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1 Zabronienie kopiowania
Czasami nie ma sensu, żeby obiekty pewnego typu były kopiowane z innych obiektów. Sytuacja taka miała miejsce
np. w kontekście kolokwium, na którym pojawiło się zadanie dotyczące implementacji zbiorów. Pojedynczy zbiór
pamięta wszystkie swoje elementy, a pojedynczy element zbioru pamięta zbiór do którego należy.

Jeśli chcielibyśmy teraz skopiować element zbioru, to najpewniej skopiowalibyśmy także wskaźnik do zbioru
zawierającego ten element, co jest kłopotliwe z dwóch powodów:

1. musimy poinformować zbiór, że dodaliśmy do niego nowy element,

2. chociaż nawet i to nie ma większego sensu, bo przecież mamy reprezentować zbiory, a nie multizbiory.

W zaproponowanym rozwiązaniu wzorcowym przyjmuje się po prostu, że wskaźnik do zbioru będzie NULL w nowym
obiekcie (skopiowanym z istniejącego już), ale widać, że to takie trochę brzydkie rozwiązanie.

Żeby zabronić kopiowania (nawet przypadkowego), wystarczy umieścić deklarację konstruktora kopiującego i ew.
operatora przypisania w części prywatnej danej klasy:

001 class KlasaNiekopiowalna {
002 private:
003 int a;
004 void operator=(const KlasaNiekopiowalna &);
005 KlasaNiekopiowalna(const KlasaNiekopiowalna &);
006
007 public:
008 KlasaNiekopiowalna(int x = 0) : a(x) {}
009 };
010
011 int main()
012 {
013 KlasaNiekopiowalna a(5);
014 KlasaNiekopiowalna b = a; //błąd: operator= prywatny
015 KlasaNiekopiowalna c(a); //błąd: konstruktor kopiujący prywatny
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016
017 return 0;
018 }

2 Klasa Napis
Tworzymy klasę reprezentującą napis. Będziemy ją sukcesywnie rozbudowywali o różne funkcjonalności. Na począ-
tek ustalamy, że napis będzie reprezentowany jako tablica znaków. Kluczowa będzie metoda dodajZnak(), która
dopisuje jeden symbol na końcu tablicy, potencjalnie zwiększając ją wcześniej. W poniższym kodzie od razu został
zaimplementowany zestaw konstruktorów, potrafiących zbudować napis z typu string z biblioteki standardowej.

001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 private:
008 char *data;
009 int cnt; //z ilu znaków składa się napis
010 int size; //rozmiar tablicy data
011
012 void init(const char *, int, int);
013 void init(const Napis &);
014 void init(const string &);
015 void destroy();
016
017 public:
018 Napis(int);
019 Napis(const Napis &);
020 Napis(const string &);
021 ˜Napis();
022
023 void operator=(const Napis &);
024 void operator=(const string &);
025
026 void dodajZnak(char);
027 void wypisz() const;
028 };
029
030 void Napis::init(const char *str, int new_cnt, int new_size)
031 {
032 data = new char[new_size];
033 size = new_size;
034 cnt = new_cnt;
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035 for (int i = 0; i < cnt; ++i)
036 data[i] = str[i];
037 }
038
039 void Napis::init(const Napis &n)
040 {
041 init(n.data, n.cnt, n.size);
042 }
043
044 void Napis::init(const string &str)
045 {
046 //c_str() to metoda w string zwracająca napis jako const char *
047 init(str.c_str(), str.size(), str.size());
048 }
049
050 void Napis::destroy()
051 {
052 delete[] data;
053 }
054
055 Napis::Napis(int initial_size = 10)
056 : cnt(0), size(initial_size)
057 {
058 data = new char[size];
059 }
060
061 Napis::Napis(const Napis &n)
062 {
063 init(n);
064 }
065
066 Napis::Napis(const string &str)
067 {
068 init(str);
069 }
070
071 Napis::̃ Napis()
072 {
073 destroy();
074 }
075
076 void Napis::operator=(const Napis &n)
077 {
078 if (this == &n)
079 return;
080 destroy();
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081 init(n);
082 }
083
084 void Napis::operator=(const string &s)
085 {
086 destroy();
087 init(s);
088 }
089
090 void Napis::dodajZnak(char c)
091 {
092 if (cnt == size) {
093 char *temp = data;
094
095 size = 2 * size + 1;
096 data = new char[size];
097 for (int i = 0; i < cnt; ++i)
098 data[i] = temp[i];
099 delete[] temp;
100 }
101 data[cnt++] = c;
102 }
103
104 void Napis::wypisz() const
105 {
106 for (int i = 0; i < cnt; ++i)
107 cout << data[i];
108 }
109
110 int main()
111 {
112 Napis a("Metan");
113 Napis b(a);
114
115 a.dodajZnak(’\n’);
116 b.dodajZnak(’o’);
117 b.dodajZnak(’l’);
118 b.dodajZnak(’\n’);
119
120 a.wypisz();
121 b.wypisz();
122 return 0;
123 }
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2.1 Rozbudowa
Na razie nasza klasa jest wybitnie koślawa i niewygodna w użyciu. Przeniesiemy zatem metodę dodajZnak()
do przestrzeni prywatnej i dodajmy kilka operatorów dodawania, których przeznaczeniem będzie konkatenacja
napisów. Na razie skupiamy się na operatorach jednoargumentowych — deklaracje takich operatorów są częścią
klasy.

001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 private:
008 ...
009 void dodajZnak(char); //to teraz jest prywatne
010 ...
011
012 public:
013 ...
014 void operator+=(char);
015 void operator+=(const Napis &);
016 void operator+=(const string &);
017 };
018
019 void Napis::operator+=(char c)
020 {
021 dodajZnak(c);
022 }
023
024 void Napis::operator+=(const Napis &n)
025 {
026 for (int i = 0; i < n.cnt; ++i)
027 dodajZnak(n.data[i]);
028 }
029
030 void Napis::operator+=(const string &str)
031 {
032 for (int i = 0; i < str.size(); ++i)
033 dodajZnak(str[i]);
034 }
035
036 int main()
037 {
038 Napis a("Metan");
039 Napis b(a);
040
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041 a += ’\n’;
042 b += "ol\n";
043
044 a.wypisz();
045 b.wypisz();
046 return 0;
047 }

2.2 Porozumienie o Braterstwie i Przyjaźni
Teraz chcielibyśmy dodać jeszcze dwuargumentowe operatory dodawawania, ale pojawia się pewien problem. Opera-
tory dwuargumentowe definiujemy poza klasami (co jest sensowne, bo przy dwuargumentowych ciężko o sensownie
określone this), a to oznacza, że nie będziemy mieli dostępu do atrybutów i metod prywatnych – ani do char
*data, ani do dodajNapis().

Z pomocą nadchodzi określanie przyjaźni pomiędzy pewną klasą a inną klasą albo pewną klasą i określoną funk-
cją. Zaprzyjaźniona funkcja otrzymuje dostęp do wszystkich metod i pól prywatnych. Analogicznie zaprzyjaźniona
klasa otrzymuje pełen dostęp, tzn. z każdej jej metody możemy grzebać w wewnętrznych flakach danej klasy.

Przyjaźń określa się słowem kluczowym friend, następującym przed deklaracją klasy albo funkcji, którą chcemy
zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnienie definiujemy wewnątrz klasy – przykład poniżej.

001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 friend Napis operator+(const Napis &, char);
008 friend Napis operator+(const Napis &, const Napis &);
009
010 ...
011 };
012
013 Napis operator+(const Napis &a, char c)
014 {
015 Napis temp(a);
016 temp.dodajZnak(c);
017 return temp;
018 }
019
020 Napis operator+(const Napis &a, const Napis &b)
021 {
022 Napis temp(a);
023 for (int i = 0; i < b.cnt; ++i)
024 temp.dodajZnak(b.data[i]);
025 return temp;
026 }
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027
028 int main()
029 {
030 Napis a("Metan");
031 Napis b("ol");
032 Napis c = a + b + ’\n’;
033
034 c.wypisz();
035 return 0;
036 }

Relacja przyjaźni w C++ jest bardzo restrykcyjna:

• nie jest symetryczna,

• nie jest przechodnia,

• nie jest dziedziczona.

Przyjaźń pozwala łatwo omijać ograniczenia w dostępie do klas, więc nie należy z nią przesadzać, bo zgubi się
cały sens podziału na interfejs i implementację. Operatory to jedno z miejsc, w którym użycie przyjaźni wzmacnia
siłę tego podziału zamiast go osłabiać. Bez takiego specjalnego wyjątku albo nie moglibyśmy zaimplementować
operatorów, albo musielibyśmy odsłonić w interfejsie część implementacji, co jest niepożądane.

Ćwiczenie Dopisać i przetestować brakujące dwuargumentowe operatory dodawania:

• Napis operator+(char, const Napis &)

• Napis operator+(const Napis &, const string &)

• Napis operator+(const string &, const Napis &)

Należy pamiętać, że konkatenacja napisów nie jest operacją przemienną.
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