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مقدمه

نامبهزبانيبلآزمايشگاه هايدر1970دههدرCانحصار.شدايجاد
توسط1978سالدرکهاينتابودبلشرکتاختياردرزباناين

KernighanوRichieبهوشدمنتشرزباناينازکامليشرح
.نمودجلبراحرفه ايبرنامه نويساننظرسرعت

فت،يارونقنرم افزارجهاندرآنمزايايوشي گراييبحثکههنگامي
کهايناتمي رسيدنظربهناقصنداشتشي گراييقابليتکهCزبان

را++Cزبانوشدکاربهدستبلشرکتدوباره1980دهۀاوايلدر
.نمودطراحي



C++زباندوازترکيبيCوSimulaشي گراييقابليت هايوبود
برايکامپايلرهاييزياديشرکت هايبعدبهزمانآناز.داشتنيز

C++نسخه هايبينتفاوت هاييشدسببامراين.کردندطراحي
کاستهنآانتقالوسازگاريقابليتازوبيايدوجودبهزباناينمختلف

.شود

زبان1998سالدردليلهمينبهC++موسسۀتوسط
يک پارچهواستانداردشکلبه(ANSI)آمريکاملياستانداردهاي

.در آمد



؟++Cچرا 

زبانcآنتجاريهايمفسرواستدسترسدرايگستردهطوربه
.باشندمياستفادهقابلشخصيهايکامپيوتربيشتردر

بهوپايينسطحبرنامه نويسيکهشدهتعبيهعملگر هاييزبانايندر
.مي سازدامکان پذيرنيزراماشينزبان

Cهايويژگيکهپذيرانعطافويافتهساختمنظوره،همهاستزباني
يمدارارااستموجودماشينزباندرمعموالکهپايينسطحهايزبان
.باشد



زبانCتفادهاسکتابخانه ايتوابعازدستوراتشازبسيارياجرايبراي
واگذاروابعتاينبهراسخت افزاربهوابستهخصوصياتبيشترومي کند

.مي نمايد

بودن و پيمانه ايبه طور کلي جامعيت، عموميت، خوانايي، سادگي، کارايي
.پياده سازي مي شوندCکه از ويژگي هاي برنامه ي ايده ال هستند در 

C++ که از نسلC است، تمام ويژگي هاي جذابC  را به ارث
.است برده 

 دليل آشنايي ما باC++ ورود به دنيايGEANT4مي باشد.



آماده سازی مقدمات

توسطمي تواندکهاستمتواليدستورالعمل هاي«برنامه»يک
«کامپايلر»يکبهبرنامههراجرايونوشتنبراي.شوداجرارايانهيک

.داريماحتياج

C++شودميقائلتمايزکوچکوبزرگحروفبين.

گذاريممي;خطهرانتهاي.



++Cاولين برنامه با 

#include <iostream>

#include <conio.h>

int main()

{

cout<< "salam" <<endl;

getch();

}



ي اجرا  پيش پردازنده برنامه ي جداگانه اي است که قبل از کامپايلر واقع
.مي گردد

با شروع کامپايل برنامه پيش پردازنده به طور خودکار اجرا مي شود.

 شروع مي گردند( #)تمام فرامين پيش پردازنده با عالمت.
رنامه وظيفه ي پيش پردازنده اينست که فايل درخواستي را آماده و وارد ب

.کند
 ختم نمي شود(;)پايان جمله هاي پيش پردازنده به.

:دو دستور متداول از پيش پردازنده عبارتند از
#include

#define



include#فرمان

ه مي  اين فرمان موجب مي گردد که کامپايلر همزمان با فايلي که ترجم
.کند يک متن را نيز از فايل ديگر بخواند

:تعريف اين فرمان به شکل زير است

#include “filename”

ده  دستور فوق پيش پردازنده محل خاصي را که با عامل مشخص شدر
includeاست نگاه مي کند اين محل جايي است که فايل هاي 

.سيستم نگهداري مي شود



define#فرمان 

.ته کردبا استفاده از اين فرمان مي توان اسمي را با يک مقدار ثابت وابس
مثال     

#define area 20

خواهد  20در حافظه برابر مقدار areaبا استفاده از اين فرمان مقدار 
.شد



توضیحات

،امهبرنبهبهتردرکوراهنماييمنظوربهکهاستمتنيتوضيح
توضيحاتکامپايلر.نداردبرنامهاجرايدرتاثيريومي شوداضافه
.مي کندحذفاجراازقبلرابرنامه

رااشمبرنامۀکدافرادسايرکهمي شودسببتوضيحازاستفاده
.کننددرکراحت تر



:کنيماضافهتوضيحات++Cبرنامه هايبهمي توانيمصورتدوبه

عالمتدوازبعدکهمتنيهر://اسلشعالمتدوازاستفادهبا
.ميشودتلقيتوضيحيکسطرهمانپايانتابيايداسلش

حالتازاستفادهباC:باوشودشروع*/عالمتباکهمتنيهر
.ميشودتلقيتوضيحيکيابدپايان/*عالمت



عملگر خروجي

درخروجيعملگر>>عالمتC++نيزدرجعملگرآنبه)داردنام
.(مي گويند

جامانشيچنديايکرويراعملياتيکهاستچيزي«عملگر»يک
خروجيبهراراستشسمتدرموجودمقاديرخروجي،عملگر.مي دهد

.مي فرستدچپشسمت
دستورترتيباينبه

cout<< “salam” ;
Salamخروجيبهراcoutکهمي فرستدcoutبهمعموال

درجنمايشصفحهرويsalamنتيجهدر.دارداشاره نمايشصفحه
.مي شود



لیترال ها و کاراکترها

دوميانکهاستچاپيعاليمياارقامحروف،ازرشته اي«ليترال»يک
"قولنقلعالمت .باشدشدهمحصور"

دوميانکهاستچاپقابلعالمتيارقمحرف،يک«کاراکتر»يک
'نشانۀ .استکاراکتريککدامهر'1'و'!'و'w'پس.باشدشدهمحصور'

نيدکدقت«رشته ايليترال»و«کاراکتر»و«عدد»موجوديتسهتفاوتبه:
.استرشته ايليتراليک"6"واستکاراکتريک'6'است،عدديک6



متغیر ها و تعريف آنها

،رمقدا،نوع،نام:داردمشخصهچهارکهاستحافظهدرمکاني«متغير»
.آدرس

ازآدرسيمتغير،نوعبهتوجهباابتدامي کنيم،تعريفرامتغيريوقتي
تعلقناميکآدرسآنبهسپسمي شود،گرفتهنظردرحافظه

.مي گيرد



نعالاراآنبايدکنيم،استفادهمتغيريازبتوانيمکهاينازقبل++Cدر
.نماييم

اعالن يک متغیره ی نحو

type name initializer



عبارتtypeاطالعکامپايلربهمتغيرنوع.مي کندمشخصرامتغيرنوع

انمي تواعماليچهوباشدداشتهمي تواندمقاديريچهمتغيراينکهمي دهد

.دادانجامآنروي

عبارتnameکاراکتر31مي تواندحداکثرناماين.مي دهدنشانرامتغيرنام

کلمۀ»همچنينوباشدنداشتهرياضيعاليمشود،شروععددبانبايدباشد،

.نباشدنيز«کليدي

عبارتinitializerاينازاستفادهبا.داردنام«اوليهمقداردهي»عبارت

.دادقرارنظرموردمتغيردراوليه ايمقدارمي توانعبارت



هاثابت

استزمالباريکفقطکهمي کنيماستفادهمتغيريازبرنامه هاازبعضيدر
غييرتبدونبرنامهسراسردرمتغيرآنمقدارسپسوکنيممقداردهيراآن

.مي کنيماستفاده«ثابت ها»ازحاالتيچنيندرمي ماندباقي

پسسومي شودمقداردهيباريکفقطکهاستمتغيرنوعيک،ثابتيک
.نيستممکنبرنامهادامۀدرآنمقداردادنتغيير
ليديککلمهکهتفاوتاينبامتغيرهاستتعريفمانندثابت هاتعريف

constمي شوداضافهتعريفابتدايبه.
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;

}



انواع دادۀ عددي-1
متغير عدد صحيح-2
محاسبات اعداد صحيح-3
عملگرهاي افزايشي و کاهشي-4
عملگرهاي مقدارگذاري مرکب-5
انواع مميز شناور-6
رتعريف متغير مميز شناو-7
boolنوع بولين -8

charنوع کاراکتري -9



انواع داده ي عددي

درC++نوع»و«صحيحنوع»:داردوجوددادهاصلينوعدو
.مي شوندساختهدواينرويازديگرانواعهمۀ.«اعشاري

(...و2و1و0اعداد)صحيحاعدادنگهداريبرايصحيحنوع
دامنهومي روندکاربهشمارشبرايبيشتراعداداين.مي شوداستفاده

.دارندمحدودي
اعداد.مي شوداستفادهاعشارياعدادنگهداريبراياعشارينوع

زرگ تريبدامنۀومي روندکاربهدقيقاندازه گيريبرايبيشتراعشاري
.دارند



متغير عدد صحيح

C++طمربونوعششاينتفاوتداردصحيحعددمتغيرنوعشش
کدامهرکهاستمقاديريمحدودۀواستفادهموردحافظۀميزانبه

.باشندداشتهمي توانند

بهزياديبستگيمقادير،محدودۀواستفادهموردحافظۀميزاناين
يکروياستممکنيعني.داردعاملسيستمهمچنينوسخت افزار

رويکهحاليدرکنداشغالراحافظهازبايتدوintنوعرايانه،
.باشدداشتهنيازحافظهبايتچهاربهintنوعديگرنوعازرايانه اي





محاسبات عدد صحيح

C++هاي مانند اغلب زبان هاي برنامه نويسي براي محاسبات از عملگر
فاده  است)%( و باقيمانده )/( ، تقسيم )*( ، ضرب ( -)، تفريق )+( جمع 

.مي کند



عملگر هاي رابطه اي و منطقي

ازعبارتندايرابطههايعملگر:

،(رکوچکت)<،(بزرگتر)>،(مساويبزرگتر)>=،(مخالف)=!،(برابريامساوي)==
(مساويکوچکتر)<=
ازعبارتندمنطقيهايعملگر:

(ORيامنطقييابامعادل)||عملگر،(Andيامنطقيوبامعادل)&&عملگر
(NOTيانقيضعملگر)!عملگر
:مثال

int a=0 if(!a)

if (a ==10 && b<15)



تقدم عملگر هاي منطقي و محاسباتي

يانقيضعملگرکهاستصورتبدينمنطقيهايعملگرترتيب)!(
دمتقبعديهايمرتبهدر(||)و(&&)هايعملگروتقدمبيشترين

.دارندقرار
ترتيب تقدم عملگرهاي محاسباتي++(  :،--*(  )،/،+( )%،-)

ودتر در حاتي که مثال ضرب و تقسيم و مد ارزش يکساني دارند هريک ز
.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 

هداين عملگر با تست يک شرط، عبارتي را به يک متغير نسبت مي د
متغير = exp1 ?  exp2 = exp3;

exp1? 1مجموعه دستورات 2مجموعه دستورات : ;

و در غير اين  1صحيح باشد مجموعه دستورات exp1اگر حاصل شرط 
.اجرا مي شود2صورت مجموعه دستورات 

: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 مي دهد

 عملگر--:

.  مقدار يک متغير را يک واحد کاهش مي دهد

شکل:دارندمتفاوتشکلدوعملگرهااينازکدامهراما
.«پسوندي»شکلو«پيشوندي»



مثلمي آيدمتغيرنامازبعدعملگر،پسونديشکلدر++iيا--i.
.--iيا++iمثلمي آيدمتغيرنامازقبلعملگر،پيشونديشکلدر

کاهشايافزايشعملگر،بامتناسبمتغير،ابتداپيشونديشکلدر
.ي شودماستفادهديگرمحاسباتبرايمتغيرمقدارآنازپسومي يابد

پسومي رودکاربهمحاسباتدرمتغيرمقدارابتداپسونديشکلدر
.مي يابدکاهشياافزايشواحديکمتغيرمقدارآناز



مثال

a = 10;

C = a++;

C = 10;

a = 11;

//***************

C = ++a;

a = 11;

C = 11;



عملگرهاي مقدارگذاري مرکب

C++تسهيلرامتغيرهادرمقدارگذاريکهداردديگريعملگرهاي
mبهواحدهشتمي توانيم=+عملگرازاستفادهبامثال.مي نمايند

m:کوتاه تردستوربااماکنيماضافه += 8;
mدستورمعادلباالدستور = m + کوتاه ترکهتفاوتاينبااست;8
ازترکيبيزيرامي گويند«مرکبعملگر»=+عملگربه.است

.مي باشد=و+عملگرهاي



boolنوع بولين 

ندمي توانفقطنوعاينمتغيرهايکهاستصحيحنوعيکboolنوع
بهfalseودرستمعنيبهtrue.باشندداشتهfalseياtrueمقدار
.استنادرستمعني

1:مي شوندذخيرهرايانهدرون0و1صورتبهاصلدرمقاديرايناما
.falseبراي0وtrueبراي



ساختار هاي تکرار و تصميم گيري

 حلقه يfor

 حلقه يwhile

 ساختار تکرارdo…while

 ساختار تصميم گيريif

 ساختار تصميم گيريelse if

 ساختار تصميم گيريswitch



forحلقه ي 

استزيرصورتبهتکراريحلقهاينساختار:
for( اوليهمقدار ; حلقهشرط ; شمارندهحرکتگام )

{

يکمدستور ;

.

.

ام nدستور
{



whileحلقه ي 

:استزيرصورتبهwhileيحلقهساختار
While ( حلقهشرط )

{

اولدستور ;

.

.

امnدستور
{



do…whileساختار تکرار 

کهتفاوتاينباباشدميwhileتکرارساختارماننددقيقاساختاراين
.آيدميحلقهپاياندرحلقهشرط

Do {

اولدستور;
.

.

امnدستور;
{while (حلقهشرط)



ifساختار تصميم گيري 

در حالت اول اگر . داراي دو شکل کلي استifساختار تصميم گيري 
داراي ارزش درستي باشد دستورات داخل بالک اجرا  ifشرط ساختار 

ه مي شود و در صورت نادرست بودن شرط مذکور کنترل اجراي برنام
.مي رود} به بعد از عالمت 

if(شرط)

{

;دستور يکم

.

ام   nدستور 
}                                                                                    



elseساختار تصميم گيري  if

if(شرط)

{

;دستور يکم

.

ام  nدستور 
}                                                                                  

else {       دستور يکم;                         

.

ام  nدستور                                                        ;
}                                                                



switchساختار تصميم 

لف  اين ساختار براي تصميم گيري هاي چندگانه بر اساس مقادير مخت
.يک عبارت استفاده مي شود

 انتخاب وجود دارد از اين3در تمام تصميم گيري هايي که بيش از
.ساختار استفاده مي شود

 چند ساختارswitch مي توانند به صورت تو در تو بکار روند و هرcase
.باشدswitchمي تواند داراي ساختار 

 در ساختارifاد  مي توان عبارت منطقي يا رابطه اي را مورد بررسي قرار د
.فقط مساوي بودن مقادير بررسي مي شودswitchولي در ساختار 

 اگر در يکcase از دستورbreak استفاده نشود با مقاديرcase  بعدي
orمي شود.



Switch(عبارت) {
case < 1مقدار > :

<دستورات>

break;

case < 2مقدار  >:

<دستورات>

break;

…

default:

دستورات> n > 



توابع و کالس های حافظه



تابع

:استزيرصورتبهتوابعهمراهبه++Cدرهابرنامهکليشکل

#include <iostream>

الگوي تابع

int main()

{

دستورات برنامه;
}

تعريف توابع



مزاياي استفاده از توابع

نوعوسنويبرنامهبهتوابعتعدادورودميبکارمسالهازبخشيحلبرايتابعهر
.داردبستگيمساله

هرودهشتقسيمکوچکتريهايبخشبهپيچيدههايبرنامهتوابعازاستفادهبا
.شودمينوشتهتابعيتوسطبخش

دوجواشکاليبرنامهدراگراستترسادهتابعحاويهايبرنامهزدايياشکال
.استترسادهداردرااشکالاينکهتابعيبررسيباشدداشته

ازيبخشتواندميکسهروشودميفراهمافرادبينهمکاريتوابعتعريفبا
.بنويسدرابرنامه

ميازيرشودميوقتدرجوييصرفهموجبتوابعازاستفادهبانويسيبرنامه
زنياآنبهکهديگرييبرنامهدردهدميانجامخاصعمليکهراتابعيتوان
.دادقراراستفادهمورددارد



نوشتن تابع

:استزيرصورتبه++Cدرتوابعاجزايوساختار

<نوع تابع>نام تابع (  ليست پارامتر ها)

}
دستوراتمجموعه;

}



نوشتن تابع

درشدهتعريفتوابعانواعازيکيتابعنامC++کاربرکهاستديگريانواعيا
.کندميتعريف

قرارابعتنامدرمقدارآنبرگرداندفراخوانندهتابعبهرامقداريبخواهدتابعياگر
.گيردمي

باشدنوعدارايبايدنيزتابعنامپساستنوعدارايمقداريهرچون.

آنهبفراخوانندهتابعازتابع،فراخوانيهنگامکههستنداطالعاتيهاپارامتر
.شوندميارسال

وندهشفراخوانيوفراخوانندهتابعبيناطالعاتتبادلبرايايوسيلههاپارامتر
.هستند

گرددمشخصبايدنيزهاپارامترنوعهاپارامترليستدر.



نوشتن تابع

استجنبهسهدارايتابعهر:
تعريفيجنبه1)
فراخوانييجنبه2)
اعالنيجنبه3)
تابعازخارجبايدوگويندميتابعالگويراتابعاعالنmainکامپايلربه

.شودفراخوانيچگونهتابعکندميمشخصوگردداعالن
تابعايامضهاستپارامترليستوتابعنامشاملکهتابعالگويازبخشيبه

.گويند
يبدنهداخلتابعفراخوانيmainگيردميانجامآننامازاستفادهباو.
يمقرارآننامجلويتابعفراخوانيهنگامکهاستاطالعاتيتابعآرگومان

.گيرد



شيوه ي بکارگيري تابع در برنامه
#include <iostream>

void function (int x, int y);

int main() {

int a,b;

…

function (a,b);

…

getch();

}

void function (int x, int y)

{

cout << “ x = “ << x << “ “ << “y = “ << y;

…

}

الگوي تابع

ارگومان هاي تابع

پارامتر هاي تابع

عنوان تابع

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

ارسال به دو طريق مي توان پارامتر ها را از تابع فراخواننده به تابع فراخواني شونده
:کرد

فراخواني با مقدار.    1
توابعي که هيچ مقداري را به تابع فراخواننده بر نميگردانند.

توابعي که فقط يک مقدار را به تابع فراخواننده بر مي گردانند.

فراخواني با ارجاع.   2
داننددر اين روش توابع مي توانند چندين مقدار را به تابع فراخواننده باز گر.
 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:
عملياتي  ممکن است در برنامه از تابعي استفاده کنيم که آن تابع پس از فراخواني ،

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:
مشخص براي نوشتن اين گونه توابع بايد نوع آنها را در الگوي تابع و عنوان تابع

.کرد

 براي برگرداندن مقداري توسط تابع از دستورreturnاستفاده مي کنيم.

return   <عبارت>;



کالس هاي حافظه و حوزه ي متغير ها

کالس حافظه ويژگي اي از متغير است که دو چيز را مشخص مي کند:
حوزه ي متغير1.
طول عمر متغير2.

ي کندحوزه ي متغير مکان هايي از برنامه که متغير قابل دستيابي است را مشخص م.

منظور از طول عمر متغير مدت زماني است که متغير در حافظه وجود دارد.

 انواع کالس هاي حافظه درC++عبارتند از:
(automatic)کالس حافظه ي اتوماتيک 1.

(register)کالس حافظه ي ثبات 2.

(static)کالس حافظه ي 3.

(extern)کالس حافظه ي خارجي 4.

<کالس حافظه><نوع متغير>نام متغير ;

static  int y;



کالس حافظه ي اتوماتيک

کالس حافظه ي اتوماتيک

براي تعيين اين کالس از کلمه ي کليديauto استفاده مي شود:

auto double x;

تنداين نوع متغير ها فقط در همان تابعي که تعريف مي شوند قابل استفاده هس.
ع از بين با فراخواني تابع به آنها حافظه تخصيص داده مي شود و با خاتمه ي اجراي تاب

.مي روند



کالس حافظه ي استاتيک

متغير استاتيک به دو دسته تقسيم مي شود:
:استاتيک محليمتغير .  1
که فقط در همان تابعي که تعريف مي شوند قابل استفاده هستند.
را  هنگام فراخواني تابع ايجاد مي شوند و هنگام خروج از تابع، آخرين مقدارشان

.حفظ مي کنند
فقط يکبار مقدار اوليه مي گيرند.
:استاتيک سراسريمتغير .  2
عريف  اين متغير ها در خارج از توابع تعريف مي شوند و در توابعي که پس از آنها ت

.مي شوند قابل استفاده هستند
تغير در صورتي که برنامه پيچيده بوده و کل برنامه در چند فايل موجود باشد م

ه استاتيک سراسري در همه ي فايل ها تعريف نمي شود و بايد نوع متغير را ب
.به کامپايلر اعالن کردexternصورت 



کالس حافظه ي خارجي

ي  متغير هايي که در خارج از توابع تعريف مي شوند داراي کالس حافظه ي خارج
هستند

امه اين نوع متغير ها با شروع اجراي برنامه ايجاد مي شوند و تا پايان اجراي برن
:و در سرتاسر برنامه قابل استفاده هستندحضور دارند

extern  int x,y;



کالس حافظه ي ثبات

بات ثبات ها حافظه هايي در داخل پردازنده هستند که کامپيوتر براي انجام محاس
به ثبات ها ارسال مي کند و پس از  RAMبر روي متغير ها، آنها را از حافظه ي 

.بر مي گرداندRAMانجام محاسبات به حافظه ي 

استفاده از اين نوع متغير سرعت اجراي برنامه را افزايش مي دهد.
ه تعداد ثبات هاي پردازنده محدود بوده و فقط براي متغير هاي مهمي که نياز ب

.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 کليديregisterمشخص مي شوند:
register float x;



توابع کتابخانه اي رياضي

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



کالس ها و اشیاء



نوع داده ي انتزاعي

نويسيبرنامهزبانC++تعريفامکانهابرنامهنوعايندر.باشدميگراشيء
.داردوجودجديدنوع

شودمياستفادههاکالسازجديدنوعتعريفبراي.

داردنامانتزاعييدادهنوعشود،ميتعريفصورتاينبهکهجديدينوع.

ازعبارتندانتزاعينوعهايويژگي:
باشندميمقاديرازايمجموعهشامل.
شودميانجاممقاديررويبرکهباشندميهاعملياتازايمجموعهشامل.
صيخامقاديرمجموعهرويفقطعملياتشودميباعثکهبنديبستهويژگي

.گيردصورت



کالس ها و اشياء

واقعيدنيايمسائلحلبرايراآننويسبرنامهکهاستجديدينوعکالس
.هاستعملياتتعريفوهادادهحاويکهکندميايجاد
گويندميصفتيافيلدراکالسعضوهايداده.
ميااجرصفاترويبرهامتد.گويندميمتدياعضوتابعراکالسهايعمليات

.شوند
ياشيءobject،گراشيءنويسيبرنامهتکنيکدرکهاستکالسازاينمونه

.باشدمياجرازمانموجوديت
ازانييکسرفتارهايودارندمشترکيهايويژگيکهاستاشياءازگروهيکالس

.استکالسازخاصيينمونهشيءودهندمينشانخود
طريقازفقطشيءهرهايدادهوکردتوليدشيءچندينتوانميکالسهراز

.باشدميدستيابيقابلشيءآنهايمتد

باشندارتباطدرباهمتوانندميخودهايمتدطريقازاشياء.



برنامه نويسي شيء گرا

:ازعبارتندگراشينويسيبرنامههايويژگي

بنديبسته(encapsuation)

وراثت(inheritance)

هادادهانتزاع(data abstraction)

ريختيچند(polymorphism)



بسته بندي و وراثت

بندیبسته
کالسداخلدرموجوديتيکهايجنبهتمامکهاستاينمعنايبهبنديبسته

.شودتفکيکهاموجوديتسايرازوآوريجمع
ءشيهايمتدتوسطشيءيکهايدادهکهشودمياينازمانعبنديبسته

باشددستيابيقابلديگر

وراثت
بهوالدينازراصفاتيفرزندانآندرکهاستبيولوژيکيوراثتشبيهويژگياين

.برندميارٍ
کالس،(پايهکالس)موجودکالسازتوانميگراشيءنويسيبرنامهدر

هايمتدوهاداده،جديدکالسکهطوريبهکردايجادرا(فرزندکالس)جديد
.بردميارٍثبهراپايهکالس



انتزاع داده ها و چند ريختي

هادادهانتزاع
ابلقجزئياطالعاتيارائهبدونانواع،اساسيهايويژگيفقطهادادهانتزاعبا

.کنندميپيرويانتزاعييدادهنوعمفهومازهاکالس.استنمايش

ريختيچند
يايمعانمتغيرشيء،تابع،مثلموجوديتيکهاستمفهوماينبهريختيچند

.باشندداشتهمختلفيهايکاربرد



امتيازات برنامه نويسي شيء گرا

:امتیازات برنامه نويسي شيء گرا عبارتند از
اشياء نرم افزاري اشياء دنياي واقعي را مدل سازي مي کنند و موجب: سهولت

.کاهش پيچيدگي مي شوند
هر شيء موجوديت مستقلي است که عملکرد آن در داخل شيء: بندیقطعه

.گنجانده مي شود
در نمايش در اين نوع برنامه نويسي به راحتي مي توان تغييراتي: پذيریتغییر

.داده ها و متد ها ايجادکرد
اشياء مي توانند به طور جداگانه نگهداري شوند: نگهداریقابلیت.
ستفاده اشياء مي توانند در برنامه هاي مختلفي مورد ا: مجددياستفادهقابلیت

قرار گيرند



++Cتعريف کالس و اشياء در 

 در اصطالحاتC++ مي نامندتابع عضو و متد هاي کالس را عضو داده اي داده هاي کالس را.
 قبل از ::( )براي نوشتن توابع عضو کالس، بايد نام کالس را به همراه عملگر تعيين کننده ي حوزه

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
{;



detectorکالس 

class detector

{

int numberoflayers;

public:

void detectorname(string s);

string detectormaterial();

private:

double  detectorsize;

}

string detector :: detectorname()

{

….

}



تعريف شيء

استکالستعريفواقعيدنياياشياءسازيمدلدراولقدم.

درکالستعريفباC++شوندنميايجادواقعياشياء.
استشيءيکازانتزاعيتوصيفکالس.
اتاستکالسيکازسازينمونهواقعي،دنياياشياءسازيمدلبرايقدمدومين

.آيدبوجودکالسآنازايشيء
کنيمميعملزيرصورتبهکالسازشيءاعالنبراي:

className objectName;

detector det1,det2,det3;

,det1اشياءکه det2,det3کالسنوعازdetectorشوندمياعالن.



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 آنstaticتواند مقدار اوليه بگيردنباشد نمي.
ر نمي تواند شيء از از همان کالس باشد مگر اينکه يک اشاره گهيچ عضوي از کالس

.باشد

 هيچ عضوي نمي تواند با کالس حافظه يauto ،extern ياregisterتعريف شود.



بسته بندي و کنترل دستيابي

اشدبسته بندي يا پنهان سازي اطالعات مفهوم مهمي در کار کردن با اشياء مي ب.
 مجموعه مقاديري که صفات يک شيء در زمان خاص دارد، حالت شيء ناميده مي

.وقت متدي بر روي شيء اجرا شود حالت آن تغيير مي کندره. شود
الس  براي اينکه مفهوم بسته بندي رعايت شود هيچ متدي غير از متد هاي خود ک

.نبايد به صفات اشياء دستيابي داشته باشد
ي  کالس ممکن است شيوه ي ذخيره ي داده هايش را به طور کلي عوض کند، ول

تا زماني که از همان مجموعه از متد هايش براي دستکاري داده هايش استفاده 
.مي کند براي اشياء ديگر مشکلي پيش نمي آيد

هاي اگر بخواهيم مقادير متغير نمونه را بازيابي کنيم و يا تغيير دهيم از متد
.استفاده مي کنيمتغيير دهنده و بازيابي



متد هاي بازيابي

ويسيم که براي دستيابي به فيلد اختصاصي يک شيء در خارج از آن، بايد متدي بن
ال مث. مي ناميمبازيابيمتداين متد را . مقدار آن فيلد را در اختيار ما قرار دهد
از متدي به نام detectorsizeبراي نوشتن متدي براي بازيابي صفت 

getdetectorsizeاين متد را مي توان به صورت زير نوشت. استفاده مي کنيم.

int getdetectorsize()

{

return detectorsize;

}



متد هاي تغيير دهنده

غيير اگر بخواهيم مقدار يک صفت اختصاصي شيء اي را تغيير دهيم، از متد هاي ت
.دهنده استفاده مي کنيم

ين اين متد معموال داراي پارامتري است که مقدار جديد صفت اختصاصي را تعي
.مي کند

 مثال براي تغيير متدdetectorsizeمي 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 ياintrface کالس خوانده مي
کالس  implementetionشود و بخش تعريف توابع عضو کالس، به نام پياده سازي يا 

.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

 درGeant4 بخش واسط کالس در يک فايل با پسوند.hh  و بخش پياده سازي کالس
.قرار داردcc.در فايل ديگري با پسوند 



کالس ها، اشیاء و وراثت



اعضای کالسي با ويژگي استاتیک

اي وقتي يک شيء از يک کالس ايجاد مي شود، اين شيء يک کپي از تمام اعض
.داده اي آن کالس را داراست

مام اشياء در صورتي که بخواهيم فقط يک کپي از يک عضو داده اي يا متغير بين ت
با واژه ي publicکالس مشترک باشد بايد آن متغير را داخل کالس و در بخش 

staticمشخص نماييد.
عضو داده اي استاتيک مي تواند داخل کالس مقدار اوليه بگيرد.
ان  وقتي شيء اي از يک کالس ساخته مي شود هر يک از توابع عضو آن را مي تو

:فراخواني کرد

className objectName;

objectName.show();

ن اگر تابع عضو به صورت استاتيک اعالن شود بدون نمونه سازي شيء اي از آ
:کالس و مستقيما از طريق نام کالس قابل فراخواني است

className::show();



اشاره گر هايي به اشیاء

ء از طريق مي توان اشاره گر هايي از اشياء را تعريف کرد براي دستيابي به اعضاي اشيا
.استفاده مي شود<-اشاره گر به جاي نقطه از عالمت 

class  G4Element;

G4Element*  mat = new G4Element;

mat  -> AddIsotopes(”O“ , 90.*percent);



تخصیص پويای اشیاء

 همانطور که متغير ها را مي توان با استفاده از عملگرnew در 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.
ام پس از ايجاد اين شيء، تابع سازنده ي آن در صورت وجود فراخواني مي شود و هنگ

.آزاد شدن شيء، تابع مخرب آن ايجاد مي شود

 براي حذف اشياء اي که به طور پويا تخصيص يافته اند از عملگرdelete استفاده 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

زين  اختصاص دهد، يا با استفاده از آنها صفات و ويژگي هاي ديگر را اصالح و يا جايگ
.نمايد
ديد  کالس موجود که مي توان رفتار و صفات آن را به ارث برد، کالس پايه و کالس ج

.که صفات و رفتار ها را از اين کالس به ارث مي برد کالس مشتق ناميده مي شود
اشد، کالس مشتق مي تواند خودش به عنوان يک کالس پايه براي کالس هاي ديگر ب

.در اين حالت وراثت چندگانه رخ مي دهد
در وراثت چندگانه کالس مشتق، صفات و رفتارها را از چند کالس به ارث مي برد.
د کالس مشتق عالوه بر اعضاي داده اي و توابع عضوي که به ارث مي برد، مي توان

.توابع عضو ديگري براي خودش تعريف کند

وراثت ساختار سلسله مراتبي درختي را ايجاد مي کند.



ساختار سلسله مراتبي وراثت

شکل

شکل هاي دوبعدي           شکل هاي سه بعدي

مکعب      کره                   مثلث    مربع    دايره



کنترل دستیابي به کالس پايه

نمايش کالس مشتق به صورت زير است:

class  derivedClass :  accessControl baseClass

{   

تعريف کالس
}

 کنترل دستيابي مي تواندpublic ،private و ياprotectedمنظور شود.
 اگر کنترل دستيابي ذکر نشودprivateمنظور خواهد شد.
 اگر کنترل دستيابيpublic باشد تمام اعضاي عمومي کالس پايه، اعضاي عمومي

ن کالس مشتق خواهند بود و تمام اعضاي محافظت شده ي کالس پايه نيز به عنوا
.اعضاي محافظت شده ي کالس مشتق منظور مي شوند

دکالس مشتق نمي تواند به اعضاي خصوصي کالس پايه دسترسي داشته باش  .



سازنده و مخرب در کالس های مشتق

از چون کالس مشتق، اعضای کالس پایه ی خود را به ارث می برد، وقتی شیء ای
ای  کالس مشتق ایجاد می شود، سازنده ی کالس پایه باید فراخوانی شود تا اعض

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.
 از مشخصات کالس پايه جدا مي شود و):( اعالن سازنده ي کالس مشتق با کولن

ه باشد با مشخصات کالس پايه نيز در حالتي که کالس مشتق از چند کالس به ارث برد
.کاما از هم جدا مي شوند

1کالس پايه ي  : (ليست آرگومان ها)سازنده ي کالس مشتق ,(ليست آرگومان ها)
2کالس پايه ي  ,(ليست آرگومان ها)

…

 nکالس پايه ي

{

بدنه ي سازنده ي کالس مشتق
          {



مفهوم تابع مجازی

س  تابع مجازي يک تابع عضو کالس است که در کالس پايه اعالن مي شود و در کال
.مشتق دوباره تعريف مي گردد

 براي تعريف تابع مجازي پيش از اعالن نوع تابع واژه يvirtual  را مورد استفاده قرار
:مي دهيم

virtual  void  show();

د، اگر فرض  فرض کنيد کالس پايه و کالس هاي مشتق همگي داراي تابع يکساني باشن
عضو کنيم کالس هاي مشتق همگي اشيائي از کالس هاي پايه باشند مي توان تابع

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 اصطالحاoverriding مي گويند.
  تعريف مجدد توابع همنام نيزoverloading ناميده مي شود.



overloadingو overridingتفاوت های 

اشد در حالي الگوي تابع مجازي دقيقا بايد با الگوي مشخص شده در کالس پايه يکسان ب
.که در توابع همنام عادي اينگونه نيست

ماهيت در تعريف توابع مجازي الگوها بايد دقيقا يکسان باشند، اگر يکسان نباشند
.مجازي بودن آن ها از بين مي رود و تابع همنام تلقي خواهند شد

توابع مجازي بايد اعضاي غير استاتيک کالس ها باشند.

دتوابع سازنده نمي توانند مجازي باشند ولي توابع مخرب مي توانند مجازي باشن.



صفت مجازی موروثي است

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



توابع مجازی محض

آن در  اگر يک تابع مجازي در کالس مشتق تعريف نشود تابع موجود در کالس بااليي
.سلسله مراتب وراثت آن مورد استفاده قرار مي گيرد

نشده تابع مجازي محض نوعي تابع است که در کالس پايه اعالن شده است ولي تعريف
.باشد

را  وقتي تابع مجازي به صورت محض باشد هر کالس مشتق بايد تعريف خاص خودش
.ارائه نمايد



کالس انتزاعي

 کالسي که داراي يک تابع مجازي محض باشد کالس انتزاعي(abstract) ناميده مي
.شود

ه است، چون کالس انتزاعي حاوي يک يا چند تابع است که تعريفي براي آنها ارائه نشد
.هيچ شيء اي از کالس انتزاعي نمي تواند ايجاد شود

هاي کالس انتزاعي يک نوع ناقص را ايجاد مي کند که به عنوان مبنايي براي کالس
.مشتق مورد استفاده قرار مي گيرد



(constructor)توابع سازنده 

 شوداستفاده ميسازندهبراي مقدار اوليه دادن به اشياء از تابع عضو ويژه اي به نام.
سازنده تابع عضوي با مشخصات زير است:
را از  همنام با کالسي است که براي آن تعريف مي شود و کامپايلر از اين طريق آن

.توابع عضو ديگر کالس تشخيص مي دهد
هيچ مقداري را بر نمي گرداند.

 با کنترل دستيابيpublicمشخص مي شوند.
مي به طور خودکار هنگام ايجاد شيء اي از کالس اجرا مي شوند و صريحا فراخواني ن

.شوند

C++ند براي هر شيء اي که ايجاد مي کند نياز به سازنده دارد تا اطمينان حاصل ک
.که هر شيء اي که بوجود مي آيد داراي مقدار اوليه است

تفاده مي اگر در کالس صريحا سازنده قيد نشود کامپايلر از سازنده ي پيش فرض اس
کند که فاقد پارامتر است


