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*/
* advanced programming
* Alireza Akhavan Pour
* akhavan@alirezaWeb.com
* date: 1395/02/06
*/
)(int main
{
;"cout<< "In the name of God
;)( Lecture_20
;return 0
}
)(string Lecture_20
{
;cout << “1.Robofight-ISISRobot!" <<endl
;cout << “2.Static " <<endl
;cout << “1.Singleton" <<endl
;")return ":
}
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ربات های داعشی!!!
در این مثال ،رقابت روباتها مانند قبل است با این تفااوت هاب ب ای از
روباتها امکان عملیات انتحاری دارند:
بب این ت تیب هب در ه نوبت یا رفتار عادی اود را دارناد یاا باب اور
اتفاقی یک جهت را انتخاب ه ده ،بب آن جهت ح هت میهنند تا وقتای
یا بب انتهای محو ب ب سند یا بب یک روبات دیگ هب در ایان واورت آن
روبات را از باین واهناد با د .در ها دو واورت ،روبااتی هاب عملیاات
انتحاری ه ده است میمی د.

01_ISISRobot.cpp
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 ISISزیرکالسی از  Robotاست.

بازنویسی متد  play_turnاز کالس Robot
اضافه کردن رفتار جدید عملیات انتحاری!
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به احتمال  ۵۰٪عملیات انتحاری صورت میگیرد

فراخوانی پیادهسازی  play_turnاز کالس Robot
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تنها بخشی از مثال قبل که تغییر کرده است ساختن روبات جدید است که بعضی از روباتها از نوع  ISISRobotخواهند بود.

حدوداً نیمی از روباتها با قابلیت عملیات انتحاری ایجاد میشوند.

دقت کنید در این جملهی جایگزینی ،سمت چپ از نوع اشارهگر به  Robotاست ولی سمت راست از
نوع اشارهگر به . ISISRobotبه خاطر این که  ISISRobotزیرکالس  Robotاست ،این جایگزینی
مشکل تایپ ندارد.
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اعضای داده ای استاتیک کالسها
ه شیءای از هاس یاک ه ای از تمااض اعداای داده ای آن هاس را
داراست .در بعدی از موارد فقط یک ه ی از یک متغی بایاد باین تمااض
اشیای یک هس مشت ک باشد .هلماب هلیادی استتاتیک با ای ایان
منظور و اهداف دیگ بب هار می ود .وقتای هلماب هلیادی  staticرا باا
اعدای داده ای هس بب هار میب ید ،بب هام ایل می گویید هب فقط یک
ه ی از آن متغی وجود واهد داشت و تماض اشیای آن هس  ،آن متغی
را بب اشت اک می گذارند.ب سف اعدای داده ای معمولی ،فقط یک ه ی
از اعدای داده ای استاتیک وجود دارد .پس تماض اشیای آن هس از یک
متغی استفاده می هنند .حوزه متغی های استاتیک در یک هس است.
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• وقتی یک عضتو داده ای  staticرا در داختل کالستی اعتالن
میکنید ،حافظب بب آن ا تصاص نمی یابد .در عوض بایاد در اار از
هس  ،آن را بصورت عمومی تع یف هنید .این هار باا تع یاف مجادد
متغی staticو با اساتفاده از عملگا تعیاین هنناده حاوزه ( )::با ای
شناسایی هسسی هب آن متغی بب آن هس تعلق دارد ،انجااض میشاود.
بب این ت تیب حافظب بب متغی ا تصاص می یابد.
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• متغیر عضو  staticقبل از اینکب شیءای از هاس آن ایجااد شاود،
وجود دارد .همچنین یکی از هارب دهای متغی عدو  staticاین اسات
هب دستیابی بب منابع مشت هی را هب توسط اشیای یاک هاس ماورد
استفاده ق ار می گی ند ،ف اهم میسازد .هارب د جالب دیگ ایان متغیا
اص را هاب در حاال
این است هب تعداد اشیایی هب از یک نوع هس
استفاده اند نگهداری میکند .باید سعی هنید با اساتفاده از متغی هاای
عدو  staticهمت از متغی های عمومی استفاده هنید ،زی ا متغی هاای
عمومی ویژگی بستب بندی را در ب نامب نویسی شیءگ ا از بین میب ند.
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توابع عضو استاتیک:
توابع عدو را نیز میتوان بصورت استاتیک تع یف ه د .ولی محدودیتهایی
در این صوص وجود دارد.
 آنها فقط میتوانند بب سای
(بب اعدای عادی دست سی ندارند)
 این نوع توابع نمیتوانند مجازی باشند
 نمیتوانند حاوی اشاره گ  thisباشند.

اعدای استاتیک هس

م اجعب هنند.

زی ا اعدای داده ای استاتیک و توابع عدو استاتیک مستقل از ه شیء
دیگ ی از هس وجود دارند.
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02_static.cpp
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 برای هر شئID مثالی از ایجاد خودکار

03_static_autoincrement.cpp
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مثال کاربردی از استاتیک
Singleton Pattern
• میخواهیم تضمین کنیم که ازیک کالس تنها بتوان یک آبجکت
(حالت ساده و متعارف سینگلتون) ایجاد کرد و همه ی درخواستها نیزتنها
به همان یک آبجکت هدایت شوند و نیزبتوان یک دسترس ی سراسری به آن
داشت.
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Ensuring a unique instance
شما می توانید عملیات کالس را با تابع عضو استاتیک  Instanceاز کالس Singleton
در  C++مشخص کنید.
کالس  Singletonمتغیر عضو استاتیک  _instanceکه شامل اشاره گر به نمونه
واحد است را مشخص میکند.
کالس  Singletonاینگونه اعالم شده:
{ class Singleton
public:
;)(static Singleton* Instance
protected:
;)(Singleton
private:
;static Singleton* _instance
14
;}
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Ensuring a unique instance
class Singleton {
public:
static Singleton* Instance();
protected:
Singleton();
private:
static Singleton* _instance;
};

:پیاده سازی مربوطه
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04_static_singleton.cpp

 یک،چون تا بب حال آبجکتی سا تب نشده
آبجکت بب وورت پویا یا داینامیک از
هس میسازد
_ گذاشتب و درinstance آن را در
 میکندreturn نهایت
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چون قبس از این هس شئی سا تب شده
 نیست0 _ دیگinstance
_ هبinstance پس ش ط اج ا نمیشود و
.اشاره گ بب شئ قبلی است ب میگ دد
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