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C++ تاریخچه

۱۹۷۲ - طراحی زبان C در آزمایشگاه های بل۱ توسط دنیس ریچی۲ •

۱۹۸۰ - طراحی زبان ++C در آزمایشگاههای بل توسط بیارن استروستراپ۳•

1. Bell Labs                               2. Dennis Ritchie (1941 - USA)                               3. Bjarne Stroustrup (1950 - Denmark)                                

Dennis Ritchie - 2011 Bjarne Stroustrup - 2010

https://en.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs


دو سبک برنامه نویسی

دو سبک برنامه نویسی •

๏ ۲برنامه نویسی ساخت یافته۱  -  مبتنی بر مفهوم تابع

๏ ۵برنامه نویسی شی گرا۳         -  مبتنی بر مفهوم کالس۴ و شی

زبان C ساخت یافته بود و ++C قابلیت شی گرایی را به آن افزود. •

C + OOP = C++

1. Procedural Programming                         3. Object-Oriented Programming                         5. Object 
2. Function                                                     4. Class



C++ چرا

مزایا •
๏ (برای کاربرد خاصی ساخته نشده) یک زبان همه منظوره۱ است C زبان

๏ (۴نAهم سطح باال۳ و هم سطح پا) یک زبان «سطح میانی۲» است C زبان

๏ (به دلیل عملگرهای فراوان) حجم و طول کد کوتاهتری دارد C زبان

๏ (۵بدلیل فشرده سازی کدها و دستورات توسط کامپایلر) سرعت اجرای باالیی دارد C زبان

๏ (بدلیل توابع کتابخانه ای بسیار زیاد) سریعتر است C سرعت کدنویسی با زبان

๏ «همه مزایای باال را دارد + قابلیت مهم «شی گرایی C++

๏(syntax بدلیل مشابهت در) یادگیری زبانهای برنامه نویسی دیگر راحتتر است C++ با یادگیری

1. General Purpose                                         3. High Level Language (HLL)                   5. Compiler 
2. Middle Level Language (MLL)                   4. Low Level Language (LLL) 



C++ چرا

کاربردها •

๏ (… , Mac OS X , Microsoft Windows , Symbian) طراحی سیستم عامل ها

๏ (… , Adobe Premiere , Photoshop and Illustrator) طراحی نرم افزارهای گرافیکی

๏ (… , Internet Explorer , Chrome , Firefox , Safari) طراحی مرورگرهای وب

๏ (… , Word , Excel , Access , PowerPoint , Outlook) طراحی محصوالت آفیس مایکروسافت

๏ (… , Winamp , Windows Media Player) طراحی پخش کننده های صوت و تصویر

๏ (… , Oracle , Mysql , Sql Server) طراحی سیستم های پایگاه داده

๏(… , Counter Strike , SWAT , StarCraft , Diablo , WarCraft) طراحی بازی های کامپیوتری



آماده سازی محیط برنامه نویسی

کامپایلرها و IDE۱ های موجود •

๏ Turbo C++

๏ Borland C++

๏ Dev C++

๏ (دارد JDK۲ نیاز به نصب) NetBeans

๏… و

1. Integrated Development Environment                              2. Java Development Kit 

http://p30download.com/fa/entry/33429/
http://p30download.com/fa/entry/37546/
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