    public: 

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

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

}; 

void  main( ){ 

    c   a,b; 

   { c   d;  } 

    cout<<'c'; 

 

} 

ی شبود.  باپ مب aaکاخته شده و دوبار کازنده صدا زده شد و  a,bمی باشد. ابتدا شی های  aaabcbbحل: خروجی برنامه 

خبرو صبدا ، م dپ می شود. بعد از پایان حوزه دید  ا aکاخته شده و کازنده صدا زده شده و  dکپس شیء دیگری به نام 

بتدای برنامه دو شبیء و در نهایت بعد از پایان برنامه به علت اینکه در ا cنمایش داده شده و بعد از آن یک  bزده شده و یک 

 نمایش داده می شود. bتعریف شده بود، دو بار مخرو صدا زده شده و دو 

 

خروجی برنامه زیر  ه می باشد؟  

class   c{ 
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    public: 

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

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

}; 

void  main( ){ 

     c   ob1,ob2; 

   {c   ob3;  } 

     c   ob4; 

} 

                                                                                                                                                                                                                                                   می باشد. aaababbbحل: خروجی 

   

 نمی توان آدرس توابع کازنده و مخرو را به دکت آورد.

 

 تابع مخرو دارای پارامتر ورودی و یا خروجی نمی باشد.
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 انتساب اشیاء به یکدیگر
ر دی می شود. گر کپمی توان اشیاء با نوع های یکسان را به یکدیگر نسکت داد. با این عمل، داده های یک شیء در شیء دی

کپی می ob2 در ob1 ، اعضای داده ای  ;ob2=ob1می باشند که توکط دکتور  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( ); 

} 

 آرایه ای از کالس
 می باشد: cالس خانه، آرایه ای از ک 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( ); 

} 

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

 ه  جمع می کند. اول و آخر آرایه را بامی باشد. این برنامه محتویات خانه  3و4و5برای این خانه ها برابر  aمتغیر 

 

 ارسال شیء به تابع
 اشیاء را می توان به عنوان آرگومان به توابع ارکال کرد.

 می باشد. در تابع  2خروجی برنامه زیرmain  ابتدا شیء ای به نامx  2جرا شده و عدد اکاخته شده و در این زمان کازنده 

 .می شود fارکال شده که منجر به صدا زدن تابع  kبه تابع  xعدی ، شیء ذخیره می کند. کپس در خط ب iرا در 

class  c{ 

        int   i;  int  j; 
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    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); 

} 

 تابع کازنده هنگام ارکال شیء به تابع اجرا نمی شود. 

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

خروجی  یست؟ 

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'; 

} 

ن علبت از ببی به kمی باشد. توجه کنید که تابع مخرو دو بار صدا زده شده اکت. )یک بار در پایان تابع  2babحل: خروجی 

  (              xو یککار در پایان اجرای برنامه اصلی به علت از بین رفتن شیء  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  ه 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; 

} 

  مرتکه صدا زده شده اکت.                          3می باشد. توجه کنید که تابع مخرو  aa2aحل: خروجی 

  (friend  function)توابع دوست
یر . در مثال زای خصوصی کالس دکترکی داشته باشد را تابع دوکت می نامی تابعی که عضو کالس نکاشد، اما بتواند به اعض

 می تواند دکترکی 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) ;  
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}; 

int   f(c   z) 

  { cout<<z.a;  } 

main( ){ 

   c  ob(3); 

   f(ob); 

} 

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

 نمی باشد. cعضوی از کالس  fغلط اکت،  ون تابع  ( )ob.fتذکر: دکتوری مانند 

الس فقط از طریا یک شیء می توانبد ببه عضبو خصوصبی کب fنادرکت اکت،  ون تابع  fدر تابع  ;cout<<aتذکر: دکتور 

 دکترکی داشته باشد.

 

خروجی برنامه زیر  یست؟ 

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( ); 

} 

اکبتفاده  ( )ob.f، نکایبد از دکبتور mainدر تابع  fاکت. توجه کنید که برای صدا زدن تابع دوکت  22خروجی برنامه  حل: 

 .س اکتعضو کال kصدا می زنی   ون تابع  ( )ob.kرا به صورت  kعضوی از کالس نمی باشد ولی تابع  fشود،  ون تابع 

 

 تابع دوکت می تواند دوکت دو کالس باشد. 

 خروجی  ه 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; 
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  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); 

} 

ل بباال می باشد. توکط تابع دوکت می توان به عضو مشترک بین دو کالس دکترکبی داشبت. در مثبا 7حل: خروجی برنامه 

 به این متغیرهای مشترک دکترکی شده اکت. fد دارد و توکط تابع دوکت در هر دو کالس وجو iمتغیر 

ین قکل از تعریبف بعدا معرفی شده اکت. بنابرا dبرده شده در حالی که کالس  d، نامی از cموجود در کالس  fتذکر: در تابع 

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

class  d; 

 

 

 تابع دوکت یک کالس می تواند عضو کالس دیگری باشد. 

 کالس دوست 
 dس کالکی که دوکت کالس دیگری می باشد، می تواند به اعضای خصوصی آن دکترکی داشته باشبد. در مثبال زیبر کبال

 دکترکی داشته باشد: iاکت، بنابراین می تواند به متغیر  cدوکت 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( ) 

{ 
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   c   ob1(3); 

   d   ob2; 

   ob2.f(ob1); 

} 

 می باشد. 3خروجی برنامه باال، 
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 inlineتوابع  

ا زده شبده، تعریف می شوند، فراخوانی نمی شوند و کد انها در مکانی  که صبد inlineتوابعی که به صورت 

اطالعبات  کپی می شود. این عمل باعث افزایش کرعت اجرای برنامه می شود )به علت عدم نیاز ببه انتقبال

 توکط پشته(، ولی حج  برنامه زیاد می شود.

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

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

void  main( ){ 

  cout<<f(1); 

} 

 

تکبدیل مبی شبود. در ایبن صبورت  inlineوقتی تابعی در داخل اعالن کالس ظاهر شود، به طور خودکار به یک تابع  

 نیست. inlineنیازی به کلمه کلیدی 
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 صل دومف

 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

ن تمام اشیای آ معرفی می کنید، به کامپایلر می گویید که فقط یک کپی از آن وجود دارد و staticوقتی یک متغیر کالس را 

 کالس، آن متغیر را به اشتراک می گذارند. 

 مقدار اولیه متغیر عضو اکتاتیک برابر صفر می باشد. 

 

 مقدار دهی اولیه متغیر عضو اکتاتیک نمی تواند در داخل کالس انجام شود. 

 

د در خبارج از را در داخل کالکی اعالن کنید، حافظه به آن اختصاص نمبی یاببد و بایب staticوقتی یک عضو داده ای  

تغیر به آن ، برای شناکایی کالکی که م (::)کالس به صورت عمومی تعریف شود. این کار به کمک عملگر تعیین حوزه 

 تعلا دارد، انجام می شود.

خروجی  یست؟ 

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( ); 

} 

 1برابر  aتوکط این شیء صدا زده شده و مقدار  fتعریف شده و تابع  cمی باشد. ابتدا دو شیء از کالس  1434حل: خروجی 

خواهبد شبد.  4براببر  bو مقبدار  3براببر  aصدا زده شده و مقدار  ob2توکط شیء  fمی شود. کپس تابع  2برابر  bار و مقد
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از نبوع  b اپ می شود. دقت کنید که  ون متغیبر  ob2و کپس  ob1مربوط به شیء  a,b، مقدار  gکپس با فراخوانی تابع 

برای هر شیء متفاوت اکت. ببه  aمی باشد ولی مقدار  4در آن یعنی اکتاتیک اکت، مقدارد برابر آخرین مقدار ذخیره شده 

را ببرداری ،  bقکل از  staticمشترک وجود دارد. )تذکر: اگر  bمی باشند، یک  cکه دو شی از کالس  ob2وob1عکارتی برای 

   خواهد بود.(             1234خروجی 

خروجی  یست؟ 

class   c{ 

   public:  static  int   x; 

                 c( )   {x++;} 

}; 

int  c::x;   

main( ) { 

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

    c   q;  cout<<c::x; 

} 

شده و در  3برابر  xکاخته شده و که مرتکه کازنده صدا زده می شود و مقدار  m,n,pشی  3می باشد. ابتدا  34حل: خروجی

حد اضبافه قکلی یک وا xکاخته شده و کازنده صدا زده شده و به مقدار  qبه نام خط بعد  اپ می شود. کپس شیء دیگری 

 می شود.  4شده و برابر 

سبتقل از هبر نبوع موجود دارد، در داخل برنامه می توان  staticتذکر: از آنجا که قکل از ایجاد شیءای از کالس، متغیر عضو 

 ال قکل معرف همین موضوع اکت.، در مث ;cout<<c::xشیئی به آن دکترکی داشت. دکتور 

 

 فی شدند.تذکر: از آنجا که متغیرهای کراکری، با اصل کپسوله کازی در تضاد می باشند، متغیرهای عضو اکتاتیک معر

 توابع عضو استاتیک 
س تاتیک کبالتوابع عضو را نیز می توان به صورت اکتاتیک معرفی کرد. این توابع فقط مستقیما مبی تواننبد ببه اعضبای اکب

د. اکبتفاده کبر مراجعه کنند. از این توابع، می توان برای مقداردهی اولیه داده های اکتاتیک خصوصبی، قکبل از ایجباد شبیء

 )تذکر: تابع عضو اکتاتیک می تواند به اعضای عمومی کالس مراجعه کند.(

 خروجی  یست؟ 

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( ); 

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

 ( ;( ) x.f به کمک یک شیء )دکتور -1  

 ( ;( )c::fحوزه )دکتور  ز نام کالس و عملگر تعیینبا اکتفاده ا -2  

 

 تابع عضو اکتاتیک می تواند به داده اکتاتیک خصوصی، قکل از این که شیء ایجاد شود، مقدار اولیه دهد.

  ،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 کنی ، کامپایلر خطا می گیرد. staticتذکر: شاگر هر یک از عکارات 

 

 خروجی  ه 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( );           

} 

و اکبتاتیک فقبط بدون اکتفاده از شیء دکترکی داشت. )تابع عض fدر داخل تابع  bحل: برنامه خطا دارد. نمی توان به عضو 

 داشته باشد.(  می تواند مستقیما به متغیر اکتاتیک دکترکی

 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  یست؟ 

class  c{ 

      int   a; 

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

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

}; 

main( ){ 

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

} 

 خواهد بود. 2وجی را برداری ، خر fبعد از تابع  constرا تغییر دهد. اگر  aنمی تواند مقدار  fحل: خطا دارد. تابع 

 

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

 اکت را تغییر دهد.

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

خروجی  یست؟ 

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( );} 

 اکت.  32حل: خروجی 

 تغییر داد. را نمی توان yنادرکت اکت،  ون مقدار ثابت  f2و یا  f1در تابع  ;y=x+1تذکر: اکتفاده از دکتوری مانند 

 

خروجی  یست؟ 

class  c{ 

  public:  int  x; 

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

}; 

main( ){ 
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  const  c  ob;                  

  ob.x=1;                          

} 

 می باشد. aنکاشد، خروجی  constحل: برنامه خطا دارد. اگر 

 

 باشد. thisاشاره گر  تابع عضو اکتاتیک نمی تواند حاوی

 

 تابع عضو اکتاتیک نمی تواند مجازی باشد.

 

 تعریف شود. volatileو  constتابع عضو اکتاتیک نمی تواند به صورت 

 

 اشاره گر به اشیاء  
مت )منها و عال <-می توان یک اشاره گر به یک شیء تعریف کرد. برای دکترکی به اعضای شیء توکط اشاره گر، از عالمت 

 اشاره گری از این نوع اکت: pزرگتر( ، باید اکتفاده کرد. در مثال زیر متغیر ب

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  pره گر می شود. کپس اشا 2توکط تابع کازنده برابر  xتعریف شده و مقدار اولیه  cاز کالس  aدر ابتدا شیء 

در خروجی  2ار اکت، اجرا شده و مقد pکه عضوی از  fدر آن قرار می گیرد. در نهایت تابع  aتعریف شده و آدرس شیء 

  اپ می گردد.

 خروجی برنامه زیر  یست؟ 

class   c{ 

    int   x; 

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

              int   f( )   { return  x;} 

}; 

int   main( ){ 

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

   p=a; 

   p++; 

   cout << p->f( );   

} 

تعریف می  pه نام ب cکاخته شده و کپس یک اشاره گر به کالس  cاکت. ابتدا یک آرایه از کالس  3حل: خروجی این برنامه 

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

                                      اپ خواهد شد.  3کند و در نهایت مقدار 

خروجی برنامه زیر  یست؟ 

class  c{ 

   public: 

       int  x; 

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

void main( ){ 

  c   ob,*p; 

  p=&ob; 

  ob.f( ); 

  p->f( ); 

  (*p).f( ); 

} 

کتفاده شده ا، از که رود fمی باشد. هر که دکتور آخر معادل ه  می باشند. )برای دکترکی به تابع  aaaحل: خروجی 

 اکت.(

 

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

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 د:می باش 

class   c{ 

   public:   int  x; 

                 c(int  a)  {x=a;} 
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                 int  f( )  { return  ++x;} 

}; 

int  main( ){ 

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

   p = &c::f; 

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

} 

 

 دستیابی به عضو عمومی شیء از طریق اشاره گر

ل زیر که ه مثاس عضو عمومی شیء را به اشاره گری نسکت داد و از طریا آن اشاره گر به آن دکت یافت. بمی توان آدر

 توجه کنید:می باشد،  3خروجی آن 

class   c{  public: int   a; }; 

int  main( ){ 

  c    ob;  int  *p; 

  p=&ob.a; 

  *p=3; 

  cout<<*p; 

} 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-oop-pdf


 C++  3۰   در ییگراءیش

 

   http://faradars.org/computer-engineering-exam انلود رایگان مجموعه کتب ارشد کامپیوترد

         

 ارسال مرجع به اشیاء  
رو ای تبابع، مخبی به عنوان آرگومان به تابعی ارکال می شود، یک کپی از آن ایجاد می شود و در زمان پایان اجبروقتی شیئ

ز دیگبر کپبی ا شیء کپی فراخوانی می شود. اگر نخواهید مخرو اجرا شود، می توانید شیء را از طریا مرجع ارکال کنید تبا

 آن 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 برداری ، خروجی  fدر تابع  xقکل از  &تذکر: اگر 

 خروجی برنامه زیر  یست؟ 

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( ); 

} 

 اکت. 2حل: خروجی 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-oop-pdf


 C++  31   در ییگرا ءیش

   http://faradars.org/computer-engineering-exam ه کتب ارشد کامپیوتردانلود رایگان مجموع

 

     thisاشاره گر 
ه شبیء ببوقتی تابع عضوی فراخوانی می شود، یک آرگومان ضمنی به طور خودکار به آن ارکال می شبود کبه  اشباره گبری 

می  دکترکی پیدا به آدرس خود thisنام دارد. در واقع هر شیء به کمک اشاره گر  thisفراخوانی کننده اکت. این اشاره گر، 

 کند. 

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

 ندارند،  ون مستقل از هر شیئی از کالس وجود دارند. thisتوابع عضو اکتاتیک، اشاره گر  

 خروجی  یست؟ 

class   c { 

  private: 

      int   x; 

  public: 

     c( int  a )   {x=a; }    

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

};  

int main( ){  

  c   ob(2);   

  ob.f( ); 

} 

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

 اشاره خواهد کرد. obمی شود که به شیء 

 معادل اکت. cout<<this->xبا دکتور  ;cout<<xتذکر: دکتور 

 نیز اکتفاده کرد.  ; x.( this*)از دکتور ;this->x تذکر: می توان به جای دکتور 
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 new, deleteدستورات 
و  mallocو آزاد کازی را انجام داد. )ببه جبای  Heapمی توان عمل تخصیص فضا از حافظه  ++cدر   deleteو newتوکط 

free در زبانc   کار با دکتور .)new اده تر از کmalloc  در زبانc فاده از می باشد. در این دکتور نیازی به اکتsizeof  برای

 ام داد.محاککه اندازه شی نمی باشد و نیازی به قالب بندی خروجی نمی باشد و می توان مقدار دهی اولیه نیز انج

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

int  *a; 

a= new   int(2); 

delete  a; 

 

  خانه در  3برای تعریف یک آرایه باheap: از دکتور زیر اکتفاده  می کنی ، 

int   *x; 

x=new  int[3];        
 اکتفاده می کنی . ;delete [3] xو یا    ;delete [ ] xو برای حذف آرایه، از دکتور 

 

  پیاده کازی یک پشته به کمک دکتورnew : 

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; 

} 

http://faradars.org/computer-engineering-exam-books-free-download?utm_medium=referral&utm_source=farabooks&utm_campaign=book-oop-pdf


 C++  33   در ییگرا ءیش

   http://faradars.org/computer-engineering-exam ه کتب ارشد کامپیوتردانلود رایگان مجموع

 

مبی شبود.  1-ببر برا topگرفتبه مبی شبود و  heapخانه ای از  1۰، کازنده فراخوانی شده و آرایه ای sدر ابتدا با ایجاد شیء 

 2و 9قدار مقرار می گیرد. بعد از آن دو  yدر  5انجام شده و عدد  popشده و کپس عمل  pushدر پشته  5و4کپس مقادیر 

ی یعنی مجموع قرار خواهد گرفت. بنابراین خروج zدر  9انجام شده و عدد  pop شده و در نهایت دو بار عمل pushدر پشته 

 ود.ر اپ خواهد شد. در پایان برنامه، مخرو صدا زده شده و آرایه ایجاد شده از بین می  14برابر  zوyمقادیر 
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   :::   333فصل فصل فصل 

 وراثت
هبای  داریب  کبه شبامل ویژگبی shapeم یکی از خصوصیات زبانهای شیء گرا، ارث بری می باشد. فرض کنید کالکی به نبا

ا فرض ارث برد. ی مشترک همه اشکال می باشد. حال می توان از این کالس، کالکهایی مانند دایره ، مثلث و یا مستطیل را به

ا اد کرنشین هکنید که کالکی برای اتومکیل تهیه کرده اید که شامل خصوصیات مشترک اتومکیل ها مانند تعداد  رخ و تعد

صبیات . حال می توان کالکی برای کامیون تعریف کرد به طوری کبه از کبالس اتومکیبل ارث ببری کنبد و شبامل خصوباشد

 مشتا شود: حالت زیر از یک کالس پایه، 3دیگری مانند مقدار بار قابل حمل نیز باشد. یک کالس می تواند به یکی از 

public 

تا خواهنبد ببود و تمام اعضای عمومی کالس پایه، اعضای عمومی کالس مشب

تمام اعضای محافظت شده کالس پایه نیز به عنبوان اعضبای محافظبت شبده 

 کالس مشتا منظور می شوند.

private 
تمام اعضای عمومی و محافظت شده کالس پایه، به عنوان اعضبای اختصاصبی 

 کالس مشتا منظور می شوند.

protected 
نبوان اعضبای محافظبت تمام اعضای عمومی و محافظت شده کالس پایه به ع

 شده کالس مشتا منظور می شود.

  کالس  12خروجی برنامه زیر( :اکتb  از کالسa  به صورتpublic )ارث برده اکت 

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); 

} 

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

 اشد.نیز دکترکی داشته ب 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 

 

 خروجی برنامه زیر  یست؟ 
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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( ); 

} 

 cالس کبه از نبوع کب x. بنبابراین شبیء bاز کالس  cارث برده و کالس   aاز کالس bمی باشد. کالس  abcabحل: خروجی

 ارد.دکترکی د f,gبه ارث برده به توابع  bکه از کالس  yدکترکی دارد و شیء  f,g,hمی توابع تعریف شده به تما

کترکبی د bو aفقط می توان به اعضای عمومی کالکهای  yنادرکت اکت.  ون از طریا شیء  ( )y.hتذکر: دکتوری مانند 

 دکترکی داشت. cداشت و نمی توان به اعضای عمومی کالس 

 

خروجی  یست؟ 

class   a{ 

    public: 

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

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

}; 

class  b : public  a{ 

  public: 

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

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

}; 

main( ){ 

    b   x; 

 } 

صدا  b و کپس کازنده کالس aخته می شود، ابتدا کازنده کالس کا bاز کالس  xمی باشد. وقتی شیء  1342حل: خروجی 

 aالس کبو کبپس مخبرو  bبه نمایش در می آید. هنگامی که برنامه تمام می شود، ابتدا مخرو کالس  13زده می شوند و 

 صدا زده می شوند.

 

 خروجی  یست؟ 
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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  یست؟ 

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); 

} 

کازنده   اپ می شود. کپس 4صدا زده شده و  c1ایجاد می شود، ابتدا کازنده کالس  aاکت. وقتی شیء  42حل:  خروجی 

  اپ می شود.  2صدا زده شده و  c2کالس 

 توجه کنید. c2تذکر: به تعریف تابع کازنده 

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

 
 

 خروجی  یست؟ 

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); 

} 

.  باپ مبی شبود 3فراخوانی شبده و عبدد  c1س کاخته می شود، کازنده کال ob1می باشد. وقتی شیء  344حل: خروجی 

  اپ می شود. 44فراخوانی شده و  c2و کپس کازنده کالس  c1، کازنده کالس  ob2کپس با ایجاد شیء 

 

 خروجی  یست؟ 

class  X{ 

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

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

class  Y: public  X{ 

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

void  main( )  { 
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    X   x; 

     Y   y; 

} 

. کپس  اپ می شود aکاخته شده و کازنده آن صدا زده شده و  Xمی باشد. ابتدا شیء ای از کالس  aacdbbحل: خروجی 

ز بین ا اپ می شود. بعد  acصدا زده شده و  Yده کالس و کپس کازن Xکاخته شده و کازنده کالس  Yشیء ای از کالس 

ام  اپ می شبود. در نهایبت هب  ببا اتمب dbصدا زده شده و  Xو کپس مخرو کالس  Y، تابع مخرو کالس  yرفتن شیء  

  اپ می شود. bصدا زده شده و  Xبرنامه، مخرو کالس 
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 خروجی  یست؟ 

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  iر عضو د 2، باعث ذخیره شدن مقدار  ;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 

 داشتی : iتذکر: در این مثال  ند متغیر 

                                                                                           3و  2با مقادیر  y1و تا مربوط به شیء د -2    1با مقدار  x1یکی مربوط به شیء  -1  
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 )وراثت چندگانه(کالسهای دارای چند مبنا 
رده اکبت. ببارث  c2,c1از دو کبالس  c3ث بکرد. در مثال زیر، کبالس یک کالس می تواند مستقیما  ند کالس مکنا را به ار

 اکت: 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( );} 

 اکتفاده می شد، ، خروجی فرقی نمی کرد. protectedو یا  privateاز  publicبه جای  c3کالس  تذکر: اگر در

 مشتا شده اند.  iosبا وراثت یگانه از کالس پایه  istream , iostreamکالکهای   

 

 مشتا شده اند. ostreamوistream با وراثت  ندگانه از هر دو کالس  iostreamکالس  
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 از عناوین آموزشی منتشر شده بر روی فرادرس منتخبی

 نویسیبرنامه

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - مکانی برنامه نویسی

 کاعت 13 کلیک کنید )+( - C برنامه نویسی

 کاعت C 2۰++ آموزد برنامه نویسی

 کاعت 14 کلیک کنید )+( - کی شارپ برنامه نویسی کاربردی

 کاعت 14 کلیک کنید )+( - آموزد جامع شی گرایی در کی شارپ

 کاعت 23 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی جاوا

 کاعت 28 کلیک کنید )+( - PHP آموزد برنامه نویسی

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - (CodeIgniter) کدایگنایتر PHP آموزد فریمورک

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - jQuery آموزد اککریپت برنامه نویسی

 کاعت 13 کلیک کنید )+( - (Visual Basic.NET) آموزد ویژوال بیسیک دات نت

 کاعت 16 کلیک کنید )+( - (Visual Basic.NET) آموزد تکمیلی ویژوال بیسیک دات نت

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - VB.Net آموزد برنامه نویسی با رود که الیه به زبان

 کاعت 16 کلیک کنید )+( - Small Basic برنامه نویسی اکمال بیسیک یا

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد کاخت بازی کاده در ویژوال بیسیک

 کاعت 11 کلیک کنید )+( - SQL Server آموزد کاربردی

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - C# در LINQ to SQL آموزد آشنایی با

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد برنامه نویسی با رود که الیه به زبان کی شارپ

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - آموزد برنامه نویسی تحت شککه با کی شارپ در قالب پروهه

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - در دات نت Cryptography آموزد
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 )ادامه از صفحه قبل( نویسیبرنامه

 مدت زمان تقریبی ان آموزشعنو

 کاعت 4 آموزد قفل نرم افزاری در کی شارپ از طریا رجیستری

 کاعت 13 کلیک کنید )+( - ها در اندرویدآموزد کاخت اپلیکیشن کتاو و کار با داده

 کاعت 14 کلیک کنید )+( - آموزد ارتکاط با دیتابیس کمت کرور در اندروید

 کاعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد کاخت روبات و کنترل آن با اندروید

 - کاخت اپلیکیشن دیکشنری صوتی دو زبانه با قابلیت تشخیص صوت کاربرآموزد 

 کلیک کنید )+(

 کاعت 7

 کاعت 9 کلیک کنید )+( - آموزد مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - آموزد مدیریت بانک اطالعاتی اوراکل پیشرفته

 کاعت 1 در لینوکس 12cآموزد راه اندازی اوراکل 

 کاعت 3 کلیک کنید )+( -  آموزد دیتاگارد در اوراکل

 کاعت 9 )+(کلیک کنید  - برنامه نویسی متلب

 کاعت 14 کلیک کنید )+( - متلب برای علوم و مهندکی

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - برنامه نویسی متلب پیشرفته

 کاعت 8 کلیک کنید )+( - در متلب (GUI) طراحی رابط های گرافیکی

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - RStudioافزار و نرم Rآموزد برنامه نویسی 

 کاعت 5 (+) کلیک کنید - RStudio افزارو نرم R آموزد تکمیلی برنامه نویسی

 کاعت 2۰ کلیک کنید )+( - 1آموزد برنامه نویسی پایتون 

 کاعت 5 (کلیک کنید )+ - 2آموزد برنامه نویسی پایتون 

 کاعت 16 (+) کلیک کنید - OpenGL آموزد گرافیک کامپیوتری با
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 ها و کرورهاراه اندازی و مدیریت وبسایت

 مدت زمان تقریبی عنوان فرادرس

 کاعت 28 کلیک کنید )+( - PHP آموزد برنامه نویسی

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - (CodeIgniter) کدایگنایتر PHP آموزد فریمورک

 کاعت 3 کلیک کنید )+( -  HTML آموزد طراحی وو با

 کاعت 5 کلیک کنید )+( -  CSS آموزد طراحی وو با

 کاعت 4 لیک کنید )+(ک -کلیک کنید   - CSS و HTML آموزد پروهه محور

 کاعت 9 کلیک کنید )+( -  (JavaScript) آموزد جاوا اککریپت

 کاعت 1 کنید )+( کلیک -  cPanel آموزد کار با

 کاعت 1 کلیک کنید )+( -کلیک کنید   -  DirectAdmin آموزد مدیریت هاکت با

 کاعت 7 کلیک کنید )+( -  راه اندازی کایت و کار با وردپرس

کلیک کنید  -  Easy Digital Downloads راه اندازی فروشگاه دیجیتال با وردپرس و

)+( 

 کاعت 1

 کاعت 1 کلیک کنید )+( -  آموزد راه اندازی کایت شخصی با وردپرس

 کاعت 2 کلیک کنید )+( -آموزد ترجمه قالب وردپرس  

 کاعت 2 کلیک کنید )+( -  آموزد راه اندازی کایت خکری با وردپرس
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 علوم کامپیوتر

 ان تقریبیمدت زم عنوان آموزش

 کاعت 1۰ کلیک کنید )+( -ها کاختمان داده

 کاعت 2۰ کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها )مرور آموزد کاختمان داده

 کاعت 9 کلیک کنید )+( -ها ها و ماشینآموزد نظریه زبان

 کاعت 8 کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها و ماشین )مرور آموزد نظریه زبان

 کاعت 11 کلیک کنید )+( - آموزد کیست  های عامل

 کاعت 12 کلیک کنید )+( - آموزد کیست  عامل )مرور اجمالی و تست کنکور(

 کاعت 8 کلیک کنید )+( -ها آموزد پایگاه داده

 کاعت 5 کلیک کنید )+( - (ارشد کنکور تست –ها )مرور آموزد پایگاه داده

 کاعت 1۰ کلیک کنید )+( - امه کازیآموزد طراحی و پیاده کازی زبان های برن

 - (ارشد کنکور تست –آموزد طراحی و پیاده کازی زبان های برنامه کازی )مرور 

 کلیک کنید )+(

 کاعت 12

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد رود های حل روابط بازگشتی

 کاعت 2 +(کلیک کنید ) - آموزد رود تقسی  و حل در طراحی الگوریت 

 کاعت 8 کلیک کنید )+( - آموزد ذخیره و بازیابی اطالعات

 کاعت 16 کلیک کنید )+( - کاختمان گسسته با رویکرد حل مسالهآموزد 

 کاعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد جامع مدارهای منطقی

 کاعت 2۰ کلیک کنید )+( - معماری کامپیوتر با رویکرد حل مسأله آموزد

کلیک  - آموزد کاختمان گسسته )مرور و حل تست های کنکور کارشناکی ارشد(

 کنید )+(

 کاعت 12

 کاعت 8 کلیک کنید )+( -  طراحی الگوریتآموزد 

 کاعت 19 کلیک کنید )+( - 1آموزد شککه های کامپیوتری 
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 )ادامه از صفحه قبل( علوم کامپیوتر

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 14 کلیک کنید )+( - آموزد نظریه گراف و کاربردها

 کاعت 1۰ کلیک کنید )+( - (Network+) آموزد نتورک پالس

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - Rational Roseافزار با نرم UML آموزد مدل کازی

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - آموزد پردازد ویدئو

 کاعت 16 کلیک کنید )+( - پردازد تصویر در متلب

 عتکا 1۰ کلیک کنید )+( - OpenCV آموزد پردازد تصویر با

 

 

 هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 14 کلیک کنید )+( - الگوریت  هنتیک در متلب

 کاعت 1۰ کلیک کنید )+( - در متلب PSO الگوریت 

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - گسسته باینری (PSO) الگوریت  ازدحام ذرات

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - در متلب PSO ترکیب الگوریت  هنتیک و

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - د با اکتفاده از الگوریت  هنتیکحل مسأله فروشنده دوره گر

 کاعت 6 کلیک کنید )+( - الگوریت  مور گان در متلب

 کاعت 13 کلیک کنید )+( - الگوریت  رقابت اکتعماری در متلب

با اکتفاده از الگوریت  های فرا ابتکاری و  ANFIS ست  های فازی عصکی یاطراحی کی

 کلیک کنید )+( - تکاملی

 کاعت 2

 کاعت 2 +(کلیک کنید ) - در متلب Cultural Algorithm الگوریت  فرهنگی یا
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 )ادامه از صفحه قبل( هوش مصنوعی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب Simulated Annealing شکیه کازی تکرید یا

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Tabu Search جستجوی ممنوع یا

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - در متلب Firefly Algorithm الگوریت  کرم شب تاو یا

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب BBO بهینه کازی مکتنی بر جغرافیای زیستی یا

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Harmony Search جستجوی هارمونی یا

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب Artificial Bee Colony نوعی یاکلونی زنکور مص

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب Bees Algorithm الگوریت  زنکورها یا

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - الگوریت  تکامل تفاضلی

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - در متلب IWO الگوریت  بهینه کازی علف هرز مهاج  یا

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - TLBO الگوریت  بهینه کازی مکتنی بر و یادگیری یا

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب SFLA گوریت  بهینه کازی جهش قورباغه یاال

 کاعت 19 کلیک کنید )+( - بهینه کازی  ند هدفه در متلب

 کاعت 9 کلیک کنید )+( - بهینه کازی مقید در متلب

 کاعت 28 کلیک کنید )+( - نوعی در متلبشککه های عصکی مص

 کاعت 9 کلیک کنید )+( - آموزد کاربردی شککه های عصکی مصنوعی

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - آموزد اکتفاده از شککه عصکی مصنوعی با نروکولوشن

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب GMDH شککه عصکی

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - شککه های عصکی گازی به همراه پیاده کازی عملی در متلب

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب LVQ طکقه بندی و بازشناکی الگو با شککه های عصکی

 کاعت 8 کلیک کنید )+( - ر کی شارپآموزد پیاده کازی الگوریت  های تکاملی و فراابتکاری د
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 آمار و داده کاوی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 88 کلیک کنید )+( - گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی

 کاعت 71 کلیک کنید )+( - گنجینه فرادرس های محاککات هوشمند

 کاعت 24 کلیک کنید )+( -آموزد یادگیری ماشین 

 کاعت 24 کلیک کنید )+( - در متلب Data Mining داده کاوی یا

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - RapidMiner آموزد داده کاوی در

 کاعت 17 کلیک کنید )+( - آموزد وو کاوی

 کاعت 28 کلیک کنید )+( - شککه های عصکی مصنوعی در متلب

 کاعت 9 کلیک کنید )+( - آموزد کاربردی شککه های عصکی مصنوعی

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - در متلب GMDH شککه عصکی

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - شککه های عصکی گازی به همراه پیاده کازی عملی در متلب

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - در متلب LVQ طکقه بندی و بازشناکی الگو با شککه های عصکی

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - خوشه بندی با اکتفاده از الگوریت  های تکاملی و فراابتکاری

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - Classifier تخمین خطای کالکیفایر یا

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - Feature Selection انتخاو ویژگی یا

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - انتخاو ویژگی با اکتفاده از الگوریت  های فرا ابتکاری و تکاملی

کلیک کنید  - کاهش تعداد رنگ تصاویر با اکتفاده از رود های خوشه بندی هوشمند

)+( 

 کاعت 1

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - آموزد پردازد کیگنال های واقعی در متلب

 کاعت 9 کلیک کنید )+( - Data Fusion مکانی و کاربردهای راهکرد تلفیا داده یا

 کاعت 13 کلیک کنید )+( - آمار و احتمال مهندکی

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - SPSS های فرض مربوط به میانگین جامعه نرمال درآزمون
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 فحه قبل()ادامه از ص آمار و داده کاوی

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد محاککات آماری در اکسل

 کاعت 5 کلیک کنید )+( - کنترل کیفیت آماری آموزد

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - SPSS آموزد کنترل کیفیت آماری با

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - Amos آموزد مدل کازی معادالت کاختاری با

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - SASافزار تجزیه و تحلیل اطالعات با نرم

 

 

 مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - Verilog طراحی دیجیتال با اکتفاده از وریلوگ یا

 کاعت 1۰ د )+(کلیک کنی - آموزد جامع مدارهای منطقی

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - طراحی و پیاده کازی مدارات منطقیآموزد مروری 

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - CodevisionAVRافزار و نرم AVR آموزد میکروکنترلر

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - CodevisionAVRافزار و نرم AVRآموزد تکمیلی میکروکنترلر 

 کاعت 6 کلیک کنید )+( - Keyence و Omron های کاخت شرکت هایPLC آشنایی با

 کاعت 9 کلیک کنید )+( - CCS با کامپایلر PIC لرمیکروکنتر

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - Proteus آموزد تحلیل و طراحی مدارات الکترونیکی با

 (PSpice) آموزد شکیه کازی و تحلیل مدارهای الکتریکی و الکترونیکی با پی اکپایس

 کلیک کنید )+( -

 کاعت 3

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - ADS آموزد مقدماتی

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - ADSافزار آموزد تکمیلی آنالیز مدار با نرم
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 )ادامه از صفحه قبل( مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - OrCAD مدارات الکتریکی با تحلیل ریاضیآموزد 

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - Orcad Capture آموزد شکیه کازی مدارات الکترونیکی با

 کاعت 8 کلیک کنید )+( -  (Arduinoآموزد برنامه نویسی آردوینو ) 

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - (Arduino) آموزد تکمیلی برنامه نویسی آردوینو

 کاعت 7 کلیک کنید )+( - Altium Designer افزارمدار  اپی به کمک نرم آموزد طراحی برد

 کاعت 5 کلیک کنید )+( - آموزد مکانی ربات های برنامه پذیر

 کاعت 16 کلیک کنید )+( - آموزد کاخت روبات و کنترل آن با اندروید

 کاعت 9 کلیک کنید )+( - 1آموزد مدارهای الکتریکی 

 کاعت 11 کلیک کنید )+( - 2آموزد مدارهای الکتریکی 

 کاعت 1۰ کلیک کنید )+( - آموزد کیست  های کنترل خطی

 کاعت 13 کلیک کنید )+( - 1آموزد مکاترونیک کاربردی 

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - آموزد کامسول )مکاحث منتخب(

 کاعت 3 کلیک کنید )+( -ها آموزد کینماتیک مستقی  و معکوس ربات

 کاعت 27 کلیک کنید )+( - ها و کیست  هانالآموزد تجزیه و تحلیل کیگ

 - آموزد متلب با نگرد تحلیل آماری، تحلیل کری های زمانی و داده های مکانی

 کلیک کنید )+(

 تکاع 8

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - افزار متلبپردازد کیگنال های دیجیتال با اکتفاده از نرم

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - شکیه کازی کیست  با کیمیولینک

 کاعت 11 نید )+(کلیک ک - آموزد کیست  های قدرت در کیمولینک و متلب

 - افزار متلبآنالیز پایداری و کنترل کیست  های قدرت با اکتفاده از جعکه ابزارهای نرم

 کلیک کنید )+(

 کاعت 2

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - در شکیه کازی کیست  های قدرت SimPowerSystems آشنایی با
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 )ادامه از صفحه قبل( مهندسی برق

 مدت زمان تقریبی عنوان آموزش

 SimPowerSystem و Simulink شکیه کازی ماشین های الکتریکی در تولکاکس های

 کلیک کنید )+( - افزار متلبدر نرم

 کاعت 4

 کاعت 8 کلیک کنید )+( - کیمولینک و متلب در کازی شکیه –آموزد الکترونیک قدرت 

کلیک  - آموزد شکیه کازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در کیمولینک متلب

 کنید )+(

 کاعت 1۰

 کاعت 4 کلیک کنید )+( - برنامه های پاکخگویی بار

 کاعت 21 کلیک کنید )+( - برای تحلیل کیست  های قدرت ETAP افزار آموزد نرم

 کاعت 5 کلیک کنید )+( - برای حل مسائل بازار برق GAMSافزار آموزد مقدماتی نرم

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - GAMS آموزد پخش بار اقتصادی )دیسپا ینگ اقتصادی( در

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - کاربرد فازی در کیست  های قدرت

 کاعت 5 لیک کنید )+(ک - HFSSافزار آموزد نرم

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - HFSSافزار طراحی آنتن مایکرواکتریپ به کمک نرم

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - HFSS با SIW آموزد طراحی و شکیه کازی آنتن های

کلیک کنید  - CST آن توکط آموزد بررکی کامل آنتن های مایکرواکتریپ و طراحی

)+( 

 کاعت 3

 Empirical Mode Decomposition آموزد تجزیه کیگنال به مولفه های مود ذاتی یا

 کلیک کنید )+( -

 دقیقه 4۰

 کاعت 3 کلیک کنید )+( - نمونه برداری و بازکازی اطالعات در کیست  های کنترل دیجیتال

 کاعت 1 کلیک کنید )+( - بررکی پاکخ ورودی پله در شناکایی فرآیندهای صنعتی

و شککه فازی  ARX مدل کازی و شناکایی کیست  های دینامیکی با اکتفاده از مدل

 کلیک کنید )+( - ANFIS عصکی

 کاعت 1

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - با منطا فازی PID و تنظی  ضرایب کنترل کننده طراحی

 کاعت 2 کلیک کنید )+( - آموزد کنترل کیست   هار تانک
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 )چند شکلی(پلی مورفیسم 
لبی پز اعمبال را این مورد مربوط به ه  و یا به عکارتی اکتفاده از یک رابط برای یبک دکبته کلبی اکتفاده از یک نام در  ند

ی آنهبا، مبی توانبد وجود دارد که کامپایلر با توجبه ببه ورود funمورفیس  می نامند. در مثال زیر دو تابع به نام های یکسان 

 می باشد: 6Bه تشخیص دهد که کدام تابع را باید اجرا کند. خروجی این برنام

 

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

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

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

  cout<<fun('A'); 

} 

 خروجی  یست؟ 

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

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

void  main( ){ 

  cout<<f(1); 

  cout<<f(2); 

} 

ببود، خروجبی  float یبا charبرابر  bحل: برنامه خطا دارد. کامپایلر نمی تواند تابع ها را از ه  تشخیص دهد. اگر نوع متغیر 

               بود.                                                                                  266
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 تابع مجازی
اء ثال همه اشیتابعی که در یک کالس پایه اعالن شده و مجددا در کالس مشتا تعریف می گردد را تابع مجازی می گویند. م

ا رکب  مبی می باشند که شبکل ر drawدایره، مثلث و مستطیل که از کالس شکل مشتا می شوند، دارای تابعی مثال به نام 

ر تبابع مبد نظب یک از اشیاء متفاوت اکت. حال برای اینکه برنامه در زمان اجرا خودد تشخیص دهد که کدام کند و برای هر

 تعریف می کنی .  virtualاکت، تابع را در کالس پایه به صورت 

 تابع مجازی موجب پشتیکانی  ندریختی در زمان اجرا می شود. 

خروجی برنامه زیر  یست؟ 

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 برداری ، خروجی  virtualاکت. اگر کلمه  123حل: خروجی 

 ر به کبالس پایبه، مبیگاشاره کند، برنامه باال دارای خطا خواهد بود. به عکارتی فقط با اشاره  c2یا  c1به کالس  pتذکر: اگر 

 ان به کالکهای مشتا نیز دکترکی داشت.تو

 

 

 خروجی برنامه زیر  یست؟ 

class   c1{ 

  public:  

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

 }; 

class   c2 : public  c1{ 

  public:  

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

main( ){   

    c1   ob1,*p1; 

    c2   ob2,*p2; 

    p1=&ob1;           

    p1->f( ); 

    p2=&ob2;      

    p2->f( ); 

} 

مک اشاره گبر کرا به  ( )fخواهد بود.  ون هر تابع  12را برداری ، خروجی باز ه   virtualاکت.  اگر کلمه  12حل: خروجی 

                              مربوط به آن کالس صدا زده ای .                                

 

خروجی برنامه زیر  یست؟ 

 

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( );} 

غیر از نوع کالس خواهد بود.  ون به هر تابع با مت 123را برداری ، باز ه  خروجی  virtualاکت. اگر کلمه  123حل: خروجی 

 مربوطه دکترکی داشته ای . 

 

 در مثال باال مشتا شود، باز ه  خروجی فرقی نمی کند. c2از کالس  c3گر کالس صفت مجازی موروثی اکت. یعنی ا 
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 فراخوانی تابع مجازی از طریق مرجع کالس پایه

از کالس پایبه  p، توکط مرجع  ( )fمی توان یک تابع مجازی را از طریا مرجع کالس پایه صدا زد. در مثال زیر تابع مجازی 

 اکت: 12 صدا زده شده اکت. 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  pع تذکر: اگر متغیر مرج

 

 تابع مجازی محض
ایبد تعریبف تابع مجازی محض، نوعی تابع مجازی اکت که در کالس پایه تعریف نشده باشد. در این حالت هر کالس مشتا ب

 خاص خودد را ارائه کند.

 تابعf جازی محض اکت. این تابع در کالس پایه تعریف نشبده و کالکبهای در برنامه زیر، یک تابع مcdec  وchex  کبه از

 این کالس مشتا 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( ); 

} 

 رد.(اعالن شده تا بتوان از آن در کالکهای مشتا اکتفاده ک protectedاز نوع  x)متغیر می باشد.  5Aخروجی برنامه 

 

 خروجی  یست؟ 
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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( );} 

 نادرکت اکت.( ;( )x.Y::fمی باشد. )تذکر: دکتوری مثل  aabbحل: خروجی 

 

 کالس انتزاعی
مبی تبوان نکالکی که حداقل دارای یک تابع مجازی محض باشد را کالس انتزاعی می گویند. هیچ شیئی از این نوع کبالس 

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

 خروجی برنامه زیر  یست؟ 

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 ob1ن خط انتزاعی می باشد، بنابرای c1حل: کالس 
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 )تعریف مجدد عملگرها(سربارگذاری عملگرها 
 

ی تعیبین براببری برا ==کربارگذاری یک عملگر، یعنی اکتفاده دیگری از عملگر به جز کار اصلی اد، مثال اکتفاده از عملگر 

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

 

 اکتفاده می کنی . operatorبرای کربارگذاری از تابع 

 

  برای کالس مختصات ==کربار گذاری عملگر 

سه کند. اگر درایبه را با ه  مقای (2,3)و  (2,2)ارائه دهی  تا بتواند مثال دو عضو  ==می خواهی  تعریف جدیدی برای عملگر 

ی عمبل مسباوی ند. به عکارتدو با ه  برابر بود و همچنین درایه دوم آنها نیز با ه  برابر بود، آن دو با ه  برابر می باشاول هر 

 بودن در مختصات دو بعدی را بررکی می کنی .

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"; 

} 

نهبا ببا وقتی دو شیء را مساوی فرض می کنبد کبه هبر دو عنصبر آ ==اقع عملگر اکت. در و not equalخروجی این برنامه 

 یکدیگر برابر باشند.

 

  د:()می خواهی  عملگر + را طوری تعریف کنی  که بتواند دو عنصر را به صورت زیر جمع کنتعریف مجدد عملگر جمع 

(1,2) + (3,4)=(1+3,2+4)=(4,6) 
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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  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( ); 

} 

عریف ت،عمل جمع با  ;ob1=ob1+ob2کاخته شده و توکط دکتور  ob1,ob2اکت. در ابتدا دو شیء  46خروجی این برنامه 

طریبا اشباره  منی از، دارای یک پارامتر اکت،  ون پارامتر دیگر به صورت ض+operatorجدید انجام می شود. ) تذکر: تابع 

 به تابع ارکال می شود.( thisگر 

 

 :تعریف مجدد عملگر ++ پیشوندی 

 را طوری تعریف کنی  که بتواند روی یک جفت عنصر کار کند: ++می خواهی  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 ( ){ 
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    c   ob1(1,2); 

    ++ob1; 

    ob1.f( ); 

} 

 زیر تعریف می کنی :پسوندی، تابع را به صورت  ++اکت.) برای تعریف عملگر  23خروجی 

c    c::operator ++ (int  k ) 

 

 

 تعریف مجدد عملگرها به کمک تابع دوست
س وکبت ایبن کبالعملگرها را می توان به کمک توابعی که عضو کالس نمی باشند، مجددا تعریف کرد. الکته این توابع باید د

ابراین تبابعی کبه ند، عملوندها صریحا ارکال می شوند. بنمی باش thisباشند. توجه کنید که  ون توابع دوکت فاقد اشاره گر 

و نبد، دارای دکعملگر با یک عملوند را تعریف می کند، یک پارامتر دارد و تابعی کبه عملگبری ببا دو عملونبد را تعریبف مبی 

 پارامتر اکت.

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

 ، باید از پارامترهای مرجع اکتفاده کرد. -- , ++برای تعریف مجدد عملگرهای  

  توکط تابع دوکت : +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( ); 

} 

 ، دو واحد اضافه می شود :                     ob1عملگر جمع، به هر یک از مقادیر توکط 

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

                    می باشد.                                                                      34بنابراین خروجی 
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 <<و  >>تعریف مجدد عملگرهای 

ام داد. ایبن اعمبال ورودی و خروجبی را ببر روی انبواع اولیبه انجب >>و  <<ن با اکتفاده از عملگرهبای می توا ++Cدر زبان 

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

  تذکر: درج کننده باید به صورت تابع  >>کربارگذاری عملگر درج کننده(  :friend ).تعریف شود 

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 

  

    عملگرهای مقابل نمی توانند مجددا تعریف شوند:  

 .*            ::               ?           sizeof 
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 قالب ها
از  ا مجموعبه ایبع مرتکط به ه ) توابع همنبام( را کبه تواببع قالبب نبام دارنبد، یبتوکط قالب می توان مجموعه کاملی از توا

 کالکهای مرتکط به ه  را که کالکهای قالب نام دارند، مشخص کرد. 

  تابع قالب

ر ریف می کند کبه ببایجاد می شود. این نوع تابع مجموعه ای از اعمال را تع templateتابع کلی یا تابع قالب با کلمه کلیدی 

آن ارکبال  آرگومان به روی انواع مختلفی از داده ها انجام می شوند. نوع داده ای که تابع باید بر روی آن عمل کند، به عنوان

ی کنبد و ببا مبمی شود. به عنوان مثال الگوریت  مرتب کازی کریع برای آرایه صحیح و یا آرایه اعشاری، با یبک رود عمبل 

را تولیبد ا در زمان اجمستقل از نوع داده تعریف می کنی . در این حالت کامپایلر کد مناکب رایجاد یک تابع کلی، الگوریت  را 

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

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

 {  بدنه تابع    }

، از ا بستگی نداردا با ه  تعویض می کند. ) ون شیوه تعویض محتویات دو متغیر به نوع آنه، محتویات دو متغیر رfتابع کلی 

 تابع اکتفاده می کنی (

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

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

 

ی فراخبوانی شبود، صحیح و یککار ببا نبوع اعشباریککار با نوع  ( )fتابع   ( )mainیک نوع کلی اکت. اگر در تابع  Xدر اینجا 

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

template   <class  X>  

void  f(X  &a,X   &b) 

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

 نوشت. تذکر: در این حالت، نکاید دکتوری بین دو خط اول

 

  رود پیدا کردن کو کترین عنصر بین که عنصر، به نوع آنها بستگی دارد. بنابراین تابعmain( ) ورت تابع قالبب را به ص

 می نویسی :

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; 

}  
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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 یککبار اعبداد  یح خوانبدهعدد را از ورودی خوانده و کو کترین آنها را  اپ می کنبد.)یککار اعبداد صبح 3حل:  این برنامه  

 اعشاری(
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عملکرد برنامه زیر  یست؟ 

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  اپ می کند.  floatو یا نوع  intحل: برنامه داده شده محتویات آرایه با نوع 

 
 

 تابعی با دو نوع کلی
در فراخبوانی  شند کهدو نوع کلی می با BوAبیش از یک نوع داده را تعریف کرد. در مثال زیر، templateمی توان در دکتور 

 های مختلف، مقادیر متفاوتی می گیرند:

template   <class  A , class   B> 

void   f(A  x,B   y){ 

    cout<<x<<y; 

} 

main( ){ 

    f("ok",2.5); 

    f(4L,15); 

} 

، انبواع   ( )fوم تبابعر فراخبوانی دقرار گرفتند و د Bو Aبه جای نوع های  floatو  *  char، انواع   ( )fدر فراخوانی اول تابع

long  وint  به جای نوع هایA وB .قرار گرفتند 

 

 کالس های کلی
ط هبایی کبه توکبعالوه بر توابع کلی، می توان کالس ها را نیز به صورت کلی تعریف کرد. در این نوع کبالس، همبه الگوریتم

س یی از آن کبالورد اکتفاده قرار بگیرد، هنگبامی کبه اشبیاکالس اکتفاده می شود، تعریف می شود اما نوع واقعی که باید م

ع ر روی هر نوبایجاد می شوند، به صورت پارامتر مشخص می گردد. وقتی کالس کلی ایجاد کنید، عمل مورد نظر را می توان 

 داده ای انجام داد. بر اکاس نوع تعیین شده در زمان ایجاد شیء، کامپایلر کد مربوطه را تولید می کند.
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 شیوه اعالن کالس کلی:

template   <class   نوع>  class   نام کالس { 

.... 

} 

 که نوع در هنگام ایجاد شیء مشخص می شود.

 

  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( ); 

} 

 

   

 قالب کالس می تواند از قالب کالس دیگر مشتا شود. 

 ز کالس غیر قالب مشتا شود.قالب کالس می تواند ا

 کالس قالب می تواند از قالب کالس مشتا شود.

 کالس غیر قالب می تواند از قالب کالس مشتا شود.
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 فایل
ص های فایبل مشبخ، 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)دن یک فایل، شیئی ایجاد شده و یک جریانمی شود. با باز کر

 

 کالس های فایل

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

 کند:

   1- ifstream   )برای خواندن از فایل( 

   2- ofstream  ی نوشتن در فایل() برا 

   3- fstream    )برای خواندن و نوشتن در فایل( 

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

 مشتا می شود.

 مشتا می شوند. ios، از iostream وistream  ،ostreamتذکر: کالکهای 
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 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 .اگر فایل موجود باشد، محتویات قکلی آن از بین می رود 

ios:nocreate .اگر فایل موجود نکاشد، 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 حالت خروجی: در 

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

 که می توان از دکتورهای زیر نیز اکتفاده کرد:

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

 openز دکبتور دارای کازنده ای اکت که به طور خودکار فایل را باز می کند و نیبازی ببه اکبتفاده ا ofstreamالکته کالس 

 دکتور را می توان کاده تر نیز نوشت: نمی باشد، بنابراین

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  لخواهانتقال اشاره گر خواندن به رکورد د 

seekp  انتقال اشاره گر نوشتن به رکورد دلخواه 

tellg   تعیین مکان اشاره گر خواندن 

tellp   تعیین مکان اشاره گر نوشتن 

rdstate  بدکت آوردن اطالعات وضعیتI/O 

باید از آنجبا  عدیمشخص می کند که عملیات خواندن ب getمی باشد. اشاره گر  putو  getتذکر: هر فایل دارای دو اشاره گر 

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

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

و curوbegدی محل شروع را نشبان مبی دهبد کبه مقبادیر ورودی تعداد بایتهای حرکت را نشان می دهد و دومین ورو

end  )می باشند.) ابتدا، جاری، انتها 

 

 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); 

ه گبر خوانبدن نسکت می دهد. دکتور دوم اشار fرا به صورت ورودی و خروجی باز می کند و به جریان  testدکتور اول فایل 

ایبت ببه طبرف انتهبای ب 2۰فایل را به ابتدای فایل انتقال می دهد و دکتور کوم، اشاره گر فایل را با شروع از موقعیت فعلی، 

 فایل حرکت می دهد.

 

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

 )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);    
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  while(!f.eof( ) ) { 

        cout<<s<<endl; 

        f.getline(s,255); 

     } 

  f.close( ) 

} 

 

  در آن نوشته می شود: 3توکط دکتورات زیر یک فایل باینری باز شده و عدد 

int   a=3; 

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

 

ری را باز کرده و عمل خواندن را انجام می دهد:دکتورات زیر یک فایل باین 

int  a; 

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

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

:گرفتن اطالعات دانشجویان و ذخیره آن در فایل 

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( ); 

} 
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 : 8فصل 

 آزمون

 ت؟خروجی برنامه زیر کدام اس -1

class  c{ 

  private: 
        int  a; 
  public: 

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

  }; 

void main( ){ 

  c  x; 

  x.f( ); 

} 

 اکت. 5پاکخ : جواو 

 ت؟خروجی برنامه زیر کدام اس -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( ) ; 

} 

 اکت.  b2ca5پاکخ : جواو   

 خروجی چیست؟  -3

class  c{ 
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      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(); 

} 

 اکت.   13پاکخ : جواو   

 

 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( ); 

} 

 اکت.      1232پاکخ : جواو    

 ت؟خروجی برنامه زیر کدام اس -5

class  a{ 

    public: 

         static  int  c; 

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

}; 

int   a::c=0; 

void  main( ){ 
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    a   w,x;      

    cout<<w.c; 

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

    cout<<w.c; 

    a   y;   

    cout<<w.c; 
} 

 اکت.    26aaaa67aaaپاکخ : جواو  

 

 ت؟خروجی برنامه زیر کدام اس -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; 

} 

 اکت.     2623پاکخ : جواو 

 

 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; } 

}; 
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void main( ){ 

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

  d.f( ); 

  d.p( ); 

} 

 اکت.       a  4  51پاکخ : جواو 

 

 ت؟خروجی برنامه زیر کدام اس -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); 

} 

 اکت. 15: جواو    پاکخ

 

 ت؟خروجی برنامه زیر کدام اس -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( ){ 
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   b  t; 

   cout<< t.f(2); 

   cout<< t.g(4); 

} 

 پاکخ : خطا دارد.

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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); 

} 

 اکت.    5پاکخ : جواو    

 

 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 

}; 
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 main( ){ 

   b    ob1; 

   c    ob2; 

   ob1.f(1);             //3 

   ob2.f(5);             //4 

} 

 پاکخ : هر  هار خط.

 

 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; 

 } 

 اکت.    ACDBپاکخ : جواو  

 

 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( ){   
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     b   ob(1,2);  

    ob.f( );   

} 

 اکت.  AC21Dپاکخ : جواو   

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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( ); 

 } 

 اکت.  b2a2aپاکخ : جواو    

 

 خروجی کدام است؟  -15

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; } 

}; 
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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( ); 

} 

 اکت.    765پاکخ : جواو    

 

 خروجی کدام است؟  -16

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( ); 
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} 

 اکت.    ACE231FDBپاکخ : جواو 

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -17

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; 

} 

 اکت. 21پاکخ : جواو   

 

 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); 
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} 

 اکت.    1پاکخ : جواو   

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -19

class a{ 

   int  x; 

   public: 

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

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

}; 

 

void   main( ){ 

   a  t; 

   t.f( ); 
   g( ); 

} 

 اکت. abپاکخ : جواو   

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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( ); 
} 

 اکت.     a56پاکخ : جواو
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  خروجی چیست؟  -21

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); 

} 

 اکت.  1پاکخ : جواو  

 

 خروجی چیست؟  -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( ); 

} 

 اکت.     123432پاکخ : جواو  
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 خروجی چیست؟  -23

class  c{  

       public:    

                  static  int   a;  

}; 

int  c::a;   
main( ){ 

  c ::a=5;   

  cout<<c::a; 

  c  x;    

  cout<<x.a; 

} 

 اکت.    55پاکخ : جواو 

 

 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; 

} 

 اکت.      2343پاکخ : جواو 
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 کدام خط خطا دارد؟  -25

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 

} 

 4و3پاکخ : خط 

 

 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( ); 

  } 

 اکت.  11پاکخ : جواو 

 

 خروجی چیست؟  -27

class  a{ 
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   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; 

} 

 اکت.   55پاکخ : جواو  

 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( );  

   } 

}  

 اکت.   055155پاکخ : جواو  

 کدام خط)ها(، خطا دارد؟  -29

class  c{ 

  public: 
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    int  a; 

    c( )  {cout<<"ok";}        //1 

}; 

main( ) { 

  const  c  o ;                    //2 

  o.a=5;                            //3 

} 

 اکت.   3واو  پاکخ : ج

 

 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; }  

}; 

 اکت. 2پاکخ : جواو 

 

 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 برداری ، خروجی دارد. gقکل از تابع  staticپاکخ : اگر 
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 خروجی چیست؟ -32

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++;  

      } 

} 

 اکت.   1234پاکخ : جواو 

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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( ); 
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} 

 اکت. 134پاکخ : جواو   

 

 خروجی کدام است؟  -34

class  a{ 

  public: 

              int  x; 

              a( int  y) { x=y;} 

}; 

 

int  main( ){ 

  a     ob=5; 

  int  *p; 

  p=&ob.x; 

  cout<<*p; 

} 

 اکت.   5پاکخ : جواو

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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( ); 

} 

 اکت.   56738پاکخ : جواو   
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 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -36

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( ); 

} 

 اکت.    55پاکخ : جواو 

 

 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)( ); 

} 

 اکت. 24پاکخ : جواو   
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 ا توجه به برنامه زیر، در محل خالی کدام باید قرار بگیرد؟ب -38

void   f( int   &a)  

  {  a++; } 

main( ) { 

   int  x=5; 

   .......... 

   cout<<x; 

} 

 اکت.   ;f(x)پاکخ : جواو    

 

 خروجی چیست؟ -39

main( ) { 

   int   x;  

   int  &p=x; 

   x=2;     

   cout<<x+p; 

   p=3;   

  cout<<x+p; 

   ++p;   

   cout<<x+p; 

} 

 اکت.  468پاکخ : جواو 

 

 خروجی چیست؟ -40

int  main( ){ 

   int      x=3; 

   int   &y=x;   
   cout <<x<<y ; 

   y=7; 
   cout <<x<<y; 

}  

 اکت.    3377پاکخ : جواو   

 

 خروجی چیست؟ -41
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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)( ); 

} 

 اکت.   a4bپاکخ : جواو 

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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( ); 

 } 

 اکت. 123پاکخ : جواو  

 

 خروجی چیست؟ -43

class   test { 

  private:  int   x; 

  public:   test( int = 0 );    void  print( )  const; 

};  

test::test( int  value ) : x( value )   
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   { cout <<x; }  

void  test::print( ) const   

  { cout <<x;   cout<<this->x;   cout<<(*this ).x ; }  

int main( ) {  

    test   a(5); 

    a.print( ); 

} 

 اکت.   5555پاکخ : جواو  

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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'); 

} 

 اکت.  48Aپاکخ : جواو  

 

 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); 

} 

 اکت.    48پاکخ : جواو 

 

 برنامه زیر کدام است؟خروجی  -46

int   f(int x)  { return ++x;}  
int   f(int y)  { return ++y;} 
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void   main( ){ 

  cout<<f(3);  cout<<f(5); 

} 

 طا دارد.خ( 4                         46( 3                        45( 2              43( 1   

 پاکخ : خطا دارد.

 

 ه زیر کدام است؟خروجی برنام -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; 

} 

 اکت.  34818پاکخ : جواو 

 

 یر کدام است؟خروجی برنامه ز -48

int   f( int   a=1, int   b=2 ) 

{  

   return    a+b; 

} 

int  main( ){ 
   cout << f( ); 

   cout << f(3); 

   cout << f(4,5); 
}  

 اکت.  359پاکخ : جواو 

 

 خروجی چیست؟  -49

class  a{ 

    public :  virtual  void  f( ){ cout<<"A"; } 
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 }; 

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( ); 

} 

 .اکت ABCپاکخ : جواو  

 

 در تست قبل را برداریم، خروجی چیست؟ virtualاگر کلمه   -50

 اکت.   AAAپاکخ : جواو 

 

 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; 
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    m(x); 

    m(ob1); 

    m(ob2); 

} 

 اکت.   ABCپاکخ : جواو 

 

 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(); 

} 

 پاکخ : خطا دارد.

 

 خروجی چیست؟  -53

class   c{ 

      int  a;  

      int  b; 
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  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( ); 

} 

 اکت.   46پاکخ : جواو  

 

 خروجی چیست؟  -54

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; } 
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main ( ) { 

   c   ob1(1,2); 

   c   ob2(3,4); 

   ob2=ob1+5; 

   ob2.f( ); 

   ob1=2+ob2; 

   ob1.f( ); 

} 

 اکت.  6789پاکخ : جواو    

 

 خروجی چیست؟ -55

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( ); 

} 

 اکت.   23پاکخ : جواو  

 

 ، خروجی کدام است؟ 4ورت ورود عدد صدر  -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)  
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    { stream>>ob.x;   return  stream;  } 

ostream   &operator <<(ostream   &stream , a  ob)  

   { stream <<ob.x+2;  return   stream; } 

main( ) { 

  a    m; 

  cin >>m; 
  cout <<m; 

} 

 اکت.   6کخ : جواو  پا

 

 خروجی کدام است؟  -57

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"; 

} 

 اکت.     not equalپاکخ : جواو   

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -58

template   <class   A>   

void   f(A   x) { cout<<x; } 

void   main( ) { 

    int   b=2; char  c='M'; 
   f(b); 

   f(c); 

} 

 اکت. 2Mپاکخ : جواو 
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 وارد شوند، خروجی کدام است؟ 3  2  1اگر از ورودی اعداد  -59

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);         

 }  

 اکت.   3پاکخ : جواو 

 

 خروجی چیست؟ -60

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);   

} 

 اکت.        H E L L O 2.5 1.5 3 2 1پاکخ : جواو  

 

 روجی برنامه زیر کدام است؟خ -61
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class  c{  protected:  int  a;  }; 

void main( ){ 

  c  x; 
  cout<<x.a; 

} 

 پاکخ : خطا دارد.

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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; 

} 

 اکت.  (((3((3)*2*))پاکخ : جواو 

 

 ست؟خروجی برنامه زیر کدام ا -63

class   a{ 

    public: 

         static  int  c; 

         a( )    {c-=2; } 

        ~a( )   {--c; } 

        ~a( )   {++c; } 

}; 

int  a::c=8; 
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void main( ){ 
    a   x;    

    cout<<x.c;     

    a  y;   

    cout<<x.c; 

} 

 ارد.پاکخ : خطا د

 

 ست؟اکدام خط)ها( دارای خطا  -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 

} 

 اکت. 3پاکخ : جواو 

 ی برنامه زیر کدام است؟خروج -65

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); 

} 

 اکت.    264پاکخ : جواو  
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 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -66

class  a{ 

       public:   

                      int   f ( )  { cout<<'1'; } 

}; 

class  b : a{ 

        private: int   t; 

}; 

void main( ){ 

   b  x; 

  a   y; 

   x.f( ); 

  y.f( ); 

} 

 پاکخ : خطا دارد.

 

 عبارتند از : c2کالس  protectedاعضای قسمت    -67

class  c1{ 

      private       : int   a; 

      protected  :  int   b; 

      public       :  int    c; 

  }; 

 

class   c2 : protected   c1{ 

      private       : int   d; 

      protected  :  int   e; 

      public       :  int    f; 

}; 

 اکت.    e,b,cپاکخ : جواو  

 

 عبارتند از : c2کالس  publicاعضای قسمت    -68

 

class  c1{ 

      private       : int   a; 

      protected  :  int   b; 
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      public       :  int    c; 

  }; 

 

class   c2 : public   c1{ 

      private       : int   d; 

      protected  :  int   e; 

      public       :  int    f; 

}; 

 اکت.    c,fپاکخ : جواو 

 

 کدام خط)ها( خطا دارد؟ -69

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 

} 

 . 4پاکخ : خط 

 

 ؟ خروجی چیست -70

class   a{ 

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

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); 

} 

 اکت.  2431پاکخ : جواو 

 

 خروجی کدام است؟  -71

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( ); 

} 

 اکت.  4پاکخ : جواو  

 خروجی کدام است؟  -72

class   a{ 

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

class  b: public  a{ 
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     public :  b(int  x) : a(x++) {  } 
}; 

class  c : public  b{ 
      public : c( int  x ) : b(++x) {  } 
}; 
main( ) { 
  c   ob(1); 

} 

 اکت.  2پاکخ : جواو  

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -73

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; 

} 

 اکت.  7پاکخ : جواو  

 

 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); 
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   h(k); 

} 

 پاکخ : خطا دارد.

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -75

class a{ 

   int  x; 

   public:  
            friend   void g( ) { cout<<'1';}     //1 

}; 

void   main( ){ 

   a  t; 

   g( );                    //2 

   t.g( ) ;                 //3    

} 

 خطا دارد. 3پاکخ : خط 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -76

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( ); 
} 

 اکت.  38*2پاکخ : جواو  
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  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); 

} 

 اکت.   8پاکخ : جواو    

 

 خروجی چیست؟  -78

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( ); 

} 

 اکت.     987پاکخ : جواو  
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 خروجی چیست؟  -79

class  c{ 

         public:   

                   static  int   a;  

}; 

int  c::a;   
main( ){ 

  c ::a=1;   

  cout<<c::a++; 

  c  x;    

  cout<<x.a; 

} 

 اکت.12 پاکخ : جواو  

 

 خروجی چیست؟  -80

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; 

} 

 اکت.   34678پاکخ : جواو   

 

 کدام خط خطا دارد؟  -81
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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( );                    

} 

 2,4,5پاکخ :  خط های : 

 

 خروجی چیست؟ -82

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( );  

}  

 پاکخ : خطا دارد.

 

 کدام خط)ها( دارای خطا می باشد؟ -83
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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 2های  پاکخ : خط

 خروجی چیست؟ -84

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++;  

    } 

} 

 اکت.   234پاکخ : جواو  

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -85

class  count{ 

   public : 

       int  x; 

       void  p( ) { cout<<++x;} 
   }; 
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void   main( ) { 

  count   c,*k=&c; 

  c.x=2; 

  c.p( ); 

  k->x=4; 
   k->p( ); 

  (++*k).x=1; 

  (*k).p( ); 
} 

 اکت.  352پاکخ : جواو  

 

 

 خروجی چیست؟ -86

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)( ); 

} 

 اکت.  34پاکخ : جواو   

 

 ست؟اخروجی برنامه زیر کدام  -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); 
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   p=h;  
   q=h; 

   p(1);  
   q(2,3); 

} 

 اکت.  36پاکخ : جواو

 

 خروجی چیست؟  -88

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( ); 

} 

 اکت.   123پاکخ : جواو

 

 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); 
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}; 

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( ); 

} 

 اکت.      2-2-پاکخ : جواو    
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 :فرادرس، در ادامه آمده است یهاآموزش یموضوع یبنددسته

 

 –برنامه نویسی 

 کلیک )+( 

   

آموزش های دانشگاهی و 

   (کلیک )+ –تخصصی 
هوش مصنوعی و یادگیری 

   کلیک )+( –ماشین 
مهندسی برق الکترونیک و 

   کلیک )+( –روباتیک 

 –دروس دانشگاهی 

 کلیک )+( 

   

  –مباحث مشترک 

   کلیک )+(
 –مهارت های دانشگاهی 

   کلیک )+(
 –نرم افزارهای تخصصی 

   کلیک )+(

کلیک  –   مهندسی نرم افزار

)+( 

   

 –نرم افزارهای عمومی 

   کلیک )+(
 –طراحی و توسعه وب 

   کلیک )+(
 –آموزش های عمومی 

   کلیک )+(
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 منبع مطالعاتی تکمیلی مرتبط با این کتاب

 

 C++برنامه نویسی  ویدئویی آموزش

باال  اریبس یسینوبرنامه یهازبان انیدر م Cزبان ++ تیعموم
ود و گرفته ش ادی زیزبان ن نیتواند به عنوان اول می اکت و
 نکاشد. اجیاحت گرید ازین شیبه پ

 فرض نی، با ا++C یسینوبرنامه یآموزش یهال یمجموعه ف
در  ینش و تجربه قکلدا چیشده اکت که مخاطب ه هیته
ه هم ،یمجموعه آموزش نیدر او  ندارد یسینوبرنامه نهیزم

 یکازادهیو کپس با پ ینظر یمکان حیو تشر انیمکاحث با ب
 نیشوند و از اآموزد داده می یعمل یهاگام به گام مثال

 ،یسینوبرنامه نهیدر زم ایدانش عم کی جادینظر، در ا
 کارآمد اکت. اریبس

 افکن ریش دیس فرشمهند مدرس:

 کاعت 2۰ مدت زمان:

 

 faradars.org /fvcp9504 کلیک کنید –یی این آموزش دئویآموزش وجهت مشاهده 
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