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مقدمه
ياهیجاد رویایسیشود. منظور از استاندارد کد نویمیمعرف++Cو Cزبان یسیاستاندارد کد نوکتابن یدر ا

ویسینگروه برنانهمختلف نوشته شده در يکه ظاهر کدهاياباشد به گونهیجهت نوشتن متن کد میکسان 
کسان باشد.ی

ت نمود؟ یرا رعایسید استاندارد کد نویچرا با

یباشد و پرواضح است که کسیسند همانند دستخط افراد مینویکه افراد ميادعا نمود کدتوان یبه جرات م
ن یبا هستند. در ایزیپسندد لذا افراد همواره به دنبال داشتن دستخطیرا نميادستخط خرچنگ قورباغه

ه همه آنها گر کیديهاچه در زبانیالخط وجود دارد چه در زبان فارسجهت رسمیمختلفيهاراستا روش
کنند.یالخط معرفرسميبا را برایزیکنند روشیمیسع

باعث يادید زحتا یسیباشد. پس همانظور که تندنوین میچنیسیز هدف استاندارد کد نوینیسینودر برنامه
به يشود کدیت استاندارها باعث میع و بدون رعایسریسیز کد نوینیسینوشود در برنامهیناخوانا شدن م

ياامهسنده نیت نویادآور حکایقابل فهم نباشد و یز بعد از مدتیس نینوخود برنامهيد براید که شایدست آ
الوه د که عیسیبنوياهمواره نامه را به گونهپس ؛گران توانستند نامه را بخوانند نه خود اویشود که نه د

.ز بتوانند آن را بخوانندیگران نیبر شما د

ذکر نمود.یسیت استاندارد کد نویرعاير را برایزيایاد بتوان مزیشا

س آن بخواند.ینورا فارغ از برنامهتواند کدهایمیسینوهر برنامه.1
معکوس نمود.یموجود را مهندسيتوان کدهایبه سرعت م.2
شوند.یمواجه میسیافراد کمتر با مشکالت برنامه نویگروهيهاطیدر مح.3
!ینویساستاندار کدزه مشترك دارند؛ دشمن مشترك یهمه افراد گروه انگ.4

ر را به همراه دراد.یب زیز معایت استاندارد نیاما رعا

ست.یس) نیست چرا که مطابق استاندارد من(برنامه نویاستاندارد معموال خوب ن.1
برد.ین میت را از بیاستاندارد خالق.2
دهد.یر است و سرعت کار را کاهش میاستاندارد دست و پا گ.3
ر است.یگس خشک و سختییاستاندارد مانند ر.4
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کار يبهتر در انتهايریگجهیت استاندارد همواره باعث نتیرغم موارد باال تجربه نشان داده است که رعایاما عل
د یستهیید مانند خودروین استاندارد برخورد کنین بار با ایاوليگر اگر شما امروز برایشده است. به عبارت د

لومتر در ساعت حرکت یک200ش از ین خودرو ممکن است بتواند با سرعت بید خارج شده، ایخط تولکه تازه از 
ت ر است با سرعیث اتالف وقت در مسعخودرو بايبنده که آبین توجیبا ايچ کاربریامر هيکند اما در ابتدا

را باال ببرند.کنند تا عمر خودرو ینه زمان را پرداخت میکند و همه هزیباال شروع به حرکت نم

ر خود لومتید خودرو صفر کینکنیپس سعیگروهيهاطین است خصوصا در محیافراد چنيز برایاستاندارد ن
د.یش کنیلومتر در ساعت آزمایک200را با سرعت 

هوده یبيهاجاد روالیس و محصول است نه اینوبرنامهییش کارایآمده با هدف افزاکتابن ین آنچه در ایبنابرا
ش از حد کار شما شود.یبيکار باعث کنديد هر چند که در ابتدایت کنید آن را رعایکنیسعلذا

شود. پس از آن در بخش یمین نوشتن کد بررسیشود، سپس قوانیصحبت ميرهایدر ادامه ابتدا درباره متغ
ت.ان شده اسیبیسینونکات برنامه5ح شده و باالخره در بخش یحات تشریاستاندارد توض3

arabrezaie@gmail.comشود نظرات خود را درباره این کتاب به ایمیل انتها از خواندگان گرامی تقاضا میدر 

از شیل این کتاب خواهد نمود. پیشاپیاست نظرات شما کمک بسیار زیادي در تکمارسال کنند. بدیهی 
.شودان تشکر میهمکاري تمامی عزیز
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رهایمتغ1
عت و تواند سریرها نمین متغیت قوانیز به اندازه رعایچ چید هیباشند. مطمئن باشیرها قلب هر برنامه میمتغ

د.ین بخش را با حوصله مطالعه کنین کند. لذا ایبرنامه را تضميماندگار

ب با ، اتفاق و ... متناسیهرشنام نیز روزمره ید که اگر در زندگیباشد. مطمئن باشیرها مین نکته نام متغیاول
ندینشد چرا که شما با شیعتر میشرفت بشر سریار راحت بود و پیبسیشد خصوصا افراد، زندگیآن انتخاب م

ر یامکان پذیواقعيایندحال که در د.یآوردیاز را به دست میه مورد نیا هر اتفاق اطالعات اولینام هر شخص 
د.یت کنین امر را رعایایسیبرنامه نوياینشده است در دن

د.یف کنیآن تعردر را متناسب با کاربرینام متغ.1

د.یر توجه کنیانگر کاربرد آن باشد به مثال زیر حتما بید نام متغیکنیسع

int xx = 0;

int yy = xx + 1;

باشد.ین نمیباشند. اما در مثال بعد چنیچ وجه مفهوم نمیبه هyyو xxيرهاین مثال متغیدر ا

int size = 0;

int maxSize = size + 1;

ف شوندیتابع تعريرها در ابتدایمتغیتمام.2

تفاده د اسرمويرهایدن متغیتابع است. شما با دیین قانون مانند کارت شناسایت شود آنگاه ایرعا1اگر  قانون 
ییشناساد کارتیکنیپس سعد یتم و رفتار تابع را حدس بزنیالگوريادید تا حد زیتوانیمیدر تابع به راحت

د نه در انتها.یرا در ابتدا نشان ده

يرهایتغر خصوصا میف مجدد متغیابد و از تعریش یکد شما افزاییشود خواناین امر باعث مینکه ایگر اینکته د
د.یلر مواجه نشویکامپايکرده و متعاقبا با خطايحلقه خوددار

int featureCount ()

{
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int sum = 0;

int i = 0;

for (i = 0; i  < MAX_FEATURES; i++)

sum += getFeatures (i);

}

ریحرف اول هر کلمه، غياچند کلمهيرهایر با حروف کوچک شروع شود و در متغینام متغ.3
.1کلمه اول، با حروف بزرگ باشدزا

د. یهراس نداشته باشنياد کلمهنچيرهاینکه از متغیا ایکند ثانیان میرا بينحوه نامگدارابتدا ن قانون یا
باشد.یم>بنز<تر از به مراتب مفهوم>CLK 2009بنز <مطمئنا کلمه 

و _نویسان از کاراکترهاي معموال برنامهمی باشند.2نکته مهم در این راستا عدم استفاده از کاکترهاي ثانویه
لمات دو جدا کردن کيبرا__و _مانند ییکاراکترهااستفاده نکردن از کنند. توصیه به بیشتر استفاده می__
عمده دارد.ل یدل

د دارند.یاز به گرفتن دو کلین__و _يشود چرا که کاراکترهایعتر انجام میسرمتغیر نوشتن نام .1
ر خوانده شود.یر، چند متغیک متغیشود ینمچشم باعث يو خطاشودیر حفظ مینام متغیوستگیپ.2

int maxSize; // NOT: int max_size;

int tableCellWidth; // NOT: table_cell_width;

د.یمختلف و مناسب انتخاب کنيهاک هدف دارند نامیکه ییرهایمتغيبرا.4

ر ا موقت دیواسط يرهایک منظور هستند مانند متغیيشوند که همه برایف میتعريرهایاوقات متغاغلبدر 
د.یر عمل نکنیزمثال مانند ین مواقعیچن

گویندCamel Caseبه این روش نامگذاري -1
شوند.تایپ میCtrlو shift, Altکارکترهاي ثانویه کارکترهایی هستند که با استفاد از کلیدهاي کمکی،-2
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int tmp1, tmp2, …;

د. مانند یانتخاب نماید نام مناسبیکنیبلکه سع

int tmpSize, tmpCount, ..;

ن است که شما در خانواده نام فرزندان یمانند اtmp1 , tmp2به سبک يد که نامگذاریاد داشته باشیهمواره به 
دوم و ... .بچه اول، بچهد یرا بگذار

آن از پسونديد و به جایانگر تعداد هستند صرفنظر کنیکه بییرهایجهت متغsاز پسوند .5
Listشوند یا پیnد.یاستفاده کن

ز است. چرا که :یار خطاخیر بسیمتغيدر انتهاsپسوند 

ند.یر ببیمتغيرا در انتهاsتواند ینمیچشم به راحت.1
يوجود دارد و همواره باعث خطاsبدون يریر وجود دارد معادل آن متغین متغیکه اییهمواره در جا.2

شود.یس میبرنامه نو

استفاده شود که nشوند یا پیListآن بهتر است از پسوند يباشد به جاین پسوند مناسب نمیلذا استفاده از ا
ت شود.یبرنامه قانون رعاید در تمامیه به استفاده از پسوند است اما هر مورد که استفاده شد بایتوص

int featureList; // NOT: int features

int nLine; // NOT: int lines

د آن باشد.یر متناسب با حوضه دینام متغ.6

ف یف نمود اما تعریتعرtmpبا نام يریتوان متغیک تابع مید ین است که مثال در حوضه دین قانون ایمنظور از ا
سب با ر متناید طول نام متغیکنین سعیباشد. بنابرایک کالس اصال مناسب نمید یر در حوضه دین متغیا

نکند.یا سردرگمیيجاد کندید آن باشد و در زمان خواندن کد ایحوضه د

»باشدطول نام متغیر عکس حوضه دید آن می« در این زمینه قانون سرانگشتی این است : 
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طول نام متغیر متناسب با مفهوم آن باشد.7

غیر باید مفهوم باشد اما باید به خاطر داشت که این به معناي ایجاد متغیرهاي با همانطور که گفته شد نام مت
ام متغیر ها، نتوان با استفاده از سرنامشود گاهی میاي که متغیر تعریف میباشد. با توجه به نقطهطول زیاد نمی

ابع کوچک بتوان از نام را خالصه اما مفهوم انتخاب کرد گاهی هم خیر. مثال ممکن است در حوضه دید یک ت
stuIDآموز استفاده نمود اما گاهی هم مجبور به استفاده از نام براي شماره شناسایی دانشstudentID .شویم

هاي خیلی طوالنی بیخود کد را طوالنی نکنیم و با استفاده به هرحال قانون مهم این است که با استفاده از نام
»تفریط و افرا در طول نام متغیر ننماییم« نامفهوم نکنیم. در یک جمله هاي خیلی خالصه نیز کد را از نام

ه به نوع آن.ند یر بچسانیرا به متغ*گر ف کردن اشارهیدر هنگام تعر.8

ر را دارد:یب زیشنهاد معاین پید اما ایر بچسبانیرا به نوع متغ*شود یه میاز استانداردها توصیدر برخ

ست.یگر نر اشارهیند و تصور شود که متغیتواند آن را نبیچشم ميدر هنگام خواندن خطا.1
ش یل پتا مورد قبدیف کنید تعریها نوع جداشارگريشود برایه می، توصیسینوبرنامهيهاهیدر اکثر توص.2

از نوع يرینام متغنه د است یانگر نوع جدیبه نوع خود ب*نجاست که چسباندن ید. در واقع نکته در ایاین
گر.اشاره

د.یر عمل کنین مانند مثال زیبنابرا

RGFeature  *feature = NULL, centerFeature; // NOT: RGFeature* feature = NULL,
centerFeature;

گر است اشارهfeatureمانند مثال باال یفیشود که در تعرید میتاکیکتب آموزشیعالوه بر موارد باال در تمام
شود اما در یده نمیدیه شده به خوبین موضوع در استاندارد توصیحال آنکه است ینcenterFeatureاما 

ده شده است.یدین مستند به خوبیاستاندارد ا

شروع شود.mشوند یپابیکالسيرهاینام متغ.9

را یکالسییرهایبتوان متغیشود در متن کد به راحتیکد است و باعث میین نکته جهت باالبردن خوانایا
د یآیشوند میر چون بعد از پیت شود و نام متغینجا رعاید در ایز باین3ه یداد. پرواضح است که توصص یتشخ

د با حرف بزرگ شروع شود.یحتما با

class RGFeature

{
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privet:

int mSize; // NOT: int size_; int _size; int m_size; int msize;

}

يبراl, m, nد از یداشتییش از سه سطح تودرتوید و اگر بیبنامi, j, kحلقه را يهاشمارنده.10
د.یاستفاده کنیسطوح داخل

یهمخوان7و 6د قرار دارد پس با قانون ین حوضه دیج است چرا که شمارنده در کوچکتریبا رایه تقرین توصیا
باشد.یز نمیقانون شده و خالف قانون عمل کردن جایج بودن آن به نوعین رایدارد و همچن

شروع مناسبشوند یحتما با حروف بزرگ و با پstructureو ساختارها typeها، انواع نام کالس.11
شود.

عسریتمایزت کد است. استفاده از حروف بزرگ جهت یمالکباشد که معرف یشرکت م3سرنامسب،مناشوند یپ
باشد.یر از نوع آن میمتغ

class RGFeature

{

…

};

// NOT:

class rgFeature …

//NOT:

class RgFeature …

3-Acronym
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جدا شوند.گر یکدیکلمات از _ر یره زیو با خط تباشد با حروف بزرگ ینام ماکروها تمام.12

نطور یز همیر نیره زیباشد. و خط تیرها و انواع میر متغیع ماکرو از سایز سریتمياستفاده از حروف بزرگ برا
شود.یاز آن استفاده نميگریديچرا که در جا

#define MAX_SIZE  5

//NOT:

#define MAXSIZE 5

#define maxSize     5

#define max_size    5

ان کننده کارکرد تابع باشد.یو ب،3مانند قانون ،شروع شده کا حروف کوچنام توابع ب.13

وان تیه مین توجین با ایگر هستند بنابرااز جنس اشارهيرهایتوابع در عمل متغCدر زبان دیتوجه داشته باش
ک یر از یتابع و متغیسیدر برنامه نویدگاه مفهومینجا استفاده نمود عالوه بر آن از دیز در ایرا ن3ه یتوص

باشند.یمفهوم م

ه آن را فینام تابع بتوان وظياست که از رويار ضروریع است. بسنکته مهم در نام توابع مفهوم بودن نام تاب
که هدف آن استخراج یکند. مثال تابعیمعکوس کد کمک مین موضوع به شدت به مهندسیص داد ایتشخ

شود بلکه یده نمیآن نامناسب است چرا که مفهوم محاسبه در آن ديبراaverageه است نام یک آرایمعدل 
ا یcalcAverageنجا استفاده از نام یگرداند در این مضمون خوانده و برمیرا با ايمقدارد یآیبه نظر م

computAverageتر است.مناسب

د:یآید به نظر میتوابع مفير در نامگذاریزيهاهین اساس توصیبر هم

get[var]و () set[var]هستند با شکل یکالسيرهایا نوشتن متغیخواندن يکه برایتوابع.1 ()

شوند.ينامگذار
,findMaxهمراه شوند مانند findشوند یروند با پیجستجو به کار ميکه برایتوابع.2

findNearestFeature.
.initDistanceشروع شوند مانند initializeا یinitشوند یدهند با پیه انجام میاولیکه مقداردهیتوابع.3
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isActive, isEnabledگردانند استفاده شود مانند یبرمن یکه مقدار بولیتوابعيبراisشوند یاز پ.4

باشند.یمisشوند یپيبراین مناسبیگزیز جاینshouldو has , canيشوندهایاز پیدر صورت ن.5



13نویسیهبرنام

یسینحوه کدنو2
اد به باطن برنامه ديادیت زید اهمیکد نوشته شده ظاهر برنامه است نه باطن برنامه پس پرواضح است که با

با اما یزیافت که باطنیرا يتوان موردیبا است و نمیزيبا حتما همراه ظاهریاما هر باطن ز.نه ظاهر آن
ر برنامه ید سایخواهیجه اگر میشود در نتیبا همواره باعث جذب افراد میزشت داشته باشد. ظاهر زيظاهر

ت یعاد ریراد گرفتن ندارند، به کار شما عالقمند شوند مطمئن باشیجز ايشما کارکدها، که احتماال از سینو
ار به شما کمک خواهد کرد.یبا بسیظاهر ز

د.یکد خود را شلوغ نکن.14

ات حیتوضبه که معموال ير ضرورید کدها غیکنیواضح بودن کد است لذا سعیسیدر کد نواز نکات مهم 
)comment ( شوند و یل شدن کد شما میمعموال فقط باعث طوکدها این ارا حذف کنید زیراند، شدهتبدیل

د اگر از صحت یکنیکنند. پس همواره سعیجهت سخت میرا بيری، خواندن کد و ردگییزدااشکال
ست ابتدا مشکالت آن قسمتین نید و اگر چنیرا حذف کنیحیتوضير کدهاید سایمطمئن شديکارکردکد

د.ید سپس ادامه دهیرا برطرف کن

تور دسیکنند مثال در زبان سیاستفاده میجاد خروجیرفع خطا معموال افراد از ايد که برایداشته باشتوجه 
printfدیکنیشود. سعیاستفاده میبه فراون

د.ید نکنیجهت تولیبیها کنترل شده باشند و خروجیخروج.1
ها راحت باشدباشند که حذف آنيابه گونهیخروج.2
برنامه بمانند.درد یکه بايد مگر موارد ضروریرا حذف کنيهایخروجهرگاه مشکالت برطرف شد.3

د.یل قرار ندهیک اتاق شلوغ و پر از وساین خود را در یبنابرا

int scnNum = 0;

int i;

// QStringList clientNames;

QStringList clientIP;

/* RGSceen *scn;

QHBoxLayout *layout = NULL;
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setupUi(this);

mConfig = config;

*/

mConfig->get ("screen", "name", clientNames);

mConfig->get ("screen", "ip", clientIP);

scnNum = clientNames.size ();

// if (scnNum == 0 || scnNum != clientIP.size ())

QMessageBox::critical (this, tr ("Client Ui"), tr ("Invalid screen definition!"));

// else

{

layout = new QHBoxLayout (this);

for (i = 0; i < scnNum; i++)

{

/* scn = new RGSceen (this, clientIP.at (i));

scn->pushButton->setText (clientNames.at (i)); */

layout->addWidget (scn);

}

رید با مورد زیسه کنیمقا

int scnNum = 0;

int i;

QStringList clientNames;

QStringList clientIP;

RGSceen *scn;

QHBoxLayout *layout = NULL;
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setupUi(this);

mConfig = config;

mConfig->get ("screen", "name", clientNames);

mConfig->get ("screen", "ip", clientIP);

scnNum = clientNames.size ();

if (scnNum == 0 || scnNum != clientIP.size ())

QMessageBox::critical (this, tr ("Client Ui"), tr ("Invalid screen definition!"));

else

{

layout = new QHBoxLayout (this);

for (i = 0; i < scnNum; i++)

{

scn = new RGSceen (this, clientIP.at (i));

scn->pushButton->setText (clientNames.at (i));

layout->addWidget (scn);

}

}

باشد.یتر مپرواضح است که مطالعه کد دوم به مراتب راحت

د.یز کنیمورد خطوط پرهیاز شکستن ب.15

اعث تواند بیبر است و هم مهم زمانيکند رفتن به خط بعدیرا مطالعه میکه متنید زمانیاد داشته باشیبه 
ز یرا ن14د تا قانون یمورد نشکنید خطوط را بیکنیچشم شود پس سعيل خطایخط به دليدن از رویپر

نقض نکرده باشد.



16نویسیهبرنام

int  findMax (QStringList stringList, int startIndex);

// NOT:

int

findMax (

QStringList stringList,

int startIndex)

یر سعیزنیدا کرد آنگاه مطابق قوانیصفحه پیاز به مرور افقیکه نیشد بطوریاد طوالنیاما چنانچه طول خط ز
د.ید خطوط را بشکنیکن

خط باشد.يک خط و کاما در انتهایتابع هر کدام در يپارامترها.1
خط باشند.يانتهاعملگرها همواره در .2

int findMax (

QStringList stringList,

int                startIndex)

// NOT:

int findMax (

QStringList stringList, int startIndex)

x =  ( a + b +

c + d );

// NOT:

x = ( a + b

+ c + d );
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د.یز کنیپرهییاز به کاربردن اعداد جادو.16

-یمختلف نم، حالت،ش از دو سه مقداریشوند که مثال بیمواجه ميرهایسان همواره با متغینومعموال برنامه
، یمتصور شوند و در عبارات شرطیهر مقدار مفهوميممکن است در ذهن خود براين موادریرند در چنیگ

ر:یزثالمفهوم عدد را ارسال کنند مانند ميتوابع و ... به جايورود

if ( type == 1)

getSize (type, 2);

شود.یده میهمانطور که د

ن رفته است.یکد از بییبایز.1
ار نامفهوم است.یکد بس.2
معکوس سخت است.یا مهندسیییکد جهت اشکال زدايریردگ.3

ن اعداد از ماکروها استفاده نمود.یايد به جاین بایبنابرا

#define SURFACE           1

#define AIR                      2

#define SUBSURFACE  3

..

..

if (type == AIR)

getSize (type, SURFACE);

شود یمه نین مورد توصیف شود. ایتعرینوع شمارشين مواردیشود در چنیه میمواقع در کتب توصیالبته گاه
چرا که:

رود.یال مل بایزمان کامپا.1
کنند.ید میتوليادیزيکردن خطاهاCastدر مورد عملگرها و یانواع شمارشيبرالرها یکامپا.2
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کند.یر کار را سخت میاد انواع متغیتعداد زيریمعکوس ردگیدر زمان مهندس.3

است.يبا سازیزیی) ابزار جادوspace(یخاليفضا.17

ياسازبیقدرت زيسازدر برنامهیخاليخود به اندازه فضاينه کاربردیدر زمیشیچ ابزار آراید هیمطمئن باش
ير فضاید در موارد زیکنید. همواره سعینکنيدورآن دوست شماست و از یخاليد فضایندارد. پس بدان

جاد شود.یایخال

جاد شود.یایخاليبعد و قبل از عملگرها فضا.1
جاد شود.یایخاليتوابع فضايوروديبعد از کاما در پارامترها.2
ها.در حلقه;بعد از .3
جاد شود.یایخاليدر دستورات فضا(و بعد از )قبل از .4
د.یجاد کنیایخاليک فضاید و ینام توابع را به پرانتز بعد از آن نچسبان.5
د.یرا به پرانتزها نچسبانيدیکلمات کل.6
د.یهمتراز کردن استفاده کنيبرایخاليد شده پس از فضایار تاکیبسيهمتراز.7

د.یر توجه کنیبه کد نمونه ز

int  findMaxArea (int  sizeList[], int count)

{

int       i;

float   area = 0.0, maxArea = 0.0;

for ( i = 0; i < (count - 1); i++)

{

area = sizeList [i] * sizeList [ i + 1 ];

if ( maxArea < area)

{

maxArae = area;

}
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}

return maxArae;

}

تیرعايشده است همترازیسعیخالير با استفاده از فضایف متغیشود در زمان تعریده میهمانطور که د
شود.

ه کد استفاده شود کيابه اندازهیخالياز فضایعنیط ین است که نه افراط شود نه تفریایقانون کل
د ین قانون ندانید به ایز حفظ شود پس خود را صرفا مقیآن نيریو سهولت ردگییبا شود و خوانایز

د.یز کامال نقض نکنیاما آن را ن

شکست.یعنیچندصد خط یا حتیبا چند هزار خط و یتوابع.18

یسید نواز کيریها جلوگک برنامه کامل باشند بلکه هدف آنیست خود ید که توابع قرار نیاد داشته باشیبه 
ک برنامه کامل است ین تابع خود یایعنیچند هزار خط شد یاست پس اگر تابع4يجاد مجردسازیمجدد و ا

د یبداندیدیرا در برنامه خود دین تابعیگر شکسته شود لذا هر گاه چنین تابع دیتواند مجددا به چندیکه م
شود.ینید بازبیوجود دارد و بایراد اساسیايسازادهیا نحوه پییکه در طراح

یالخيخطوط مانند فضاهاید تابع مد نظر است چرا که برخینجا تعداد خطوط مفید که در ایکنالبته توجه 
ر از حد ن تابع بلندتیا اینکه آیایار جهت بررسین معیند. بهتریایاند به حساب نمجاد شدهیاییکه جهت خوانا

ده باشد.نشيسازادهیتم پیالگورا حداکثر دو یک یش از ین است که عالوه بر طول تابع در تابع بیااز است ین

د.یز کنیاز دستورات تودرتو پره.19

ر:یکنند. مانند مثال زیسان جهت کوتاه کردن طول برنامه از دستورات تودرتو استفاده مینومواقع برنامهیبرخ

a = ((x = sin ( getAngle (feature) / 2.0)) > VALID_SIZE ?  2*x:x);

4-Abstraction
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وانند از تیباشد و میده میچیار پیز بسیس نینوخود برنامهيبرایر سخت و حتاین نوع دستورات بسیفهم ا
ر را به د دستویکنید و سعیز کنیدا پرهین نوع دستورات شدیز برنامه باشد لذا از نوشتن ایدستورات خطاخ

ر:ید. مانند نمونه زیچند دستور بشکن

angle = getAngle (feature) / 2.0;

y = sin (angle);

if (y > VALID_SIZE)

a = 2 * x;

else

a = x;

// OR:

a = x;

angle = getAngle (feature) / 2.0;

y = sin (angle);

if (y > VALID_SIZE)

a = 2 * x;

باشد.یمییو به سرعت قابل فهم و اشکال زدایر به راحتیپر واضح است که نمونه کد اخ

د.یاستفاده نکنgotoاز .20

ار یشود لذا استفاده از آن بسی) برنامه مModular(يامانهیباعث شکسته شدن ساختار پgotoاستفاده از 
باشد.یده مین دستور نه تنها مناسب بلکه پسندیک مورد استفاده از اینامناسب است اما در 
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وند د آزاد شیوج از تابع باشود که قبل از خریجاد میایمواقع در توابع در نقاط مختلف برنامه منابعیدر برخ
دستورات و ياز نوشتن تکراريریجلوگيبراین مواقعیوجود دارد در چنین نقطه خروجیاما در تابع چند

منابعیشود و تابع از آن نقطه خارج شده و تمامیتابع برچسب خروج زده مياد در انتهایزيهان شرطیهمچن
ر:یکند مانند مورد زیک نقطه آزاد میرا در 

int sampleFunction ()

{

…

x = new foo ();

..

if ( … )

goto END;

y = new foo ();

z = new foo ();

…

for ( … )

{

fp = fopen ( … );

…

if ( … )

goto END;

}

END:

if (x) delete x;

if (y) delete y;
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if (z) delet z;

if (fp) fclose (fp);

…

}

ور بود در نقاط خروج هر بس مجیشد برنامه نویاستفاده نمgotoشود چنانچه از دستور یده میهمانطور که د
آزاد کند.ینوشته تا بتواند منابع را به درستيبار کد تکرار

وجه د تیبالمانع است اما همواره باgotoز استفاده از یخروج از حلقه نيتو در تو برايهان در حلقهیهمچن
شود لذا در هنگام استفاده یجهت خروج از حلقه مgotoند به استفاده از مازیح کمتر نیداشت که ساختار صح

وجود ندارديحل بهترد راهین روش حتما مطمئن باشیاز ا

21.#includeد.یت قرار دهیکرده و با اولويبندها را دسته

خطاها یشود برخین امر باعث میر اید. زیکنيارها بصورت نامنظم و درهم خوددinclude#همواره از آوردن 
د.یر توجه کنید به نمونه زیان سازند که شما انتظار آن را نداریخود را نماییدر جاها

/// sample.h

#ifndef RG_SAMPLE_H

#define RG_SAMPLE_H

class RGSample

{

…

}

#endif

///sample.cpp

#include "sample.h"
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#include "stdio.h"

…

اعالم کند! پر stdio.hل یبدهد که منشا آن را در فاییلر به شما خطایشود کامپاین کد باعث میل ایکامپا
لر یاست؟ در واقع کامپیل چید وجود داشته باشد اما دلینباییلر خطاید کامپایل از دین فایواضح است که در ا

ن یکند و ایرا خوانده و آنگاه خطا را در آن نقطه اعالم ميعدب;ف کالس تا یتعريدر انتها;دن عالمت یبا ند
تواند به ین موضوع میبوده است. اsample.hل یده خواهد شد و حال آنکه خطا در فایدstdio.hل یدر فا;

س منجر شود.ینوبرنامهیسردرگم

ا بر ها رد و آنیفاصله قرار دهک ین هر دسته ید و بیکنيها را دسته بندلیشود هدر فایه مین توصیبنابرا
قبل یستمیسيهالیب مطمئن هدر فاین ترتید. به ایقرار دهینان به صحت کارکرد باالتر از باقیاساس اطم

رد.ید قرار بگیخود برنامه در انتها بايهالیاز همه و هدر فا

است.الگویی عمومی براي این موضوع بیان شده ر یدر نمونه ز

#include system header file

#include external library header file

#include library header file

#include program header file

ک نمونه:ین هم یو ا

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>
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#include <QWidget>

#include <QObject>

#include <geos.h>

#include <ogr.h>

#include "sample.h"

د.یل استفاده نکنیدر هدر فاinclude#از .22

ر را دارد:یب زیل معایدر هدر فاinclude#استفاده از 

شوند.یم21خود باعث نقض قانون شوندیسورس وارد ميهالیها خود در فالیچون هدر فا.1
شود.یلر میها باعث رخداد خطا در کامپالیهدر فایتقدم و تاخر برخ.2
ير ضروریغیجاد وابستگیجه ایدر سورس وارد شده و در نتير ضروریغيهالیممکن است هدر فا.3

ش دهد.یهوده افزایل را بیکرده و زمان کامپا

يده شود اما دارایل سورس دیل در هر فایاز هدر فايست بلندین قانون باعث خواهد شد که لیهر چند که ا
ر است:یزيایمزا

شود.یده میجا دل در همانیهر سورس فايهایوابستگ.1
شود.یتر ممعکوس سورس سادهیمهندس.2

د نقض شود مانند:ین قانون بایموارد ایالبته در برخ

رند و در یگیگر در آن قرار میديهالیهدر فایشود که تمامیف میتعریلیها هدر فاکتابخانهدر .1
از است.یل نیهنگام استفاده از کتابخانه تنها آن هدر فا

يتر برات راحتیریل شود اما جهت مدیل تبدین فایک کالس خود به چندیها ممکن است وقتیبرخ.2
ل ین دو فایها در الیها و سورس فالیهدر فایرند که تمامیگیل هدر و سورس در نظر میک فایآن 

کند.یل مین دو را کامپایلر فقط ایشوند و کامپایوارد م
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د.یانجام ندهيسازادهیچگاه پیل هیدر هدر فا.23

دن ت کربموقع و المکان صحیپس بداردیو هر نکته مکانییهرسخن جاد که یاد داشته باشیهمواره به 
شما خطا داشته باشد آنگاه يسازادهید و پیانجام دهيسازادهیل پیاگر شما در هدر فایعنیباعث دردسر است؛ 
سورس نیل ممکن است در چندیم کند. چرا؟ چون هدر فایاز خطا به شما تقدیلر کوهیممکن است کامپا

شد.ک خطا خواهدیل وارد شده باشد و در هر کدام خود منشا حداقل یفا

شود.یممنتشرز یشود آنگاه سورس شما هم ن5منتشرل یاز شود هدر فایعالوه بر آن ممکن است ن

د.یز کنی) پرهforward definitionف (یش تعریاز پ.24

شیاستفاده از پد داشت. یف نخواهیش تعریبه پيازید نیت کنیرعایرا به درست21و 20ن یچنانچه قوان
ر یباشد و در سایجاد حلقه شده است، مجاز میها اا کالسیکه در استفاده از ساختارها یف تنها در زمانیتعر

ر را دارد:یف مشکالت زیش تعرین کار را کرد. استفاده از پید ایموارد نبا

وجود ندارد که بتواند بدون استفاده از ابزار یطیچ محیبا هیر کند تقرییا کالس تغیاگر نام ساختار .1
search replaceح کند.یها را تصحفیتعرشیپیبصورت هوشمندانه تمام

يتواند باعث خطایف آن همچنان در کد بماند که خود میتعرشیحذف شود اما پیممکن است کالس.2
نکر شود.یا لیلر یکامپا

5-Release
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اتحیتوض3
نکرده باشد رنامهحات در بیه به نوشتن توضیوجود ندارد که به شدت در آن توصیسینوچ کتاب برنامهیبا هیتقر

د. د بر اساس قاعده و اصول باشیز بایحات نین است که نوشتن توضیشود ایان نمیکه بیاما معموال نکته مهم
. کندینمییبه خوانایچ کمکیک متن است که هیکردن یخطحات بدون قاعده مانند خطینوشتن توض

ستندات د میحات در برنامه امکان تولیجاد توضیشود که عالوه بر ايرویپياد از قاعدهیحات بایدر نوشتن توض
جاد شده است که یحات اینوشتن توضيبرايادیزين اساس استانداردهایز از آن وجود داشته باشد. بر این

.doxygenشود مانند یز مید مستندات برنامه نیمنجر به تول

.دیسیحات بنویوجود ندارد لطفا توض6کد خود مستند.25

ر ست دینيازیخود مستند هستند و نیسیبرنامه نويهاهستند زبانیج شده است که افراد مدعیامروزه را
د:یاد داشته باشیحات بگذارند اما به یکد توض

باشد.یشما ميمتفاوت از زبان گفتاریسیزبان برنامه نو.1
يوجود داشته باشد که زبان گفتاريلرید کامپایآیو به نظر نميزبان گفتاریعنیزبان خود مستند .2

د!)یکنید معرفیرا بفهمد (سراغ دار
آن مستندات نوشته است.يد کننده آن برایخود مستند است چرا تولیاگر زبان.3

د.یسیحات بنوید حتما در کد خود توضید زبان خود مستند وجود ندارد و باین مطمئن باشیبنابرا

.دیح واضحات ندهیتوض.26

يبه دنبال درك کدهایده است و کسیچیپيحات روشن کردن و ساده نمودن فهم کدهایتوضن هدف یمهمتر
باشد.یساده نم

max = ( y > x ? y:x);  // find max value

آب س کند پیتواند بفهمد دستور باال چه میح هم میک خط کد ننوشته باشد بدون توضیهم که يفردیحت
.دیدر هاون نکوب

6-self document
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نجا مقدار ... را یمن در ا« د: ییحات نگویپس در زمان نوشتن توض». طان استیمن ش« اند: گان فرمودهربز
د.یسینوید مستندات کد را مید داریشه تصور کنیو هم». محاسبه نمودم

يود و کارکرد هر خط را جلیتم را بصورت واضح شرح دهیحات الگورید در زمان نوشتن توضیکنین سعیبنابرا
د.یسیآن ننو

د.یکنيرویاستاندارد پاز .27

<---------------->

د.یاستفاده کنيدیکلمات کلد از یکنیسع.28

د یکنید به آن توجه کنند سعیلید و مایسینویها مسیر برنامه نویجهت اطالعا سایحاتیکه توضیدر هنگام
د.یر استفاد کنیزيدیاز کلمات کل

1.TODO:د انجام شوندیبهبود باا جهت یکه ناقص است و يان مواردی: جهت ب
2.BUG:[bug id]ا یست یآن نيبرایکه در کد وجود دارد اما راه حلیا اشکالیح خطا ی: جهت توض

ن شناسه نام خودتان به ید. بهتریجا دکنیک شناسه ایهر خطا ينشده است. براياده سازیهنوز پ
bahman02است مثال یبیک شماره ترتیهمراه 

3.KLUDGE:د یاا ناکارامد است و بیبا یکه نوشته شده نازيد کدین اعالم کنیرید به سای: هرگاه بخواه
شود.یمجددا بررس

4.TRICKY:ستند ین با آن آشنا نیرید که سایااستفاده کردهیاز کد از ترفند خاصی: هرگاه در قسمت
ن را یریاسيدین کلمه کلیر نقاط برنامه حساس است با استفاده از ایرات ساییاست که به تغيا کدی

د.یاز آن خبر دار کن
5.WARNING:کند اما یجاد نمیایوجود دارد که درحال حاضر مشکلی: هرگاه در کد خود نقص

د.ین کلمه استفاده کنیجاد اشکال دارد از ایل ایپتانس
6.COMPILER:د یلر است و شما نتوانستیاز کامپایوجود دارد که ناشییاز کد خطای:  اگر در قسمت

د.یحات استفاده کنین کلمه جهت توضید از ایبرطرف کنآن را 

ز حات شما را مطالعه کنند و ایدن آن، توضیدن با یریباال سبب خواهد شد سايدیت استفاده از کلمات کلیرعا
ند.ینماییریجاد خطا جلوگیا
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یسیبرنامه نويهاهیتوص4
ا یو یسیبه استاندارد کد نویلیشوند که در نگاه اول ممکن است خیمیبررسيهاهیتوصن بخشیدر ا

هم کد و سهولت فيداریکد، پاییها به شدت باعث خوانات آنینداشته باشد اما رعایکم ظاهر کد ارتباطدست
.گرددمیکد 

د.یکنيخوددار8و الگو7نامياز به کار بردن فضا.29

د:تواند به همراه داشته باشیر را میاست اما استفاده از آن مشکالت زيدسته بنديبراینام ابزار مناسبيفضا

mapserver::map::features::VSFieldکند. مانند مییه طوالنهودیدستورات را ب.1

شابه با نام میس را دچار خطا کرده و کالسیممکن است برنامه نويبنددستهين ابزار برایاستفاده از ا.2
دیز نماید که برنامه را خطا خیجاد نماینام مختلف ايدر دو فضا

د.ینمایمير ضرورینام غين استفاده از فضایبنابرا

ا هن کالسیباشد. چرا که ایا چند منظوره نمیها عام منظوره د کالسیتوليبرایمناسبيز ابزارهایالگوها ن
نطور در زمان اشکال ید و همیاییش میل حجم کد افزایجاد نشده و در زمان کامپایدر کد ايسازنهیچ بهیه

ن توایوجود دارد که ميتریار قویاثت ابزار بسن با استفاده از وریاطالعات نوع نامشخص است. همچنییزدا
ن آن نمود.یگزیجا

د.ید نکنیتول9د در برنامه استثنایکنیسع.30

جبور د و در آن نقطه میت کنیریآن را مدیید در جاید بایکنید میکه استثنا تولید زمانیاد داشته باشیبه 
لر یکند چرا که کامپایار ناکارامد میبلوك کد شما را بسن ید. ایاستفاده کن() try {} catchد شد از بلوك یخواه

تا توان تصور نمودیکند که مید استثنا بررسیرها را جهت تولیمتغو د یتولخطا ،هر خطيمجبور است به ازا
رود.ین میکد از بییچه حد کارا

کد يداریذا استثناها باعث ناپاکنند لیت خطا نمیریر مدیها چندان خود را درگسین اکثر برنامه نویعالوه بر ا
خواهد شد.

7-Namespace
8-Template
9-Exception
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د.یکنيجددا خودار11ستایايرهایو متغ10منفرديهاف کالسیاز تعر.31

÷يهااطالعات و کپسوله کردن آن است اما کالسيگرا پنهان سازیشیسیف برنامه نواهدااز یکی
یه مناسبید با توجیرها بایا متغیها کالسن یکنند. استفاده از این موضوع را نقض میستا ایايرهایمنفرد و متغ
همراه باشد. 

رها به شدت یها و متغن نوع کالسی) اthread base programmingبر نخ (یمبتنيهاعالوه بر آن در برنامه
باشند.یبرنامه ميداریز بوده و موجبات ناپایخطاخ

دیانجام ندهيسازادهیها پدر سازنده.32

غال ر اشیمتغيشوند فضا را برایمیتوانند خطا برگرداند و هرگاه فراخوانیها نمسازندهد یدانیهمانطور که م
د در سازندها تنها یکنیآن وجود ندارد پس سعيریها رخ دهد امکان ردگدر آنییکنند پس اگر خطایم

کنند.یجاد نمید که خطا ایرا اجرا کنید و دستوراتیه کنیاولیمقدارده

ره خطا برگردانند.توابع حتما شما.33

اند فراخواننده بتويشود به نحویاجرا میتمیدر آن الگوروشود یمیفراخوانیار مهم است که هرگاه تابعیبس
ف شود و تابع در صورت یهر تابع تعرياز خطاها براياشود مجموعهیه میجه کار مطلع شود لذا توصیاز نت

وابع مواقع تینصورت شماره خطا را برگرداند. البته در برخیر ایغز مقدار صفر برگرداند و در یت آمیاجرا موفق
اگر کمتر ح ویجواب صحیعنیش از صفر باشد یگردانند مثال اگر مقدار بیز شماره خطا برمین محدوده نییبا تع

خطا.یعنیاز صفر باشد 

.دیاه نسازیجعبه سپس تابع مطلع شودياز روند اجرايار مهم است که فراخواننده به نحویبه هر حال بس

از عبارات ریاضی استفاده کنید.34

-ها به جاي تجزیه و تحلیل مساله و ارائه راه حل مناسب از دستورات متعدد برنامهنویسدر اغلب مواقع برنامه

ا توان بکنند در حالیکه با اندکی تجزیه و تحلیل به راحتی میاستفاده می… ,if, switch, forنویسی مانند 

10-Singleton
11-Static
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مشخص است و باید تعیین θ(teta)رابطه ریاضی دستورات متعدد را حذف نمود. مثال فرض کنید زاویه یک 
نمود در کدام ناحیه قرار دارد.

if (teta > 0 && teta < 90)

area = 1;

if (teta > 90 && teta < 180)

area = 2;

if (teta > 180 && teta < 270)

area = 3;

if (teta > 270 && teta < 360)

area = 4;

توان خط زیر را جایگزین نمود.خط باال می8توان دید به جاي به راحتی می

area = (int)(teta / 90.0) + 1;

یترین راه و اولین راهاه اول سادهتوان کد را کوتاهتر و خواناتر نمود. ربنابراین با تجزیه و تحلیل مساله می
.نیستحل راهحل بهترین همواره اولین راهرسد لذا مینویساست که به ذهن برنامه
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هالیست توصیه5
د.یف کنیآن تعردر را متناسب با کاربرینام متغ.1

تمامی متغیرها در ابتداي تابع تعریف شوند.2

اي حرف اول هر کلمه، غیر نام متغیر با حروف کوچک شروع شود و در متغیرهاي چند کلمه.3
باشد.از کلمه اول، با حروف بزرگ

هاي مختلف و مناسب انتخاب کنید.براي متغیرهایی که یک هدف دارند نام.4

Listجهت متغیرهاي که بیانگر تعداد هستند صرفنظر کنید و به جاي آن از پسوند sاز پسوند .5

استفاده کنید.nیا پیشوند 

طول نام متغیر متناسب با حوضه دید آن باشد..6

را به متغیر بچسانید نه به نوع آن.*گر در هنگام تعریف کردن اشاره.7

شروع شود.mنام متغیرهاي کالسی با پیشوند .8

براي l, m, nبنامید و اگر بیش از سه سطح تودرتویی داشتید از i, j, kهاي حلقه را شمارنده.9
سطوح داخلی استفاده کنید.

شروع RGیشوند حتما با حروف بزرگ و با پstructureو ساختارها typeها، انواع نام کالس.10
شود.

کلمات از یکدیگر جدا شوند._نام ماکروها تمامی با حروف بزرگ و با خط تیره زیر .11

، و بیان کننده کارکرد تابع باشد.3نام توابع با حروف کوچک شروع شده ،مانند قانون .12

کد خود را شلوغ نکنید..13

مورد خطوط پرهیز کنید.از شکستن بی.14

پرهیز کنید.از به کاربردن اعداد جادویی.15
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) ابزار جادویی زیبا سازي است.spaceفضاي خالی (.16

توابعی با چند هزار خط و یا حتی چندصد خط یعنی شکست..17

از دستورات تودرتو پرهیز کنید..18

استفاده نکنید.gotoاز .19

20.#includeبندي کرده و با اولویت قرار دهید.ها را دسته

در هدر فایل استفاده نکنید.include#از .21

سازي انجام ندهید.ر هدر فایل هیچگاه پیادهد.22

) پرهیز کنید.forward definitionاز پیش تعریف (.23

) وجود ندارد لطفا توضیحات بنویسید.self documentکد خود مستند (.24

توضیح واضحات ندهید..25

از استاندارد پیروي کنید..26

سعی کنید از کلمات کلیدي استفاده کنید..27

) خودداري کنید.template) و الگو (namespaceنام (از به کار بردن فضاي .28

) تولید نکنید.exceptionسعی کنید در برنامه استثنا (.29

) جددا خوداري کنید.static) و متغیرهاي ایستا (singletonهاي منفرد (از تعریف کالس.30

سازي انجام ندهیدها پیادهدر سازنده.31

توابع حتما شماره خطا برگردانند..32


