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Przewidywane jest napisanie obiektowej wersji programu, realizującego obliczenia 
z wykorzystaniem pól różnych, płaskich figur geometrycznych. 

Należy zdefiniować klasy opisujące takie figury. 

ProblemProblem
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Kwadrat

Koło
Prostokąt

Trójkąt



  

Stosując zasadę abstrakcji wyodrębniamy najistotniejsze cechy obiektów dla 
rozpatrywanego zagadnienia — obliczeń pól figur płaskich.

Analiza obiektowaAnaliza obiektowa
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Kwadrat

Koło Prostokąt

Trójkąt

?



  

Analiza obiektowa ― klasa opisu kwadratu SquareAnaliza obiektowa ― klasa opisu kwadratu Square
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Kwadrat

bok

Square

Metody: ?

Pola: bok

Modelowany obiekt

Model analityczny

Wstępny model 
projektowy



  

Analiza obiektowa ― co obiekt klasy Square ma wiedzieć?Analiza obiektowa ― co obiekt klasy Square ma wiedzieć?
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Pamiętaj długość swojego 
boku, ale niech to będzie Twoja 

prywatna informacja.
OK, długość boku to po 

angielsku side, będzie to 
prywatne pole typu double.



  

Analiza obiektowa ― co obiekt klasy Square ma umieć?Analiza obiektowa ― co obiekt klasy Square ma umieć?
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Potrzebny będzie 
dostęp do zapamiętanej długości 
boku ― pobieranie i ustawianie 

wartości. 

OK, pobranie długości boku załatwi
funkcja getSide, ustawianie długości boku

funkcja setSide, w której sprawdzę 
czy podają mi prawidłową wartość,

Jak nie, to przyjmę wartość 0.



  

Analiza obiektowa ― co obiekt klasy Square ma umieć?Analiza obiektowa ― co obiekt klasy Square ma umieć?
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Powinieneś umieć 
obliczać swoje pole, no może 
kiedyś będzie potrzebny też 

i Twój obwód.

OK, pole to długość boku do kwadratu,
niech to liczy funkcja area. Jak będzie 

trzeba to obwód też policzę,
mnożąc długość boku przez cztery.  



  

Analiza obiektowa ― zapis z wykorzystaniem notacji UMLAnaliza obiektowa ― zapis z wykorzystaniem notacji UML
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To wszystko można 
zapisać wykorzystując
notację UML, a potem

już bezpośrednio 
w C++

Square

-side: double

+setSide( double newSide )

+getSide() : double

+area() : double

UML to ustandaryzowany zestaw notacji 
graficznych pozwalających na uporządkowane 
modelowanie systemów projektowanych 
obiektowo.

Jednym z elementów UML są diagramy klas, 
klasy są na nich przedstawiane jak klas Square 
na rysunku poniżej.   

UML to ustandaryzowany zestaw notacji 
graficznych pozwalających na uporządkowane 
modelowanie systemów projektowanych 
obiektowo.

Jednym z elementów UML są diagramy klas, 
klasy są na nich przedstawiane jak klas Square 
na rysunku poniżej.   



  

Elementy notacji UML ― reprezentacja klasyElementy notacji UML ― reprezentacja klasy
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Square

–side: double

+setSide( double newSide )
+getSide() : double
+area() : double

+ publiczne składowe klasy
– prywatne składowe klasy

Pole, w UML atrybut, najpierw nazwa 
potem typ wartości.

Pole, w UML atrybut, najpierw nazwa 
potem typ wartości.

Metody, w UML operacje, 
w C++ funkcje składowe,

najpierw nazwa, parametry,
na końcu typ rezultatu, 

o ile występuje

Metody, w UML operacje, 
w C++ funkcje składowe,

najpierw nazwa, parametry,
na końcu typ rezultatu, 

o ile występuje

Nazwa klasyNazwa klasy



  

Szkic obiektowego programu obliczającego pole kwadratuSzkic obiektowego programu obliczającego pole kwadratu
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#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

// Zakładamy, e klasa Square istnieje ż

int main()
{
  double num;
  Square s;

  cout << endl << "Obliczam pole kwadratu" << endl; 
  cout << "Podaj bok: ";
  cin >> num; 
  
  s.setSide( num );

  cout << "Pole kwadratu wynosi: " << s.area();

  return EXIT_SUCCESS;
}

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;

// Zakładamy, e klasa Square istnieje ż

int main()
{
  double num;
  Square s;

  cout << endl << "Obliczam pole kwadratu" << endl; 
  cout << "Podaj bok: ";
  cin >> num; 
  
  s.setSide( num );

  cout << "Pole kwadratu wynosi: " << s.area();

  return EXIT_SUCCESS;
}



  

Deklaracja klasy SquareDeklaracja klasy Square
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class Square
{
  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:

    // Składowe prywatne
    double side;
};

class Square
{
  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:

    // Składowe prywatne
    double side;
};

private — elementy zadeklarowane w tej sekcji mogą być wykorzystywane 
wyłącznie przez funkcje składowe danej klasy. Elementami tymi mogą być 
zarówno pola i funkcje. Mówi się o nich, że są prywatne.

public — elementy zadeklarowane w tej sekcji są dostępne dla innych elementów 
programu. Mówi się o nich, że są publiczne lub stanowią interfejs klasy.



  

Składowe klasy = interfejs klasy = oferowane informacje i usługi Składowe klasy = interfejs klasy = oferowane informacje i usługi 
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Square

 -side: double

 +setSide( double newSide )

 +getSide() : double

 +area() : double

class Square
{
  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:

    // Składowe prywatne
    double side;
};

class Square
{
  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:

    // Składowe prywatne
    double side;
};

Oferowane 
informacje 
i usługi

Oferowane 
informacje 
i usługi

Informacje zapisane w polach dostępne 
są za pośrednictwem akcesorów (get...), 
ustawia się je za pośrednictwem 
modyfikatorów (set...).

Hermetyzacja skłania do ograniczonego 
stosowania pól publicznych.

Interfejs klasy stanowią zwykle metody 
(funkcje składowe).



  

Deklaracja klasy Square ― dwa podejścia do układu sekcjiDeklaracja klasy Square ― dwa podejścia do układu sekcji
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class Square
{
  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:

    // Składowe prywatne
    double side;
};

class Square
{
  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:

    // Składowe prywatne
    double side;
};

class Square
{
  private:

    // Składowe prywatne
    double side;

  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();
};

class Square
{
  private:

    // Składowe prywatne
    double side;

  public :

    // Składowe publiczne
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();
};

Kolejność sekcji nie ma dla kompilatora większego znaczenia. 

Sekcje mogą się przeplatać.

Kolejność preferowana ― najpierw składowe publiczne (interfejs klasy), potem 
składowe prywatne. 



  

Definicja funkcji składowych poza deklaracją klasyDefinicja funkcji składowych poza deklaracją klasy
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class Square
{
  public:
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

double Square::getSide()
{
  return side;
}

double Square::area()
{
  return side * side;
}

class Square
{
  public:
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

double Square::getSide()
{
  return side;
}

double Square::area()
{
  return side * side;
}

W języku C++ występuje operator 
zakresu ::. 
Służy np. do deklarowania funkcji 
składowych poza ciałem klasy. 

Jego zastosowanie jest szersze, 
zapis Square:: oznacza, że 
występujący po nim element 
należy do klasy Square.

W języku C++ występuje operator 
zakresu ::. 

Służy np. do deklarowania funkcji 
składowych poza ciałem klasy. 

Jego zastosowanie jest szersze, 
zapis Square:: oznacza, że 
występujący po nim element 
należy do klasy Square.



  

Definicja funkcji składowych w obrębie deklaracji klasyDefinicja funkcji składowych w obrębie deklaracji klasy
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class Square
{
  public:

    void setSide( double newSide )
    {
      side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
    }

    double getSide()
    {
      return side;
    }

    double area()
    {
      return side * side;
    }

  private:
    double side;
};

class Square
{
  public:

    void setSide( double newSide )
    {
      side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
    }

    double getSide()
    {
      return side;
    }

    double area()
    {
      return side * side;
    }

  private:
    double side;
};

Definicje funkcji składowych w obrębie klasy 
czy poza nią?

Raczej poza nią, ale do tego zagadnienia 
jeszcze wrócimy.

Teraz ważniejsze pytanie ― czy klasa Square 
jest już kompletna?

Definicje funkcji składowych w obrębie klasy 
czy poza nią?

Raczej poza nią, ale do tego zagadnienia 
jeszcze wrócimy.

Teraz ważniejsze pytanie ― czy klasa Square 
jest już kompletna?



  

Jaka jest wartość pola Jaka jest wartość pola sideside tuż po utworzeniu obiektu klasy  tuż po utworzeniu obiektu klasy SquareSquare??
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Square s;
Square squares[ 3 ];

s.setSide( 10 );

cout << s.area() << endl;

squares[ 0 ].setSide( 10 );
squares[ 1 ].setSide( 20 );
squares[ 2 ].setSide( 30 );

cout << squares[ 0 ].area() << endl;
cout << squares[ 1 ].area() << endl;
cout << squares[ 2 ].area() << endl;

Square s;
Square squares[ 3 ];

s.setSide( 10 );

cout << s.area() << endl;

squares[ 0 ].setSide( 10 );
squares[ 1 ].setSide( 20 );
squares[ 2 ].setSide( 30 );

cout << squares[ 0 ].area() << endl;
cout << squares[ 1 ].area() << endl;
cout << squares[ 2 ].area() << endl;

?
?
?
?

Pola obiektu, tuż po jego zdefiniowaniu, mają wartość zależną od kontekstu 
definicji zmiennej obiektowej.

Wartości pól obiektów automatycznych będą przypadkowe, wartości pól 
obiektów zewnętrznych i statycznych będą wyzerowane.



  

Konstruktory ― akuszerka rodzącego się obiektuKonstruktory ― akuszerka rodzącego się obiektu
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Konstruktor jest specjalną funkcją, aktywowaną przez kompilator 
automatycznie, w momencie gdy obiekt jest tworzony. 

Dzieje się tak zanim programista będzie mógł odwołać się do obiektu. 

Zadaniem konstruktora jest przygotowanie obiektu do życia. To przygotowanie 
może mieć różny przebieg w zależności od przeznaczenia obiektu.

Zazwyczaj jedną z czynności wykonywanych przez konstruktor jest inicjalizacja 
wartości pól obiektu.

Konstruktor to funkcja, tyle że specyficzna. 

Różni się od innych funkcji czterema cechami:
● nosi taką nazwę jak nazwa klasy, 
● nie ma typu rezultatu,
● zwykle nie wywołuje się go jawnie w kodzie programu,
● może posiadać listę inicjalizacyjną.

Konstruktor to funkcja, tyle że specyficzna. 

Różni się od innych funkcji czterema cechami:
● nosi taką nazwę jak nazwa klasy, 
● nie ma typu rezultatu,
● zwykle nie wywołuje się go jawnie w kodzie programu,
● może posiadać listę inicjalizacyjną.



  

Konstruktor domyślny ― default constructorKonstruktor domyślny ― default constructor
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Konstruktor domyślny (ang. default constructor) aktywowany jest, gdy 
tworzony jest obiekt bez jawnie określonych danych inicjalizujących:

Square s;
Square squares[ 3 ];
Square * sPtr;

sPtr = new Square;

. . . 

Square s;
Square squares[ 3 ];
Square * sPtr;

sPtr = new Square;

. . . 

W ciele funkcji będącej konstruktorem można wykonywać akcje takie jak w innych 
funkcjach składowych klasy.

Chociaż w konstruktorze można zrobić cokolwiek, zwyczajowo jest to zwykle 
zainicjowanie pól obiektu.

Czasem inicjalizacja pól wymaga dodatkowych akcji — np. odczytu danych z pliku, 
pobrania informacji z sieci, sprawdzenia stanu urządzeń we-wy.



  

Konstruktor domyślny, deklaracja i definicja Konstruktor domyślny, deklaracja i definicja 
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class Square
{
  public:
    
    Square();   

    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

. . .

Square::Square()
{
  side = 0;
}

class Square
{
  public:
    
    Square();   

    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

. . .

Square::Square()
{
  side = 0;
}

Deklaracja konstruktora domyślnegoDeklaracja konstruktora domyślnego

Definicja konstruktora domyślnegoDefinicja konstruktora domyślnego

Konstruktor domyślny, ze względu na brak parametrów, nazywany jest też 
konstruktorem bezparametrowym.



  

Konstruktor domyślny, automatyczna aktywacjaKonstruktor domyślny, automatyczna aktywacja
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Square a;       
Square b;       

Square squares[ 3 ]; 

Square * sPtr;

sPtr = new Square;

Square a;       
Square b;       

Square squares[ 3 ]; 

Square * sPtr;

sPtr = new Square;

Aktywacja: a.Square()
Aktywacja: b.Square()

Aktywacja: a.Square()

Aktywacja: b.Square()

Aktywacja Square() dla 
każdego elementu tablicy:

squares[ 0 ].Square()

squares[ 1 ].Square()
squares[ 2 ].Square()

Aktywacja Square() dla 
każdego elementu tablicy:

squares[ 0 ].Square()
squares[ 1 ].Square()
squares[ 2 ].Square()

Aktywacja: sPtr->Square()Aktywacja: sPtr->Square()

Square::Square()
{
  side = 0;
}

Square::Square()
{
  side = 0;
}



  

Dwie wersje realizacji konstruktora domyślnegoDwie wersje realizacji konstruktora domyślnego
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Square::Square()
{
  side = 0;
}

Square::Square()
{
  side = 0;
}

Square::Square() : side( 0 )
{
}

Square::Square() : side( 0 )
{
}

Wersja intuicyjna: Wersja z listą inicjalizacyjną:

Square::Square() : side( 0 )
{
}

Nazwa pola

Lista inicjalizująca
konstruktora

Wyrażenie inicjalizujące

Podstawowe zastosowanie listy inicjalizacyjnej to inicjowanie pól obiektu. 

Na liście może wystąpić nazwa pola, a w nawiasach wyrażenie którego wartość 
ma być temu polu przypisana.

Preferowane jest stosowanie listy inicjalizacyjnej.



  

Dwie wersje realizacji konstruktora domyślnegoDwie wersje realizacji konstruktora domyślnego
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Jeżeli dla danej klasy  nie  zdefiniowano żadnego konstruktora, kompilator 
syntetyzuje konstruktor domyślny.

Jeżeli dla danej klasy  zdefiniowano jakiś konstruktor inny od domyślnego, a ten 
jest potrzebny lecz niezdefiniowany, kompilator zgłosi błąd.

Syntetyzowany konstruktor domyślny nie robi niczego mądrego. Nie należy się np. 
spodziewać po nim inicjalizacji pól wartościami zerowymi.

Programista powinien zdefiniować jawnie sposób inicjalizacji obiektów 
definiowanych bezparametrowo. 

Służy do tego konstruktor domyślny, jego definiowanie jest dobrą praktyką. 

Nie należy ufać konstruktorowi domyślnemu syntetyzowanemu przez kompilator.  

Programista powinien zdefiniować jawnie sposób inicjalizacji obiektów 
definiowanych bezparametrowo. 

Służy do tego konstruktor domyślny, jego definiowanie jest dobrą praktyką. 

Nie należy ufać konstruktorowi domyślnemu syntetyzowanemu przez kompilator.  



  

Czy można zainicjować pola obiektu na etapie deklaracji?Czy można zainicjować pola obiektu na etapie deklaracji?
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Square s( 100 ) ;

cout << "Pole kwadratu wynosi: " << s.area();

Square s( 100 ) ;

cout << "Pole kwadratu wynosi: " << s.area();

Chcemy, żeby ta wartość została wstawiona do pola side. Chcemy, żeby ta wartość została wstawiona do pola side. 

Klasa Square ma jedno pole, wartość inicjalizująca jest też jedna, więc wszystko 
pasuje... 

A co gdy pól i wartości inicjalizujących jest wiele? Skąd wiadomo, która wartość 
ma trafić do odpowiedniego pola?

Programista decyduje o sposobie wykorzystania wartości inicjalizujących 
definiując konstruktor ogólny.

Konstruktor ogólny (ang. general constructor) jest aktywowany gdy 
tworzymy obiekt z jawnie określonymi danymi inicjalizującymi. 



  

Konstruktor ogólny, deklaracja i definicja Konstruktor ogólny, deklaracja i definicja 
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class Square
{
  public:
    
    Square();  
    Square( double startSide );

    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

. . .

Square::Square( double startSide )
{
  side = startSide;
}

class Square
{
  public:
    
    Square();  
    Square( double startSide );

    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

. . .

Square::Square( double startSide )
{
  side = startSide;
}

Deklaracja konstruktora ogólnegoDeklaracja konstruktora ogólnego

Definicja konstruktora ogólnegoDefinicja konstruktora ogólnego

Konstruktor ogólny, ze względu na wykorzystanie parametrów zwany jest też 
konstruktorem parametrowym. 



  

Konstruktor ogólny, automatyczna aktywacjaKonstruktor ogólny, automatyczna aktywacja
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Square a( 10 );    
Square b( 20 );       

Square * sPtr;

sPtr = new Square( 5 );

Square a( 10 );    
Square b( 20 );       

Square * sPtr;

sPtr = new Square( 5 );

Aktywacja: a.Square( 10 )

Aktywacja: b.Square( 20 )

Aktywacja: a.Square( 10 )
Aktywacja: b.Square( 20 )

Aktywacja: sPtr->Square( 5 )Aktywacja: sPtr->Square( 5 )

Square::Square( double startSide )
{
  side = startSide;
}

Square::Square( double startSide )
{
  side = startSide;
}



  

Różne wersje realizacji konstruktora ogólnegoRóżne wersje realizacji konstruktora ogólnego
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Square::Square( double startSide )
{
  side = startSide;
}

Square::Square( double startSide )
{
  side = startSide;
}

Square::Square( double startSide ) : side( startSide )
{
}

Square::Square( double startSide ) : side( startSide )
{
}

Wersja intuicyjna:

Wersja z listą inicjalizacyjną:

Rozwiązanie z listą inicjalizacyjną jest preferowane.

Pojawia się jednak mały problem — wartość wyrażenia inicjalizującego (wartość 
parametru startSide) miała być kontrolowana, wartości ujemne miały być 
odrzucane...  



  

Konstruktor z kontrolą wartości parametruKonstruktor z kontrolą wartości parametru
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Square::Square( double startSide ) 
{
  setSide( startSide );
}

Square::Square( double startSide ) 
{
  setSide( startSide );
}

Kontrolowane wstawianie wartości do pola side realizuje funkcja setSide:

Square::Square( double startSide ) : side( startSide >= 0 ? startSide : 0 ) 
{
}

Square::Square( double startSide ) : side( startSide >= 0 ? startSide : 0 ) 
{
}

Można nieco na siłę użyć wariantu z listą inicjalizacyjną:

Staramy się jednak trzymać zasady: jedna reguła w jednym miejscu, z tego 
powodu, mimo preferowania listy inicjalizacyjnej, pierwsza wersja konstruktora 
jest lepsza.



  

Na marginesie — parametry domyślne, przypomnienieNa marginesie — parametry domyślne, przypomnienie
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void fun( int i, float f = 0, char c = ’A’ );
. . .
void fun( int i, float f, char c )
{
}

fun( 10 ); // i == 10, f == 0,    c == ’A’
fun( 20, 3.15 ); // i == 20, f == 3.15, c == ’A’
fun( 30, 22.1, ’Z’ ); // i == 30, f == 22.1, c == ’Z’

void fun( int i, float f = 0, char c = ’A’ );
. . .
void fun( int i, float f, char c )
{
}

fun( 10 ); // i == 10, f == 0,    c == ’A’
fun( 20, 3.15 ); // i == 20, f == 3.15, c == ’A’
fun( 30, 22.1, ’Z’ ); // i == 30, f == 22.1, c == ’Z’

Parametry domyślne myszą być definiowane od końca listy parametrów.

Parametry domyślne dotyczą funkcji składowych klas jak i funkcji niezwiązanych 
z klasami.

Jeżeli stosujemy prototypy funkcji, wartości parametrów domyślnych określa się 
właśnie w prototypie, w definicji funkcji już nie występują.

Parametr domyślny to wartość określona na etapie deklaracji funkcji, która zostanie 
automatycznie wstawiona do parametru formalnego,  jeżeli dana 

funkcja zostanie wywołana bez odpowiedniego parametru aktualnego.

Parametr domyślny to wartość określona na etapie deklaracji funkcji, która zostanie 
automatycznie wstawiona do parametru formalnego,  jeżeli dana 

funkcja zostanie wywołana bez odpowiedniego parametru aktualnego.



  

Konstruktor ogólny może czasem zastąpić konstruktor domyślnyKonstruktor ogólny może czasem zastąpić konstruktor domyślny

2929Programowanie obiektowe w C++ |Programowanie obiektowe w C++ |

W pewnych sytuacjach wszystkie parametry konstruktora ogólnego mogą mieć 
określone wartości domyślne, np.: 

class Square
{
  public:
    
    Square( double startSide = 0 );
    . . .
};

. . .

Square::Square( double startSide ) 
{
  setSide( startSide );
}

class Square
{
  public:
    
    Square( double startSide = 0 );
    . . .
};

. . .

Square::Square( double startSide ) 
{
  setSide( startSide );
}

Parametr domyślny konstruktora ogólnegoParametr domyślny konstruktora ogólnego

Tak zdefiniowany konstruktor ogólny zastępuje konstruktor domyślny, będzie 
aktywowany przy tworzeniu obiektów bez parametrów. 



  

Konstruktor ogólny jest potrzebny dla obiektów Konstruktor ogólny jest potrzebny dla obiektów constconst
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Przypomnienie: słowo kluczowe const oznacza, że wartość zmiennej bądź 
argumentu nie może być zmieniana w czasie wykonania programu. 

const Square cs;   

cs.setSide( 1.2 ); 

cout << "Pole kwadratu wynosi: " << cs.area();

const Square cs;   

cs.setSide( 1.2 ); 

cout << "Pole kwadratu wynosi: " << cs.area();

Obiekt o wartości stałejObiekt o wartości stałej

Błąd — próba modyfikacji obiektu stałegoBłąd — próba modyfikacji obiektu stałego

Konstruktor ogólny pozwala na zainicjowanie obiektów const:

const Square cs( 1.2 );   

cout << "Pole kwadratu wynosi: " << cs.area();

const Square cs( 1.2 );   

cout << "Pole kwadratu wynosi: " << cs.area();

Zainicjowany obiekt stały — konstruktor ogólnyZainicjowany obiekt stały — konstruktor ogólny



  

Na marginesie: inne wykorzystanie operatora zakresu ::Na marginesie: inne wykorzystanie operatora zakresu ::
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Czy parametr funkcji setSide może nazywać się side? Czyli zamiast: 

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

definiujemy funkcję tak:

void Square::setSide( double side )
{
  side = ( side >= 0 ) ? side : 0;
}

void Square::setSide( double side )
{
  side = ( side >= 0 ) ? side : 0;
}

To nie będzie działać poprawnie!To nie będzie działać poprawnie!

Parametr formalny funkcji przesłania w jej ciele pole ― gdy ich nazwy są jednakowe Parametr formalny funkcji przesłania w jej ciele pole ― gdy ich nazwy są jednakowe 

void Square::setSide( double side )
{
  Square::side = ( side >= 0 ) ? side : 0;
}

void Square::setSide( double side )
{
  Square::side = ( side >= 0 ) ? side : 0;
}

Wykorzystanie operatora zakresuWykorzystanie operatora zakresu



  

Na marginesie: funkcje nie modyfikujące pól obiektów Na marginesie: funkcje nie modyfikujące pól obiektów 
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Square::Square( double startSide ) 
{
  setSide( startSide );
}

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

double Square::getSide() const
{
  return side;
}

double Square::area() const 
{
  return side * side;
}

Square::Square( double startSide ) 
{
  setSide( startSide );
}

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

double Square::getSide() const
{
  return side;
}

double Square::area() const 
{
  return side * side;
}

class Square
{
  public:
    Square( double startSide = 0 );
    void   setSide( double newSide );
    double getSide() const;
    double area() const;
  private:
    double side;
};

class Square
{
  public:
    Square( double startSide = 0 );
    void   setSide( double newSide );
    double getSide() const;
    double area() const;
  private:
    double side;
};

Metody ze specyfikacją const nie 
mogą modyfikować pól obiektu, 
mogą zatem być wywoływane dla 
obiektów stałych.

Metody ze specyfikacją const nie 
mogą modyfikować pól obiektu, 
mogą zatem być wywoływane dla 
obiektów stałych.



  

Tworzenie obiektu jako kopii innego obiektu tej samej klasyTworzenie obiektu jako kopii innego obiektu tej samej klasy
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Dla typów wbudowanych można tak:

int j = 1;
int i = j;
int j = 1;
int i = j;

Czy można tak samo dla obiektów?

Square first( 100 );
Square second = first;
Square first( 100 );
Square second = first;

Problem:

Skąd kompilator ma wiedzieć jak wykonać kopię 
obiektu?

Najłatwiej skopiować zawartości kolejnych pól z 
obiektu źródłowego do obiektu nowo utworzonego.

Tak właśnie postąpi kompilator w rozważanym 
przykładzie.

first: Square

 side = 100

second: Square

 side = 100



  

Kopiowanie pole po polu = klonowanieKopiowanie pole po polu = klonowanie
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Oryginał



  

Kopiowanie pole po polu = klonowanie, trzeba się dzielić zasobami... :-/Kopiowanie pole po polu = klonowanie, trzeba się dzielić zasobami... :-/
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Oryginał

Klon



  

Nie chcemy współdzielących zasoby klonów, chcemy kopii! Nie chcemy współdzielących zasoby klonów, chcemy kopii! 
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Oryginał

Kopia



  

Konstruktor kopiujący — przepis na wykonanie kopii obiektuKonstruktor kopiujący — przepis na wykonanie kopii obiektu
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Tworzenie nowego obiektu na zasadzie utworzenia binarnej kopii obiektu 
istniejącego jest zadawalające tylko w niewielkiej liczbie przypadków. 

Takim przypadkiem jest właśnie klasa Square.

Załóżmy jednak, że tak nie jest.   

Programista może określić w jaki sposób nowo utworzony obiekt przejmie dane 
z obiektu istniejącego — służy do tego konstruktor kopiujący.

Konstruktor kopiujący (ang. copy constructor) odpowiedzialny jest za 
przeniesienie danych pomiędzy obiektami tej samej klasy na etapie inicjalizacji 
jednego z nich. 

Square first( 100 );
Square second = first ;
Square first( 100 );
Square second = first ;

Aktywacja: second.Square( first );Aktywacja: second.Square( first );



  

Konstruktor kopiujący — jak go zdefiniowaćKonstruktor kopiujący — jak go zdefiniować
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Konstruktor kopiujący to funkcja otrzymująca jako parametr referencyjny 
obiekt-wzorzec, z którego pobierane są dane inicjalizujące dla nowo utworzonego 
obiektu. 

class Square
{
  public:
    Square( double startSide = 0 );
    Square( Square & otherSquare );
    . . .
};
. . .
Square::Square( Square & otherSquare ) : side( otherSquare.side )
{
}
. . .

Square first( 100 );
Square second = first ;

class Square
{
  public:
    Square( double startSide = 0 );
    Square( Square & otherSquare );
    . . .
};
. . .
Square::Square( Square & otherSquare ) : side( otherSquare.side )
{
}
. . .

Square first( 100 );
Square second = first ;

Aktywacja: second.Square( first );Aktywacja: second.Square( first );

first: Square

 side = 100

second: Square

 side = 100



  

Konstruktor kopiujący — tylko gdy inicjalizacja!Konstruktor kopiujący — tylko gdy inicjalizacja!
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Konstruktor kopiujący odpowiedzialny za skopiowanie zawartości obiektów tej 
samej klasy na etapie inicjalizacji.

Square first( 100 );
Square second;

second = first ; 

Square first( 100 );
Square second;

second = first ; 

W tej sytuacji konstruktor kopiujący nie działa! To nie jest inicjalizacja.

Istnieje możliwość określenia jak przepisać dane pomiędzy istniejącymi 
obiektami tej samej klasy — wykorzystuje się do tego przeciążony operator 
przypisania.  

W tej sytuacji konstruktor kopiujący nie działa! To nie jest inicjalizacja.

Istnieje możliwość określenia jak przepisać dane pomiędzy istniejącymi 
obiektami tej samej klasy — wykorzystuje się do tego przeciążony operator 
przypisania.  

Aby można było tworzyć kopie obiektów na bazie obiektów stałych: 

Square::Square( const Square & otherSquare ) : side( otherSquare.side )
{
}

Square::Square( const Square & otherSquare ) : side( otherSquare.side )
{
}

const Square first( 1 );
Square second = first;  
const Square first( 1 );
Square second = first;  

Teraz obiektem-wzorcem może być obiekt stały: 



  

Kiedy konstruktor kopiujący jest konieczny?Kiedy konstruktor kopiujący jest konieczny?
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Obiekty przechowują informacje w swoich polach. Czasem jednak właściwa 
informacja jest przechowywana poza obiektem, wtedy pola zawierają informację 
o lokalizacji informacji będącej zasobem zewnętrznym.

Gdy wszystkie informacje przechowywane są bezpośrednio w polach obiektu, 
zazwyczaj wykonywane przez kompilator kopiowanie pole po polu wystarcza.

Gdy obiekt przechowuje w swoich polach informację o lokalizacji informacji 
przechowywanych w zasobach zewnętrznych, kopiowanie pole po polu  prowadzi do 
kłopotów, zdefiniowanie konstruktora kopiującego jest zwykle konieczne. 

Person

Kowalskiname

Person

name

Sterta

Kowalski

Wersja I Wersja II



  

Konstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po poluKonstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po polu
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class Person
{
  public:
    Person( char * s )
    {
      strcpy( name, s ); 
    }
    . . .
    char name[ 20 ];
    
};

class Person
{
  public:
    Person( char * s )
    {
      strcpy( name, s ); 
    }
    . . .
    char name[ 20 ];
    
};

class Person
{
  public:
    Person( char * s )
    {
      int len = strlen( s );
      name = new char[ len + 1 ];
      strcpy( name, s ); 
    }
    . . .
    char * name;
};

class Person
{
  public:
    Person( char * s )
    {
      int len = strlen( s );
      name = new char[ len + 1 ];
      strcpy( name, s ); 
    }
    . . .
    char * name;
};

Person first
Kowalskiname

Person first

name

Sterta

Kowalski

Person first( "Kowalski" );Person first( "Kowalski" );

Uwaga — obie wersje klasy Person to 
tylko uproszczone przykłady!



  

Konstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po poluKonstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po polu
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Person first( "Kowalski" );
Person second( first );
Person first( "Kowalski" );
Person second( first );

Person first
Kowalskiname

Person first

name

Sterta

KowalskiPerson second
Kowalskiname

Person second

name
Kopiowanie
pole po polu

Kopiowanie pole po polu prowadzi do powstania klonu obiektu, współdzielącego 
zewnętrzne zasoby z obiektem-wzorcem. 



  

Konstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po poluKonstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po polu
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Person first( "Kowalski" );
Person second( first );

strcpy( second.name, "Nowak" ); 

Person first( "Kowalski" );
Person second( first );

strcpy( second.name, "Nowak" ); 

Person first
Kowalskiname

Person first

name

Sterta

NowakPerson second
Nowakname

Person second

name

Wykorzystywanie przez klony wspóldzielonych zasobów zewnętrznych zwykle 
prowadzi do problemów.



  

Konstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po poluKonstruktor kopiujący vs. kopiowanie pole po polu
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Person first( "Kowalski" );
Person second( first );

strcpy( second.name, "Nowak" );
. . .
delete [] second.name; 

Person first( "Kowalski" );
Person second( first );

strcpy( second.name, "Nowak" );
. . .
delete [] second.name; 

Person first

name

Sterta

Nowak

Person second

name

To już nie jest problem, to jest katastrofa!



  

Wykorzystanie konstruktora kopiującegoWykorzystanie konstruktora kopiującego
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Nie chcemy klonów współdzielących zasoby zewnętrzne, chcemy kopie obiektów 
z własnymi zasobami zewnętrznymi.

class Person
{
  public:
    Person( char * s );

    Person( const Person & otherPerson );
    . . .
    char * name;
};

class Person
{
  public:
    Person( char * s );

    Person( const Person & otherPerson );
    . . .
    char * name;
};

Konstruktor kopiującyKonstruktor kopiujący

Person::Person( const Person & otherPerson )
{
  name = new char[ strlen( otherPerson.name ) + 1 ];
 
  strcpy( name, otherPerson.name );
}

Person::Person( const Person & otherPerson )
{
  name = new char[ strlen( otherPerson.name ) + 1 ];
 
  strcpy( name, otherPerson.name );
}

Przydział własnej pamięci dla tworzonego obiektu.Przydział własnej pamięci dla tworzonego obiektu.

Wykonanie kopii zawartości pola name obiektu otherPerson.Wykonanie kopii zawartości pola name obiektu otherPerson.



  

Konstruktor kopiujący w akcjiKonstruktor kopiujący w akcji
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Obiekt second jest obiektem niezależnym od first, posiadającą własny zasób 
(przydzielona pamięć), którego zawartość jest kopią zawartości zasobu obiektu 
first. 

Person::Person( const Person & otherPerson )
{
  name = new char[ strlen( otherPerson.name ) + 1 ];
  strcpy( name, otherPerson.name );
}

Person::Person( const Person & otherPerson )
{
  name = new char[ strlen( otherPerson.name ) + 1 ];
  strcpy( name, otherPerson.name );
}

Person first

name

Sterta
Kowalski

Person second
nameKowalski

Person first( "Kowalski" );
Person second( first );
Person first( "Kowalski" );
Person second( first );

Utworzenie obiektu second jako kopii obiektu first – działanie konstruktora 
kopiującego:



  

Chwila na podsumowanie...Chwila na podsumowanie...
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Konstruktor domyślny (bezparametrowy) służy do inicjalizacji obiektu tworzonego 
bez jawnie podanych danych inicjalizujących. Występować może jeden taki 
konstruktor. 

Konstruktor ogólny (parametrowy) służy do inicjalizacji obiektu tworzonego 
z jawnie podanymi danymi inicjalizującymi. Może być wiele takich konstruktorów, 
muszą się różnić parametrami.

Konstruktor ogólny posiadający wszystkie parametry domyślne, zastępuje 
konstruktor domyślny.

Konstruktor kopiujący inicjuje obiekt, który ma być kopią innego obiektu tej samej 
klasy.

Dla prostych obiektów definiowanie konstruktora kopiującego nie jest konieczne, 
jednak obiekty zwykle bywają tak złożone, że konstruktor kopiujący jest konieczny 
bądź wymagany.

Czy to już wszystkie rodzaje konstruktorów... ? 



  

Deklaracja klasy RectangleDeklaracja klasy Rectangle
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class Rectangle
{
  public : 

    // Konstruktory
    Rectangle( double startWidth = 0, double startHeight = 0 );
    Rectangle( const Rectangle & otherRectangle );

    // Modyfikatory
    void setWidth( double newWidth );
    void setHeight( double newHeight );

    // Akcesory
    double getWidth() const;
    double getHeight() const;

    // Realizator
    double area() const;

  private:
    double width, height;
};

class Rectangle
{
  public : 

    // Konstruktory
    Rectangle( double startWidth = 0, double startHeight = 0 );
    Rectangle( const Rectangle & otherRectangle );

    // Modyfikatory
    void setWidth( double newWidth );
    void setHeight( double newHeight );

    // Akcesory
    double getWidth() const;
    double getHeight() const;

    // Realizator
    double area() const;

  private:
    double width, height;
}; width

he
ig

ht



  

Uproszczona definicja funkcji składowych klasy RectangleUproszczona definicja funkcji składowych klasy Rectangle
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// Konstruktor ogólny i jednocze nie domy lnyś ś
Rectangle::Rectangle( double startWidth, double startHeight ) 
: width( startWidth ), height( startHeight )
{
}

// Konstruktor kopiuj cy – wła ciwie niepotrzebny, dodany dla celów ą ś
// pogl dowychą
Rectangle::Rectangle( const Rectangle & otherRectangle )
: width( otherRectangle.width ), height( otherRectangle.height )
{
}

// Realizator
double Rectangle::area() const
{
  return width * height;
}

// Konstruktor ogólny i jednocze nie domy lnyś ś
Rectangle::Rectangle( double startWidth, double startHeight ) 
: width( startWidth ), height( startHeight )
{
}

// Konstruktor kopiuj cy – wła ciwie niepotrzebny, dodany dla celów ą ś
// pogl dowychą
Rectangle::Rectangle( const Rectangle & otherRectangle )
: width( otherRectangle.width ), height( otherRectangle.height )
{
}

// Realizator
double Rectangle::area() const
{
  return width * height;
}



  

Uproszczona definicja funkcji składowych klasy RectangleUproszczona definicja funkcji składowych klasy Rectangle
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// Modyfikatory
void Rectangle::setWidth( double newWidth )
{
  width = newWidth;
}

void Rectangle::setHeight( double newHeight )
{
  height = newHeight;
}

// Akcesory
double Rectangle::getWidth() const
{
  return width;
}

double Rectangle::getHeight() const
{
  return height;
}

// Modyfikatory
void Rectangle::setWidth( double newWidth )
{
  width = newWidth;
}

void Rectangle::setHeight( double newHeight )
{
  height = newHeight;
}

// Akcesory
double Rectangle::getWidth() const
{
  return width;
}

double Rectangle::getHeight() const
{
  return height;
}



  

Mamy klasy Square i RectangleMamy klasy Square i Rectangle
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r.width == r.height == 0 s.side == 100

Square    s( 100 );  // Definicja zainicjowanego kwadratu s o boku 100
Rectangle r;       // Definicja prostok ta r, konstruktor domy lny  ą ś
Square    s( 100 );  // Definicja zainicjowanego kwadratu s o boku 100
Rectangle r;       // Definicja prostok ta r, konstruktor domy lny  ą ś



  

Inicjalizacja obiektem innej klasyInicjalizacja obiektem innej klasy
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Square    s( 100 );  // Definicja zainicjowanego kwadratu s o boku 100
Rectangle r = s;     // Definicja prostok ta r zainicjowanego obiektem s ą
Square    s( 100 );  // Definicja zainicjowanego kwadratu s o boku 100
Rectangle r = s;     // Definicja prostok ta r zainicjowanego obiektem s ą

r.width == r.height == 100 s.side == 100

Jestem prostokątem, ale
chcę się urodzić taki sam 

jak on ― kwadrat s o boku 100!

Trzeba zainicjować pola obiektu r, wartościami pochodzącego od innego obiektu 
innej klasy! Mamy zatem do czynienia z konwersją danych.

On jest przecież też 
prostokątem o jednakowej 

wysokości i szerokości. 
Będę taki jak on!



  

Inicjalizacja obiektem innej klasyInicjalizacja obiektem innej klasy
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Square    s( 100 );  // Definicja zainicjowanego kwadratu s o boku 100
Rectangle r = s;     // Definicja prostok ta r zainicjowanego obiektem s ą
Square    s( 100 );  // Definicja zainicjowanego kwadratu s o boku 100
Rectangle r = s;     // Definicja prostok ta r zainicjowanego obiektem s ą

Następuje tutaj inicjalizacja obiektu pewnej klasy obiektem innej klasy. 

Skąd kompilator ma wiedzieć, jak „przepisać” dane pomiędzy obiektami różnych 
klas?

Programista może określić metodę przepisania danych z obiektu jednej klasy do 
obiektu klasy innej, pisząc konstruktor rzutujący. 



  

Potrzebny jest konstruktor rzutujący — cast constructorPotrzebny jest konstruktor rzutujący — cast constructor
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// Klasa Square musi być wcze niej zadeklarowana lub zdefiniowanaś
class Rectangle
{
  public : 

    // Konstruktory
    Rectangle( double startWidth = 0, double startHeight = 0 );
    Rectangle( const Rectangle & otherRectangle );
    Rectangle( const Square & square );
    . . .
}

Rectangle::Rectangle( const Square & square )
: width( square.getSide() ) , height( square.getSide() )
{
}

// Klasa Square musi być wcze niej zadeklarowana lub zdefiniowanaś
class Rectangle
{
  public : 

    // Konstruktory
    Rectangle( double startWidth = 0, double startHeight = 0 );
    Rectangle( const Rectangle & otherRectangle );
    Rectangle( const Square & square );
    . . .
}

Rectangle::Rectangle( const Square & square )
: width( square.getSide() ) , height( square.getSide() )
{
}

Zdefiniowany przez programistę sposób zainicjowania wysokości i szerokości
 prostokąta informacjami pochodzącymi z obiektu klasy opisującej kwadrat. 
Zdefiniowany przez programistę sposób zainicjowania wysokości i szerokości
 prostokąta informacjami pochodzącymi z obiektu klasy opisującej kwadrat. 



  

Konstruktor rzutującyKonstruktor rzutujący
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Posiada jeden parametr będący referencją obiektu innej klasy. Innych 
argumentów może nie być lub powinny być one argumentami domyślnymi. 

Jest stosowany wszędzie tam, gdzie należy zainicjować obiekt pewnej klasy 
wartością obiektu innej klasy (dotyczy również typów wbudowanych).

Programista może dzięki konstruktorowi rzutującemu określić w jaki sposób 
informacje zapisane w obiekcie jednej klasy mają zostać odwzorowane 
(przepisane) w obiekcie innej klasy.



  

Funkcje składowe wewnątrz i na zewnątrz definicji klasy Funkcje składowe wewnątrz i na zewnątrz definicji klasy 
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class Square
{
  public:

    void setSide( double newSide )
    {
      side = (newSide >= 0) ? newSide : 0;
    }

    double getSide()
    {
      return side;
    }

    double area()
    {
      return side * side;
    }

  private:
    double side;
};

class Square
{
  public:

    void setSide( double newSide )
    {
      side = (newSide >= 0) ? newSide : 0;
    }

    double getSide()
    {
      return side;
    }

    double area()
    {
      return side * side;
    }

  private:
    double side;
};

class Square
{
  public:
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

double Square::getSide()
{
  return side;
}

double Square::area()
{
  return side * side;
}

class Square
{
  public:
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

double Square::getSide()
{
  return side;
}

double Square::area()
{
  return side * side;
}Funkcje zdefiniowane w obrębie klasy są 

domyślnie traktowane jako funkcje inline. 

Funkcje zdefiniowane w obrębie klasy są 
domyślnie traktowane jako funkcje inline. 



  

Funkcje Funkcje inlineinline — przypomnienie — przypomnienie
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Funkcje inline nie są wywoływane w sposób klasyczny — ich kod jest umieszczany 
w miejscu wywołania i w rzeczywistości nie są one wywoływane.

Specyfikacja ze słowem kluczowym inline to tylko rekomendacja dla kompilatora 
— niektórych funkcji nie można w pełni rozwinąć i będą one wywoływane 
klasycznie (np. rekurencyjne).

Kod wielokrotnie wykorzystujący pewną funkcję inline: 

Może działać szybciej — brak narzutu czasowego związanego z organizacją 
wywołania funkcji i powrotu z podprogramu;

Będzie dłuższy, zawiera bowiem rozwinięcia ciała funkcji w miejscu jej 
każdorazowego wywołania.

Mechanizm funkcji zadeklarowanych jako inline przeznaczony jest do optymalizacji 
małych, prostych i często wykorzystywanych funkcji.
Mechanizm funkcji zadeklarowanych jako inline przeznaczony jest do optymalizacji 
małych, prostych i często wykorzystywanych funkcji.



  

Funkcje składowe Funkcje składowe inlineinline na zewnątrz definicji klasy  na zewnątrz definicji klasy 
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class Square
{
  public:
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

inline void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

inline double Square::getSide()
{
  return side;
}

inline double Square::area()
{
  return side * side;
}

class Square
{
  public:
    void   setSide( double newSide );
    double getSide();
    double area();

  private:
    double side;
};

inline void Square::setSide( double newSide )
{
  side = ( newSide >= 0 ) ? newSide : 0;
}

inline double Square::getSide()
{
  return side;
}

inline double Square::area()
{
  return side * side;
}



  

Suplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktoramiSuplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktorami
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class Runner
{
  public:
    Runner();
    Runner( int startX, int startY, char startShape );

    void setX( int newX );
    void setY( int newY );
    void setShape( char newShape );

    int  getX() const;
    int  getY() const;
    char getShape() const;

    void show();
    void hide();

    void moveUp();
    void moveDown();
    void moveLeft();
    void moveRight();

  private:
    int  x, y;
    char shape;
    bool isXOnScreen( int x );
    bool isYOnScreen( int y );
};

class Runner
{
  public:
    Runner();
    Runner( int startX, int startY, char startShape );

    void setX( int newX );
    void setY( int newY );
    void setShape( char newShape );

    int  getX() const;
    int  getY() const;
    char getShape() const;

    void show();
    void hide();

    void moveUp();
    void moveDown();
    void moveLeft();
    void moveRight();

  private:
    int  x, y;
    char shape;
    bool isXOnScreen( int x );
    bool isYOnScreen( int y );
};



  

Suplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktoramiSuplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktorami
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Runner::Runner() : x( 0 ), y( 0 ), shape( ' ' )
{
}

Runner::Runner( int startX, int startY, char startShape ) : x(0), y(0), shape(' ')
{
  setX( startX ); setY( startY );
  setShape( startShape );
}

void Runner::setX( int newX )
{
  if( isXOnScreen( newX ) )
    x = newX;
}

void Runner::setY( int newY )
{
  if( isYOnScreen( newY ) )
    y = newY;
}

void Runner::setShape( char newShape )
{
  if( newShape > 32 && newShape < 255 )
    shape = newShape;
}

Runner::Runner() : x( 0 ), y( 0 ), shape( ' ' )
{
}

Runner::Runner( int startX, int startY, char startShape ) : x(0), y(0), shape(' ')
{
  setX( startX ); setY( startY );
  setShape( startShape );
}

void Runner::setX( int newX )
{
  if( isXOnScreen( newX ) )
    x = newX;
}

void Runner::setY( int newY )
{
  if( isYOnScreen( newY ) )
    y = newY;
}

void Runner::setShape( char newShape )
{
  if( newShape > 32 && newShape < 255 )
    shape = newShape;
}



  

Suplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktoramiSuplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktorami
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int Runner::getX() const
{
  return x;
}

int Runner::getY() const
{
  return y;
}

char Runner::getShape() const
{
  return shape;
}

void Runner::show()
{
  writeCharXY( x, y, shape );
}

void Runner::hide()
{
  writeCharXY( x, y, ' ' );
}

int Runner::getX() const
{
  return x;
}

int Runner::getY() const
{
  return y;
}

char Runner::getShape() const
{
  return shape;
}

void Runner::show()
{
  writeCharXY( x, y, shape );
}

void Runner::hide()
{
  writeCharXY( x, y, ' ' );
}

void Runner::moveUp()
{
  hide();
  if( y > 1 )
    --y;
  show();
}

void Runner::moveDown()
{
  hide();
  if( y < 24 )
    ++y;
  show();
}

void Runner::moveUp()
{
  hide();
  if( y > 1 )
    --y;
  show();
}

void Runner::moveDown()
{
  hide();
  if( y < 24 )
    ++y;
  show();
}



  

Suplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktoramiSuplement: klasa Runner z hermetyzacją i konstruktorami
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void Runner::moveLeft()
{
  hide();
  if( x > 1 )
    --x;
  show();
}

void Runner::moveRight()
{
  hide();
  if( x < 80 )
    ++x;
  show();
}

bool Runner::isXOnScreen( int newX )
{
  return ( newX > 0 && newX <= 80 );
}

bool Runner::isYOnScreen( int newY )
{
  return ( newY > 0 && newY <= 24 );
}

void Runner::moveLeft()
{
  hide();
  if( x > 1 )
    --x;
  show();
}

void Runner::moveRight()
{
  hide();
  if( x < 80 )
    ++x;
  show();
}

bool Runner::isXOnScreen( int newX )
{
  return ( newX > 0 && newX <= 80 );
}

bool Runner::isYOnScreen( int newY )
{
  return ( newY > 0 && newY <= 24 );
}



  

Ćwiczenia: 1, 2Ćwiczenia: 1, 2
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1. Zdefiniować klasę Data zawierającą pola prywatne: int dzien, int miesiac, int rok. 
Klasa powinna zawierać funkcje dostępowe, pobierające zawartość 
poszczególnych pól (np. podajDzien itd.), oraz funkcje pozwalające na ustalanie 
zawartości pól (np. ustawDzien, itd.). Klasa ma posiadać konstruktor domyślny, 
zerujący wszystkie pola, oraz konstruktor ogólny, otrzymujący trzy parametry, 
trafiające odpowiednio do pól opisujących dzień, miesiąc, rok. 

2. Zdefiniować klasę Czas zawierającą pola prywatne: int godzina, int minuta, int 
sekunda. Klasa powinna zawierać funkcje dostępowe, pobierające zawartość 
poszczególnych pól (np. podajGodzine itd.), oraz funkcje pozwalające na ustalanie 
zawartości pól (np. ustawGodzine, itd.). Klasa ma posiadać konstruktor domyślny 
zerujący wszystkie pola, oraz konstruktor ogólny, otrzymujący trzy parametry, 
trafiające odpowiednio do pól opisujących godzinę, minutę, sekundę. 



  

Ćwiczenia: 3 Ćwiczenia: 3 
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3. Równanie kwadratowe określone jest w następujący sposób:

Należy zaprojektować klasę RownanieKwadratowe, przechowującą współczynniki 
takiego równania i pozwalającą na obliczanie wyznacznika (delty) oraz rozwiązań 
takiego równania. 

Klasa powinna posiadać prywatne pola A, B, C, będące liczbami całkowitymi, 
reprezentujące współczynniki równania. Każde z pól powinno posiadać akcesory 
w postaci funkcji składowych, np. ustawA(), pobierzA().

Klasa powinna posiadać funkcje składową delta() obliczającą wyróżnik trójmianu 
oraz trzy funkcje obliczające miejsca zerowe: jedną do obliczania pierwiastka 
podwójnego (dla delta==0) oraz dwie osobne, do obliczania pierwiastków, gdy delta 
ma wartość dodatnią.

Obiekt ten może być wykorzystany sposób przedstawiony na następnej stronie:



  

Ćwiczenia: 3, cd. ...Ćwiczenia: 3, cd. ...
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. . .
RownanieKwadratowe r;
double num;

cout << ’Podaj A:’; cin >> num; r.ustawA( num );  
cout << ’Podaj B:’; cin >> num; r.ustawB( num );
cout << ’Podaj C:’; cin >> num; r.ustawC( num );

if( r.delta() > 0 )
  cout << "Pierwiastki rownania x1=" << r.obliczX1() << " x2="
  << r.obliczX2() << endl;
else
  if(r.delta() = 0 )
    cout << "Pierwiastek podwójny x12=" << r.obliczX12() << endl;
  else
    cout << "Brak pierwiastkow rzeczywistych" << endl;
. . .

. . .
RownanieKwadratowe r;
double num;

cout << ’Podaj A:’; cin >> num; r.ustawA( num );  
cout << ’Podaj B:’; cin >> num; r.ustawB( num );
cout << ’Podaj C:’; cin >> num; r.ustawC( num );

if( r.delta() > 0 )
  cout << "Pierwiastki rownania x1=" << r.obliczX1() << " x2="
  << r.obliczX2() << endl;
else
  if(r.delta() = 0 )
    cout << "Pierwiastek podwójny x12=" << r.obliczX12() << endl;
  else
    cout << "Brak pierwiastkow rzeczywistych" << endl;
. . .



  

Ćwiczenia: 3, cd. ...Ćwiczenia: 3, cd. ...
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Klasa powinna być wyposażona w konstruktor domyślny oraz trójparametrowy 
konstruktor ogólny, co pozwoli deklarować obiekty klasy RownanieKwadratowe 
w następujący sposób: 

RownanieKwadratowe r1;        // Konstruktor inicjuje A=B=C=0;
RownanieKwadratowe r2(3,2,1); // Konstruktor inicjuje A=3,B=2,C=1;
RownanieKwadratowe r1;        // Konstruktor inicjuje A=B=C=0;
RownanieKwadratowe r2(3,2,1); // Konstruktor inicjuje A=3,B=2,C=1;

Należy się zastanowić nad przypadkiem, gdy równanie staje się liniowym, tzn. A=0 
i zaproponować rozwiązanie tego problemu.

Uwaga — osoby znające liczby zespolone mogą zaproponować rozwiązanie równania 
również przy delcie mniejszej od zera.



  

Ćwiczenia: 4Ćwiczenia: 4
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4. Dany jest układ równań liniowych: 

Rozwiązanie układu równań może polegać na wyliczeniu odpowiednich 
wyznaczników W, Wx, Wy a następnie ich iloczynów —  zgodnie z informacjami 
poznanymi na zajęciach z matematyki.

Należy zaprojektować i zaimplementować w języku C++ obiektowy program 
pozwalający na rozwiązywanie dowolnego układu takich równań. Program powinien 
umożliwiać wczytanie współczynników A1, B1, C1, A2, B2, C2, następnie powinien 
wyznaczyć rozwiązania równań metodą wyznacznikową. 

Należy identyfikować i prawidłowo zareagować na sytuację, gdy układ jest 
nieokreślony.



  

Ćwiczenia: 5Ćwiczenia: 5
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5.  Zdefiniować klasy reprezentujące płaskie figury geometryczne Kwadrat, 
Prostokat, Kolo, Trapez. Klasy powinny posiadać pola przechowujące informacje 
niezbędne do obliczenia pól tych figur. 

Pola powinny być prywatne, dostęp do nich powinien być zapewniany przez 
odpowiednie metody pobierania i ustawiania wartości. 

Klasy powinny posiadać konstruktor bezparametrowy oraz ogólny, zapewniające 
inicjalizację wszystkich pól. 

Obliczenie pola danej figury powinna realizować odpowiednia funkcja składowa o 
nazwie obliczPole —  wyznaczona wartość pola powinna być jej rezultatem.



  

Ćwiczenia: 6Ćwiczenia: 6
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6.  Zdefiniować klasę MetrycznyPrzeliczaczOdległości, realizaujący przeliczanie 
odległości wyrażonej w metrach na inne jednostki odległości; mile, cale, jardy, stopy, 
itp. Klasa powinna być tak zaprojektowana, aby po otrzymaniu odległości w metrach 
(za pośrednictwem konstruktora lub odpowiedniej funkcji składowej, np. 
ustalOdleglosc) można było wielokrotnie wywoływać osobne funkcje przeliczające na 
odpowiednie jednostki, np.:

MetrycznyPrzeliczaczOdleglosci konwerter;
. . .
konwerter.ustalOdleglosc( 100 );  // Odległo ć w metrachś
. . .
cout << endl << "Odległo ć w metrach: " << konwerter.podajOdleglosc(); ś
cout << endl << "to w stopach: " << konwerter.ileToStop(); 
cout << endl << "to w jardach: " << konwerter.ileToJardow();
cout << endl << "to w calach : " << konwerter.ileToCali();
cout << endl << "to w milach : " << konwerter.ileToMil();
. . .

MetrycznyPrzeliczaczOdleglosci konwerter;
. . .
konwerter.ustalOdleglosc( 100 );  // Odległo ć w metrachś
. . .
cout << endl << "Odległo ć w metrach: " << konwerter.podajOdleglosc(); ś
cout << endl << "to w stopach: " << konwerter.ileToStop(); 
cout << endl << "to w jardach: " << konwerter.ileToJardow();
cout << endl << "to w calach : " << konwerter.ileToCali();
cout << endl << "to w milach : " << konwerter.ileToMil();
. . .

Klasa powinna być kompletna – posiadać powinna konstruktor domyślny i ogólny, 
funkcje dostępowe do ustawiania i pobierania wartości odległości w metrach.
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