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/*
* advanced programming
* Alireza Akhavan Pour
* akhavan@alirezaWeb.com
* date: 1395/03/05
*/
int main()
{
cout<< "In the name of God";
Lecture_26 ();
return 0;
}
string Lecture_26()
{
cout << “STL" <<endl;
return ":)";
}
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coupling  وcohesion مقدمه ای بر مفاهیم
:cohesion تعریف
) ها (فیلدهاattribute  ها یا کالسها فقطcomponent داللت دارد بر اینکه
ها (متدها)یی را که خیلی با هم مربوط اند یا نزدیک اند راoperation و
. کندencapsulate
 باال داشته باشد و عملیاتcohesion  طراحی است که،طراحی خوب
.نامربوط را در یک کالس قرار ندهد
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مقدمه ای بر مفاهیم  cohesionو coupling
تعریف :coupling
مقداری کیفی است که میزان اتصال یا ارتباط بین کالسها یا componentها یا
 packageها را مشخص میکند.
به طور کلی هر چه کالس ها بیشتر به هم مربوط شوند و فیلدها و متدهای هم را
استفاده کنند coupling ،افزایش میابد.
طراحی خوب ،طراحی است که سطح  couplingنسبتا پایین داشته باشد
( )loosely coupledتا منجر به پیاده سازی ،تست ،و نگه داری ساده تر شود.
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Coupling and cohesion

4

2

5/28/2016

سواالت مهم!
• با این تفاسییر ،بیه ن یر شیرا یرار دادن  iteratorهیا در درون هیر
 ،containerچیییرا بامییید میشیییود  couplingبیییین الییییوریتم و
 containerکاهش بیابد؟

• آیا اضافه شدن کالس  iteratorروی  cohesionهم تاثیر دارد؟!
چرا و چه طور؟
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STL

Standard Template Library

6

3

5/28/2016

تابع find
در این مثال ،جستجو به دنبال یک منصر در یک بردار توسط تابع find
که در کتابخانهی STLتعریف شده صورت میگیرد .هرین تابع را برای
یافتن یک کلره در یک لیست پیوندی از رشتهها و یک مدد امشاری در
آرایهای از امداد نیز بهکار خواهیم برد.

01-STLFind.cpp
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برای استفاده از list
برای استفاده از تابع find

تابع  findدر  STLبه این
صورت تعریف شده

8

4

5/28/2016

جستجو به دنبال  ۱۲۳در تمام اعضای بردار از )( v.beginتا )(v.end
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جستجو در کل لیست پیوندی از کلمات
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جستجو در آرایه:
عبارت

)nums + sizeof(nums)/sizeof(double

اشارهگری به یکی بعد از آخرین عنصر آرایه  numsخواهد بود.
طرز نوشتن این عبارت موجب میشود هنگام تغییر تعداد عناصر آرایه مجبور به تغییر آن نباشیم.

11

الگوی لیست پیوندی با تکرارکنندهی به سبک STL
در این مثال لیست پیوندی که در بخش های بل نوشته شد را به
تکرارکنندهای به سبک  STLمجهز میکنیم .به این ترتیب از این لیست
در بسیاری از الیوریتمهای  STLمیشود استفاده کرد.

02-STLStyleIterator.cpp
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برای تابع find
برای تابع accumulate

13

هنگامی که بخواهیم تکرارکنندهای تعریف کنیم که با
الگوریتمهای  STLقابل استفاده باشد ،آن را زیرکالسی از
الگوی  std::iteratorتعریف میکنیم .پارامتر اول این
الگو نوع تکرارکننده را مشخص میکند و پارامتر دوم آن،
نوع عناصر را.

با تعریف تایپ بازگشتی این تابع به شکل ارجاع ،امکان
تغییر آن را هم میدهیم.

کد کامل را در
14
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02-STLStyleIterator.cpp

بخوانید.
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محاسبهی مجموع عناصر لیست.
پارامتر سوم برای مقداردهی اولیه به
متغیری است که مجموع را در خود
محاسبه میکند.

چون عملگر * ارجاع به عنصر جاری را برمیگرداند میتوان به این شکل مقدار عنصر جاری را تغییر داد.

چسباندن رشتههای بردار به دنبال هم با بهکاربردن متوالی عملگر  .+پارامتر سوم مقدار
اولیهی متغیری را مشخص میکند که حاصل کار در آن ذخیره میشود.
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تابع accumulateبرای آرایهها هم قابل استفاده است.

مسندها و شیءتابعها در STL
این مثال نحوهی استفاده از تابع  find_ifدر کتابخانهی  STLرا نشان
میدهد .این تابع در یک مجرومه از مناصر به دنبال اولین منصری
میگردد که «شرط خاصی» را ارضاء کند .این شرط (که مسند یا
 predicateنام دارد) نامیده میشود ،میتواند اشارهگر به تابع یا
اصطالحاً شیءتابع ( )function objectباشد که به معنی کالسی است
که مرلیر پرانتز را سربارگذاری کرده است.
03-OddSelector.cpp
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برای استفاده از تابع find_if

تعریف تابع  find_ifشبیه به این است .پارامتر pred
مسندی است که شرط موردنظر روی عناصر را مشخص
میکند.

تابعی که فرد بودن عدد را تعیین میکند
یک شیءتابع ( )function objectکه عملگر پرانتز
را برای تشخیص فرد بودن عدد ورودی سربارگذاری
کرده است.

استفاده از اشارهگر به تابع
استفاده از شیءتابع :پارامتر
سوم یک شیء از کالس
17
 OddSelectorاست.

استفادهی پیشرفتهتر از شیءتابعها
این مثال ،نشان میدهد استفاده از شیءتابعها میتواند پیشرفتهتر از
مثال بل باشد و شیء تابع مربوطه مالوه بر مرلیر پرانتز امضای دییری
هم داشته باشد .شیءتابع تعریف شده در این مثال ،دانشجویان را بر
اساس نرره  cutoffفیلتر میکند .د ت کنید که اگر میخواستیم از
اشارهگر به تابع استفاده کنیم الزم بود برای هر مقدار  cutoffباید یک
تابع مجزا مینوشتیم.
04-CutoffFuncObj.cpp
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تعریف تابع  find_ifشبیه به این است.
پارامتر  predمسندی است که شرط
موردنظر روی عناصر را مشخص میکند.
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کالس نگهداری اطالعات دانشجو

یک شیءتابع که دانشجویانی که نمرهی آنها زیر  cutoffاست را قبول میکند ( trueبرمیگرداند).
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اولین کسی را پیدا کن که نمرهاش زیر  ۱۰است

اولین کسی را پیدا کن که نمرهاش زیر  ۵است
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منابع
• http://ramtung.ir/apnotes/html/17_STL.html
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