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zanim zaczniemy...

Does everybody in the audience understand Polish?



kilka słów o mnie

I mgr,dr,postdoc z fizyki atmosfery na naszym wydziale

I tematyka badań:
symulacje oddziaływań drobin zanieczyszczeń
zawieszonych w powietrzu z chmurami i opadem

I oprogramowanie tworzone aktualnie w naszym zespole:

libmpdata++ – biblioteka C++ solwerów równ. różn. cząstk.
 http://libmpdataxx.igf.fuw.edu.pl/

libcloudph++ – biblioteka C++ algorytmów do symulacji chmur
 http://libcloudphxx.igf.fuw.edu.pl/

I więcej:
I o mnie: http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/
I o zespole: http://foss.igf.fuw.edu.pl/

http://libmpdataxx.igf.fuw.edu.pl/
http://libcloudphxx.igf.fuw.edu.pl/
http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/
http://foss.igf.fuw.edu.pl/
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organizacja wykładu i ćwiczeń

I slajdy na stronie:
http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/teaching.html

I możliwości zdobycia punktów:
3 kolokwia na ćwicz. (pierwsze nie wcześniej niż na 4-tych),
test na ostatnim wykładzie

http://www.igf.fuw.edu.pl/~slayoo/teaching.html
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języki programowania

I opis algorytmów i struktur danych
na wyższym poziomie ogólności niż instrukcje maszynowe

I istnieje wiele języków: C++, Python, Fortran, Java, PHP, . . .
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na wyższym poziomie ogólności niż instrukcje maszynowe

I istnieje wiele języków: C++, Python, Fortran, Java, PHP, . . .

Encyclopædia Britannica (http://britannica.com/)

C++: „one of the most difficult languages to learn and handle”

Bjarne Stroustrup (http://stroustrup.com/bs_faq.html)

„There are only two kinds of languages:
the ones people complain about and the ones nobody uses”

http://britannica.com/
http://stroustrup.com/bs_faq.html


programowanie a nauka (fizyka)
I google.com: C++ site:.cern.ch  81 tys. wyników
I google.com: Python site:.cern.ch  110 tys. wyników
I google.com: Fortran site:.cern.ch  24 tys. wyników
I google.com: Java site:.cern.ch  34 tys. wyników

I google.com: ”Higgs boson” site:.cern.ch  540 tys. wyników

„Experimental budgets are 1/4 to 1/2 software”
Jim Gray, „A Transformed Scientific Method”

„Nature Journals consider it best practice to release custom
computer code in a way that allows readers to repeat the
published results”

Nature: Policies / Availability of computer code

„All computer codes involved in the creation or analysis of
data must also be available to any reader of Science”

Science: General Information for Authors

http://google.com/search?q=c%2B%2B+site:.cern.ch
http://google.com/search?q=Python+site:.cern.ch
http://google.com/search?q=Fortran+site:.cern.ch
http://google.com/search?q=Java+site:.cern.ch
https://www.google.com/search?q="higgs boson"+cern.ch
http://amturing.acm.org/award_winners/gray_3649936.cfm
http://research.microsoft.com/en-us/collaboration/fourthparadigm/4th_paradigm_book_complete_lr.pdf
http://www.nature.com/authors/policies/availability.html
http://www.sciencemag.org/site/feature/contribinfo/prep/gen_info.xhtml
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minimalny zestaw narzędzi

I edytor – np. vim, emacs, nano, . . .
 tworzenie pliku tekstowego

I kompilator – np. g++, clang++, . . .
 kompilacja kodu C++ do kodu maszynowego
 plik tekstowy z kodem → plik wykonywalny

I powłoka – np. bash, tcsh, dash, . . .
 wywołanie edytora, kompilatora, programu
 dane wejściowe i wyjściowe
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podstawy składni C++: komentarze (/* . . . */ i //)

komentarz  część kodu pomijana przez kompilator

kod programu

 1 /*
 2   To jest komentarz
 3 */
 4 
 5 /*
 6   /* C++ nie obsługuje 
 7      zagnieżdżonych 
 8      komentarzy 
 9   */
10 */
11 
12 // a = 44



podstawy składni C++: typ int, deklaracja funkcji

; (średnik) kończy instrukcję, { i } grupują instrukcje w bloki

kod programu

 1 // nazwa f-cji: f
 2 // liczba arg.: 0
 3 // przeciwdziedzina: całk.
 4 // zwraca: zawsze 44
 5 int f()
 6 {
 7   return 44;
 8 }
 9 
10 // nazwa f-cji: g
11 // liczba arg.: 1 (x)
12 // dziedzina: l. całkowite
13 // przeciwdziedzina: całk.
14 // zwraca: 44 * x
15 int g(int x)
16 {
17   return 44 * x;
18 }



podstawy składni C++: funkcja main()

main() – funkcja wywoływana po uruchomieniu programu

kod programu (main44.cpp)

1 int main()
2 {
3   return 44;
4 }

polecenia (powłoka bash)

$ g++ main44.cpp
$ echo $?
0

$ ./a.out
$ echo $?
44



podstawy składni C++: przykład komunikatu kompilatora

status/kod wyjścia równy zero oznacza poprawne działanie

kod programu (main44.cpp)

1 int main()
2 {
3   return 44
4 }

polecenia (powłoka bash)

$ g++ main44.cpp
$ g++ main44.cpp
main44.cpp: In function
‘int main()’:
main44.cpp:4:1: error:
expected ‘;’
before ‘}’ token
}
^

$ echo $?
1



podstawy składni C++: funkcja dwóch argumentów

, (przecinek) oddziela argumenty funkcji

kod programu (main.cpp)

 1 int podziel(int a, int b)
 2 {
 3   return a / b;
 4 }
 5 
 6 int main()
 7 {
 8   // deklaracja f() musi
 9   // być powyżej main()!
10   return podziel(1249, 7);
11 }

polecenia (powłoka bash)

$ g++ main.cpp

$ ./a.out
$ echo $?
178

1249/7 6= 178
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podstawy składni C++: funkcja dwóch argumentów

, (przecinek) oddziela argumenty funkcji

kod programu (main.cpp)

 1 int dodaj(int a, int b)
 2 {
 3   return a + b;
 4 }
 5 
 6 int main()
 7 {
 8   // deklaracja f() musi
 9   // być powyżej main()!
10   return dodaj(1249, 7);
11 }

polecenia (powłoka bash)

$ g++ main.cpp

$ ./a.out
$ echo $?
232

1249 + 7 6= 232
ale...

1249 + 7 = 1024 + 232



podstawy składni C++: funkcja dwóch argumentów

, (przecinek) oddziela argumenty funkcji

kod programu (main.cpp)
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podstawy składni C++: wybrane typy całkowite

typ min. l. bitów min. zakres
bool 1 0 (false) lub 1 (true)
char 8 np. -128 . . . 127

short [int] 16 ok. ±3.27× 104

int 16 ok. ±3.27× 104

long [int] 32 ok. ±2.14× 109

najpopularniejsza reprezentacja liczb całkowitych to tzw.
„kod uzupełnień do dwóch” (ang. two’s complement)

wartość w n-bitowej liczby całkowitej an−1, an−2, . . . a0:

w = −an−1 × 2n−1 +
n−2∑
i=0
ai × 2i

przykłady:
10000000: −1× 27 + 0 = −128
11111111: −1× 27+ 1× (20+ 21+ 22+ 23+ 24+ 25+ 26) = −1



podstawy składni C++: wybrane typy całkowite

typ min. l. bitów min. zakres
bool 1 0 (false) lub 1 (true)
char 8 np. -128 . . . 127

short [int] 16 ok. ±3.27× 104

int 16 ok. ±3.27× 104

long [int] 32 ok. ±2.14× 109

najpopularniejsza reprezentacja liczb całkowitych to tzw.
„kod uzupełnień do dwóch” (ang. two’s complement)

wartość w n-bitowej liczby całkowitej an−1, an−2, . . . a0:

w = −an−1 × 2n−1 +
n−2∑
i=0
ai × 2i

przykłady:
10000000: −1× 27 + 0 = −128
11111111: −1× 27+ 1× (20+ 21+ 22+ 23+ 24+ 25+ 26) = −1



podstawy składni C++: instrukcja sizeof()

argument: typ lub wyrażenie; zwracana wartość: długość w bajtach

kod programu (sizeof.cpp)

 1 #include <iostream>
 2 
 3 int f(short a, int b)
 4 {
 5   // możliwa wartość:
 6   //sizeof(true);  // 1
 7   //sizeof(char);  // 1 !
 8   //sizeof(a);     // 2
 9   //sizeof(b);     // 4
10   //sizeof(long);  // 8
11   //sizeof(44);    // 4
12   return sizeof(a + b);
13 }
14 
15 int main()
16 {
17   return f(1,1);
18 }

polecenia (powłoka bash)

$ g++ sizeof.cpp

$ ./a.out
$ echo $?
4

cd na następnym
wykładzie
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literatura

I książka Pawła Klimczewskiego (FUW):
„Programowanie w języku C++ w środowisku systemu UNIX“
(14 egzemplarzy dostępne na „Hożej”)

I książki Bjarne Stroustrupa (twórcy C++)

I internet:
http://cppreference.com/

http://cplusplus.com/

I materiały z innych wykładów o C++ na Hożej:
http://www.fuw.edu.pl/~dward/Programowanie/programowanie.html

http://www.fuw.edu.pl/~rwys/ws_prog/

http://www.fuw.edu.pl/~werner/pmn/CPP_HTML/CPP.html
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Dziękuję za uwagę!


