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سرفصل آموزشی
آشنایی با شی گرایی
مقدمات برنامه نویسی شی گرا
 ارث بري)Inheritance(
 چند ریختی)Polymorphism(
 مدیریت استثناء)Exception Handle(
 فایل و استریم)File & Stream(
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فصل اول
آشنایی با شی گرایی
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زبان هاي رویه اي
 ،فرترن، پاسکال C، هستند رویه اي زبان هاي جزء.
چه کاري می گوید کامپیوتر به دستور هر زبان ها، این در 

.دهد انجام
می شود تشکیل دستور چند از برنامه یک.

 نگینمیا بگیرد، کاربر از عدد تعدادي کامپیوتر :مثال 
.بکند چاپ خروجی در و محاسبه را آنها
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تقسیم یک برنامه به چند تابع
و گبزر هم دستورات لیست شود، بزرگ برنامه که هنگامی 

.میشود کنترل غیرقابل
به دستورات برنامه نویس، توسط برنامه ها درك براي 

 تابع یا و برنامه قطعه نام به کوچکتري واحد هاي
. می شوند تقسیم
اصول زا یکی برنامه قطعه و تابع چند به برنامه تقسیم 

.است یافته ساخت برنامه نویسی اساسی
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همشکالت برنامه نویسی ساخت یافت
رویه اي زبان هاي موفقیت عدم دالیل:

سراسري داده هاي به شرطی و قید هیچ بدون توابع 
.دارند دسترسی

رویه اي شیوه ي اساس و پایه که – داده ها و توابع 
 نمایش به را عینی جهان از ضعیفی مدل -هستند

  .می گذارند
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رابطه ي بین متغیرها در برنامه ي رویه اي
1 شکل: 
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داده ي  سراسري

داده ي محلی

   Aتابع 

داده ي محلی

Bتابع 

عدسترسی توسط هر دو تاب



رابطه ي بین متغیرها در برنامه ي رویه اي
رویه اي شیوه ي : 2 شکل
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انواع داده اي جدید
است موجود کتابخانه داده ي نوع چند نویسی، برنامه زبان هاي در. 

float یا int :مانند
که زمانی مانند .کنیم تعریف را خود نیاز مورد داده ي است الزم گاهی 

 داده هاي نوع کنیم، کار مختلط عدد مانند کمیتی با می خواهیم
.بود نخواهند مؤثر کتابخانه اي

وسعهت قابلیت نویس برنامه نظر مورد داده هاي نوع ایجاد توانایی به 
 نویسی برنامه زبان قابلیت هاي داده ها این ایجاد با زیرا .می گویند نوع

.می یابد توسعه
متغیر دو نقاط، با کار براي : مثال x و y نام به متغیري در را point 

.کنیم تفریق هم از یا جمع هم با را آن ها سپس و کرده ذخیره
11



سمعرفی کال -برنامه نویسی شی گرا
 کرد تعریف مختلفی اشیاء می توان کالس یک از.
ی شودم مشخص .می شود استفاده الگو یا نقشه عنوان به کالس از 

.دارد قرار کالس اشیاء داخل توابعی و داده ها چه که
نمی کند ایجاد آن از شیئ هیچ کالس تعریف.
می کند توصیف را مشابه شئ تعدادي کالس.
  مثال :  

:هندسی اشکال کالس 
... و دایره مستطیل،  مربع،  : اشیاء
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سمعرفی کال -برنامه نویسی شی گرا
اشیاء و کالس :3شکل
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Bخصوصیت

Bخصوصیت

Aخصوصیت Aخصوصیت

Bخصوصیت
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معرفی شی-برنامه نویسی شی گرا
در عتواب و داده ها ترکیب گرا شی زبان هاي در نهفته اصلی ایده 

.است واحد موجودیت یک
 انجام داده ها روي را نظر مورد عملیات توابع موجودیت، آن در 

.دارد نام)Object( شی واحد موجودیت این .می دهند
 هفروشند مشتري، کارمند، کارگر، : انسانی موجودیت :مثال
دارند قرار واحد موجودیت در توابع و داده ها.
 آن سازي پنهان و داده ها بندي بسته )encapsulation(دو 

  .هستند شی گرا زبان کلیدي مفهوم
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وتابع عض -برنامه نویسی شی گرا
در C++ عضو توابع شئ توابع)Member Function( 

.می شود نامیده
تندهس عضو توابع برنامه ها در داده ها به دسترسی راه تنها.
پیدا سیدستر داده ها این به نمی تواند مستقیماً نویس برنامه 

.کند
تغییرات مقابل در هستند، پنهان داده ها آنکه دلیل به 

.امانند در احتمالی
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وتابع عض -برنامه نویسی شی گرا
اداده ه به نمی تواند دیگري تابع هیچ عضو، توابع بجز 

 آسان برنامه ها نگهداري و زدایی اشکال .کند پیدا دسترسی
.می شود

نام ئش آن به پیغام فرستادن شئ یک عضو تابع فراخوانی 
  .دارد

یفراخوان با اشیاء می شود، تشکیل شئ چند از برنامه هر 
.هستند ارتباط در یکدیگر با عضو توابع
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ارث بري -برنامه نویسی شی گرا
امکان شئ گرا برنامه نویسی مهم قابلیت هاي از  

  .است یکدیگر از کالس ها )Inheritance(ارث بري
آن از که را کالس از مشترکی ویژگی هاي زیرکالس، هر 

.می گذارد اشتراك به است شده مشتق
مشترك کالس دیگر عضو هاي با که ویژگی هاي بر عالوه 

.است خود مخصوص ویژگی هاي داراي کالس زیر هر است،
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ارث بري -برنامه نویسی شی گرا
 بري ارث : 4شکل
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ارث بري -برنامه نویسی شی گرا
 در C++، دارد نام پایه کالس اصلی، کالس. 
 و است مشترك ویژگی داراي پایه کالس با که دیگري کالس هاي 

.دارد نام مشتق کالس دارد را خود منحصربفرد ویژگی
ودمی ش آن شدن کوتاه تر و برنامه سادگی باعث ارث بري از استفاده.
 مثال:

جانوران کالس  :پایه  کالس
 ستا ... و حشرات کالس ، پرندگان کالس دوزیستان، کالس : مشتق کالس.
کارمندان کالس :پایه کالس

ساعتی کارمندان کالس روزمزد، کارمندان کالس :مشتق کالس
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اي ایجاد نوع داده -برنامه نویسی شی گرا
در جدید داده اي انواع ساخت براي مناسبی راه اشیاء، از استفاده 

.است برنامه
 جمع يبرا .است برنامه در دوبعدي مختصات به نیاز که هنگامی :مثال 

:زیر دستورات نوشتن جاي به مختصات دو
X3 = x1 + x2;

y3 = y1 + y2;
کرد استفاده دستور این از:

P3 = p1 + p2;
متغیر دو اینجا در x و y متغیر یک در را  p این به .می کنیم ذخیره 

.نمودیم ایجاد جدید داده ي ترتیب
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سربارگذاري عملگر ها -برنامه نویسی شی گرا

دجدی داده اي نوع یک کالس تعریف با شد، گفته که همانطور 
.می شود تعریف

ها عملگر براي است الزم جدید، داده اي انواع روي عملیات براي  
.دکنن عمل جدید داده هاي روي تا کنیم تعریف جدید عملیات

هستند کالس عضو توابع جزء عملیات این.
اینکه به توجه با و مختلف عملیات با تابع ها یا عملگر ها از استفاده 

  ریختی چند می کنند عمل موجودیتی چه روي
)polymorphism( دارد نام.
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سربارگذاري عملگر ها -برنامه نویسی شی گرا
 داده اي انواع روي عمل قابلیت داراي  = یا + مانند موجودي عملگر هرگاه 

)Overloading( شده سربارگذاري یا همنامی آن به باشد دیگر جدید
.می گویند

 دارد متفاوت آرگومان هاي با نام یک شده، سربارگذاري توابع.
گراشئ برنامه نویسی مهم ویژگی هاي از و شکلی چند نوعی سربارگذاري  

.است
 مثال:  
نقاط با کار براي = و + عملگر دوباره تعریف.

P3 = p1 + p2;

► x3 = x1 + x2;

► y3 = y1 + y2;
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1تمرین شماره 
 آنرا رقاما مجموع و گرفته کاربر از را صحیح عدد یک که بنویسید اي برنامه1.

 .نماید چاپ خروجی در
 و نماید ذخیره آرایه یک در و گرفته کاربر از را عدد n که بنویسید اي برنامه2.

.دهد نمایش خروجی در و کرده مرتب را آرایه سپس
 نمایش و محاسبه را !n و گرفته کاربر از را n عدد که بنویسید اي برنامه3.

.دهد
 از ()gets_s دستور با را صحیح عددي رشته یک که بنویسید اي برنامه4.

 .دهد اننش خروجی در و نماید صحیح عدد یک به تبدیل آنرا و گرفته کاربر
 نشان ایشنم صفحه روي در و گرفته را کامپیوتر زمان که بنویسید اي برنامه5.

 .دهد انجام ایم نزده را escape کلید که زمانی تا را کار این .دهد
.خیر یا زده را کلیدي کاربر آیا که شوید متوجه میتوانید ()kbhit تابع از استفاده با :راهنمایی–
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