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Bài viết này yêu cầu ghi chú bổ sung từ nhiều tài nguyên hơn để xác minh thông tin. Vui lòng giúp cải thiện bài viết này bằng cách chú thích tài nguyên đáng tin cậy. Nội dung không có nguồn gốc có thể đáng ngờ và có thể bị xóa. Lập trình C++Model Polyarchy: lập trình quy trình, lập trình hàm, lập trình
hướng đối tượng, lập trình chung[1] Được thiết kế bởiBjarne Stroustrup1985; 35 năm trước (1985)Phiên bản ổn địnhISO/IEC 14882:2017 / 1 tháng 12 năm 2017; 2 năm trước (2017-12-01) Kiểm tra ngôn ngữ mở rộng tên tệp TypeStatic, đề cử, được suy ra một phầnC++ hoặc CConferred. C.cc.cpp.cxx
.c++.h.hh.hpp.hxx .h++Websiteisocpp.orgG practitionersLLVM Clang, GCC, Microsoft Visual C++, Embarcadero C++Builder, Intel C++ Compiler, IBM XL C++, EDG Influenced byAda, ALGOL 68, C, CLU, ML, Simula AffectsAda 95, C#,[2] C99, Chapel,[3] D, Java,[4] Lua, Perl, PHP, Python,[5] Rust,
Nim[2] ] C++ Wikibooks C++ (C Plus, xi-plus plus, IPA: /siی pləs pləs pləs pləs/) là một ngôn ngữ trung cấp lập trình. Được tạo ra bởi Bjarne Stroustrup như một phần mở rộng của ngôn ngữ lập trình C, hoặc với các lớp lớp C, ngôn ngữ đã mở rộng đáng kể theo thời gian và có các tính năng C++ hiện
đại: lập trình chung, lập trình hướng đối tượng, lập trình thủ tục, ngôn ngữ đa vai trò tĩnh, dữ liệu trừu tượng và lập trình poly, cũng như các tính năng và công cụ bổ sung cho công việc bộ nhớ cấp thấp. Từ những năm 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại phổ biến và phổ biến
nhất của người nói chương trình. C++ được thiết kế để lập trình phần mềm nhúng trên hệ thống máy tính và mạch vi xử lý, bao gồm các hệ thống có tài nguyên hạn chế và tài nguyên lớn, với những ưu điểm vượt trội về hiệu suất, hiệu quả và tính linh hoạt cao. [6] Cơ sở hạ tầng phần mềm C++ và các
ứng dụng hạn chế tài nguyên có sẵn ở khắp mọi nơi. bao gồm: phần mềm ứng dụng máy tính cá nhân, trò chơi điện tử, hệ thống máy chủ (ví dụ: phần mềm thương mại điện tử, công cụ tìm kiếm web hoặc máy chủ SQL) và các ứng dụng hiệu suất ban đầu (ví dụ: trao đổi thông tin liên lạc hoặc thiết bị
khám phá không gian). [7] C++ chủ yếu được thực hiện như một ngôn ngữ dịch thuật có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu và Unix. Nhiều nhà cung cấp cung cấp trình biên dịch C++, bao gồm Tổ chức Phần mềm Tự do, Microsoft, Intel và IBM. C++
được tiêu chuẩn hóa bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) và phiên bản tiêu chuẩn mới nhất được ISO phê duyệt và công bố vào tháng 12 năm 2017 là ISO/IEC 14882: 2017 (gọi là C++ 17). [8] Ngôn ngữ lập trình C++ lần đầu tiên được tiêu chuẩn hóa vào năm 1998 với tiêu chuẩn ISO/IEC 14882:
1998 và sau đó được đổi thành tiêu chuẩn C++ 03, C++ 11 và C++ 14. Tiêu chuẩn C++ 17 hiện tại thay thế các tính năng mới này và thư viện tiêu chuẩn mở Trước khi tiêu chuẩn hóa ban đầu vào năm 1998, C++ được phát triển bởi Bjarne Stroustrup từ năm 1979 trở đi tại Bell Labs như một phần mở
rộng của ngôn ngữ C khi nó muốn có một ngôn ngữ hiệu quả và linh hoạt tương tự như c, cung cấp các tính năng cấp cao cho tổ chức chương trình. [9] C++ 20 là tiêu chuẩn kế hoạch tiếp theo, bao gồm thứ tự hiện tại của một phiên bản mới cứ sau ba năm. [10] Một số ngôn ngữ lập trình đã được phát
triển trên nền tảng C++, bao gồm C#, D, Java và C. Bjarne Stroustrup phiên bản sau của tổng quan kỹ thuật. Tiêu chuẩn năm C++ C++ Tên 1998 ISO/IEC 14882:1998[11] C++98 2003 ISO/IEC 14882:2003[12] C++03 2011 ISO/IEC 14882:2011[12] C++11, C++0x 2014 ISO/IEC 14882:2014[14] C++14,
C++1y 2017 ISO/IEC 14882:2017[8] C++17, C++1z 2020 Planned C++20[1 5] Có hai phần chính trong standardc++: phần ngôn ngữ cốt lõi năm 1998 và phần Standard Library C++ (STL) Phần thư viện này chứa các phiên bản được điều chỉnh một số của hầu hết các thư viện tiêu chuẩn và thư viện C
tiêu chuẩn. Ngoài ra, nhiều thư viện phi tiêu chuẩn được viết bằng C thường có sẵn trong các chương trình C++. Chức năng đầu vào trong C++ Vs. C phát triển nhiều tính năng, chẳng hạn như C, C ++: thông báo như tác dụng phụ, chuyển đổi phong cách như chức năng, mới / xóa, bool, loại tài liệu
tham khảo, consts, chức năng nội tuyến, ứng cử viên mặc định, chức năng overfills, không gian tên, các lớp học (bao gồm tất cả các lớp liên quan đến chức năng như thừa kế, chức năng thành viên (phương pháp), chức năng ảo, trừu tượng lớp và các phân tử), nhà điều hành xếp chồng, tiêu chuẩn,
phạm vi điều hành::, tùy chỉnh xử lý, xử lý. C++ cũng kiểm tra nhiều loại hơn C trong nhiều trường hợp. Tuyên bố mô tả chú thích bắt đầu bằng C++ là một phần của BCPL đang được tái sử dụng. Một số thành phần của C++ sau đó đã được thêm vào c, const, nội tuyến, khai báo biến trong vòng lặp cho,
và C++ phong cách chú thích (bằng cách sử dụng biểu tượng //). Tuy nhiên, C99 cũng cho biết thêm một số tính năng không có trong C ++, chẳng hạn như macro với số động. Bởi vì nó được phát triển từ C, thuật ngữ đối tượng trong C++ có nghĩa là không gian bộ nhớ được sử dụng trong C chứ không
phải là một phiên bản của lớp như được hiểu trong các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác. Ví dụ, int i; Hàng trên cùng xác định một đối tượng của loại int (trong số inso), có nghĩa là, một không gian bộ nhớ sẽ được sử dụng để lưu trữ các biến i. Thư viện chuẩn C++ Thư viện C++ tái sử dụng thư
viện tiêu chuẩn C với một số điều chỉnh nhỏ để giúp thư viện hoạt động tốt hơn với ngôn ngữ C++. Một phần lớn của thư viện C++ dựa trên thư viện mẫu tiêu chuẩn (còn được gọi là STL). Thư viện này có nhiều tác nhân hữu ích, chẳng hạn như vùng chứa (ví dụ: vectơ, danh sách liên kết và biến bản
sao (tổng quát hóa từ khái niệm con trỏ). Cung cấp cho các thùng chứa truy cập tương tự như mảng truy cập. Ngoài ra, bảng (nhiều) ánh xạ (mảng kết hợp) và (nhiều) bộ được cung cấp để xuất khẩu tất cả các giao diện tương thích. Vì vậy, nó có thể sử dụng các tiêu chuẩn để viết các thuật toán chung
chung mà làm việc với bất kỳ container hoặc bất kỳ mảng được xác định bởi các biến bản sao. Các thuộc tính của thư viện này, chẳng hạn như C, được truy cập bởi #include tệp tiêu đề chuẩn. C++ cung cấp 69 tựa game tiêu chuẩn, 19 trong số đó không còn giá trị. Bởi vì thư viện tiêu chuẩn được thiết
kế bởi những câu chuyện cấp cao nhất và được chứng minh trong suốt toàn bộ lịch sử của công nghệ, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thành phần của thư viện này thay vì chữ viết tay bên ngoài hoặc các môi trường cấp thấp khác. Ví dụ, sử dụng một tập hợp các phong cách thay vì std:vector
hoặc std::string không chỉ dễ thở hơn trong cuộc sống, mà còn là một cách hiệu quả để viết phần mềm an toàn hơn và linh hoạt hơn. STL là một thư viện hp và sau đó SGI trước khi nó được chấp nhận tiêu chuẩn C++. Tiêu chuẩn không thể hiện tên STL khi hầu hết trong số họ chỉ là một đơn vị kinh
doanh tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng khái niệm STL này để phân biệt thư viện C++ với những người khác, chẳng hạn như IOstream, quốc tế hóa (ký tự và ngôn ngữ trình bày), chẩn đoán, thư viện C,... Một sơ đồ có tên STLPort dựa trên SGI STL, STL, IOStream, và chuỗi giữ lại các thiết
lập mới. Các chương trình khác cũng có xây dựng độc đáo của riêng mình của các thư viện tiêu chuẩn với các mục tiêu thiết kế khác nhau. Vị trí của mỗi dịch C ++ hoặc nhà sản xuất bao gồm một thiết lập thư viện bởi vì nó là một phần quan trọng của tiêu chuẩn và các lập trình viên mong đợi nó. C++
C++ đối tượng theo định hướng chức năng gây ra một số đối tượng theo định hướng chức năng (OO) được thêm vào C. LƯU Ý: Phần này có nghĩa là tất cả các từ nội bộ chức năng, phương pháp, hoặc chức năng thuộc về một lớp học của các phương pháp. Bao bì C++ tạo ra sự tắt máy bằng cách
cho phép mỗi thành viên của một lớp được khai báo bằng các từ khóa công khai, riêng tư hoặc được bảo vệ. (Xem thêm thông tin cơ bản trong OOP). Một thành viên riêng tư chỉ có thể được truy cập từ các chức năng và phương pháp (chức năng nội bộ) là thành viên của lớp hoặc đặc biệt được phép
sử dụng bằng cách sử dụng một người bạn đồng hành từ khóa. Một thành viên được bảo vệ của một lớp học có thể được truy cập từ (cụ thể) các thành viên của các lớp học được thừa kế, hoặc từ chính lớp học và các thành viên của mỗi người bạn của bạn. Nguyên tắc của OOP là tất cả và chỉ có chức
năng có thể truy cập vào các giá trị nội bộ của cùng một lớp phải được đóng lại. C++ hỗ trợ tính năng này (thông qua các chức năng thành viên và chức năng bạn bè), nhưng C++ yêu cầu bắt buộc: các chương trình có thể công khai tuyên bố một số hoặc tất cả các giá trị nội bộ của họ và cũng có thể
đảm bảo rằng toàn bộ lớp học mở cửa cho công chúng. Điều này là do C++ không chỉ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng mà còn hỗ trợ các mô hình yếu hơn, chẳng hạn như lập trình mô-đun. Trong thực tế, đó là một thói quen tốt để khai báo tất cả các dữ liệu riêng tư, hoặc ít nhất là dưới hình thức bảo
vệ, và sau đó, tạo ra một giao diện nhỏ cho người dùng của lớp này (thông qua các phương pháp) để ẩn các chi tiết được nêu trong đó. Polysythngity Là một khái niệm được sử dụng rộng rãi của Polyymity và là một sự lạm dụng và khái niệm không được xác định rõ ràng. Nói chung, đa dạng trong lập
trình hướng có nghĩa là 1 mã, nhưng trong 2 trường hợp khác nhau, nó có thể tạo ra 2 kết quả khác nhau. Bởi bản chất của những kết quả khác nhau, nó được gọi là polisymity. Trong C ++, khái niệm này thường được liên kết với tên của các chức năng thành viên. Các hàm thành viên này có cùng tên,
sự khác biệt chỉ có thể dựa trên một hoặc cả hai yếu tố sau: số lượng và loại ứng cử viên (tức là nguyên mẫu của hàm). Điều này được gọi là đa hình tĩnh. Điều này được sử dụng khi một chức năng thành viên được định nghĩa là một chức năng ảo thông qua một từ khóa ảo được gọi là đa dạng động,
chương trình phụ thuộc vào hai yếu tố trên để xác định chính xác những chức năng cần được thực hiện giữa các chức năng cùng tên. Ví dụ sau mô tả đa hình: 1 /* Đa hình tĩnh */ 2 3 extern int SendJobToDevice(PrintJobText*, DeviceLaser*); 4 extern void SendJobToDevice(PrintJobText*, DeviceJet*);
5 extern void SendJobToDevice(PrintJobHTML*, DeviceLaser*); 6 extern không hợp lệ SendJobToDevice(PrintJobHTML*, DeviceJet*);... 7 SendJobToDevice (printJob, thiết bị); 8 9 /* Đa hình động */ 10 Thiết bị lớp 11 { 12 chung chung: 13 in không gian ảo (PrintJob*);... 14 }; 15 16 PrintJob *printJob; 17
Thiết bị *thiết bị;... 18 thiết bị-&gt;in(printJob); Lưu ý rằng vì không có nhiều hơn một tham chiếu trong 19 // C ++, các cuộc gọi chức năng 20 // ở trên chỉ đa hình theo loại thiết bị. Ví dụ hoạt hình thứ hai: 1 lớp Nguoi 2 { 3 generic: 4 virtual spaces Chao() // Virtual function 5 { 6 cout &lt;&lt; Toi chua biet
chao; 7 }; 8 }; 9 //------------------ 10 lớp NguoiViet: public Nguoi 11 { 12 public: 13 void Chao() 14 { 15 cout &lt;&lt; Please chao.; 16 } 17 }; 18 //------------------ 19 NguoiAnh: public Nguoi 20 { 21 public: 22 void Chao() 23 { 24 cout &lt;&lt; Hello.; 25 } 26 }; 27 //------------------ 28 int main() 29 { 30 Nguoi *n;
NguoiViet nv; NguoiAnh na; 31 n = &amp;nv; 32 n-&gt;Chao(); (*) 33 n = &amp;na; 34 n-&gt;Chao(); cùng một dòng mã voi (*) nhưng cho kết quả khác 35 trả về 0; Tại 36 } C, đa đồng bộ hóa (năng động) có thể đạt được bằng cách sử dụng một khóa từ khóa hoặc sử dụng một con trỏ chức năng. C++
cũng cung cấp hai tính năng độc đáo để lập chính sách: Quá tải: Cho phép thuật toán hoặc chức năng hành vi khác nhau phụ thuộc vào loại toán học hoặc các thông số ngay sau khi chức năng hoặc chức năng được gọi là. Ví dụ, chúng ta có thể định nghĩa hai tên cùng tên: float Demo(float a, float b)
{return a + b;} và int Demo(int a, int b) {return a - b;} Khi các kiểu MATRIX A, B và C có sẵn, chúng ta có thể tải các tầng ngoài lớp MATRIX để chúng ta có thể gõ C = A + B. Ảo: Trong ví dụ trên, cho phép một phương thức (hàm hoặc hàm thành viên) của lớp hoạt động khác nhau tùy thuộc vào sự thừa
kế của phương thức descended class (xem Chao(). Hai tính năng này cho phép chương trình xác định nhiều cài đặt khác nhau của một chức năng để sử dụng để đáp ứng với (khác nhau) phong cách của các đối tượng. Chức năng quá tải chương trình (ngay cả khi họ thuộc về cùng một lớp) cho phép
nó để khai báo nhiều chức năng mà chia sẻ cùng một tên. Các chức năng này được phân biệt bởi số lượng và loại tham số. Ví dụ, một chương trình có thể tuyên bố ba chức năng sau đây: 1 trang không hợp lệNgười dùng (int userid); 2 trang không hợp lệNgười dùng (int userid, thông báo chuỗi); 3



trang không hợp lệNgười dùng (tên người dùng chuỗi); Sau đó, khi người dịch buộc phải đọc lệnh call-to-pageUser(), nó xác định hàm nào nó chứa theo số lượng và loại câu (tức là dựa trên sự khác biệt của nguyên mẫu của các hàm này). Lý do tại sao chúng tôi gọi loại quá tải chức năng là tĩnh chính
sách bởi vì nó là isslide trong quá trình dịch thuật. LƯU Ý: Các dịch giả là không có khác nhau từ các loại trở lại, do đó, nó không phải là có thể quá tải hai chức năng chính xác như nhau trong cùng một lớp học, nhưng loại trở lại chỉ khác nhau. Quá trình quá tải chức năng là một hình thức quá tải. Đây là
một trong những tính năng C++ gây tranh cãi nhất. Nhiều người nghĩ rằng thuật toán được sử dụng quá nhiều, nhưng những người khác nghĩ rằng đó là một công cụ rất mạnh mẽ để phát triển biểu thức này (thông qua biểu tượng thuật toán). Một thuật toán là một trong những biểu tượng được xác định
trong C++ esce nó là một thuật toán để thực hiện tính toán trên các loại dữ liệu. Quá tải các thuật toán được hiểu như là một quá trình hoặc phương pháp để tái sử dụng một thuật toán hiện có để xác định và sử dụng tính toán khác. Danh sách các thuật toán hoạt động quá hiệu quả + - - * / = &lt; &gt; +=
-= *= &lt;&lt; &gt;&gt; &lt;&lt;= &gt;&gt;========================== ===============================================================================================
============================================================================================= ^ ! ~ ~=====|======================================= || |) Mới xóa chức năng quá tải cho phép các chương trình để xác định các phiên bản khác nhau của một chức
năng để sử dụng với các loại khác nhau của các thuật toán, trong khi một kiểm toán viên cho phép quá tải lập trình để xác định các thuật toán sử dụng khác nhau và các phiên bản khác nhau. Snitch và nhà điều hành ++(); Chương trình này có thể sử dụng thuật toán ++ với các đối tượng kiểu Số
nguyên. Ví dụ: 1 Số nguyên a = 2; 2++a; tương đương với: 1 Số nguyên a = 2; 2 a.operator++(); Trong hầu hết các trường hợp, mã nguồn ở trên làm tăng giá trị của biến A đến 3. Tuy nhiên, các tác giả của lớp số nguyên, toán tử Số nguyên:operator++() Bởi vì các nhà khai thác thường được sử dụng
ngầm, các chương trình không nên thông báo cho các nhà khai thác trừ khi ý nghĩa của các nhà khai thác là rõ ràng và rõ ràng. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng thư viện tiêu chuẩn C++ không tuân thủ quy tắc này. Ví dụ, các đối tượng cout được sử dụng để chuyển các ký tự vào một màn hình đó là
quá tải &lt;&amp;lt; lập luận rằng các &lt;&amp;lt; thuật toán là mơ hồ và vô nghĩa nếu nó muốn chuyển các ký tự vào màn hình bởi vì nó là thuật toán được sử dụng trong tính toán dịch bit. Tuy nhiên, hầu hết các chương trình nghĩ rằng nó là chấp nhận được để sử dụng &lt;&amp;lt; trong trường hợp
cout. Tiêu chuẩn C++ sử dụng một loạt các polys tĩnh, bao gồm các phân tử quá tải. Chức năng ảo cung cấp một loạt các polys khác nhau. Trong trường hợp này, các đối tượng có cùng lớp cơ sở có thể sử dụng một hàm khác. Ví dụ, lớp cơ sở PrintJob bao gồm một chức năng thành viên: mỗi phương
pháp khác nhau của công việc in ấn, chẳng hạn như ảo int getPageCount (hai trang chiều rộng, đôi trang chiều cao) DoubleSpacedPrintJob, có thể trở thành một phương pháp ưa thích với một chức năng có thể tính toán số lượng các trang theo cách này. Ngược lại, các chức năng quá tải, các thông số
của một chức năng thành phần cụ thể luôn luôn được xác định, và số lượng và loại là không đổi. Chỉ loại đối tượng (tên của phương pháp này được gọi là) được thay đổi. Khi một đối tượng ảo thành viên chức năng được gọi là, các dịch giả đôi khi không viết đối tượng đó tại thời điểm dịch thuật và do
đó không thể xác định chức năng (quá tải) để tìm kiếm. Do đó, quyết định này cần được thực hiện trong quá trình thực hiện. Các dịch giả tạo ra mã để kiểm soát các loại đối tượng trong quá trình thực thi và xác định chức năng để tìm kiếm theo cách này. Bởi vì chức năng xác định chỉ xảy ra tại thời điểm
chương trình đang chạy, phương pháp quá tải chức năng này được gọi là năng động đa ngôn ngữ. Xác định và thực hiện một chức năng trong quá trình thực hiện được gọi là phối hợp năng động. Trong C ++, điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng bảng ảo. Thừa kế từ một lớp cơ sở có
thể được tuyên bố thông qua các tính năng công cộng, bảo vệ hoặc đặc biệt. Các tính năng này cho phép bạn xác định khi nào các lớp liên quan hoặc khách hàng tiềm năng có thể sử dụng các thành viên công khai, bảo vệ hoặc tùy chỉnh của lớp cơ sở. Tuy nhiên, chỉ có di sản công cộng là hoàn toàn
thích hợp để có nghĩa là thừa kế. Hai loại còn lại ít được sử dụng hơn. Nếu các thuộc tính này không được khai báo, thừa kế được gán mặc định là cụ thể cho lớp cơ sở và các hình thức phổ biến cho cấu trúc cơ sở. Các lớp cơ sở có thể được khai báo ảo (thông qua các từ khóa ảo). Thừa kế ảo cho
phép chỉ có một trong các đối tượng của lớp cơ sở được tìm thấy trong biểu đồ thừa kế và tránh một số vấn đề mơ hồ với nhiều thừa kế. Nhiều thừa kế cũng là một tính năng gây tranh cãi trong C ++. Nhiều thừa kế cho phép một lớp được loại bỏ khỏi nhiều lớp cơ sở; điều này có thể dẫn đến một đồ thị
phức tạp của các mối quan hệ di truyền. Ví dụ: lớp Phiên thời gian và chủ đề. Một số ngôn ngữ khác, chẳng hạn như Java, làm tương tự bằng cách cho phép kế thừa nhiều giao diện trong khi giới hạn số lượng các lớp cơ sở (thừa kế) cho một lớp duy nhất. (giao diện, không giống như các lớp, không
cho phép các thành viên để thiết lập nội dung và do đó không thể là một trung gian) Thiết kế và tiến hóa của C++ C++ ISBN 0-201-54330-3 giải thích các quy tắc mà nó sử dụng để thiết kế Bjarne Stroustrup C ++. Hiểu rõ các quy tắc này sẽ giúp hiểu tại sao C++ lại đi theo con đường riêng của mình. Hãy
cho tôi một bản tóm tắt các quy tắc dưới đây. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong Thiết kế và Tiến hóa của C ++. C++ được thiết kế như một ngôn ngữ chung tĩnh nhưng năng động, chẳng hạn như C ++, được thiết kế để hỗ trợ trực tiếp và đầy đủ các phong cách lập trình khác nhau như lập
trình cấu trúc, tóm tắt dữ liệu, lập trình hướng đối tượng và lập trình chung. C++ được thiết kế để cung cấp cho các chương trình cơ hội để lựa chọn ngay cả khi nó dẫn đến lựa chọn chương trình không chính xác. C++ được thiết kế để tuân thủ C nhất có thể, vì vậy việc có thể cung cấp một quá trình
chuyển đổi (ngôn ngữ) rất thích hợp từ C. C++ ngăn chặn các tính năng hoặc chức năng riêng của nền tảng cho các mục đích chung. C++ không được kết nối với các bổ trợ cho các tính năng không cần thiết. C++ được thiết kế để chạy mà không cần một môi trường lập trình đầy đủ. Đọc thêm: Bên
trong Mô hình đối tượng C++, cuốn sách của Stanley B. Lippman đã khám phá nội dung của C ++về chiều sâu, xây dựng và giữ lại mặt trước C, một phiên bản cài đặt nguyên thủy của C ++, tại Bell Labs. Cuốn sách này cho thấy làm thế nào C ++ dịch chuyển lệnh để thiết lập bộ nhớ trong. Lịch sử C++
Stroustrup bắt đầu làm việc với khái niệm lớp học vào năm 1979. Ý tưởng tạo ra một ngôn ngữ mới bắt nguồn từ kinh nghiệm lập trình của ông bằng văn bản tiến sĩ của mình. Stroustrup Simula nhận ra rằng nó có nhiều tính năng hữu ích để phát triển phần mềm tuyệt vời nhưng bcpl rất chậm trong thực
tế, trong khi nó ở mức rất thấp và khó chịu để phát triển phần mềm nhanh nhưng tuyệt vời. Khi làm việc tại Bell Labs, ông gặp khó khăn trong việc phân tích nhân sự unix với máy tính phân tán. Tái sử dụng kinh nghiệm sa thải của bác sĩ, Stroustrup đã thêm các tính năng giống như simula vào C. C
được chọn vì nó là một ngôn ngữ chung, nhanh chóng và năng động. Lần đầu tiên, các chức năng như lớp học, lớp dẫn điện, kiểm tra loại mạnh, nội tuyến và các tổ chức mặc định đã được thêm vào trong C. Năm 1983, các lớp học đã thay đổi tên C thành C++. Chức năng bổ sung mới bao gồm các
chức năng ảo, quá tải chức năng và chức năng, tài liệu tham khảo, hằng số, khả năng kiểm soát bộ nhớ lưu trữ miễn phí, điều khiển loại nâng cao và nhập lệnh mô tả chú thích (//). Ngôn ngữ lập trình C++ xuất bản năm 1985 Lần đầu tiên, cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng cho ngôn ngữ nhưng
đây chưa phải là một tiêu chuẩn chính thức. C++ 2.0 được phát hành vào năm 1989. Các tính năng mới bao gồm nhiều thừa kế, các lớp trừu tượng, chức năng tĩnh, chức năng thành viên cố định và các thành viên bảo vệ. Năm 1990, Hướng dẫn tham khảo C++ chú thích được xuất bản theo cách hình
thành cơ sở của các tiêu chuẩn trong tương lai. Phiên bản phát hành sau đó đã thêm các chức năng tiêu chuẩn, ngoại lệ, không gian tên, toán tử mới và kiểu Boolean. Khi C++ được tạo ra, thư viện tiêu chuẩn hoàn tất với nó. Thư viện C++ đầu tiên được thêm vào là iostream.h, là cơ sở để thay đổi các
hàm C truyền thống như printf và scanf. Một trong những thư viện tiêu chuẩn quan trọng nhất được thêm vào đây là Thư viện Chuẩn. Sau nhiều năm làm việc, có sự hợp tác giữa hội đồng tiêu chuẩn hóa C++ của ANO và ISO cho dự thảo ISO / IEC 14882: 1998. Phiên bản tiêu chuẩn này được giới
thiệu vào năm 1989, hội đồng tiếp tục xử lý các báo cáo bị lỗi và vào năm 2003 đã phát hành một phiên bản chỉnh sửa của tiêu chuẩn C++. Không ai sở hữu ngôn ngữ C++, nó là miễn phí để sử dụng. Tuy nhiên, văn bản tiêu chuẩn không phải là miễn phí. C++ phát triển trong tương lai tiếp tục phát triển
để đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Trong Boost.org, nhóm làm việc tốt trên C++ cho C ++ và các chức năng cần được cải thiện. Nghiên cứu hiện tại cho thấy C++ sẽ có ngày càng nhiều bản năng vai trò. Ví dụ, Boost.org động rất nhiều mở rộng các chức năng và khả năng metaprogramming của C ++.
Tiêu chuẩn C++ không đề cập đến tôn tạo tên, xử lý ngoại lệ và các thiết đặt thiết lập thuộc tính tùy chỉnh khác và tạo mã đối tượng được tạo từ các dịch giả tuân thủ insy khác. Tuy nhiên, có những tiêu chuẩn khác ngoài các nhà sản xuất sử dụng các máy hoặc hệ điều hành riêng biệt để chuẩn hóa dịch
giả trên các nền tảng này, ví dụ[1]. Cho đến gần đây (2004), các dịch giả đã miễn cưỡng hỗ trợ toàn bộ tiêu chuẩn C++, đặc biệt là trong các lĩnh vực tiêu chuẩn (đây là một phần ngôn ngữ được chấp nhận đầy đủ từ hội đồng tiêu chuẩn). Một điểm quan trọng khác là từ khóa xuất, cho phép tách các bản
sao khỏi định nghĩa của chúng khỏi thông báo của chúng. Dịch giả đầu tiên của loại thiết kế này là Comeau C ++, phát hành vào đầu năm 2003 (tiêu chuẩn sau 5 năm!); Năm 2004, phiên dịch beta của Borland C++ Builder X cũng hỗ trợ sử dụng xuất khẩu. Cả hai thông dịch viên đều dựa trên ngoại thất
của EDG C ++. Cũng cần lưu ý rằng nhiều cuốn sách cung cấp một mẫu mã để thiết lập các từ khóa xuất khẩu (Ivor Horton's Beginning ANSI C ++, trang 827) mà không thể được dịch, nhưng không tham khảo ý kiến này với afore đề cập (khó khăn). Dịch giả khác, chẳng hạn như Microsoft Visual C++ và
GCC, không hỗ trợ điều này ở tất cả. Herb Sutter, thư ký của Hội đồng Tiêu chuẩn C++, Không thể hủy bỏ xuất trong các phiên bản tương lai của tiêu chuẩn c++[2]. Nhưng quyết định cuối cùng là giữ nó theo tiêu chuẩn C++. Nhiều vấn đề với tiêu chuẩn là các cấu trúc như conisation của tiêu hóa bán
thời gian, đã được hỗ trợ kém trong nhiều năm sau khi giới thiệu tiêu chuẩn C ++. Lịch sử của tên C++ được đưa ra bởi Rick Mascitti (giữa năm 1983) và được sử dụng lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1983. Trước đây, phát triển ngôn ngữ không được gọi là C với các lớp học. Thuật toán ++ được liên kết
với tên C (có nghĩa là tăng giá trị của đơn vị C thành 1) được sử dụng trong việc đặt tên thông thường của việc sử dụng dấu + trong các thuật ngữ nâng cao. Ví dụ: Wikipedia+. Sau đó, các phiên bản ngôn ngữ lập trình cao hơn 4 + điểm trên c và c++ được đặt tên tương ứng C #. Theo Stroustrup: Tên
C++ là tên của một ngôn ngữ lập trình cổ đại nhấn mạnh sự tiến hóa tự nhiên của những thay đổi trong C. C +, và không có gì để làm với C hoặc C ++. C++ không phải là một C mở rộng Trong khi hầu hết các mã nguồn được viết bằng C dịch là ngôn ngữ C++ ngoài ý muốn, cũng có một số khác biệt
giữa hai ngôn ngữ ngăn chặn C++ là mở rộng (ngôn ngữ) của C. Ví dụ, C++ cấm tìm kiếm các chức năng chính trong một chương trình, mà cũng cấm tìm kiếm các chức năng chính trong C. Trong khi nó là hợp lệ trong C., có rất nhiều hạn chế đối với một số tính năng, chẳng hạn như C ++ thiếu phím
phong cách mặc định trong số các loại con trỏ không tiếp xúc và không cho phép các chức năng được sử dụng nếu unc được tuyên bố. Một vấn đề phổ biến khi chuyển đổi từ C sang C++ là việc bổ sung thêm từ khóa để C ++. Điều này có thể gây ra một số tên trong C là không hợp lệ trong C ++. Ví dụ:
1 mẫu xây dựng { 2 int mới; 3 mẫu xây dựng *class; 4 }; mẫu không áp dụng cho C vì các từ khóa mới và lớp. Sự khác biệt cũng xảy ra trong loại trình bày. Ví dụ, trong C sau đây, tuyên bố không được chấp thuận trong C ++ một cách cũ và truyền thống: 1 int trừ (minuend, subtrahend) 2 int minuend; 3
int subtrahend; Yêu cầu mới phải được viết bằng 4 { 5 return minuend - subtrahend; 6 } C++: 1 int subtract(int minuend, int subtrahend) 2 { 3 return minuend - subtrahend; 4 } Xem thêm chi tiết về phần C++ của thư ngôn ngữ C. Ví dụ trong C++ Ví dụ đơn giản Hai chương trình đơn giản sau đây áp dụng
trong C ++, nhưng không có gì có ý nghĩa: 1 int main() 2 { 3 return 0; 4 } Đôi khi việc bổ sung các tham số cho hàm chính (để sử dụng khi bắt đầu chương trình) là bắt buộc: 1 int main(int argc, char *argv[]) 2 { 3 return 0; 4 } Ac là số tham số và trong đó argv có chuỗi ký tự. Lưu ý: Chức năng chính yêu
cầu trả về kiểu int C++ tiêu chuẩn. Nếu hàm này trả về một kiểu khác, hàm đó không phải là chuẩn. Tiêu chuẩn C++ cũng không yêu cầu lệnh trả lại trong hàm. Khi một hàm không cung cấp giá trị trả về, trình dịch trả về giá trị mặc định là 0. Nhưng birçok çevirmen bunu desteklemez, ancak bunun yerine
bir hata bildirir. Merhaba Dünya Bu bir ileti görüntülemek ve programı sona erdirmek için C++ cout standart kitaplık işlevini kullanan bir Dünya Selamı Örneğidir. 1 #include &lt;iostream&gt;// Std için gerekli::cout 2 kullanarak namespace std; // Std library 3 int main() 4 { 5 cout &lt; hello= world!=&gt; &lt;
endl;= 6= }= đọc= bàn= phím= và= hiển= thị= ra= màn= hình= chuẩn= ví= dụ= sau:= 1= #include=&gt; &lt;iostream&gt;2 3 kullanarak namespace std; 4 5 5 int main() 6 { 7 int yanıtı; 8 9 std::cout &lt; are= you= feeling= well?= (1=Yes, 2=No)&gt; &lt; std::flush;= 10= std::cin=&gt; &gt; yanıtı; 11 12 if (yanıt
== 1) { 13 std::cout &lt; i= am= glad= that= you= are= fine.; = 14= }= 15= else= {= 16= std::cout=&gt; &lt; oh,= i= am= so= sorry.; = 17= }= 18= }= ví= dụ= này= hiển= thị= câu= hỏi;= người= dùng= đưa= vào= thông= báo= trả= lời= và= máy= sẽ= đọc= vào= biến= response.= sau= đó,= khối= mã= của=
câu= lệnh= if= sẽ= phân= nhánh= quyết= định= hiển= thị= trả= lời.= viết= theo= mẫu= hình= tiêu= bản= c++= hỗ= trợ= nhiều= mẫu= hình= lập= trình,= người= lập= trình= có= thể= tùy= nghi= lựa= chọn= cho= mình= mẫu= hình= nào= thích= hợp= hoặc= lựa= chọn= ngay= cả= việc= lập= trình= dùng=
đa= mẫu= hình.= ví= dụ= sau= đây= dùng= mẫu= hình= lập= trình= tiêu= bản:= c++= hiện= đại= có= thể= hoàn= tất= các= thao= tác= khó= trong= một= phương= cách= đơn= giản.= ví= dụ= sau= đây= dùng= thư= viện= tiêu= bản= chuẩn.= đó= là= thùng= chứa= map= và= vector := 1= #include=&gt;
&lt;iostream&gt;2 #include &lt;ostream&gt;// operator &lt; 3= #include=&gt; &lt;vector&gt;// std::vektör &lt;&gt; 4 #include &lt;map&gt;// std::harita &lt;&gt; ve std::p air &lt;&gt; 5 #include &lt;algorithm&gt;// std::for_each() 6 #include &lt;string&gt;// std::string 7 8 namest kullanarak; // import std ad alanı global
namespace 9 10 void(display_item_count çift &lt; string= const,=&gt; &lt;string&gt;&gt; const ve kişi) 11 { 12 // kişi iki nesne çifti: person.first is person's name, 13 // person.second kişinin öğelerinin bir listesidir (tellerin vektörü) 14 cout &lt; person.first=&gt; &lt; = is= carrying= = 15=&gt; &lt;
person.second.size()=&gt; &lt; = items=&gt; &lt; endl;= 16= }= 17= 18= int= main()= 19= {= 20= declare= a= map= with= string= keys= and= vectors= of= strings= as= data= 21=&gt; &lt; string,=&gt; &lt;string&gt;&gt; öğeleri; 22 23 // Bazı kişileri haritaya ekleyin ve bazı öğeleri 24 öğe taşımalarına izin
verin[Anya]].push_back));25 öğe[Dimitri)]] .push_back(bilet); 26 öğe[Anya].push_back(köpek yavrusu); 27 28 // Konteynerdeki tüm eşyaların üzerine 29 for_each. items.begin(), items.end(), display_item_count); 30 dönüş 0; 31 } Nesne yönelimli bir desenle yazın Ayrıca bakınız: Örnek C++ Not: Siyah
çizgiler kaynak kodu, diğer renk çizgileri OOP kullanımının anlamını açıklayan çizgilerdir. Beyan edildiğinde katmanların kendileri hala soyuttur. Diğer bir zamanda, doğrudan kullanılamaz (ancak yalnızca veri türleri olarak kabul Khi chỉ có một người dùng thực hiện hành động tức thì, lớp này sẽ bắt đầu và
tạo ra một đối tượng thực sự. Trong ví dụ này, lệnh con Inherit1; và thừa kế2 lệnh cô gái; Hai lệnh sẽ được thực hiện thành hai đối tượng nam và nữ. Có rất nhiều hỗ trợ cho các tính năng OOP trong C ++. Ví dụ được thiết kế để hiển thị thuộc tính&lt;/string&gt; &lt;/string&gt; &lt;/algorithm&gt;
&lt;/algorithm&gt; &lt;/map&gt; &lt;/vector&gt; &lt;/ostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt; &lt;/iostream&gt;
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