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مقدمه
در دهه  1970در آزمايشگاههاي بل زباني به نام  Cايجاد شد .انحصار
اين زبان در اختيار شرکت بل بود تا اين که در سال  1978توسط
 Kernighanو  Richieشرح کاملي از اين زبان منتشر شد و به
سرعت نظر برنامهنويسان حرفهاي را جلب نمود.
هنگامي که بحث شيگرايي و مزاياي آن در جهان نرمافزار رونق يافت،
زبان  Cکه قابليت شيگرايي نداشت ناقص به نظر ميرسيد تا اين که
در اوايل دهۀ  1980دوباره شرکت بل دست به کار شد و زبان  C++را
طراحي نمود.

 C++ترکيبي از دو زبان  Cو  Simulaبود و قابليتهاي شيگرايي
نيز داشت .از آن زمان به بعد شرکتهاي زيادي کامپايلرهايي براي
 C++طراحي کردند .اين امر سبب شد تفاوتهايي بين نسخههاي
مختلف اين زبان به وجود بيايد و از قابليت سازگاري و انتقال آن کاسته
شود.
به همين دليل در سال  1998زبان  C++توسط موسسۀ
استانداردهاي ملي آمريکا ) (ANSIبه شکل استاندارد و يکپارچه
درآمد.

چرا C++؟
 زبان  cبه طور گسترده اي در دسترس است و مفسر هاي تجاري آن
در بيشتر کامپيوتر هاي شخصي قابل استفاده مي باشند.

 در اين زبان عملگرهايي تعبيه شده که برنامهنويسي سطح پايين و به
زبان ماشين را نيز امکانپذير ميسازد.


 Cزباني است همه منظوره ،ساخت يافته و انعطاف پذير که ويژگي هاي
زبان هاي سطح پايين که معموال در زبان ماشين موجود است را دارا مي
باشد.

زبان  Cبراي اجراي بسياري از دستوراتش از توابع کتابخانهاي استفاده
ميکند و بيشتر خصوصيات وابسته به سختافزار را به اين توابع واگذار
مينمايد.
 به طور کلي جامعيت ،عموميت ،خوانايي ،سادگي ،کارايي و پيمانه اي بودن
که از ويژگي هاي برنامه ي ايده ال هستند در  Cپياده سازي مي شوند.

 C++ که از نسل  Cاست ،تمام ويژگيهاي جذاب  Cرا به ارث
برده است .
 دليل آشنايي ما با  C++ورود به دنياي  GEANT4مي باشد.

آماده سازی مقدمات
 يک «برنامه» دستورالعملهاي متوالي است که ميتواند توسط
يک رايانه اجرا شود .براي نوشتن و اجراي هر برنامه به يک «کامپايلر»
احتياج داريم.

 C++بين حروف بزرگ و کوچک تمايز قائل مي شود.
انتهاي هر خط ; مي گذاريم.

C++ اولين برنامه با

#include <iostream>
#include <conio.h>
int main()
{
cout<< "salam" <<endl;
getch();
}

پيش پردازنده برنامه ي جداگانه اي است که قبل از کامپايلر واقعي اجرا
مي گردد.
با شروع کامپايل برنامه پيش پردازنده به طور خودکار اجرا مي شود.
تمام فرامين پيش پردازنده با عالمت ( )#شروع مي گردند.
وظيفه ي پيش پردازنده اينست که فايل درخواستي را آماده و وارد برنامه
کند.
پايان جمله هاي پيش پردازنده به (;) ختم نمي شود.
دو دستور متداول از پيش پردازنده عبارتند از:
#include
#define

فرمان #include
اين فرمان موجب مي گردد که کامپايلر همزمان با فايلي که ترجمه مي
کند يک متن را نيز از فايل ديگر بخواند.
تعريف اين فرمان به شکل زير است:
”#include “filename
در دستور فوق پيش پردازنده محل خاصي را که با عامل مشخص شده
است نگاه مي کند اين محل جايي است که فايل هاي include
سيستم نگهداري مي شود.

فرمان #define
با استفاده از اين فرمان مي توان اسمي را با يک مقدار ثابت وابسته کرد.
مثال
#define area 20
با استفاده از اين فرمان مقدار  areaدر حافظه برابر مقدار  20خواهد
شد.

توضیحات
توضيح ،متني است که به منظور راهنمايي و درک بهتر به برنامه
اضافه ميشود و تاثيري در اجراي برنامه ندارد .کامپايلر توضيحات
برنامه را قبل از اجرا حذف ميکند.

استفاده از توضيح سبب ميشود که ساير افراد کد برنامۀ شما را
راحتتر درک کنند.

به دو صورت ميتوانيم به برنامههاي  C++توضيحات اضافه کنيم:
 با استفاده از دو عالمت اسلش  : //هر متني که بعد از دو عالمت
اسلش بيايد تا پايان همان سطر يک توضيح تلقي ميشود .
با استفاده از حالت  : Cهر متني که با عالمت * /شروع شود و با
عالمت  */پايان يابد يک توضيح تلقي ميشود.

عملگر خروجي
عالمت << عملگر خروجي در  C++نام دارد (به آن عملگر درج نيز
ميگويند).
يک «عملگر» چيزي است که عملياتي را روي يک يا چند شي انجام
ميدهد .عملگر خروجي ،مقادير موجود در سمت راستش را به خروجي
سمت چپش ميفرستد.
 به اين ترتيب دستور
; ”cout<< “salam
 Salamرا به خروجي  coutميفرستد که  coutمعموال به
صفحه نمايش اشاره دارد .در نتيجه  salamروي صفحه نمايش درج
ميشود.

لیترال ها و کاراکترها
 يک «ليترال» رشتهاي از حروف ،ارقام يا عاليم چاپي است که ميان دو
عالمت نقل قول " " محصور شده باشد.
يک «کاراکتر» يک حرف ،رقم يا عالمت قابل چاپ است که ميان دو
نشانۀ ' ' محصور شده باشد .پس ' 'wو '!' و ' '1هر کدام يک کاراکتر است.
 به تفاوت سه موجوديت «عدد» و «کاراکتر» و «ليترال رشتهاي» دقت کنيد:
 6يک عدد است '6' ،يک کاراکتر است و " "6يک ليترال رشتهاي است.

متغیر ها و تعريف آنها
«متغير» مکاني در حافظه است که چهار مشخصه دارد :نام ،نوع ،مقدار،
آدرس.
وقتي متغيري را تعريف ميکنيم ،ابتدا با توجه به نوع متغير ،آدرسي از
حافظه در نظر گرفته ميشود ،سپس به آن آدرس يک نام تعلق
ميگيرد.

در  C++قبل از اين که بتوانيم از متغيري استفاده کنيم ،بايد آن را اعالن
نماييم.
نحوه ی اعالن يک متغیر
type name initializer

 عبارت  typeنوع متغير را مشخص ميکند .نوع متغير به کامپايلر اطالع

ميدهد که اين متغير چه مقاديري ميتواند داشته باشد و چه اعمالي ميتوان
روي آن انجام داد.

 عبارت  nameنام متغير را نشان ميدهد .اين نام حداکثر ميتواند  31کاراکتر
باشد ،نبايد با عدد شروع شود ،عاليم رياضي نداشته باشد و همچنين «کلمۀ
کليدي» نيز نباشد.
عبارت  initializerعبارت «مقداردهي اوليه» نام دارد .با استفاده از اين
عبارت ميتوان مقدار اوليهاي در متغير مورد نظر قرار داد.

ثابت ها
در بعضي از برنامهها از متغيري استفاده ميکنيم که فقط يک بار الزم است
آن را مقداردهي کنيم و سپس مقدار آن متغير در سراسر برنامه بدون تغيير
باقي ميماند در چنين حاالتي از «ثابتها» استفاده ميکنيم.
يک ثابت ،يک نوع متغير است که فقط يک بار مقداردهي ميشود و سپس
تغيير دادن مقدار آن در ادامۀ برنامه ممکن نيست.
تعريف ثابتها مانند تعريف متغيرهاست با اين تفاوت که کلمه کليدي
 constبه ابتداي تعريف اضافه ميشود.
مانند
;const int n = 50

مثال تعريف ثابت ها
int main()
{
const char BEEP ='\b';
const int MAXINT=2147483647;
const float DEGREE=23.53;
const double PI=3.14159265358979323846
return 0;
}

 -1انواع دادۀ عددي
 -2متغير عدد صحيح
 -3محاسبات اعداد صحيح
 -4عملگرهاي افزايشي و کاهشي
 -5عملگرهاي مقدارگذاري مرکب
 -6انواع مميز شناور
 -7تعريف متغير مميز شناور
 -8نوع بولين bool
 -9نوع کاراکتري char

انواع داده ي عددي
در  C++دو نوع اصلي داده وجود دارد« :نوع صحيح» و «نوع
اعشاري» .همۀ انواع ديگر از روي اين دو ساخته ميشوند.
نوع صحيح براي نگهداري اعداد صحيح (اعداد  0و  1و  2و )...
استفاده ميشود .اين اعداد بيشتر براي شمارش به کار ميروند و دامنه
محدودي دارند.
نوع اعشاري براي نگهداري اعداد اعشاري استفاده ميشود .اعداد
اعشاري بيشتر براي اندازهگيري دقيق به کار ميروند و دامنۀ بزرگتري
دارند.

متغير عدد صحيح
 C++شش نوع متغير عدد صحيح دارد تفاوت اين شش نوع مربوط
به ميزان حافظۀ مورد استفاده و محدودۀ مقاديري است که هر کدام
ميتوانند داشته باشند.

اين ميزان حافظۀ مورد استفاده و محدودۀ مقادير ،بستگي زيادي به
سختافزار و همچنين سيستم عامل دارد .يعني ممکن است روي يک
رايانه ،نوع  intدو بايت از حافظه را اشغال کند در حالي که روي
رايانهاي از نوع ديگر نوع  intبه چهار بايت حافظه نياز داشته باشد.

محاسبات عدد صحيح
 C++مانند اغلب زبانهاي برنامهنويسي براي محاسبات از عملگرهاي
جمع ( ، )+تفريق ( ، )-ضرب (*)  ،تقسيم ( )/و باقيمانده ( )%استفاده
ميکند.

عملگر هاي رابطه اي و منطقي
عملگر هاي رابطه اي عبارتند از:
== (مساوي يا برابر)( != ،مخالف)(<= ،بزرگتر مساوي)( < ،بزرگتر)(> ،کوچکتر)،
=>(کوچکتر مساوي)
 عملگر هاي منطقي عبارتند از:
عملگر && (معادل با و منطقي يا  ،)Andعملگر || (معادل با يا منطقي يا )OR
عملگر ! (عملگر نقيض يا )NOT
مثال:
)int a=0 if(!a
)if (a ==10 && b<15

تقدم عملگر هاي منطقي و محاسباتي
ترتيب عملگر هاي منطقي بدين صورت است که عملگر نقيض يا (!)
بيشترين تقدم و عملگر هاي (&&) و (||) در مرتبه هاي بعدي تقدم
قرار دارند.
ترتيب تقدم عملگرهاي محاسباتي)-،+( )%،/،*( )--،++( :
در حاتي که مثال ضرب و تقسيم و مد ارزش يکساني دارند هريک زودتر
آمده باشد در ابتدا اجرا مي شود.
مثال:
;int m, x=5, y=2, z=4
;m=x + 2*y/z
;m=6

تقدم کلي عملگر ها

عملگر (؟)
اين عملگر با تست يک شرط ،عبارتي را به يک متغير نسبت مي دهد
; = exp1 ? exp2 = exp3متغير
; مجموعه دستورات : 2مجموعه دستوراتexp1? 1
اگر حاصل شرط  exp1صحيح باشد مجموعه دستورات  1و در غير اين
صورت مجموعه دستورات  2اجرا مي شود.
مثال:
;int a = 6, b = 16, c = 0
;c = (a<b) ? 8:6
;c=8
خروجي

عملگرهاي افزايشي و کاهشي
عملگر : ++
مقدار يک متغير را يک واحد افزايش ميدهد.
عملگر : --
مقدار يک متغير را يک واحد کاهش ميدهد.
اما هر کدام از اين عملگرها دو شکل متفاوت دارند:
«پيشوندي» و شکل «پسوندي».

شکل

در شکل پسوندي ،عملگر بعد از نام متغير ميآيد مثل  i++يا . i--
در شکل پيشوندي ،عملگر قبل از نام متغير ميآيد مثل  ++iيا . --i
در شکل پيشوندي ابتدا متغير ،متناسب با عملگر ،افزايش يا کاهش
مييابد و پس از آن مقدار متغير براي محاسبات ديگر استفاده ميشود.
در شکل پسوندي ابتدا مقدار متغير در محاسبات به کار ميرود و پس
از آن مقدار متغير يک واحد افزايش يا کاهش مييابد.

مثال
a = 10;
C = a++;
C = 10;
a = 11;
//***************
C = ++a;
a = 11;
C = 11;

عملگرهاي مقدارگذاري مرکب
 C++عملگرهاي ديگري دارد که مقدارگذاري در متغيرها را تسهيل
مينمايند .مثال با استفاده از عملگر = +ميتوانيم هشت واحد به m
;m += 8
اضافه کنيم اما با دستور کوتاهتر:
دستور باال معادل دستور ; m = m + 8است با اين تفاوت که کوتاهتر
است .به عملگر =« +عملگر مرکب» ميگويند زيرا ترکيبي از
عملگرهاي  +و = ميباشد.

نوع بولين bool
نوع  boolيک نوع صحيح است که متغيرهاي اين نوع فقط ميتوانند
مقدار  trueيا  falseداشته باشند true .به معني درست و  falseبه
معني نادرست است.
اما اين مقادير در اصل به صورت  1و  0درون رايانه ذخيره ميشوند1 :
براي  trueو  0براي .false

ساختار هاي تکرار و تصميم گيري
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ساختار تصميم گيري switch

حلقه ي for
ساختار اين حلقه ي تکرار به صورت زير است:
)گام حرکت شمارنده ;شرط حلقه ;مقدار اوليه (for
{
;دستور يکم
.
.
دستور nام
{

حلقه ي while
ساختار حلقه ي  whileبه صورت زير است:

)شرط حلقه( While
{
;دستور اول

.
.
دستور nام
{

ساختار تکرار do…while
اين ساختار دقيقا مانند ساختار تکرار  whileمي باشد با اين تفاوت که
شرط حلقه در پايان حلقه مي آيد.
{ Do
;دستور اول
.
.
; دستور nام
(شرط حلقه){while

ساختار تصميم گيري if
ساختار تصميم گيري  ifداراي دو شکل کلي است .در حالت اول اگر
شرط ساختار  ifداراي ارزش درستي باشد دستورات داخل بالک اجرا
مي شود و در صورت نادرست بودن شرط مذکور کنترل اجراي برنامه
به بعد از عالمت { مي رود.
)شرط(if
{
;دستور يکم
.
دستور  nام
}

ساختار تصميم گيري else if
)شرط(if
{
;دستور يکم
.
دستور  nام
}
{ else

;دستور يکم
.
; دستور  nام
}

ساختار تصميم switch
اين ساختار براي تصميم گيري هاي چندگانه بر اساس مقادير مختلف
يک عبارت استفاده مي شود.
در تمام تصميم گيري هايي که بيش از  3انتخاب وجود دارد از اين
ساختار استفاده مي شود.
چند ساختار  switchمي توانند به صورت تو در تو بکار روند و هر case
مي تواند داراي ساختار  switchباشد.
در ساختار  ifمي توان عبارت منطقي يا رابطه اي را مورد بررسي قرار داد
ولي در ساختار  switchفقط مساوي بودن مقادير بررسي مي شود.
اگر در يک  caseاز دستور  breakاستفاده نشود با مقادير  caseبعدي
 orمي شود.

{ )عبارت(Switch
> :مقدارcase <1
>دستورات<
;break
>:مقدار case <2
>دستورات<
;break

…
default:
>  nدستورات<

توابع و کالس های حافظه

تابع
شکل کلي برنامه ها در  C++به همراه توابع به صورت زير است:
>#include <iostream
الگوي تابع
)(int main
{
;دستورات برنامه
}
تعريف توابع

مزاياي استفاده از توابع
هر تابع براي حل بخشي از مساله بکار مي رود و تعداد توابع به برنامه نويس و نوع
مساله بستگي دارد.
با استفاده از توابع برنامه هاي پيچيده به بخش هاي کوچکتري تقسيم شده و هر
بخش توسط تابعي نوشته مي شود.
اشکال زدايي برنامه هاي حاوي تابع ساده تر است اگر در برنامه اشکالي وجود
داشته باشد بررسي تابعي که اين اشکال را دارد ساده تر است.
با تعريف توابع همکاري بين افراد فراهم مي شود و هر کس مي تواند بخشي از
برنامه را بنويسد.
برنامه نويسي با استفاده از توابع موجب صرفه جويي در وقت مي شود زيرا مي
توان تابعي را که عملي خاص انجام مي دهد در برنامه ي ديگري که به آن نياز
دارد مورد استفاده قرار داد.

نوشتن تابع
ساختار و اجزاي توابع در  C++به صورت زير است:
(ليست پارامتر ها) نام تابع <نوع تابع>
}
;مجموعه دستورات
}

نوشتن تابع
نام تابع يکي از انواع توابع تعريف شده در  C++يا انواع ديگري است که کاربر
تعريف مي کند.
اگر تابعي بخواهد مقداري را به تابع فراخواننده برگرداند آن مقدار در نام تابع قرار
مي گيرد.
چون هر مقداري داراي نوع است پس نام تابع نيز بايد داراي نوع باشد.
پارامتر ها اطالعاتي هستند که هنگام فراخواني تابع ،از تابع فراخواننده به آن
ارسال مي شوند.
پارامتر ها وسيله اي براي تبادل اطالعات بين تابع فراخواننده و فراخواني شونده
هستند.
در ليست پارامتر ها نوع پارامتر ها نيز بايد مشخص گردد.

نوشتن تابع
هر تابع داراي سه جنبه است:
 (1جنبه ي تعريف
 (2جنبه ي فراخواني
 (3جنبه ي اعالن
 اعالن تابع را الگوي تابع مي گويند و بايد خارج از تابع  mainبه کامپايلر
اعالن گردد و مشخص مي کند تابع چگونه فراخواني شود.
 به بخشي از الگوي تابع که شامل نام تابع و ليست پارامتر هاست امضاي تابع
گويند.
 فراخواني تابع داخل بدنه ي  mainو با استفاده از نام آن انجام مي گيرد.
 آرگومان تابع اطالعاتي است که هنگام فراخواني تابع جلوي نام آن قرار مي
گيرد.

شيوه ي بکارگيري تابع در برنامه
#include <iostream>
void function (int x, int y);
الگوي تابع
int main() {
int a,b;
ارگومان هاي تابع
…
function (a,b);
…
getch();
پارامتر هاي تابع
}
void function (int x, int y)
عنوان تابع
{
cout << “ x = “ << x << “ “ << “y = “ << y;
…
}

بدنه ي تابع

نحوه ي کار تابع
void function1 ();
void function2 ();
void function3();
int main() {
…
function 1();
…
function 2 ();
…
function3 ();
…
return 0;
}

روش هاي ارسال پارامتر ها به توابع
به دو طريق مي توان پارامتر ها را از تابع فراخواننده به تابع فراخواني شونده ارسال
کرد:
 .1فراخواني با مقدار
 توابعي که هيچ مقداري را به تابع فراخواننده بر نميگردانند.
 توابعي که فقط يک مقدار را به تابع فراخواننده بر مي گردانند.
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فراخواني با ارجاع
در اين روش توابع مي توانند چندين مقدار را به تابع فراخواننده باز گردانند.
در روش فراخواني با مقدار هنگام فراخواني مقادير آرگومان ها در پارامتر ها
کپي مي شوند.
در روش فراخواني با ارجاع آدرس آرگومان ها به پارامتر ها منتقل مي شود.

فراخواني با مقدار
توابعي که هيچ مقداري را باز نميگردانند:
ممکن است در برنامه از تابعي استفاده کنيم که آن تابع پس از فراخواني ،عملياتي
را انجام داده و خروجي مورد نظر را توليد کرده و چاپ کند و هيچ مقداري را به
تابع فراخواننده تحويل ندهد.

توابعي که يک مقدار را بر مي گردانند:
براي نوشتن اين گونه توابع بايد نوع آنها را در الگوي تابع و عنوان تابع مشخص
کرد.
براي برگرداندن مقداري توسط تابع از دستور  returnاستفاده مي کنيم.
;>عبارت< return

کالس هاي حافظه و حوزه ي متغير ها
کالس حافظه ويژگي اي از متغير است که دو چيز را مشخص مي کند:
 .1حوزه ي متغير
 .2طول عمر متغير
 حوزه ي متغير مکان هايي از برنامه که متغير قابل دستيابي است را مشخص مي کند.
 منظور از طول عمر متغير مدت زماني است که متغير در حافظه وجود دارد.
 انواع کالس هاي حافظه در  C++عبارتند از:
 .1کالس حافظه ي اتوماتيک )(automatic
 .2کالس حافظه ي ثبات )(register
 .3کالس حافظه ي )(static
 .4کالس حافظه ي خارجي )(extern
;نام متغير<نوع متغير> <کالس حافظه>

;static int y

کالس حافظه ي اتوماتيک
کالس حافظه ي اتوماتيک
براي تعيين اين کالس از کلمه ي کليدي  autoاستفاده مي شود:

;auto double x
 اين نوع متغير ها فقط در همان تابعي که تعريف مي شوند قابل استفاده هستند.
با فراخواني تابع به آنها حافظه تخصيص داده مي شود و با خاتمه ي اجراي تابع از بين
مي روند.

کالس حافظه ي استاتيک
متغير استاتيک به دو دسته تقسيم مي شود:
 .1متغير استاتيک محلي:
 که فقط در همان تابعي که تعريف مي شوند قابل استفاده هستند.
 هنگام فراخواني تابع ايجاد مي شوند و هنگام خروج از تابع ،آخرين مقدارشان را
حفظ مي کنند.
 فقط يکبار مقدار اوليه مي گيرند.
 .2متغير استاتيک سراسري:
 اين متغير ها در خارج از توابع تعريف مي شوند و در توابعي که پس از آنها تعريف
مي شوند قابل استفاده هستند.
 در صورتي که برنامه پيچيده بوده و کل برنامه در چند فايل موجود باشد متغير
استاتيک سراسري در همه ي فايل ها تعريف نمي شود و بايد نوع متغير را به
صورت  externبه کامپايلر اعالن کرد.

کالس حافظه ي خارجي
 متغير هايي که در خارج از توابع تعريف مي شوند داراي کالس حافظه ي خارجي
هستند
 اين نوع متغير ها با شروع اجراي برنامه ايجاد مي شوند و تا پايان اجراي برنامه
حضور دارند و در سرتاسر برنامه قابل استفاده هستند:
;extern int x,y

کالس حافظه ي ثبات







ثبات ها حافظه هايي در داخل پردازنده هستند که کامپيوتر براي انجام محاسبات
بر روي متغير ها ،آنها را از حافظه ي  RAMبه ثبات ها ارسال مي کند و پس از
انجام محاسبات به حافظه ي  RAMبر مي گرداند.
استفاده از اين نوع متغير سرعت اجراي برنامه را افزايش مي دهد.
تعداد ثبات هاي پردازنده محدود بوده و فقط براي متغير هاي مهمي که نياز به
انجام سريع محاسبات دارند با اين کالس حافظه اعالن مي شوند.
اين کالس فقط براي متغير هاي محلي قابل استفاده است.
آدرس متغير هايي با کالس حافظه ي ثبات ،معني ندارد.
اين متغير ها با کلمه ي کليدي  registerمشخص مي شوند:
;register float x

توابع کتابخانه اي رياضي
 توابع رياضي در فايل سرآيند > <cmathقرار دارند و عبارتند از:
)(fabs(); acos(); asin(); exp(); pow(); sqrt

کالس ها و اشیاء

نوع داده ي انتزاعي
زبان برنامه نويسي  C++شيء گرا مي باشد .در اين نوع برنامه ها امکان تعريف
نوع جديد وجود دارد.
براي تعريف نوع جديد از کالس ها استفاده مي شود.
نوع جديدي که به اين صورت تعريف مي شود ،نوع داده ي انتزاعي نام دارد.

ويژگي هاي نوع انتزاعي عبارتند از:
شامل مجموعه اي از مقادير مي باشند.
شامل مجموعه اي از عمليات ها مي باشند که بر روي مقادير انجام مي شود.
ويژگي بسته بندي که باعث مي شود عمليات فقط روي مجموعه مقادير خاصي
صورت گيرد.

کالس ها و اشياء
کالس نوع جديدي است که برنامه نويس آن را براي حل مسائل دنياي واقعي
ايجاد مي کند که حاوي داده ها و تعريف عمليات هاست.
داده هاي عضو کالس را فيلد يا صفت مي گويند.
عمليات هاي کالس را تابع عضو يا متد مي گويند .متد ها بر روي صفات اجرا مي
شوند.
شيء يا  ،objectنمونه اي از کالس است که در تکنيک برنامه نويسي شيء گرا
موجوديت زمان اجرا مي باشد.
کالس گروهي از اشياء است که ويژگي هاي مشترکي دارند و رفتارهاي يکساني از
خود نشان مي دهند و شيء نمونه ي خاصي از کالس است.
از هر کالس مي توان چندين شيء توليد کرد و داده هاي هر شيء فقط از طريق
متد هاي آن شيء قابل دستيابي مي باشد.
اشياء از طريق متد هاي خود مي توانند باهم در ارتباط باشند.

برنامه نويسي شيء گرا
ويژگي هاي برنامه نويسي شي گرا عبارتند از:
 بسته بندي )(encapsuation
 وراثت )(inheritance
 انتزاع داده ها )(data abstraction
 چند ريختي)(polymorphism

بسته بندي و وراثت
بسته بندی

بسته بندي به معناي اين است که تمام جنبه هاي يک موجوديت در داخل کالس
جمع آوري و از ساير موجوديت ها تفکيک شود.
بسته بندي مانع از اين مي شود که داده هاي يک شيء توسط متد هاي شيء
ديگر قابل دستيابي باشد

وراثت

اين ويژگي شبيه وراثت بيولوژيکي است که در آن فرزندان صفاتي را از والدين به
ارٍ مي برند.
در برنامه نويسي شيء گرا مي توان از کالس موجود (کالس پايه) ،کالس
جديد(کالس فرزند) را ايجاد کرد به طوري که کالس جديد  ،داده ها و متد هاي
کالس پايه را به ارٍث مي برد.

انتزاع داده ها و چند ريختي
انتزاع داده ها

با انتزاع داده ها فقط ويژگي هاي اساسي انواع ،بدون ارائه ي اطالعات جزئي قابل
نمايش است .کالس ها از مفهوم نوع داده ي انتزاعي پيروي مي کنند.

چند ريختي

چند ريختي به اين مفهوم است که موجوديتي مثل تابع ،شيء ،متغير معاني يا
کاربرد هاي مختلفي داشته باشند.

امتيازات برنامه نويسي شيء گرا
امتیازات برنامه نويسي شيء گرا عبارتند از:

سهولت :اشياء نرم افزاري اشياء دنياي واقعي را مدل سازي مي کنند و موجب
کاهش پيچيدگي مي شوند.
قطعه بندی :هر شيء موجوديت مستقلي است که عملکرد آن در داخل شيء
گنجانده مي شود.
تغییر پذيری :در اين نوع برنامه نويسي به راحتي مي توان تغييراتي در نمايش
داده ها و متد ها ايجادکرد.
قابلیت نگهداری :اشياء مي توانند به طور جداگانه نگهداري شوند.
قابلیت استفاده ي مجدد :اشياء مي توانند در برنامه هاي مختلفي مورد استفاده
قرار گيرند

تعريف کالس و اشياء در C++
در اصطالحات  C++داده هاي کالس را عضو داده اي و متد هاي کالس را تابع عضو مي نامند.
براي نوشتن توابع عضو کالس ،بايد نام کالس را به همراه عملگر تعيين کننده ي حوزه ( )::قبل از
نام تابع عضو ذکر کنيم
تعريف کالس به صورت زير است:
class classname
{
داده ها و توابع اختصاصي
Public:
داده ها و توابع عمومي
Private:
داده ها و توابع اختصاصي
Protected:
داده هاي محافظت شده
;{

detector کالس
class

detector

{

int numberoflayers;

public:
void detectorname(string s);
string detectormaterial();

private:
double detectorsize;
}
string detector :: detectorname()
{
….
}

تعريف شيء
قدم اول در مدل سازي اشياء دنياي واقعي تعريف کالس است.
با تعريف کالس در  C++اشياء واقعي ايجاد نمي شوند.
کالس توصيف انتزاعي از يک شيء است.
دومين قدم براي مدل سازي اشياء دنياي واقعي ،نمونه سازي از يک کالس است تا
شيء اي از آن کالس بوجود آيد.
براي اعالن شيء از کالس به صورت زير عمل مي کنيم:
;className objectName
;detector det1,det2,det3
که اشياء  det1, det2,det3از نوع کالس  detectorاعالن مي شوند.

دستيابي به اعضاي شيء
پس از ايجاد شيء مي توان به اعضاي آن دسترسي داشت.
براي دسترسي به اعضاي شيء به صورت زير عمل مي کنيم:
objectName.member
;)det1. detectorname(s

;)(det1. detectormaterial
;det1. detectorsize

محدوديت هاي اعضاي کالس عبارتند از:
عضوي از کالس که کالس حافظه ي آن  staticنباشد نمي تواند مقدار اوليه بگيرد.
هيچ عضوي از کالس نمي تواند شيء از از همان کالس باشد مگر اينکه يک اشاره گر
باشد.
هيچ عضوي نمي تواند با کالس حافظه ي  extern ،autoيا  registerتعريف شود.

بسته بندي و کنترل دستيابي







بسته بندي يا پنهان سازي اطالعات مفهوم مهمي در کار کردن با اشياء مي باشد.
مجموعه مقاديري که صفات يک شيء در زمان خاص دارد ،حالت شيء ناميده مي
شود .هر وقت متدي بر روي شيء اجرا شود حالت آن تغيير مي کند.
براي اينکه مفهوم بسته بندي رعايت شود هيچ متدي غير از متد هاي خود کالس
نبايد به صفات اشياء دستيابي داشته باشد.
کالس ممکن است شيوه ي ذخيره ي داده هايش را به طور کلي عوض کند ،ولي
تا زماني که از همان مجموعه از متد هايش براي دستکاري داده هايش استفاده
مي کند براي اشياء ديگر مشکلي پيش نمي آيد.
اگر بخواهيم مقادير متغير نمونه را بازيابي کنيم و يا تغيير دهيم از متد هاي
بازيابي و تغيير دهنده استفاده مي کنيم.

متد هاي بازيابي
 براي دستيابي به فيلد اختصاصي يک شيء در خارج از آن ،بايد متدي بنويسيم که
مقدار آن فيلد را در اختيار ما قرار دهد .اين متد را متد بازيابي مي ناميم .مثال
براي نوشتن متدي براي بازيابي صفت  detectorsizeاز متدي به نام
 getdetectorsizeاستفاده مي کنيم .اين متد را مي توان به صورت زير نوشت.
)(int getdetectorsize
{
;return detectorsize

}

متد هاي تغيير دهنده
 اگر بخواهيم مقدار يک صفت اختصاصي شيء اي را تغيير دهيم ،از متد هاي تغيير
دهنده استفاده مي کنيم.
 اين متد معموال داراي پارامتري است که مقدار جديد صفت اختصاصي را تعيين
مي کند.
 مثال براي تغيير متد  detectorsizeمي توان به صورت زير عمل کرد:
)void setdetectorsize(int det_x
{
;detectorsize = det_x
}

تفکيک واسط کالس از پياده سازي آن
 اعالن توابع عضو کالس و فيلد هاي آن ،به نام واسط يا  intrfaceکالس خوانده مي
شود و بخش تعريف توابع عضو کالس ،به نام پياده سازي يا  implementetionکالس
خوانده مي شود.
 واسط کالس مشخص مي کند که کالس چه سرويس هايي مي تواند ارائه کند ولي
چگونگي ارائه ي اين سرويس ها را مشخص نمي کند.
 در  Geant4بخش واسط کالس در يک فايل با پسوند  .hhو بخش پياده سازي کالس
در فايل ديگري با پسوند  .ccقرار دارد.

کالس ها ،اشیاء و وراثت

اعضای کالسي با ويژگي استاتیک
وقتي يک شيء از يک کالس ايجاد مي شود ،اين شيء يک کپي از تمام اعضاي
داده اي آن کالس را داراست.
در صورتي که بخواهيم فقط يک کپي از يک عضو داده اي يا متغير بين تمام اشياء
کالس مشترک باشد بايد آن متغير را داخل کالس و در بخش  publicبا واژه ي
 staticمشخص نماييد.
عضو داده اي استاتيک مي تواند داخل کالس مقدار اوليه بگيرد.
وقتي شيء اي از يک کالس ساخته مي شود هر يک از توابع عضو آن را مي توان
فراخواني کرد:
;className objectName
;)(objectName.show
اگر تابع عضو به صورت استاتيک اعالن شود بدون نمونه سازي شيء اي از آن
کالس و مستقيما از طريق نام کالس قابل فراخواني است:
;)(className::show

اشاره گر هايي به اشیاء
مي توان اشاره گر هايي از اشياء را تعريف کرد براي دستيابي به اعضاي اشياء از طريق
اشاره گر به جاي نقطه از عالمت > -استفاده مي شود.
;class G4Element
;G4Element* mat = new G4Element
;)mat -> AddIsotopes(”O“ , 90.*percent

تخصیص پويای اشیاء
همانطور که متغير ها را مي توان با استفاده از عملگر  newدر زمان اجراي برنامه
ايجاد کرد ،اشياء را نيز مي توان با اين عملگر ايجاد نمود.
بدين ترتيب شيء اي ايجاد مي شود و اشاره گري به آن اشاره خواهد کرد.
پس از ايجاد اين شيء ،تابع سازنده ي آن در صورت وجود فراخواني مي شود و هنگام
آزاد شدن شيء ،تابع مخرب آن ايجاد مي شود.
براي حذف اشياء اي که به طور پويا تخصيص يافته اند از عملگر  deleteاستفاده مي
شود.

وراثت
وراثت فرايندي است که در آن مي توان کالس هاي جديدي را از روي کالس هاي
موجود ايجاد کرد به طوري که کالس جديد صفات و رفتار کالس موجود را به خودش
اختصاص دهد ،يا با استفاده از آنها صفات و ويژگي هاي ديگر را اصالح و يا جايگزين
نمايد.
کالس موجود که مي توان رفتار و صفات آن را به ارث برد ،کالس پايه و کالس جديد
که صفات و رفتار ها را از اين کالس به ارث مي برد کالس مشتق ناميده مي شود.
کالس مشتق مي تواند خودش به عنوان يک کالس پايه براي کالس هاي ديگر باشد،
در اين حالت وراثت چندگانه رخ مي دهد.
در وراثت چندگانه کالس مشتق ،صفات و رفتارها را از چند کالس به ارث مي برد.
کالس مشتق عالوه بر اعضاي داده اي و توابع عضوي که به ارث مي برد ،مي تواند
توابع عضو ديگري براي خودش تعريف کند.
وراثت ساختار سلسله مراتبي درختي را ايجاد مي کند.

ساختار سلسله مراتبي وراثت
شکل

شکل هاي دوبعدي
مکعب

کره

شکل هاي سه بعدي
مثلث مربع دايره

کنترل دستیابي به کالس پايه
نمايش کالس مشتق به صورت زير است:
class derivedClass : accessControl baseClass
{
تعريف کالس

}
کنترل دستيابي مي تواند  private ،publicو يا  protectedمنظور شود.
اگر کنترل دستيابي ذکر نشود  privateمنظور خواهد شد.
اگر کنترل دستيابي  publicباشد تمام اعضاي عمومي کالس پايه ،اعضاي عمومي
کالس مشتق خواهند بود و تمام اعضاي محافظت شده ي کالس پايه نيز به عنوان
اعضاي محافظت شده ي کالس مشتق منظور مي شوند.
کالس مشتق نمي تواند به اعضاي خصوصي کالس پايه دسترسي داشته باشد.

سازنده و مخرب در کالس های مشتق
چون کالس مشتق ،اعضای کالس پایه ی خود را به ارث می برد ،وقتی شیء ای از
کالس مشتق ایجاد می شود ،سازنده ی کالس پایه باید فراخوانی شود تا اعضای
کالس پایه ای را که در شیء کالس مشتق وجود دارند را مقدار اولیه دهد

ارسال پارامتر ها به سازنده ی های کالس پايه
سازنده ي کالس پايه مي تواند داراي آرگومان باشد.
اعالن سازنده ي کالس مشتق با کولن ( ):از مشخصات کالس پايه جدا مي شود و
مشخصات کالس پايه نيز در حالتي که کالس مشتق از چند کالس به ارث برده باشد با
کاما از هم جدا مي شوند.
),ليست آرگومان ها(کالس پايه ي ) : 1ليست آرگومان ها(سازنده ي کالس مشتق
),ليست آرگومان ها(کالس پايه ي 2
…
کالس پايه ي n
{
بدنه ي سازنده ي کالس مشتق

{

مفهوم تابع مجازی
تابع مجازي يک تابع عضو کالس است که در کالس پايه اعالن مي شود و در کالس
مشتق دوباره تعريف مي گردد.
براي تعريف تابع مجازي پيش از اعالن نوع تابع واژه ي  virtualرا مورد استفاده قرار
مي دهيم:
;)(virtual void show
فرض کنيد کالس پايه و کالس هاي مشتق همگي داراي تابع يکساني باشند ،اگر فرض
کنيم کالس هاي مشتق همگي اشيائي از کالس هاي پايه باشند مي توان تابع عضو
کالس پايه را فراخواني کرده و به برنامه اجازه دهيم که در زمان اجرا خودش تشخيص
دهد از کدام تابع مربوط به کالس مشتق استفاده نمايد.
بدين منظور تابع مورد نظر بايد مجازي باشد.
تابع مجازي توسط کالس مشتق دوباره تعريف مي شود.
تعريف مجدد توابع مجازي توسط کالس مشتق را اصطالحا  overridingمي گويند.
تعريف مجدد توابع همنام نيز  overloadingناميده مي شود.

تفاوت های  overridingو overloading
الگوي تابع مجازي دقيقا بايد با الگوي مشخص شده در کالس پايه يکسان باشد در حالي
که در توابع همنام عادي اينگونه نيست.

در تعريف توابع مجازي الگوها بايد دقيقا يکسان باشند ،اگر يکسان نباشند ماهيت
مجازي بودن آن ها از بين مي رود و تابع همنام تلقي خواهند شد.
توابع مجازي بايد اعضاي غير استاتيک کالس ها باشند.
توابع سازنده نمي توانند مجازي باشند ولي توابع مخرب مي توانند مجازي باشند.

صفت مجازی موروثي است

وقتي تابع مجازي توسط کالسي به ارث برده مي شود ماهيت مجازي بودن آن نيز به
ارث برده مي شود.

توابع مجازی محض
اگر يک تابع مجازي در کالس مشتق تعريف نشود تابع موجود در کالس بااليي آن در
سلسله مراتب وراثت آن مورد استفاده قرار مي گيرد.
تابع مجازي محض نوعي تابع است که در کالس پايه اعالن شده است ولي تعريف نشده
باشد.
وقتي تابع مجازي به صورت محض باشد هر کالس مشتق بايد تعريف خاص خودش را
ارائه نمايد.

کالس انتزاعي
کالسي که داراي يک تابع مجازي محض باشد کالس انتزاعي ) (abstractناميده مي
شود.
چون کالس انتزاعي حاوي يک يا چند تابع است که تعريفي براي آنها ارائه نشده است،
هيچ شيء اي از کالس انتزاعي نمي تواند ايجاد شود.
کالس انتزاعي يک نوع ناقص را ايجاد مي کند که به عنوان مبنايي براي کالس هاي
مشتق مورد استفاده قرار مي گيرد.

توابع سازنده )(constructor









براي مقدار اوليه دادن به اشياء از تابع عضو ويژه اي به نام سازنده استفاده مي شود.
سازنده تابع عضوي با مشخصات زير است:
همنام با کالسي است که براي آن تعريف مي شود و کامپايلر از اين طريق آن را از
توابع عضو ديگر کالس تشخيص مي دهد.
هيچ مقداري را بر نمي گرداند.
با کنترل دستيابي  publicمشخص مي شوند.
به طور خودکار هنگام ايجاد شيء اي از کالس اجرا مي شوند و صريحا فراخواني نمي
شوند.
 C++براي هر شيء اي که ايجاد مي کند نياز به سازنده دارد تا اطمينان حاصل کند
که هر شيء اي که بوجود مي آيد داراي مقدار اوليه است.
اگر در کالس صريحا سازنده قيد نشود کامپايلر از سازنده ي پيش فرض استفاده مي
کند که فاقد پارامتر است

