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laboratoriuli samuSao 1
Tema: funqciebTan muSaoba
ganvixiloT amocanebi funqciebis gamoyenebiT:
1.

SeqmeniT funqcia void print40star(void),
romelic dabeWdavs 40 simbolo '*' -s.
#include <iostream>
using namespace std;
void print40star(void);
int main()
{
system("color F0");
print40star();
}
void print40star(void) {
int i; /* simboloebis mTvleli */
for (i = 1; i <= 40; i++)
cout << "*";
}

შედეგი:

2. SeqmeniT funqcia void f(int k); romelic erT
striqonad gamoitans ekranze k cal Sebrunebul
sleSs (‘\’).
#include <iostream>
using namespace std;
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void f(int);
int main()
{
system("color F0");
int k; /* striqonSi simboloTa raodenoba */
cout << "ShemoitaneT k : " << endl;
cin >> k;
f(k);
}
void f(int p) {
int i; /* simboloebis mTvleli */
for (i = 1; i <= p; i++)
cout << "/";
cout << "\n";
}

შედეგი:

3.

SeqmeniT funqcia, romelic dabeWdavs Tqvens
saxelsa da gvars. 3 jer gamoiZaxeT
funqcia ZiriTad programaSi.
#include <iostream>
using namespace std;
void me_var(void);
int main()
{
system("color F0");
me_var();
me_var();
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me_var();

}
void me_var(void) {
cout << "me var sandro lomjaria"<<endl; //აქ აკრიფეთ
თქვენი სახელი და გვარი
}

შედეგი:

4. SeqmeniT funqcia, romelic 12 svetad gamoitans
ekranze mTel ricxvebs 3-dan 150-mde (CaTvliT).
gamoiZaxeT funqcia ZiriTad programaSi.
#include <iostream>
using namespace std;
void print(void);
int main()
{
system("color F0");
print();
}
void print(void) {
int i; /* mTeli ricxvi */
int k; /* ricxvebis mTvleli */
for (i = 3, k = 1; i <= 150; i++, k++) {
cout << " " << i;
if (k % 12 == 0) cout << "\n";
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}
cout << "\n";
}

შედეგი:

5.
5. SeqmeniT funqcia, romelic daabrunebs mTeli
ricxvis kubs. es ricxvi funqciis parametria.
gamoiyeneT funqcia main-Si da dabeWdeT 1-dan 20-mde
ricxvTa kubebi.
#include <iostream>
using namespace std;
int cube(int);
int main()
{
system("color F0");
int a; /* mTeli ricxvi */
int n; /* funqciiT dabrunebuli mniSvneloba */
for (a = 1; a <= 20; a++) {
n = cube(a);
cout << a << " ^ 3 = " << n << "\n";
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}
}
int cube(int x) {
return x * x*x;
}

შედეგი:

6.

dawereT funqcia, romlis parametri aris
namdvil ricxvTa masivi da romelic dabeWdavs
am masivis elementebs Sebrunebuli rigiT.
masivSi N ricxvia.
#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 7;
void bechdva(float a[]);
int main()
{
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system("color F0");
float mass[N]; /* ganacxadi masivze */
int i; /* masivis elementis indeqsi */
cout << "SemoitaneT namdvili ricxvebi \n";
for (i = 0; i < N; i++) cin >> mass[i];
bechdva(mass);
}
void bechdva(float a[]) {
int i;
cout << "\nMasivi sebrunebuli rigiT\n";
for (i = N - 1; i >= 0; i--)
cout << a[i] << " ";
cout << "\n";
}

შედეგი:

7. dawereT 2 funqcia: pirvelma unda Seavsos K  P
organzomilebiani masivi (matrica) SemTxveviTi
namdvili ricxvebiT [0,10] diapazonidan, meorem
– dabeWdos es matrica striqon-striqon. K da
– Sesabamisad matricis striqonebisa da
P
svetebis raodenoba – SemoiReT konstantebis
saxiT.
gamoiZaxeT
orive
funqcia
ZiriTad
programaSi.
#include <iostream>
using namespace std;
const int K = 4, P = 5;
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void inputArray(float a[][P]);
void printArray(float a[][P]);
int main()
{
system("color F0");
float matrix[K][P];
inputArray(matrix);
printArray(matrix);
}
void inputArray(float a[][P]) {
int i, j;
for (i = 0; i < K; i++)
for (j = 0; j < P; j++)
a[i][j] = rand() % 10001 / 1000.;
}
void printArray(float a[][P]) {
int i, j;
for (i = 0; i < K; i++) {
for (j = 0; j < P; j++)
cout << a[i][j] << "\t";
cout << "\n";
}
}

შედეგი:
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davaleba:
1. შექმენით funqcia, romlis parametri aris mTeli
ricxvebis masivi. masivis elementTa raodenoba
warmoadgens konstantas. funqciam unda
K
daadginos da daabrunos masivis:
a) 4-is jeradi elementebis raodenoba. Tu aseTi
elementebi masivSi ar aris, daabrunos –1;
b) dadebiTi elementebis raodenoba. Tu aseTi
elementebi masivSi ar aris, daabrunos –1;
g) udidesi elementis indeqsi;
d) umciresi elementis mniSvneloba.
2. შექმენით funqcia, romlis parametric aris mTel
ricxvTa matrica N  M . matricis ganzomilebebi
N da M warmoadgens konstantebs. funqciam
unda gamoiTvalos da daabrunos matricis 3-is
jeradi ricxvebis jami.
3. შექმენით
funqcia,
romlis
parametri
aris
NM .
namdvil ricxvTa matrica
matricis
N
ganzomilebebi
da
warmoadgens
M
konstantebs. funqciam unda gamoiTvalos da
daabrunos matricis:
 arauaryofiTi elementebis raodenoba;
 im elementebis jami, romlebic ekuTvnis [-10,
15] Sualeds;
 im elementebis raodenoba, romlebic ar
ekuTvnis [2, 30] Sualeds.
4. შექმენით funqcia, romlis parametri aris mTeli
matrica M  K . matricis ganzomilebebi M da K
warmoadgens
konstantebs.
funqciam
unda
daadginos
da
dabeWdos
masivis
udidesi
elementis indeqsebi.
12

laboratoriuli samuSao 2
Tema: klasi, obieqti. martivi klasis Seqmna
klasi
warmoadgens
mTavar
instrumentul
saSualebas C++ enaSi obieqtze orientirebuli
daprogramebisaTvis.
klasi
Zalian
hgavs
struqturas, romelSic dajgufebuli monacemebi
warmoadgenen
raRac
obieqtis
aRweras.
am
monacemebiT sargebloben funqciebi, romelTac
meTodebs uwodeben.
obieqti aris arseba, rogoric SeiZleba iyos
TanamSromeli, wigni, studenti da sxva. klass
gamoviyenebT amaTuim obieqtis gansazRvrisaTvis.
klasSi unda CavrToT obieqtis Sesaxeb imdeni
informacia, ramdensac moiTxovs amocana. SeiZleba
Seiqmnas klasi erTi programisTvis da gamoyenebul
iqnas sxvadasxva programebisTvis.
ganvixiloT klasis zogadi struqtura:
class class_name
{
int data_member; // monacem-elementi
void show_member(int); // funqcia-elementi
};
rogorc
vxedavT
klass
unda
hqondes
unikaluri saxeli, Semdeg iwereba figuruli
frCxilebi,
klasis
elementebi
da
ixureba
figuruli frCxilebi.
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klasis
gamocxadebis
Semdeg
SeiZleba
gamovacxadoT am klasis tipis cvladebi, romelTac
hqvia obieqtebi. obieqtebis gamoZaxeba zogadad
xdeba Semdegi saxiT:
class_name object_one, object_two, object_three;
ganvixiloT magaliTi: SevqmnaT klasi employee,
romelic
Seicavs
monacemebis
da
meTodebis
gansazRvras:
class employee
{
public:
char name[64] ;
long employee_id;
float salary;
void show_employee(void)
{
cout << "saxeli: " << name << endl;
cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id << endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
};
};
mocemul magaliTSi klasi Seicavs sam cvlads
da erT funqcia-elements. yuradReba miqcieT public
Wdis gamoyenebas klasis gansazRvraSi. klasis
elementebi SeiZleba iyos sajaro da kerZo, razec
14

damokidebulia rogor mimarTavs Cveni programa
klasis elementebs. mocemul magaliTSi yvela
elementi aris sajaro, rac niSnavs, rom programa
nebismier elements mimarTavs operator wertilis
gamoyenebiT.
klasis
gansazRvris
Semdeg
programaSi
SegiZliaT gamoacxadoT obieqtebi Semdegi saxiT:

employee worker, boss, secretary ;
ganvixiloT programa, romelic qmnis employee
klasis
or
obieqts.
operator
wertilis
gamoyenebiT
programa
aniWebs
monacemebs
mniSvnelobebs. Semdgom
programa gamoiyenebs
show_employee
funqcias TanamSromlis Sesaxeb
informaciis gamosatanad:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class employee
{
public:
char name[64];
long employee_id;
float salary;
void show_employee(void)
{
cout << "saxeli: " << name << endl;
cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id <<
endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
};
};
int main()
{
system("color F0");
employee worker, boss;
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strcpy_s(worker.name, "John Doe");
worker.employee_id = 12345;
worker.salary = 25000;
strcpy_s(boss.name, "Happy Jamsa");
boss.employee_id = 101;
boss.salary = 101101.00;
worker.show_employee();
boss.show_employee();
}

rogorc vxedavT programa acxadebs employee tipis
or obieqts: worker, boss. Semdgom iyenebs operator
wertils
elementebisaTvis
mniSvnelobebis
misaniWeblad
da
show_employee funqciis
gamosaZaxeblad.
rogorc
vxedavT
obieqtze
orientirebul
daprogramebaSi Cveni programebi
fokusirdeba
obieqtebze
da
am
obieqtebze
Sesasrulebel
operaciebze.
განხილულ
გამოვაცხადოთ

პროგრამაში
როგორც

name

სტრიქონის

გათვალისწინებით პროგრამა მიიღებს სახეს:
#include <iostream>
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მონაცემი
ტიპი.

ამის

#include <string>
using namespace std;
class employee
{
public:
string name;
long employee_id;
float salary;
void show_employee(void)
{
cout << "saxeli: " << name << endl;
cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id <<
endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
};
};
int main()
{
system("color F0");
employee worker, boss;
worker.name= "John Doe";
worker.employee_id = 12345;
worker.salary = 25000;
boss.name= "Happy Jamsa";
boss.employee_id = 101;
boss.salary = 101101.00;
worker.show_employee();
boss.show_employee();
}

შედეგი:
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daskvna:
 klasis gamocxadebisaTvis programam unda
miuTiTos klasis saxeli, klasis monacemelementebi da klasis funqciebi(meodebi);
 klasis gamocxadebas uzrunvelyofs Sabloni,
romlis daxmarebiT Tqveni programa SeZlebs
Seqmnas am klasis tipis obieqtebi;
 programa klasis monacem-elementebs aniWebs
mniSvnelobebs operator-wertilis meSveobiT;
 programa klasis funqcia-elements iZaxebs
operator-wertilis gamoyenebiT.
davaleba: SeqmeniT klasi studenti, monacemebiT:
gvari, saxeli, Caricxvis weli, jgufis nomeri.
klasSi
gansazRvreT
funqcia
studentis
monacemebis
gamosatanad.
mTavar
funqciaSi
gamoacxadeT mocemuli klasis ori obieqti.
obieqtebis cvladebs mianiWeT mniSvnelobebi da
Semdeg gamoiZaxeT klasis funqcia calkeuli
obieqtis monacemebis gamosatanad.
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laboratoriuli samuSao 3
Tema: klasis meTodebis gansazRvra klasis
gareT
wina
masalaSi Seqmnil employee
klasSi
funqcia gansazRvruli iyo TviT klasis SigniT
(CaSenebuli (inline) funqcia). CaSenebuli funqciis
klasis
SigniT
gansazRvram
klasis
aRweraSi
SeiZleba uwesrigoba Seitanos. alternativis saxiT
funqciis prototipi SeiZleba ganvaTavsoT klasis
SigniT, xolo Semdeg funqcia ganvsazRvroT klasis
gareT. am SemTxvevaSi klasis gansazRvra miiRebs
Semdeg saxes:
class employee
{
public:
string name;
long employee_id;
float salary;
void show_employee(void); //funqciis prototipi
};
radgan
sxvadasxva
klasebSi
SeiZleba
gamoviyenoT funqciebi erTnairi saxelebiT, amitom
funqcias unda davurToT klasis saxeli da
globaluri nebarTvis operatori (::). am SemTxvevaSi
funqciis gansazRvra gamoiyureba Semdegi saxiT:
void employee:: show_employee (void) //klasis saxeli,
funqciis saxeli
19

{
сout << "saxeli: " << name << endl;
cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id << endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
};
Semdegi programa show_employee
funqciis
gansazRvras ganaTavsebs klasis gareT. klasis
saxelis misaTiTeblad gamoiyenebs globaluri
nebarTvis operators:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class employee
{
public:
string name;
long employee_id;
float salary;
void show_employee(void);
};
void employee::show_employee(void)
{
cout << "saxeli: " << name << endl;
cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id << endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
};

int main()
{
system("color F0");
employee worker, boss;
worker.name=John Doe";
worker.employee_id = 12345;
worker.salary = 25000;
boss.name= "Happy Jamsa";
boss.employee_id = 101;
boss.salary = 101101.00;
worker.show_employee();
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boss.show_employee();
}

შედეგი:

klasis meTodebi
klasi programas saSualebas aZlevs obieqtis
monacemebi
da
obieqtis
funqciebi(meTodebi),
romlebic operireben am monacemebiT, dajgufebul
iqnas erT cvladSi. Cven gvaqvs obieqtis meTodebis
gansazRvris
ori
SesaZlebloba.
pirveli
–
funqciis mTeli kodi SeiZleba CarToT klasis
gansazRvris SigniT. SeiZleba es moxerxebulad
mogveCvenos, magram rodesac klasebi rTuldeba da
moicavs ramdenime meTods, funqciis operatorebma
SeiZleba
uwesrigoba
Seitanos
klasis
gansazRvraSi.
amdenad
umetesoba
programebSi
funqcia ganisazRvreba klasis gareT. klasis
gansazRvraSi unda iyos funqciis prototipi,
romelic Seicavs funqciis saxels, dasabrunebeli
mniSvnelobis tips da parametrebis tipebs. klasis
21

gareT funqciis gansazRvra zogadad gamoiyureba
Semdegi saxiT:

return_type class_name::function_name(parameters)
{ // operatorebi }
ganvixiloT magaliTi
programa qmnis dog klass, romelic Seicavs
ramdenime monacems da show_breed funqcias. funqcia
gansazRvrulia klasis gareT. Semdeg programa
qmnis
dog
tipis
or
obieqts
da
gamoitans
informacias calkeuli ZaRlis Sesaxeb:
#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <string>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
class dogs
{
public:
string breed;
int average_weight;
int average_height;
void show_breed(void);
};
void dogs::show_breed(void)
{
cout << "jishi: " << breed << endl;
cout << "sashualo cona: " << average_weight << endl;
cout << "sashualo simagle: " << average_height << endl;
}
int main()
{
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system("color F0");
dogs happy, matt;
happy.breed= "dalmatineli";
happy.average_weight = 58;
happy.average_height = 24;
happy.matt= "kolli";
matt.average_weight = 22;
matt.average_height = 15;
happy.show_breed();
matt.show_breed();
system("pause");
}

am
programaSi
gamoyenebulia
Wde
romelic klasis elementebs misawvdoms
mTeli programisaTvis.

public,
gaxdis

daskvna:
mocemuli masalis Seswavlis Sedegad Tqven
unda icodeT, rom:
 obieqti
warmoadgens
arsebas,
romelTan
mimarTebiT Tqveni programa asrulebs sxvadasxva
operacias;
 programa C++ enaze warmoadgens obieqtebs,
romelic gadmocemulia klasebis meSveobiT;
 klasi struqturis msgavsad Seicavs elementebs.
klasis elementebi SeiZleba iyos monacemebi an
23








funqciebi(meTodebi), romlebic operireben am
monacemebiT;
calkeul klass aqvs unikaluri saxeli;
klasis gansazRvris Semdeg Tqven SegiZliaT
gamoacxadoT
am
klasis
obieqtebi,
sadac
gamoiyenebT klasis saxels tipis saxiT;
klasis
elementebze
mimarTvisaTvis(rogorc
monacemebze, aseve funqciebze) Tqveni programebi
gamoiyeneben operator wertils;
funqcia SeiZleba ganisazRvros klasis SigniT
an gareT. Tu funqcias gansazRvravT klasis
gansazRvris gareT, unda miuTiToT klasis
saxeli
da
globaluri
nebarTvis
saxeli,

magaliTad: class:: function.
davaleba: SeqmeniT klasi

zRva,

romelშic

გამოაცხადეთ monacemebი: saxeli, siRrme, farTobi.
კლასში გამოაცხადეთ funqciის პროტოტიპი, romelic
gamoitans zRvis monacemebs, ხოლო თვით ფუნქცია
gansazRvreT klasis gareT. mTavar funqciaSi
SeqmeniT zRva klasis sami obieqti da funqciis
gamoZaxebiT
gamoitaneT
calkeuli
zRvis
monacemebi.
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laboratoriuli samuSao 4
Tema: kerZo da sajaro monacemebi
mocemuli

masalidan

Tqven

SeiswavliT

Tu

rogor marTaven public(sajaro) da private(kerZo)
atributebi
programaSi
klasis
elementebze
wvdomas. programa sajaro elementebs mimarTavs
nebismieri funqciidan. meores mxriv programam
SeiZleba mimarTos kerZo elementebs mxolod
mocemuli klasis funqciebidan.
informaciis dafarva. Tqvens programas ar
moeTxoveba icodes, Tu rogor muSaoben meTodebi.
programam unda icodes mxolod Tu ra amocanas
asrulebs meTodebi. magaliTad, gvaqvs klasi file.
Tqvenma programam unda icodes mxolod is, rom es
klasi uzrunvelyofs file.print meTods, romelic
beWdavs mimdinare fails formatirebul asls, an

file.delete, romelic waSlis fails. Tqvens programas
ar moeTxoveba rogor muSaobs es ori meTodi. sxva
sityvebiT, programa klass unda ganixilavdes,
rogorc `Sav yuTs~.
programam icis romeli
meTodebi unda gamoiZaxos da romeli parametrebi
gadasces mas, magram programam araferi icis
realur samuSaoze, romelic sruldeba klasis
SigniT. informaciis dafarva procesia, romlis
Sedegad programas waredgineba mxolod minimaluri
informacia, romelic saWiroa klasis gamosayeneblad. klasis sajaro da kerZo elementebi
dagexmarebaT
miiRoT
informacia,
romelic
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dafarulia

programaSi.

wina

mecadineobaze

Seqmnil klasebSi gamoyenebuli iyo public Wde,
amitom programa klasis nebismier
elements
mimarTavda operator wertilis gamoyenebiT.
klasis Seqmnisas Tqven SeiZleba gqondeT
elementebi, romelTa mniSvnelobebic gamoiyeneba
mxolod klasis SigniT, magram maTze mimarTva
programidan ar aris aucilebeli. aseTi elementebi
aris kerZo da isini damaluli unda iqnan
programisagan. Tu Tqven ar gamoiyenebT public Wdes,
dumiliT klasis yvela elementi CaiTvleba kerZod.
programa kerZo elementebs ver mimarTavs operator
wertilis gamoyenebiT. klasis kerZo elementebze
mimarTva SeuZliaT mxolod TviT am klasis
elementebs.
klasis Seqmnisas elementebi unda dayoT
sajarod da kerZod, rogorc qvemoTaa naCvenebi:
class some_class
{
public:
int some_variable;
void initialize_private(int, float); //sajaro elementebi
void show_data(void);
private:
int key_value;
// kerZo elementebi
float key_number;
}
mocemul
SemTxvevaSi
programas
SeuZlia
gamoiyenos
operatori
wertili
sajaro
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elementebze mimarTvisTvis, rogorc qvemoT aris
naCvenebi:
some_class object; // Seiqmnas obieqti
object.some_variable = 1001;
object.initialize_private(2002, 1.2345);
object.show_data()
Tu programidan vecdebiT mivmarToT key_value
an
key_number
kerZo
elementebs
wertilis
gamoyenebiT, kompilatori Segvatyobinebs sintaqsur
Secdomaze.
elementebis kerZo saxiT gamocxadebiT Tqven
daicavT klasis elementebs pirdapiri wvdomisagan.
aseT elementebs programa mniSvnelobebs ver
mianiWebs operator wertilis gamoyenebiT. imis
nacvlad, rom mianiWos mniSvneloba, programam unda
gamoiZaxos klasis meTodi.
klasis meTodebi, romlebic marTaven monacemTa
elementebze wvdomas, warmoadgenen interfeisul
funqciebs. klasebis Seqmnisas Tqven gamoiyenebT
aseT funqciebs klasebis monacemebis dasacavad.
Semdegi ganvixiloT programa, romelic iyenebs
klasis sajaro da kerZo nawils:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class employee
{
public:
int assign_values(string, long, float);
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void show_employee(void);
int change_salary(float);
long get_id(void);
private:
string name;
long employee_id;
float salary;
};
int employee::assign_values(string emp_name, long
emp_id, float emp_salary)
{
name= emp_name;
employee_id = emp_id;
if (emp_salary < 5000.0)
{
salary = emp_salary;
return(0);
}
else return(-1);
} // დაუშვებელი ხელფასი
void employee::show_employee(void)
{
cout << "TanamSromeli " << name << endl;
cout << "Tanamsromlis nomeri: " << employee_id
<< endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
}
int employee::change_salary(float new_salary)
{
if (new_salary < 5000.0)
{
salary = new_salary; return(0);
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} // წარმატებით შესრულდა
else return(-1);
} // დაუშვებელი ხელფასი

int main()
{
system("color F0");
employee worker;
if (worker.assign_values("Happy
10101.0) == 0)

Jamsa",

101,

{
cout << "TanamSromels daeniSna
mniSvnelobebi" << endl;
}
worker.show_employee();
if (worker.change_salary(3500.00) == 0)

Semdegi

{
cout << "daniSnulia axali xelfasi" <<
endl;
worker.show_employee();
}
else cout << "naCvenebia dauSvebeli xelfasi" <<
endl;
}
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rogorc xedavT klasi icavs Tavis yvela
monacem-elements, radgan acxadebs rogorc kerZos.
programa am elementebze wvdomas axorcielebs
interfeisuli funqciebiT.

assign_values meTodi

inicializebas ukeTebs
klasis kerZo monacemebs. meTodi iyenebs pirobis
operators,
raTa
darwmundes,
rom
mieniWeba
dasaSvebi xelfasi. meTods show_employee mocemul
SemTxvevaSi gamoaqvs kerZo monacemebi. change_salary
axorcielebs xelfasis axali xelfasiT Secvlas,
pirobis WeSmaritobis SemTxvevaSi. programis mier
kerZo
monacemebze
wvdoma
ganxorcielebulia
funqciebiT. programis kompilaciis da gaSvebis
Semdeg, SeecadeT kerZo elementebs mimarToT
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wertiliT, kompilatori SegatyobinebT sintaqsuri
Secdomis Sesaxeb.
klasis
elementebisaTvis
gamoiyeneba
globaluri nebarTvis operatori imisaTvis, rom
gasagebi iyos romeli saxelebi romel klass
Seesabameba. qvemoT moyvanil funqciaSi Cans, rom
monacemebi Seesabameba employee klass:
int employee::assign_values(string emp_name, long
emp_id, float emp_salary)

{
employee::name= emp_name;
employee::employee_id = employee_id;
if (emp_salary < 5000.0)
{
employee::salary = emp_salary;
return(0); // warmatebiT
}
else
return(-1);
}

//dauSvebeli xelfasi

Cvens magaliTSi kerZo elementebi iyo monacemelementebi. zogjer saWiroa, rom Seiqmnas funqcia,
romelic unda gamoiyenos klasis sxva meTodebma,
magram
programis
danarCeni
nawilisaTvis
es
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funqcia iyos daxuruli. aseT SemTxvevaSi aseTi
funqciebi unda gamocxaddes rogorc კლასის kerZo
elementebi.
განვიხილოთ

მაგალითი,

სადაც

რადიუსი

გამოცხა-

დებულია, როგორც კლასის კერძო მონაცემ-ელემენტი, ხოლო
ფუნქციები, როგორც საჯარო ელემენტები:
#include <iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
class Circle
{ private:
double radius;
public:
void setRadius(double r)
{ radius = r; }

public:
double getArea()
{ return 3.14 * pow(radius, 2); }
};
int main()
{Circle c1, c2;
c1.setRadius(7);
c2.setRadius(4);
32

cout<<c1.getArea()<<endl;
cout<<c2.getArea();
}

daskvna:
 klasis elementebi SeiZleba iyos saerTo da
kerZo. programa saerTo elementebs mimarTavs
pirdapir, operator wertilis gamoyenebiT. kerZo
elementebze
mimarTva
xdeba
klasis
meTodebis(funqciebis) gamoyenebiT.
 dumiliT C++ yvela elements kerZod CaTvlis.
 klasis
klasis

elementebSi
saxeli
da

SegiZliaT
gamoiyenoT
globaluri
nebarTvis

operatori, magaliTad employее::name, saxelebis
SesaZlo konfliqtis Tavidan asacileblad.
davaleba:
შექმენით
კლასი
მართკუთხედი.
marTkuTxedis sigrZe da sigane aRwereT sajaro
nawilSi, xolo farTobi da perimetri kerZo
nawilSi.
sajaroSi daasaxeleT ori funqciis
prototipi, romelTagan erTi iTvlis marTkuTxedis
farTobs,
xolo
meore-perimetrs.
funqciebi
gansazRvreT klasis gareT. შექმენით მართკუთხედი
კლასის ორი ობიექტი. ცალკეული ობიექტის ცვლადებს
მიანიჭეთ

მნიშვნელობები.

გამოიძახეთ

ცალკეული

ობიექტისთვის ფართობის და პერიმეტროს გამოთვლის
ფუნქციები. გააკეთეთ ანალიზი.
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laboratoriuli samuSao 5
Tema: konstruqtori da destruqtori
konstruqtoris Seqmna, gamoZaxeba.
konstruqtoris gadatvirTva.
destruqtori. misi Seqmna da gamoyeneba
obieqtis Seqmnisas saWiroa maTi inicializeba.
rogorc
ukve
ganvixileT
kerZo
elementebze
mimarTva SesaZlebelia mxolod klasis funqciebiT.
klasis
monacemebis
inicializaciis
procesis
gasamartiveblad gamoiyeneba specialuri funqcia,
romelsac hqvia konstruqtori, romelic gaiSveba
yoveli Seqmnili obieqtisaTvis.
xolo destruqtori gaiSveba obieqtis ganadgurebisas.
daimaxsovreT, rom:
 konstruqtori aris klasis meTodi, romelic
programas
uadvilebs
klasis
monacemelementebis inicializacias;
 konstruqtors aqvs iseTive saxeli, rogorc
klass;
 konstruqtors ara aqvs dasabrunebeli mniSvneloba;
 yovelTvis, rodesac programa qmnis klasis
cvlads, C++ iZaxebs klasis konstruqtors, Tu
igi arsebobs;
 obieqtisaTvis gamoiyofa mexsiereba, informaciis
Sesanaxad, rodesac Tqven anadgurebT am obieqts
C++ iZaxebs specialur destruqtors, romelic
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aTavisuflebs
mexsierebas.
asufTavebs
mas
obieqtis Semdgom.
 destruqtors aqvs iseTive saxeli, rogorc
klass, mxolod mas win uZRvis ~ simbolo.
 destruqtors ara aqvs dasabrunebeli mniSvneloba.
konstruqtori warmoidgineT rogorc funqcia,
romelic gexmarebaT Tqven obieqtis aSenebaSi. aseve
destruqtori aris funqcia, romelic gexmarebaT
obieqtis ganadgurebaSi. destruqtori gamoiyeneba
maSin Tu obieqtis ganadgurebisas saWiroa im
mexsierebis
gaTavisufleba,
romelsac
ikavebs
obieqti.

martivi konstruqtoris Seqmna
SevqmnaT klasi employee, Sesabamisad kostruqtorsac
eqneba saxeli employee. kostruqtors ara aqvs
dasabrunebeli mniSvneloba da igi arc unda
mieTiTos.
class employee
{
public:
employee(string, long, float); //კონსტრუქტორი
void show_employee(void);
int change_salary(float);
long get_id(void);
private:
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string name;
long employee_id;
float salary;
};
mocemul programSi Tqven unda gansazRvroT
konstruqtori
iseve,
rogorc
klasis
sxva
nebismieri meTodi:
employee::employee(string name, long employee_id, float salary)
{
employee::name, name ;
employee::employee_id = employee_id;
if (salary < 50000.0)
employee::salary = salary;
else
//dauSvebeli xelfasi
employee::salary = 0.0;
}
rogorc
xedavT
konstruqtori
ar
abrunebs
mniSvnelobas da arc gamoiyeneba void tipi. mocemul
SemTxvevaSi konstruqtori gamoiyenebs globaluri
nebarTvis operators da klasis saxels calkeuli
elementis saxelis win. ganvixiloT Cveni magaliTi:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class employee
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{
public:
employee (string, long, float);
void show_employee(void);
int change_salary(float);
long get_id(void);
private:
string name;
long employee_id;
float salary;
};
employee::employee(string name, long employee_id, float
salary)
{
employee::name= name;
employee::employee_id = employee_id;
if (salary < 50000.0)
employee::salary = salary;
else // dauSvebeli xelfasi
employee::salary = 0.0;
}
void employee::show_employee(void)
{
cout << "TanamSromeli: " << name <<endl;
cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id << endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
}
int main()
{
system("color F0");
employee worker("Happy Jamsa", 101, 10101.0);
worker.show_employee();
}
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miaqcieT
yuradReba,
rom
obieqtis
worker
gamocxadebis Semdeg modis mrgvali frCxilebi da
sawyisi mniSvnelobebi, ise rogorc funqciis
gamocxadebisas.
rodesac
Tqven
iyenebT
konstruqtors, mas gadascemT parametrebs obieqtis
gamocxadebisas:
employee worker("Happy Jamsa", 101, 10101.0);
Tu programaSi moiTxoveba Seiqmnas employee klasis
ramdenime obieqti, Tqven SegiZliaT inicializeba
gaukeToT
calkeul
maTgans
konstruqtoris
meSveobiT, rogor qvemoT aris naCvenebi:
employee worker("Happy Jamsa", 101, 10101.0);
employee secretary("John Doe", 57, 20000.0);
employee manager("Jane Doe", 1022, 30000.0);
obieqtis inicializeba konstruqtoris
zogadad gamoiyureba Semdegi saxiT:

class_name object(valuel, value2, value3)
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meSveobiT

konstruqtori da parametrebi dumiliT
konstruqtorSi SeiZleba miTiTebul iqnas
parametris
mniSvneloba
dumiliT.
ganvixiloT
magaliTi, sadac employee konstruqtori iyenebs
xelfass, romlis dumiliT mniSvneloba aris 1000,
Tumca programaSi unda mieTiTos TanamSromlis
saxeli da nomeri:
employee::employee(string name, long employee_id, float salary =
10000.00)
{
employee.name= name;
employee::employee_id = employee_id;
if (salary < 50000.0)
employee::salary = salary;
else //dauSvebeli xelfasi
employee::salary = 0.0;
}

konstruqtoris gadatvirTva
klasi
SeiZleba
Seicavdes
ramdenime
konstruqtors. magaliTad qvemoT moyvanili orive
konstruqtors:
employee(string, long, float);
employee(string, long);
amas ewodeba konstruqtoris gadatvirTva.
ganvixiloT
Cveni
programis
realizacia,
konstruqtoris gadatvirTvis gaTvaliswinebiT:
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#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class employee
{
public:
employee(string, long, float);
employee(string, long);
void show_employee(void);
private:
string name;
long employee_id;
float salary;
};
employee::employee(string name, long employee_id, float
salary)
{
employee::name = name;
employee::employee_id = employee_id;
if (salary < 50000.0) employee::salary = salary;
else // dauSvebeli xelfasi
employee::salary = 0.0;
}
employee::employee(string name, long employee_id)
{
employee::name = name;
employee::employee_id = employee_id;
do
{
cout << "SeitaneT xelfasi " << name << " saTvis
50000 - ze naklebi : ";
cin >> employee::salary;
} while (salary >= 50000.0);
}
void employee::show_employee(void)
{
cout << "TanamSromeli: " << name << endl;
cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id << endl;
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cout << "xelfasi: " << salary << endl;
}
int main()
{
system("color F0");
employee worker("Happy Jamsa", 101, 10101.0);
employee manager("Jane Doe", 102);
worker.show_employee();
manager.show_employee();
}

programis gaSvebisas gamova moTxovna: SeitaneT
xelfasi Jane Doe - saTvis. xelfasis Setanis Semdeg
gamova informacia orive TanamSromlis Sesaxeb.

destruqtori
destruqtori avtomaturad gaiSveba TiToeul
jerze, rodesac programa anadgurebs obieqts.
mocemuli momentisaTvis Tqven SegiZliaT SeqmnaT
da gaanadguroT obieqtebi programis Sesrulebis
momentSi. aseT SemTxvevebSi azri aqvs destruqtoris gamoyenebas.
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destruqtori
aris
klasis
funqcia-wevri,
romelic avtomaturad gamoiZaxeba maSin, rodesac
obieqti gamodis moqmedebis aredan: destruqtori
moniSnavs
aseTi
obieqtis
mier
dakavebul
mexsierebas, rogorc Tavisufals. destruqtoris
dasaxeleba
Sedgeba:
~˜(tilda) simbolosagan,
romelsac mohyveba klasis dasaxeleba. destruqtori ar abrunebs mniSvnelobas da mas ara aqvs
parametrebi. klasSi unda iyos aRwerili mxolod
erTi destruqtori. destruqtorebis gadatvirTva
daSvebuli ar aris.
destruqtoris zogadi saxea:
~class_name (void)
{destruqtoris operatorebi}
konstruqtorisgan
gansxvavebiT
Tqven
ar
SegiZliaT gadasceT parametrebi destruqtors.
ganvsazRvroT destruqtori employee klasisaTvis:
void employee:: ~ employee(void )
{
cout << "obieqtis ganadgureba " << name <<”saTvis”<<
endl;
}
mocemul
SemTxvevaSi
destruqtors
ubralod
gamoaqvs ekranze Setyobineba imis Sesaxeb, rom c++
anadgurebs obieqts.
programis dasrulebisas
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destruqtori avtomaturad gamoiZaxeba calkeuli
obieqtisaTvis. ganvixiloT programa:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class employee
{
public:
employee(string, long, float);
~employee(void);
void show_employee(void);
int change_salary(float);
long get_id(void);
private:
string name;
long employee_id;
float salary;
};
employee::employee(string name, long employee_id, float
salary)
{
employee::name = name;
employee::employee_id = employee_id;
if (salary < 50000.0) employee::salary = salary;
else // dauSvebeli xelfasi
employee::salary = 0.0;
}
employee:: ~employee(void)
{
cout << "obieqtis ganadgureba " << name << " saTvis" <<
endl;
}
void employee::show_employee(void)
{
cout << "TanamSromeli: " << name << endl;
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cout << "TanamSromlis nomeri: " << employee_id << endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
}
int main()
{
system("color F0");
employee worker("Happy Jamsa", 101, 10101.0);
worker.show_employee();
}

rogorc xedavT programa avtomaturad iZaxebs
destruqtors, destruqtoris funqciis yovelgvari
cxadi gamoZaxebis gareSe.
amdenad, rodesac programa daiwyebs mexsierebis
ganawilebas obieqtebis SigniT Tqven aRmoaCenT,
rom
destruqtori
moxerxebuli
saSualebaa
obieqtis ganadgurebisas mexsierebis ganTavisuflebisTvis.
daskvna:
 konstruqtori da destruqtori klasis specialuri funqciebia, romelTac programa avtomaturad iZaxebs obieqtis Seqmnis an ganadgurebis
dros;
 konstruqtors programa gamoiZaxebs TiToeul
jerze obieqtis Seqmnisas. konstruqtors igive
saxeli aqvs, rac klass;
 konstruqtors ara aqvs dasabrunebeli mniSvneloba da saerTod igi ar unda mieTiTos;
 rodesac Tqveni programa qmnis obieqts, mas
SeuZlia gadasces parametrebi konstruqtors
obieqtis gamocxadebis dros;
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 C++ ena konstruqtoris gadatvirTvis saSualebas
iZleva
da
SesaZlebelia
parametrebisaTvis
gamoyenebul iqnas mniSvnelobebi dumiliT;
 umetesoba programebi konstruqtors iyenebs
klasis monacem-elementebis inicializebisaTvis;
 martivi programebi ar moiTxoven destruqtoris
gamoyenebas;
aris
specialuri
funqcia,
 destruqtori
romelsac
programa
iZaxebs
avtomaturad
TiToeul jerze obieqtis ganadgurebisas;
 destruqtors aqvs igive saxeli rogorc klass,
mxolod mis win iwereba tilda niSani;
 destruqtori ar abrunebs mniSvnelobas da mas
ara aqvs parametrebi.

დავალება 1. შექმენით კლასი სტუდენტი. საჯარო ნაწილში
იყოს კონსტრუქტორი პარამეტრებით: სტუდენტის გვარი,
სახელი, პირადი ნომერი, საშუალო ქულა, სწავლების წელი.
თვით ეს მონაცემები გამოაცხადეთ კლასის კერძო ნაწილში.
შექმენით ფუნქცია ამ მონაცემების გამოსატანად. მთავარ
ფუნქციაში გამოაცხადეთ სტუდენტი კლასის ორი ობიექტი.
გამოიტანეთ ობიექტების მონაცემები ეკრანზე.
davaleba 2: SeqmeniT klasi studenti. Ria nawilSi
iyos ori konstruqtori, pirvelis parametrebia:
studentis gvari, piradi nomeri da saSualo qula,
xolo meoresi: gvari da piradi nomeri. TviT es
monacemebi gamoacxadeT daxurul nawilSi. SeqmeniT
am klasis ori obieqti. pirveli - sami parametriT,
xolo meore - oriT. studentis informacia
gamoitaneT
ekranze.
programaSi
gamoiyeneT
destruqtori.
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laboratoriuli samuSao 6
Tema: operatorebis gadatvirTva
operatoris gadatvirTva mdgomareobs operatoris azris SecvlaSi gansazRvrul klasTan misi
gamoyenebisas.
mocemul samuSaoSi Tqven gansazRvravT string klass da gadatvirTavT operator plus
da minuss.
daimaxsovreT Semdegi ZiriTadi sakiTxebi:
 operatorebis
gadatvirTva
saWiroa
Tqveni
programis
wakiTxvadobis
gasaumjobeseblad,
operatorebis gadatvirTva saWiroa maSin roca
es amartivebs programis gaazrebas;
 operatorebis gadasatvirTad programebi iyeneben
gasaRebur sityvas operator;
 operatoris
xelaxali
gansazRvrisas
Tqven
miuTiTebT funqcias, romelsac c++ iZaxebs
TiToeul
jerze,
rodesac
klasi
iyenebs
gadatvirTul operators. es funqcia Tavis mxriv
asrulebs Sesabamis operacias;
 Tu
programa
gadatvirTavs
operators
gansazRvruli klasisaTvis, maSin am operatoris
azri icvleba mxolod miTiTebuli klasisaTvis,
programis danarCeni nawili ganagrZobs am
operatoris
gamoyenebas
misi
standartuli
operaciebis Sesasruleblad;
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 c++
umetesi
operatorebis
gadatvirTvis
saSualebas iZleva, garda oTxisa, romelic
mocemulia cxrilSi(gv.50).

plus da minus operatorebis gadatvirTva
ganvixiloT magaliTi, sadac
gansazRvrulia
string klasi. es klasi Seicavs erT monacem-elements,
es aris simboloebis striqoni. garda amisa Seicavs
ramdenime meTods:
class string
{
public:
string(char *); // კონსტრუქტორი
void str_append(char *);
void chr_minus(char);
void show_string(void);
private:
char data[256] ;
};
str_append
funqcia uzrunvelyofs klasis striqonisaTvis
miTiTebuli
simboloebis
damatebas.
amoagdebs
striqonidan
miTiTebuli
chr_minus
simbolos yovel Sesvlas. ganvixiloT programa
mTlianobaSi,
sadac
Seqmnilia
ori
obieqti,
romelic warmoadgens simboloebis striqons:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class strings
{
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public:
strings(char *); // კონსტრუქტორი
void str_append(char *);
void chr_minus(char);
void show_strings(void);
private:
char data[256] ;
};
strings::strings(char *str)
{
strcpy_s(data, str);
}
void strings::str_append(char *str)
{
strcat_s(data, str);
}
void strings::chr_minus(char letter)
{
char temp[256];
int i, j;
for (i = 0, j = 0; data[i]; i++)
if (data[i] != letter)
temp[j] = NULL; // temp დასასრული
//გადავაკოპიროთ temp-ის შემადგენლობა უკან data-ში
strcpy_s(data, temp);
}
void strings::show_strings(void)
{
cout << data << endl;
}
int main()
{
system("color F0");
strings title("vscavlobT programirebas C++ enaze");
strings lesson("operatorebis gadatvirTva");
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title.show_strings();
title.str_append(" me vscavlob!");
title.show_strings();
lesson.show_strings();
lesson.chr_minus('p');
lesson.show_strings();
}

rogorc

vxedavT

programa

gamoiyenebs

str_append
funqcias
striqonul
cvlad
title-saTvis
simboloebis dasamateblad. programa gamoiyenebs
funqcias
calkeuli
“P”
simbolos
chr_minus
wasaSlelad lesson simboluri striqonidan. mocemul
SemTxvevaSi
programa
iZaxebs
funqciebs
am
operaciebis
Sesasruleblad.
Tu
gamoviyenebT
operatorebis gadatvirTvas, programa Seasrulebs
identur operaciebs (+) da (-) operatorebis
daxmarebiT.
operatoris
gadatvirTvisas
gamoiyeneba
operator gasaReburi sityva, Tavisi prototipiT da
funqciis gansazRvriT. ganvixiloT klasi, sadac
gamoyenebulia
operator gasaReburi sityva, raTa
daeniSnos plus da minus operatorebi str_append da
chr_minus funqciebs string klasis SigniT:
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class string
{
public:
string(char *); // კონსტრუქტორი
void operator +(char *);
void operator -(char); //klasis operatorebis
gansazRvra
void show_string(void);
private:
char data[256];
};
rogorc xedavT klasi gadatvirTavs plus da minus
operatorebs. rogorc vTqviT, rodesac klasi
gadatvirTavs operators, man unda uCvenos funqcia,
romelic realizebas ukeTebs operacias, romelic
Seesabameba am operators.
plus operatoris
SemTxvevaSi aseTi funqciis gansazRvras eqneba
Semdegi saxe:
void string::operator +(char *str)
{

strcat(data, str);
}
rogorc xedavT, am funqciis gansazRvra ar Seicavs
saxels, es klasis gadatvirTuli operatoria. am
funqciis kodi darCa igive. ganvixiloT wina
programa gadatvirTuli operatorebis gamoyenebiT:
#include <iostream>
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#include<string>
using namespace std;
class strings
{
public:
strings(char *); // konstruqtori
void operator +(char *);
void operator -(char); //klasis operatorebis gansazRvra
void show_strings(void);
private:
char data[256] ;
};
strings::strings(char *str)
{
strcpy_s(data, str);
}
void strings::operator +(char *str)
{
strcat_s(data, str);
}
void strings::operator -(char letter)
{
char temp[256];
int i, j;
for (i = 0, j = 0; data[i]; i++)
if (data[i] != letter)
temp[j++] = data[i];
temp[j] = NULL;
strcpy_s(data, temp);
}
void strings::show_strings(void)
{
cout << data << endl;
}
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int main()
{
system("color F0");
strings title("vscavlobT programirebas C++ enaze");
strings lesson("operatorebis gadatvirTva");
title.show_strings();
title + " me vscavlob!";
title.show_strings();
lesson.show_strings();
lesson - 'a';
lesson.show_strings();
}

rogorc xedavT
operatorebs:

programa

iyenebs

gadatvirTul

title + " me vscavlob!"; // daematos teqsti "me vscavlob!"
lesson - 'a'; // waiSalos simbolo 'a'
(SegaxsenebT, rom funqcia strcat, aRwerili string.h-Si,
orparametriania. strcat(s1,s2) Sesrulebis Sedegad s2
striqoni miuerTdeba s1-s da gadabmuli striqoni
ganTavsdeba s1-Si,
amasTan,
striqoni
ar
s2
Seicvleba. cxadia, rom s1-is ganzomileba Tavidanve
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unda SeirCes ise, rom SerwymiT miRebuli axali
striqoni daetios s1-is mexsierebaSi.)
cxrilSi moyvanilia
gadaitvirTeba:

operatorebi,

operatori
daniSnuleba
.
elementis amorCeva
.*
elementze
mimTiTebeli
: :
xedvis ares
nebarTva
? :
pirobis operatori

romlebic

ar

magaliTi
object.member
object.*member
classname::member
c=(a>b)?a:b;

operatorebis gadatvirTva aris SesaZlebloba,
raTa operators mieniWos axali arsi gansazRvrul
klasSi misi gamoyenebisas.
განვიხილოთ მაგალითები:
1) + ოპერატორის გადატვირთვა;
#include "pch.h"
#include <iostream>
#include<string>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
class Counter
{
public:
Counter(int sec)
{
seconds = sec;
}
void display()
{
cout << seconds << " seconds" << endl;
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}
int seconds;
};
Counter operator + (Counter c1, Counter c2)
{
return Counter(c1.seconds + c2.seconds);
}
int main()
{
system("color F0");
Counter c1(20);
Counter c2(10);
Counter c3 = c1 + c2;
c3.display(); // 30 seconds
return 0;
}

2) == ოპერატორის გადატვირთვა:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class Counter
{
public:
Counter(int sec)
{
seconds = sec;
}
void display()
{
cout << seconds << " seconds" << endl;
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}
int seconds;
};
bool operator == (Counter c1, Counter c2)
{
return c1.seconds == c2.seconds;
}
bool operator != (Counter c1, Counter c2)
{
return c1.seconds != c2.seconds;
}
bool operator > (Counter c1, Counter c2)
{
return c1.seconds > c2.seconds;}
bool operator < (Counter c1, Counter c2)
{
return c1.seconds < c2.seconds;
}
int main()
{
system("color F0");
Counter c1(20);
Counter c2(10);
bool b1 = c1 == c2; // false
bool b2 = c1 > c2; // true
cout << b1 << std::endl;
cout << b2 << std::endl;
return 0;
}

3) += ოპერატორის გადატვირთვა:
#include <iostream>
#include<string>
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using namespace std;
class Counter
{
public:
Counter(int sec)
{
seconds = sec;
}
void display()
{
cout << seconds << " seconds" << endl;
}
Counter& operator += (Counter c2)
{
seconds += c2.seconds;
return *this;
}
int seconds;
};
int main()
{
system("color F0");
Counter c1(20);
Counter c2(10);
c1 += c2;
c1.display(); // 30 seconds
return 0;
}
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4) -- ოპერატორის გადატვირთვა:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class Counter
{
public:
Counter(int sec)
{
seconds = sec;
}
void display()
{
cout << seconds << " seconds" << endl;
}
// პრეფიქსული ოპერატორი
Counter& operator++ ()
{
seconds += 5;
return *this;
}
Counter& operator-- ()
{
seconds -= 5;
return *this;
}
// პოსტფიქსული ოპერატორი
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Counter operator++ (int)
{
Counter prev = *this;
++*this;
return prev;
}
Counter operator-- (int)
{
Counter prev = *this;
--*this;
return prev;
}
int seconds;
};
int main(){
system("color F0");
Counter c1(20);
Counter c2 = c1++;
c2.display(); // 20 seconds
c1.display(); // 25 seconds
--c1;
c1.display(); // 20 seconds
return 0;
}
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daskvna:
 operatoris gadatvirTvisaTvis unda gansazRvroT klasi, romelsac daeniSneba es operatori;
 operatoris gadatvirTva moqmedebs mxolod im
klasisaTvis, romelSic igi ganisazRvreba;
 klasis operatoris gadatvirTvisaTvis gamoiyeneba gasaReburi sityva operator klasis meTodis
gansazRvrisaTvis,
romelsac
iZaxebs
C++
TiToeul jerze, rodesac klasis cvladi
gamoiyenebs am operators.
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laboratoriuli samuSao 7
Tema: statikuri funqciebi da monacemelementebi
aqamde ganxilul masalaSi Cven mier Seqmnil
calkeul obieqts hqonda Tavisi monacemTa nakrebi.
SeiZleba iyos situaciebi, rodesac erTidaimave
klasis obieqtebma erToblivad unda gamoiyenon
erTi an ramdenime monacem-elementi. magaliTad
vwerT xelfasis programas, romelic ikvlevs
samuSao
dros
1000
TanamSromlisaTvis.
sadabegvro ganakveTis gansazRvrisaTvis programam
unda icodes piroba, romelSic muSaobs TiToeuli
TanamSromeli.
davuSvaT
amisaTvis
gamoiyeneba
cvladi
klasi
state_of_work.
Tu
yvela
TanamSromeli
muSaobs
erTnair
pirobebSi,
programas SeuZlia erToblivad gamoiyenos es
monacemebi employee tipis yvela obieqtisaTvis.
amdenad, Tqveni programa moiSorebs ra erTnairi
informaciis 999 asls, Seamcirebs mexsierebis
saWiro raodenobas. klasis elementis erToblivi
gamoyenebisaTvis
Tqven
es
elementi
unda
gamoacxadoT rogorc static(statikuri).
masalaSi Tqven SeiswavliT Semdegi ZiriTad
koncefciebs:
 C++ saSualebas iZleva gvqondes erTnairi tipis
obieqtebi,
romlebic
erToblivad
iyeneben
klasis erT an ramdenime elements;
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 Tu Tqveni programa mianiWebs mniSvnelobas
erToblivad gamosayenebel elements, maSin am
klasis yvela obieqti maSinve miiRebs wvdomas am
axal mniSvnelobaze;
 klasis erToblivad gamosayenebeli monacemelementis Sesaqmnelad klasis saxelis win unda
daweroT gasaReburi sityva static;
 mas

Semdeg

rac

programa

klasis

elements

gamoacxadebs
rogorc
static-s,
man
unda
gamoacxados
globaluri
cvladi(klasis
gansazRvris gareT), romelic Seesabameba klasis
am erToblivad gamosayenebel elements;
 Tqvens programas SeuZlia gamoiyenos gasaReburi
sityva static, raTa klasis meTodi gaxdes
gamoZaxebadi
maSinac
ki,
roca
programas
SesaZloa jer kidev ara aqvs gamocxadebuli
mocemuli klasis romelime obieqti.

monacem elementebis erToblivi gamoyeneba
gamovacxadoT elementebi, rogorc sajaro an
kerZo da Semdeg tipis win davuweroT gasaReburi
sityva static:
private:
static int shared_value;
klasis
gamocxadebis
Semdeg
gamocxaddes
rogorc
cvladi
rogorc qvemoT aris mocemuli:
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elementi
unda
klasis
gareT,

int class_name::shared_value;
ganvixiloT programa, romelic gansazRvravs
klass,
erToblivad
gamoyenebuli
book_series
elementia – page_count, romelic erTnairia yvela
obieqtisaTvis (wignisaTvis). Tu programa cvlis am
elementis mniSvnelobas, cvlileba maSinve aisaxeba
klasis yvela obieqtSi:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class book_series
{
public:
book_series(string, string, float);
void show_book(void);
void set_pages(int);
private:
static int page_count;
string title;
string author;
float price;
};
int book_series::page_count;
void book_series::set_pages(int pages)
{
page_count = pages;
}
book_series::book_series(string title, string author,
float price)
{
book_series::title=title;
book_series::author=author;
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book_series::price = price;
}
void book_series::show_book(void)
{
cout << "saTauri: " << title << std::endl;
cout << "avtori: " << author << std::endl;
cout << "fasi: " << price << std::endl;
cout << "gverdebi: " << page_count <<std::endl;
}
int main()
{
system("color F0");
book_series programming("vscavlobT
programirebas
C++ enaze", "Jamsa", 22.95);
book_series
word("vscavlobT
muSaobas
Word
sistemaSi", "Wyatt", 19.95);
word.set_pages(256);
programming.show_book();
word.show_book();
cout << std::endl << "cvlileba page_count " <<
std::endl;
programming.set_pages(512);
programming.show_book();
word.show_book();
}
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rogorc
acxadebs,

xedavT,
klasi
elements
page_count
rogorc
tips.
klasis
static
int
gansazRvrisTanave programa page_count elements
acxadebs rogorc globalur cvlads. rodesac
programa cvlis page_count elements, cvlileba
maSinve aisaxeba book_series klasis yvela obieqtSi.

elementebis gamoyeneba public static atributebiT,
Tu obieqtebi ar arseboben
SeiZleba iyos situaciebi, rodesac programas
jer kidev ar Seuqmnia obieqti, magram saWiroa
elementis gamoyeneba. elementis gamoyenebisaTvis
programam unda gamoacxados igi rogorc public da
static. magaliTad, Semdegi programa iyenebs page_count
elements book_series klasidan, maSinac ki Tu am
klasis obieqtebi ar arsebobs:
#include <iostream>
#include <string>
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using namespace std;
class book_series
{
public:
static int page_count;
private:
string title;
string author;
float price;
};
int book_series::page_count;

int main()
{
system("color F0");
book_series::page_count = 256;
cout << "page_count –is mimdinare mniSvneloba tolia " <<
book_series::page_count <<endl;

}

am
SemTxvevaSi,
radgan
klasi
gansazRvravs
elements
rogorc
Rias(sajaros),
page_count
programas SeuZlia mimarTos am elements maSinac
ki, Tu book_series klasis obieqtebi ar arseboben.

statikuri funqcia-elementebis gamoyeneba
Tu Cven SevqmniT statikur meTods, programa
gamoiZaxebs am meTods maSinac ki Tu obieqtebi ar
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aris Seqmnili. magaliTad, Tu klasi Seicavs
meTods, romelic SeiZleba gamoyenebul iqnas
klasis gareT monacemebisaTvis, es meTodi SeiZleba
warmoadginoT statikuri saxiT.
ganvixiloT programa sadac Seqmnilia klasi
menu, romelSic sajaro nawilSi gamocxadebulia
teqstis gamotanis text_screen meTodi, klass ara aqvs
obieqti, magram programa am meTods gamoiyenebs:
#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
class menu
{
public:
static void text_screen(void);
// aq SeiZleba iyos sxva meTodebic
private:
int number_of_menu_options;
};
void menu::text_screen(void)
{
cout << "ekranze teqstis gamotana";
}
int main()
{
system("color F0");
menu::text_screen();
}

rogorc

xedavT,

Tu

klasi
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Seicavs

meTods,

romelsac Tqven moindomebT gamoiyenoT klasis
obieqtis gareSe, misi prototipis win ganaTavseT
gasaReburi sityva – static da es meTodi gamoacxadeT,
rogorc sajaro:
public:
static void text_screen(void);
aseTi funqciis gamoZaxebisaTvis programis SigniT
gamoiyeneT
globaluri
nebarTvis
operatori,
rogorc qvemoT aris naCvenebi:
menu::text_screen();

daskvna:
 rodesac Tqven gamoacxadebT klasis elements
static saxiT, maSin aseTi elementi SeiZleba
gamoyenebul iqnas mocemuli klasis yvela
obieqtis mier;
 mas Semdeg roca Tqvens programaSi klasis
elements gamoacxadebT static saxiT, klasis
gansazRvris gareT unda gamocxaddes globaluri cvladi, romelic Seesabameba klasis
erToblivad gamoyenebad elements;
 Tu Tqven acxadebT elements, rogorc public da
static, Tqven programas SeuZlia gamoiyenos aseTi
elementi maSinac ki, Tu mocemuli klasis
obieqtebi
ar
arseboben.
am
elementze
mimarTvisaTvis
unda
iqnas
gamoyenebuli
globaluri nebarTvis operatori, magaliTad:
class_name::member_name;
 Tu gamoacxadebT saerTo statikur funqciaelements Tqven programas SeuZlia gamoiZaxos es
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funqcia, maSinac ki, Tu am klasis obieqtebi ar
arseboben. mocemuli funqciis gamosaZaxeblad
programam
unda
gamoiyenos
globaluri
nebarTvis operatori, magaliTad:
menu::text_screen().
davaleba:
gansazRvreT
klasi
TanamSromeli,
monacemebiT: gvari, Tanamdeboba, muSaobis staJi.
erToblivad gamoyenebuli elementi iyos xelfasi,
SeqmeniT am klasis ori obieqti. programam
gamoitanos monacemebi orive obieqtisaTvis. Semdeg
programam Secvalos saerTo elementis mniSvneloba
da kvlav gamoitanos monacemebi. gaaanalizeT
programis muSaobis Sedegebi. programaSi daamateT
statikuri
funqcia
da
gamoiZaxeT
mTavari
funqciidan.
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laboratoriuli samuSao 8
Tema: memkvidreobiToba.
martivi memkvidreobiTobis magaliTebi
obieqtze orientirebuli daprogramebis mizani
mdgomareobs
Tqven
mier
Seqmnili
klasis
ganmeorebiT gamoyenebaSi, rac ekonomias gaukeTebs
Tqvens dros da Zalisxmevas. Tu Tqven ukve SeqmeniT
raime klasi, SesaZlebelia iyos situaciebi, rom
axal klass sWirdebodes ukve arsebuli klasis
bevri an sulac yvela Tavisebureba da saWiroa
daematos mxolod erTo an ramdenime monacemelementi
an
funqcia.
aseT
SemTxvevaSi
C++
saSualebas iZleva Seiqmnas axali obieqti ukve
arsebuli obieqtis maxasiaTeblebis gamoyenebiT.
sxva sityvebiT rom vTqvaT
axali klasi iqneba
ukve arsebuli klasis memkvidre.
mocemul masalaSi Tqven SeiswavliT Semdeg
ZiriTad koncefciebs:

Tu programa gamoiyenebs memkvidreobiTobas,
maSin axali klasis warmoqmnisaTvis saWiroa
sabazo klasi, anu axali klasi xdeba sabazo
klasis elementebis memkvidre;
 warmoebuli
klasis
elementebis
inicializaciisaTvis Tqvenma programam unda gamoiZaxos
sabazo da warmoebuli klasebis konstruqtorebi;
 operator
wertilis
gamoyenebiT
programa
mimarTavs
sabazo
da
warmoebuli
klasebis
elementebs;
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 damatebiT
C++ warmoadgens
protected(dacul)
elementebs, romlebic misawvdomia sabazo da
warmoebuli klasebisaTvis;
 saxelebis konfliqtis Tavidan asacileblad
Tqven programas SeuZlia gamoiyenos globaluri
nebarTvis operatori, romlis winac miTiTebuli
iqneba sabazo an warmoebuli klasis saxeli.
memkvidreobiToba
aris
obieqtze
orientirebuli daprogramebis fundamenturi koncefcia.
davuSvaT gvaqvs employee sabazo klasi:
class employee
{
public:
employee(string, string, float);
void show_employee(void);
private:
string name;
string position;
float salary;
};
davuSvaT programas sWirdeba
manager klasi,
romelic amatebs
employee klasSi Semdeg monacemebs:
float annual_bonus;
string company_car;
int stock_options;
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aseT SemTxvevaSi programas SeuZlia airCios
ori varianti: pirveli – programa Seqmnis axal
manager klass, sadac dublirebuli iqneba employee
klasis mravali elementi, meore – programa qmnis
manager klass employee sabazo klasidan, riTac
mcirdeba programis moculobac da ar moxdeba
kodis dublireba Tqveni programis SigniT. am
klasis gansazRvrisaTvis unda daweroT gasaReburi
sityva class, Semdeg saxeli manager, ori wertili da
saxeli employee, rogorc qvemoT aris naCvenebi:
class manager : public employee {
// aq ganisazRvreba elementebi};
gasaReburi sityva public, romelic win
employee klass, uCvenebs, rom employee
saerTo
elementebi
agreTve
saerToa
klasSic. qvemoT warmodgenilia manager
Seqmnis operatorebi:
class manager : public employee
{
public:
manager(string, string, string, float, float, int);
void show_manager(void);
private:
float annual_bonus;
string company_car;
int stock_options;
};
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uZRvis
klasis
manager
klasis

sabazo klasis kerZo elementebi warmoebuli
klasisaTvis misawvdomia mxolod sabazo klasis
funqciebiT.
ganvixiloT programa:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class employee
{
public:
employee(string, string, float);
void show_employee(void);
private:
string name;
string position;
float salary;
};
employee::employee(string name, string position,
salary)
{
employee::name= name;
employee::position= position;
employee::salary = salary;
}
void employee::show_employee(void)
{
cout << "saxeli: " << name << endl;
cout << "Tnamdeboba: " << position << endl;
cout << "xelfasi: " << salary << endl;
}

float

class manager : public employee // manager klasis Seqmna
sabazo employee klasidan
{
public:
manager(string, string, string, float, float, int);
void show_manager(void);
private:
float annual_bonus;
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string company_car;
int stock_options;
};
manager::manager(string name, string position, string
company_car,
float salary, float bonus, int stock_options) :
employee(name,
position, salary)
{
manager::company_car= company_car;
manager::annual_bonus = bonus;
manager::stock_options = stock_options;
}
void manager::show_manager(void)
{
show_employee();
cout << "firmis manqana: " << company_car << endl;
cout << "yovelwliuri premia:" << annual_bonus << endl;
cout << "safondo opcia: " << stock_options << endl;
}
int main()
{
system("color F0");
employee

worker("BeriZe

Noe",

"programisti",

35000);
manager boss("SaxvaZe Miriani", "vice-prezidenti
", "Lexus",
50000.0, 5000, 1000);
worker.show_employee();
boss.show_manager();
}
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yuradReba miaqcieT manager konstruqtors. rodesac
qmniT axal klass sabazo klasidan, warmoebuli
klasis konstruqtorma unda gamoiZaxos sabazo
klasis
konstruqtori,
risTvisac
warmoebuli
klasis konstruqtoris Semdeg ganaTavseT ori
wertili,
Semdeg
miuTiTeT
sabazo
klasis
konstruqtori moTxovnili parametrebiT:
manager::manager(string name, string position, string
company_car, float salary, float bonus, int stock_options)
: employee(name, position, salary) //sabazo klasis
konstruqtori
{
manager::company_car= company_car;
manager::annual_bonus = bonus;
manager::stock_options = stock_options;
}
miaqcieT yuradReba, rom show_manager funqcia
iZaxebs show_employee funqcias, romelic aris
employee klasis elementi. ramdenadac manager klasi
aris employee klasidan warmoebuli, manager klass
SeuZlia
mimarTva
employee klasis
sajaro
elementebze
iseve
rogorc
yvela
elemeneti
gansazRvruli rom yofiliyo
manager klasis
SigniT.
magaliTi. programa qmnis library _card klass book
klasidan:
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#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class book
{
public:
book(string, string, int);
void show_book(void);
private:
string title;
string author;
int pages;
};
book::book(string title, string author, int pages)
{
book::title= title;
book::author= author;
book::pages = pages;
}
void book::show_book(void)
{
cout << "dasaxeleba: " << title << endl;
cout << "avtori: " << author << endl;
cout << "gverdebi: " << pages << endl;
}
class library_card : public book
{
public:
library_card(string, string, int, string, int);
void show_card(void);
private:
string catalog;
int checked_out;
};
library_card::library_card(string title, string author,
int pages, string catalog, int checked_out) : book(title,
author, pages)
{
library_card::catalog= catalog;
library_card::checked_out = checked_out;
}
void library_card::show_card(void)
{
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show_book();
cout << "katalogi: " << catalog << endl;
if (checked_out) cout << "statusi: Semowmebuli" << endl;
else cout << "statusi: Tavisufali" << endl;
}
int main()
{
system("color F0");
library_card
card("vscavlobT
enaze", "Jamsa", 272, "101СРР", 1);
card.show_card();
}

programirebas

C++

rogorc wina magaliTSi, miaqcieT yuradReba, rom
library _card
konstruqtori iZaxebs book klasis
konstruqtors,
book
klasis
elementebis
inicializaciisTvis. aseve, miaqcieT yuradReba
book klasis show_book funqcia-elementis gamoyenebas
show_card funqciaSi. ramdenadac library_card klasi
memkvidreobs
book klasis
meTodebs,
show_card
funqcias SeuZlia gamoiZaxos show_book meTodi

76

operator wertilis daxmarebis gareSe, TiTqos es
meTodi yofiliyos library _card klasis meTodi.

ra aris daculi elementebi
rogorc viciT, warmoebul klasis SeuZlia
mimarTos
sabazo
klasis
saerTo
elementebs,
TiTqos isini gansazRvruli iyos warmoebul
klasSi. meores mxriv warmoebul klass pirdapir
ar SeuZlia mimarTos sabazo klasis kerZo
elementebs. amisaTvis man unda gamoiyenos sabazo
klasis
funqciebi.
sabazo
klasis
daculi
elementebs
uWiravT
Sualeduri
mdgomareoba
sajarosa da kerZos Soris. Tu elementi aris
daculi,
warmoebuli
klasis
obieqtebi
mas
mimarTaven rogorc sajaros. Tqveni programis
danarCeni nawilisaTvis daculi elementebi iqneba
iseve rogorc kerZo.
qvemoT gansazRvrulia book klasi, romelic
iyenebs
protected Wdes, raTa book klasidan
warmoebul klass neba daerTos mimarTos title, author
da pages elementebs pirdapir, wertilis gamoyenebiT:
class book
{
public:
book(string, string, int) ;
void show_book(void) ;
protected:
string title;
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string author;
int pages;
};
rogorc SeamCnieT memkvidreobiToba amartivebs
programirebas im SemTxvevaSi, Tu warmoebul
klasebs
SeuZliaT
mimarTon
sabazo
klasis
elementebs operator wertiliT. aseT SemTxvevaSi
programas SeuZlia gamoiyenos klasis daculi
elementebi. warmoebul klass SeuZlia mimarTos
sabazo
klasis
dacul
elementebs
pirdapir,
operator
wertilis
gamoyenebiT.
mxolod
programis danarCen nawils SeuZlia mimarTos
dacul elementebs mxolod am klasis funqciebiT.

saxelTa konfliqtis problemis gadawyveta
erTi klasidan meore klasis Seqmnis dros
SesaZlebelia
gvqondes
situaciebi,
rodesac
warmoebul klasSi elementis saxeli igivea, rac
sabazo klasSi. magaliTad klasi book da library_card
iyenebs price elements. book
klasSi price elements
Seesabameba wignis gasayidi fasi 22.95. library_card
klasSi price SeiZleba Seicavdes biblioTekis
fasdaklebas, magaliTad 18.50. davuSvaT show_card
funqciam unda gamoitanos orive fasi. maSin man
unda gamoiyenos Semdegi operatorebi:
cout << "biblioTekis fasi" << price << endl;
cout << "gasayidi fasi:" << book::price << endl;
daskvna:
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 memkvidreobiToba
aris
arsebuli
sabazo
klasidan axali klasis warmoebis unari;
 warmoebuli klasi aris axali klasi, xolo
sabazo klasi - arsebuli klasi;
 rodesac
Tqven
qmniT sxva
klass
sabazo
klasidan, warmoebuli klasi xdeba sabazo
klasis elementebis memkvidre;
 sabazodan
axali
klasis
warmoqmnisTvis
warmoebuli klasis gansazRvra daiwyeT class
gasaReburi sityviT, romelsac mosdevs klasis
saxeli, ori wertili da sabazo klasis saxeli,
magaliTad class dalmatian:dog;
 warmoebul klass SeuZlia mimarTos sabazo
klasis saerTo elementebs ise rogorc Tavisive
klasis
elementebs.
sabazo
klasis
kerZo
monacemebze wvdomisaTvis warmoebuli klasi
iyenebs sabazo klasis funqciebs;
 warmoebuli klasis konstruqtorSi programam
unda gamoiZaxos sabazo klasis konstruqtori
warmoebuli klasis konstruqtoris saTauris
Semdeg
ori
wertilis,
sabazo
klasis
konstruqtoris saxelis da Sesabamisi parametrebis miTiTebiT;
 raTa warmoebuli klasisaTvis uzrunvelyofil
iqnas sabazo klasis gansazRvrul elementebze
pirdapiri wvdoma da amave dros es elementebi
daculi iyos programis danarCeni nawilisTvis,
C++ uzrunvelyofs klasis
protected (dacul)
elementebs. warmoebul klass SeuZlia mimarTos
sabazo klasis dacul elementebs rogorc
sajaros.
programis
danarCeni
nawilisTvis
daculi elementebi kerZos eqvivalenturia;
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 Tu
warmoebul
da
sabazo
klasSi
aris
elementebi erTnairi saxelebiT, maSin warmoebuli klasis funqciis SigniT C++ gamoiyenebs
warmoebuli klasis elementebs. Tu warmoebuli
klasis funqciebs sWirdebaT sabazo klasis
elementebze
mimarTva,
unda
gamoiyenoT
globaluri nebarTvis operatori, magaliTad
base_class::member
davaleba: SeqmeniT klasi bakalavri monacemebiT:
gvari, სახელი, fakulteti, dagrovebuli kreditebis
raodenoba. კლასისთვის განსაზღვრეთ ფუნქცია ამ
მონაცემების გამოსატანად. SeqmeniT ბაკალავრი კლასის
memkvidre klasi: magistranti, romelsac damatebiT
eqneba ori monacemi: bakalavriatis kvalifikacia da
swavlebis weli. ამავე კლასისთვის განსაზღვრეთ
ფუნქცია მონაცემების გამოსატანად. გამოაცხადეთ am
klasebis TiTo obieqti da gamoitaneT informacia
studentebis Sesaxeb.
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laboratoriuli samuSao 9
Tema: mravlobiTi memkvidreobiToba
C++ enaSi
SesaZlebelia
Seiqmnas
klasi
ramdenime sabazo klasisgan. rosdesac klasi
memkvidreobas iRebs ramdenime klasisgan unda
gamoviyenoT mravlobiTi memkvidreobiToba.
mocemul masalaSi SeiswavliT Semdeg ZiriTad
koncefciebs:
 Tu
Tqven
qmniT
klass
ramdenime
sabazo
klasisgan,
maSin
miiRebT
mravlobiTi
memkvidreobis upiratesobas;
 mravlobiTi memkvidreobis dros warmoebuli
klasi miiRebs ori an meti klasis atributebs;
 mravlobiTi
memkvidreobiTobis
gamoyenebisas
klasis
SeqmnisaTvis
warmoebuli
klasis
konstruqtorma unda gamoiZaxos yvela sabazo
klasis konstruqtori;
 warmoebuli klasidan axali klasis Seqmnisas
Tqven qmniT memkvidreobiTobis ierarqias(klasTa
ierarqias).
mravlobiTi memkvidreoba obiqtze orientirebuli
daprogramebis mZlavri instrumentia.
martivi magaliTi:
davuSvaT gvaqvs klasi computer_screen:
class computer_screen
{
public:
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computer_screen(string, long, int, int);
void show_screen(void);
private:
string type ;
long colors;
int x_resolution;
int y_resolution;
};
davuSvaT gvaqvs, agreTve, klasi mother_board:
class mother_board
{
public:
mother_board(int, int, int);
void show_mother_board(void);
private:
int processor;
int speed;
int RAM;
};
am ori klasis gamoyenebiT SeiZleba avagoT klasi
computer, rac naCvenebia qvemoT:
class computer : public computer_screen, public mother_board
{
public:
computer(string, int, float, string, long, int, int, int, int, int);
void show_computer(void);
private:
string name;
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int hard_disk;
float floppy;
};
rogorc xedavT es klasi uCvenebs Tavis sabazo
klasebs ori wertilis Semdeg, romelic mosdevs
computer klasis saxels:
class computer : public computer_screen, public
mother_board//sabazo klasebi
qvemoT warmodgenilia programa sruli saxiT:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class computer_screen
{
public:
computer_screen(string, long, int, int);
void show_screen(void);
private:
string type;
long colors;
int x_resolution;
int y_resolution;
};
computer_screen::computer_screen(string
colors, int
x_res, int y_res)
{
computer_screen::type = type;
computer_screen::colors = colors;
computer_screen::x_resolution = x_res;
computer_screen::y_resolution = y_res;
}
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type,

long

void computer_screen::show_screen(void)
{
cout << "ekranis tipi: " << type << endl;
cout << "ferebi: " << colors << endl;
cout << "dashveba: " << x_resolution << " X " <<
y_resolution
<< endl;
}
class mother_board
{
public:
mother_board(int, int, int);
void show_mother_board(void);
private:
int processor;
int speed;
int ram;
};
mother_board::mother_board(int processor, int speed, int
ram)
{
mother_board::processor = processor;
mother_board::speed = speed;
mother_board::ram = ram;
}
void mother_board::show_mother_board(void)
{
cout << "procesori: " << processor << endl;
cout << "sixSire: " << speed << "МH" << endl;
cout << "operatiuli: " << ram << " МВ" << endl;
}
class
computer
:
public
computer_screen,
public
mother_board
{
public:
computer(string, int, float, string, long, int, int,
int, int, int);
void show_computer(void);
private:
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string name;
int hard_disk;
float floppy;
};
computer::computer(string name, int hard_disk, float
floppy, string screen, long colors, int x_res, int y_res, int
processor, int speed, int
ram) : computer_screen(screen, colors, x_res, y_res),
mother_board(processor, speed, ram)
{
computer::name= name;
computer::hard_disk = hard_disk;
computer::floppy = floppy;
}
void computer::show_computer(void)
{
cout << "tipi: " << name << endl;
cout << "myari diski: " << hard_disk << "GB" << endl;
cout << "moqnili diski: " << floppy << "МВ" << endl;
show_mother_board();
show_screen();
}
int main()
{
system("color F0");
computer my_pc("Compaq", 212, 1.44, "SVGA", 16000000,
640, 480, 486, 66, 8);
my_pc.show_computer();
}
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Tu Tqven gaaanalizebT computer klasis konstruqtors aRmoaCenT, rom igi iZaxebs mother_board da
computer_screen klasebis konstruqtorebs, rogorc
naCvenebia qvemoT:
computer::computer(string name, int hard_disk, float floppy, string
screen, long colors, int x_res, int y_res, int processor, int speed, int
RAM)
: computer_screen(screen,
colors,
x_res,
y_res),
mother_board(processor, speed, RAM)

klasTa ierarqiis ageba
zogjer saWiroa Seiqmnas klasi, im klasisgan,
romelic Tavis mxriv warmoebulia ramdenime
sabazo
klasisgan.
magaliTad
Cven
gvWirdeba
computer klasi gamoviyenoT sabazod da SevqmnaT
axali klasi workstation:
class work_station : public computer
{
public:
work_station (string operating_system, string name, int hard_disk,
float floppy, string screen, long colors, int x_res, int
y_res, int
processor, int speed, int RAM);
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void show_work_station(void);
private:
string operating_system;
};
work_station klasis konstruqtori ubralod iZaxebs
computer klasis konstruqtors, romelic
Tavis
mxriv
iZaxebs
computer_screen
da
mother_board
konstruqtorebs:
work_station::work_station ( string operating_system, string name,
int hard_disk, float floppy, string screen, long colors, int x_res, int
y_res, int processor, int speed, int RAM) : computer (name,
hard_disk, floppy, screen, colors, x_res, y_res, processor, speed,
RAM)
{
work_station::operating_system= operating_system;
}
mocemul SemTxvevaSi computer klasi gamodis sabazo
klasis rolSi. mxolod, rogorc iciT igi iyo
warmoebuli

computer_screen da

mother_board

klase-

bidan. Sesabamisad work_station klasi memkvidreobad
miiRebs samive klasis Tvisebebs. axali klasebis
`dabadebas~

mivyavarT

klasebis

rogorc naCvenebia naxazze:
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ierarqiamde,

daskvna:
 mravlobiTi
warmoebul

memkvidreobiToba
klass

gadaeces

aris

unari

ramdenime

sabazo

klasis maxasiaTeblebi;
 axali memkvidre klasis Seqmnisas axali klasis
saxelis Semdeg unda daisvas ori wertili da
mieTiTos sabazo klasebis saxelebi, romelic
gamoyofilia mZimeebiT, magaliTad: class cabbit :
public cat, public rabbit;
 warmoebuli
risas

unda

klasis

konstruqtoris

gamoiZaxoT

yvela

gansazRv-

sabazo

klasis

konstruqtorebi, saWiro parametrebis gadacemiT;


warmoebuli klasidan SeiZleba axali klasis

Seqmna. amgvarad Cveni programa Seqmnis klasTa
ierarqias.
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davaleba: SeqmeniT klasi bakalavri monacemebiT:
gvari,

fakulteti,

raodenoba.
magistranti,

dagrovebuli

SeqmeniT

misi

romelsac

kreditebis

memkvidre

damatebiT

klasi:

eqneba

ori

monacemi: bakalavriatis kvalifikacia da swavlebis
weli.

SeqmeniT

doqtoranti,
monacemi:

magistrantis

romelsac

memkvidre

damatebiT

magistrantis

klasi

eqneba

kvalifikacia

ori
da

gamoqveynebuli statiebis raodenoba. Sesabamisad,
klasebSi

SeqmeniT

funqciebi

monacemebis

gamosatanad. SeqmeniT am klasebis TiTo obieqti
da gamoitaneT informacia studentebis Sesaxeb.
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laboratoriuli samuSao 10
Tema: sajaro memkvidreobiTobis magaliTebi.
kerZo da daculi memkvidreobiToba
rogorc wina masalaSi ganvixileT arsebuli
klasis
safuZvelze
Seqmnil
klass
ewodeba
warmoebuli an memkvidre klasi, xolo im klass,
romlis safuZvelze Seiqmna axali, uwodeben –
sabazos an winapar klass. yoveli memkvidre klasi
TviTon SeiZleba gaxdes sabazo klasi momavali
memkvidre klasebisTvis. martivi memkvidreobiTobis
dros warmoebuli klasi miiReba mxolod erTi
sabazo klasis safuZvelze. rTuli memkvidreobiTobis SemTxvevaSi warmoebuli klasi iqmneba
ramdenime klasis safuZvelze. memkvidreobiTobis
meqanizmis gamoyenebiT aigeba rTuli ierarqiuli
struqturebi.
is faqti, rom Circle klasi warmoiSva Point
klasis safuZvelze aRiniSneba Semdegi saxiT:
class Circle : public Point{ ……..};
amas ewodeba Ria memkvidreobiToba (Public
inheritance).
protected (daculi) wvdomis reJimi Semotanilia
memkvidreobiTobasTan
dakavSirebiT.
sajaro
memkvidreobiTobis dros sabazo klasis sajaro da
dacul elementebs memkvidre klasis obieqtebi
mimarTaven rogorc sajaros, xolo sabazo klasis
daculi elementebi programis sxva nawilisaTvis
aris rogorc kerZo elementebi.
sabazo klasis
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kerZo elementebze memkvidre klass pirdapiri
wvdoma ara aqvs, maTze
mimarTva SeuZlia mxolod
sabazo klasis funqciebs.
zemoaRniSnuli sakiTxebis ganmtkicebisaTvis
ganvixiloT magaliTi:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class base { //sabazo klasi
public:
int get_i();
int get_j();
void set_ij(int, int);
void show();
private:
int i, j;
};
class derived : public base // warmoebuli klasi
{
public:
void make_k();
void show();
private:
int k;
};
//realizebis nawili
int base::get_i() { return i; }
int base::get_j() { return j; }
void base::set_ij(int a, int b) { i = a; j = b; }
void base::show() { cout << "i = " << i << " j = " << j;
}
void derived::make_k() { k = get_i()*get_j(); }
void derived::show() {
base::show();
cout << "k = " << k << endl;
}
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int main()
{
system("color F0");
base b;
b.set_ij(2, 3);
cout << "Object b of base class : ";
b.show();
derived d;
d.set_ij(5, 6); d.make_k();
cout << "\n\nObject d of derived class :"; d.show();
}

derived klasi aris base klasis memkvidre da
miiReba Ria(sajaro) memkvidreobiTobiT:
class derived : public base {…..};
base klasis yvela elementi memkvidreobiT
gadaecema derived klass. es niSnavs, rom derived
klasis Ria interfeisi Seicavs base klasis Ria
funqcia-wevrebs: get_i, get_j, set_ij
da show (anu
funqciebis gamoyeneba SeuZliaT
derived klasis
obieqtebs da sakuTar funqcia-wevrebs: make_k da
show. garda amisa derived klasis obieqti xasiaTdeba
monacemebiT i, j da k.
base klasis monacemebi i da j aRwerilia
rogorc klasis private (kerZo) wevrebi. amitom
warmoebul derived klasSi maTze pirdapiri wvdoma
akrZalulia, iseve rogorc programis danarCen
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nawilSi.
derived klasSi am wevrebze wvdomisaTvis
gamoyenebulia base klasis funqciebi: get_i da get_j:
void derived::make_k(){k=get_i()*get_j();}
Tu igive magaliTSi base klasis i da
j
monacemebze wvdomis reJims SevcvliT daculiT
(protected), maSin warmoebul klass i da j monacemebze
eqneba pirdapiri wvdoma:
void derived ::make_k() {k=i*j;}
amave dros programis danarCeni funqciebisTvis i da j isev daxuruli monacemebia anu maTze
pirdapiri wvdoma ara aqvT.
programa
warmovadginoT
am
cvlilebis
gaTvaliswinebiT:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class base {
public:
int get_i();
int get_j();
void set_ij(int, int);
void show();
protected:
int i, j;
};
class derived : public base
{
public:
void make_k();
void show();
private:
int k;
};
int base::get_i() {
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return i;
}
int base::get_j() { return j; }
void base::set_ij(int a, int b) { i = a; j = b; }
void base::show() { cout << "i = " << i << " j = " << j;
}
void derived::make_k() { k = i * j; } //pirdapiri
mimarTva
i da j elementebze
void derived::show() {
base::show();
cout << "k = " << k << endl;
}
int main()
{
system("color F0");
derived d;
d.set_ij(3, 7); d.make_k();
cout << "Object d of derived class :";
d.show();
}

mivaqcioT yuradReba im faqtsac, rom base klasis
set_ij funqciis gamoyeneba SeuZlia rogorc am
klasis obieqts, aseve
derived klasis d obieqts.
sainteresoa saxelebis konfliqtis gadawyvetis
sakiTxi:
orive
derived
da
base
klasSi
gamocxadebulia erTi da igive saxelis mqone show
funqciebi. realizaciis nawilSi maTi ganmartebebia:
void base::show() {cout<<”i=”<<i<<” j=”<<j;}
da
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void derived::show() {base::show();
cout<<”k=”<<k<<endl;}
derived klasis show funqcia beWdavs am klasis
yvela monacems. amasTan i da j
monacemebis
dasabeWdad gamoiZaxeba base klasis show funqcia base::show(); klasebSi saxelTa konfliqtis gadaWris
mizniT
aucilebelia
imis
miTiTeba,
rom
gamoZaxebuli show funqcia aris base klasis xedvis
areSi - base::

daskvna:
 public memkvidreobiTobis
SemTxvevaSi
sabazo
klasis public elementebze wvdoma aqvs programis
yvela funqcias. sabazo klasis private wevrebze
wvdoma aqvT mxolod sabazo klasis funqciawevrebs da megobar-funqciebs, romelsac Semdgom
masalaSi ganvixilavT.
 protected (daculi) wvdomis done warmoadgens
wvdomis Sualedur dones public da private wvdomis
doneebs
Soris.
sabazo
klasis
protected
elementebze wvdoma aqvT mxolod: sabazo klasis
funqciebs
da megobar funqciebs; warmoebuli
klasis funqciebs da megobar-funqciebs.
 warmoebuli klasis funqciebs SeuZliaT sabazo
klasis public da protected elementebze mimarTva
maTi
saxelebis
miTiTebiT.
amasTan
unda
gvaxsovdes, rom protected wvdomis monacemebi
arRveven sabazo klasis inkafsulacias: sabazo
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klasis daculi elementebis Secvlam SeiZleba
gamoiwvios
yvela
warmoebuli
klasis
modificirebis aucilebloba.
sabazo da warmoebuli klasis obieqtebs aqvT
saerTo nawili – sabazo klasis atributebi
(monacemebi) da funqciebi. amitom public memkvidreobiTobiT miRebuli warmoebuli klasis obieqti
SeiZleba ganvixiloT, rogorc sabazo klasis
obieqtic,
magram
sabazo
klasis
obieqti
warmoebuli klasis obieqts ar warmoadgens.
warmoebuli klasis Seqmnisas memkvidreobiTobis tipi SeiZleba iyos rogorc public, aseve
protected da private.
მნიშვნელოვანია,

რომ

მემკვიდრეობითობის

ტიპის

მიუხედავად ვერცერთი მემკვიდრე ვერ მიიღებს წვდომას საბაზო
კლასის private მონაცემებთან.

protected memkvidreobiTobis dros sabazo klasis:
 public elementebi warmoebul klasSi xdebian
protected – maTze pirdapiri wvdoma aqvT mxolod
warmoebuli klasis funqcia-wevrebs da megobar
funqciebs(SemdegSi ganvixilavT);
 protected elementebi memkvidre klasSic rCebian
protected;
 private elementebze pirdapiri wvdoma warmoebul
klasSi ar aris. maTze wvdoma xorcieldeba
sabazo klasis public an protected funqciebis
saSualebiT.
private memkvidreobiTobis dros sabazo klasis:
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 public elementebi warmoebul klasSi xdebian
protected – maTze pirdapiri wvdoma aqvT mxolod
warmoebuli klasis funqcia-wevrebs da megobar
funqciebs;
 protected elementebi warmoebul klasSi xdebian
private;
 private elementebi warmoebul klasSi `ar Canan~.
maTze wvdoma xerxdeba sabazo klasis public an
protected funqciebis gamoyenebiT.

davaleba:

SeqmeniT

klasi

marTkuTxedi,

monacemebiT: sigrZe da sigane. masSi gansazRvreT
funqcia,
farTobs.

romelic

gamoiTvlis

marTkuTxedis

SeqmeniT misi memkvidre klasi marTkuTxa

paralelepipedi,

romelsac

monacemebSi

daemateba

simaRle, xolo funqciaSi gamoiTvleba marTkuTxa
paralelepipedis moculoba. SeqmeniT am klasebis
TiTo obieqti. gamoiZaxeT obieqtebisTvis Sesabamisi
funqciebi. Sedegebi gamoitaneT ekranze.
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laboratoriuli samuSao 11
Tema: megobari klasebi da megobari
funqciebi
rogorc
ukve
iciT,
programas
SeuZlia
mimarTos klasis kerZo elementebs mxolod amave
klasis
funqcia-elementebis
meSveobiT.
yvela
situaciaSi
sadac
es
SesaZlebelia
sajaros
nacvlad kerZo elementebis gamoyenebiT Tqven
amcirebT
programis
SesaZleblobas
daazianos
klasis elementebis mniSvneloba. magram zogjer
Tqven gWirdebaT mwarmoeblurobis gazrda imis
xarjze, rom klass neba darToT pirdapir mimarTos
sxva klasis kerZo elementebs. aseT SemTxvevaSi
mcirdeba dayovnebebi. msgavs situaciebSi C++
saSualebas
iZleva
klasi
ganisazRvros
megobris(friend) rangSi
sxva klasisTvis da
megobar-klass
nebas
rTavs
mimarTos
kerZo
elementebs. mocemul masalaSi mocemulia Tu
rogor gaigebs Tqveni programa, rom ori klasi
aris megobari.
masalaSi SeiswavliT Semdeg ZiriTad koncefciebs:
 gasaReburi friend sityvis gamoyenebiT klasi
ityobineba, romelia misi megobari anu imas, rom
sxva klasebi SeZleben pirdapir mimarTon
mis
kerZo elementebs;
 klasis
kerZo
elementebi
icaven
klasis
monacemebs, Sesabamisad, Tqven unda SezRudoT
klasi-megobrebis wre mxolod im klasebiT,
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romelTac
namdvilad
sWirdebaT
pirdapiri
wvdoma saZiebo klasis kerZo elementebze;
 C++ saSualebas iZleva SeizRudos megobruli
wvdoma funqciebis gansazRvruli nakrebiT.
kerZo elementebi klasis dacvis da Secdomebis
Semcirebis iZleva saSualebas. amdenad, Tqven unda
SezRudoT megobar-klasebis gamoyeneba imdenad,
ramdenadac igi SesaZlebelia.

klasis megobrebis gansazRvra
imis misaTiTeblad, rom erTi klasi aris
meores megobari, am sxva klasis gansazRvris
SigniT unda ganaTavsoT gasaReburi sityva friend da
Sesabamisi megobari-klasis saxeli. qvemoT moyvanil
magaliTSi book klasi aris librarian klasis megobari.
amitom librarian klasis obieqtebs SeuZliaT pirdapir
mimarTon book klasis kerZo elementebs operator
wertilis gamoyenebiT:
class book
{
public:
book (string, string, string);
void show_book(void);
friend librarian;
private:
string title ;
string author;
string catalog;
};
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rogorc xedavT megobris misaTiTeblad saWiroa
mxolod erTi operatori klasis gansazRvraSi.
qvemoT warmodgenil programaSi librarian klasi aris
book klasis megobari. programa gamoiyenebs librarian
klasis change_catalog funqcias gansazRvruli wignis
katalogis baraTis nomris Sesacvlelad:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class librarian;
class book
{
public:
book(string, string, string);
void show_book(void);
friend librarian;
private:
string title;
string author;
string catalog;
};
book::book(string title,string author, string catalog)
{
book::title= title;
book::author= author;
book::catalog= catalog;
}
void book::show_book(void)
{
cout << "dasaxeleba: " << title << endl;
cout << "avtori: " << author << endl;
cout << "katalogi: " << catalog << endl;
}
class librarian
{
public:
void change_catalog(book *,string);
string get_catalog(book);
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};
void librarian::change_catalog(book *this_book,
new_catalog)
{
this_book->catalog, new_catalog;
}
string librarian::get_catalog(book this_book)
{
string catalog;
catalog= this_book.catalog;
return(catalog);
}

string

int main()
{
book programming("vscavlobT daprogramebas C++ enaze",
"Jamsa", "P101");
librarian library;
programming.show_book();
library.change_catalog(&programming,
"leqciebi
C++
101");
programming.show_book();
}

rogorc xedavT, programa gadascems book
obieqts librarian klasis change_catalog funqciaSi
misamarTiT. ramdenadac es funqcia cvlis book
klasis
elements,
programam
unda
gadasces
parametri misamarTiT, xolo Semdeg gamoiyenos
mimTiTebeli am klasis elementze mimarTvisaTvis.
CaatareT eqsperimenti: SeecadeT waSaloT friend
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operatori book klasis gansazRvridan. ramdenadac
librarian klass ukve aRar aqvs wvdoma book klasis
kerZo
elementebze,
kompilatori
mogvcems
sintaqsuri Secdomis Sesaxeb Setyobinebas book
klasis kerZo monacemebze yoveli mimarTvisas.
qvemoT warmodgenilia klasis megobarad gamocxadebis zodagi saxe:
class abbott
{
public:
friend costello;
// saerTo elementebi
private:
// kerZo elementebi};
riT gansxvavdeba megobrebi daculi(protected)
elementebisgan
warmoebul klass SeuZlia pirdapir mimarTos
sabazo klasis dacul elementebs, operator
wertilis gamoyenebiT.
gaxsovdeT, rom klasis
dacul elementebs SeuZlia mimarTos mxolod im
klasebma, romlebic arian warmoebuli am sabazo
klasidan anu romlebic arian sabazo klasis
memkvidreebi. klasis daculi elementebi programis
sxva danarCeni nawilisTvis arian rogorc kerZoebi.
megobari-klasebi erTmaneTTan ar arian dakavSirebulni memkvidreobiTobiT. memkvidruli kavSiris
arqonis SemTxvevaSi sxva klasis kerZo elementebze
wvdomis
miRebis
erTaderTi
xerxi
aris
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kompilatoris informireba,
aris megobari.

rom

mocemul

klasi

megobrebis raodenobis SezRudva
davuSvaT,
wina
programaSi
warmodgenili
librarian
klasi
Seicavs
mraval
gansxvavebul
funqcias.
davuSvaT,
mxolod
change_catalog da
get_catalog funqciebs sWirdebaT wvdoma book klasis
kerZo elementebze. book klasis gansazRvraSi Cven
SegviZlia SevzRudoT wvdoma kerZo elementebze
mxolod am ori funqciiT, rogorc qvemoT aris
naCvenebi:
class book
{
public:
book(string, string, string);
void show_book(void);
friend string librarian::get_catalog(book);
friend void librarian: :change_catalog( book *, string);
private:
string title;
string author;
string catalog;
};
rogorc xedavT, friend operatorebi Seicaven im
megobari
funqciis
prototipebs,
romelTac
SeuZliaT pirdapir mimarTon kerZo elementebs.

megobari-funqciebi
Tu programa iyenebs megobrebs klasis kerZo
monacemebTan
wvdomisTvis,
Tqven
SegiZliaT
SezRudoT megobari klasis funqcia-elementebis
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raodenoba, romelTac SeuZliaT pirdapir mimarTon
kerZo elementebs. megobari-funqciis gamocxadebisaTvis miuTiTeT friend gasaReburi sityva, romelsac
mohyveba sruli prototipi, rogorc qvemoT aris
naCvenebi:
public:
friend class_name::function_name(parameter types);
mxolod megobar funqcia-elementebs SeuZliaT
pirdapir mimarTon klasis kerZo elementebs,
operator wertilis gamoyenebiT.
erTi klasidan meoreze mimarTvisas klasebis
gansazRvris
mimdevroba
unda
iyos
daculi,
winaaRmdeg
SemTxvevaSi
programa
mogvcems
Setyobinebas sintaqsuri Secdomis Sesaxeb. mocemul
SemTxvevaSi book klasis gansazRvra gamoiyenebs
funqciebis prototipebs, romlebic gansazRvrulia
librarian
klasSi.
Sesabamisad,
librarian
klasis
gansazRvra
win
unda
uZRodes
book klasis
gansazRvras.
Tu
gaaanalizebT
librarian klass,
aRmoaCenT, rom igi mimarTavs book klass:
class librarian
{
public:
void change_catalog(book *, string);
string get_catalog(book);
};
ramdenadac Tqven ar SegiZliaT book klasis
gansazRvra ganaTavsoT librarian klasis gansazRvris
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win, C++ saSualebas iZleva gamocxaddes book klasi
anu Seatyobinos kompilators, rom aseTi klasi
aris, xolo mogvianebiT ganisazRvros igi. klasi
gamovacxadoT Semdegi saxiT:
class class_name;
magaliTad:
class book; // klasis gamocxadeba
Semdegi programa gamoiyenebs megobar funqciebs
librarian klasis wvdomis SezRudvisaTvis book klasis
kerZo monacemebze. yuradReba miaqcieT klasebis
gansazRvris mimdevrobas:
#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
class book;
class librarian
{
public:
void change_catalog(book *,string);
string get_catalog(book);
};
class book
{
public:
book(string, string, string);
void show_book(void);
friend string librarian::get_catalog(book);
friend void librarian::change_catalog(book *, string);
private:
string title;
string author;
string catalog;
};
book::book(string title, string author, string catalog)
{
book::title= title;
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book::author= author;
book::catalog= catalog;
}
void book::show_book(void)
{
cout << "dasaxeleba: " << title << endl;
cout << "avtori: " << author << endl;
cout << "katalogi: " << catalog << endl;
}
void librarian::change_catalog(book *this_book,
new_catalog)
{
this_book->catalog=new_catalog;
}
string librarian::get_catalog(book this_book)
{
string catalog;
catalog = this_book.catalog;
return(catalog);
}

string

int main()
{
system("color F0");
book
programming("vswavlobT
programirebas
C++
enaze","Jamsa", "P101");
librarian library;
programming.show_book();
library.change_catalog(&programming, "leqcia C++ 101");
programming.show_book();
}

rogorc
xedavT,
programa
Tavidan
iyenebs
gancxadebas, raTa Seatyobinos kompilators, rom book
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klasi gansazRvruli iqneba Semdgom. radgan book
klasze ganacxadi gakeTebulia, librarian klasis
gansazRvra SeiZleba gadaigzavnos book klasze,
romelic
programaSi
jer
kidev
ar
aris
gansazRvruli.

daskvna:
 C++ -Si megobrebis gamoyeneba sxva klasis
kerZo
elementebze
pirdapiri
mimarTvis
saSualebas
iZleva,
operator
wertilis
gamoyenebiT;
 erTi
klasis
meore
klasis
megobrad
gamocxadebisaTvis, meore klasis gamocxadebaSi
unda uCvenoT friend gasaReburi sityva, romlis
Semdegac iwereba pirveli klasis saxeli;
 klasis sxva klasTan mimarTebiT megobrad
gamocxadebis Semdeg, megobari-klasis yvela
funqcia-elements SeuZlia mimarTos am sxva
klasis kerZo elementebs;
 megobari meTodebis SezRudvis mizniT, C++
saSualebas iZleva miTiTebul iqna megobari
funqciebi. megobari funqciis gamocxadebisaTvis
unda mieTiTos friend gasaReburi sityva, romlis
Semdegac iwereba funqciis prototipi;
 megobari funqciebis gamocxadebisas unda
daicvaT klasebis gansazRvris mimdevroba. Tu
saWiroa kompilatorze Setyobineba, rom rom
identifikatori warmoadgens klasis saxels,
romelsac programa gansazRvravs mogvianebiT,
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Tqven SegiZliaT gamoiyenoT
operatori: class class_name.

Semdegi

saxis

qvemoT
moyvanil
magaliTSi
frd() funqcia
gamocxadebulia rogorc cl klasis megobari:
class cl {
...
public:
friend void frd();
...
};
erT-erTi mizezi, romlis gamoc С++ ena uSvebs
funqcia-megobrebis arsebobas dakavSirebulia iseT
situaciasTan,
rodesac
orma
klasma
unda
gamoiyenos
erTidaigive
funqcia.
ganvixiloT
magaliTi, sadac gansazRvrulia ori klasi – line da
box. line klasi Seicavs yvela saWiro monacems da
nebismieri
mocemuli
sigrZis
horizontaluri
punqtiri monakveTis dasaxaz kods.
box klasi
Seicavs saWiro kods da monacemebs imisaTvis, rom
gamoisaxos marTkuTxedi zeda marcxena da qveda
marjvena wertilebiT, mocemuli feriT. orive
klasi gamoiyenebs same_color() funqcias imisaTvis,
rom ganisazRvros daxatulia Tu ara monakveTi da
marTkuTxedi erTidaigive feriT. am klasebis
gamocxadeba
mocemulia
programis
Semdeg
fragmentSi:
class line;
class box {
int color; // marTkuTxedis feri
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int upx, upy; //zeda marcxena kuTxe
int lowx, lowy; //qveda marjvena kuTxe
public:
friend int same_color (line l, box b);
void set_color(int c);
void define_box (int x1, int y1, int x2, int y2);
void show_box();
};
class line {
int color;
int startx, starty;
int len;
public:
friend int same_color (line I, box b);
void set_color(int c);
void define_line (int x, int y, int I);
void show_line();
};
same_color() funqcia arc erTi klasis wevri ar
aris, magram aris orives megobari. igi abrunebs
Setyobinebas: “Are the same color” rodesac line tipis
obieqti
da
box
tipis
obieqti
daxazulia
erTidaimave feriT, xolo Setyobinebas: – “Not the
same color” winaaRmdeg SemTxvevaSi. qvemoT warmodgenilia same_color() funqciis gansazRvris kodi:
int same_color (line I, box b)
{
if (I.color == b.color) cout << " Are the same color”;
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else cout<<”Not the same color";
}

radgan same_color() funqcia aris orive klasis
megobari mas eqneba orive klasis kerZo monacemebze
wvdoma. ufro metic, mivaqcioT yuradReba, rom
ramdenadac same_color() funqcia ar aris wevri,
gamoyenebisas ar aris saWiro klasis saxelis
gamoyeneba. imave mizniT SeiZleboda Segveqmna
funqcia-wevri
public
wvdomis
specifikatoriT,
romelic daabrunebda line da box tipis obieqtebis
ferebs da kidev erTi funqcia am ferebis
Sesadareblad. magram aseTi midgoma moiTxovs
funqciis damatebiT gamoZaxebas, rac mocemul
SemTxvevaSi araefeqturia.
qvemoT
moyvanili
programa
demonstrirebas
ukeTebs line da box klasebs da uCvenebs Tu rogor
miiRebs megobari funqcia wvdomas klasis kerZo
wevrebTan:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
class line;
class box {
int color;
int upx, upy;
int lowx, lowy;
public:
friend int same_color (line l, box b);
void set_color(int c);
void define_box (int x1, int y1, int x2, int y2);
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void show_box();
};
class line {
int color;
int startx, starty;
int len;
public:
friend int same_color (line I, box b);
void set_color(int c);
void define_line (int x, int y, int I);
void show_line();
};
int same_color (line I, box b)
{
if (I.color == b.color) cout << " Are the same color”;
else cout<<”Not the same color";
}
void box::set_color(int c)
{
color = c;
}
void line::set_color(int c)
{
color = c;
}
void box::define_box (int x1, int y1, int x2, int y2)
{
upx = x1;
upy = y1;
lowx = x2;
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lowy = y2;
}
void box::show_box()
{
int i;
textcolor(color);
gotoxy(upx, upy);
for (i=upx; i<=lowx; i++) cout<<"-";
gotoxy(upx, lowy-1);
for (i=upx; i<=lowx; i++) cout<<"-";
gotoxy(upx, upy);
for (i=upy; i<=lowy; i++) {
cout<<" | ";
gotoxy(upx , i);
}
gotoxy(lowx, upy);
for (i=upy; i<=lowy; i++) {
cout<<"I";
gotoxy(lowx, i);
}
}
void line::define_line (int x, int y, int I)
{
startx = x;
starty = y;
len = I;
}
void line::show_line()
{
int i;
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textcolor(color);
gotoxy(startx, starty);
for (i=0; i<len; i++) cout<<"-";
}
int main()
{
box b;
line I;
b.define_box (10, 10, 15, 15);
b.set_color(3);
b.show_box();
I.define_line (2, 2, 10);
I.set_color(2);
I.show_line();
same_color (I, b);
I.define_line (22, 22, 10);
I.set_color(3);
I.show_line();
same_color (I, b);
cout << "\nPress a key.";
getch();
}
arsebobs megobar funqciebTan mimarTebiT ori
mniSvnelovani SezRudva:
 warmoebuli klasebi ar memkvidreoben megobar
funqciebs;
 megobari funqciebi ar SeiZleba gamocxadebul
iqnan static da extern gasaReburi sityvebiT.
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განვიხილოთ მაგალითი, სადაც Sum ფუნქცია ორივე
კლასის მეგობარია, ამიტომ მას პირდაპირი წვდომა აქვს
ორივე კლასის კერძო მონაცემებთან.
#include <iostream>
using namespace std;
class b;
class a{
friend int sum (a,b);
private:
int i;
public:
a() {cout<<"sheitaneT i: ";
cin>>i;
}
};
class b {
friend int sum (a,b);
private:
int y;
public:
b() {
cout<<"sheitaneT y:";
cin>>y;
}
};
int sum ( a first, b second) {
return (first.i+second.y);
}
int main()
{a first;
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b second;
cout<<sum (first, second)<<endl;
cin.get();
return 0;
}
შედეგი:

განვიხილოთ მაგალითი მეგობარ კლასებზე:
#include <iostream>
using namespace std;
class XYZ {
private:
char ch='A';
int num = 11;
public:
friend class ABC;
};
class ABC {
public:
void disp(XYZ obj){
cout<<obj.ch<<endl;
cout<<obj.num<<endl;
}
};
int main() {
ABC obj;
XYZ obj2;
obj.disp(obj2);
return 0;
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}

შედეგი:
A
11

davaleba:

SeqmeniT ori klasi: Tsu da stu,
romelTac eqnebaT kerZo monacemi studentebis
raodenoba. დანარჩენი მონაცემები და
ფუნქციები
განსაზღვრეთ თქვენი სურვილით. megobarma funqciam
Seadaros erTmaneTs Tsu-s da stu-s studentebis
raodenobebi da gamoitanos Sesabamisi Setyobineba:
tolia Tu gansxvavebulia.
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laboratoriuli samuSao 12
Tema: polimorfizmi. virtualuri funqciebi
zogadad polimorfizmi aris obieqtis formis
Secvlis unari. Tu am termins davyofT nawilebad,
aRmovaCenT, rom, poli aris bevri, xolo morfizmi
formis
cvlileba.
Sesabamisad,
polimorfuli
obieqti aris iseTi obieqti, romelsac SeuZlia
miiRos
sxvadasxva
forma.
mocemuli
samuSao
gagacnobT polimorfizmis arss da SegaswavliT
rogor
gamoviyenoT
programaSi
polimorfuli
obieqtebi kodis Semcirebisa da gamartivebisaTvis.
masalaSi
koncefciebs:

SeiswavliT

Semdeg

ZiriTad

 polimorfizmi
warmoadgens
obieqtis
unars
Seicvalos forma programis Sesrulebis dros;
 C++ amartivebs polimorfuli obieqtebis Seqmnas;
 polimorfuli obieqtebis SeqmnisaTvis Tqvenma
programam unda gamoiyenos virtualuri(virtual)
funqciebi;
 virtualuri(virtual) funqcia – es aris sabazo
klasis
funqcia,
romlis
saxelis
win
ganTavsebulia gasaReburi sityva virtual;
 sabazo klasidan nebismier warmoebuls SeuZlia
gamoiyenos an gadatvirTos virtualuri funqcia;
 polimorfuli obieqtebis SeqmnisaTvis unda
gamoiyenoT sabazo klasis obieqtze mimTiTebeli.
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განვიხილოთ
პოლიმორფიზმის

მაგალითი,

სადაც

რეალიზება

ნაჩვენებია,

ხდება

რომ

ვირტუალური

ფუნქციით, რომელიც განისაზღვრება საბაზო კლასში და
მისი

გადატვირთვა

პოლიმორფული

შეიძლება

ობიექტის

წარმოებულ

შესაქმნელად

კლასში.

გამოიყენება

საბაზო კლასზე მიმთითებელი:
class A {
public:
virtual void f() = 0;
}
class B: A{
public:
void f() {};
}
class C: A{
public:
void f() {};
}
A * b = new B();
A * c = new C();
b->f(); // აქ იქნება გამოძახებული B კლასის მეთოდი
c->f(); // აქ იქნება გამოძახებული C კლასის მეთოდი

davuSvaT,
programists,
romelic
muSaobs
satelefono kompaniaSi sWirdeba daweros programa,
romelic saxes ucvlis satelefono operaciebs.
rogorc viciT, telefonis gamoyenebisas sruldeba
operaciebi: nomris akrefa, zari, gawyveta, dakavebis
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indikacia.
am
operaciebis
gansazRvravT Semdeg klass:

daxmarebiT,

Tqven

class phone
{
public:
void dial(char "number) { cout << "nomris akrefa " << number <<
endl; }
void answer(void) { cout << "pasuxis molidini" << endl; }
void hangup(void) { cout << "zari Sesrulebulia – kurmilis
dadeba" << endl; }
void ring(void) { cout << "zari,zari,zari" << endl;)
phone(string number) { phone::number=number; };
private:
string number;
);
qvemoT
warmodgenilia
programa,
romelic
gamoiyenebs phone klass obieqt – telefonis Sesaqmnelad:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class phone
{
public:
void dial(string number) {
cout << "nomris akrefa "<<number << endl;
}
void answer(void) {
cout << "pasuxis molodini" << endl;
}
void hangup(void) {
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cout << "zari Sesrulebulia – kurmilis dadeba" << endl;
}
void ring(void) {
cout << "zari, zari, zari" << endl;
}
phone(string number) {
number= number;
};
private:
char number[13];
};
int main()
{
system("color F0");
phone telephone("555-1212");
telephone.dial("212-555-1212");
}

mocemuli programa ar akeTebs gansxvavebas diskur
da Rilakebian telefonebs Soris. amave dros mas
ara aqvs fasiani telefonis mxardaWera. aqedan
gamomdinare logikuria miviRebT gadawyvetilebas
SevqmnaT touch_tone da pay_phone klasebi,
phone
klasidan, rogorc qvemoT aris naCvenebi:
class touch_tone : phone
{
public:
void dial(string number) { cout << "Rilakebianze nomris
akrefa " << number << endl; }
touch_tone(string number) : phone(number) { }
};
120

class pay_phone : phone
{
public:
void dial(string number)
{
cout << "gTxovT gadaixadoT " << amount << " TeTri" <<
endl;
cout << "nomris akrefa " << number << endl;
}
pay_phone(string number, int amount) : phone(number)
{pay_phone::amount = amount; }
private:
int amount;
};
rogorc xedavT touch_tone da pay_phone klasebi
gansazRvraven Tavis sakuTar dial meTods. phone
klasis dial meTodi gaTvaliwinebulia diskuri
telefonisTvis. Semdegi programa gamoiyenebs am
klasebs rotary obieqtis SeqmnisaTvis:
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class phone
{
public:
void dial(string number) {
cout << "nomris akrefa " << number << endl;
}
void answer(void) { cout << "pasuxis molodini" << endl;
}
void hangup(void) {
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cout << "zari Sesrulebulia – kurmilis dadeba" << endl;
}
void ring(void) { cout << "zari, zari, zari" << endl; }
phone(string number) {
phone::number= number;
};
protected:
string number;
};
class touch_tone : phone
{
public:
void dial(string number) {
cout << "Rilakebianze nomris akrefa " << number
<< endl;
}
touch_tone(string number) : phone(number) { }
};
class pay_phone : phone
{
public:
void dial(string number) {
cout << "gTxovT gadaixadoT " << amount << "
TeTri" << endl;
cout << "nomris akrefa "<< number << endl;
}
pay_phone(string
number,
int
amount)
:
phone(number)
{
pay_phone::amount = amount;
}
private:
int amount;
};
int main()
{
system("color F0");
phone rotary("303-555-1212");
rotary.dial("602-555-1212");
touch_tone telephone("555-1212");
telephone.dial("212-555-1212");
pay_phone city_phone("555-1111", 25);
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city_phone.dial("212-555-1212");
}

gauSviT programa kompilaciaze da Semdeg
Sesrulebaze, ekranze gamova Semdegi Sedegi:

ganxiluli programa ar gamoiyenebs polimorful
obieqtebs. anu masSi ar aris obieqtebi, romlebic
Seicvlian
formas.
mizanSewonilia
sxvadasxva
zaris dros Cveni obieqti-telefoni icvlides
formas.

polimorfuli obieqti-telefonis Seqmna
telefonis sxvadasxva klasebs Soris arsebobs
erTaderTi ganmasxvavebeli funqcia – es aris dial
meTodi.
polimorfuli
obieqtis
Sesaqmnelad
Tavdapirvelad unda ganisazRvros sabazo klasis
funqciebi, romlebic gansxvavdebian warmoebuli
klasebis
funqciebidan
imiT,
rom
isini
virtualuria. maT prototipebs win uZRvis virtual
gasaReburi sityva, rogorc naCvenebia qvemoT:
class phone
{
public:
virtual void dial(string number) { cout << "nomris akrefa " <<
number << endl; }
void answer(void) { cout << "pasuxis molodini" << endl; }
void hangup(void) { cout << "zari Sesrulebulia - kurmilis
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dadeba" << endl; }
void ring(void) { cout << "zari, zari, zari" << endl; }
phone(string number) { strcpy(phone::number, number); };
protected:
string number;
};
Semdeg, programaSi SevqnaT sabazo klasis obieqtze
mimTiTebeli. Cvens SemTxvevaSi mimTiTebeli phone
sabazo klasze:
phone *poly_phone;
obieqtis
formis
Sesacvlelad
ubralod
mivaniWoT am mimTiTebels warmoebuli klasis
obieqtis misamarTi, rogorc qvemoT aris naCvenebi:
poly_phone = (phone *) &home_phone;
simboloebi (phone *), romelic iwereba miniWebis
operatoris Semdgom, warmoadgens tipebSi moyvanis
operators, romelic atyobinebs kompilators, rom
yvelaferi
wesrigSia,
saWiroa
erTi
tipis
( touch_tone) cvladis misamarTs mieniWos sxva tipis
(phone) cvladze mimTiTebeli. ramdenadac qvemoT
warmodgenil programas SeuZlia poly_phone obieqtze
mimTiTebels mianiWos sxvadasxva obieqtis misamarTi, amdenad obieqts SeuZlia formis Secvla, ris
gamoc igi polimorfulia.
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
class phone
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{
public:
virtual void dial(string number) {
cout << "nomris akrefa " << number << endl;
}
void answer(void) { cout << "pasuxis molodini"<<endl;
}
void hangup(void) {
cout << "zari Sesrulebulia – kurmilis dakideba" <<
endl;
}
void ring(void) { cout << "zari, zari, zari" << endl;
}
phone(string number) {
phone::number= number;
};
protected:
string number;
};
class touch_tone : phone
{
public:
void dial(string number) {
cout << "Rilakebianze nomris akrefa " << number <<
endl;
}
touch_tone(string number) : phone(number) { }
};
class pay_phone : phone
{
public:
void dial(string number) {
cout << "gTxovT gadaixadoT " << amount << " TeTri" <<
endl;
cout << "nomris akrefa "<< number << endl;
}
pay_phone(string number, int amount) : phone(number)
{
pay_phone::amount = amount;
}
private:
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int amount;
};
int main()
{
system("color F0");
pay_phone city_phone("702-555-1212", 25);
touch_tone home_phone("555-1212");
phone rotary("201-555-1212");
//obieqtis Seqmna diskur telefonad
phone *poly_phone = &rotary;
poly_phone->dial("818-555-1212");
// obieqtis formis Secvla Rilakebian telefonad
poly_phone = (phone *)&home_phone;
poly_phone->dial("303-555-1212");
// obieqtis formis Secvla fasian telefonad
poly_phone = (phone *)&city_phone;
poly_phone->dial("212-555-1212");
}

programas gavukeToT kompilacia da gavuSvaT
Sesrulebaze, ekranze gamova Semdegi Sedegi:

ramdenadac poly_phone obieqti icvlis formas
programis Sesrulebisas, igi aris polimorfuli.
rogorc
vxedavT,
polimorfuli
obieqtis
Seqmnisas programam unda gamoiyenos sabazo klasis
obieqtze mimTiTebeli. Semdgom programam unda
mianiWos
am mimTiTebels
warmoebuli klasis
obieqtis saxeli. calkeul SemTxvevaSi, rodesac
programa mimTiTebels aniWebs sxva klasis obieqtis
misamarTs, am mimTiTeblis obieqti (romelic aris
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polimorfuli) icvlis formas. programebi ageben
polimorful obieqtebs, sabazo klasis virtualur
funqciebze dafuZnebiT.

ra aris wmindad virtualuri funqciebi
rogorc
viciT,
polimorfuli
obieqtis
SeqmnisaTvis
programebi
gansazRvraven
sabazo
klasis
erT
an
ramdenime
meTods,
rogorc
virtualur funqcias.
warmoebul klass SeuZlia
gansazRvros Tavisi sakuTari funqcia, romelic
sruldeba sabazo klasis virtualuri funqciis
nacvlad, an gamoiyenos sabazo funqcia. sxva
sityvebiT rom vTqvaT warmoebul klass SeuZlia
arc
gansazRvros
Tavisi
sakuTari
meTodi.
programis mixedviT zogjer azri ara aqvs sabazo
klasSi
virtualuri
funqciis
gansazRvras.
magaliTad, warmoebuli tipis obieqtebi SeiZleba
imdenad
iyos
gansxvavebuli,
maT
arc
ki
esaWiroebodeT sabazo klasis meTodis gamoyeneba.
aseT SemTxvevaSi sabazo klasis virtualuri
funqciisaTvis operatorebis gansazRvris nacvlad,
Tqven
programebs
SeuZliaT
Seqmnan
wmindad
virtualuri
funqcia,
romelic
ar
Seicavs
operatorebs.
wmindad virtualuri funqciis Sesaqmnelad
programa miuTiTebs funqciis prototips, magram ar
miuTiTebs mis operatorebs. maT nacvlad programa
funqcias mianiWebs nul mniSvnelobas, rogorc
qvemoT aris naCvenebi:
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class phone
{
public:
virtual void dial (string number) =0; // wmindad virtualuri
funqcia
void answer(void) { cout << "pasuxis molodini" << endl; }
void hangup(void) { cout << "zari Sesrulebulia – kurmilis
dakideba" << endl; }
void ring(void) { cout << "zari, zari, zari " << endl; }
phone(string number) {phone::number= number; };
protected:
string number; };
daskvna:
 polimorful obieqts SeuZlia Seicvalos forma
programis Sesrulebis dros;
 Tqven qmniT polimorful obieqtebs klasebis
gamoyenebiT,
romlebic
Seqmnilia
arsebuli
sabazo klasebidan;
 sabazo klasSi polimorfuli obieqtisaTvis
unda gansazRvroT erTi an ramdenime funqcia,
rogorc virtualuri (virtual);
 zogadad polimorfuli obieqtebi gansxvavdebian
sabazo klasis virtualuri funqciebis gamoyenebiT;
 polimorfuli obieqtis Sesaqmnelad saWiroa
SeqmnaT sabazo klasis obieqtze mimTiTebeli;
 polimorfuli obieqtis formis Sesacvlelad
mimTiTebeli unda mimarToT sxvadasxva obieqtze;
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 wmindad virtualuri funqcia aris sabazo
klasis virtualuri funqcia, romlisTvisac
sabazo
klasSi
ar
aris
gansazRvruli
operatorebi. maT nacvlad sabazo klasi aseT
funqcias aniWebs 0 mniSvnelobas;
 warmoebuli klasebi unda uzrunvelyofdnen
funqciis gansazRvras sabazo klasis calkeuli
wmindad virtualuri funqciisTvis.
დავალება.

შექმენით

კლასი

ფიგურა,

რომელშიც

დაცული ჭდით გამოაცხადეთ სამი ნამდვილი ტიპის
ცვლადი,

ხოლო

კონსტრუქტორი

საჯარო

ორი

ჭდით

პარამეტრით

განსაზღვრეთ

და

ვირტუალური

ფუნქცია „ფართობი“, რომელიც გამოითვლის და გამოიტანს
მართკუთხედის

ფართობს.

შექმენით

ფიგურა

კლასის

მემკვიდრე კლასი „კვადრატი“, რომელშიც ღია ნაწილში
განსაზღვრეთ

ერთპარამეტრიანი

კონსტრუქტორი

და

ფუნქცია „ფართობი“, რომელიც გამოითვლის კვადრატის
ფართობს. პროგრამის მთავარ ფუნქციაში გამოაცხადეთ
საბაზო

და

შემოიტანეთ
მიანიჭეთ

მემკვიდრე
საბაზო
საბაზო

კლასების

თითო

ობიექტი.

კლასის

მიმთითებელი

კლასის

ობიექტის

და

მას

მისამართი.

მიმთითებლის მეშვეობით გამოიძახეთ „ფართობი“ საბაზო
კლასიდან. შემდეგ მიმთითებელს მიანიჭეთ მემკვიდრე
კლასის

ობიექტის

გამოიძახეთ

მისამართი

მემკვიდრე

კლასის

შედეგები გააანალიზეთ.

129

და

მისი

„ფართობი“

მეშვეობით
ფუნქცია.

laboratoriuli samuSao 13
Tema: funqciebis da klasebis Sablonebis
Seqmna
funqciebis Sablonebis gamoyeneba
funqciebis Seqmnisas warmoiSveba situaciebi,
rodesac ori funqcia asrulebs erTidaigive
moqmedebas, magram muSaoben sxvadasxva monacemTa
tipebTan(magaliTad, erTi gamoiyenebs int tipis
parametrebs, xolo meore – float tipis). davuSvaT,
gvaqvs funqcia mах saxeliT, romelic abrunebs ori
mTeli ricxvidan udidess. Tu mogvianebiT Cven
dagvWirdeba msgavsi funqcia, romelic abrunebs
udidess ori mcocavwertiliani mniSvnelobidan,
saWiroa ganvsazRvroT sxva funqcia, magaliTad
fmax. mocemul masalaSi Tqven SeiswavliT Tu
rogor gamoviyenoT C++ enis Sablonebi iseTi
funqciebis
swrafad
SeqmnisaTvis,
romlebic
abruneben sxvadasxva tipis mniSvnelobebs.
mocemul masalaSi Tqven SeiswavliT Semdeg
koncefciebs:
 Sabloni gansazRvravs operatorebis nakrebs,
romelTa
daxmarebiT
Tqven
programas
mogvianebiT SeuZlia ramdenime funqciis Seqmna;
 funqciebis
Sabloni
xSirad
gamoiyeneba
ramdenime funqciis swrafad gansazRvrisaTvis,
romlebic erTnairi operatorebis daxmarebiT
muSaoben sxvadasxva tipis parametrebTan anu
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aqvT dasabrunebeli mniSvnelobis sxvadasxva
tipi;
 funqciis
Sablonebs
aqvT
specifiuri
saxelebi, romlebic Seesabamebian programaSi
Tqven mier gamoyenebul funqciis saxelebs;
 programaSi funqciis Sablonis gansazRvris
Semdgom, SeiZleba Seiqmnas konkretuli funqcia,
sadac gamoiyeneba es Sabloni prototipis
dasawerad,
romelic
Seicavs
mocemuli
Sablonis saxels, dasabrunebel mniSvnelobas
da parametrebis tips;
 kompilaciis procesSi C++ enis kompilatori
Tqvens programaSi Seqmnis funqciebs prototipebSi miTiTebuli tipebis gamoyenebiT, romlebic igzavnebian Sablonis saxelze.
funqciis sablonebs aqvT unikaluri sintaqsi,
romelic erTi SexedviT SeiZleba gaugebari iyos.
ramdenime Sablonis Seqmnis Semdeg Tqven mixvdebiT,
rom realurad maTi gamoyeneba iolia.

funqciis martivi Sablonis Seqmna
funqciis Sabloni gansazRvravs tipobrivad
damoukidebel funqcias. aseTi Sablonis daxmarebiT
programaSi
SeiZleba
ganisazRvros
konkretuli funqciebi saWiro tipebiT. magaliTad,
qvemoT gansazRvrulia Sabloni mах funqciisaTvis,
romelic abrunebs udidess ori mniSvnelobidan:
template<class Т> Т mах(Т а, Т b)
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{
if (а > b) return(а);
else return(b);
}
Т simbolo mocemul SemTxvevaSi warmoadgens
Sablonis zogad tips. Sablonis gansazRvris
Semdeg Tqven programaSi gamoacxadeT prototipi
calkeuli
moTxovnili
tipisaTvis.
Cvens
SemTxvevaSi:
float max(float, float);
int max(int, int);
rodesac C++ kompilators Sexvdeba es prototipebi,
funqciebis agebisas Т Sablonis tips igi Secvlis
Tqven
mier
miTiTebuli
tipiT.
float
tipis
SemTxvevaSi mах funqcia Secvlis Semdeg miiRebs
saxes:
float max(float a, float b)
{
if (a > b) return(a) ;
else return(b);
}
qvemoT
warmodgenili programa gamoiyenebs mах
Sablons int da float tipis funqciebis Sesaqmnelad:
#include <iostream.h>
template<class T> Т mах(Т а, Т b)
{
if (a > b) return(a);
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else return(b);
}
float max(float, float);
int max(int, int);
void main(void)
{
cout << "udidesi 100 da 200 Soris tolia " << max(100, 200) <<
endl;
cout << "udidesi 5.4321 da 1.2345 Soris tolia " << max(5.4321,
1.2345) << endl;
}
radgan es funqcia Seqmnilia Sablonis daxmarebiT,
igi nebas rTavs gamoyenebul iqnas erTnairi saxeli
funqciebisaTvis, romlebic abruneben gansxvavebuli
tipebis mniSvnelobebs. amis gakeTeba SeuZlebeli
iqneboda mxolod funqciebis gadatvirTvis gamoyenebiT.

Sablonebi, romlebic gamoiyeneben ramdenime
tips
Semdegi operatorebi qmnian Sablons show_array
funqciisaTvis,
romelic
gamoitans
masivis
elementebs. Sabloni gamoiyenebs Т tips masivis
tipis gansazRvrisaTvis da Т1 tips count parametris
tipis misaTiTeblad:
template<class T,class T1> void show_array(T *array,T1 count)
{
T1 index;
for (index =0; index < count; index++) cout << array[index] << ' ';
cout << endl;
}
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rogorc
zemoT,
programam
unda
miuTiTos
funqciebis prototipebi moTxovnili tipebisaTvis:
void show_array(int *, int);
void show_array(float *, unsigned);
qvemoT warmodgenili programa gamoiyenebs Sablons
funqciis SeqmnisaTvis, romlebic gamoitanen int da
float tipis masivebs:
#include <iostream.h>
template<class T,class T1> void show_array( T *array,T1 count)
{
T1 index;
for (index =0; index < count; index++) cout << array[index] “ ' ';
cout << endl;
}
void show_array(int *, int);
void show_array(float *, unsigned);
void main(void)
{

int pages[] = { 100, 200, 300, 400, 500 };
float pricesH = { 10.05, 20.10, 30.15 };
show_array(pages, 5);
show_array(prices, 3);
}
mocemul SemTxvevaSi funqcia iyenebs or parametrs.
erTi Seesabameba masivs, xolo meore - masivSi
elementebis
raodenobas.
ufro
universaluri
Sabloni programas am parametris sakuTari tipis
miTiTebis SesaZleblobas miscemda, rogorc qvemoT
aris naCvenebi:
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template<class Т, class T1> void array_sort(T array[], T1
elements)
{
// операторы
}
array_sort Sablonis daxmarebiT programas SeuZlia
Seqmnas funqcia, romelic sortirebas ukeTebs float
tipis patara masivebs (128 elementze naklebi) da int
tipis
Zalian
didi
zomis
masivebs
Semdegi
prototipebis gamoyenebiT:
void array_sort(float, char);
void array_sort(int, long);

daskvna:
 funqciebis
Sablonebi
saSualebas
iZleva
gamocxaddes tipobrivad damoukidebeli anu
zogadi funqciebi;
 rodesac
programaSi
moiTxoveba
funqciis
gamoyeneba gansazRvruli monacemTa tipebiT, man
unda miuTiTos funqciis prototipi, romelic
gansazRvravs moTxovnil tipebs;
 rodesac
C++ kompilators
Sexvdeba
aseTi
funqciis prototipi, igi qmnis am funqciis
Sesabamis
operatorebs, moTxovnili tipebis
gamoyenebiT;
 programam unda Seqmnas Sablonebi saerTo
funqciebisaTvis, romlebic muSaoben gansxvavebuli tipebisTvis. sxva sityvebiT, Tu Tqven
gamoiyenebT romelime funqciaSi mxolod erT
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tips, ar aris Sablonis gamoyenebis aucilebloba;
 Tu funqcia moiTxovs ramdenime tips, Sabloni
ubralod uniSnavs calkeul tips unikalur
identifikators,
magaliTad
Т, T1 da
Т2.
mogvianebiT kompilaciis procesSi kompilatori
koreqtulad daniSnavs Tqven mier funqciis
prototipSi miTiTebul tipebs.

klasebis Sablonebis gamoyeneba
mocemul masalaSi Tqven SeiswavliT Semdeg
ZiriTad koncefciebs:
 template
gasaReburi
sityvis
da
tipebis
simboloebis (magaliTad, Т, T1 da T2) gamoyenebiT
programas SeuZlia Seqmnas klasis Sabloni –
klasis Sablonis gansazRvras SeuZlia gamoiyenos es simboloebi monacemTa elementebis
gamosacxadeblad,
parametrebis
tipebis
da
funqciis dasabrunebeli mniSvnelobis saCveneblad da a.S.
 Sablonis
gamoyenebiT
klasis
obieqtebis
Sesaqmnelad programa akeTebs mimarTvas klasis
saxelze, romlis Semdegac kuTxovan frCxilSi
iwereba tipi (magaliTad, <int, float>), romelTagan
TiToeuls
kompilatori
dauniSnavs
tipebis
simboloebs da cvladis saxels;
 Tu
klass
aqvs
konstruqtori,
romlis
daxmarebiT inicializebas
ukeTebT monacem136

elementebs,
SegiZliaT
gamoiZaxoT
es
konstruqtori obieqtis Seqmnisas
Sablonis
gamoyenebiT, magaliTad:
class_name<int,float>values(200);
 Tu kompilators Sexvdeba obieqtis gamocxadeba,
igi qmnis klass Sablonidan Sesabamisi tipebis
gamoyenebiT.

klasis Sablonis Seqmna
zogierTi
programisaTvis
Seqmnili
klasi
SeiZleba gamodges sxva programisTvisac. xSirad
klasebi
SeiZleba
gansxvavdebodnen
mxolod
tipebiT. sxva sityvebiT, erTi klasi muSaobdes
mTelricxva
mniSvnelobebiT,
xolo
mocemul
momentSi moTxovnilma klasma imuSaos float tipis
mniSvnelobebiT.
arsebuli
kodis
xelmeored
gamoyenebis
mizniT
C++
saSualebas
iZleva
ganisazRvros klasebis Sabloni. mokled rom
vTqvaT, klasis Sabloni ganvsazRvroT rogorc
tipze damoukidebeli klasi, romelic momavalSi
emsaxureba moTxovnili tipebis obieqtebis Seqmnas.
Tu
kompilators
Sexvdeba
klasis
Sablonze
dafuZnebuli
obieqtis
gamocxadeba,
maSin
moTxovnili tipis klasis asagebad igi gamoiyenebs
gamocxadebisas miTiTebul tipebs. mxolod tipebiT
gansxvavebuli klasebis swrafi Seqmnis TvalsazrisiT klasebis Sablonebi amcireben daprogramebis
moculobas.
davuSvaT vqmniT mTeli tipis masivis klass,
romelSic aris meTodebi wevrTa jamis da saSualo
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ariTmetikulis gamosaTvlelad. klasi gamoiyureba
Semdegi saxiT:
class array
{
public:
array(int size);
long sum(void);
int average_value(void);
void show_array(void);
int add_value(int);
private:
int *data;
int size;
int index;
};
qvemoT warmodgenilia programa, romelic iyenebs
array klass int tipis mniSvnelobebTan samuSaod:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
class array
{
public:
array(int size);
long sum(void);
int average_value(void);
void show_array(void);
int add_value(int) ;
private:
int *data;
138

int size;
int index;
};
array::array(int size)
{
data = new int [size];
if (data == NULL)
{
cerr << "arasakmarisia mexsiereba –programa dasruldeba " <<
endl;
exit(l);
}
array:: size = size;
array::index = 0;
}
long array::sum(void)
{
long sum = 0;
for (int i = 0; i < index; i++) sum += data[i];
return(sum);
}
int array::average_value(void)
{
long sum = 0;
for (int i = 0; i < index; i++) sum += data[i];
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return (sum / index);
}
void array::show_array(void)
{
for (int i = 0; i < index; i++) cout << data[i] << ' ';
cout << endl;
}
int array::add_value(int value)
{
if (index == size) return(-1); // masivi savsea
else
{
data[index] = value;
index++;
return(0); //warmatebiT
}
}
void main(void)
{
array numbers (100); // 100 elementiani masivi
int i;
for (i = 0; i < 50; i++) numbers.add_value(i);
numbers.show_array();
cout << "ricxvebis jami tolia " << numbers.sum () << endl;
cout << "saSualo mniSvneloba tolia " <<
numbers.average_value() << endl;
}
rogorc vxedavT, programa anawilebs masivis
100 elements, Semdeg Seaqvs masivSi 50 mniSvneloba
add_value meTodis daxmarebiT. array klasSi index
cvladi
miedevneba
elementebis
raodenobas,
romelic Senaxulia mocemul momentSi masivSi. Tu
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momxmarebeli
Seecdeba
daamatos
imaze
meti
elementi rasac masivi itevs, add_value funqcia
abrunebs Secdomas. rogorc xedavT average_value
funqcia iyenebs index cvlads masivis saSualo
mniSvnelobis gansazRvrisaTvis. programa iTxovs
mexsierebas masivisaTvis new operatoris gamoyenebiT.
davuSvaT programas, romelic muSaobs mTel
ricxvebTan, sWirdeba muSaoba mcocavwertiliani
mniSvnelobebis masivebTan. erT-erTi xerxi am
SemTxvevaSi
mdgomareobs
sxvadasxva
klasebis
SeqmnaSi.
meores
mxriv
klasebis
Sablonis
gamoyenebiT
Tqven
gverds
auvliT
klasebis
dublirebas.
qvemoT
warmodgenilia
klasis
Sabloni, romelic qmnis zogad array klass:
template<class T, class T1> class array
{
public:
array(int size);
T1 sum (void);
T average_value(void);
void show_array(void);
int add_value(T);
private:
T *data;
int size;
int index;
};
es Sabloni gansazRvravs T da T1 tipebis
simboloebs. mTelricxva masivis SemTxvevaSi T Seesa141

bameba int tips, xolo
T1 – long tips. analogiurad
mcocavwertiliani mniSvnelobebis SemTxvevaSi T da
T1 udris float-s.
SemdgomSi klasis calkeuli funqciis win
unda miuTiToT iseTive Canaweri template sityviT.
klasis saxelis Semdeg unda miuTiToT klasis
tipebi, magaliTad array <T, T1>::average_value. Semdegi
operatori gviCvenebs am klasisaTvis average_value
funqciis gansazRvras:
template<class Т, class T1> Т array<T, T1>::average_value(void)
{
T1 sum = 0;
int i;
for (i = 0; i < index; i++) sum += data[i] ;
return (sum / index);
}
Sablonis
Seqmnis
Semdeg
SegiZliaT
SeqmnaT
moTxovnili
tipis
klasi,
klasis
saxelis
miTiTebiT,
romelsac
Tan
axlavs
kuTxur
frCxilebSi saWiro tipebi, rogorc qvemoT aris
naCvenebi:

Sablonis saxeli //----> array <int, long> numbers (100); <-----// Sablonis tipi
array <float, float> values(200);
qvemoT warmodgenili programa gamoiyenebs array
klasis
Sablons
ori
klasis
Sesaqmnelad,
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romelTagan erTi muSaobs int tipis, xolo meore –
float tipis mniSvnelobebTan:
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
template<class T, class T1> class array
{
public:
array(int size);
T1 sum(void);
T average_value(void);
void show_array(void);
int add_value(T);
private:
T *data;
int size;
int index;
};
template<class T, class T1> array<T, t1>::array(int size)
{
data = new T[size];
if (data == NULL)
{
cerr << "mexsiereba arasakmarisia – programa
dasruldeba" << endl;
exit(l);
}
array::size = size;
array::index = 0;
}
template<class T, class T1> Tl array<T, Tl>::sum(void)
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{
T1 sum = 0;
for (int i = 0; i < index; i++) sum += data[i];
return(sum);
}
template<class T, class T1> T array<T, T1>::average_value(void)
{
Tl sum =0;
for (int i = 0; i < index; i++) sum += data[i];
return (sum / index);
}
template<class T, class T1> void array<T, T1>::show_array(void)
{
for (int i = 0; i < index; i++) cout << data[i] << ' ';
cout << endl;
}
template<class T, class T1> int array<T, T1>::add_value(T value)
{
if (index == size)
return(-1); // masivi savsea
else
{
data[index] = value;
index++;
return(0); // warmatebiT
}
}
void main(void)
{
// 100 elementiani masivi
array<int, long> numbers(100)7
// 200 elementiani masivi
array<float, float> values(200);
int i;
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for (i = 0; i < 50; i++) numbers.add_value(i);
numbers.show_array();
cout << "ricxvebis jami tolia " << numbers.sum () <<
endl;
cout << "saSualo mniSvneloba tolia " <<
numbers.average_value() << endl;
for (i = 0; i < 100; i++) values.add_value(i * 100);
values.show_array();
cout << "ricxvebis jami tolia " << values.sum() <<
endl;
cout << "saSualo mniSvneloba tolia " <<
values.average_value() << endl;
}

obieqtebis gamocxadeba klasis Sablonis
safuZvelze
klasis
Sablonis
gamoyenebiT
obieqtebis
SeqmnisaTvis unda miuTiToT klasis Sablonis
saxeli, romlis Semdegac kuTxovan frCxilebSi
miuTiTeT tipebi, romliTac kompilatori Secvlis
Т, T1, T2 da a.S. simboloebs. amis Semdeg programam
unda miuTiTos obieqtis (cvladis) saxeli im
parametrebis
mniSvnelobebiT,
romelic
unda
gadasceT klasis konstruqtors, rogorc qvemoT
aris naCvenebi:
template_class_name<typel, type2> object_name( parameter1,
parameter2);
rodesac kompilators xvdeba aseTi gamocxadeba,
igi qmnis miTiTebul tipebze dafuZnebul klass.
magaliTad, Semdegi operatori iyenebs array klasis
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Sablons char tipis masivis Sesaqmnelad, romelSic
inaxeba 100 elementi:
array<char, int> small_numbers(100) ;

daskvna:
 klasebis Sablonebi saSualebas iZleva Tavi
avaridoT kodis dublirebas iseTi klasebisaTvis, romlis obieqtebi gansxvavdebian maTi
elementebis mxolod tipebiT;
 klasis Sablonis Sesaqmnelad klasis gamocxadebas waumZRvareT template gasaReburi sityva da
tipebis simboloebi, magaliTad Т da T1;
 Semdgom klasis calkeuli funqciis gansazRvras
waumZRvareT template gasaReburi sityva. garda
amisa
miuTiTeT
Sablonis
tipi
kuTxovan
frCxilebSi,
xolo
gamosaxuleba
kuTxovan
frCxilebSi ganaTavseT klasis saxelsa da
xedvis
ares
daSvebis
operators
Soris,
magaliTad:
class_name<T,T1>::function_name.
 Sablonis
gamoyenebiT
klasis
Sesaqmnelad
miuTiTeT
klasis
saxeli
da
tipebisaTvis
Camnacvlebeli mniSvnelobebi, kuTxovan frCxilebSi. magaliTad, class_name<int, long> object.
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laboratoriuli samuSao 14
Tema: cin da cout damatebiTi SesaZleblobebi
rogorc ganvlili masalebidan Cans, c++ enaze
dawerili yoveli programa Seicavs iostream.h saTao
fails. magram aqamde Cven ar vicodiT ra aris am
failSi. es faili gansazRvras klasebs istream da
ostream (Semavali nakadi da gamomavali nakadi),
xolo cin da соut arian am klasebis cvladebi
(obieqtebi).
mocemul masalaSi Tqven gaecnobiT rogor
farTovdeba
Setana-gamotanis
SesaZleblobebi
funqciebis gamoyenebiT, romlebic CaSenebulia cin
da cout klasebSi.
Tqven SeiswavliT Semdeg ZiriTad koncefciebs:
 iostream.h
saTao
faili
Seicavs
klasis
gansazRvras,
romelic
Tqven
SegiZliaT
gaaanalizoT,
raTa
ukeT
gaigoT
nakaduri
Setana/gamotana;
 cout.width meTodis gamoyenebiT Tqven programebs
SeuZliaT gamotanis siganis marTva;
 cout.fill meTodis gamoyenebiT Tqven programebs
SeuZliaT carieli gamomavali simboloebis
(tabulacia da xarvezi) Secvla
zogierTi
gansazRvruli simboloTi;
 mcocavwertliani
mniSvnelobebis
gamomaval
nakadSi cifrebis raodenobis
marTvisaTvis
SeiZleba
gamoyenebul
iqnas
cout.setprecision
meTodi;
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 simboloebis
saTiTaod
Setana-gamotanisaTvis
programas SeuZlia gamoiyenos cout.put da cin.get
nakaduri meTodebi;
 cin.getline meTodis gamoyenebiT SeiZleba mTeli
striqonis gamotana erTdroulad.

cout gamoyeneba
rogorc ukve iciT cout warmoadgens klass,
romelic
Seicavs
sxvadasxva
meTods.
qvemoT
warmodgenil
programaSi
naCvenebia
zogierTi
meTodis gamoyeneba gamotanis formatirebisTvis.
setw manipulatori programas saSualebas aZlevs
miuTiTos
simboloebis
minimaluri
raodenoba,
romelic
SeuZlia
daikavos
gamomavalma
mniSvnelobam:
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
void main(void)
{
cout << "gamoitans ricxvs" << setw(3) << 1001 << endl;
cout << "gamoitans ricxvs" << setw (4) << 1001 << endl;
cout << "gamoitans ricxvs" << setw (5) << 1001 << endl;
cout << "gamoitans ricxvs" << setw(6) << 1001 << endl;
}
analogiurad moqmedebs cout.width meTodi, romelic
warmodgenilia qvemoT:
#include <iostream>
using namespace std;
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int main()
{
system("color F0");
int i;
for (i = 3; i < 7; i++)
{
cout << "gamoitans ricxvs";
cout.width(i);
cout << 1001 << endl;
}

}

programis Sesrulebisas ekranze gamova:

Semavsebeli simbolos gamoyeneba
zogjer saWiroa Semavsebeli simbolos gamoyeneba. davuSvaT vakeTebT sarCevs, sadac CamonaTvalsa da gverdis nomers Soris Semavseblad gamoyenebulia simbolo wertili.
informaciis cxrili
kompaniis profili...............................................................10
kompaniis Semosavlebi da danakargebi...........13
kompaniis wevrebi....................................................................15
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ganvixiloT programa, sadac cout.fill funqcia saSualebas
iZleva
mivuTiToT
simbolo,
romelic
Seavsebs cariel sivrces:
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
void main(void)
{
cout << "informaciis cxrili" << endl;
cout.fill ('.');
cout << "kompaniis profili" << setw(31) << 10 << endl;
cout << "kompaniis Semosavlebi da danakargebi" <<
setw(12) << 13 << endl;
cout << "kompaniis wevrebi" << setw(31) << 15 << endl;
}

mcocavwertiliani mniSvnelobebis Tanrigebis
marTva
Tu progrmaSi cout-s viyenebT mcocavwertiliani
mniSvnelobebis
gamosatanad,
winaswar
ver
vivaraudebT wertilis Semdeg Tu ramdeni cifri
iqneba dumiliT gamotanili. setprecision manipulatoris gamoyenebiT SegviZlia mivuTiToT saWiro
cifrebis
raodenoba.
qvemoT
warmodgenil
programaSi gamoyenebulia setprecision manipulatori
wertilidan
marjvniv
cifrTa
raodenobis
marTvisaTvis:
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
void main(void)
150

{
float value = 1.23456;
int i;
for (i = 1; i < 6; i++) cout << setprecision(i) << value << endl;
}
programis Sesrulebisas gamova Semdegi Sedegi:
1.2
1.23
1.235
1.2346
1.23456
setprecision manipulatoris awyobebi moqmedebs manam,
sanam programa xelaxla ar gamoiyenebs mocemul
manipulators.

calkeul jerze TiTo simbolos gamotana
qvemoT warmodgenil programaSi gamoyenebulia
cout.put funqcia Setyobinebis: ”vswavlobT daprogramebas c++ enaze” simbolo-simbolod gamosatanad:
#include <iostream>
void main(void)
{
char string[] = "vswavlobT daprogramebas C++ enaze!";
int i;
for (i = 0; string[i]; i++) cout.put(string[i]) ;
}
Semdeg
programaSi
gamoyenebulia
toupper
funqcia simbolos zeda registrSi gadasayvanad,
xolo Semdeg es simbolo gamodis cout.put funqciis
daxmarebiT:
#include <iostream>
#include <ctype.h>
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using namespace std;
int main()
{
system("color F0");
char string[] = "C++ language";
int i;
for (i = 0; string[i]; i++)
cout.put(toupper(string[i]));
cout << endl << "Sedegi striqoni: " << string << endl;
}

programis gaSvebis Semdeg ekranze gamova Sedegi:

klaviaturidan striqonis cal-calke
simboloebad wakiTxva
cin warmogvidgens cin.get funqcias, romelic
calkeuli simbolos wakiTxvis saSualebas iZleva.
mocemuli funqciiT sargeblobisaTvis simbolos
aniWebT am funqciis dasabrunebel cvlads:
letter = cin.get();
qvemoT warmodgenilia
programa, romelsac
gamoaqvs Setyobineba, romlis sapasuxod unda
SeitanoT Y an N. Semdeg igi imeorebs ciklSi cin.get
funqciis gamoZaxebas simbolos wasakiTxad, sanam
ar miiRebs Y an N pasuxs:
#include <iostream>
#include <ctype.h>
using namespace std;
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int main()
{
system("color F0");
char letter;
cout << "gavagrZelo? (Y/N): ";
do
{
letter = cin.get();
// zeda registrSi gardaqmna
letter = toupper(letter);
} while ((letter != 'Y') && (letter != 'N'));
cout << endl << "Tqven SeitaneT " << letter << endl;
}

klaviaturidan mTeli striqonis wakiTxva
xSir SemTxvevaSi saWiroa, rom programam
waikiTxos mTeli simboluri striqoni, risTvisac
gamoiyeneba cin.getline funqcia. aRniSnuli funqciis
gamoyenebisas
saWiroa
miuTiToT
simboluri
striqoni, romelSic ganTavsdeba simboloebi da
aseve striqonis sigrZe, rogorc qvemoT aris
naCvenebi:
cin.getline(string, 64);
rodesac cin.getline kiTxulobs simboloebs klaviaturidan,
igi ar waikiTxavs imaze mets
rasac
daitevs striqoni. masivis zomis gansazRvrisaTvis
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mosaxerxebelia
sizeof
operatoris
rogorc qvemoT aris naCvenebi:

gamoyeneba,

сin.getline(string, sizeof(string));
Tu Tqven mogvianebiT SecvliT striqonis zomas, ar
mogiwevT Tqvens programaSi arsebul cin.get-Tan
dakavSirebuli calkeuli operatoris Zebna da
Secvla. amis nacvlad sizeof operatori gamoiyenebs
striqonis koreqtirebul zomas. qvemoT moyvanili
programa gamoiyenebs сin.getline funqcias teqsturi
striqonis klaviaturidan wasakiTxad:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
system("color F0");
char string[128];
cout << "SeitaneT teqsturi striqoni da daaWireT
Enter" << endl;
cin.getline(string, sizeof(string));
cout << "Tqven SeitaneT: " << string << endl;
}

zogjer saWiroa ara mTeli striqonis, aramed
romelime simbolomde wakiTxva, msgavsi operaciis
Sesasruleblad
saZiebo
simbolo
unda
iqnas
gadacemuli cin.getline funqciaSi. qvemoT moyvanili
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funqcia striqons waikiTxavs manam, sanam ar
Sexvdeba
striqonze
gadasvla
an
sanam
ar
waikiTxavs 64 simbolos an sanam ar Sexvdeba
simbolo “z”:
cin.getline(string, 64, 'z');
ganvixiloT programa, romelic gamoiyenebs
cin.getline funqcias
striqonis
wasakiTxad
“z”
simbolos CaTvliT:
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
system("color F0");
char string[128];
cout << "SeitaneT striqoni da daaWireT Enter"

<<

endl;
cin.getline(string, sizeof(string), 'z');
cout << "Tqven SeitaneT: " << string << endl;
}

gaakeTeT
testireba
sxvadaxva
striqonisTvis.
zogierTi maTgani daiwyeT z simboloTi, zogierTi
daasruleT z simboloTi, xolo zogierTi saerTod
ar Seicavdes z simbolos.
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daskvna:
 cin da соut arian istream da ostream klasebis
obieqtebi (cvladebi), romlebic gansazRvrulia
iostream.h saTao failSi. amdenad isini warmoadgenen funqciebs, romelTac Tqveni programebi
gamoiZaxeben gansazRvruli amocanebis amosaxsnelad;
 cout.width
saSualebas iZleva gamotanis dros
miTiTebul
iqnas
simboloebis
minimaluri
raodenoba;
 cout.fill funqcia saSualebas iZleva miTiTebul
iqnas cout.width an setw gamoyenebiT warmoqmnili
carieli sivrcis Semavsebeli simbolo;
 setprecision manipulatori
saSualebas
iZleva
mcocavwertiliani ricxvebis gamotanis dros
miTiTebul iqnas wertilis Semdeg cifrTa
raodenoba;
 cin.get da cout.put funqciebi saSualebas iZleva
Setanil an gamotanil iqnas erTi simbolo;
 cin.getline funqcia
striqonis
klaviaturidan
wakiTxvis saSualebas iZleva.
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laboratoriuli samuSao 15
Tema: Setana-gamotanis failuri operaciebi
programebis garTulebasTan erTad programebma
unda Seinaxon da miiRon informacia failebis
gamoyenebiT.
mocemul masalaSi ganxilulia Semdegi ZiriTadi koncefciebi:
 gamomavali failuri nakadis gamoyenebiT Tqven
SegiZliaT CaweroT informacia failSi Casmis
operatoris (<<) daxmarebiT;
 Semavali failuri nakadis gamoyenebiT Tqven
SegiZliaT
failSi
Senaxuli
informaciis
wakiTxva amoRebis operatoris (>>) daxmarebiT;
 failis gaxsnisa da daxurvisaTvis gamoiyenebT
failuri klasebis meTodebs;
 failuri monacemebis wakiTxvisa da CawerisaTvis
SegiZliaT
gamoiyenoT
Casmis
da
amoRebis
operatorebi, aseve failuri klasebis zogierTi
meTodebi.

Setana failur nakadSi
saTao
faili
iostream.h gansazRvravs
cout
gamomaval nakads. analogiurad, saTao faili
fstream.h gansazRvravs gamomavali failuri nakadis
klass,
romlis
saxelia
ofstream. am
klasis
obieqtebis
gamoyenebiT
programebs
SeuZlia
Seasrulos
gamotana
failSi.
dasawyisisaTvis
Tqven unda gamoacxadoT ofstream tipis obieqti,
sadac moTxovnili gamomavali failis saxeli
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mieTiTeba simboluri
qvemoT aris naCvenebi:

striqonis

saxiT,

rogorc

ofstream file_object("FILENAME.TXT");
ofstream tipis obieqtis gamocxadebisas Tu Tqven
miuTiTebT failis saxels, diskze Seiqmneba axali
faili
miTiTebuli
saxelis
gamoyenebiT
an
gadaewereba amave saxelis fails Tu igi ukve
arsebobs diskze. qvemoT warmodgenili programa
qmnis ofstream tipis obieqts da Semdeg gamoiyenebs
Casmis operators teqstis ramdenime striqonis
Sesatanad BOOKINFO.TXT failSi:
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
ofstream book_file("d:\BOOKINFO.TXT");
book_file << "vswavlobT daprogramebas C++ enaze, " <<
"meore redaqcia" << endl;
book_file << "Jamsa Press" << endl;
book_file << "22.95" << endl;
system("pause");
}

mocemul

magaliTSi
programa
xsnis
BOOKINFO.TXT fails da Semdeg Cawers sam striqons
failSi:
vswavlobT daprogramebas
C++ enaze,
meore
redaqcia
Jamsa Press
22.95
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wakiTxva Semavali failuri nakadidan
wakiTxva
failidan
xdeba
ifstream
tipis
obieqtebis gamoyenebiT. analogiurad Tqven qmniT
obieqts, romelsac parametrad gadascemT moTxovnili failis saxels:
ifstream input_file("filename.EXT");
qvemoT

warmodgenili
programa
xsnis
BOOKINFO.TXT fails, romelic Tqven SeqmeniT wina
programaSi da kiTxulobs, Semdeg ki asaxavs
failis pirvel-sam elements:
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
ifstream input_file("d:\BOOKINFO.TXT") ;
char one[64], two[64], three[64];
input_file >> one;
input_file >> two;
input_file >> three;
cout << one << endl;
cout << two << endl;
cout << three << endl;
system("pause");
}

mocemuli programis gaSvebis Semdeg igi
asaxavs failis pirvel-sam sityvas.
cin msgavsad
Semavali failuri nakadebi gamoiyeneben cariel
simboloebs raTa ganisazRvros sad mTavrdeba erTi
mniSvneloba da sad iwyeba axali. ekranze gamoCndeba Sedegi:
159

vswavlobT
daprogramebas
c++

mTeli striqonis wakiTxva
rogorc wina masalaSi ganvixileT klaviaturidan mTeli striqonis wasakiTxad gamoiyeneba
cin.getline. msgavsad ifstream tipis obieqtebs SeuZliaT
getline gamoiyenon
failuri Setanis striqonebis
wasakiTxad.
qvemoT
warmodgenili
programa
gamoiyenebs getline-s BOOKINFO.TXT failidan samive
striqonis wasakiTxad:
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

ifstream input_file("d:\BOOKINFO.TXT");
char one[64], two[64], three [64] ;
input_file.getline(one, sizeof(one)) ;
input_file.getline(two, sizeof(two));
input_file.getline(three, sizeof(three)) ;
cout << one << endl;
cout << two << endl;
cout << three << endl;
system("pause");
}

mocemul SemTxvevaSi programa warmatebiT
kiTxulobs failis Sinaarss, radgan man icis, rom
faili Seicavs sam striqons. xSir SemTxvevaSi
programam ar icis ramdeni striqonia failSi. aseT
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SemTxvevebSi wakiTxva gagrZeldeba manam, sanam ar
Sexvdeba failis dasasruli.

failis dasasrulis gansazRvra
programaSi Cveulebrivi failuri operacia
aris failis Sinaarsis wakiTxva, sanam ar Sexvdeba
failis dasasruli. failis dasasrulis gansazRvrisaTvis programaSi gamoiyeneba еоf funqcia. es
funqcia abrunebs 0 mniSvnelobas, Tu failis
dasasruli jer kidev ar Sexvda, xolo 1-s Tu
failis dasasruli Sexvda. while ciklis gamoyenebiT
programas SeuZlia ganuwyvetliv waikiTxos failis
Sinaarsi, sanam ar ipovis failis dasasruls,
rogorc qvemoT aris naCvenebi:
while (! input_file.eof())
{
// operatorebi
}
mocemul
SemTxvevaSi
programa
agrZelebs
ciklis Sesrulebas, sanam eof funqcia abrunebs
mcdars. qvemoT warmodgenili programa fails
kiTxulobs dasasrulis miRwevamde:
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
ifstream input_file("d:\BOOKINFO.TXT");
char line[64];
while (! input_file.eof())
{
input_file.getline(line, sizeof(line));
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cout << line << endl;
}
system("pause");
}

analogiurad, Semdegi programa kiTxulobs
failis Sinaarss TiTo jerze TiTo sityvas, sanam
ar Sexvdeba failis dasasruli:
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include<iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
ifstream input_file("d:\BOOKINFO.TXT");
char word[64] ;
while (! input_file.eof())
{
input_file >> word;
cout << word << endl; }
system("pause");
}

შედეგი:

xolo Semdegi programa get funqciis gamoyenebiT
kiTxulobs failis Sinaarss TiTo jerze TiTo
simbolos, sanam ar Sexvdeba failis dasasruli:
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#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include<iostream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
ifstream input_file("d:\BOOKINFO.TXT");
char letter;
while (! input_file.eof())
{
letter = input_file.get();
cout << letter;
}
system("pause");
}

შედეგი:

failuri operaciebis Sesrulebisas Secdomebis
Semowmeba
aqamde
warmodgenili
programebi
gvTavazobdnen, rom Setana-gamotanis failuri operaciebis dros ar xdeba Secdomebi. magram es
yovelTvis ase ar aris. magaliTad, Tu xsniT fails
Sesatanad, programam unda Seamowmos, rom faili
arsebobs. analogiurad, Tu programas Seaqvs
monacemebi failSi, aucilebelia darwmundeT, rom
operaciam warmatebiT Caiara. Secdomebze Tvalyuris midevnebis mizniT SesaZlebelia failuri
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obieqtis fail funqciis gamoyeneba. Tu failuri
operaciis procesSi Secdomebi ar iyo, funqcia
daabrunebs mcdars(0). mxolod Tu Sexvda Secdoma
fail funqcia daabrunebs WeSmarits. magaliTad, Tu
programa xsnis fails, man unda gamoiyenos fail
funqcia, raTa ganisazRvros moxda Tu ara Secdoma,
rogorc qvemoT aris naCvenebi:
ifstream input_file("FILENAME.DAT");
if (input_file.fail())
{
cerr << " FILENAME.EXT gaxsnis Secdoma" << endl;
exit(1);
}
amdenad, programebi unda darwmundnen, rom
wakiTxvis da Caweris operaciebma Caiara warmatebiT. Semdegi programa gamoiyenebs fail funqcias
sxvadasxva SecdomiTi situaciebis Sesamowmeblad:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
char line[256] ;
ifstream input_file("BOOKINFO.TXT") ;
if (input_file.fail()) cerr << "BOOKINFO.TXT failis
gaxsnis Secdoma"<< endl;
else
{ while ((! input_file.eof()) && (! input_file.fail()))
{
input_file.getline(line, sizeof(line)) ;
if (! input_file.fail()) cout << line << endl;
}
}
system("pause");}
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failis daxurva
failTan muSobis dasrulebis Semdeg igi unda
daixuros, risTvisac gamoiyeneba
close funqcia,
rogorc qvemoT aris naCvenebi:
input_file.close ();
programis mier Setanili yvela informacia
inaxeba failSi.

failis gaxsnis marTva
arsebuli
failis
boloSi
informaciis
dasamateblad saWiroa faili gaixsnas damatebis
reJimSi, risTvisac failis gaxsnisas unda mieTiTos
meore parametri, rogorc qvemoT aris naCvenebi:
ifstream output_file("FILENAME.EXT", ios::app);
mocemul SemTxvevaSi ios::app parametri uCvenebs
failis gaxsnis reJims. programebis sirTulis
mixedviT failis gaxsnis reJimisaTvis gamoiyeneba
mniSvnelobaTa Serwyma, romelic warmodgenilia
cxrilSi:
gaxsnis reJimi

ios::app
ios::ate
ios::in
ios::nocreate
ios::noreplace
ios::out
ios::trunc

daniSnuleba
xsnis fails damatebis reJimSi, failze
mimTiTebels ganaTavsebs failis boloSi
failze mimTiTebels ganaTavsebs failis
boloSi
miuTiTebs failis gaxsnas Sesatanad
Tu miTiTebuli faili ar arsebobs, ar
Seiqmnas faili da daabrunos Secdoma
Tu faili arsebobs, gaxsnis operacia unda
Sewydes da daabrunos Secdoma
miuTiTebs failis gaxsnas gamosatanad
Camoyris(gadawers) Sinaarss arsebuli
failidan
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failis gaxsnis Semdegi operacia xsnis fails
gamosatanad, ios::noreplace reJimis gamoyenebiT, raTa
Tavidan aicilos arsebul failze gadawera:
ifstream output_file("FIlename.EXT", ios::out | ios::noreplace);

wakiTxvis da Caweris operaciebis Sesruleba
mocemul
masalaSi
warmodgenili
yvela
programa asrulebda failur operaciebs simbolur
striqonebze. aranakleb saWiroa masivebis da
striqonebis wakiTva da Cawerac.
amisaTvis unda
iqnas gamoyenebuli read da write funqciebi. am
funqciebis gamoyenebisas unda miuTiToT monacemTa
buferi,
romelSic
monacemebi
waikiTxeba
an
saidanac isini Caiwereba, aseve buferis sigrZe
baitebSi, rogorc qvemoT aris naCvenebi:
input_file.read(buffer, sizeof(buffer)) ;
output_file.write(buffer, sizeof(buffer));
Semdegi programa gamoiyenebs write funqcias
struqturis Semadgenlobis EMPLOYEE.DAT failSi
Casawerad:
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
struct employee
{
char name[64];
int age;
float salary;
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} worker = { "Happy Jamsa", 33, 25000.0 };
ofstream emp_file("d:\EMPLOYEE.DAT") ;
emp_file.write((char *) &worker, sizeof(employee));
system("pause");
}

write funqcia Cveulebriv iRebs mimTiTebels
simbolur
striqonze.
simboloebi
(char
*)
warmoadgens tipebSi moyvanis operators, romelic
kompilators ukeTebs informirebas, rom Tqven
gadascemT
sxva
tipze
mimTiTebels.
msgavsad,
momdevno
programa
gamoiyenebs
read
meTods
failidan
TanamSromlis
Sesaxeb
informaciis
wasakiTxad:
#include "stdafx.h"
#include <fstream>
#include<iostream>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

struct employee
{
char name [64] ;
int age;
float salary;
} worker = { "Happy Jamsa", 35, 2000.0 };
ifstream emp_file("d:\EMPLOYEE1.DAT");
emp_file.read((char *) &worker, sizeof(employee));
cout << worker.name << endl;
cout << worker.age << endl;
cout << worker.salary << endl;
system("pause");
}
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daskvna:
 fstream.h saTao faili gansazRvravs ifstream da
ofstream klasebs, romelTa daxmarebiT programas
SeuZlia Seasrulos failuri Setana-gamotanis
operaciebi;
 failis Sesatanad an gamosatanad gaxsnisaTvis
obieqti unda gamoacxadoT ifstream an ofstream
tipad, am obieqtis konstruqtorze moTxovnili
failis saxelis gadacemiT;
 mas Semdeg rac programaSi gaixsneba faili
Setanis an gamotanisaTvis, SesaZlebelia monacemebis wakiTxva an Cawera amoRebis (<<) an
Casmis (>>) operatorebis gamoyenebiT;
 programas SeuZlia Seasrulos simboloebis
Setana an gamotana failSi an failidan, get da
put funqciebis gamoyenebiT;
 programas SeuZlia failidan waikiTxos mTeli
striqoni getline funqciis gamoyenebiT;
 umetesi
programebi
kiTxuloben
failis
Sinaarss, vidre ar Sexvdeba failis dasasruli.
failis dasasruli SeiZleba ganisazRvros eof
funqciis daxmarebiT;
 rodesac programa asrulebs failur operaciebs,
man unda Seamowmos yvela operaciis mdgomareoba, raTa darwmundes, rom operaciebi Sesrulebulia warmatebulad. Secdomebis Sesamowmeblad SeiZleba gamoyenebul iqnas fail funqcia;
 rodesac failSi saWiroa masivebis an struqturebis Setana an gamotana, SeiZleba gamoyenebul iqnas read da write meTodebi;
 failTan muSaobis dasrulebis Semdeg saWiroa
misi daxurva close funqciis gamoyenebiT.
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ტესტები
თემა: კლასები და ობიექტები
შეკითხვა 1
რომელი კონსტრუქციით შეიძლება იყოს კლასი განსაზღვრული:
a) კლასის_ტიპი კლასის_სახელი {კლასის_წევრების_სია}
b) კლასის_სახელი {კლასის წევრების სია}
c) კლასის_სახელი {კლასის მონაცემები, კლასის მეთოდები}
d) კლასის_ტიპი {კლასის მონაცემები, კლასის ფუნქციები}

შეკითხვა 2
კლასის

ტიპის აღსანიშნად რომელი

მომსახურე სიტყვა

გამოიყენება:
a) class
b) object
c) union
d) type

შეკითხვა 3
ჩამოთვლილთაგან რომელია მონაცემთა აბსტრაქტული ტიპი?:
a) int
b) double
c) string
d) Class

შეკითხვა 4
კლასის ტიპი ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელს მიეკუთვნება:
a) მომსახურე სიტყვას
b) იდენტიფიკატორს
c) სპეციფიკატორს
d) კლასიფიკატორს
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შეკითხვა 5
კლასის

სახელი

ქვემოთ

ჩამოთვლილთაგან

რომელს

მიეკუთვნება:
a) იდენტიფიკატორს
b) სპეციფიკატორს
c) კლასიფიკატორს
d) მომსახურე სიტყვას

შეკითხვა 6
კლასის წევრების სიაში შეიძლება იყოს განსაზღვრა და აღწერა:
a) ტიპიზებული მონაცემების
b) კლასის ფუნქციების
c) კლასის ობიექტების
d) კლასის კლასიფიკატორების

შეკითხვა 7
რომელი

კონსტრუქცია

გამოიყენება

კლასის

ობიექტის

გამოიყენება

ობიექტის

ასაღწერად:
a) კლასის_სახელი ობიექტის_სახელი
b) კლასის_სახელი ფუნქციის_სახელი
c) ობიექტის_სახელი კლასის_სახელი
d) ობიექტის_სახელი მეთოდის_სახელი

შეკითხვა 8
ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი
მონაცემებზე მიმართვისთვის:

a) ობიექტის_სახელი . მონაცემის_სახელი
b) მონაცემის_სახელი.კლასის_სახელი
c) მონაცემის_სახელი.ობიექტის_სახელი
d) მონაცემის_სახელი.ფუნქციის_სახელი
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შეკითხვა 9
ფრაგმენტში მოცემულია complex კლასის ობიექტები:
complex x1, x2;
რომელია სწორი მიმართვა ობიექტის მონაცემებზე:

a) x1.re = 1.24;
b) x2.im = 2.3;
c) x1_re=1.24;
d) x2_im=2.3;

შეკითხვა 10
ფრაგმენტში მოცემულია complex კლასის ობიექტები:
complex x1,x2;

რომელია სწორი მიმართვა ობიექტის ფუნქციებზე:
a)
b)
c)
d)

x2.set(5.1,1.7);
x1.print();
x1*set(5.1,1.7)
x2*print();

შეკითხვა 11
ქვემოთჩამოთვლილთაგან

რომელი

გამოიყენება

ობიექტის

კომპონენტზე მიმართვისთვის:
a) მიმთითებელი_ობიექტზე->კომპონენტის_სახელი
b) მიმთითებელი_ობიექტზე->კლასის_სახელი
c) მიმთითებელი ობიექტზე->ობიექტის_სახელი
d) სამივე ზემოთ ჩამოთვლილი

შეკითხვა 12
ფრაგმენტში

მოცემულია

complex

კლასის

ობიექტზე

მიმთითებელი:
complex *point = &x1;
რომელია სწორი მიმართვა ობიექტის მონაცემებზე:
a) point –>re = 1.24;
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b) point –>im = 2.3;

c) point.re=1.24;
d) point.im=2.3;

შეკითხვა 13
ფრაგმენტში მოცემულია complex კლასის
ობიექტზე
მიმთითებელი:
complex *point = &x1;
რომელია სწორი მიმართვა ობიექტის მონაცემებზე:
a) point –>print();

b) point.print();
c) point_print():
d) point&print():

შეკითხვა 14
კომპონენტების

ხედვის

ჩამოთვლილთაგან

(ხილვადობის)

წვდომის

რომელი

თვალსაზრისით
სპეციფიკატორები

გამოიყენება:
a) public
b) private
c) class
d) struct

შეკითხვა 15
რომელია საერთო წვდომის სპეციფიკატორი:
a) public
b) private
c) protected
d) სამივე

შეკითხვა 16
რომელია კერძო წვდომის სპეციფიკატორი:
a) private
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b) public
c) protected
d) სამივე

თემა: კლასის ფუნქციები
შეკითხვა 17
რომელი

ტერმინი

გამოიყენება

კლასში

განსაზღვრული

ფუნქციისთვის?:
a) ცვლადი წევრი
b) ფუნქცია წევრი
c) კლასის ფუნქცია
d) კლასიკური ფუნქცია

შეკითხვა 18
ქვემოთჩამოთვლილთაგან

რომელი

გამოიყენება

ობიექტის

ფუნქციაზე მიმართვისთვის:
a) ობიექტის_სახელი . ფუნქციის_სახელი
b) ფუნქციის_სახელი.კლასის_სახელი
c) ფუნქციის_სახელი.ობიექტის_სახელი
d) ფუნქციის_სახელი.მეთოდის_სახელი

შეკითხვა 19
რომელი

განსაზღვრა

არგუმენტი

ფუნქციის

რთავს

ნებას

კომპილატორს

გამოძახებისას,

თუ

იგი

არ

ჩასვას
არის

განსაზღვრული?:
a) გამოძახება მნიშვნელობით
b) გამოძახება ბმულით
c) არგუმენტი ჩუმათობის პრინციპით
d) მიმთითებლის მოთხოვნა

შეკითხვა 20
რომელია ფუნქციის მუდმივად გამოცხადების სწორი ხერხი?:
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a) const int ShowData(void) { /* statements */ }
b) int const ShowData(void) { /* statements */ }
c) int ShowData(void) const { /* statements */ }
d) არცერთი პასუხი არ არის სწორი

შეკითხვა 21
რომელია სწორი
მიმართებით?:

გამონათქვამი

ჩაშენებულ

ფუნქციებთან

a) აჩქარებს შესრულებას
b) ანელებს შესრულებას
c) ზრდის კოდის ზომას
d) არცერთი არ არის სწორი

შეკითხვა 22
ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელს აქვს წვდომა კლასის კერძო
მონაცემებზე?:
a) პროგრამის ნებისმიერ ფუნქციას
b) პროგრამის ყველა გლობალურ ფუნქციას
c) მოცემული კლასის ნებისმიერ ფუნქცია წევრს
d) მოცემული კლასის მხოლოდ საზოგადო ფუნქცია წევრებს

თემა: კლასის კომპონენტებზე ღია წვდომა
შეკითხვა 23
რა მიიღება შემდეგი პროგრამის შესრულების შედეგად?
class Bix
{
public:
int x;
};
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ Bix *p = new Bix();
(*p).x
cout<<
p->x =
cout<<
return

= 10;
(*p).x << "," << p->x << "," ;
20;
(*p).x << "," << p->x ;
0;

}

შეკითხვა 24
რა მიიღება შემდეგი პროგრამის შესრულების შედეგად?
class soldier
{
public:
int x,y;
void move (int dx, int dy)
{
x += dx;
y += dy;
cout<<x<<",";
cout<<y;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ soldier a;
a.x=3; a.y=4;
a.move(1,2);
return 0;
}
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შეკითხვა 25

რა მიიღება შემდეგი პროგრამის შესრულების შედეგად?
class figure
{
public:
int s1, s2;
void element (int a, int b)
{s1=2*(a+b);
s2=a*b;
cout<<s1<<","<<s2;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ figure d;
d.element(4,6);
system("pause");}

შეკითხვა 26
რას გამოიტანს პროგრამა შესრულების შედეგად?:
class IndiaBix
{
public:
void GetData(char *s, int x, int y )
{
int i = 0;
for (i = x-1; y>0; i++)
{
cout<< s[i];
y--;
}
}
};
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix objBix;
objBix.GetData((char*)"welcome!",
3);system("pause");
return 0;
}

comშეკითხვა 27
oრა მიიღება პროგრამის შესრულების შედეგად?
class soldier
{
public:
int x,y;
void move (int dx, int dy)
{
x -= dx;
y -= dy;
cout<<x<<",";
cout<<y;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ soldier a;
a.x=3; a.y=4;
a.move(1,2);
system("pause");}

შეკითხვა 28
რას გამოიტანს პროგრამა შესრულების შედეგად?:
class inform
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1,

{
public:
void GetData(char *s, int x, int y )
{
int i = 0;
for (i = x-1; y>0; i++)
{
cout<< s[i];
y--;
}
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
inform objOne;
objOne.GetData((char*)"student!", 1, 4);
system("pause");return 0;
}

თემა: კლასის დახურული და ღია კომპონენტები
შეკითხვა 29
მოცემულ ფრაგმენტში კლასის რომელი ტიპის წვდომას
მიეკუთვნება a ცვლადი?:
class abc {
int a;
public:
void F(){ a++; }
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{abc dd;
dd.F();
………………
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}

a. დახურული
b. ღია
c. დაცული

d. სამივე პასუხი სწორია
შეკითხვა 30
მოცემულ ფრაგმენტში კლასის რომელი ტიპის წვდომას
მიეკუთვნება void F() ფუნქცია?:
class abc {
int a;
public:
void F(){ a++; }
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{abc dd;
dd.F();
………………
}

a. დახურული
b. ღია
c. დაცული
d. სამივე პასუხი სწორია

შეკითხვა 31
მოცემული ფრაგმენტიდან გამომდინარე რომელია სწორი
პასუხი?
class soldier
{
public:
int attack();
};
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int soldier::attack()
{
return 0;
}

a) მეთოდი განსაზღვრულია კლასის შიგნით
b) მეთოდი განსაზღვრულია კლასის გარეთ
c) მეთოდი არ არის განსაზღვრული

d) არცერთი პასუხი არ არის სწორი

შეკითხვა 32
მოცემული პროგრამის მიხედვით ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი პასუხი?:
class soldier
{
private:
int x, y;
public:
void move (int dx, int dy)
{
x += dx;
y += dy;
cout<<x<<endl;
cout<<y<<endl;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ soldier a;
a.x=3;
a.y=4;
a.move(1,2);
system("pause");}
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a. 4 6
b. კომპილატორი მოგვცემს შეცდომას
c. 6 4
d. 24 12
შეკითხვა 33
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი
class some_class
{ public:
int some_variable;
void initialize_private(int, float);
void show_data(void);
private:
int key_value;
float key_number; }

................
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{some_class object;

..........................

აირჩიეთ ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი
მიმართვა კლასის ელემენტებზე:
a. object.key_value;
b. object.some_variable = 1001;
c. object.show_data()
d. object.key_number;
შეკითხვა 34
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი
class some_class
{ public:
int some_variable;
void initialize_private(int, float);
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void show_data(void);
private:
int key_value;
float key_number; }

................
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{some_class object;

..........................

აირჩიეთ

ქვემოთჩამოთვლილთაგან

არასწორი მიმართვა კლასის ელემენტებზე:
a. object.key_value;
b. object.some_variable = 1001;
c. object.show_data()
d. object.key_number;
შეკითხვა 35
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი
class employee
{
public:
int assign_values(char *, long, float);
void show_employee(void);
int change_salary(float);
long get_id(void);
private:
char name [64];
long employee_id;
float salary;
};

…………………………
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{employee worker;

……………………….
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რომელია

აირჩიეთ

ქვემოთჩამოთვლილთაგან

რომელი

ბრძანებაა სწორი:
a) worker.employee_id=1100;
b) worker.show_employee();
c) worker.slary=12000;
d) worker.name=’name’;
შეკითხვა 36
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი
class employee
{
public:
int assign_values(char *, long, float);
void show_employee(void);
int change_salary(float);
long get_id(void);
private:
char name [64];
long employee_id;
float salary;
};

…………………………
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{employee worker;

……………………….

აირჩიეთ ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელი ბრძანება
არ არის სწორი?:
a) worker.show_employee();
b) worker.employee_id=1100;
c) worker.slary=12000;
d) worker.name=’name’;
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შეკითხვა 37
რა შედეგს მოგვცემს შემდეგი პროგრამა?:
class IndiaBix
{
int val;
public:
void SetValue(char *str1, char *str2)
{
val = strcspn(str1, str2);
}
void ShowValue()
{
cout<< val;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix objBix;
objBix.SetValue((char*)"India",
(char*)"Bix");
objBix.ShowValue(); system("pause");
return 0;
}

შეკითხვა 38
რა შედეგს მოგვცემს შემდეგი პროგრამა?:
class soldier
{
private:
int x, y;
public:
void move (int dx, int dy)
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{ x=3,y=4;
x += dx;
y += dy;
cout<<x<<",";
cout<<y;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ soldier a;
a.move(1,2); system("pause");}

შეკითხვა 39
რა შედეგს მოგვცემს შემდეგი პროგრამა?:
class one
{
private:
int a, b;
public:
void more (int x, int y)
{ a=4,b=7;
if (a>b) {a*=x;b*=y;} else {a+=x; b+=y;}
cout<<a<<",";
cout<<b;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ one a;
a.more(1,2); system("pause");}

შეკითხვა 40
რა შედეგს მოგვცემს შემდეგი პროგრამა?:
class MyClass
{
private:
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int a, b;
public:
void per(int x, int y)
{ int a=5, b=6, p;
p=a*x+b*y;
cout<<p;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ MyClass a;
a.per(3,4); }

შეკითხვა 41
რა შედეგს მოგვცემს შემდეგი პროგრამა?:
class MyClass
{
int a, b;
public:
void teri(int x, int y)
{ int a=4, b=6,p;
p=x+y+a*b;
cout<<p;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ MyClass m;
m.teri(5,8); system("pause");}

თემა: ფუნქციების გადატვირთვა
შეკითხვა 42
ფუნქციების გადატვირთვა ნიშნავს რამდენიმე ფუნქციის
განსაზღვრას, რომელთაც აქვთ:
a) ერთნაირი სახელები და განსხვავებული პარამეტრები
b) სხვადასხვა სახელები და სხვადასხვა პარამეტრები
186

c) სხვადასხვა სახელები და ერთნაირი პარამეტრები
d) ერთნაირი სახელები და ერთნაირი პარამეტრები

შეკითხვა 43
გადატვირთული
ფუნქციების
პარამეტრების
ნაკრები
შეიძლება განსხვავდებოდნენ:
a) მხოლოდ ტიპებით
b) მხოლოდ რაოდენობით
c) განლაგების მიმდევრობით, რაოდენობით, ტიპებით
d) მხოლოდ განლაგების მიმდევრობით
შეკითხვა 44
რომელია სწორი გამონათქვამი ფუნქციების გადატვირთვასთან მიმართებით?:
a) არგუმენტების ტიპები განსხვავებულია
b) არგუმენტების რაოდენობა განსხვავებულია
c) არგუმენტების რაოდენობა იგივეა
d) არგუმენტების ტიპები იგივეა
შეკითხვა 45
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით, ჩამოთვლილთაგან
რომელია სწორი განსაზღვრა function ფუნქციასთან
მიმართებით?:
int function (int x)
{
return 0;
}
int function (float x)
{
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return 0;
}

a) გადატვირთული ფუნქცია
b) ერთნაირი ფუნქცია
c) სხვადასხვა პარამეტრიანი ფუნქცია
d) განსხვავებული ფუნქცია

შეკითხვა 46
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით, ჩამოთვლილთაგან
რომელია სწორი განსაზღვრა areaRectangle ფუნქციასთან
მიმართებით?:
float areaRectangle(float, float)
{
return a * b;
}
float areaRectangle(float a_m, float a_sm, float b_m,
float b_sm)
{
return (a_m * 100 + a_sm) * (b_m * 100 + b_sm);
}

a) გადატვირთული ფუნქცია, რომლის პარამეტრების ნაკრები
განსხვავდება ტიპებით
b) გადატვირთული ფუნქცია, რომლის პარამეტრების ნაკრები
არ განსხვავდება რაოდენობით
c) გადაუტვირთავი ფუნქცია, რომლის პარამეტრები არ
განხვავდება რაოდენობით
d) გადატვირთული ფუნქცია, რომლის პარამეტრების ნაკრები
განსხვავდება რაოდენობით

შეკითხვა 47
რა შედეგს მოგვცემს მოცემული ფრაგმენტი?:
int function (int x)
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{
return 0;
}
int function (int x)
{
return 1;
}

a) კომპილატორი მოგვცემს შეცდომას
b) დააბრუნებს x მნიშვნელობას
c) დააბრუნებს 0 მნიშვნელობას
d) დააბრუნებს 1 მნიშვნელობას

შეკითხვა 48
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით
დავახასიათოთ max ფუნქცია?:
int max(int num1, int
{ if (num1 > num2)
return num1;
return num2; }

როგორ

შეიძლება

num2)

double max(double num1, double num2)
{ if (num1 > num2)
return num1;
return num2; }

a) გადატვირთული ფუნქცია, რომლის პარამეტრების ნაკრები
განსხვავდება რაოდენობით

b) გადატვირთული ფუნქცია, რომლის პარამეტრების ნაკრები
განსხვავდება ტიპებით
c) გადაუტვირთავი ფუნქცია, რომლის პარამეტრები
განხვავდება რაოდენობით
d) გადატვირთული ფუნქცია, რომლის პარამეტრების ნაკრები
განსხვავდება მიმდევრობით
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შეკითხვა 49
მოცემული

ფრაგმენტის

მიხედვით

რომელია

სწორი

დახასიათება repchar ფუნქციასთან მიმართებით?:
void repchar() {
for (int j=0; j<45; j++)
cout << '*';
cout << endl;
}
void repchar(char ch) {
for (int j=0; j<45; j++)
cout << ch;
cout << endl;
}
void repchar(char ch, int n) {
for (int j=0; j<n; j++)
cout << ch;
cout << endl;
}

a) გადატვირთული ფუნქცია არგუმენტების ერთნაირი
რაოდენობით
b) ერთსახელიანი ფუნქცია არგუმენტების ერთნაირი
რაოდენობით
c) გადაუტვირთავი ფუნქცია არგუმენტების ერთნაირი
რაოდენობით
d) გადატვირთული ფუნქცია არგუმენტების განსხვავებული რაოდენობით

შეკითხვა 50
მოცემული ფრამგენტის მიხედვით, როგორ გამოვიძახოთ
გადატვირთული ფუნქცია, რომელიც დაბეჭდავს 45 *-ს?:
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void repchar() {
for (int j=0; j<45; j++)
cout << '*';
cout << endl;
}
void repchar(char ch) {
for (int j=0; j<45; j++)
cout << ch;
cout << endl;
}
void repchar(char ch, int n) {
for (int j=0; j<n; j++)
cout << ch;
cout << endl;
}

a)
b)
c)
d)

repchar();
repchar('=');
repchar('+',30);
repchar(45, '*');

შეკითხვა 51
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით int

imax = max(1, 10);

ბრძანება

რომელ

გადატვირთული

ფუნქციის

გამოიძახებს?:
int max(int num1, int
{ if (num1 > num2)
return num1;
return num2; }

num2)

double max(double num1, double num2)
{ if (num1 > num2)
return num1;
return num2; }
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ვარიანტს

a) double max(double num1, double num2)

b) ორივეს ერთდროულად
c) int max(int num1, int num2)

d) არცერთს არ გამოიძახებს
შეკითხვა 52
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით double dmax = max(1.0,
20.0); ბრძანება გადატვირთული ფუნქციის რომელ ვარიანტს
გამოიძახებს?:
int max(int num1, int
{ if (num1 > num2)
return num1;
return num2; }

num2)

double max(double num1, double num2)
{ if (num1 > num2)
return num1;
return num2; }

a) int max(int num1, int num2)
b) double max(double num1, double num2)

c) ორივეს ერთდროულად
d) არცერთს არ გამოიძახებს
თემა: კონსტრუქტორი
შეკითხვა 53
ჩამოთვლილთაგან აირჩიეთ სწორი განმარტება:
a) კონსტრუქტორი

არის

კლასის

მეთოდი,

რომელიც

ამარტივებს კლასის მონაცემ-ელემენტების ინიციალიზებას;
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b) კონსტრუქტორი
გამოიყენება

არის

კლასის

კლასის
მხოლოდ

მეთოდი,
ღია

რომელიც

მონაცემებზე

წვდომისათვის;
c) კონსტრუქტორი არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება
კლასის

მხოლოდ

დახურულ

მონაცემებზე

წვდომისათვის;
d) კონსტრუქტორი არის მეთოდი, რომელიც გამოიყენება
კლასის მხოლოდ დაცულ მონაცემებზე წვდომისათვის.
შეკითხვა 54
კონსტრუქტორს აქვს ისეთივე სახელი, როგორც:
a) კლასს
b) ფუნქციას
c) მეთოდს
d) სათაო ფაილს
შეკითხვა 55
კონსტრუქტორს არა აქვს:
a) სახელი
b) დასაბრუნებელი მნიშვნელობა
c) პარამეტრები
d) მუდმივები
შეკითხვა 56
ობიექტის შექმნისას კონსტრუქტორი გამოიძახება:
a) სპეციალური ბრძანებით
b) ავტომატურად
c) სპეციალური ფუნქციით
d) სპეციალური მეთოდით
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შეკითხვა 57
ობიექტის მიერ დაკავებული მეხსიერების გასათავისუფლებლად გამოიყენება:
a) დეაქტივატორი
b) სპეციფიკატორი
c) დესტრუქტორი
d) იმიტატორი
შეკითხვა 58
დესტრუქტორს აქვს იგივე სახელი, როგორც:
a) ფუნქციას
b) მეთოდს
c) კლასს
d) კონსტრუქტორს
შეკითხვა 59
რომელი სიმბოლო იწერება დესტრუქტორის წინ?:
a) &
b) ~
c) #
d) *
შეკითხვა 60
დესტრუქტორს არა აქვს:
a) დასაბრუნებელი მნიშვნელობა
b) სახელი
c) პარამეტრები
d) ~ ნიშანი
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შეკითხვა 61
ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი გამონათქვამი?:
a) კონსტრუქტორი გამოიძახება ობიექტის
დეკლარაციისას
b) კონსტრუქტორი გამოიძახება ობიექტის
შესრულებისას
c) კონსტრუქტორი გამოიძახება კლასის
დეკლარაციისას
d) კონსტრუქტორი გამოიძახება კლასის შესრულებისას
შეკითხვა 62
ჩამოთვლილთაგან რომელს ასრულებს კონსტრუქტორი?:
a) ახალი კლასის შენებას
b) ახალი ობიექტის შენებას
c) ახალი ფუნქციის შენებას
d) ობიექტის ინიციალიზებას
შეკითხვა 63
მოცემულ ფრაგმენტში რომელია კონსტრუქტორი?:
class queue {
int q[100];
int sloc, rloc;
public:
queue ();
void qput(int i);
int qget ();
}
a)
b)
c)
d)

queue ();
void qput(int i);
int q[100];
int qget ();
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შეკითხვა 64
ზოგადად როგორი სახე აქვს ობიექტის ინიციალიზებას
კონსტრუქტორის მეშვეობით?:
a) object(valuel, value2, value3);
b) class_name object(valuel, value2, value3);
c) void object(valuel, value2, value3);
d) ~ object(valuel, value2, value3);
შეკითხვა 65
რომელი

კონსტრუქტორია

გამოყენებული

მოცემულ

ფრაგმენტში?:
class Account {
public:
Account();
private:
char *_name;
unsigned int _acct_nmbr;
double _balance;
};

a) Account() კონსტრუქტორი დუმილით
b) კონსტრუქტორი პარამეტრიანი
c) double _balance ორმაგი სიზუსტის
d) unsigned int _acct_nmbr უნიშნო მთელი
შეკითხვა 66
აირჩიეთ კოსტრუქტორი გამოყენების სწორი ვარიანტი
მოცემული ფრაგმენტისთვის:
class employee
{
public:
employee(char *, long, float);
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void show_employee(void);
int change_salary(float) ;
long get_id(void);
private:
char name [15] ;
long employee_id;
float salary;
};

a) employee worker("Janet", 010220.22, 20303.0);
b) employee worker(0102202, 20303.0);
c) employee worker("Janet", 0102202, 20303.0);
d) employee worker(0102202.22, 20303.0);
შეკითხვა 67
მოცემული ფრაგმენტიდან გამომდინარე

ჩამოთვლილ-

თაგან რომელია სწორი გამონათქვამი?:
class MyClass
{
public:
MyClass();
private:
int x;
};
MyClass :: MyClass() : x(100)
{
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ MyClass m;
}

a) შეიქმნება m ობიექტი და არ გამოიძახება
კონსტრუქტორი დუმილით
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b) შეიქმნება m ობიექტი და გამოიძახება
კონსტრუქტორი დუმილით
c) შეიქმნება MyClass-ის m ობიექტი და დასრულდება
პროგრამა
d) არცერთი არ არის სწორი გამონათქვამი
შეკითხვა 68
რა შედეგს მოგვცემს შემდეგი პროგრამა?:
class MyClass
{
public:
MyClass();
private:
int x;
};
MyClass :: MyClass() : x(100)
{x*=2; cout<<x;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ MyClass m;
}

a) 200
b) 100
c) 2
d) 102
შეკითხვა 69
რა შედეგს გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?“
class BixTeam
{
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int x, y;
public:
BixTeam(int xx)
{
x = ++xx;
}
void Display()
{
cout<< --x << ",";
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
BixTeam objBT(45);
objBT.Display();
int *p = (int*)&objBT;
*p = 23;
objBT.Display();system("pause");
return 0;
}

შეკითხვა 70
რას გამოიტანს პროგრამა შესრულების შედეგად?:
class BixData
{
int x, y, z;
public:
BixData(int xx, int yy, int zz)
{
x = ++xx;
y = ++yy;
z = ++zz;
}
void Show()
{
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cout<< x++ << "," << y++ << "," << z++;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
BixData objData(1, 2, 3);
objData.Show();system("pause");
return 0;
}A.

1 2 3.
შეკითხვა 71

რა მიიღება პროგრამის შესრულების შედეგად?:
class Bix
{
int x, y;
public:
Bix(int xx, int yy)
{
x = xx;
y = yy;
}
void show()
{
cout<< x * y << endl;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
Bix obj(10, 20);
obj.show();system("pause");
return 0; }

შეკითხვა 72
რას გამოიტანს პროგრამა შესრულების შედეგად?:
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class IndiaBix
{
int a;
int b;
public:
IndiaBix(int c, int d)
{
a=c; b=d;
}
int BixFunction()
{
int s;
s=(a+b)*2;
return s;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix objBix(4,6);
cout<< objBix.BixFunction();system("pause");
return 0;
}

შეკითხვა 73
რას გამოიტანს მოცემული პროგრამა?:
class AB
{
private:
int a;
int b;
public:
AB(int c, int d)
{a=3;b=4;
a+= c;
b+= d;
cout << a<<",";
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cout << b;
} };
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
AB obj1(100, 200);

system("pause");

}

შეკითხვა 74
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?:
class SomeData
{
private:
int someNum1;
double someNum2;
char someSymb[18];
public:
SomeData()
{
someNum1 = 111;
someNum2 = 222.22;
strcpy_s(someSymb, "string");
}
void showSomeData()
{
cout << someNum1<<",";
cout << someNum2<<",";
cout <<someSymb;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
SomeData obj1;
obj1.showSomeData();system("pause");
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}

შეკითხვა 75
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი:
class Example
{
int x, y;
public:
Example(int a, int b);
};
Example :: Example(int a, int b)
{
x = a;
y = b;
}

რა მნიშვნელობები მიენიჭება x და y ცვლადებს Example
e(0,50)ბრძანების პირობებში?:

თემა: კონსტრუქტორის გადატვირთვა
შეკითხვა 76
ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი განმარტება?:
a) კონსტრუქტორი

კონკრეტული

ეგზემპლარისთვის

გამოიძახება მხოლოდ ერთჯერ - მისი შექმნისას;
b) კონსტრუქტორი

კონკრეტული

ეგზემპლარისთვის

გამოიძახება მრავალჯერ;
c) კონსტრუქტორი კონკრეტული ეგზემპლარისთვის არ
გამოიძახება ერთჯერადად;
d) არცერთი არ არის სწორი
შეკითხვა 77
რამდენი კონსტრუქტორი შეიძლება იყოს განსაზღვრულ
კლასში?:
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a) მხოლოდ ერთი
b) ერთი ან ორი
c) რამდენიმე - საჭიროების მიხედვით
d) არცერთი
შეკითხვა 78
კლასში გვაქვს რამდენიმე კონსტრუქტორი, რა შეიძლება
ვუწოდოთ მას?:
a) გადატვირთული კონსტრუქტორი
b) გადარქმეული კონსტრუქტორი
c) ერთსახელიანი კონსტრუქტორი
d) მრავალფუნქციური კონსტრუქტორი
შეკითხვა 79
რით

განსხვავდებიან

კლასის

კონსტრუქტორები

ერთმანეთისგან?:
a) სახელებით
b) დასაბრუნებელი ტიპით
c) დასაბრუნებელი მნიშვნელობით
d) პარამეტრებით
შეკითხვა 80
კლასში გვაქვს სამი კონსტრუქტორი: ერთი მათგანი არ
მიიღებს პარამეტრებს, მეორე მიიღებს - ორ პარამეტრს,
ხოლო

მესამე

-

სამ

პარამეტრს,

რა

კონსტრუქტორებს?:
a) გადატვირთული კონსტრუქტორები
b) ცარიელი კონსტრუქტორები
c) გადარქმეული კონსტრუქტორები
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ჰქვია

ასეთ

d) მულტიფუნქციური კონსტრუქტორები
შეკითხვა 81
გადატვირთული კონსტრუქტორის შემთხვევაში კომპილატორი

როგორ

განსაზღვრავს

რომელ

კონსტრუქტორს

მიმართავს ობიექტი?:
a) სახელის მიხედვით
b) დასაბრუნებელი ტიპის მიხედვით
c) გადასაცემი პარამეტრების მიხედვით
d) დასაბრუნებელი მნიშვნელობის მიხედვით
შეკითხვა 82
ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი განმარტება?:
a) დესტრუქტორი არ გადაიტვირთება, რადგან მას არა
აქვს პარამეტრები;
b) დესტრუქტორი არ გადაიტვირთება, რადგან მას არა
აქვს დასაბრუნებელი ტიპი;
c) დესტრუქტორი შეიძლება გადაიტვირთოს
d) დესტრუქტორი გადაიტვირთება, მიუხედავად იმისა,
რომ არა აქვს პარამეტრები
შეკითხვა 83
რომელი გადატვირთული კონსტრუქტორია გამოყენებული
მოცემულ ფრაგმენტში?:
class _2Data
{
double data1;
double data2;
public:
_2Data();
_2Data(double initData1, double initData2);
void showData();
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};
_2Data::_2Data(double initData1, double initData2)
{
data1 = initData1;
data2 = initData2;
}
_2Data::_2Data()
{
data1 = 0;
data2 = 0;
}

...................
a) _2Data() და _2Data(double initData1, double initData2)

b) data1 = initData1 და data2 = initData2
c) void showData()
d) double data1 და double data2

შეკითხვა 84
მოცემული

ფრაგმენტის

მიხედვით

ჩამოთვლილთაგან

რომელია სწორი?:
class _2Data
{
double data1;
double data2;
public:
_2Data();
_2Data(double initData1, double initData2);
void showData();
};
_2Data::_2Data(double initData1, double initData2)
{
data1 = initData1;
data2 = initData2;
}
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_2Data::_2Data()
{
data1 = 0;
data2 = 0;
}

.................................
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
_2Data Obj1;
_2Data Obj2(222, 333);
}

............................
a) Obj1 მიმართავს _2Data() კონსტრუქტორს;
b) Obj2 მიმართავს _2Data(double initData1, double initData2)
კონსტრუქტორს;
c) Obj1 მიმართავს ორპარამეტრიან კონსტრუქტორს;
d) Obj2 მიმართავს უპარამეტრო კონსტრუქტორს;

შეკითხვა 85
რას გამოიტანს პროგრამა შესრულების შედეგად?:
class _2Data
{
double data1;
double data2;
public:
_2Data();
_2Data(double initData1, double initData2);
void showData();
};
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_2Data::_2Data(double initData1, double initData2)
{
data1 = initData1;
data2 = initData2;
}
_2Data::_2Data()
{
data1 = 0;
data2 = 0;
}
void _2Data::showData()
{
cout << "data1 = " << data1<<" ";
cout << "data2 = " << data2<<" " ;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{_2Data Obj1;
Obj1.showData();
_2Data Obj2(222, 333);
Obj2.showData();system("pause");
}

a) data1=0 data2=0
b) data1=222 data2=333
c) data1=0 data2=0 data1=222 data2=333
d) "data1 = " data1; "data2 = " data2
შეკითხვა 86
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით რომელ კონსტრუქტორს
მიმართავს X one (10)
ობიექტი?:
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Class X
{
int integer_part;
double double_part;
public:
X(int i){integer_part =i;}
X(double d){double_part=d;}
}

a) x(int i){integer_part =i;}
b) x(double d){double_part=d;}
c) ორივეს შეიძლება მიმართოს
d) არცერთს არ მიმართავს
შეკითხვა 87
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით რომელ კონსტრუქტორს
მიმართავს X two (3.14);
ობიექტი?:
Class X
{
int integer_part;
double double_part;
public:
X(int i){integer_part =i;}
X(double d){double_part=d;}
}

a) x(int i){integer_part =i;}
b) x(double d){double_part=d;}
c) ორივეს შეიძლება მიმართოს
d) არცერთს არ მიმართავს

209

თემა: ოპერატორების გადატვირთვა
შეკითხვა 88
რაში მდგომარეობს ოპერატორების გადატვირთვა?:
a) ოპერატორის აზრის შეცვლაში განსაზღვრულ
კლასთან მიმართებით
b) ოპერატორის აზრის შეცვლა მთელი პროგრამისთვის
c) ოპერატორის აზრის შეცვლა პროგრამის დასაწყისში
d) ოპერატორის აზრის შეცვლა პროგრამის
დასრულებისას
შეკითხვა 89
რა

შემთხვევაში

არის

საჭირო

ოპერატორების

გადატვირთვა?:
a) პროგრამის კომპილაციის გასამარტივებლად
b) პროგრამის წაკითხვადობის გასაუმჯობესებლად
c) პროგრამის გააზრების გასამარტივებლად
d) პროგრამის შესრულების გასაუმჯობესებლად
შეკითხვა 90
რომელი გასაღებური სიტყვა გამოიყენება ოპერატორების
გადასატვირთად?:
a) operator
b) union
c) protected
d) completed
შეკითხვა 91
რომელი

გასაღებური

სიტყვა

ოპერატორების გადასატვირთად?:
a) operator
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არ

გამოიყენება

b) union
c) protected
d) completed
შეკითხვა 92
თუ

პროგრამა

გადატვირთავს

ოპერატორს

რომელიმე

კლასისთვის, მაშინ ამ ოპერატორის აზრი იცვლება:
a) პროგრამის მთელი ნაწილისთვის
b) მხოლოდ განსაზღვრული კლასისთვის
c) ყველა კლასისთვის
d) არცერთი კლასისთვის
შეკითხვა 93
ჩამოთვლილთაგან

რომელი

ოპერატორი

არ

გადაიტვირთება?:
a) *(ელემენტზე მიმთითებელი)
a) :: (ხედვის არეს ნებართვა)
b) (მინუსი)
c) + (პლიუსი)
შეკითხვა 94
ჩამოთვლილთაგან რომელი ოპერატორი გადაიტვირთება?:
a) *(ელემენტზე მიმთითებელი)
b) :: (ხედვის არეს ნებართვა)
c) (მინუსი)
d) + (პლიუსი)
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შეკითხვა 95
მოცემულ ფრაგმენტში რომელია გადატვირთული
ოპერატორი?:
class string
{
public:
string(char *);
void operator +(char *);
void operator -(char);
void show_string(void);
private:
char data[256] ;
};

a) string(char *);
b) void operator +(char *);
c) void operator -(char);
d) void show_string(void);

შეკითხვა 96
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი:
class string
{
public:
string(char *);
void operator +(char *);
void show_string(void);
private:
char data[256] ;
};
....
string::string(char *str)
{
strcpy(data, str);
}
void string::operator +(char *str)
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{
strcat(data, str);
}
.......
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
string title( "vscavlobT programirebas");
......................

ქვემოთჩამოთვლილთაგან

რომელია

ოპერატორის გამოყენების სწორი ბრძანება?:
a)title.show_string();
b) title + " me vscavlob!";
c) title.show_string() ;
d)title+show_string();

შეკითხვა 97
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი:
class string
{
public:
string(char *);
void operator -(char);
void show_string(void);
private:
char data[256] ;
};
string::string(char *str)
{
strcpy(data, str);
}
void string::operator -(char letter)
{
char temp[256] ;
int i, j;
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გადატვირთული

for (i = 0, j = 0; data[i]; i++) if (data[i]!= letter)
temp[j++] = data[i];
temp[j] = NULL;
strcpy(data, temp);
}

.....................
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{string lesson("operatorebis gadatvirTva");
…………………………………………………..

ქვემოთჩამოთვლილთაგან

რომელია

ოპერატორის გამოყენების სწორი ბრძანება?:
a) title.show_string() ;

b) lesson.show_string();
c) lesson - 'a';
d) lesson-show_string();
შეკითხვა 98
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?:
class string1
{
public:
string1(char *);
void operator +(char *);
void show_string(void);
private:
char data[256] ;
};
string1::string1(char *str)
{
strcpy(data, str);
}
void string1::operator +(char *str)
{
strcat(data, str);
}
void string1::show_string(void)
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გადატვირთული

{
cout << data << endl;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
string1 title( "automated control");
title + " systems";
title.show_string();
}

a) automated
b) automated control
c) automated control systems
d) control systems
შეკითხვა 99
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?:
class string1
{
public:
string1(char *);
void operator -(char);
void show_string(void);
private:
char data[256] ;
};
string1::string1(char *str)
{
strcpy(data, str);
}
void string1::operator-(char letter)
{
char temp[256] ;
int i, j;
for (i = 0, j = 0; data[i]; i++) if (data[i]!= letter)
temp[j++] = data[i];
temp[j] = NULL;
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strcpy(data, temp);
}
void string1::show_string(void)
{
cout << data << endl;
}

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
string lesson("management");
lesson - 'a';
lesson.show_string();
system("pause") ;
}

a) management
b) mngement
c) manag
d) ment
შეკითხვა 100
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?:
class atype {
int a[3];
public:
atype (int i, int j, int k) {
a[0] = i;
a[1] = j;
a[2] = k;
}
int operator[] (int i) { return a[i]; }
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
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atype ob(1, 2, 3);
cout << ob[1]; system("pause") ;
return 0;
}
a) 1
b) 2
c) 3
d) 1 2 3

შეკითხვა 101
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?:
class atype {
int a[3];
public:
atype (int i, int j, int k) {
a[0] = i;
a[1] = j;
a[2] = k;
}
int operator[] (int i) { return a[i]; }
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
atype ob(1, 2, 3);
cout << ob[1]<<" "<<ob[2]; system("pause") ;
return 0;
}

a)
b)
c)
d)

1
2
3
1

2
3
2
23
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თემა: კლასის სტატიკური წევრები
შეკითხვა 102
რომელი გასაღებური სიტყვით აღიწერება კლასის სტატიკური
წევრი?:
a) static
b) private
c) public
d) protected

შეკითხვა 103
რომელი შეიძლება იყოს კლასის ერთობლივად გამოსაყენებელი
მონაცემი?
a) გლობალური მონაცემი
b) სტატიკური მონაცემი წევრი
c) კლასის წევრი
d) ფუნქცია წევრი
შეკითხვა 104
პროგრამის რომელ ნაწილში აღიწერება სტატიკური ცვლადი?:
a) კლასის შიგნით
b) კლასის გარეთ
c) მთავარ ფუნქციაში
d) მთავარი ფუნქციის გარეთ

რომელი

განსაზღვრაა

შეკითხვა 105
მართებული

სტატიკური

ფუნქცია-

წევრისთვის?
a) მას შეუძლია წვდომა მხოლოდ თავისივე კლასის
სტატიკურ ცვლადებზე
b) მისი გამოყენება შეიძლება ობიექტის გარეშე კლასის
სახელთან ერთად
c) მას შეუძლია წვდომა პროგრამის ნებისმიერ ელემენტზე
მისი გამოყენება შეუძლებელია ობიექტის გარეშე
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შეკითხვა 106
თუ პროგრამას არა აქვს ობიექტი, მაგრამ საჭიროა ელემენტის
გამოყენება, როგორ უნდა გამოცხადდეს ეს გამოსაყენებელი
ელემენტი?
a) Private და static
b) Protected და static
c) Public და static
d) სამივე სწორია
შეკითხვა 107
თუ ობიექტი არ არის შექმნილი როგორი სახით შეიძლება იქნას
გამოძახებული სტატიკური ფუნქცია?
a) კლასის_სახელი::ფუნქციის_სახელი();
b) ფუნქციის_სახელი();
c) ფუნქციის_სახელი()::კლასის_სახელი
d) კლასის_სახელი:მონაცემის_სახელი
შეკითხვა 108
თუ კლასის ელემენტი გამოცხადებულია static სახით, მაშინ

ასეთი ელემენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას:
a) მოცემული კლასის ყველა ობიექტის მიერ
b) მოცემული კლასის ზოგიერთი ობიექტის მიერ
c) მოცემული კლასის არცერთი ობიექტის მიერ
d) მოცემული კლასის შერჩევითი ობიექტის მიერ
შეკითხვა 109
კლასის სტატიკური ფუნქცია-ელემენტი შეიძლება გამოძახებულ
იქნას მაშინაც კი, როდესაც:
a) არ არის შექმნილი მოცემული კლასის არცერთი ობიექტი
b) მიმართვა სტატიკურ ფუნქცია-ელემენტზე შეუძლებელია
c) მიმართვა სტატიკურ ფუნქცია-ელემენტზე საჯაროა
d) მიმართვა სტატიკურ ფუნქცია-ელემენტზე კერძოა
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შეკითხვა 110
ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი განმარტება სტატიკურ

ცვლადთან მიმართებით?
a) სტატიკური ცვლადი ინარჩუნებს თავის
მნიშვნელობას იმ ბლოკიდან გამოსვლის შემდეგაც,
სადაც იგი არის განსაზღვრული
b) სტატიკური ცვლადი ინიციალიზდება მხოლოდ
ერთხელ და და ინახება პროგრამის დასრულებამდე
c) სტატიკური ცვლადი არ ინარჩუნებს თავის
მნიშვნელობას ბლოკიდან გამოსვლის შემდეგ
d) სტატიკური ცვლადი ინიციალიზდება ყოველ ჯერზე
მასზე მიმართვის დროს
შეკითხვა 111
რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?:
void incrementAndPrint()
{
static int s_value = 1;
++s_value;
std::cout << s_value << ",";}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ incrementAndPrint();
incrementAndPrint();
incrementAndPrint();
system("pause");
}
შეკითხვა 112
რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?
class CBase
{
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public:
void BaseTest()
{
static int i=0;
i++;
cout<<i<<",";
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{CBase b1;
CBase b2;
b1.BaseTest();
b2.BaseTest();
system("pause");
return 0;
}
შეკითხვა 113
რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?

........................
void demo()
{
static int count = 0;
cout << count << ",";
count++;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ for (int i=0; i<5; i++)
demo();
system("pause");
return 0;
}
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შეკითხვა 114
რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?
class IndiaBix
{
static int x;
public:
static void SetData(int xx)
{
x = xx;
}
static void Display()
{
cout<< x ;
}
};
int IndiaBix::x = 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix::SetData(44);
IndiaBix::Display();
return 0;
}

შეკითხვა 115
რა არის მოცემულ პროგრამაში შეცდომის მიზეზი?
class IndiaBix
{
static int x;
public:
static void SetData(int xx)
{
x = xx;
}
void Display()
{
cout<< x ;
}
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};
int IndiaBix::x = 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix::SetData(33);
IndiaBix::Display();
return 0;
}
a) Display() ფუნქცია არ არის სტატიკური
b) Display() ფუნქცის გამოძახება არასწორია
c) SetData(33) ფუნქცია ვერ მოახდენს მნიშვნელობის
გადაცემას
d) SetData(33) ფუნქცია პარამეტრიანია
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რა არის მოცემულ პროგრამაში შეცდომის მიზეზი?
class IndiaBix
{
static int x;
public:
static void SetData(int xx)
{
this->x = xx;
}
static void Display()
{
cout<< x ;
}
};
int IndiaBix::x = 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix::SetData(22);
IndiaBix::Display();
system("pause");
return 0;
}
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a) SetData(22) ფუნქცია ვერ გადასცემს მნიშვნელობას
b) Display() ფუნქცია არ შეიძლება იყოს უპარამეტრო
c) This შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ
არასტატიკური ფუნქცია-წევრისთვის
d) IndiaBix::Display() გამოძახება არასწორია
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რა დაიბეჭდება მოცემული პროგრამის შესრულების შემდეგ?:
class IndiaBix
{
static int count;
public:
static void First(void)
{
count = 10;
}
static void Second(int x)
{
count = count + x;
}
static void Display(void)
{
cout<< count << endl;
}
};
int IndiaBix::count = 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix :: First();
IndiaBix :: Second(5);
IndiaBix :: Display();
return 0;
}
a) 15
b) 0
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c) 5
d) 10
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რა დაიბეჭდება მოცემული პროგრამის შესრულების შემდეგ?:
class IndiaBix
{
static int x;
public:
IndiaBix()
{
if(x == 1)
exit(0);
else
x++;
}
void Display()
{
cout<< x << ",";
}
};
int IndiaBix::x = 0;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
IndiaBix objBix1;
objBix1.Display();
IndiaBix objBix2;
objBix2.Display();
}
a) 1
b) 1,2
c) 0,1
d) 1,1
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რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?:
class X {
private:
int i;
public:
static int si;
void set_i(int arg) { i = arg; }
static void set_si(int arg) { cout<<arg<<","; }
void print_i() {
cout << i <<",";
}
};
int X::si = 77;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
X xobj;
xobj.set_i(11);
xobj.print_i();
X::set_si(13);
cout<< X::si;
return 0;
}

a)
b)
c)
d)

11,13,77
77,11,13
11,13
11,77
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რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?:
class GfG
{
226

public:
static int i;
};
int GfG::i = 1;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ GfG obj1;
GfG obj2;
obj1.i =2;
obj2.i = 3;
cout << obj1.i<<","<<obj2.i;
system("pause");
return 0;
}
a) 3, 3
b) 1, 2, 3
c) 2, 3
d) 2, 2
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რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?:
class GfG
{
public:
static int i;
static void f() {i++;cout<<i<<",";}
};
int GfG::i = 1;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
GfG obj;
cout << obj.i<<",";
GfG::f();
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cout<<obj.i;
system("pause");
return 0;
}
a) 1,2,2
b) 1,1,1
c) 1,2,3
d) 2,2,2

თემა: მარტივი მემკვიდროებითობა
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თუ პროგრამა იყენებს მემკვიდრეობითობას, მაშინ ახალი
კლასის წარმოქმნისთვის საჭიროა?
a) საბაზო კლასი
b) მემკვიდრე კლასი
c) არ არის საჭირო საბაზო კლასი
d) არ არის საჭირო მემკვიდრე კლასი
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მემკვიდროებითობა
არის
ობიექტზე
ორინტირებული
დაპროგრამების?
a) უმნიშვნელო კონცეფცია
b) ფუნდამენტური კონცეფცია
c) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პასუხი სწორია
d) არცერთი პასუხი არ არის სწორი
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შესაძლებელია თუ არა საბაზო კლასის კერძო ელემენტებზე
პირდაპირი წვდომა მემკვიდრე კლასიდან?
a) შესაძლებელია
b) არ არის შესაძლებელი
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c) ნაწილობრივ შესაძლებელია
d) პერიოდულად შესაძლებელია
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წვდომის რომელი

მოდიფიკატორი

გამოიყენება მემკვიდრე

კლასიდან წვდომის თვალსაზრისით?

a)
b)
c)
d)

public
private
protected
static
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ჩამოთვლილთაგან რომელი დაცული წვდომის მოდიფიკატორი?
a) protected
b) public
c) private
d) static
შეკითხვა 127
როგორი სახე შეიძლება ჰქონდეს ზოგადად წარმოებული კლასის
კონსტრუქტორს?
a) საბაზო კონსტრუქტორი1 (არგუმენტები სია) : საბაზო კონსტრუქტორი2
(არგუმენტების სია)
b) წარმოებული
კონსტრუქტორი (არგუმენტები სია),
საბაზო
კონსტრუქტორი (არგუმენტების სია)
c) წარმოებული
კონსტრუქტორი (არგუმენტები სია) :
საბაზო
კონსტრუქტორი (არგუმენტების სია)
d) საბაზო კონსტრუქტორი1 (არგუმენტები სია) , საბაზო კონსტრუქტორი2
(არგუმენტების სია)
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როდესაც საბაზო კლასს აქვს კონსტრუქტორი არგუმენტებით,
წარმოებულ კლასს რა სახით შეუძლია გამოიყენოს ეს
კონსტრუქტორი?
a) საჭირო არგუმენტების საბაზო კლასზე გადაცემის გზით
b) არგუმენტებს თვითონვე მიანიჭებს მნიშვნელობებს
c) საჭირო არგუმენტების წარმოებულ კლასზე გადაცემის
გზით
d) არგუმენტებს მიანიჭებს მუდმივ მნიშვნელობებს
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ჩამოთვილთაგან

რომელი

გასაღებური

სიტყვა

გამოიყენება

კლასის წევრებზე წვდომის თვალსაზრისით?
a) Default
b) Break
c) Protected

d) Asm
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შესაძლებელია თუ არა, რომ საბაზო და მემკვიდრე კლასების
ელემენტებს ჰქონდეთ ერთიდაიგივე სახელი?
a) შესაძლებელია
b) არ არის შესაძლებელი
c) ყველა პასუხი სწორია
d) არცერთი პასუხი არ არის სწორი
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კლასთა მემკვიდრეობითობა არის?
a) არსებული საბაზო
წარმოქმნის უნარი

კლასიდან
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ახალი

კლასის

b) კლასის თვისება
c) კლასის ობიექტის თვისება
d) ობიექტების სიმრავლის თვისება
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კლასთა

მემკვიდრეობითობა

საშუალებას

იძლევა

შეიქმნას

წარმოებული კლასი:
a) საბაზო კლასიდან
b) მეგობარი კლასიდან
c) წარმოებული კლასიდან
d) კომპლექსური კლასიდან
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საბაზო კლასის რომელი
მემკვიდრე კლასში?
a) public
b) protected
c) private
d) contect

ელემენტებია

მისაწვდომი
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ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი განსაზღვრა?
a) საბაზო კლასზე მიმთითებელს არ შეუძლია
მიეთითოს წარმოებულ კლასზე
b) წარმოებულ კლასზე მიმთითებელი არ შეიძლება
შეიქმნას
c) წარმოებულ კლასზე მიმთითებელს არ შეუძლია
მიეთითოს საბაზო კლასზე
d) საბაზო კლასზე მიმთითებელი არ შეიძლება შეიქმნას
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აირჩიეთ სწორი განმარტება:
a) წარმოებული კლასის შექმნისას მემკვიდრეობითობის ტიპი შეიძლება იყოს მხოლოდ საჯარო
b) წარმოებული კლასის შექმნისას მემკვიდრეობითობის ტიპი შეილძება იყოს მხოლოდ კერძო
c) წარმოებული კლასის შექმნისას მემკვიდრეობითობის ტიპი შეიძლება იყოს როგორც საჯარო, ასევე
კერძო და დაცული
d) წარმოებული კლასის შექმნისას მემკვიდრეობითობის ტიპი შეილძება იყოს მხოლოდ დაცული
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რომელი განსაზღვრაა სწორი იმ შემთხვევისთვის, როდესაც
კლასი მიღებულია დახურული (კერძო) მემკვიდრეობითობით?
a) საბაზო კლასის საჯარო წევრები ხდება წარმოებული
კლასის დაცული წევრები
b) საბაზო კლასის საჯარო

წევრები

ხდება წარმოებული

კლასის კერძო წევრები
c) საბაზო კლასის კერძო წევრები ხდება წარმოებული
კლასის კერძო წევრები
d) საბაზო კლასის საჯარო წევრები ხდება წარმოებული
კლასის საჯარო წევრები
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რომელი განსაზღვრაა სწორი იმ შემთხვევისთვის, როდესაც
კლასი მიღებულია დაცული მემკვიდრეობითობით?
a) საბაზო კლასის დაცული წევრები წარმოებულ კლასში
ხდებიან კერძო წევრები
b) საბაზო კლასის საჯარო წევრები წარმოებულ კლასში
ხდებიან საჯარო წევრები
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c) საბაზო კლასის კერძო წევრები წარმოებულ კლასში
ხდებიან კერძო წევრები
d) საბაზო კლასის საჯარო წევრები წარმოებულ კლასში
ხდებიან დაცული წევრები
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მოცემული კოდის მიხედვით რომელი კლასი არის საბაზო?
class manager : public employee

a)
b)
c)
d)

manager
employee
არცერთი კლასი არ არის საბაზო
ორივე კლასი საბაზოა
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მოცემული კოდის
წარმოებული?

მიხედვით

რომელი

კლასი

არის

class boss : public worker

a)
b)
c)
d)

boss
worker
არცერთი კლასი არ არის მემკვიდრე
ორივე კლასი მემკვიდრეა
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რომელი განმარტებაა მართებული მოცემული ფრაგმენტის
მიხედვით?
class manager : public employee

a) საბაზო კლასი არის manager, ხოლო მემკვიდრე
კლასია employee
b) საბაზო კლასი არის employee, ხოლო მემკვიდრე
კლასია manager
c) ორივე კლასი საბაზოა
d) ორივე კლასი მემკვიდრეა
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რომელი განმარტებაა მართებული
ფრაგმენტის მიხედვით?

კოდის

მოცემული

class manager : public employee

a) manager წარმოებული კლასი
საბაზო
კლასიდან
ღია
უპირატესობით
b) employee წარმოებული კლასი
საბაზო
კლასიდან
ღია
უპირატესობით
c) employee წარმოებული კლასი
საბაზო კლასიდან დახურული
უპირატესობით
d) employee წარმოებული კლასი
საბაზო კლასიდან დაცული
უპირატესობით

მიღებულია employee
მემკვიდრეობითობის
მიღებულია manager
მემკვიდრეობითობის
მიღებულია manager
მემკვიდრეობითობის
მიღებულია manager
მემკვიდრეობითობის
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მოცემული კოდის მიხედვით რა სახელი შეიძლება ერქვას
საბაზო კლასის კონსტრუქტორს?
class boss : public worker
a) boss
b) worker
c) Employee
d) Manager
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მოცემული კოდის მიხედვით რა სახელი შეიძლება ერქვას
წარმოებული კლასის კონსტრუქტორს?
class boss : public worker
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a)
b)
c)
d)

boss
worker
Employee
Manager
შეკითხვა 144

მოცემული კოდის მიხედვით რა სახელი შეიძლება ერქვას
საბაზო კლასის დესტრუქტროს?
class manager : public employee
a) ~manager
b) ~employee
c) ~Employee
d) ~Manager
შეკითხვა 145
მოცემული კოდის მიხედვით რა სახელი შეიძლება ერქვას
მემკვიდრე კლასის დესტრუქტროს?
class manager : public employee

a)
b)
c)
d)

~manager
~employee
~Employee
~Manager
შეკითხვა 146

ჩამოთვლილთაგან
რომელი
განმარტება
შეესაბამება
მოცემულ ფრაგმენტს?
manager::manager(char *name, char *position, char
*company_car, float salary, float bonus, int stock_options) :
employee(name, position, salary)
a) manager კლასის კონსტრუქტორი იძახებს employee
კლასის კონსტრუქტორს
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b) employee კლასის კონსტრუქტორი იძახებს manager
კლასის კონსტრუქტორს
c) manager კლასის კონსტრუქტორი არ იძახებს employee
კლასის კონსტრუქტორს
d) manager კლასის კონსტრუქტორი იძახებს manager
კლასის კონსტრუქტორს
შეკითხვა 147
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით რომელი მინიჭებებია
სწორი წარმოებულ კლასში?
class some {
public:
int a_;
protected:
int b_;
private:
int c_;
};
……………………………..
class derived : public some {
derived() {
a_ = 0;
b_ = 0;
c_ = 0;
}
};

a)
b)
c)
d)

a_ = 0
b_ = 0
c_ = 0
სამივე სწორია
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შეკითხვა 148
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით
მოგვცემს შეცდომას კომპილაციისას?

რომელი

class some {
public:
int a_;
protected:
int b_;
private:
int c_;
};
……………………………..
class derived : public some {
derived() {
a_ = 0;
b_ = 0;
c_ = 0;
}
};
a)
b)
c)
d)

a_ = 0
b_ = 0
c_ = 0
სამივე მინიჭება

შეკითხვა 149
რა შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class BixBase
{
int x, y;
public:
BixBase(int xx = 10, int yy = 10)
{
x = xx;
y = yy;
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მინიჭება

}
void Show()
{
cout<< x * y << endl;
}
};
class BixDerived : public BixBase
{
private:
BixBase objBase;
public:
BixDerived(int xx, int yy) : BixBase(xx, yy)
{
objBase.Show();
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

BixDerived objDev(10, 20);}

a) 100
b) 200
c) 100,200
d) შეცდომას კომპილაციისას

შეკითხვა 150
რა შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class A
{
public:
void BixFunction(void)
{
cout<< "Class A" << ",";
}
};
class B: public A
{
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public:
void BixFunction(void)
{
cout<< "Class B" << endl;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
A *ptr;
B objB;
ptr = &objB;
ptr->BixFunction();
objB. BixFunction();
system("pause");
}
a)
b)
c)
d)

Class A
Class B
Class C
Class A, Class B

შეკითხვა 151
რა შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class A
{
public:
void BixFunction(void)
{
cout<< "Class A" << " ";
}
};
class B: public A
{
public:
void BixFunction(void)
{
cout<< "Class B" << endl;
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}
};
class C : public B
{
public:
void BixFunction(void)
{
cout<< "Class C" << endl;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ A *ptr;
B objB;
ptr = &objB;
ptr->BixFunction();
ptr = new C();
ptr->BixFunction();
}
a) Class A Class A
b) Class A
c) Class B
d) Class C

შეკითხვა 152
რა შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class Based
{
public:
void OutFunction(void)
{
cout<< "Class_1" <<endl;
}
};
class Derived1: public Based
{
public:
240

void OutFunction(void)
{
cout<< "Class_2"<< ",";
}

a)
b)
c)
d)

};
class Derived2 : public Derived1
{
public:
void OutFunction(void)
{
cout<< "Class_3" << ",";
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ Based B; Derived1 D1; Derived2 D2;
D2.OutFunction();
D1.OutFunction();
B.OutFunction();
system("pause");
}
Class_3, Class_2, Class_1
Class_1, Class_2, Class_3
Class_3, Class_2,
Class_2, Class_1

შეკითხვა 153
რა დაიბეჭდება მოცემული ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?:
class Shape {
public:
void setWidth(int w) {
width = w;
}
void setHeight(int h) {
height = h;
}
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protected:
int width;
int height;
};
class Rectangle: public Shape {
public:
int getArea() {
return (width * height);
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])

{
Rectangle Rect;
Rect.setWidth(15);
Rect.setHeight(5);
cout<< Rect. getArea();
……………….}
შეკითხვა 154
რა დაიბეჭდება პროგრამის ამ ფრაგმენტის შესრულების შემდეგ?:
class PRODUCT{
public:
void pr1(int x) {
x1 = x;
}
void pr2(int y) {
y1 = y;
}
protected:
int x1;
int y1;
};
class SS: public PRODUCT {
public:
int Pr() {
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return x1*y1;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
SS p;
p.pr1(5);
p.pr2(5);
cout<< p.Pr();
………………………
}

თემა: Protected დაცული მონაცემები
შეკითხვა 155
რომელია დაცული წვდომის სპეციფიკატორი:
a) private
b) public
c) protected
d) სამივე

შეკითხვა 156
ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი გამონათქვამი?:
a) თუ ელემენტი არის დაცული, წარმოებული კლასის
ობიექტები მას მიმართავენ როგორც საჯაროს
b) თუ ელემენტი არის დაცული, წარმოებული კლასის
ობიექტები მას მიმართავენ ოპერატორ წერტილის
გამოყენებით
c) თუ ელემენტი არის დაცული, წარმოებული კლასის
ობიექტები მას მიმართავენ როგორც კერძოს
d) თუ ელემენტი არის დაცული, წარმოებული კლასის
ობიექტები მასზე მიმართვას ვერ განახორციელებენ
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შეკითხვა 157
რისთვის გამოიყენება protected ჭდე?:
a) რათა წარმოებული კლასის ობიექტებს არ ჰქონდეთ
პირდაპირი წვდომა საბაზო კლასის ელემენტებზე;
b) რათა საბაზო კლასის ელემენტებმა წვდომა ვერ
განახორციელონ წარმოებულ კლასზე
c) რათა წარმოებული კლასის ობიექტებს საბაზო კლასის
ელემენტებზე პირდაპირი წვდომის ნება დაერთოს
d) რათა საბაზო კლასის ელემენტებმა წვდომა
განახორციელონ წარმოებულ კლასზე

შეკითხვა 158
წარმოებულ კლასს შეუძლია მიმართოს საბაზო კლასის დაცულ
ელემენტებს, როგორც:
a) კერძოს
b) საჯაროს
c) წარმოებულს
d) ნაწილობრივს

შეკითხვა 159
წარმოებული კლასის გარდა პროგრამის სხვა ნაწილისთვის
საბაზო კლასის დაცული ელემენტები:
a) კერძოს ექვივალენტურია
b) საჯაროს ექვივალენტურია
c) კერძოს არაექვივალენტურია
d) სამივე პასუხი მცდარია
შეკითხვა 160
რაზე მიუთითებს protected წვდომის მოდიფიკატორი?:
a) პროგრამაში გამოყენებული იქნება კლასთა
მემკვიდრეობითობა;
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b) პროგრამა იქნება სინტაქსურად გამართული;
c) პროგრამა იქნება სემანტიკურად გამართული;
d) პროგრამის ტესტირება იქნება შესაძლებელი.

შეკითხვა 161
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი. void update() ფუნქციაში
რომელი მინიჭებებია სწორი?:
class a
{
private: int x;
public: int y;
protected: int z;
};
class b:public a
{
public:
void update()
{
x=100;
y=100;
z=100;
cout<<y<<" "<<z;
}
};
a) სამივე: x=100; y=100; z=100;
b) მხოლოდ x=100;
c) y=100; z=100;
d) მხოლოდ y=100;
შეკითხვა 162
მოცემულია პროგრამის ფრაგმენტი, რომელშიც სინტაქსური
შეცდომაა. ქვემოთჩამოთვლილთაგან რომელია სინტაქსური
შეცდომის მიზეზი?:
class a
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{
private: int x;
public: int y;
protected: int z;
};
class b:public a
{
public:
void update()
{
x=100;
y=100;
z=100;
cout<<y<<" "<<z;
};
a) x=100, რადგან მას აქვს private ჭდე;
b) y=100, რადგან მას აქვს public ჭდე;
c) z=100, რადგან მას აქვს protected ჭდე;
d) სამივე შეცდომაა

}

შეკითხვა 163
მოცემულ ფრაგმენტში შეცდომაა. რა ცვლილება
შევიტანოთ, რათა სინტაქსურად იყოს გამართული?:
class A
{private:
int i;
public:
void showi() {cout<<"i="<<i<<"\n";}
};
class B : private A
{
public:
void seti_B(int tmp) {i=tmp; showi();}
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უნდა

};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{B obB;
obB.seti_B(777);
system("pause");
return 0;
}
a) i მონაცემს მივანიჭოთ public ჭდე
b) i მონაცემს მივანიჭოთ protected ჭდე
c) i მონაცემს შევცვალოთ სხვა ცვლადით
d) პროგრამის გასწორება შეუძლებელია
შეკითხვა 164

რა დაიბეჭდება
შედეგად:

შემდეგი

ფრაგმენტის

შესრულების

class one
{protected:
int x;
public:
int y;
};
class two : public one
{
public:
void set_obj(int tmp1, int tmp2) { x=tmp1; y=tmp2;
cout<<x+y;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{two obj;
obj.set_obj(19,11);
}

a)
b)
c)
d)

19, 11
19
11
30
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შეკითხვა 165

რა დაიბეჭდება
შედეგად:

შემდეგი

ფრაგმენტის

შესრულების

class one

{
int x;
protected:
int y;
};
class two : public one
{
public:
void set_obj(int tmp1, int tmp2) { x=tmp1; y=tmp2;
cout<<x*y;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{two obj;
obj.set_obj(21,2);

a) 42
b) 21,2
c) 2, 21
d) პროგრამაში შეცდომაა

შეკითხვა 166
რა დაიბეჭდება შემდეგი ფრაგმენტის შესრულების შედეგად:
class Box1 {
protected:
int width;
public:
int length;
};
class Box2: public Box1
{public:
void get_box(int tmp1,
length=tmp2;
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int

tmp2){width=tmp1;

cout<<"product of box:"<<tmp1*tmp2;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{Box2 boxa;
boxa.get_box(6,7);
return 0;
}

a)
b)
c)
d)

product of box:42
length of box: 6
width of box:7
temp1*temp2

შეკითხვა 167
მოცემულ ფრაგმენტში შეცდომაა. აირჩიეთ რა არის შეცდომის
სავარაუდო მიზეზი?:
class Box1 {
private:
int width;
public:
int length;
};
class Box2: public Box1
{public:
void get_box(int tmp1, int tmp2){width=tmp1;
length=tmp2;
cout<<"product of box:"<<tmp1*tmp2;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{Box2 boxa;
boxa.get_box(6,7);
return 0;
}
a) წარმოებული კლასიდან length მონაცემზე პირდაპირი
წვდომა ვერ შესრულდება;
b) boxa ობიექტი პირდაპირ წვდომას ვერ განახორციელებს
get_box ფუნქციაზე;
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c) width მონაცემი წარმოებული კლასის ხედვის არეში არ
იმყოფება;
d) წარმოებული კლასიდან შეუძლებელია შედეგის
გამოტანა.

თემა: მრავლობითი მემკვიდრეობითობა
შეკითხვა 168
რა შემთხვევაში მიიღება მრავლობითი მემკვიდრეობითობა?:
a) როდესაც კლასი შეიქმნება რამდენიმე საბაზო კლასისგან;
b) როდესაც კლასი შეიქმნება ერთი საბაზო კლასისგან;
c) როდესაც კლასი შეიქმნება ღია მემკვიდრეობით;
d) როდესაც კლასი შეიქმნება დაცული მემკვიდრეობითობით.

შეკითხვა 169
რომელ ატრიბუტებს მიიღებს მრავლობითი მემკვიდრეობითობის დროს წარმოებული კლასი?:
a) მხოლოდ ერთი კლასის ატრიბუტებს;
b) ორი ან მეტი კლასის ატრიბუტებს;
c) მხოლოდ ერთი კლასის დაცულ ატრიბუტებს;
d) მხოლოდ ერთი კლასის დახურულ ატრიბუტებს.

შეკითხვა 170
წარმოებული კლასის კონსტრუქტორი მრავლობითი მემკვიდრეობითობის დროს რას გამოიძახებს?:
a) ყველა საბაზო კლასის კონსტრუქტორს;
b) მხოლოდ ერთი საბაზო კლასის კონსტრუქტორს;
c) მხოლოდ ერთი კლასის კონსტრუქტორს;
d) საბაზო კლასის კონსტრუქტორს არ გამოიძახებს.

შეკითხვა 171
მრავლობითი მემკვიდრეობითობის დროს როგორი
მიმდევრობით ხდება წარმოებულ კლასში საბაზო კლასების
კონსტრუქტორების გამოძახება?:
a) ნებისმიერი მიმდევრობით;
b) მიმდევრობას არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს;
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c) იმავე მიმდევრობით, როგორც ნაჩვენებია სიაში
წარმოებული კლასის გამოცხადებისას;
d) სამივე პასუხი მცდარია.

შეკითხვა 172
როგორ შეიძლება გამოცხადდეს წარმოებული კლასი
რამდენიმე საბაზო კლასიდან?:
a) წარმოებული კლასის სახელისა და ორი წერტილის შემდეგ
უნდა მიეთითოს მძიმეებით გამოყოფილი საბაზო კლასის
სახელები;
b) წარმოებული კლასის სახელისა და ორი წერტილის შემდეგ
უნდა მიეთითოს რომელიმე საბაზო კლასის სახელი;
c) წარმოებული კლასის სახელის შემდეგ არ არის
აუცილებელი საბაზო კლასის სახელების მითითება;
d) სამივე პასუხი მცდარია.
შეკითხვა 173
მრავლობითი მემკვიდრეობითობის დროს, როდესაც
გამოიყენება საბაზო კლასების სია, როგორი მიმდევრობით
გამოიძახება მათი დესტრუქტორები?:
a) სიის მიხედვით, მარცხნიდან მარჯვნივ;
b) უკუმიმდევრობით, მარჯვნიდან მარცხნივ;
c) ნებისმიერი მიმდევრობით;
d) საერთოდ არ გამოიძახება.
შეკითხვა 174
რა შეიძლება ითქვას პროცესზე, როდესაც წარმოებული
კლასიდან ვქმნით ახალ კლასს?
a) მიიღება კლასთა კომპლექტი;
b) მიიღება კლასთა ჯგუფი;
c) მიიღება კლასთა დაჯგუფება;
d) მიიღება კლასთა იერარქია;
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შეკითხვა 175
რა შეიძლება ითქვას შემთხვევაზე, როდესაც კლასი შეიქმნება
რამდენიმე საბაზო კლასისგან?
a) მიიღება მრავლობითი მემკვიდრეობითობა;
b) მიიღება მარტივი მემკვიდრეობითობა;
c) მიიღება მეგობარი კლასი;
d) მიიღება ანალოგიური კლასი.

შეკითხვა 176
ჩამოთვლილთაგან რომელია მისაწვდომი კლასთა იერარქიაში?
a) Private მონაცემ-წევრები;
b) Protected მონაცემ-წევრები;
c) ფუნქცია-წევრები;
d) ყველა ჩამოთვლილი.

შეკითხვა 177
ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის მემკვიდრეობითობის
ტიპი?
a) მრავლობითი;
b) მრავალდონიანი;
c) განაწილებული;
d) იერარქიული
შეკითხვა 178
c++ საშუალებას იძლევა მემკვიდრეობა მიღებულ იქნას:
a) მხოლოდ ერთი კლასიდან;
b) რამდენიმე კლასიდან;
c) ორი ან მეტი კლასიდან;
d) არცერთი კლასიდან.

შეკითხვა 180
თუ

რამდენიმე

საბაზო

კლასში

განსაზღვრულია

წევრები

ერთნაირი სახელებით, როგორ უნდა მივმართოთ ასეთ წევრებს?
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a) წევრის წინ მივუთითოთ კლასის სახელი და ნებართვის
ოპერატორი ::
b) წევრის წინ მივუთითოთ კლასის სახელი;
c) მივმართოთ მხოლოდ წევრის სახელით;

d) წევრზე მიმართვა შეუძლებელია.
შეკითხვა 181
რომელი ტიპის მემკვიდრეობითობაა მოცემული class A :
public X, public Y მაგალითში?
a) მრავალდონიანი
b) მრავლობითი
c) ჰიბრიდული
d) იერარქიული
შეკითხვა 182
მოცემული

ფრაგმენტიდან

გამომდინარე

გამონათქვამია სწორი class C -სთან მიმართებით?
class A
{public:
A() {}
...........
};
class B
{public
B() {}
...............
};
class C: public A, public B
{
C(){}
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რომელი

..............
};
a) საჯარო მემკვიდრეობითობით მიღებული
წარმოებული კლასია;
b) მიღებულია მრავლობითი მემკვიდრეობითობით;
c) მიღებულია ერთი კლასის ბაზაზე;
d) არ არის წარმოებული კლასი.
შეკითხვა 183
მოცემულია ორი კლასი: computer_screen და mother_board, მათგან
მრავლობითი

მემკვიდრეობითობით

რომელი

ბრძანებით

შეიძლება მივიღოთ computer კლასი?
class computer_screen
{ public:
.............
};
class mother_board
{ public:
..............};
a) class computer : public computer_screen, public mother_board;
b) class computer : computer_screen, mother_board;
c) class computer : public computer_screen;
d) class computer : public mother_board.

შეკითხვა 184
მოცემულია ორი კლასი: cat და rabbit, მათგან მრავლობითი
მემკვიდრეობითობით

რომელი

მივიღოთ cabbit კლასი?
class
cat
{ public:
.............
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ბრძანებით

შეიძლება

};
class rabbit
{ public:
..............};

a)
b)
c)
d)

class cabbit : public cat, public rabbit;
class cabbit : cat, rabbit;
class cabbit : public cat;
class cabbit : public rabbit.

შეკითხვა 185
მოცემული
ფრაგმენტის
მიხედვით
ჩამოთვლილთაგან
რომელი განსაზღვრა შეესაბამება class A-ს?
class X
{...};
class Y
{...};
class Z
{...};
class A : public X, public Y, public Z
{...};
a) წარმოებული კლასი მიღებულია სამი საბაზო კლასიდან
ღია მემკვიდრეობით;
b) წარმოებული კლასი ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთის
მემკვიდრეა;
c) წარმოებული კლასი X კლასის საჯარო მემკვიდრეა;
d) წარმოებული კლასი Y კლასის საჯარო მემკვიდრეა;

შეკითხვა 186
მოცემული

ფრაგმენტის

გამოვითვალოთ

მიხედვით

A

კლასში

გვინდა

სამივე კლასის key ელემენტების ჯამი.

ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი ბრძანება?
class X
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{int key;};
class Y
{int key;};
class Z
{int key;};
class A : public X, public Y, public Z
{int key;
.....................
};

a) key=X::key+Y::key+Z::key;
b) A::key=key+key+key;
c) key=X+Y+Z;
d) key=X.key+Y.key+Z.key;
შეკითხვა 187
ფრაგმენტში მოცემულია ორი საბაზო კლასი: base1, base2
რომელთაგან გვინდა შევქმნათ
my_class
წარმოებული
კლასი. ჩამოთვლილთაგან აირჩიეთ რომელია სწორი
ბრძანება?
class base1
{
public:
void run(){}
};
class base2
{
public:
void run() {}
};
a) class my_class : public base1, public base2 { }
b) class my_class : private base1, private base2 { }
c) class my_class : protected base1, protectes base2 { }

d) არცერთი არ არის სწორი
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შეკითხვა 188
მოცემული ფრაგმენტიდან გამომდინარე რომელი გამონათქვამია
მართებული?
class Bird {};
class Swimmer {};
class Penguin : public Bird, public Swimmer {};
a) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან ღია
(საჯარო) მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
b) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
კერძო მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
c) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
დაცული მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
d) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
შერეული მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით

შეკითხვა 189
მოცემული ფრაგმენტიდან გამომდინარე რომელი გამონათქვამია
მართებული?
class Bird {};
class Swimmer {};
class Penguin : private Bird, private Swimmer {};
a) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
ღია(საჯარო) მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
b) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
კერძო მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
c) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
დაცული მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
d) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
შერეული მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით
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შეკითხვა 190
მოცემული ფრაგმენტიდან გამომდინარე რომელი გამონათქვამია
მართებული?
class Bird {};
class Swimmer {};
class Penguin : protected Bird, protected Swimmer {};
a) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
ღია(საჯარო) მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
b) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
კერძო მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
c) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
დაცული მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით;
d) Penguin კლასი შექმნილია Bird და Swimmer კლასებიდან
შერეული მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით

შეკითხვა 191
მოცემულია

ორი

საბაზო

კლასი

Bird

და

Swimmer,

ჩამოთვლილთაგან რომელი გამოაცხადებს მათგან მიღებულ
Penguin კლასს დაცული მემკვიდრეობითობის პრივილეგიით?
a) class Penguin : protected Bird, protected Swimmer {};
b) class Penguin : private Bird, private Swimmer {};
c) class Penguin : public Bird, public Swimmer {};
d) class Penguin : private Bird, public Swimmer {};

შეკითხვა 192
ფრაგმენტში მოცემულია საბაზო კლასი, აირჩიეთ რომელია
კონსტრუქტორი დუმილით?
class Unit
{
protected:
int health;
public:
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void showHealth() { cout << "Unit health:
" << health << endl; };
Unit(): health(10) { }
Unit(int a): health(a) { }
};
a)
b)
c)
d)

Unit(int a): health(a) { }
Unit(): health(10) { }
health(10)
health(a)

შეკითხვა 193
ფრაგმენტში მოცემულია საბაზო კლასი, აირჩიეთ რომელია
კონსტრუქტორი პარამეტრით?
class Unit
{
protected:
int health;
public:
void showHealth() { cout << "Unit health:
" << health << endl; };
Unit(): health(10) { }
Unit(int a): health(a) { }
};
a)
b)
c)
d)

Unit(): health(10) { }
Unit(int a): health(a) { }
health(10)
health(a)

შეკითხვა 194
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით რომელი შეიძლება იყოს
computer კლასის კონსტრუქტორი?
class computer_screen
{
public:
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computer_screen(char *, int, int);
private:
...............
};
class mother_board
{
public:
mother_board( int, int);
private:
..............
};
class computer : public computer_screen, public
mother_board
{
private:
char name[64];
int hard_disk;
.......................
};

a)
b)

computer(char *, int);
computer(char *, int, char *, int, int, int, int);
c) computer(char *, int, char *, int);
d) computer(int, int, int, int)
შეკითხვა 195
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?
class BaseClass1 {
public:
BaseClass1() {
cout << "BaseClass1 constructor." << endl;
}
};
class BaseClass2 {
public:
BaseClass2() {
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cout << "BaseClass2 constructor." << endl;
}
};
class DerivedClass : public BaseClass1, public BaseClass2 {
public:
DerivedClass() {
cout << "DerivedClass constructor." << endl;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ DerivedClass dc;
}
a) BaseClass1 constructor
b) BaseClass2 constructor
c) DerivedClass constructor
d) არცერთს არ გამოიტანს

შეკითხვა 196
რას გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class base1
{ public:
int x;
};
class base2
{public:
int y;
};
class derived: public base1, public base2
{ private:
int z, s;
public:
void show_der ()
{z=2; int p=x*y*z;
cout<<p<<endl;}
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};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
derived d;
d.x=6;
d.y=8;
d.show_der();
}
a)
b)
c)
d)

96
48
12
16

შეკითხვა 197
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?
class base1
{ private:
int x;
};
class base2
{private:
int y;
};
class derived: public base1, public base2
{ public:
int z,s,p;
private:
void show_der ()
{p=x*y*z;
cout<<p<<endl;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
derived d;
d.x=6;
d.y=8;
d.show_der();
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}
a)
b)
c)
d)

96
18
12
შეცდომას კომპილაციისას

შეკითხვა 198
რას გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class base1
{ protected:
int a;
};
class base2
{protected:
int b;
};
class derived: public base1, public base2
{ private:
int p;
public:
void show_der ()
{a=3; b=4;
p=2*(a+b);
cout<<p++<<endl;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
derived m;
m.show_der();
}

შეკითხვა 199
რას გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?
class D_class1
{
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public:
D_class1() {cout << "D_class1 created\n";}
};
class D_class2
{
public:
D_class2() {cout << "D_class2 created\n";}
};
class D_class: public D_class1, public D_class2
{
public:
D_class() {cout << "D_class created\n";}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ D_class d;
}
a)
b)
c)
d)

D_class1 created
D_class2 created
D_class created
არცერთს არ გამოიტანს

შეკითხვა 200
როგორი

მიმდევრობით

გამოიძახებს

პროგრამა

კლასის

კონსტრუქტორებს?
class D_class1
{
public:
D_class1() {cout << "D_class1 created\n";}
~D_class1() {cout << " D_class1 destroyed\n "; }
};
class D_class2
{
public:
D_class2() {cout << "D_class2 created\n";}
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~D_class2() {cout << " D_class2 destroyed\n "; }
};
class D_class: public D_class1, public D_class2
{
public:
D_class() {cout << "D_class created\n";}
~D_class() {cout << " D_class destroyed\n "; }
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ D_class d;
return 0;
}
a) D_class1() D_class2() D_class()
b) D_class2() D_class1() D_class()

c) D_class() D_class1() D_class2()
d) სამივე მიმდევრობით

თემა: ვირტუალური ფუნქცია, პოლიმორფიზმი
შეკითხვა 201
პროგრამის რომელ ნაწილში განისაზღვრება ვირტუალური
ფუნქცია?
a) წარმოებულ კლასში
b) მეგობარ კლასში
c) საბაზო კლასში
d) დახურულ კლასში

შეკითხვა 202
ნებისმიერ წარმოებულ კლასს შეუძლია:
a) შექმნას ვირტუალური ფუნქცია
b) დაასახელოს ვირტუალური ფუნქცია
c) გამოიყენოს ან გადატვირთოს ვირტუალური ფუნქცია
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d) გაანადგუროს ვირტუალური ფუნქცია
შეკითხვა 203
როგორ შეიძლება ვირტუალური ფუნქციის გამოძახება?
a) საბაზო კლასის მიმთითებლის მეშვეობით
b) მონაცემ-წევრის მეშვეობით
c) საჯარო მონაცემების მეშვეობით
d) დახურული მონაცემების მეშვეობით

როგორ

შეკითხვა 204
განისაზღვრება ვირტუალური ფუნქციის რომელი

ეგზემპლარი უნდა იქნას გამოძახებული?
a) არჩევანი დინამიურად დამოკიდებულია ობიექტზე,
რომელზეც იგზავნება მიმთითებელი
b) არჩევანი განისაზღვრება ვირტუალური ფუნქციის მიერ
c) არჩევანი განისაზღვრება ვირტუალური ფუნქციის მიერ
პროგრამის შესრულების ბოლო ეტაპზე
d) არჩევანი განისაზღვრება ვირტუალური ფუნქციის მიერ
პროგრამის დასაწყისში
შეკითხვა 205
რომელი ფრაზით ხასიათდება პოლიმორფიზმი c++ ენაში?
a) მრავალი ინტერფეისი -ერთი მეთოდი
b) მრავალი ინტერფეისი - მრავალი მეთოდი
c) ერთი ინტერფეისი - მრავალი მეთოდი
d) ფაქტობრივი ინტერფეისი - ფაქტობრივი მეთოდი
შეკითხვა 206
პოლიმორფიზმი არის თვისება, რომელიც საშუალებას იძლევა:
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a) ერთიდაიგივე სახელი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ერთი
მსგავსი ამოცანის ამოხსნისთვის
b) სხვადასხვა სახელი გამოყენებულ იქნას მრავალი მსგავსი
ამოცანის ამოხსნისთვის
c) ერთიდაიგივე სახელი გამოყენებულ იქნას რამდენიმე
მსგავსი, მაგრამ ტექნიკურად განსხვავებული
ამოცანისთვის;
d) სხვადასხვა სახელი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ ერთი
ამოცანის ამოხსნისთვის

რომელ

შეკითხვა 207
იყენებს პროგრამა

ფუნქციას

პოლიმორფული

ობიექტის შექმნისთვის?
a) Virtual ფუნქციას
b) Static ფუნქციები
c) მეგობარ ფუნქციას
d) წარმოებულ ფუნქციას
შეკითხვა 208
რომელი

გასაღებური

სიტყვა

მიუთითებს,

რომ

ვირტუალურია?
a) Virtual
b) Static
c) Void
d) Const
შეკითხვა 209
როგორ განვასხვავოთ წმინდად ვირტუალური ფუნქცია?
a) შეიცავს მრავალ ოპერატორს
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ფუნქცია

b) არ შეიცავს ოპერატორებს და მინიჭებული აქვს 0
მნიშვნელობა
c) შეიცავს ერტადერტ ოპერატორს
d) შეიცავს ერტზე მეტ ოპერატორს
შეკითხვა 210
რა შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class X {
protected:
int i;
public:
void seti(int c) {i = c;}
virtual void print() {cout << i<<",";}
};
class Y : public X {
public:
void print() {cout << i<<endl;}
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

X x;
X *px=&x;
Y y;
x.seti(10);
y.seti(15);
px->print();
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px=&y;
px->print();
return 0;
}

შეკითხვა 211
რას შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class figure {
protected:
double x, y,r;
public:
figure(double a=0, double b=0) {x = a; y = b;}
virtual void area()

{cout<< x*y<<",";}

};
class circle : public figure {
public:
circle(double a)

{r=a;};

void area() {cout<<3.14*r*r;}
};

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
figure f(3,4);
circle cir(2);
figure *p=&f;
p-> area() ;
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p=&cir;
p->area();
}

შეკითხვა 212
რას შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class A{
public:
virtual int f() = 0;
};
class B : public A{
public:
int f(){
cout << "3" <<",";
return 0;
}
};
class C : public A{
public:
int f(){
cout << "2" << endl;
return 0;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

B b;
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C c;
A * a;
a = &b;
a->f();
a=&c;
a->f();
}

შეკითხვა 213
რას შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class A
{
public:
A() { f(); }
virtual void f()
{
std::cout << "A::f";
}
};
class B : public A
{
public:
void f()
{
std::cout << "B::f";
}
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};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

A * a = new B();

}

შეკითხვა 214
რას შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class A
{
public:
A() { f(); }
virtual void f()
{
std::cout << "A::f"<<",";
}
};
class B : public A
{
public:
void f()
{
std::cout << "B::f";
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{

A * a = new B();
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a->f();
}

შეკითხვა 215
რას შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class Base {
public:
virtual void who() {
cout << "base,";
}
};
class first_d: public Base {
public:
void who() {
cout << "1_der,";
}
};
class seconded: public Base {
public:
void who() {
cout << "2_der"<<endl;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
Base base_obj;
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Base *p;
first_d first_obj;
seconded second_obj;
p = &base_obj;
p->who();
p = &first_obj;
p->who();
p = &second_obj;
p->who();
}

შეკითხვა 216
რას შედეგს გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class Base {
public:
virtual void who() {
cout << "Base,";
}
};
class first_d: public Base {
public:
void who() {
cout << "First,";
}
};
class second_d: public Base {
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};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ Base base_obj;
Base *p;
first_d first_obj;
second_d second_obj;
p = &base_obj;
p->who();
p = &first_obj;
p->who();
p = &second_obj;
p->who();
}

თემა: მეგობარი ფუნქციები
შეკითხვა 217
ჩამოთვლილთაგან

რომელია

სწორი

განმარტება

მეგობარ

ფუნქციასთან მიმართებით?
a) friend ფუნქცია არ არის კლასის წევრი, მაგრამ მას აქვს წვდომა
კლასის დახურულ და დაცულ წევრებთან
a) friend ფუნქცია არის კლასის წევრი, მას აქვს წვდომა
კლასის დახურულ და დაცულ წევრებთან
b) friend ფუნქცია არის კლასის წევრი, მაგრამ მას არა აქვს
წვდომა კლასის დახურულ და დაცულ წევრებთან
c) friend ფუნქცია არ არის კლასის წევრი, მაგრამ მას აქვს
წვდომა კლასის მხოლოდ დაცულ წევრებთან
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შეკითხვა 218
ერთ-ერთი

მიზეზი

მეგობრების

თუ

არსებობას

რატომ

უშვებს

დაკავშირებულია

С++

ფუნქცია-

სიტუაციასთან,

როდესაც:
a) ორმა კლასმა უნდა გამოიყენოს ერთიდაიგივე ფუნქცია
b) ორმა კლასმა არ უნდა გამოიყენოს ერთიდაიგივე ფუნქცია
c) ორმა კლასმა უნდა გამოიყენოს სხვადასხვა ფუნქცია
d) ორმა კლასმა უნდა განსაზღვროს სხვადასხვა ფუნქცია
შეკითხვა 219
ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის კლასის წევრი?
a) სტატიკური ფუნქია
b) მეგობარი ფუნქცია
c) ფუნქცია მუდმივები
d) ვირტუალური ფუნქცია
შეკითხვა 220
ჩამოთვლილთაგან რომელი არ შეიძლება იყოს მეგობარი?
a) ფუნქცია
b) კლასი
c) ობიექტი
d) მონაცემ-წევრი
შეკითხვა 221
რომელია

სწორი

განმარტება

მოცემული

მიხედვით?
class cl {
public:
friend void frd();
……….
};
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გამოცხადების

a) ფუნქცია frd() გამოცხადებულია cl კლასის მეგობრად
b) ფუნქცია frd() გამოცხადებულია კლასის მეგობრად,
რომელიც ჯერ არ არის გახსნილი
c) ფუნქცია frd() გამოცხადებულია კლასის მეგობრად,
რომელიც შემდგომში უნდა გაიხსნას
d) ფუნქცია frd() არის cl კლასის ვირტუალური მეგობარი
შეკითხვა 222
რომელია
სწორი
მიმართებით?

განმარტება

მეგობარ

ფუნქციებთან

a) friend ფუნქცია გამოცხადდება კლასის დახმარებით,
რომელიც წარუდგენს წვდომას
b) friend ფუნქცია გამოცხადდება კლასის დახმარებით,
რომელიც წვდომას არ წარადგენს
c) friend ფუნქცია არ გამოცხადდება კლასის დახმარებით
d) friend ფუნქცია არ გამოცხადდება სხვა კლასის
დახმარებით
შეკითხვა 223
კლასის

რომელ

ნაწილში

შეიძლება

friend

ფუნქციის

გამოცხადება?
a) კლასის ნებისმიერ ნაწილში, რადგან მასზე არ მოქმედებს
წვდომების მართვის გასაღებური სიტყვები
b) კლასის ღია (საჯარო) ნაწილში
c) კლასის დახურულ (კერძო) ნაწილში
d) კლასის დაცულ ნაწილში
შეკითხვა 224
ჩამოთვლილთაგან რომელი გამონათქვამია მართებული?
277

a) კლასის ფუნქცია-წევრი შეიძლება გამოცხადებულ იქნას
სხვა კლასში როგორც მეგობარი
b) კლასის ფუნქცია-წევრი არ შეიძლება გამოცხადებულ
იქნას სხვა კლასში
c) კლასის ფუნქცია-წევრი ვერ გამოცხადდება სხვა კლასში
როგორც მეგობარი
d) კლასის ყველა ფუნქცია წევრი არის მეგობარი და იგი არ
საჭიროებს სხვა კლასში გამოცხადებას
შეკითხვა 225
მოცემული პროგრამიდან გამომდინარე, რომელი განმარტებაა
მართებული?
class Point
{
friend void ChangePrivate( Point & );
public:
Point( void ) : m_i(0) {}
void PrintPrivate( void ){cout << m_i
endl; }
private:
int m_i;
};
void ChangePrivate ( Point &i ) { i.m_i++; }
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ Point sPoint;
sPoint.PrintPrivate();
ChangePrivate(sPoint);
sPoint.PrintPrivate();
system("pause");
return 0;
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<<

}
a) ChangePrivate ფუნქციას აქვს წვდომა Point კლასის
დახურულ მონაცემ-წევრზე
b) კლასის მეგობარ ფუნქციას აქვს წვდომას ამ კლასის
დახურულ მონაცემ-წევრზე
c) კლასის მეგობარ ფუნქციას არა აქვს წვდომა ამ კლასის
დახურულ მონაცემ-წევრზე
d) კლასის მეგობარი ფუნქცია არასწორად არის
განსაზღვრული
შეკითხვა 226
რას გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class Point
{
friend void ChangePrivate( Point & );
public:
Point( void ) : m_i(0) {}
void PrintPrivate( void ){cout << m_i << ",";
}
private:
int m_i;
};
void ChangePrivate ( Point &i ) { i.m_i++; }
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ Point sPoint;
sPoint.PrintPrivate();
ChangePrivate(sPoint);
sPoint.PrintPrivate();
return 0;}
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შეკითხვა 227
რა შეიძლება იყოს მოცემულ ფრაგმენტში შეცდომის მიზეზი?
class B;
class A {
public:
int Func1( B& b );
private:
int Func2( B& b );
};
class B {
private:
int _b;
friend int A::Func1( B& );
};
int A::Func1( B& b ) { return b._b; }
int A::Func2( B& b ) { return b._b; }
..................................
a) დახურულ _b წევრზე წვდომა არ არის დაშვებული A
კლასის Func1 ფუნციისთვის
b) დახურულ _b წევრზე წვდომა არ არის დაშვებულია A
კლასის Func2 ფუნციისთვის
c) A კლასის Func1 არ შეიძლება გამოცხადდეს B კლასის
მეგობრად
d) A კლასის Func2 არ შეიძლება გამოცხადდეს B კლასის
მეგობრად
შეკითხვა 228
მოცემული ფრაგმენტიდან გამომდინარე, რომელი განმარტებაა
მართებული?
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class line;
class box {
int color;
int upx, upy;
int lowx, lowy;
public:
friend int same_color (line l, box b);
void set_color(int c);
void define_box (int x1, int y1, int x2, int y2);
void show_box();
};
class line {
int color;
int startx, starty;
int len;
public:
friend int same_color (line I, box b);
void set_color(int c);
void define_line (int x, int y, int I);
void show_line();
};
..........................................
a) same_color() ფუნქცია არცერთი კლასის წევრი არ არის,
მაგრამ ორივე კლასის მეგობარია
b) same_color() ფუნქცია box კლასის წევრია
c) same_color() ფუნქცია line კლასის წევრია
d) same_color() ფუნქცია ორივე კლასის წევრია
შეკითხვა 229
რას გამოიტანს მოცემული პროგრამა?
class b;
class a {
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friend int sum (a,b);
private:
int i;
public:
a() {i=12; }
};
class b {
friend int sum (a,b);
private:
int y;
public:
b()
{y=13;}
};
int sum (a first, b second)
{return (first.i+second.y);
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ a first;
b second;
cout<<sum(first, second)<<endl;
return 0;
}

თემა: მეგობარი კლასები
შეკითხვა 230
რა პრივილეგიებს იძლევა ისეთი შემთხვევა, როდესაც ერთ
კლასში ცხადდება სხვა კლასი, როგორც მეგობარი?
a) კლასი მეგობარ კლასს აძლევს თავის დახურულ და
დაცულ მონაცემებზე პირდაპირი წვდომის საშუალებას
b) კლასი მეგობარ კლასს აძლევს თავის მხოლოდ დახურულ
მონაცემებზე წვდომის საშუალებას
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c) კლასი მეგობარ კლასს აძლევს თავის მხოლოდ დაცულ
მონაცემებზე წვდომის საშუალებას
d) კლასი მეგობარ კლასს არ აძლევს თავის მონაცემებზე
წვდომის საშუალებას
შეკითხვა 231
ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი გამონათქვამი?
a) კლასში მეგობარი კლასი ვერ გამოცხადდება
b) კლასში შეიძლება გამოცხადეს სხვა კლასი, როგორც
მეგობარი
c) კლასში შეიძლება გამოცხადდეს სხვა კლასები, როგორც ამ
კლასის მეგობრები
d) კლასში შეიძლება გამოცხადდეს მხოლოდ მეგობარი
ფუნქციები

შეკითხვა 232
ჩამოთვლილთაგან რომელი ჭდე არ თამაშობს არანაირ როლს
ხილვადობის თვალსაზრისით კლასთა მემკვიდრეობითობის
შემთხვევაში?
a) friend
b) public
c) private
d) protected
რა

შემთხვევაშია

შეკითხვა 233
მიზანშეწონილი

გამოცხადება?
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მეგობარი

კლასების

a) როდესაც ორი კლასი არ არის დაკავშირებული
მემკვიდრეობითობით და საჭიროა კლასების მხოლოდ
დახურულ ელემენტებზე წვდომა
b) როდესაც ორი კლასი არ არის დაკავშირებული
მემკვიდრეობითობით და საჭიროა კლასების დახურულ
და დაცულ ელემენტებზე წვდომა
c) როდესაც ორი კლასი არ არის დაკავშირებული
მემკვიდრეობითობით და საჭიროა კლასების მხოლოდ
დაცულ ელემენტებზე წვდომა
d) როდესაც

კლასები

მემკვიდრეობითობით

არის

დაკავშირებული და არ საჭიროებს კლასების დახურულ
და დაცულ ელემენტებზე წვდომას
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პროგრამის რომელ ნაწილში უნდა გამოცხადდეს friend კლასი?
a) იმ კლასის შიგნით, რომლის მეგობარიც უნდა იყოს friend
ჭდით გამოცხადებული კლასი
b) იმ კლასის გარეთ, რომლის მეგობარიც უნდა იყოს friend
ჭდით გამოცხადებული კლასი
c) პროგრამის ნებისმიერ ნაწილში
d) მთავარ ფუნქციაში
შეკითხვა 235
თუ

წარმოებული

კლასს

გამოვაცხადებთ

საბაზო

კლასის

მეგობრად, წვდომებთან დაკავშირებით რა შედეგებს მივიღებთ?
a) საბაზო
კლასის
დაცული
შეუძლებელი იქნება

წევრების

გამოყენება

b) კლასის დახურულ წევრებზე წვდომა შეუძლებელი იქნება
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c) საბაზო

კლასის

მეგობრული

დაცული

წვდომის

წევრების

წარდგენა

გამოყენება

კლასის

წევრებზე ანალოგიურ შედეგებს მოგვცემს
d) შეუძლებელია
წარმოებული
კლასის
საბაზოს მეგობრად

და

დახურულ
გამოცხადება

შეკითხვა 237
ჩამოთვლილთაგან რომელი გამონათქვამია მართებული?
a) კლასში შეიძლება გამოცხადდეს მხოლოდ ერთი მეგობარი
და მის წინ დაიწეროს გასაღებური სიტყვა friend
b) კლასში უნდა იქნას ჩამოთვლილი ყველა მისი მეგობარი
და მათ წინ დაიწეროს გასაღებური სიტყვა friend
c) კლასში შეიძლება გამოცხადდეს რამდენიმე მეგობარი და
მხოლოდ ერთთან უნდა დაიწეროს გასაღებური სიტყვა
friend
d) კლასში უნდა გამოცხადდეს მხოლოდ ერთი მეგობარი და
მის წინ friend სიტყვის დაწერა არ არის სავალდებულო

შეკითხვა 238
მოცემული ფრაგმენტიდან გამომდინარე რომელი განმარტებაა
მართებული?
class AClass {
friend class BClass;
private:
double value;
public:
AClass() { value = 3.14159; }
};
a) BClass კლასი AClass კლასის მეგობარია
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b) value მისაწვდომია AClass და BClass კლასების
წევრებისთვის
c) value მისაწვდომია მხოლოდ AClass კლასის
წევრებისთვის
d) value არ არის მისაწვდომი არცერთი კლასის
წევრებისთვის
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რა შედეგს გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?
class YourClass {
friend class YourOtherClass;
public:
YourClass() : topSecret(0){}
void printMember() { cout << topSecret <<",";
}
private:
int topSecret;
};
class YourOtherClass {
public:
void
change(
YourClass&
yc,
){yc.topSecret = x;}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
YourClass yc1;
YourOtherClass yoc1;
yc1.printMember();
yoc1.change( yc1, 5 );
yc1.printMember();
return 0;}
a) 0,5
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int

x

b) 0,0
c) 5,5
d) 5,0
შეკითხვა 240
რა შედეგს გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?
class Pal {
friend class Buddy;
private:
int x;
protected:
void doublex(void) {x *= x;}
public:
Pal() {x = 100;}
Pal(int n) {x = n;}
};
class Buddy {
private:
Pal palObject;
public:
void ShowValues(void);
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
Buddy aBuddy;
aBuddy.ShowValues();
return 0;
}
void Buddy::ShowValues(void)
{
Pal aPal(1234);
cout << "palObject.x=" << palObject.x<<",";
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a)
b)
c)
d)

palObject.doublex();
cout << "palObject.x ="<< palObject.x<<",";
cout << "Pal.x =" << aPal.x <<'\n';}
palObject.x=100, palObject.x=1234, Pal.x=10000
palObject.x=1234, palObject.x=10000, Pal.x=100
palObject.x=100, palObject.x =10000, Pal.x =1234
palObject.x=100, palObject.x=10000, Pal.x=100
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რა შედეგს გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?
class MyClass
{
friend class SecondClass;
public:
MyClass() : Secret(7){}
void printMember()
{
cout << Secret << ",";
}
private:
int Secret;
};
class SecondClass
{
public:
void change( MyClass& yourclass, int x )
{
yourclass.Secret = x;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ MyClass my_class;
SecondClass sec_class;
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my_class.printMember();
sec_class.change( my_class, 12 );
my_class.printMember();
}
a) 7,12
b) 12,7
c) 7, 7
d) 12,12
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რა შედეგს გამოიტანს შემდეგი პროგრამა?
class person;
class dog {
friend class person;
private:
int health;
};
class person {
public:
void damage (dog& d) {d.health=100;
d.health-=20;
cout<<d.health<<endl;
}
};
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ dog skuby;
person pers1;
pers1.damage(skuby);
system("pause");
return 0;
}
a) 100
b) 20
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c) 80
d) -20
შეკითხვა 243
მოცემული ფრაგმენტის მიხედვით რომელი მინიჭება შეიძლება
გამოვიყენოთ change ფუნქციაში?
class A{
private:
int m_a;
friend class B;
};
class B{
public:
void change( A *aptr, int a ){……………………}
..........................
};
a) aptr->m_a = a
b) aptr.m_a = a
c) *aptr = a
d) არცერთი მინიჭება
შეკითხვა 244
მოცემული

ფრაგმენტის

მიხედვით

მართებული?
class Y
{
friend class X;
friend class Z;
};
class Z {…};
class X {…};
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რომელია

განსაზღვრაა

class E {...};
..............................
a) Z და X კლასები არ არიან Y კლასის მეგობრები
b) Z და X კლასებია არიან Y კლასის მეგობრები
c) E კლასი არ არის Y კლასის მეგობარი
d) E კლასი არის Y კლასის მეგობარი
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მოცემული

ფრაგმენტიდან

გამომდინარე

მიმართვა კლასის მონაცემ-ელემენტზე?
class B {
friend class A;
private:
int i;
};
class A {
public:
A(B b) {
b.i = 0;
}
};
class C {
public:
C(B b) {
b.i = 0;
}
};
.....................
a) class C {.......b.i = 0; }
b) ორივე სწორია
c) class A {......b.i = 0; }
d) არცერთი არ არის სწორი
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რომელია

სწორი

შეკითხვა 246
რა შედეგს მოგვცემს მოცემული პროგრამა?
class Square;
class Rectangle {
int width, height;
public:
int area ()
{return (width * height);}
void convert (Square a);
};
class Square {
friend class Rectangle;
private:
int side;
public:
Square (int a) : side(a) {}
};
void Rectangle::convert (Square a) {
width = a.side;
height = a.side;
}
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{ Rectangle rect;
Square sqr (4);
rect.convert(sqr);
cout << rect.area();
return 0;
}
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