
Ειζαγωγή ζηο ROOT

• Τν ROOT

• Ξεθηλώληαο ην πεξηβάιινλ ηνπ ROOT

• Απιέο πξάμεηο

• Εθηειώληαο αξρεία πεγαίνπ θώδηθα

• Τύπνη δεδνκέλωλ ηνπ ROOT

• Παξαδείγκαηα

• Τπραίνη αξηζκνί

• Γξάθεκα ζπλάξηεζεο
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• Τν ROOT είλαη έλα αληηθεηκελνζηξαθέο πξόγξακκα θαη βηβιηνζήθε ην νπνίν 
αλαπηύρζεθε ζην CERN.

• Παξ’  όηη αξρηθά αλαπηύρζεθε γηα ηεο αλάγθεο ηεο αλάιπζεο δεδνκέλωλ ηεο 
ζωκαηηδηαθήο θπζηθήο ζήκεξα έρεη θαζηεξωζεί ωο έλα παλίζρπξν εξγαιείν γηα 
επεμεξγαζία δεδνκέλωλ (data mining).

• Η αλάπηπμή ηνπ μεθίλεζε αξρηθά από ηνπο Rene Brune θαη Fons Rademakers ην
1994. Τν ROOT αλαπηύζζεηαη ζε C++. 

• Μέζα ζηα εξγαιεία πνπ πεξηιακβάλεη είλαη θαη ηα αθόινπζα:

• Γξαθηθό πεξηβάιινλ ρξήζηε (Graphical User Interface)

• Πνιιέο έηνηκεο θιάζεηο (Container Classes)

• Μεηαθξαζηήο εληνιώλ γξακκήο C++ (Command Line Interpreter)

• Εξγαιεία δηαρείξηζεο δεδνκέλωλ 

θαη πνιιά άιια.

• Σην ROOT βαζίδεηαη όιε ε αλάιπζε ηωλ δεδνκέλωλ ηωλ πεηξακάηωλ ηνπ 
Μεγάινπ Αδξνληθνύ Επηηαρπληή Σπγθξνπνκέλωλ Δεζκώλ (Large Hadron Collider) 
ηνπ CERN. Ο όγθνο ηωλ δεδνκέλωλ απηώλ ηωλ πεηξακάηωλ ππνινγίδεηαη ζε 
δεθάδεο Penta Bytes (1015 Bytes) αλά έηνο.
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Το ROOT



• Σηε γξακκή εληνιώλ ηνπ ππνινγηζηή ζαο εθηειέζηε root γηα λα μεθηλήζεη 
ην πεξηβάιινλ.  
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Ξεκινώνηαρ ηο πεπιβάλλον ηος ROOT

• Γηα λα ηεξκαηηζηεί ην πεξηβάιινλ εθηειέζηε ην .q όπωο παξαπάλω.
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Απλέρ ππάξειρ

• Φξεζηκνπνηώληαο ηελ γξακκή εληνιώλ κπνξνύκε λα θάλνπκε απιέο 
πξάμεηο όπωο παξαθάηω.  

• Φξεζηκνπνηώληαο ηε γξακκή εληνιώλ κπνξνύκε λα εθηειέζνπκε 
εληνιέο πνιιώλ γξακκώλ (Πξνζνρή ζηηο αγθύιεο {}).  
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Εκηελώνηαρ απσεία πηγαίος κώδικα

• Ο θαιύηεξνο ηξόπνο αλάπηπμεο πξνγξακκάηωλ είλαη ζε αξρεία πεγαίνπ θώδηθα. 

• Η εθηέιεζή ηνπο γίλεηαη από ηελ γξακκή εληνιώλ .x filename.C .  



• Οη αθόινπζνη ηύπνη δεδνκέλωλ νξίδνληαη ζην ROOT θαη είλαη αλεμάξηεηνη 
από ηνλ ηύπν ηνπ ππνινγηζηή.

• Char_t Signed Character 1 byte

• UChar_t Unsigned Character 1 byte

• Short_t Signed Short integer 2 bytes

• UShort_t Unsigned Short integer 2 bytes

• Int_t Signed integer 4 bytes

• UInt_t Unsigned integer 4 bytes

• Long64_t Portable signed long integer 8 bytes

• ULong64_t Portable unsigned long integer 8 bytes

• Float_t Float 4 bytes

• Double_t Float 8 bytes

• Double32_t Double 8 bytes in memory, written as a Float 4 bytes

• Bool_t Boolean (0=false, 1=true)
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Τύποι δεδομένων ηος ROOT



• Τν gRandom είλαη δείθηεο πξνο ηνλ γελλήηνξα ηπραίωλ αξηζκώλ TRandom3 
(“Γελλήηνξαο Mersenne-Twister” πεξίνδνο 10600). 

• Μέζω ηνπ gRandom είλαη δπλαηή ε παξαγωγή ηωλ αθόινπζωλ θαηαλνκώλ 
ηπραίωλ αξηζκώλ

• Rndm() or Uniform(min,max) 

• Gaus(mean,sigma) 

• Exp(tau) 

• BreitWigner(mean,sigma) 

• Landau(mean,sigma) 

• Poisson(mean) 

• Binomial(ntot,prob)

• Υπάξρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ γελλήηνξα ηπραίωλ αξηζκώλ ζβήλνληαο ην 
gRandom θαη επαλαδεκηνπξγώληαο ην κε ηνλ θαηάιιειν γελλήηνξα ωο εμήο:

delete gRandom;

gRandom = new TRandom(1234)     // seed 1234    
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Παπάδειγμα 1: Τςσαίοι Απιθμοί
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Παπάδειγμα 1: Τςσαίοι Απιθμοί

• Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ηππώλνπκε 10 ηπραίνπο αξηζκνύο από ην 0 έωο ην 1, 
από ην 100 έωο ην 200 θαη κε θαηαλνκή Gauss κε κέζν 10 θαη ζίγκα 2.
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Παπάδειγμα 2: Γπάθημα ζςνάπηηζηρ 

• Φξεζηκνπνηώληαο ηελ θιάζε ζπλαξηήζεωλ TF1 κπνξνύκε εύθνια λα θάλνπκε 
ην γξάθεκα κηαο ζπλάξηεζεο, όπωο ζην παξαθάηω παξάδεηγκα.
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Χπηζιμοποιώνηαρ ηο Γπαθικό Πεπιβάλλον Χπήζηη

• Menu bar – πεξηέρεη ηα βαζηθά κελνύ γηα δηαρείξηζε files, print, clear canvas, inspect, θηι.

• Tool bar – θνπκπηά γηα δηαρείξηζε ζρεδηαζηηθώλ αληηθεηκέλωλ όπωο βέιε, θύθινη θηι.

• Canvas – επηθάλεηα ζρεδίαζεο αληηθεηκέλωλ.

• Status bar – αλαγξαθή ζηνηρείωλ ηωλ επηιεγκέλωλ αληηθεηκέλωλ.

• Editor frame – δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε αιιαγήο ηωλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ 
αληηθεηκέλωλ ζηνλ θακβά.

Menu bar

Tool bar

Canvas

Satus bar

Editor

Frame


