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C++
Język C++ został zaprojektowany przez Bjarne’a Stroustrupa jako następca C, rozbudowany głównie o obiektowość. W fazie tworzenia język nazywał się roboczo „C
z klasami”. W latach 90. zyskał dużą popularność zarówno w programowaniu systemowym, jak i użytkowym. C++ jest uznawany za jeden z najlepszych języków do programowania obiektowego. Programiści wybierają język C++, jeżeli wymagana jest
najwyższa wydajność, bezpośredni dostęp do systemu i niezawodność. C++ wpłynął znacząco na późniejsze języki, jak Java czy PHP, które mają wiele wspólnych cech syntaktycznych.

Struktura programu źródłowego
Plik źródłowy programu jest plikiem tekstowym z poleceniami i instrukcjami języka.
Plik z nadanym rozszerzeniem c zawiera program napisany w języku C, a plik z rozszerzeniem cpp to program źródłowy C++.
W wyniku kompilacji powstaje kod pośredni w pliku o lub obj, a następnie po konsolidacji plik wykonywalny.
#include ......; — dołączenie bibliotek
main()
— program główny
{
— początek programu
............ ;
— instrukcje
}
— koniec programu

Przykład programu
#include <iostream>
// dołączenie biblioteki wejścia/wyjścia — „input/output”
using namespace std;
// użycie przestrzeni nazw std — „stream display”
main()
// program główny
{
// początek programu
int a, b, m, n;
// deklaracje zmiennych typu całkowitego
system("CLS");
// Clear Screen — „czyszczenie” ekranu
cout << "
I liczba = ";
// wyświetlenie tekstu na ekranie
cin >> a;
// wczytanie I liczby z klawiatury do zmiennej
m = a;
// podstawienie
cout << " II liczba = ";
// wyświetlenie tekstu na ekranie
cin >> b;
// wczytanie II liczby z klawiatury do zmiennej
n = b;
// podstawienie
while(a != b)
// powtarzanie czynności, „pętla dopóki”
if (a > b) a =a - b; else b = b - a; // instrukcja warunkowa „jeżeli”
cout<<" NWD(" << m << "," << n << ") = " << a << endl;
//’ wyprowadzenie wyniku
system("PAUSE");
}
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Przydatne biblioteki
<iostream> — konieczna! operacje wejścia/wyjścia
<cstring>
<cmath>
<fstream>
<sstream>
<iomanip>
<cstdlib>

— obsługa tekstów
— funkcje matematyczne
— operacje plikowe
— obsługa strumieni
— umożliwia m.in. ustalanie w liczbach liczby miejsc po przecinku
— zawiera m.in. funkcje konwersji typów

Przykład programu z funkcją
#include <iostream>
using namespace std;
// ....... PODPROGRAM .........
int euk(int a, int b)
{
while(a != b)
if (a > b) a = a - b; else b = b - a;
return a;
}
// ...... PROGRAM GŁÓWNY ........
main()
{
int m, n;
system("CLS");
cout<<"
I liczba = ";
cin>>m;
cout<<" II liczba = ";
cin>>n;
cout<<" NWD(" << m << "," << n << ") = " << euk(m, n) << endl;
system("PAUSE");
}

Kompilatory, edytory programistyczne
i środowiska języka C++
Windows
Dev-C++, C++ Builder, Code::Blocks, Turbo C++, Dev-C++, Eclipse, Watcom C++,
NetBeans, Intel C++ Compiler, Magic C++, Ulitmate++, Borland C++, Microsoft
Visual C++, Microsoft Visual Studio

Linux
g++, Eclipse, Code::Blocks
Kompilacja:
g++ –o moje moje.cpp
Uruchomienie:
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Typy liczbowe
Liczby całkowite
Typ zmiennej

Zakres

Rozmiar pamięci [bajty]

char

0 – 255

1

wchar_t

0 – 65535

2

short int

–32768 – 32767

2

int

–2147483648 – 2147483647

2 lub 4

long int

–2147483648 – 2147483647

4

long long int

–9,2 · 1018 – 9,2 · 1018

8

Liczby rzeczywiste wymierne
Typ zmiennej

Zakres

Rozmiar pamięci [bajty]

3,4 · 10

–38

double

1,7 · 10

–308

long double

3,4 · 10–4932 – 1,1 · 104932

float

38

– 3,4 · 10

308

– 1,7 · 10

4
8
8, 10 lub 12

Funkcje matematyczne
abs
fabs
sqrt
cbrt
pow
exp
log
log10
ceil
floor
round
trunc
sin
cos
tan
asin
acos
atan
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— wartość bezwzględna
— wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej
— pierwiastek kwadratowy
— pierwiastek trzeciego stopnia
— potęgowanie
— liczba e do potęgi
— logarytm naturalny
— logarytm o podstawie 10
— zaokrąglenie w górę
— zaokrąglenie w dół
— zaokrąglenie matematyczne
— obcięcie części ułamkowej liczby
— sinus
— cosinus
— tangens
— arcus sinus
— arcus cosinus
— arcus tangens
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Instrukcja warunkowa
Podstawową instrukcją warunkową jest instrukcja if-else.
Instrukcja może mieć następujące składnie:
if(wyrażenie) instrukcja;
if(wyrażenie) instrukcja_1; else instrukcja_2;
if(wyrażenie) { instrukcje_1 } else { instrukcje_2 };

W wyrażeniach logicznych stosujemy operatory porównań ==, !=, <, >, <=, >= oraz
operatory logiczne && (and) i || (or).

Instrukcje iteracyjne
1. Pętla for („dla”)
for(wartość_początkowa; warunek; krok) {instrukcje};

Przejście pętli odbywa się za pomocą zmiennej iteracyjnej. Najpierw jest jej
nadawana wartość początkowa, następnie sprawdzany jest warunek logiczny
i jeśli jest on prawdziwy, to wykonywana jest podana instrukcja, na koniec
następuje zmiana zmiennej iteracyjnej (tzw. licznika pętli) i ponownie
sprawdzany jest warunek itd.
2. Pętla do-while („wykonuj … dopóki”)
do{instrukcje} while (warunek);

Stosujemy ją wówczas, gdy nie znamy dokładnej liczby powtórzeń, ale chcemy,
aby podana instrukcja wykonała się chociaż jeden raz. Instrukcje są wykonywane
tak długo, dopóki podany warunek jest prawdziwy.
3. Pętla while („dopóki”)
while(warunek) {instrukcje}

Stosujemy ją wówczas, gdy nie znamy dokładnej liczby powtórzeń, ale możliwe,
że podana instrukcja nie będzie wykonana ani razu. Instrukcje są wykonywane
tak długo, dopóki warunek jest prawdziwy.
W przypadku zastosowania kilku funkcji w programie należy pamiętać o tym,
że przy braku ich deklaracji (prototypów) i wywoływaniu jednej funkcji przez
drugą bardzo ważna jest kolejność zapisu ich definicji.
Dlatego zaleca się tworzenie nagłówków funkcji, wówczas kolejność ich zapisu
będzie nieistotna.
Wyjaśnia do poniższy przykład.
#include <iostream>
using namespace std;
// funkcja
int fun1()
{
fun2();
// błąd kompilacji! „fun2” niezadeklarowane
return 0;
}
// funkcja
int fun2()
{
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return 0;
}
// funkcja główna
main()
{
return 0;
}

Przykład programu z deklaracjami funkcji
#include <iostream>
using namespace std;
// nagłówki funkcji (na końcu średnik!)
int fun1();
// dzięki temu
int fun2();
// kompilacja bez błędów
// funkcja
int fun1()
{
fun2();
return 0;
}
// funkcja
int fun2()
{
return 0;
}
// funkcja główna
main()
{
return 0;
}

W języku C++ istnieje możliwość kontrolowania strumienia wejściowego przy użyciu
metod cin.good() oraz cin.fail().
Należy też pamiętać, że liczby zmiennoprzecinkowe w zależności od typu są zapamiętywane zawsze z pewnym przybliżeniem, co może prowadzić do błędów w obliczeniach.
W poniższym przykładzie może pojawić się komunikat, że liczby y i z nie są równe!
double x, y, z;
x = 5.0;
y = 4.0 * x – 25.8;
z = –5.8;
if(z == y) cout << "z i y są równe";
else cout << "z oraz y NIE są równe!";
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