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1 Klasa Napis – ciąg dalszy
Nie mamy jeszcze żadnego sposobu dostępu do pojedynczych symboli napisu. Można sobie z tym poradzić pisząc
jakieś proste metody dostępowe, np:

• char Napis::at(int i) const: zwraca data[i],

• void Napis::set(int i, char c): wykonuje data[i] = c, czyli podmienia pojedynczy znak.

To są jakieś proste i brzydkie sposoby, które powinny w tym momencie już być trywialne w implementacji. Czas
zatem nauczyć się czegoś nowego i ładniejszego.

1.1 operator[]

Chcemy osiągnąć efekt analogiczny do oferowanego przez klasę string z biblioteki standardowej, mianowicie dostęp
do pojedynczych symboli napisu za pośrednictwem notacji tablicowej. W C++ taka notacja to nic innego, jak prosty
operator, który należy przeładować. Argumentem tego operatora jest w naszym przypadku pojedyncza liczba
całkowita, która reprezentuje numer znaku z napisu.

001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 ...
008
009 private:
010 char *data;
011 ...
012
013 public:
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014 char operator[](int) const;
015 ...
016 };
017
018 char Napis::operator[](int index) const
019 {
020 return data[index];
021 }
022
023 int main()
024 {
025 Napis a("Metan");
026 for (int i = 0; i < 5; ++i)
027 cout << a[i];
028 cout << "\n";
029 return 0;
030 }

Ćwiczenie Zapomnijmy na chwilę o klasie Napis i myślmy o przypadku ogólnym. Czy ma sens, aby w pew-
nych kontekstach argument operatora tablicowego nie był liczbą całkowitą, ale np. liczbą rzeczywistą albo typem
złożonym, np. ciągiem znaków reprezentowanym przez zmienną typu string albo Napis?

Niestety tak zaimplementowany operator nie pozwala na podmienianie znaków wewnątrz napisu. Takie użycie
spowoduje błąd kompilacji:

001 int main()
002 {
003 Napis a("Metan");
004 a[0] = ’B’; //błąd kompilacji
005 a[3] = ’o’; //tu też rzecz jasna
006 for (int i = 0; i < 5; ++i)
007 cout << a[i];
008 cout << "\n";
009 return 0;
010 }

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest konieczność, aby lewa strona przypisania była tzw. modyfikowalną l-wartością.
L-wartość to coś, czego adres możemy pobrać — jakaś zmienna albo inny byt „nietymczasowy”. Można też myśleć
o tym jako o czymś, co można legalnie postawić po lewej stronie przypisania (Left-value). Naturalnie istnieją też
niemodyfikowalne l-wartości, np. stałe – możemy wyciągnąć ich adres, ale nie przypisać na nie coś.

Do poczytania przy okazji: http://en.wikipedia.org/wiki/Value_(computer_science).
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2 Zwracanie referencji
Żeby dobrać się do pojedynczych symboli napisu operatorem tablicowym będziemy potrzebowali jakiegoś sposobu
na zwrócenie z niego l-wartości. Służy do tego zwracanie wyniku operatora jako referencji do znaku, a nie kopii
znaku jak wcześniej. Otrzymujemy w ten sposób możliwość dobrania się do pól składowych klasy bez określania
dodatkowych metod publicznych.

001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 ...
008
009 private:
010 char *data;
011 ...
012
013 public:
014 char operator[](int) const;
015 char & operator[](int);
016 ...
017 };
018
019 char Napis::operator[](int index) const
020 {
021 return data[index];
022 }
023
024 char & Napis::operator[](int index)
025 {
026 return data[index];
027 }
028
029 int main()
030 {
031 Napis a("Metan");
032 a[0] = ’B’;
033 a[3] = ’o’;
034 for (int i = 0; i < 5; ++i)
035 cout << a[i];
036 cout << "\n";
037 return 0;
038 }

Zwracanie referencji przydaje się w wielu różnych kontekstach. Do tej pory celowo operatory związane z przypisa-
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niem (=, +=, *= itd.) pisaliśmy jako zwracające void. Niestety uniemożliwia to stosowanie ich w wyrażeniach nawet
odrobinę bardziej złożonych, niż najprostsze przypisania. Spowodujmy zatem, żeby przypisania na Napis zwracały
referencję do obiektu wskazywanego this. Dzięki temu będziemy mogli pisać np. a = b = c, zamiast kolejno b =
c i a = b.

001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 public:
008 Napis & operator=(const Napis &);
009 Napis & operator=(const string &);
010
011 Napis & operator+=(char);
012 Napis & operator+=(const Napis &);
013 Napis & operator+=(const string &);
014
015 ...
016 };
017
018 Napis & Napis::operator=(const Napis &n)
019 {
020 destroy();
021 init(n);
022 return *this;
023 }
024
025 Napis & Napis::operator=(const string &s)
026 {
027 destroy();
028 init(s);
029 return *this;
030 }
031
032 Napis & Napis::operator+=(char c)
033 {
034 dodajZnak(c);
035 return *this;
036 }
037
038 Napis & Napis::operator+=(const Napis &n)
039 {
040 for (int i = 0; i < n.cnt; ++i)
041 dodajZnak(n.data[i]);
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042 return *this;
043 }
044
045 Napis & Napis::operator+=(const string &str)
046 {
047 for (int i = 0; i < str.size(); ++i)
048 dodajZnak(str[i]);
049 return *this;
050 }
051
052 int main()
053 {
054 Napis a("Metan");
055 Napis b(a);
056 Napis c("");
057
058 a = b = c; //wcześniej się tak nie dało
059 return 0;
060 }

Zwracanie referencji do obiektu this jest kluczowym elementem techniki programowania polegającej na łańcucho-
waniu wywołań metod. Dodajmy do klasy Napis kilka dodatkowych metod, modyfikujących zawartość napisu:

• Napis & Napis::trim() – usuwa białe znaki (tzn. spacje, taby \t i newlines \n) z początku i końca napisu.

• Napis & Napis::upcase() – zmienia wszystkie małe litery od a do z w odpowiadające im wielkie litery.

• Napis & Napis::locase() – odwrotnie do powyższego, zmienia wielkie litery w małe.

• Napis & Napis::reverse() – odwraca napis.

Jeszcze do niedawna metody te implementowalibyśmy jako zwracające void i używalibyśmy ich w ten sposób:

001 Napis a;
002 ...
003 a.trim();
004 a.locase();
005 a.reverse();

Ponieważ zwracamy w nich referencję do modyfikowanego obiektu, to wywołania możemy łańcuchować.

001 Napis a;
002 ...
003 a.trim().locase().reverse();

Oczywiście możemy w ten sposób łańcuchować dowolnie wiele wywołań. Kolejność wywołań takiego łańcucha
przebiega od lewej do prawej – należy o tym pamiętać na wypadek, gdy wywołanie którejś późniejszej metody
miało być zależne od wywołania wcześniejszej.
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Ćwiczenie Zaimplementować wyżej wymienione metody modyfikujące Napis i przetestować je — najlepiej jako
łańcuchowy ciąg wywołań metod.

3 Słowo kluczowe static

Słowo static może mieć kilka znaczeń, w zależności od tego w jakim kontekście zostanie użyte. Skupimy się tylko
na niektórych z tych znaczeń.

3.1 Zmienne statyczne w funkcjach
Gdy deklarujemy zwykłą (niestatyczną) zmienną wewnątrz funkcji, to pamięć na nią jest alokowana na stosie
i zwalniania po wyjściu z funkcji. Tym samym otrzymujemy tymczasową zmienną, której wartość nie zostaje
zachowana pomiędzy wywołaniami tej funkcji – zwykle jest to zachowanie pożądane.

Jeśli jednak chcielibyśmy mieć jakąś zmienną, która przenosi informacje z jednego wywołania funkcji do drugiego,
to możemy albo użyć zmiennych globalnych (nie chcemy tego robić), albo właśnie użyć zmiennych lokalnych,
ale zadeklarowanych jako statyczne:

001 #include <iostream>
002
003 using namespace std;
004
005 void f()
006 {
007 static int x = 0;
008 ++x;
009 cout << x << "\n";
010 }
011
012 int main()
013 {
014 f();
015 f();
016 return 0;
017 }

Zmienne statyczne alokowane są w globalnej pamięci, a tylko dostęp do nich jest ograniczony. Jeśli używamy takiej
inicjalizacji jak w powyższym przykładzie (x = 0), to nie jest ona wykonywana przy każdym wywołaniu funkcji,
a jedynie przy uruchamianiu programu.

3.2 Zmienne statyczne w klasach
Normalne zmienne w klasach to zmienne występujące per obiekt – każdy obiekt ma własny komplet zmiennych
określonych w klasie. Zmienna statyczna natomiast występuje w dokładnie jednym egzemplarzu, niezależnie
od liczby obiektów tej klasy. Jest to „zmienna dla klasy”, a nie „zmienna dla obiektu”.

Gdybyśmy chcieli np. zliczać ile razy został wykonany łącznie konstruktor kopiujący oraz operator przypisania
klasy Napis, to moglibyśmy zrobić to w ten sposób:
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001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 public:
008 Napis(const Napis &);
009 Napis & operator=(const Napis &);
010
011 static int ileKopii; //zmienna statyczna
012 ...
013 };
014
015 int Napis::ileKopii = 0; //inicjalizacja zmiennej statycznej
016
017 Napis::Napis(const Napis &n)
018 {
019 //ponieważ jesteśmy w metodzie klasy, to możemy
020 //traktować ileKopii jak zwykłą zmienną klasy
021 //i użyć takiej składni
022 ++ileKopii;
023 init(n);
024 }
025
026 Napis & Napis::operator=(const Napis &n)
027 {
028 //a takiej składni możemy używać wszędzie
029 ++Napis::ileKopii;
030 destroy();
031 init(n);
032 return *this;
033 }
034
035 int main()
036 {
037 Napis a("Metan");
038 Napis b(a);
039 Napis c("");
040
041 a = b = c;
042 cout << Napis::ileKopii << "\n";
043 return 0;
044 }

Warto zwrócić uwagę na składnię, za pomocą której dobieramy się do zmiennych statycznych. Sensownym pomysłem
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jest używanie za każdym razem notacji Klasa:: do grzebania w lokalnych zmiennych (i metodach, o czym poniżej),
celem podkreślenia ich „statyczności”.

3.3 Metody statyczne
Dla pełności tematu pokażemy jeszcze metody statyczne. Nieznacznie zmodyfikujemy w tym celu powyższy przykład
– przeniesiemy zmienną statyczną ileKopii w obszar prywatny klasy Napis i dodamy publiczną metodę statyczną
do odczytywania stanu tej zmiennej.

001 #include <iostream>
002 #include <string>
003
004 using namespace std;
005
006 class Napis {
007 private:
008 static int ileKopii;
009 ...
010
011 public:
012 Napis(const Napis &);
013 Napis & operator=(const Napis &);
014
015 static int ileKopiiFunc(); //metoda statyczna
016 ...
017 };
018 int Napis::ileKopii = 0;
019
020 //tutaj nie dopisujemy static!
021 int Napis::ileKopiiFunc()
022 {
023 return Napis::ileKopii;
024 }
025 Napis::Napis(const Napis &n)
026 {
027 ++Napis::ileKopii;
028 init(n);
029 }
030
031 Napis & Napis::operator=(const Napis &n)
032 {
033 ++Napis::ileKopii;
034 destroy();
035 init(n);
036 return *this;
037 }
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038
039 int main()
040 {
041 Napis a("Metan");
042 Napis b(a);
043 Napis c("");
044
045 a = b = c;
046 cout << Napis::ileKopiiFunc() << "\n";
047 return 0;
048 }

Uwagi:

• Metody statyczne nie mogą być const, ponieważ nie są związane z żadną instancją klasy.

• Jeśli najpierw mamy deklarację metody statycznej w klasie, a w innym miejscu ją implementujemy, to należy
pamiętać, żeby słowo static pojawiło się tylko przy deklaracji tej metody, a już przy definicji nie. Posta-
wienie w tym drugim przypadku słowa static może spowodować tajemnicze błędy podczas linkowania – jest
to spowodowane znaczeniem statyczności, które nie zostało tutaj omówione i dotyczy właśnie etapu linkowania
programów rozdzielonych na wiele plików.

3.4 Singletony
Przypuśćmy, że chcemy zapewnić, aby istniała co najwyżej jedna instancja pewnej klasy. Ewentualnie co najwyżej
2 albo co najwyżej 42 czy dowolna inna stała, ale dla ustalenia uwagi skupmy się na przypadku z jedną instancją.
Taką klasę będziemy nazywać singletonem.

Aby zabronić nadmiernego rozmnożenia singletonu z całą pewnością musimy operator przypisania i konstruktor
kopiujący przenieść do części prywatnej. To jednak nie wystarczy, bowiem jeśli da się bez przeszkód zbudować
przynajmiej jedną instancję singletonu na podstawie konstruktora publicznego, to da się dowolnie wiele. Zastosujemy
pewien trik związany z metodami statycznymi.

Po pierwsze, musimy dokonać drastycznego kroku polegającego na przeniesieniu wszystkich konstruktorów w ob-
szar prywatny klasy. Teraz wydaje się, że nie możemy zbudować singletonu. Dodajmy więc statyczną metodę
dajSingleton(), która będzie zwracała wskaźnik na statyczną zmienną Singleton *instancja, zadbawszy wcze-
śniej o poprawne stworzenie odpowiedniego obiektu.

Możemy tak zrobić, ponieważ metoda dajSingleton() jest metodą klasy Singleton, a zatem ma dostęp
do wszelkich obszarów prywatnych, może więc bez problemu wywołać odpowiedni konstruktor.

001 class Singleton {
002 private:
003 int x;
004
005 void operator=(const Singleton &);
006 Singleton(const Singleton &);
007 Singleton(int a) : x(a) {} //prywatny konstruktor
008 public:
009 static Singleton * dajSingleton();
010 };
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011
012 Singleton * Singleton::dajSingleton()
013 {
014 static Singleton *instancja = new Singleton(42);
015 return instancja;
016 }
017

Dodatkowa lektura: http://en.wikipedia.org/wiki/Singleton_pattern
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