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Chồng các hàm toán tử một ngôi

• Các hàm toán tử một ngôi: ++, --, -
§ Chỉ nhận 1 tham số
§ Thao tác trên chính đối tượng
§ Nằm bên trái

• Ví dụ 1: Lớp Phân số (dạng tiền tố)
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• Ví dụ 1: Lớp Phân số (dạng tiền tố)

class Phanso
{

int ts;
int ms;
public:

void operator ++();
};

Gọi hàm:
int main()
{

Phanso ps1(1,1);
++ps1;

}



Chồng các hàm toán tử một ngôi

• Ví dụ 1: Lớp Phân số (tiếp)

class Phanso
{

int ts;
int ms;
public:

Gọi hàm:
int main()
{

Phanso ps1(1,2);
Phanso ps2;
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public:
Phanso & operator ++();

};

Phanso ps2;
ps2 = ++ ps1;

}



Chồng các hàm toán tử một ngôi

• Ví dụ 1: Lớp Phân số (tiếp)

class Phanso
{

int ts;
int ms;
public:

Gọi hàm:
int main()
{

Phanso ps1(1,2);
Phanso ps2;
ps2 = ps1 ++ ;
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public:
Phanso & operator ++(int);

};

ps2 = ps1 ++ ;
ps2 =(ps1++) 

+ps2;
}



Chồng các hàm toán tử hai ngôi

• Các hàm toán tử hai ngôi: +, -, *, >, ..
§ Có hai toán hạng ở hai bên toán tử
§ Toán hạng thứ nhất là đối tượng gọi tới hàm toán tử

• Ví dụ: Lớp Phân số
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class Phanso
{

int ts;
int ms;
public:

Phanso operator +(int);
Phanso & operator +(const Phan so & 

rhs);
};

Gọi hàm:
int main()
{

Phanso ps1(1,2);
Phanso ps2, ps3;
ps2 = ps1+ 1;
ps2.operator+(1);
ps3 = ps1 + ps2;

}



Chồng các hàm toán tử hai ngôi

• Hàm bạn toán tử hai ngôi
§ Định nghĩa phép toán giữa hai đối tượng thuộc về các 

lớp bất kỳ
• Ví dụ: Lớp Phân số
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class Phanso
{

int ts;
int ms;
public:

friend Phanso operator +(int, Phanso 
&rhs);
};

Gọi hàm:
int main()
{

Phanso ps1(1,2);
Phanso ps2;
ps2 = 1 + ps1;

}



Chồng các hàm toán tử hai ngôi

• Dạng viết tắt của hàm toán tử hai ngôi
§ Kết quả trả về trên chính đối tượng gọi tới hàm

• Ví dụ: Lớp Phân số
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class Phanso
{

int ts;
int ms;
public:

Phanso & operator +=(int);
};

Gọi hàm:
int main()
{

Phanso ps1(1,2);
ps1 += 3;
return 0;

}



Chồng hàm toán tử chỉ số

• Hai cách sử dụng
• Chỉ có 1 tham số
• Ví dụ: Lớp mảng số nguyên (Cách 1)

class Mang Gọi hàm:
int main()
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class Mang
{

int *a;
int n;
public:

int & operator[](int i);
};

int main()
{

int b[] = {1,2};
Mang ma(b, 2);
ma[1] = 17;
return 0;

}



Chồng hàm toán tử chỉ số

• Ví dụ: Lớp mảng số nguyên (Cách 2)

class Mang
{

int *a;

Gọi hàm:
int main()
{
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int *a;
int n;
public:

const int & operator[](int i) const;
};

{
int b[] = {1,2};
Mang ma(b, 2);
cout << ma[1];
return 0;

}



Chồng hàm toán tử gọi hàm

• Có thể có số tham số tùy ý
• Ví dụ: Lớp mảng số nguyên

class Mang
{

int *a;

Gọi hàm:
int main()
{
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int *a;
int n;
public:

int & operator()(int i);
};

{
int b[] = {1,2};
Mang ma(b, 2);
ma(1) = 17;
return 0;

}



Bộ nhớ

Một số hàm thành viên đặc biệt khác của lớp

• Cấu tử copy, hàm toán tử gán, hủy tử
• Ví dụ: Cấu tử copy của lớp mảng số nguyên

ma.a
class Mang
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ma.a
ma.n=2

{1, 9}

class Mang
{

int n;
int *a;

};
int b[] = {1, 9};
Mang ma(b,2);
Mang mb(ma);

mb.a=ma.a
mb.n=2



Một số hàm thành viên đặc biệt khác của lớp

• Ví dụ: Cấu tử copy của lớp mảng số nguyên

Mang::Mang(const Mang &r)
{

if(r.n>0&&r.a!=NULL)
{

Bộ nhớ

ma.a

* 3/18/2009 12

{
int i;
if(a)

delete []a;
n = r.n;
a = new int[n];
for(i=0;i<n;++i)

a[i] = r.a[i];
}

}

ma.a
ma.n=2 {1, 9}

mb.a=ma.a
mb.n=2

{1, 9}



Một số hàm thành viên đặc biệt khác của lớp

• Ví dụ: Toán tử gán của lớp mảng số nguyên
const Mang & Mang::operator=(const Mang &r)
{

if(*this!=r)
if(r.n>0&&r.a!=NULL)
{
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int i;
if(a)

delete []a;
n = r.n;
a = new int[n];
for(i=0;i<n;++i)

a[i] = r.a[i];
}
return *this;

}



Một số hàm thành viên đặc biệt khác của lớp

• Ví dụ: Hủy tử của lớp mảng số nguyên

Mang::~Mang()
{

clear();
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clear();
}
void Mang::clear()
{

if(a);
delete []a;

n = 0;
}



Các thành viên dữ liệu khác của lớp

• Các thành viên dữ liệu là hằng số

class C
{

int x;
const int ci;

class C
{

int x;
const int ci;
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const int ci;
const int cc = 10;
public:

C()
{

ci = 19;
x = 0;

}
};

const int ci;
const int cc;
public:

C():ci(19), cc(10)
{

x = 0;
}

};



Các thành viên dữ liệu khác của lớp

• Các thành viên tĩnh của lớp

class C
{

static int no;
public:

class C
{

public:
static int no;
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public:
C()
{

no = 19;
}

};

static int no;
C()
{

no = 19;
}

};



Các thành viên dữ liệu khác của lớp

• Các thành viên dữ liệu tĩnh của lớp

class Static0
{
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int Static0::no;
int  Static0::getNo();

{
static int no;
public:

int static getNo();
};
int Static0::no = 9;
Static0 obj1,obj2, obj3;



Các thành viên dữ liệu khác của lớp

• Các thành viên dữ liệu tĩnh của lớp

class Static1
{

static int no;

class Static2
{

public:
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static int no;
public:

Static1()
{

no = 19;
}

};
int Static1::no = 9;

public:
static int no;
Static2()
{

no = 19;
}

};
int Static2::no = 9;



Các thành viên dữ liệu khác của lớp

• Các thành viên dữ liệu tĩnh của lớp

class Static3
{

int main()
{

int a[] = {1, 5, 6};
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{
public:

// ham tinh trung binh cong
float tbc(const int a[], int n);

};

int a[] = {1, 5, 6};
int n = 3;
cout << Static3::tbc(a, n)
return 0;

}



Ví dụ : Đếm các đối tượng của một lớp

• Các hàm cấu tử
• Hủy tử
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Câu hỏi
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