
 Na początku… 

Omówienie 

Na początku był ENIAC Mark I. Pewnego dnia zdarzyło się, że operatorka zauważył, że maszyna działa 

nieprawidłowo i wyśledził problem mola, który wpadł do maszyny i został zabity przez kontakty 

przekaźnikowe. Wyjęła ćmę, włożyła do dziennika i zapisała: „Znaleziono błąd w systemie”. Tak więc 

pierwszy błąd komputera. Moje wprowadzenie do błędów komputerowych pojawiło się długo po tym. 

Mój pierwszy program napisałem w wieku 11 lat. Była to jedna długa instrukcja języka asemblera. 

Program został dodany 2 + 2. Rezultatem było 2. Program miał tylko jedną instrukcję i nadal zawierał 

błąd. 

Ta część zawiera kilka „pierwszych”: po raz pierwszy zostałem do 2:00 rano, aby zlokalizować błąd 

(Program 3), pierwsze pytanie dotyczące pierwszego testu programistycznego C, którym zarządzałem 

(Program 2), i, z oczywiście pierwszy program w książce programistycznej „Hello World”. 

Program 1: Hello World 

„Hello World” wydaje się być pierwszym programem w prawie każdej książce programistycznej i nie 

jest inaczej. Ale ten jest uszkodzony. Jak można zepsuć coś tak prostego jak „Hello World”? Spójrz i 

zobacz: 

1 / ************************************************ 

2 * „Standardowy” program „Witaj świecie”. * 

3 ************************************************* / 

4 #include <iostream> 

5 

6 void main (void) 

7 { 

8 std :: cout << "Hello world! n"; 

9} 

Ten program kompiluje i działa na wszystkich znanych kompilatorach C ++. Ale to jest złe! Jak to 

możliwe? 

Odpowiedź: Problemem jest linia: 

 6 void main () 

Funkcja main nie jest funkcją void. To int. Funkcja zwraca kod wyjścia do systemu operacyjnego. 

Prawidłowo napisany „Hello World” wygląda tak: 

 1 / ************************************************ 

 2 * „Standardowy” program „Witaj świecie”. * 



  3 ************************************************ / 

  4 #include <ostream> 

  5 

  6 int main () 

  7 { 

  8 std :: cout << "Hello world! N"; 

  9 zwrotów (0); 

10} 

 

Użytkownik: 

  Nie mogę się dzisiaj zalogować do systemu. Modem nie nawiązuje połączenia. 

 Pomoc: 

  Spójrz na swój modem i powiedz mi, które światła się świecą. 

 Użytkownik: 

  Nie mogę tego zrobić. 

 Pomoc: 

  Cóż, nie mogę rozwiązać twojego problemu, chyba że możesz opisać, co się dzieje. Nie możesz 

spojrzeć na modem i powiedzieć mi status? 

 Użytkownik: 

  Nie, nie mogę tego zrobić. 

 Pomoc: 

  Dlaczego nie? 

 Użytkownik: 

  Modem jest w piwnicy. 

Pomoc: 

  Więc dlaczego nie możesz zejść i na to spojrzeć? 

Użytkownik: 

  Żartujesz? Jest tam jest metr wody! 

 Pomoc: 

  Komputery nie działają pod wodą. 

 Użytkownik (zdumiony): 



  Naprawdę? 

Program 2: Problem nauczyciela 

Uczyłem programować w C. To pierwsze pytanie z pierwszego testu, jaki kiedykolwiek 

przeprowadziłem. Pomysł był prosty: chciałem sprawdzić, czy uczniowie znają różnicę między zmienną 

automatyczną: 

         16 int i = 0; 

a statycz 

         26 static int i = 0; 

 

Jednak po teście zostałem zmuszony do wstydliwego przyznania się: Gdybym wziął własny test, 

przegapiłbym to pytanie. Musiałem więc wstać przed wszystkimi i powiedzieć im: Istnieją dwa sposoby 

uzyskania pełnego uznania za problemu nr 1. Pierwszy sposób to podanie poprawnej odpowiedzi; 

Innym sposobem jest udzielenie odpowiedzi, którą uważałem za poprawną. 

Jaka jest prawidłowa odpowiedź? 

1 / *********************************************** 

  2 * Pytanie testowe: * 

  3 * Co wyświelti następujący program? * 

  4 * * 

  5 * Uwaga: pytanie ma na celu określenie, czy * 

  6 * student zna różnicę między * 

  7 * zmienne automatyczne i statyczne. * 

  8 *********************************************** / 

  9 #include <stdio.h> 

 10 /*********************************************** 

 11  * first – Demonstracja zmiennej         * 

 12  *      automatycznej                             * 

 13  ***********************************************/ 

 14 int first(void) 

 15 { 

 16     int i = 0; // Demonstracja zmiennej 

 17 

 18     return (i++); 

 19 } 



 20 /*********************************************** 

 21  * second – Demonstracja zmiennej         * 

 22  *      statycznej.                              * 

 23  ***********************************************/ 

 24 int second(void) 

 25 { 

 26     static int i = 0;  // Demonstracja zmiennej 

 27 

 28     return (i++); 

 29 } 

 30 

 31 int main() 

 32 { 

 33     int counter;          // Licznik wywołań 

 34 

 35     for (counter = 0; counter < 3; counter++) 

 36         printf("First %d\n", first()); 

 37 

 38     for (counter = 0; counter < 3; counter++) 

 39         printf("Second %d\n", second()); 

 40 

 41     return (0); 

 42 } 

Odpowiedź : Oczekuję, że wyniki będą: 

First 1 

       First 1 

       First 1 

       Second 1 

       Second 2 

       Second 3 

ale wyniki są: 



 

       First 0 

       First 0 

       First 0 

       Second 0 

       Second 1 

       Second 2 

Problemem jest instrukcja 

       return (i ++); 

Teraz wiem, że to dodaje jeden do i i zwraca. Problem polega na tym, że i++ jest wartością i przed 

przyrostem. To, co tak naprawdę mówi, to: 

Zapisz wartość i. 

Przyrost i. 

Zwróć zapisaną wartość. 

Więc linie: 

        i = 1; 

       return (i ++); 

powoduje zwrócenie 1, a nie 2, jak można się spodziewać. 

Program 3: wczesna niespodzianka 

Ten program został napisany przez mojego przyjaciela, gdy oboje byliśmy na studiach. Zadanie 

domowe polegało na napisaniu rutynowej macierzy. Jednak sama funkcja musiała być napisana w 

asemblerze. Aby uruchomić go tak szybko, jak to możliwe, użył zaprojektowanego przeze mnie 

algorytmu, który wektoryzował macierz.  

 

Aby przetestować system, napisał krótką funkcję testową w SAIL. Kiedy testowaliśmy program, 

otrzymaliśmy błędne odpowiedzi. Oboje sprawdzaliśmu każdą linią tego kodu od 20:00 do 2:00 rano 

następnego dnia. Kiedy w końcu znaleźliśmy błąd, oboje wybuchnęliśmy śmiechem, ponieważ był to 

taki głupi błąd.  

Poniższy program jest uproszczoną wersją tego słynnego kodu. Jest napisany w całości w jednym języku 

(C) i wykorzystuje znacznie prostszy algorytm mnożenia. Ale oryginalny błąd wciąż pozostaje. Co się 

dzieje? 

1 /************************************************** 

  2  * matrix-test -- Test matrix multiply            * 

  3  **************************************************/ 



  4 #include <stdio.h> 

  5 

  6 /************************************************** 

  7  * matrix_multiply -- Multiple two matrixes       * 

  8  **************************************************/ 

  9 static void matrix_multiply( 

 10     int result[3][3], /* The result */ 

 11     int matrixl[3][3],/* One multiplicand */ 

 12     int matrix2[3][3] /* The other multiplicand */ 

 13 ) 

 14 { 

 15     /* Index into the elements of the matrix */ 

 16     int row, col, element; 

 17 

 18     for(row = 0; row < 3; ++row) 

 19     { 

 20         for(col = 0; col < 3; ++col) 

 21         { 

 22             result[row][col] = 0; 

 23             for(element = 0; element < 3; ++element) 

 24             { 

 25                 result[row][col] += 

 26                     matrix1[row][element]  * 

 27                         matrix2[element][col];  

 28              } 

 29         } 

 32     } 

 33 } 

 34 

 35 /************************************************ 

 36  * matrix_print -- Output the matrix            * 



 37  ************************************************/ 

 38 static void matrix_print( 

 39     int matrix[3][3]    /* The matrix to print */ 

 40 ) 

 41 { 

 42     int row, col; /* Index into the matrix */ 

 43 

 44     for (row = 0; row < 3; ++row) 

 45     { 

 46           for (col = 0; col < 3; ++col) 

 47           { 

 48              printf("%o\t", matrix[row][col]); 

 49           } 

 50           printf("\n"); 

 51     } 

 52 } 

 53 

 54 int main(void) 

 55 { 

 56     /* One matrix for multiplication */ 

 57     int matrix_a[3][3] = { 

 58         {45, 82, 26}, 

 59         {32, 11, 13}, 

 60         {89, 81, 25} 

 61     }; 

 62     /* Another matrix for multiplication */ 

 63     int matrix_b[3][3] = { 

 64         {32, 43, 50}, 

 65         {33, 40, 52}, 

 66         {20, 12, 32} 

 67     }; 



 68     /* Place to put result */ 

 69     int result[3][3]; 

 70 

 71     matrix_multiply(result, matrix_a, matrix_b); 

 72     matrix_print(result); 

 73     return (o); 

 74 } 

 75 

Odpowiedź : Instrukcja 

     48 printf ("% o", matrix [wiersz] [col]); 

wyświetla odpowiedź ósemkową. Programista popełnił błąd i umieścił %o tam, gdzie chciał %d. W 

rezultacie liczby są poprawne, tylko o niewłaściwej podstawie 

  



Zaczynając z zaskoczenia 

Wszyscy kiedyś byliśmy początkującymi programistami. Wówczas ciężko pracowaliśmy godzinami, aby 

skompilować najprostszy program. Ale byliśmy młodzi i głupi i popełniliśmy wiele głupich błędów. Teraz 

jesteśmy profesjonalnymi programistami i nie popełniamy głupich błędów. Tworzymy inteligentnie  

(ale nazywamy je „błędami zawodowymi”). W tej części przedstawiamy szereg programów 

zaprojektowanych w celu przypomnienia o twoich wczesnych błędach programistycznych, 

umożliwiając w ten sposób ponowne przeżycie wrażeń, które możesz raczej zapomnieć. 

Program 4 : Typowy problem początkowy 

Klasycznym problemem matematycznym jest dodanie liczb od 1 do 100. Wydaje się jednak, że ten 

program daje złą odpowiedź: 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * Program sumujący liczby od 1 do 100 * 

   3 * przy użyciu algorytmu brutalnej siły. * 

   4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     int sum;    // The running sum 

 10     int count;  // The current number 

 11 

 12     for (count = 1; count <= 100; ++count) 

 13         sum += count; 

 14 

 15     std::cout << 

 16         "The sum of the numbers " << 

 17         "between 1 and 100 is " << 

 18         sum << '\n'; 

 19     return (0); 

 20 } 

Odpowiedź : Programista nigdy nie zadał sobie trudu, aby zainicjować sumę. Nie możesz liczyć na 

niezainicjowaną wartość zawierającą cokolwiek. Tak więc suma może zaczynać się od 0, 5190, 123, 5 

lub czegoś innego. Programista powinien napisać: 



 

        9 int sum = 0; 

 

Program 5: Pierwsze błędy 

Każdy początkujący programista zaczyna od nauki prostych wyrażeń i ich wyświetlania. Ale poniższy 

program jest trochę zbyt prosty. Jaki jest problem? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * Program do odpowiedzi na pytanie pięciolatka     * 

   3 *        * 

   4 * „Ile to jest 2 + 2?”      * 

   5 ************************************************ / 

  6 #include <iostream> 

  7 

  8 int main() 

  9 { 

 10     int result; // Result of the addition 

 11 

 12     result = 2+2; 

 13     std::cout << "The answer is " << result; 

 14     return (0); 

 15 } 

Odpowiedź : Na MS-DOS otrzymasz coś takiego: 

       Odpowiedź to 4C:> # 

       (# to kursor) 

W systemie UNIX możesz uzyskać coś takiego: 

       Odpowiedź to 4 $ # 

Problem polega na tym, że programista nie dodał końca linii na końcu instrukcji std :: cout. W rezultacie 

program działa, wyświetla instrukcję i istnieje, pozostawiając kursor ustawiony na końcu linii. 

Następnie procesor poleceń uruchamia się i wyświetla swój monit (C:> dla MS-DOS, $ dla UNIX) tuż 

obok wyjścia programu. 

 



Programista powinien napisać: 

       std :: cout << „Odpowiedź brzmi„ << wynik << '\ n'; 

 

Program 6: Muszę mieć moją przestrzeń 

Oto krótki program eksperymentalny napisany przez kogoś w pierwszym tygodniu, w którym uczy się 

programowania. Jest przeznaczony do wyświetlania prostej odpowiedzi. Ale rzeczy nie idą dobrze. 

  1 /************************************************ 

  2  * Podwój liczbę                                   * 

  3  ************************************************/ 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main(void) 

  7 { 

  8     int number; // A number to double 

  9 

 10     std::cout << "Enter a number:"; 

 11     std::cin >> number; 

 12 

 13     std::cout << "Twice" << number << "is" << 

 14         (number * 2) << '\n'; 

 15     return (0); 

 16 } 

Odpowiedź :   Programista nie wstawił spacji w tekście wyjściowym dla wiersza: 

         13 std :: cout << „Dwa razy” << liczba << ”to„ << 

         14 (liczba * 2) << '\ n'; 

w rezultacie wynik wygląda jak 

         Twice5is10 

Powinien był napisać: 

 



Program 7: Krzywy kwadrat 

Jest to krótki program do obliczania i wyświetlania kwadratów liczb od 1 do 5. To dość proste, więc co 

jest nie tak? 

  1 / ************************************************ 

   2 * kwadraty - Wydrukuj kwadraty liczb             * 

   3 * od 1 do 5.                 * 

   4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     // An array for the squares 

 10     int array[5]; 

 11 

 12     int i;              // Index into the array 

 13 

 14     for (i = 1; i <= 5; ++i) { 

 15         array[i] = i*i; 

 16     } 

 17 

 18     for (i = 1; i <= 5; ++i) { 

 19         std::cout << i << " squared is " << 

 20             array[i] << '\n'; 

 21     } 

 22     return (0); 

 23 } 

Odpowiedź :  C ++ używa indeksowania zerowego. Tak więc dla tablicy [5] poprawnymi elementami 

są: 

        tablica [0], tablica [1], tablica [2], tablica [3], tablica [4] 

Programista używa jednak elementów 1-5. Nie ma tablicy [5], więc program modyfikuje pamięć 

losową, powodując uszkodzenie pamięci. Dlatego większość programów w C ++ nie używa instrukcji 

takich jak: 



 

          for (i = 1; i <= 5; ++ i) { 

Zamiast tego liczą za pomocą: 

         for (i = 0; i <5; ++ i) {  

Program 8: Szalona postać 

Początkujący programista postanowił sprawdzić, jak używać instrukcji if ze zmiennymi char. Poniższy 

program jest prosty, oczywisty i zły! 

1 / ************************************************ 

   2 * Sprawdź flagę.                * 

   3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     char ch;    // The flag 

  9 

 10     ch = 0xFF;  // Set the flag 

 11 

 12     // Check the flag 

 13     if (ch == 0xFF) 

 14         std::cout << "Success\n"; 

 15     else 

 16         std::cout << "Fails\n";  

 17 

 18     return (0); 

 19 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że ch może być liczbą ze znakiem. Oznacza to, że jeśli ch jest 0xFF 

po konwersji na liczbę całkowitą ze znakiem dla celów porównania, otrzymasz int (ch) = -1 (0xFFFFFFF). 

To nie jest 0xFF i porównanie się nie udaje. 

Program 9: Bez komentarza 

Ten program oblicza pole trójkąta. Formuła jest prosta, program jest prosty i jasne, że wszystko działa. 

Ale w tym kodzie czai się niespodzianka: 



  1 / ************************************************ 

   2 * trójkąt - Oblicz pole trójkąta               * 

   3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 int main() 

  6 { 

  7     int base = 0;   /* Base of the triangle */ 

  8     int height = 0; /* Height of the triangle */ 

  9 

 10     base = 5;      /* Set the base of the triangle 

 11     height = 2;    /* Set the height */ 

 12 

 13     // Area of the triangle 

 14     int area = (base * height) / 2; 

 15 

 16     std::cout << "The area is " << 

 17             area << std::endl; 

 18     return (0); 

 19 } 

Odpowiedź :  Problem polega na tym, że komentarz: 

         10 zasad = 5; / * Ustaw podstawę trójkąta 

nie zawiera końcowego komentarza. Więc nadal pochłania instrukcję poniżej: 

 

         10 zasad = 5; / * Ustaw podstawę trójkąta 

         11 wysokość = 2; / * Zainicjuj wysokość * / 

Z tego łatwo zrozumieć, dlaczego wysokość nie została ustawiona. 

 

Program 10: Niezbyt wielki podział 

Jest to prosty program zaprojektowany, aby dowiedzieć się, ile cyfr znaczących jest używanych dla liczb 

zmiennoprzecinkowych. Pomysł jest prosty: wybierz ładny powtarzający się ułamek, taki jak 1/3 

(0.333333), wydrukuj go i sprawdź, ile cyfr dostaniesz. Jednak wyniki zaskoczyły tego programistę. 

Wiedział, że komputer nie może być aż tak głupi. Więc co się stało? 



 

   1 / ************************************************ 

   2 * podział - Program, aby dowiedzieć się, ile                * 

   3 * cyfry są drukowane zmiennoprzecinkowym                          * 

   4 * przez wydruk 1/3 lub 0,333333.                                               * 

   5 ************************************************ / 

6 #include <iostream> 

  7 

  8 int main() 

  9 { 

 10     float result;       // Result of the divide 

 11 

 12     result = 1/3;       // Assign result something 

 13 

 14     std::cout << "Result is " << result << '\n'; 

 15     return (0); 

 16 } 

Odpowiedź: Problem polega na tym, że „1” jest liczbą całkowitą. Liczba „3” jest również liczbą 

całkowitą. Zatem „1/3” jest liczbą całkowitą. 

Zatem instrukcja: 

12    result = 1/3;     // Assign result something 

tworzy  liczbę całkowitą dzielącą 1 przez 3. Liczba całkowita dzieli obciętą część ułamkową, tak aby 

wynik wynosił 0. Liczba całkowita „0” jest zamieniana na zmiennoprzecinkową i przypisywany wynik. 

Programista powinien napisać to jako: 

12    result = 1.0 / 3.0;// Assign result something 

 

Program 11: Dwa pliki to zbyt wiele 

To kolejny sposób na zrobienie „Hello World” i zepsucie. Co się dzieje? 

Plik: sub.cpp 

   1 // Ciąg do wyświetlenia 

   2 char str [] = "Hello World! \ N"; 

Plik: main.cpp 



   1 / ************************************************ 

   2 * print string - Wydrukuj prosty string.                * 

   3 ************************************************ / 

   4 #include <iostream> 

   5 

   6 extern char * str; // Ciąg do wydrukowania 

   7 

   8 int main () 

   9 { 

  10 std :: cout << str << std :: endl; 

  11 return (0); 

  12} 

Odpowiedź :  Problem polega na tym, że sub.cpp definiuje str jako tablicę znaków (char []). Instrukcja 

extern w main.cpp definiuje str jako wskaźnik znaków (char *). 

Teraz tablice znaków i wskaźniki znaków są wymienne prawie wszędzie w C ++. To jeden z niewielu 

przypadków, w których tak nie jest. W tym przypadku główny program uważa, że str jest wskaźnikiem 

znaku, więc idzie do tej lokalizacji i odczytuje pierwsze cztery bajty oczekujące adresu. Pierwsze cztery 

bajty to „Hell”, które nie jest adresem, więc program ulega awarii. 

Unikanie 1: Zawsze definiuj elementy zewnętrzne w pliku nagłówkowym. Nagłówek powinien zawsze 

zawierać moduł, w którym element jest zdefiniowany, oraz każdy moduł, w którym jest używany. 

Program 12: Pośpiesz się i czekaj 

Kod, na którym ten program został zaprojektowany do przesyłania danych przez linię szeregową. 

Chociaż linia szeregowa była w stanie wykonać 960 znaków na sekundę, mieliśmy szczęście uzyskać 

300 znaków na sekundę. 

Czemu? 

 1 / ************************************************ 

  2 * send_file - Wyślij plik do zdalnego łącza              * 

  3 * (Rozebrany dla tego przykładu.)                                              * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 #include <fstream> 

  7 #include <stdlib.h> 

  8 

  9 // Size of a block 



 10 const int BLOCK_SIZE = 256; 

 11 

 12 /************************************************ 

 13  * send_block -- Send a block to the output port* 

 14  ************************************************/ 

 15 void send_block( 

 16     std::istream &in_file,   // The file to read 

 17     std::ostream &serial_out // The file to write 

 18 ) 

 19 { 

 20     int i;      // Character counter 

 21 

 22     for (i = 0; i < BLOCK_SIZE; ++i) { 

 23         int ch; // Character to copy 

 24 

 25         ch = in_file.get(); 

 26         serial_out.put(ch); 

 27         serial_out.flush(); 

 28     } 

 29 } 

 30 

 31 int main() 

 32 { 

 33     // The input file 

 34     std::ifstream in_file("file.in"); 

 35 

 36     // The output device (faked) 

 37     std::ofstream out_file("/dev/null"); 

 38 

 39     if (in_file.bad()) 

 40     { 



 41         std::cerr << 

 42             "Error: Unable to open input file\n"; 

 43         exit (8); 

 44     } 

 45 

 46     if (out_file.bad()) 

 47     { 

 48         std::cerr << 

 49             "Error: Unable to open output file\n"; 

 50         exit (8); 

 51     } 

 52 

 53     while (! in_file.eof()) 

 54     { 

 55         // The original program output 

 56         // a block header here 

 57         send_block(in_file, out_file); 

 58         // The original program output a block 

 59         // trailer here. It also checked for 

 60         // a response and resent the block 

 61         // on error 

 62     } 

 63     return (0); 

 64 } 

 

Po każdym put  następuje flush. Oznacza to, że wywołanie systemowe jest wykonywane dla każdego 

wyjścia znaków. Wywołania systemowe są drogie i zajmują dużo czasu procesora. Innymi słowy, 

chociaż biblioteka we / wy jest zaprojektowana dla buforowanych we / wy, nadmierne opróżnianie 

wymaga, aby wykonywała niebuforowane operacje we / wy po jednym znaku. Musimy spłukać na 

końcu każdego bloku, aby upewnić się, że system zdalny otrzyma pełny blok. To blok, a nie znak, więc 

możemy przyspieszyć system, przesuwając kolor w dół po wysłaniu bloku: 

 

        for (i = 0; i <BLOCK_SIZE; ++ i) { 



             int ch; 

 

             ch = in_file.get (); 

             serial_out.put (ch); 

        } 

        serial_out.fflush (); 

 

Program 13: Program jest trochę niepewny 

Dlaczego ten program zawodzi w przypadku niektórych kwot? Ponadto ten program zawiera błąd 

oprócz problemu, który został zilustrowany. Gdzie jest inny problem? 

  1 / ************************************************ 

  2 * Fakturowanie - Wydrukuj, ile jesteśmy winni                         * 

  3 * klientów lub są nam winni.                                                        * 

  4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 

  7 // Number of pennies in a dollar 

  8 const int DOLLAR = 100; 

  9 

 10 /************************************************ 

 11  * billing -- do the billing.                   * 

 12  *      If the customer owes us money           * 

 13  *              -- output debt.                 * 

 14  *      If we owe more than $100                * 

 15  *              -- output credit.               * 

 16  *      Between $0 and $100 just ignore the     * 

 17  *              account.                        * 

 18  ************************************************/ 

 19 int billing( 

 20     // Current balance (in cents) 

 21     const int balance 



 22 ) { 

 23     if (balance < 0) 

 24         if (balance < - (100*DOLLAR)) 

 25             std::cout << "Credit " << -balance << endl; 

 26     else 

 27         std::cout << "Debt " << balance << endl; 

 28 

 29     return (0); 

 30 } 

 31 

 32 int main() 

 33 { 

 34     /* Test code */ 

 35     billing(50); 

 36     billing(-10); 

 37     return (0); 

 38 } 

Odpowiedź :  Problem polega na tym, że klauzula else pasuje do najbliższego if. Prawidłowo wcięty 

kod wygląda następująco: 

   23 if (balance < 0) 

        24     if (balance < - (100*DOLLAR)) 

        25         cout << "Credit " << -balance << endl; 

        26     else 

        27         cout << "Debt " << balance << endl; 

Nie do tego zamierzał programista. Chciał on: 

if (balance < 0) { 

            if (balance < - (100*DOLLAR)) 

                cout << "Credit " << -balance << endl; 

        } else 

            cout << "Debt " << balance << endl; 

 



Unikanie 2: Użyj {} wokół instrukcji pod kontrolą instrukcji if, for, while lub innej instrukcji kontroli, jeśli 

istnieje więcej niż jedna instrukcja kontroli warunkowej.  

(To fantazyjny sposób powiedzenia: nie pisz takiego kodu.) 

Program 14: Programowanie przesunięcia 

Programista wie, że przesunięcie w lewo jest równoznaczne z pomnożeniem przez potęgę dwóch. 

Innymi słowy: 

x << 1 is the same as x * 2 (2 = 21) 

 

x << 2 is the same as x * 4 (4 = 22) 

 

x << 3 is the same as x * 8 (8 = 23) 

Programista używa tej sztuczki, aby szybko wykonać proste obliczenia. Ale coś idzie nie tak: 

  1 /************ *********** ************ ********** 

  2  * Simple syntax testing.                       * 

  3  ************************************************/ 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main(void) 

  7 { 

  8     int x,y;    // Two numbers 

  9 

 10     x = 1; 

 11 

 12     y = x<<2 + 1; // x<<2 = 4 so y = 4+1 = 5 

 13     std::cout << "Y=" << y << std::endl; 

 14     return (0); 

 15 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że priorytet operatora C ++ nie jest tym,  o czyn myślał 

programista. Operator + występuje przed << więc 

   y = x << 2 + 1; 

zostanie przeanalizowany jako: 

            y = x << (2 + 1); 



Wynik to 1 << 4 lub 8. 

Program 15: Bez słów 

Poniższy program został zaprojektowany, aby sprawdzić, czy słowo jest słowem kluczowym. Dlaczego 

program nie działa? 

 

  1 / ********************************************************* 

  2 * przetestuj funkcję wyszukiwania słów kluczowych: „słowo kluczowe” * 

  3 ************************************************ *********/ 

4 #include <cstring> 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 /************************************************ 

  8  * keyword -- return true if a keyword found    * 

  9  ************************************************/ 

 10 bool keyword( 

 11     const char word[]   // The work to look for 

 12 ) 

 13 { 

 14     // A set of keywords 

 15     static const char *key_list[] = { 

 16         "bool", 

 17         "int", 

 18         "const", 

 19         NULL 

 20     }; 

 21     int i;      // Index into the list 

 22 

 23     // Look for the keyword 

 24     for (i = 0;  key_list[i] != 0; ++i) { 

 25         if (std::strcmp(word, key_list[i])) 

 26             return (true); 



 27     } 

 28     return (false); 

 29 } 

 30 int main() 

 31 { 

 32     std::cout << "keyword(bool) = " << 

 33         keyword("bool") << '\n'; 

 34 

 35     std::cout << "keyword(sam) = " << 

 36         keyword("sam") << '\n'; 

 37     return (0); 

 38 } 

 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że strcmp zwraca 0, jeśli łańcuchy są równe, a w przeciwnym 

razie niezerowe. Oznacza to, że jeśli masz instrukcję: 

           if (strcmp (x, y)) 

If zostanie wykonane tylko wtedy, gdy łańcuchy nie będą równe. 

Program 16: Powolny, ale pewny 

Dlaczego ten program jest taki wolny? Kopiowanie pliku w moim systemie zajmuje minutę, 34 sekundy, 

podczas gdy polecenie Linux cp robi to samo w mniej niż pół sekundy. Co można zrobić, aby program 

działał szybciej? 

 1 / ************************************************ 

  2 * skopiuj plik wejściowy do pliku wyjściowego.                      * 

  3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 #include <unistd.h> 

  6 #include <fcntl.h> 

  7 

  8 int main() { 

  9     // The fd of the input file 

 10     int in_fd = open("file.in", O_RDONLY); 

 11 



 12     // The fd of the output file 

 13     int out_fd = open("file.out", 

 14             O_WRONLY|O_CREAT, 0666); 

 15 

 16     char ch;     // Character to copy 

 17 

 18     if (in_fd < 0) { 

 19         std::cout << 

 20             "Error could not open input file\n"; 

 21         exit (8); 

 22     } 

 23 

 24     if (out_fd < 0) { 

 25         std::cout << 

 26             "Error could not open output file\n"; 

 27         exit (8); 

 28     } 

 29     while (1) { 

 30         if (read(in_fd, &ch, 1) != 1) 

 31             break; 

 32 

 33         write(out_fd, &ch, 1); 

 34     } 

 35     close(in_fd); 

 36     close(out_fd); 

 37     return (0); 

 38 } 

Odpowiedź : Program wykorzystuje surowe operacje we / wy do wykonywania swojej pracy (przy 

użyciu wywołań systemowych do odczytu i zapisu). Ten program wykonuje jeden odczyt 

nieprzetworzony i zapis surowy dla każdego znaku. Połączenia operacyjne są kosztowne, a ten program 

wykorzystuje 2 (jeden odczyt i jeden zapis) na skopiowany bajt. Aby przyspieszyć program, zmniejsz 

liczbę wywołań systemu operacyjnego. Można to zrobić na dwa sposoby: 



1. Użyj buforowanego systemu we / wy, tworząc wejściowe i wyjściowe strumienie fst zamiast 

deskryptorów plików. 

2. Czytaj i pisz jednocześnie więcej niż jeden znak. 



Cuda jednej postaci 

Programy w tym rozdziale działają i wykonują to, co powinny - z wyjątkiem tego, że jeden lub dwa znaki  

są nie na miejscu. Oczywiście znaki te powodują prawdziwe niespodzianki i totalne niepowodzenia. 

Program 17: Witam ponownie 

Zrobiliśmy to jeszcze raz. Złamaliśmy „Hello World”. Co jest nie tak: 

1 #include <iostream> 

  2 

  3 int main() 

  4 { 

  5     std::cout << "Hello World!/n"; 

  6     return (0); 

  7 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że programista napisał: 

          std :: cout << „Hello World! / n”; 

zamiast: 

          std :: cout << „Hello World! \ n”; 

więc wynik to dosłownie: 

          Hello World / n 

Program 18: Klasyczny 

Jeśli jesteś programistą, popełniłeś błąd zawarty w tym programie. Jeśli zostaniesz programistą, 

popełnisz ten błąd. I doprowadzi cię do szału, dopóki nie zorientujesz się, co to jest. 

Co robi ten program: 

  1 / ************************************************ 

   2 * Przetestuj logikę pod kątem prostej księgowości                * 

   3 *                   * 

   4 ************************************************ / 

   5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     // Amount owed (if any) by the user 

 10     int amount; 



 11 

 12     std::cout << "Enter current balance: "; 

 13     std::cin >> amount; 

 14 

 15     if (amount = 0) 

 16         std::cout << "You owe nothing\n"; 

 17     else 

 18         std::cout << "You owe " << amount << "\n"; 

 19 

 20     return (0); 

 21 } 

Odpowiedź : Instrukcja 

  if (amount = 0) 

przypisuje 0 do amount, a następnie porównuje wynik, aby sprawdzić, czy nie jest to zero. Jest zero, 

więc klauzula else jest wykonywana.  

Programista powinien napisać instrukcję jako: 

if (amount == 0) 

Program 19: Główny podejrzany 

Program jest prosty, zaprojektowany do sprawdzania liczb od 2 do 9, aby sprawdzić, czy są one liczbą 

pierwszą. Zastosowany algorytm jest nieco uproszczony i działa przy użyciu metody brutalnej siły, ale  

wygląda na to, że powinien działać. Co się naprawdę dzieje? 

   1 / ********************************************************* 

   2 * liczba pierwsza - bardzo zrzut programu do sprawdzenia, aby zobaczyć * 

   3 * jeśli liczby 2-9 są liczbą pierwszą. * 

   4 ************************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     int i;       // Number we are checking 

 10 

 11     for (i = 2; i < 10; ++i) { 



 12         switch(i) { 

 13             case 2: 

 14             case 3: 

 15             case 5: 

 16             case 7: 

 17                 std::cout << i << " is prime\n"; 

 18                 break; 

 19             default: 

 20                 std::cout << i << 

 21                     " is not prime\n"; 

 22                 break; 

 23         } 

 24     } 

 25     return (0); 

 26 } 

Odpowiedź : W przypadku default 

  defualt: 

           std::cout << i << " is not prime\n"; 

           break; 

 

Słowo kluczowe „default”  ma błędną pisownię. W rezultacie kompilator C ++ uważa, że „defualt” to 

etykieta goto. 

Program 20: Prostszy niż się spodziewano 

Ten program powinien tworzyć listę kwadratów liczb od 1 do 10. Tworzy listę kwadratów, ale nie tego 

oczekiwał programista. 

  1 / ************************************************ 

   2 * Wydrukuj kwadrat liczb                                                            * 

   3 * od 1 do 10                                                                                    * 

   4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 



  8 { 

  9     int index; /* Index into the table */ 

 10 

 11     for (index = 1; index <= 10; ++index); 

 12         std::cout << index << " squared " << 

 13             (index * index) << '\n'; 

 14 

 15     return (0); 

 16 } 

Odpowiedź : Na końcu instrukcji for znajduje się dodatkowy średnik: 

  for (index = 1; index <= 10; ++index); 

Oznacza to, że for kontroluje absolutnie nic. Prawidłowo wcięte program to: 

   for (index = 1; index <= 10; ++index); 

        std::cout << index << " squared " << 

             (index * index) << '\n'; 

lub jeśli dodamy mały komentarz, wygląda to tak: 

    for (index = 1; index <= 10; ++index) 

            /* Do nothing */; 

        std::cout << index << " squared " << 

            (index * index) << '\n'; 

Z tego wynika, że linia std :: cout nie znajduje się w pętli for. 

Program 21: Bez komentarza 

Co wyświetla następujący program? Czemu? 

1 / ************************************************ 

  2 * zademonstruj, jak wykonać dzielenie.                          * 

  3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 

  6 /************************************************ 

  7  * div -- Do a divide                           * 

  8  *                                              * 



  9  * Returns: Result of the divide.               * 

 10  *                                              * 

 11  * divisor is reset to 1.                       * 

 12  ************************************************/ 

 13 static int div( 

 14     int *divisor        // Pointer to the divisor 

 15 ) 

 16 { 

 17     int result = 5;     // Dividend 

 18 

 19     result=result/*divisor;     /* Do divide */; 

 20     *divisor=l; 

 21     return (result); 

 22 } 

 23 

 24 int main() 

 25 { 

 26     int num = 5;        // Divisor 

 27 

 28     std::cout << "Division " << 

 29         div(&num) << std::endl; 

 30     return (0); 

 31 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że w  instrukcji: 

result=result/*divisor; /* Do divide */; 

pierwsze /*  (to w środku instrukcji) rozpoczyna komentarz a nie dzielenie. Więc ta instrukcja: 

result = result /*bardzo duży komentarz */; 

Unikanie 3: Umieść spacje wokół operatorów. Pozwala to nie tylko uniknąć problemów, ale także 

ułatwia czytanie programu 

result=result /  *divisor;  /* Do divide */; 

Program 22: Zbyt duże rozmiary dla naszych parametrów 



Idea tego kodu jest prosta: upewnij się, że rozmiar nie jest zbyt duży, ograniczając go do MAX. Ale teraz 

to robimy. 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * Przetestuj logikę, aby ograniczyć rozmiar                              * 

   3 * zmienna.                                                                                       * 

   4 ************************************************* 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     int size = 20;      // Size to be limited 

 10     const int MAX = 25; // The limit 

 11 

 12     if (size > MAX) 

 13         std::cout << "Size is too large\n"; 

 14         size = MAX; 

 15 

 16      std::cout << "Size is " << size << '\n'; 

 17      return(0); 

Odpowiedź : Programista pomyślał, że umieścił dwa zdania w if, ale zapomniał o nawiasach 

klamrowych. 

Zatem instrukcja : 

if (size > MAX) 

              std::cout << "Size is too large\n"; 

              size = MAX; 

poprawnie wcięte wygląda następująco: 

if (size > MAX) 

              std::cout << "Size is too large\n"; 

          size = MAX; 

Programista powinien napisać: 

  if (size > MAX) 



          { 

              std::cout << "Size is too large\n"; 

              size = MAX; 

          } 

Program 23: Długi i krótki 

Programista chciał przetestować własną wersję strlen. Ta funkcja jest dość prosta, ale może zbyt 

prosta. Więc jaka jest długość następujących ciągów? 

Sam 

         This is a test 

         Hello World 

  1 /************************************************ 

  2  * Compute the length of a string entered by    * 

  3  * the user.                                    * 

  4  ************************************************/ 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 /************************************************ 

  8  * length -- Find the length of a string        * 

  9  *      (strlen does a better job.)             * 

 10  *                                              * 

 11  * Returns:                                     * 

 12  *      length of the string.                   * 

 13  ************************************************/ 

 14 static int length( 

 15     const char string[] // String to check 

 16 ) 

 17 { 

 18     int index;       // index into the string 

 19 

 20     /* 

 21      * Loop until we reach the 



 22      * end of string character 

 23      */ 

 24      for (index=0; string[index] != '\0';++index) 

 25          /* do nothing */ 

 26 

 27      return (index); 

 28 } 

 29 

 30 int main() 

 31 { 

 32     char line[100];    // Input line from user 

 33 

 34     while (1) { 

 35         std::cout << "Enter a string: "; 

 36         std::cin.getline(line, sizeof(line)); 

 37 

 38         std::cout << "Length is " << 

 39             length(line) << '\n'; 

 40     } 

 41     return (0); 

 42 } 

Odpowiedź : Problemem jest instrukcja: 

for (index = 0; string[index] != '\0'; ++index) 

           /* do nothing */ 

       return (index); 

Po wyrażeniu / * do niczego * / nie ma średnika. Zwrot jest częścią instrukcji for. Kod powinien 

wyglądać tak po prawidłowym wcięciu: 

for (index = 0; string[index] != '\0'; ++index) 

           /* do nothing */ 

           return (index); 

Z tej sekcji kodu możemy zobaczyć, że po raz pierwszy indeks pętli for wyniesie zero i zwrot zostanie 

wzięty. Dlatego wszystkie łańcuchy mają zerową długość. 



Programista chciał: 

for (index = 0; string[index] != '\0'; ++index) 

           /* do nothing */; 

       return (index); 

 

Program 24: Zbyt prosty podział 

Ten program dzieli dwie liczby całkowite. Chociaż zbyt łatwo jest zawieść, tak się dzieje. 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * Prosty program podziału.                                                          * 

   3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     int n1, n2; // Two integers 

  9 

 10     std::cout << "Enter two integers: "; 

 11     std::cin >> n1 >> n2; 

 12 

 13     if (n2 =! 0) 

 14         std::cout << "Result is: " << 

 15             (n1/n2) << '\n'; 

 16     else 

 17         std::cout << "Can not divide by zero\n"; 

 18 

 19     return (0); 

 20 } 

Odpowiedź : Problemem jest instrukcja: 

  if (n2 =! 0) 



To jest instrukcja przypisania wewnątrz if. Jeśli przepiszemy kod, aby uniknąć skrótu, otrzymamy dwie 

instrukcje: 

 

         n2 =! 0; 

         if(n2) 

 

Zastosowanie logiki nie w tym kontekście (! 0) daje nam wynik 1. Zatem zawsze przypisujemy n2 

wartość 1, a następnie dokonujemy porównania i dzielimy. 

Znak! = Został zapisany wstecz jako =! co daje nam niespodziankę. 

Instrukcja powinno brzmieć: 

         if (n2! = 0) 

 

Program 25: Maksymalna niespodzianka 

Pętla w tym programie służy do dziesięciokrotnego wyświetlania powitania. Ale program ma różne 

pomysły. Co się dzieje? 

 Uwaga. Ten program nie kompiluje się w kompilatorach GNU i innych systemach, które nie 

implementują dyrektyw preprocesora dokładnie tak, jak wymagają tego standardowe. (Robią lepszą 

robotę, co niestety psuje ten program.) 

  

 

   1 / ************************************************ 

   2 * Wydrukuj kilka powitań.                                                            * 

   3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 #define MAX =10 

  7 

  8 int main() 

  9 { 

 10     int counter;        // Current greeting 

 11 

 12     for (counter =MAX; counter > 0; --counter) 

 13         std::cout <<"Hi there\n"; 



 14 

 15     return (0); 

 16 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że MAX jest zdefiniowany jako dosłownie tekst „= 10”. Oznacza 

to, że  

  for (counter =MAX; counter > 0; --counter) 

rozwija się do 

      for (counter ==10; counter > 0; --counter) 

To nie inicjuje licznika (jedynie porównuje licznik do 10 i rzuca wynik). Ponieważ licznik nie został 

zainicjowany, otrzymujemy losową liczbę powitań. 

Uwaga. Preprocesor GNU umieszcza spacje wokół rozszerzeń makr, aby wersja rozszerzeń GNU: 

           for (counter = = 10; counter> 0; --counter) 

Szkoda, że dobra technologia GNU ograbia nas z możliwości debugowania dziwnie nieudanych 

programów 

Program 26: Strefa problemów 

Ten program ma zapewnić, że szerokość i wysokość nie będą zbyt małe. Działa dla szerokości, ale jest 

problem z wysokością 

1 / ************************************************ 

   2 * Przetestuj logikę, aby ograniczyć szerokość i wysokość    * 

   3 * prostokąta.                                                                                 * 

   4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     // The smallest legal value 

 10     // of width and height 

 11     const int MIN = 10; 

 12 

 13     int width = 5;      // Current width 

 14     int height = 50;    // Current height 

 15 



 16     if (width < MIN) { 

 17         std::cout << "Width is too small\n"; 

 18         width = MIN; 

 19 

 20     if (height < MIN) 

 21         std::cout << "Height is too small\n"; 

 22         height = MIN; 

 23     } 

 24 

 25     std::cout << "area(" << width << ", " << 

 26         height << ")=" << 

 27         (width * height) << '\n'; 

 28     return (0); 

 29 } 

Odpowiedź : Problem dotyczy instrukcji if. W pierwszej: 

if (width < MIN) { 

            std::cout << "Width is too small\n"; 

            width = MIN; 

programista zapomniał założyć zamykający nawias klamrowy. W porządku; nadrobił to, zapominając o 

założeniu nawiasu otwierającego do następnej instrukcji if: 

if (height < MIN) 

            std::cout << "Height is too small\n"; 

            height = MIN; 

        } 

Jeśli prawidłowo wetniemy kod, możemy zobaczyć problem: 

if (width < MIN) { 

            std::cout << "Width is too small\n"; 

            width = MIN; 

 

            if (height < MIN) 

                 std::cout << "Height is too small\n"; 



            height = MIN; 

        } 

Programista powinien napisać: 

   if (width < MIN) { 

            std::cout << "Width is too small\n"; 

            width = MIN; 

        } 

 

        if (height < MIN) { 

            std::cout << "Height is too small\n"; 

            height = MIN; 

        } 

 



Problemy na co dzień 

Każdego dnia programiści tworzą nowe programy. Każdego dnia programiści popełniają błędy. To nie 

są proste błędy nowicjusza i nie są wystarczająco złożone, aby uznać je za zaawansowane problemy. 

Te błędy to cóż, codzienne błędy. 

Program 27: „i” oraz „i  i” 

Ten program ma na celu sprawdzenie, czy dwie liczby są niezerowe. Problem polega na tym, że 

programista użył trochę za dużo stenografii i coś idzie nie tak: 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * if_test - Prosty test instrukcji if.                                               * 

   3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     int i1 = 12;        // A number 

  9     int i2 = 3;         // Another number 

 10 

 11     if (i1 & i2) 

 12         std::cout << "Both numbers are non-zero\n"; 

 13     else 

 14         std::cout << "At least one number is zero\n"; 

 15     return (0); 

 16 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że programista używał bitowego i (&) zamiast logicznego i (&&). 

Bitowe i dwóch liczb daje nam: 

 

Zatem wynikiem jest 0, klauzula if jest pomijana, a klauzula else jest wykonywana. 

Niektórzy programiści używają skrótu: 

if (x) 

dla 



if (x != 0) 

(Odradzam takie skrócenie). 

To jeden z przykładów, dlaczego nie lubię skrótów. Lepszym sposobem napisania instrukcji if jest: 

if ((i1 != 0) && (i2 != 0)) 

Krótko po odkryciu tego błędu powiedziałem o tym koledze. Wyjaśniłem, co się stało i powiedziałem: 

„Teraz znam różnicę między„ i”oraz„ i ”. Nie jestem pewien, co bardziej mnie zadziwiło, fakt, że 

wymyśliłem to zdanie lub fakt, że on je zrozumiał. 

Program 28: zero błędów 

Program ma na celu wyzerowanie tablicy. Dlaczego więc to nie działa? Czy memset jest zepsuty? 

1 / *************************************************** 

   2 * zero_array - Zademonstruj, jak korzystać z zestawu pamięci * 

   3 *, aby wyzerować tablicę.                                                                 * 

   4 ************************************************** / 

5 #include <iostream> 

  6 #include <cstring> 

  7 

  8 int main() 

  9 { 

 10     // An array to zero 

 11     int array[5] = {1, 3, 5, 7, 9}; 

 12 

 13     // Index into the array 

 14     int i; 

 15 

 16     // Zero the array 

 17     memset(array, sizeof(array), '\0'); 

 18 

 19     // Print the array 

 20     for (i = 0; i < 5; ++i) 

 21     { 

 22         std::cout << "array[" << i << "]= " << 

 23             array[i] << std::endl; 



 24     } 

 25     return (0); 

 26 } 

Odpowiedź : Argumenty do memset są: 

 

         memset ( 

             void * ptr, // Wskaźnik do danych 

             wartość int, // wartość do ustawienia 

             size_t rozmiar // Liczba bajtów do wypełnienia 

         ); 

W tym przypadku wartością jest sizeof (tablica), a liczba bajtów do wypełnienia wynosi 0. Ponieważ 

rozmiar = 0 nic nie zostało zrobione. 

Programista powinien napisać: 

   memset(array, '\0', sizeof(array)); 

Program 29: To podstawy, mój drogi czytelniku 

Poniższy program jest przeznaczony do wyświetlania macierzy 3 na 3. Ale wyniki nie są elementami 

macierzy; zamiast tego są czymś innym. Co się dzieje? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * print_element - Wydrukuj element w * 

   3 * matryca. * 

   4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 

  7 // A simple matrix 

  8 int matrix[3][3] = { 

  9     {11, 12, 13}, 

 10     {21, 22, 23}, 

 11     {31, 32, 33} 

 12 }; 

 13 

 14 int main() 



 15 { 

 16     std::cout << "Element[1,2] is " << 

 17         matrix[1,2] << std::endl; 

 18     return (0); 

 19 } 

Odpowiedź : Problemem jest użycie macierzy [1,2]. Operator przecinka w C ++ zwraca jedynie wynik 

drugiej części. Zatem wyrażenie „1,2” mówi C ++ odrzucić pierwszą część (1), a wartość wynosi 2. Zatem 

macierz [1,2] jest naprawdę macierzą [2]. Jest to wskaźnik do tablicy liczb całkowitych, a C ++ 

potraktuje go jako wskaźnik do drukowania. Dlatego drukowane są dziwne wartości. 

Programista naprawdę chciał:  

   matrix[1][2] 

 

Program 30: Trochę kłopotów 

Ten program używa jednej zmiennej do przechowywania ośmiu flag uprawnień. Programista chce 

ustawić uprawnienia administratora (P_ADMIN) i kopii zapasowej wzorca (P_BACKUP) dla danego 

użytkownika, a następnie sprawdzić, czy bity zostały poprawnie ustawione. Co się naprawdę dzieje? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * print_privs - Wydrukuj część uprawnień * 

  3 * flagi. * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 #define CI const int 

  8 CI P_USER   = (1 << 1);  // Normal user privileges 

  9 CI P_REBOOT = (1 << 2);  // Can reboot systems 

 10 CI P_KILL   = (1 << 3);  // Can kill any process 

 11 CI P_TAPE   = (1 << 4);  // Can use tape devices 

 12 CI P_RAW    = (1 << 5);  // Can do raw io 

 13 CI P_DRIVER = (1 << 6);  // Can load drivers 

 14 CI P_ADMIN  = (1 << 7);  // Can do administration 

 15 CI P_BACKUP = (1 << 8);  // Can do backups 

 16 



 17 int main() 

 18 { 

 19     // The privileges 

 20     unsigned char privs = 0; 

 21 

 22     // Set some privs 

 23     privs |= P_ADMIN; 

 24     privs |= P_BACKUP; 

 25 

 26     std::cout << "Privileges: "; 

 27 

 28     if ((privs & P_ADMIN) != 0) 

 29         std::cout << "Administration "; 

 30 

 31     if ((privs & P_BACKUP) != 0) 

 32         std::cout << "Backup "; 

 33 

 34     std::cout << std::endl; 

 35     return (0); 

 36 } 

Odpowiedź : Znak ma 8 bitów ponumerowanych od 0 do 7. Bity mogą być reprezentowane przez stałe 

(1 << 0) do (1 << 7). 

Nie ma bitu 8, więc wyrażenie 

          privs | = P_BACKUP; // P_BACKUP = (1 << 8) 

nic nie robi, ponieważ ustawia się nieco poza granicami postaci. W rezultacie tak naprawdę ustawione 

są tylko uprawnienia administracyjne. 

Program 31: Bardzo małe liczby 

Ten programista był inteligentny. Postanowił użyć pól bitowych do przechowywania flag, aby uniknąć 

problemów zaobserwowanych w Programie 30. Ale tworzy swój własny nowy zestaw problemów: 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * status drukarki - Wydrukuj status                                            * 



  3 * drukarka.                                                                                       * 

  4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 

  7 /* 

  8  * Printer status information. 

  9  */ 

 10 struct status { 

 11     // True if the printer is on-line 

 12     int on_line:1; 

 13 

 14     // Is the printer ready 

 15     int ready:1; 

 16 

 17     // Got paper 

 18     int paper_out:1; 

 19 

 20     // Waiting for manual feed paper 

 21     int manual_feed:1; 

 22 }; 

 23 

 24 int main() 

 25 { 

 26     // Current printer status 

 27     status printer_status; 

 28 

 29     // Tell the world we're on-line 

 30     printer_status.on_line = 1; 

 31 

 32     // Are we on-line? 

 33     if (printer_status.on_line == 1) 



 34         std::cout << "Printer is on-line\n"; 

 35     else 

 36         std::cout << "Printer down\n"; 

 37     return (0); 

 38 } 

Odpowiedź : Liczba jednobitowa ze znakiem może mieć jedną z dwóch wartości: 0 i -1. 

Instrukcja: 

        printer_status.online = 1; 

kończy się niepowodzeniem, ponieważ pole o szerokości jednego bitu nie może pomieścić wartości 1. 

(Więc przepełnia się i przypisuje zmiennej wartość -1!) W rezultacie następna instrukcja: 

        if (printer_status == 1) 

zawodzi. 

Unikanie 4: Pola jednobitowe powinny być unsigned 

Program 32: Podwójny problem 

Dlaczego nigdy nie możemy znaleźć podwójnych postaci? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * przetestuj tablicę find_double.                                                * 

  3 ************************************* ********** / 

4 #include <iostream> 

  5 char test[] = "This is a test for double letters\n"; 

  6 /************************************************ 

  7  * find_double -- Find double letters in an     * 

  8  *      array.                                  * 

  9  *                                              * 

 10  * Returns:                                     * 

 11  *      number of double letters in a string.   * 

 12  ************************************************/ 

 13 static int find_double( 

 14     const char str[]   // String to check 

 15 ) { 



 16     int index; // Index into the string 

 17 

 18     for (index = 0; str[index] != '\0'; ++index) { 

 19         /* 

 20          * Start prev_ch out with a strange value 

 21          * so we don't match on the first 

 22          * character of the string. 

 23          */ 

 24         char prev_ch = '\0'; 

 25 

 26         if (prev_ch == str[index]) 

 27             return (index-1); 

 29         prev_ch = str[index]; 

 30     } 

 31     return (-1); 

 32 } 

 33 

 34 int main() { 

 35     std::cout << "find_double= " << 

 36         find_double(test) << std::endl; 

 37     return (0); 

 38 } 

Odpowiedź : Problemem jest  instrukcja: 

 

            char prev_ch = '\ 0'; 

 

Ponieważ prev_ch jest zmienną automatyczną, zmienna ta jest tworzona i inicjowana na początku 

każdej pętli. Oznacza to po pierwsze, że zmienna prev_ch zawsze będzie zawierać „\ 0” i nigdy nie 

dopasujemy podwójnych liter. 

Program 33: Złe postacie 

Poniższy program powinien wypisać ABC. Co to naprawdę robi? 

 



   1 / ************************************************ 

   2 * Program zabawkowy do drukowania trzech znaków.          * 

   3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     //A character to be printed 

  9     char ch = 'A'; 

 10 

 11     std::cout << ch;        // Output A 

 12     std::cout << ch+1;      // Output B 

 13     std::cout << ch+2;      // Output C 

 14     std::cout << std::endl; 

 15     return (0); 

 16 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że wyrażenie ch + 1 jest liczbą całkowitą (wartość 66). C ++ 

wykrywa to i wywołuje funkcję std :: cout.operator << (int) i wyświetla liczbę całkowitą. 

Programista powinien napisać: 

      std :: cout << static_cast <char> (ch + 1); 

      std :: cout << static_cast <char> (ch + 2); 

 

Program 34: Bez centów 

Jest to prosty program książeczki czekowej. Program wykonuje przyzwoitą robotę przez jakiś czas, ale 

po dodaniu dużej liczby wpisów suma jest wyłączona o kilka centów. Gdzie idą pieniądze? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * czek - Bardzo prosty program książeczki czekowej.              * 

  3 *                                                                                                         * 

  4 * Umożliwia dodawanie wpisów do książeczki czekowej        * 

  5 * i za każdym razem wyświetla sumę.                                         * 

  6 *                                                                                                          * 



 

  7 * Ograniczenia: Nigdy nie zastąpi Quicken.                                * 

  8 ************************************************ / 

  9 #include <iostream> 

 10 #include <fstream> 

 11 #include <string> 

 12 #include <vector> 

 13 #include <fstream> 

 14 #include <iomanip> 

 15 

 16 /************************************************ 

 17  * check_info -- Information about a single     * 

 18  *      check                                   * 

 19  ************************************************/ 

 20 class check_info { 

 21     public: 

 22         // Date the check was written 

 23         std::string date; 

 24 

 25         // What the entry is about 

 26         std::string what; 

 27 

 28         // Amount of check or deposit 

 29         float amount; 

 30     public: 

 31         check_info(): 

 32             date(""), 

 33             what(""), 

 34             amount(0.00) 

 35         {}; 

 36         // Destructor defaults 



 37         // Copy constructor defaults 

 38         // Assignment operator defaults 

 39     public: 

 40         void read(std::istream &in file); 

 41         void print(std::ostream &out_file); 

 42 }; 

 43 

 44 // The STL vector to hold the check data 

 45 typedef std::vector<check_info> check_vector; 

 46 

 47 /************************************************ 

 48  * check_info::read -- Read the check           * 

 49  *      information from a file.                * 

 50  *                                              * 

 51  * Warning: Minimal error checking              * 

 52  ************************************************/ 

 53 void check_info::read( 

 54     std::istream &in_file       // File for input 

 55 ) { 

 56     std::getline(in_file, date); 

 57     std::getline(in_file, what); 

 58     in_file >> amount; 

 59     in_file.ignore(); // Finish the line 

 60 } 

 61 /************************************************ 

 62  * check_info::print -- Print the check         * 

 63  *      information to a report.                * 

 64  ************************************************/ 

 65 void check_info::print( 

 66     std::ostream &out_file      // File for output 

 67 ) { 



 68     out_file << 

 69         std::setiosflags(std::ios::left) << 

 70         std::setw(10) << date << 

 71         std::setw(50) << what << 

 72         std::resetiosflags(std::ios::left) << 

 73         std::setw(8) << std::setprecision(2) << 

 74         std::setiosflags(std::ios::fixed) << 

 75         amount << std::endl; 

 76 } 

 77 

 78 int main() 

 79 { 

 80     // Checkbook to test 

 81     check_vector checkbook; 

 82 

 83     // File to read the check data from 

 84     std::ifstream in_file("checks.txt"); 

 85 

 86     if (in_file.bad()) { 

 87         std::cerr << "Error opening input file\n"; 

 88         exit (8); 

 89     } 

 90     while (1) { 

 91         check_info next_info;  // Current check 

 92 

 93         next_info.read(in_file); 

 94         if (in_file.fail()) 

 95             break; 

 96 

 97         checkbook.push_back(next_info); 

 98     } 



 99     double total = 0.00;    // Total in the bank 

100     for (check_vector::iterator 

101             cur_check = checkbook.begin(); 

102          cur_check != checkbook.end(); 

103          cur_check++) 

104     { 

105          cur_check->print(std::cout); 

106          total += cur_check->amount; 

107     } 

108     std::cout << "Total " << std::setw(62) << 

109         std::setprecision(2) << 

110         total << std::endl; 

111     return (0); 

112 } 

Odpowiedź : Ten program popełnia duży błąd przy użyciu zmiennoprzecinkowego pieniądza. Liczby 

zmiennoprzecinkowe mogą nie być dokładne. Podczas dodawania wielu liczb zmiennoprzecinkowych 

mogą pojawiać się błędy. 

Rozwiązaniem jest zmiana programu do przechowywania pieniędzy nie w ułamkowych dolarach, ale w 

liczbach całkowitych. 

Unikanie 5: Nie używaj liczb zmiennoprzecinkowych dla pieniędzy lub czegokolwiek innego, co chcesz 

dokładnie przedstawić. 

Program 35: Więc chcesz wydrukować milion 

Nie wiedziałem, że możemy mieć przecinki w stałych C ++. Dlaczego więc kompiluje następujący 

program? Co to robi? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * wydrukuj wartość na milion.                                                     * 

   3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     // Variable to hold a million 



  9     long int one_million; 

 10 

 11     // Set the variable 

 12     one_million = 1,000,000; 

 13 

 14     std::cout << 

 15         "One million " << one_million << 

 16         std::endl; 

 17     return (0); 

 18 } 

Odpowiedź : Przecinków można używać do oddzielania instrukcji C ++. Jest używany jak: 

if (x) 

          std::cout << "X set. Clearing\n", x = 0; 

(Nie programuj tak, proszę!) 

Instrukcja 

        one_million = 1 000 000; 

jest taka sama jak: 

        one_million = 1, 

        000, 

        000; 

lub 

        one_million = 1; 

        000; 

        000; 

Na podstawie tego możemy zrozumieć, dlaczego otrzymujemy 1 jako wynik wyjściowy. 

Program 36: Ułożone zbyt wysoko 

Dlaczego w tym programie brakuje miejsca na stosie? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * przetestuj klasę data_holder.                                                   * 

  3 ************************************************ / 



  4 #include <iostream> 

  5 /************************************************ 

  6  * data_holder -- A class to hold a single      * 

  7  *      integer                                 * 

  8  *                                              * 

  9  * Member functions:                            * 

 10  *      get -- Get value                        * 

 11  *                                              * 

 12  * Note: By default the value of the data is 5. * 

 13  *                                              * 

 14  * Warning: More member functions need to be    * 

 15  * added to this to make it useful.             * 

 16  ************************************************/ 

 17 class data_holder { 

 18     private: 

 19         int data;       // Data to store 

 20     public: 

 21         // Constructor -- Set value to default (5) 

 22         data_holder(void):data(5) {}; 

 23 

 24         // Destructor defaults 

 25         // 

 26         // Copy constructor 

 27         data_holder(const data_holder &old) { 

 28            *this = old; 

 29         } 

 30 

 31         // Assignment operator 

 32         data_holder operator = ( 

 33                 data_holder old_data_holder) { 

 34             data = old_data_holder.data; 



 35             return (*this); 

 36         } 

 37 

 38         // Get the data item 

 39         int get(void) 

 40         { 

 41             return (data); 

 42         } 

 43 }; 

 44 

 45 int main() { 

 46     // A data holder 

 47     data_holder var1; 

 48 

 49     // Copy of a data holder 

 50     data_holder var2(var1); 

 51     return (0); 

 52 } 

Odpowiedź : Wywołanie funkcji operator = przyjmuje pojedynczy parametr typu data_holder. Ten typ 

parametru jest parametrem call by value, więc wywoływany jest konstruktor kopiowania. Programista 

tworzący konstruktor kopii zdecydował się na skrót i za pomocą operatora = zaimplementował kopię. 

Więc operator = wywołuje konstruktor kopiowania, który wywołuje operator = który wywołuje 

konstruktor kopiowania ... i tak dalej, dopóki nie skończy się stos. 

Operator = funkcja powinna przyjmować stałe odniesienie jako typ parametru: 

             data_holder & operator = ( 

                   const data_holder & old_data_holder) { 

Powinien również zwrócić odniesienie do posiadacza danych. 

 

Unikanie 6: Używaj stałych odniesień, jeśli to możliwe, przekazując parametry. Pozwala to uniknąć 

dodatkowych kosztów wykonania kopii połączenia według parametru wartości. 

 

Program 37: Ten program ma sens 

Poniższy program ma na celu wyzerowanie danych tablicy, ale czasami robi coś innego. 



 

  1 / ************************************************ 

  2 * Prezentacja wskaźnika.                                                              * 

  3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 

  6 static int data[16];    // Data to be stored 

  7 static int n_data = 0;  // Number of items stored 

  8 

  9 int main() 

 10 { 

 11     int *data_ptr;      // Pointer to current item 

 12 

 13     // Zero the data array 

 14     for (data_ptr = data+16-1; 

 15          data_ptr >= data; 

 16          --data_ptr) 

 17     { 

 18         *data_ptr = 0; 

 19     } 

 20 

 21     // Enter data into the array 

 22     for (n_data = 0; n_data < 16; ++n_data) { 

 23         std::cout << 

 24             "Enter an item or 0 to end: "; 

 25         std::cin >> data[n_data]; 

 26 

 27         if (data[n_data] == 0) 

 28             break; 

 29     } 

 30 



 31     // Index for summing 

 32     int index; 

 33 

 34     // Total of the items in the array 

 35     int total = 0; 

 36 

 37     // Add up the items in the array 

 38     for (index = 0; index < n_data; ++index) 

 39         total += data[index]; 

 40 

 41     // Print the total 

 42     std::cout << "The total is: " << 

 43         total << std::endl; 

 44 

 45     return (0); 

 46 } 

Odpowiedź : Standard C ++ stwierdza, że wszystkie wskaźniki muszą wskazywać na tablicę lub powyżej. 

Nie możesz wskazywać poniżej tablicy. W tym przykładzie mamy tablicę na maszynie Intela. Adres 

tablicy, w dziwnym języku Intel, to: 

   5880: 0000 

Zmienna data_ptr zaczyna się od: 

             5880: 001E 

Następnie jest zmniejszany, o ile jest większy niż dane. Podczas dekrementacji data_ptr idzie do 

 

             5880: 0000 

 

Jest to równe adresowi danych tablicy, więc jest ponownie zmniejszane. (Pamiętaj, że w tym modelu 

pamięci zmieniana jest tylko część adresowa.) Wynik jest następujący: 

 

             5880: FFFE 

 

Teraz 



             data_ptr> = data 

jest oceniany. Ale data_ptr jest teraz znacznie większy niż dane, więc program kontynuuje. W rezultacie 

program zapisuje losowe dane, co może spowodować awarię systemu. Ale jeśli nie, data_ptr spadnie 

do: 

             5880: 0000 

zawiń, a proces będzie kontynuowany. 

Program 38: Dobra wartość 

To jest oczywisty kod. Co to tak naprawdę drukuje? 

Plik: main.cpp 

  1 / ************************************************ 

  2 * przetestuj funkcję check_for_even.                                        * 

  3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 

  6 int value = 21; // Value of the system size 

  7 

  8 // Checks global value for even or not. 

  9 extern void check_for_even(void); 

 10 

 11 int main(void) 

 12 { 

 13     check_for_even(); 

 14     std::cout << "Value is " << value << '\n'; 

 15     return (o); 

 16 } 

 

File: check.cpp  

 

  1 #include <iostream> 

  2 

  3 // Value of the control system size 

  4 int value = 30; 



  5 

  6 /************************************************ 

  7  * check_for_even -- Check to see if global     * 

  8  *      value is even.                          * 

  9  ************************************************/ 

 10 void check_for_even(void) 

 11 { 

 12     if ((value % 2) == 0) 

 13         std::cout << "Ok\n"; 

 14     else 

 15         std::cout << "Value problem\n"; 

 16 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że istnieją dwie deklaracje zmienne: 

Plik: main.cpp 

int value = 20; 

Plik: check.cpp 

int value = 30; 

Oznacza to, że wartość jest ustawiona na 20 lub 30. Ale który? Wynik zależy od kompilatora. Jeśli 

chcesz, aby wartość była lokalna dla plików, w których zostały zadeklarowane, musisz zadeklarować je 

jako statyczne: 

Plik: main.cpp 

static int value = 20; 

Plik: check.cpp 

  static int value = 30; 

Albo jeszcze lepiej, nadaj im dwa różne imiona. 

 

Program 39: Poprawiona arytmetyka przedszkolna 

Wszyscy wiemy, że 1 + 1 = 2 i 1 + 1 + 1 = 3. 

Również 1/3 + 1/3 + 1/3 to 3/3 lub 1. 

Poniższy program komputerowy to pokazuje. Ale z jakiegoś powodu to nie działa. Czemu? 

 

   1 / ************************************************ 



   2 * sprawdź podstawową arytmetykę, której nauczyliśmy się w * 

   3 * pierwsza klasa. * 

   4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     float third = 1.0 / 3.0;    // The value 1/3 

 10     float one = 1.0;            // The value 1 

 11 

 12     if ((third+third+third) == one) 

 13     { 

 14         std::cout << 

 15             "Equal 1 = 1/3 + 1/3 + 1/3\n"; 

 16     } 

 17     else 

 18     { 

 19         std::cout << 

 20             "NOT EQUAL 1 != 1/3 + 1/3 + 1/3\n"; 

 21     } 

 22     return (0); 

 23 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że nie można dokładnie przedstawić 1/3 w 

zmiennoprzecinkowym. Zobaczmy, co się stanie, gdy dodamy liczby dziesiętne 

 

Z powodu błędu zaokrągleń wynik nie jest 1. Pamiętaj, że w przypadku liczb zmiennoprzecinkowych 

liczby nie są dokładne 

Program 39: Poprawiona arytmetyka przedszkolna 

Wszyscy wiemy, że 1 + 1 = 2 i 1 + 1 + 1 = 3. 



 

Również 1/3 + 1/3 + 1/3 to 3/3 lub 1. 

 

Poniższy program komputerowy to pokazuje. Ale z jakiegoś powodu to nie działa. Czemu? 

 

   1 / ************************************************** 

   2 * sprawdź podstawową arytmetykę, której nauczyliśmy się w * 

   3 * pierwsza klasa. * 

   4 ************************************************** / 

5 #include <iostream> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     float third = 1.0 / 3.0;    // The value 1/3 

 10     float one = 1.0;            // The value 1 

 11 

 12     if ((third+third+third) == one) 

 13     { 

 14         std::cout << 

 15             "Equal 1 = 1/3 + 1/3 + 1/3\n"; 

 16     } 

 17     else 

 18     { 

 19         std::cout << 

 20             "NOT EQUAL 1 != 1/3 + 1/3 + 1/3\n"; 

 21     } 

 22     return (0); 

 23 } 

Program 40: Niewiarygodna dokładność 

Ten program służy do obliczania dokładności liczb zmiennoprzecinkowych. Pomysł jest prosty. Oblicz 

następujące, aż liczby będą równe: 



 

To da nam liczbę cyfr dokładności. Ten program został uruchomiony na komputerze klasy PC z 32-

bitową liczbą zmiennoprzecinkową. Ile cyfr binarnych można by oczekiwać w 32-bitowym formacie 

zmiennoprzecinkowym? Ten program nie daje właściwej odpowiedzi. Czemu? 

1 /************************************************ 

  2  * accuracy test.                               * 

  3  *                                              * 

  4  * This program figures out how many bits       * 

  5  * accuracy you have on your system.  It does   * 

  6  * this by adding up checking the series:       * 

  7  *                                              * 

  8  *              1.0 == 1.1 (binary)             * 

  9  *              1.0 == 1.01 (binary)            * 

 10  *              1.0 == 1.001 (binary)           * 

 11  *              ....                            * 

 12  *                                              * 

 13  * Until the numbers are equal.   The result is * 

 14  * the number of bits that are stored in the    * 

 15  * fraction part of the floating point number.   * 

 16  ************************************************/ 

 17 #include <iostream> 

 18 

 19 int main() 

 20 { 

 21     /* two numbers to work with */ 

 22     float number1, number2; 

 23 

 24     /* loop counter and accuracy check */ 

 25     int counter; 



 26 

 27     number1 = 1.0; 

 28     number2 = 1.0; 

 29     counter = 0; 

 30 

 31     while (number1 + number2 != number1) { 

 32         ++counter;      // One more bit accurate 

 33 

 34         // Turn numbers like 0.1 binary 

 35         // into 0.01 binary. 

 36         number2 = number2 / 2.0; 

 37     } 

 38     std::cout << counter << " bits accuracy.\n"; 

 39     return (0); 

 40 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, jak kompilator generuje kod maszynowy dla programu. 

Instrukcja: 

         if (number1 + number2 == number1) 

generuje coś takiego: 

movefp_0, number1 

      dodaj fp_0, liczba2 

      movefp_1, numer 1 

      fcmpfp_0, fp_1 

      jump_zero out_of_the_while 

W tym przykładzie fp_0 i fp_1 są rejestrami zmiennoprzecinkowymi. W koprocesorach 

zmiennoprzecinkowych rejestry mają największą dostępną precyzję. Tak więc w tym przypadku, 

chociaż liczby mogą być tylko 32-bitowe, procesor zmiennoprzecinkowy robi rzeczy w 80 bitach, co 

powoduje zgłaszanie wysokiej precyzji. 

 

Ten rodzaj problemu występuje na większości komputerów z procesorem zmiennoprzecinkowym. Z 

drugiej strony, jeśli masz starą maszynę, która używa oprogramowania do wykonywania operacji 

zmiennoprzecinkowych, prawdopodobnie uzyskasz właściwą odpowiedź. Jest tak, ponieważ ogólnie 

rzecz biorąc, oprogramowanie zmiennoprzecinkowe używa tylko wystarczającej liczby bitów do 

wykonania pracy. 



 

Aby naprawić program, musimy przekształcić główną pętlę w: 

  while (1) 

       { 

       // Volatile keeps the optimizer from 

       // putting the result in a register 

       volatile float result; 

 

       result = number1 + number2; 

       if (result == number1) 

           break; 

Program 41: Trochę kłopotów 

Bit_out przechodzi przez 16-bitową wartość, wypisując wartość każdego bitu. Generuje graficzną 

reprezentację pracy, ale wyniki wyglądają trochę dziwnie. Co się dzieje? 

  1 /************************************************ 

  2  * bit test -- Test the routine to print out    * 

  3  *      the bits in a flag.                     * 

  4  ************************************************/ 

  5 #include <iostream> 

  6 /************************************************ 

  7  * bit_out -- print a graphical                * 

  8  *      representation of  each bit in a        * 

  9  *      16 bit word.                            * 

 10  *                                              * 

 11  * For example:                                 * 

 12  *      0×55AF will print -X-X-X-XX-X-XXXX      * 

 13  ************************************************/ 

 14 void bit_out( 

 15     const short int value       // Value to print 

 16 ) 

 17 { 



 18     // The bit we are printing now 

 19     short int bit = (1<<16); 

 20 

 21     int count;                  // Loop counter 

 22 

 23     for (count = 0; count < 16; ++count) 

 24     { 

 25         if ((bit & value) != 0) 

 26             std::cout << "X"; 

 27         else 

 28             std::cout << '-'; 

 29         bit >>= 1; 

 30     } 

 31     std::cout << std::endl; 

 32 } 

 33 int main() 

 34 { 

 35     bit_out(0×55AF); 

 36     return (0); 

 37 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że stwierdzenie: 

  // Bit, który teraz drukujemy 

           short int bit = (1 << 16); 

nie ustawia bitu zmiennej na 1000 0000 0000 0000 (b). Zamiast tego ustawia go na 1 0000 0000 0000 

0000 (b). Niestety nie może pomieścić 17 bitów, więc wynik jest taki, że jest ustawiony na zero. 

Ponieważ wynosi zero, bitowa instrukcja testowa zawsze zawiedzie, dając wynik: 

           --------------- 

Program 42: Trochę więcej problemów 

Naprawiliśmy Program 41, zmieniając wiersz 19. Więc teraz program działa, prawda? Oczywiście nie. 

Co robiłby działający program? 

 

  1 / ************************************************ 



  2 * bitowy test - przetestuj procedurę do wydrukowania       * 

  3 * bity na fladze.                                                                             * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 /************************************************ 

  7  * bit_out -- print a graphical                 * 

  8  *      representation of each bit in a         * 

  9  *      16 bit word.                            * 

 10  *                                              * 

 11  * For example:                                 * 

 12  *      0×55AF will print -X-X-X-XX-X-XXXX      * 

 13  ************************************************/ 

 14 void bit_out( 

 15     const short int value       // Value to print 

 16 ) 

 17 { 

 18     // The bit we are printing now 

 19     short int bit = (1<<15); 

 20 

 21     int count;                  // Loop counter 

 22 

 23     for (count = 0; count < 16; ++count) 

 24     { 

 25         if ((bit & value) != 0) 

 26             std::cout << "X"; 

 27         else 

 28             std::cout << '-'; 

 29         bit >>= 1; 

 30     } 

 31     std::cout << std::endl; 

 32 } 



 33 int main() 

 34 { 

 35     bit_out(0×55AF); 

 36     return (0); 

 37 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że instrukcja 

            bit >> = 1; 

nie przesuwa bitu w prawo. Zamiast tego robi przesunięcie „podpisane”, które kopiuje bit znaku. A 

zatem 

        0x8000 >> 1 1000 0000 0000 0000 (b) 

nie jest 

        0x4000 0100 0000 0000 0000 (b) 

zgodnie z oczekiwaniami, ale zamiast tego 

        0xC000 1100 0000 0000 0000 (b) 

Z powodu tego problemu testowanie bitów daje nieprawidłowe wyniki. 

Program 43: Bezzasadny 

Wiemy, że 2 to int. Dlaczego więc C ++ uważa, że jest to liczba zmiennoprzecinkowa i wywołuje 

niewłaściwą funkcję? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * demonstrują użycie klas pochodnych.                                    * 

  3 *************************************************/ 

4 #include <iostream> 

  5 

  6 /************************************************ 

  7  * base -- A sample base class.                 * 

  8  *      Prints various values.                  * 

  9  ************************************************/ 

 10 class base 

 11 { 

 12         // Constructor defaults 

 13         // Destructor defaults 



 14         // Copy constructor defaults 

 15         // Assignment operator defaults 

 16     public: 

 17         // Print a floating point number 

 18         void print_it( 

 19             float value // The value to print 

 20         ) 

 21         { 

 22             std::cout << 

 23                 "Base (float=" << value << ")\n"; 

 24         } 

 25         // Print an integer value 

 26         void print_it( 

 27             int value   // The value to print 

 28         ) 

 29         { 

 30             std::cout << 

 31                 "Base (int=" << value << ")\n"; 

 32         } 

 33 }; 

 34 

 35 class der 

 36 { 

 37         // Constructor defaults 

 38         // Destructor defaults 

 39         // Copy constructor defaults 

 40         // Assignment operator defaults 

 41     public: 

 42         // Print a floating point number 

 43         void print_it( 

 44             float value // The value to print 



 45         ) 

 46         { 

 47             std::cout << 

 48                 "Der (float=" << value << ")\n"; 

 49         } 

 50 }; 

 51 

 52 int main() 

 53 { 

 54     der a_var;  // A class to play with 

 55 

 56     // Print a value using der::print_it(float) 

 57     a_var.print_it(1.0); 

 58 

 59     // Print a value using base::print_it(int) 

 60     a_var.print_it(2); 

 61     return (0); 

 62 } 

Odpowiedź : Zgodnie ze standardem C ++ po zdefiniowaniu pochodnej funkcji składowej klasy o takiej 

samej nazwie jak funkcja składowa klasy podstawowej, wszystkie funkcje składowe o tej nazwie są 

ukryte: 

Więc der :: print_it (float) ukrywa zarówno base:: print_it (float), jak i base:: print_it (int). 

Kiedy wywołujemy print_it (2), C ++ szuka niechęci do print_it, którego może użyć. Jedyny widoczny 

print_it to der :: print_it (float). C ++ wolałby mieć funkcję, która jako argument przyjmuje int, ale wie, 

jak zamienić int w float, więc promuje 2 do 2.0 i używa der :: print_it (float). 

 

Program 44: Problem z porządkiem 

Poniższy kod ma znaleźć różnicę między sąsiednimi elementami tablicy. Dlaczego to nie działa? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * elementy różnicowe - wydrukuj różnice                                 * 

  3 * między sąsiadującymi elementami dowolnej tablicy.           * 



  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 // Any array containing pairs of values. 

  8 // Ends with the sentinel -1 

  9 static int array[12] = 

 10 { 

 11     44, 8, 

 12     50, 33, 

 13     50, 32, 

 14     75, 39, 

 15     83, 33, 

 16     -1, -1 

 17 }; 

 18 

 19 // Array to hold the differences 

 20 static int diff[6]; 

 21 

 22 int main() 

 23 { 

 24     int i;      // Index into the array 

 25 

 26     // Index into the diff results 

 27     int diff_index; 

 28 

 29     i = 0; 

 30     diff_index = 0; 

 31     // Difference adjacent elements of an array 

 32     while (array[i] != 0) 

 33     { 

 34         diff[diff_index++] = 



 35             array[i++] - array[i++]; 

 36     } 

 37 

 38     // Print the results 

 39     for (i = 0; i < 6; ++i) 

 40     { 

 41         std::cout << "diff[" << i << "]= " << 

 42             diff[i] << std::endl; 

 43     } 

 44     return (0); 

 45 } 

Odpowiedź : Problemem jest: 

             diff [diff_index ++] = 

                 tablica [i ++] - tablica [i ++]; 

Mówi to kompilatorowi: 

Zwiększ i 

Użyj go do indeksowania tablicy (pierwsze wystąpienie) 

Zwiększ i 

Użyj go do indeksowania tablicy (drugie wystąpienie) 

Oblicz różnicę 

Problem polega na tym, że kroki 1-4 mogą wystąpić w innej kolejności: 

Zwiększ i 

Zwiększ i 

Użyj go do indeksowania tablicy (pierwsze wystąpienie) 

Użyj go do indeksowania tablicy (drugie wystąpienie) 

Instrukcja z wieloma efektami ubocznymi dają kompilatorowi C ++ swobodę działania. 

Program 45: Potrójna niespodzianka 

Czy a, b, c są w porządku malejącym? Czy program się z tobą zgadza? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * sprawdź, czy trzy zmienne są w porządku.                            * 



   3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     int a,b,c;  // Three simple variables 

  9 

 10     a = 7; 

 11     b = 5; 

 12     c = 3; 

 13 

 14     // Test to see if they are in order 

 15     if (a > b > c) 

 16         std::cout << "a,b,c are in order\n"; 

 17     else 

 18         std::cout << "a,b,c are mixed up\n"; 

 19     return (o); 

 20 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że wynikiem porównania jest liczba całkowita 1 lub 0. Wyrażenie: 

 

       if (a> b> c) 

staje się 

        if ((a> b)> c) 

Ponieważ a jest większe od b, wynik a> b wynosi 1, więc teraz mamy 

        if (1> c) 

co jest fałszem, więc klauzula else jest wykonywana. 

Program 46: Nic nie idzie źle 

Dlaczego następujący program czasami zrzuca rdzeń? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * lista - Przetestuj dekoder listy poleceń.               * 



  3 * * 

  4 * Przeczytaj polecenie z wejścia i zaznacz                              * 

  5 * sprawdź, czy dekoder poleceń może go znaleźć.                * 

  6 ************************************************ / 

7 #include <iostream> 

  8 #include <cstring> 

  9 

 10 static inline void do_open() { 

 11    std::cout << "do_open called\n"; 

 12 } 

 13 static inline void do_close() { 

 14    std::cout << "do_close called\n"; 

 15 } 

 16 static inline void do_save() { 

 17    std::cout << "do_save called\n"; 

 18 } 

 19 static inline void do_quit() { 

 20     exit(0); 

 21 } 

 22 /* 

 23  * The command as a string and 

 24  * as a function to execute 

 25  */ 

 26 struct cmd_info { 

 27     char *const cmd; 

 28     void (*funct)(); 

 29 }; 

 30 

 31 /* 

 32  * List of all possible commands 

 33  */ 



 34 static cmd_info cmd_list[] = { 

 35     {"open", do_open}, 

 36     {"close", do_close}, 

 37     {"save", do_save}, 

 38     {"quit", do_quit}, 

 39     {NULL, NULL} 

 40 }; 

 41 

 42 /************************************************ 

 43  * do_cmd -- Decode a command an execute it.    * 

 44  *    If the command is not found, output an    * 

 45  *    error.                                    * 

 46  ************************************************/ 

 47 static void do_cmd( 

 48     const char *const cmd 

 49 ) { 

 50     struct cmd_info *cur_cmd; 

 51 

 52     cur_cmd = cmd_list; 

 53 

 54     while ( 

 55         (std::strcmp(cur_cmd->cmd, cmd) != 0) && 

 56         cur_cmd != NULL) 

 57     { 

 58         cur_cmd++; 

 59     } 

 60     if (cur_cmd == NULL) { 

 61         std::cout << "Command not found\n"; 

 62     } else { 

 63         cur_cmd->funct(); 

 64     } 



 65 } 

 66 

 67 /************************************************ 

 68  * main -- Simple test program.                 * 

 69  ************************************************/ 

 70 int main() 

 71 { 

 72     char cmd[100]; 

 73     while (1) { 

 74         std::cout << "Cmd: "; 

 75         std::cin.getline(cmd, sizeof(cmd)); 

 76 

 77         do_cmd(cmd); 

 78     } 

 79 } 

Odpowiedź : Problemem jest instrukcja : 

     54     while ( 

        55         (std::strcmp(cur_cmd->cmd, cmd) != 0) && 

        56         cur_cmd != NULL) 

Instrukcja sprawdza dane wskazywane przez cur_cmd-> cmd, a następnie sprawdza, czy cur_cmd-> 

cmd jest poprawny. W niektórych systemach dereferencje NULL (co robimy, jeśli jesteśmy na końcu 

listy) powodują zrzuty pamięci. 

W MS-DOS i innych systemach z uszkodzonym mózgiem nie ma ochrony pamięci, więc dozwolone jest 

dererferencing NULL, chociaż wyniki są dziwne. System Microsoft Windows naprawił to, a usunięcie 

dereferencji wskaźnika NULL spowoduje ogólny błąd ochrony (GPF). 

Pętlę należy zapisać: 

while ( 

          (cur_cmd != NULL) && 

          (std::strcmp(cur_cmd->cmd, cmd) != 0)) 

Ale nawet to jest trudne. Instrukcja zależy od poprawnego wdrożenia standardu C ++. Ten standard C 

++ stanowi, że dla && pierwsza część jest oceniana. Jeśli pierwszy termin jest fałszywy, drugi termin 

jest pomijany. Dla bezpieczeństwa lepiej napisać to jako: 

while (1) { 



              if (cur_cmd == NULL) 

                   break; 

              if (std::strcmp(cur_cmd->cmd, cmd) == 0) 

                   break; 

Program 47: Zacofanie Microsoft 

Dlaczego następujący program nie otwiera pliku po skompilowaniu i uruchomieniu w systemie MS-

DOS? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * odczytać plik konfiguracyjny - Otwórz konfigurację             * 

  3 * plik i wczytać dane.                                                                     * 

  4 *                                                                                                          * 

  5 * Zaprojektowany do pracy zarówno w systemie UNIX, jak i MS-DOS. * 

  6 *                                                                                                          * 

  7 * Uwaga: Program niekompletny.                                                 * 

  8 ************************************************ / 

9 #include <iostream> 

 10 #include <fstream> 

 11 

 12 #ifdef MS_DOS 

 13 

 14 // DOS path 

 15 const char name[] = "\root\new\table"; 

 16 

 17 #else /* MS_DOS */ 

 18 

 19 // UNIX path 

 20 const char name[] = "/root/new/table"; 

 21 

 22 #endif /* MS_DOS */ 

 23 



 24 

 25 int main() { 

 26     // The file to read 

 27     std::ifstream in_file(name); 

 28 

 29     if (in_file.bad()) 

 30     { 

 31         std::cerr << 

 32             "Error: Could not open " << std::endl; 

 33         std::cerr << name << std::endl; 

 34         exit (8); 

 35     } 

 36 

 37     return (0); 

 38 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że znak odwrotnego ukośnika jest używany jako znak zmiany 

znaczenia. Więc \ n jest znakiem nowej linii. \ new to <nowa linia> ew. 

Więc ciąg \ root \ new \ table dekoduje jako 

"<return>oot<newline>ew<tab>able" 

Programista naprawdę chciał: 

 

        const char name [] = "\\ root \\ new \\ table"; // DOS path 

Jak na ironię ta reguła nie ma zastosowania do #include nazw plików, więc 

        #include „\ usr \ include \ table.h” 

działa i jest poprawny. 

 

Program 48: File Follies 

Poniższy program działa przez chwilę dobrze, a następnie odmawia rozpoznania plików zawierających 

magiczną liczbę: 

 

  1 / ************************************************************** 

  2 * skanowanie - skanowanie drzewa katalogów w poszukiwaniu plików, które * 



  3 * zacznij od magicznej liczby.       * 

  4 ************************************************************** / 

5 #include <iostream> 

  6 #include <dirent.h> 

  7 #include <fcntl.h> 

  8 #include <unistd.h> 

  9 

 10 // Linux executable magic # 

 11 const long int MAGIC = 0×464c457f; 

 12 

 13 /************************************************ 

 14  * next_file -- find a list of files with       * 

 15  *      magic numbers that match the given      * 

 16  *      number.                                 * 

 17  *                                              * 

 18  * Returns the name of the file or              * 

 19  *      NULL if no more files.                  * 

 20  ************************************************/ 

 21 char *next_file( 

 22     DIR  *dir   // Directory we are scanning 

 23 ) 

 24 { 

 25     // The current directory entry 

 26     struct dirent *cur_ent; 

 27 

 28     while (1) { 

 29         cur_ent = readdir(dir); 

 30         if (cur_ent == NULL) 

 31             return (NULL); 

 32 

 33         // Open the fd for the input file 



 34         int fd = open(cur_ent->d_name, 0_RDONLY); 

 35         if (fd < 0) 

 36             continue;   // Can't get the file 

 37                         // so try again 

 38 

 39         int magic;      // The file's magic number 

 40 

 41         // Size of the latest read 

 42         int read_size = 

 43             read(fd, &magic, sizeof(magic)); 

 44 

 45         if (read_size != sizeof(magic)) 

 46             continue; 

 47 

 48         if (magic == MAGIC) 

 49         { 

 50             close(fd); 

 51             return (cur_ent->d_name); 

 52         } 

 53     } 

 54 } 

 55 

 56 /************************************************ 

 57  * scan_dir -- Scan a directory for the         * 

 58  *      files we want.                          * 

 59  ************************************************/ 

 60 void scan_dir( 

 61     const char dir_name[] // Directory name to use 

 62 ) 

 63 { 

 64     // The directory we are reading 



 65     DIR *dir_info = opendir(dir_name); 

 66     if (dir_info == NULL) 

 67         return; 

 68 

 69     chdir(dir_name); 

 70 

 71     while (1) { 

 72         char *name = next_file(dir_info); 

 73         if (name == NULL) 

 74             break; 

 75         std::cout << "Found: " << name << '\n'; 

 76     } 

 77 } 

 78 

 79 int main() 

 80 { 

 81     scan_dir("."); 

 82     return (0); 

 83 } 

Odpowiedź : Programista ma bardzo zły nawyk nie zamykania plików po ich otwarciu. Wkrótce 

zostanie otwarta maksymalna liczba plików, a system nie pozwoli mu więcej. 

Zamknięcia musiały zostać dodane w kluczowych punktach kodu:  

      int fd = open (cur_ent-> d_name, O_RDONLY); 

      if (fd <0) 

   continue;   // Can't get the file so try again 

 int magia; // Magiczny numer pliku 

      int read_size = read (fd, & magic, sizeof (magic)); 

      if (read_size! = sizeof (magia)) { 

close(fd);   // <---- added 

          continue; 

      } 



  if (magic == MAGIC) { 

          close(fd);     // <---- added 

          return (cur_ent->d_name); 

} 

      close(fd);         // <---- added 

Również programista używa opendir do otwarcia katalogu. On nigdy tego nie zamyka. Potrzebny jest 

więc closedir. 

void scan_dir( 

          const char dir_name[]   // Directory name to use 

      ) 

      { 

          DIR *dir_info = opendir(dir_name); 

          if (dir_info == NULL) 

              return; 

          chdir(dir_name); 

 

          while (1) { 

              char *name = next_file(dir_info); 

 

              if (name == NULL) 

                  break; 

              std::cout << "Found: " << name << '\n'; 

          } 

         closedir(dir_info);      // <---- added 

      } 

Program 49: To takie proste, jak zerwanie łącza 

Dlaczego następujący program czasami zrzuca rdzeń? 

 

  1 #include <iostream> 

  2 #include <ciąg> 

  3 / ************************************************ 



  4 * linked_list - Klasa obsługująca połączoną listę   * 

  5 * zawierający listę ciągów znaków.                      * 

  6 *         * 

  7 * Funkcje członka:       * 

  8 * dodaj - dodaj pozycję do listy     * 

  9 * is_in - Sprawdź, czy ciąg znaków jest    * 

 10 * na liście.        * 

 11 ************************************************ / 

12 class linked_list { 

 13     private: 

 14         /* 

 15          * Node in the list 

 16          */ 

 17         struct node { 

 18             // String in this node 

 19             std::string data; 

 20 

 21             // Pointer to next node 

 22             struct node *next; 

 23         }; 

 24         //First item in the list 

 25         struct node *first; 

 26     public: 

 27         // Constructor 

 28         linked_list(void): first(NULL) {}; 

 29         // Destructor 

 30         ~linked_list(); 

 31     private: 

 32         // No copy constructor 

 33         linked_list(const linked_list &); 

 34 



 35         // No assignment operator 

 36         linked_list& operator = (const linked_list &); 

 37     public: 

 38         // Add an item to the list 

 39         void add( 

 40             // Item to add 

 41             const std::string &what 

 42         ) { 

 43             // Create a node to add 

 44             struct node *new_ptr = new node; 

 45 

 46             // Add the node 

 47             new_ptr->next = first; 

 48             new_ptr->data = what; 

 49             first = new_ptr; 

 50         } 

 51         bool is_in(const std::string &what); 

 52 }; 

 53 /************************************************ 

 54  * is_in -- see if a string is in a             * 

 55  *      linked list.                            * 

 56  *                                              * 

 57  * Returns true if string's on the list,        * 

 58  *              otherwise false.                * 

 59  ************************************************/ 

 60 bool linked_list::is_in( 

 61     // String to check for 

 62     const std::string &what 

 63 ) { 

 64     /* current structure we are looking at */ 

 65     struct node *current_ptr; 



 66 

 67     current_ptr = first; 

 68 

 69     while (current_ptr != NULL) { 

 70         if (current_ptr->data == what) 

 71             return (true); 

 72 

 73         current_ptr = current_ptr->next; 

 74     } 

 75     return (false); 

 76 } 

 77 

 78 /************************************************ 

 79  * linked_list::~linked_list -- Delete the      * 

 80  *      data in the linked list.                * 

 81  ************************************************/ 

 82 linked_list::~linked_list(void) { 

 83     while (first != NULL) { 

 84         delete first; 

 85         first = first->next; 

 86     } 

 87 } 

 88 

 89 int main() { 

 90     linked_list list;   // A list to play with 

 91 

 92     list.add("Sam"); 

 93     list.add("Joe"); 

 94     list.add("Mac"); 

 95 

 96     if (list.is_in("Harry")) 



 97         std::cout << "Harry is on the list\n"; 

 98     else 

 99         std::cout << "Could not find Harry\n"; 

100     return (0); 

101 } 

Odpowiedź : Problemem jest kod: 

while (first != NULL) { 

           delete first; 

           first = first->next; 

       } 

Usuwa dane, a następnie je wykorzystuje. Po usunięciu rzeczy naprawdę powinny zniknąć. 

Unikanie 7: Zawsze ustaw wskaźnik na NULL po usunięciu lub zwolnieniu.  

Kiedy kod jest napisany z odrobiną dodatkowej ochrony, problem jest oczywisty: 

delete first 

        first = NULL; 

        first = first->next; 

Ponadto, ze względu na dodatkową ochronę ustawienia najpierw na NULL, jeśli spróbujemy użyć 

wskaźnika, przerwiemy w ściśle określony sposób (w większości systemów). 

Program 50: Czym w każdym razie jest prawda? 

Komputery zmieniły „Prawdę cię wyzwoli” w „Prawdę wprawi cię w zakłopotanie”. 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * test bool_name, funkcja zamienia booleany w              * 

  3 * tekst.                   * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 #include <string> 

  7 

  8 /************************************************ 

  9  * bool_name -- given a boolean value, return   * 

 10  *              the text version.               * 



 11  *                                              * 

 12  * Returns:                                     * 

 13  *      Strings "true" or "false" depending     * 

 14  *              on value.                       * 

 15  ************************************************/ 

 16 static const std::string &bool_name( 

 17     const bool value    // The value to check 

 18 ) 

 19 { 

 20     // The "true" value 

 21     const std::string true_name("true"); 

 22 

 23     // The "false" value 

 24     const std::string false_name("false"); 

 25 

 26     if (value == true) 

 27         return (true_name); 

 28 

 29     return (false_name); 

 30 } 

 31 

 32 int main() { 

 33     std::cout << "True is " << 

 34         bool_name(true) << std::endl; 

 35 

 36     std::cout << "False is " << 

 37         bool_name(false) << std::endl; 

 38     return (0); 

 39 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że funkcja zwraca odwołanie do zmiennej lokalnej. Jest to zła 

rzecz, ponieważ zmienna lokalna jest niszczona przez return; odniesienie to tak zwane odniesienie 



zwisające. Odnosi się do czegoś, czego już nie ma. Kiedy próbujemy wydrukować ciąg, którego już nie 

ma, mamy problemy. 

Unikanie 8: Nie zwracaj odniesień do zmiennych lokalnych. 

Program 51: Nadwyżka plusów 

Programiści starali się postępować właściwie podczas definiowania operatorów ++ x i x ++. Co wywietla 

następujący program i dlaczego? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Zademonstruj, jak zdefiniować i użyć operatora                   * 

  3 *inkrementacji.                                                                               * 

  4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 

  7 /************************************************ 

  8  * num -- Class to hold a single number         * 

  9  ************************************************/ 

 10 class num 

 11 { 

 12         // Constructor defaults 

 13         // Destructor defaults 

 14         // Copy Constructor defaults 

 15         // Assignment operator defaults 

 16     public: 

 17         // Value stored in the function 

 18         int value; 

 19 

 20         // Increment operator (i++) 

 21         num operator ++(int) 

 22         { 

 23             num copy(*this);  // Copy for return 

 24 

 25             value++; 



 26             return (copy); 

 27         } 

 28 

 29         // Increment operator (++i) 

 30         num &operator ++(void) 

 31         { 

 32             value++; 

 33             return (*this); 

 34         } 

 35 }; 

 36 

 37 int main() 

 38 { 

 39     num i;      // A value to play with 

 40 

 41     i.value = 1; 

 42     ++++i; 

 43     std::cout << "i is " << i.value << std::endl; 

 44 

 45     i.value = 1; 

 46     i++++; 

 47     std::cout << "i is " << i.value << std::endl; 

 48     return (0); 

 49 } 

Odpowiedź : Prefiksowa wersja ++ zwraca liczbę po zwiększeniu. 

A zatem 

      ++++ i; 

mówi C ++ zwiększ i, zwróć wynik, a następnie ponownie inkrementuje zmienną i. 

Wersja Postfiksa ++ (i ++) zwraca kopię zmiennej, a następnie ją zwiększa. 

Więc 

 



        ++++ i 

 

Mówi C ++, aby zrobił kopię i (nazwij to tmp_1) 

Zwiększył  i 

Wykonuje resztę pracy na tmp_1 

Stworzył kopię tmp_1 (nazwij to tmp_2) 

Zwiększył tmp_2 

Zwrócił tmp_1 jako wartość wyrażenia 

Uwaga C ++ nie pozwoli ci uciec od ++++ na liczbach całkowitych. Tylko przy odrobinie głupoty dodanej 

do klasy możesz tego uniknąć. 

 Unikanie 9 : Używaj ++ i - -  pojedynczo. 

Program 52: Przypadek znikającego prostokąta 

Jaki jest obszar naszej próbki? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Demonstracja klasy prostokąta.                * 

  3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 /************************************************ 

  7  * rectangle -- hold constant information about * 

  8  *              a rectangle.                    * 

  9  *                                              * 

 10  * Members:                                     * 

 11  *      area -- Area of the rectangle.          * 

 12  *      width -- width of the rectangle.        * 

 13  *      height - length of the rectangle.       * 

 14  ************************************************/ 

 15 class rectangle 

 16 { 

 17     public: 



 18         const int area;   // Rectangle's Area 

 19         const int width;  // Rectangle's Width 

 20         const int height; // Rectangle's Height 

 21 

 22     public: 

 23         // Create a rectangle and assign the 

 24         // initial values 

 25         rectangle( 

 26             const int i_width,  // Initial width 

 27             const int i_height  // Initial height 

 28         ) : width(i_width), 

 29             height(i_height), 

 30             area(width*height) 

 31         {} 

 32         // Destructor defaults 

 33         // Copy constructor defaults 

 34         // Assignment operator defaults 

 35 }; 

 36 

 37 int main() 

 38 { 

 39     // Rectangle to play with 

 40     rectangle sample(10, 5); 

 41 

 42     std::cout << "Area of sample is " << 

 43         sample.area << std::endl; 

 44     return (0); 

 45 } 

Odpowiedź : Zmienne składowe są inicjowane w kolejności deklaracji. W takim przypadku instrukcje: 

   ) : width(i_width), 

           height(i_height), 



           area(width*height) 

są wykonywane w kolejności deklaracji: 1) powierzchnia, 2) szerokość, 3) wysokość. Oznacza to, że 

obszar jest inicjowany z niezdefiniowanymi wartościami szerokości i wysokości, a następnie inicjowane 

są szerokość i wysokość. 

 

Unikanie 10: Napisz konstruktory, aby zmienne były inicjowane w kolejności, w której zostały 

zadeklarowane. (Jeśli tego nie zrobisz, kompilator zrobi to za Ciebie i spowoduje zamieszanie). 

Unikanie 11: Nigdy nie używaj zmiennych składowych do inicjowania innych zmiennych składowych. 

Program 53: Maksymalne zamieszanie 

Funkcja max jest prosta, kod testowy jest prosty, a odpowiedź brzmi ... Cóż, wymyśliłeś to. 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * test_max - przetestuj funkcję max.                                         * 

  3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 /************************************************ 

  7  * max -- return the larger of two integers.    * 

  8  *                                              * 

  9  * Returns:                                     * 

 10  *      biggest of the two numbers.             * 

 11  ************************************************/ 

 12 const int &max( 

 13     const int &i1,      // A number 

 14     const int &i2       // Another number 

 15 ) 

 16 { 

 17     if (i1 > i2) 

 18         return (i1); 

 19     return (i2); 

 20 } 

 21 



 22 int main() 

 23 { 

 24     // I is the biggest of the two expression 

 25     const int &i = max(1+2, 3+4); 

 26 

 27     std::cout << 

 28         "The biggest expression is " << 

 29         i << std::endl; 

 30 

 31     return (0); 

 32 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że funkcja max zwraca odwołanie do parametru. Ten parametr 

to 3 + 4, co jest wyrażeniem. To, co faktycznie robi C ++ po wywołaniu min, to: 

1.Tworzy tymczasowy (tmp1) i przypisuje mu 1 + 2 

2. Tworzy tymczasowy (tmp2) i przypisuje mu 3 + 4 

3. Połączenia maks. (tmp1, tmp2) 

4. Ta funkcja zwraca odwołanie do tmp2. 

i = &tmp2 

tmp1 destroyed 

tmp2 destroyed 

5. Zmienna i jest teraz odniesieniem do niczego 

Problem jest spowodowany przez zwrócenie odwołania do parametru. To tworzy wiszące odniesienie. 

Program 54: Skakanie z głębokiego końca 

Dlaczego ten program wycieka pamięć? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Połącz struny o zmiennej długości                * 

  3 * klasa strun.                                                                                   * 

  4 ************************************************ / 

5 #include <setjmp.h> 

  6 #include <iostream> 



  7 #include <cstring> 

  8 

  9 // Place to store jump information 

 10 static jmp_buf top_level; 

 11 

 12 // Longest string combination allowed. 

 13 static const unsigned int MAX_LENGTH = 30; 

 14 

 15 /************************************************ 

 16  * combine -- Combine two strings with          * 

 17  *      limit checking                          * 

 18  ************************************************/ 

 19 static std::string combine( 

 20     const std::string &first,   // First string 

 21     const std::string &second   // Second string 

 22 ) 

 23 { 

 24     // Strings put together 

 25     std::string together = first + second; 

 26 

 27     if (together.length() > MAX_LENGTH) { 

 28         longjmp(top_level, 5); 

 29     } 

 30     return (together); 

 31 } 

 32 

 33 int main() 

 34 { 

 35     std::string first("First "); 

 36     int i; 

 37 



 38     for (i = 0; i < 10; i++) { 

 39 

 40         // Save our place 

 41         if (setjmp(top_level) == 0) 

 42         { 

 43             first = combine(first, 

 44                     std::string("second ")); 

 45         } else { 

 46             std::cout << 

 47                 "Length limit exceeded\n"; 

 48             break; 

 49         } 

 50     } 

 51     return (0); 

 52 } 

Odpowiedź : Setjmp oznacza lokalizację w kodzie. Skacze do niego longjmp. Skacze bezpośrednio do 

niego, nie przechodzi, nie zbiera 200 $. Pomija również wszystkie destruktory dla wszystkich zmiennych 

na stosie. W tym przypadku, ponieważ destruktor dla std :: string zwraca pamięć przydzieloną dla ciągu, 

mamy przeciek pamięci, ponieważ funkcje setjmp i longjmp są funkcjami C, których nie należy używać 

w C ++. 

Unikanie 12: Nie używaj setjmp i longjmp w programie C ++. Zamiast tego użyj wyjątków 

Program 55: Programowanie owiec 

Farmer Brown, hodowca owiec, miał sąsiada, który mógł po prostu spojrzeć na stado i powiedzieć, ile 

owiec jest na pierwszy rzut oka. Zastanawiał się, jak jego przyjaciel mógł liczyć tak szybko, więc zapytał 

go. 

„Ian, jak możesz powiedzieć, ile owiec zliczasz tak szybko?” 

„Proste” - odpowiedział Ian. „Po prostu liczę nogi i dzielę przez 4.” 

Farmer Brown był pod takim wrażeniem, że napisał krótki program C ++ do weryfikacji algorytmu 

liczenia owiec przez Iana. Nie działałoby to w przypadku dużych stad. Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * owce - Policz owce, licząc                 * 

  3 * liczba nóg i dzielenie przez 4.               * 

  4 ************************************************ / 



5 #include <iostream> 

  6 

  7 /* 

  8  * The number of legs in some different 

  9  * size herds. 

 10  */ 

 11 const short int small_herd  =   100; 

 12 const short int medium_herd =  1000; 

 13 const short int large_herd  = 10000; 

 14 

 15 /************************************************ 

 16  * report_sheep -- Given the number of legs,    * 

 17  *      tell us how many sheep we have.         * 

 18  ************************************************/ 

 19 static void report_sheep( 

 20     const short int legs        // Number of legs 

 21 ) 

 22 { 

 23     std::cout << 

 24         "The number of sheep is: " << 

 25                 (legs/4) << std::endl; 

 26 } 

 27 

 28 int main() { 

 29     report_sheep(small_herd*4); // Expect 100 

 30     report_sheep(medium_herd*4);// Expect 1000 

 31     report_sheep(large_herd*4); // Expect 10000 

 32     return (0); 

 33 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że duże stado zawiera 10 000 owiec. To 40 000 nóg. Maksymalna 

liczba, jaką można zmieścić w krótkim int, to 32 767. Jest to mniej niż 40 000, więc (10 000 * 4) 

powoduje przepełnienie, w wyniku którego wysyłane są nieprawidłowe dane 



Program 56: Magia zniknęła z programu 

Poniższy program ma na celu sprawdzenie, czy dwa pliki w dwóch katalogach zawierają magiczną 

liczbę. 

W naszym przypadku testowym mamy pliki: 

        first/first 

         second/second 

Oba te pliki zawierają magiczną liczbę. 

Co robi program i dlaczego? 

  1 / ************************************************ 

  2 * scan_dir - Skanuj katalogi w poszukiwaniu magicznych plików * 

  3 * i zgłoś wyniki.             * 

  4 *               * 

  5 * Testuj katalogi „pierwszy” i „drugi”.          * 

  6 *************************************************** */ 

  7 #include <iostream> 

  8 #include <dirent.h> 

  9 #include <fcntl.h> 

 10 #include <unistd.h> 

 11 const long int MAGIC = 0×464c457f; // Linux executable magic # 

 12 /************************************************ 

 13  * next_file -- find a list of files with magic * 

 14  *      numbers that match the given number.    * 

 15  *                                              * 

 16  * Returns the name of the file or              * 

 17  *      NULL if no more files.                  * 

 18  ************************************************/ 

 19 char *next_file( 

 20     DIR  *dir           // Directory to scan 

 21 ) { 

 22     // Current entry in the dir 

 23     struct dirent *cur_ent; 



 24 

 25     while (1) { 

 26 

 27         cur_ent = readdir(dir); 

 28         if (cur_ent == NULL) 

 29             return (NULL); 

 30 

 31         int fd = open(cur_ent->d_name, 0_RDONLY); 

 32         if (fd < 0) { 

 33             // Can't get the file so try again 

 34             continue; 

 35         } 

 36 

 37         int magic;      // The file's magic number 

 38 

 39         // Size of the header read 

 40         int read_size = 

 41             read(fd, &magic, sizeof(magic)); 

 42 

 43         if (read_size != sizeof(magic)) { 

 44             close(fd); 

 45             continue; 

 46         } 

 47 

 48         if (magic == MAGIC) { 

 49             close(fd); 

 50             return (cur_ent->d_name); 

 51         } 

 52         close(fd); 

 53     } 

 54 } 



 55 /************************************************ 

 56  * scan_dir -- Scan a directory for the files   * 

 57  *      we want.                                * 

 58  ************************************************/ 

 59 char *scan_dir( 

 60     const char dir_name[] // Directory name to use 

 61 ) { 

 62     // Directory to scan 

 63     DIR *dir_info = opendir(dir_name); 

 64     if (dir_info == NULL) 

 65         return (NULL); 

 66 

 67     chdir(dir_name); 

 68 

 69     // Name of the file we just found 

 70     char *name = next_file(dir_info); 

 71     closedir(dir_info); 

 72 

 73     chdir("..");        // Undo the original chdir 

 74 

 75     return (name); 

 76 } 

 77 

 78 int main() { 

 79     // Find a file in the directory "first" 

 80     char *first_ptr = scan_dir("first"); 

 81 

 82     // Find a file in the directory "second" 

 83     char *second_ptr = scan_dir("second"); 

 84 

 85     // Print the information about the dir first 



 86     if (first_ptr == NULL) { 

 87         std::cout << "First: NULL "; 

 88     } else { 

 89         std::cout << "First: " << first_ptr << " "; 

 90     } 

 91     std::cout << '\n'; 

 92 

 93     // Print the information about the dir second 

 94     if (second_ptr == NULL) { 

 95         std::cout << "Second: NULL "; 

 96     } else { 

 97         std::cout << "Second: " << second_ptr << "  "; 

 98     } 

 99     std::cout << '\n'; 

100     return (0); 

101 } 

Odpowiedź : Program generuje: 

    First: second Second: second 

Problem polega na tym, że readdir zwraca wskaźnik do danych statycznych. Dane te są własnością 

readdir i nadpisywane przez kolejne wywołania. 

Oto co się dzieje: wywołujemy scan_dir i ustawiamy first_ptr, aby najpierw wskazywał ciąg. Właśnie 

tego chcemy, ale tablica zawierająca nazwę jest statyczna i kiedy ponownie wywołujemy readdir, 

używa tego samego bufora do przechowywania nazwy na drugim miejscu. Więc teraz first_ptr 

wskazuje na second, która jest przyczyną naszych problemów. 

Program 57: Jak nie czytać pliku 

Jakie problemy z przenośnością istnieją w następującym kodzie? 

   1 #include <iostream> 

   2) 

   3 / * 

   4 * Struktura danych składająca się z flagi 

   5 *, który wskazuje, który parametr int długi 

   6 * następuje. 



   7 * / 

  8 struct data 

  9 { 

 10     // Flag indicating what's to follow 

 11     char flag; 

 12 

 13     // Value of the parameter 

 14     long int value; 

 15 }; 

 16 

 17 /************************************************ 

 18  * read_data -- Read data from the given file   * 

 19  ************************************************/ 

 20 void read_data( 

 21   std::istream &in_file,     // File to read 

 22   struct data &what     // Data to get 

 23 ) 

 24 { 

 25     in_file.read( 

 26         dynamic_cast<char *>(&what), 

 27         sizeof(what)); 

 28 } 

Odpowiedź :  

1. Wyrównanie 

Niektóre maszyny wymagają, aby długie liczby całkowite były ustawione na granicy 2-bajtowej lub 4-

bajtowej. Niektórzy nie. C ++ wstawi dopełnienie do struktury, aby ułożyć elementy w linii. Tak więc na 

jednej maszynie struktura będzie: 

struct data { 

           char flag;       // 1 byte 

           long int value;  // 4 bytes 

       }; 

w sumie 5 bajtów. Na innym może być: 



struct data { 

           char flag;       // 1 byte 

           char pad[3];     // 3 bytes (automatic padding) 

           long int value;  // 4 bytes 

       }; 

w sumie 8 bajtów. 

2. Kolejność bajtów 

Niektóre maszyny zapisują długie liczby całkowite za pomocą ABCD porządku bajtów. Inni używają 

DCBA. To uniemożliwia przenośność. 

3. Rozmiar całkowity 

Nadchodzą 64-bitowe maszyny. Oznacza to, że w niektórych systemach długi int ma 64 bity, a nie 32. 

Program 58: Dziwne nazwy 

Podprogram tmp_name ma na celu zwrócenie nazwy pliku tymczasowego. Ideą jest generowanie 

unikalnej nazwy za każdym razem, gdy się nazywa: /var/tmp/tmp.0, /var/tmp/tmp.1, /var/tmp/tmp.2, 

... 

Generowane nazwy są z pewnością unikalne, ale nie zgodne z zamierzeniami programisty. 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * tmp_test - przetestuj funkcję tmp_name.               * 

  3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 #include <cstdio> 

  6 #include <cstring> 

  7 #include <sys/param.h> 

  8 /************************************************ 

  9  * tmp_name -- return a temporary file name     * 

 10  *                                              * 

 11  * Each time this function is called, a new     * 

 12  *      name will be returned.                  * 

 13  *                                              * 

 14  * Returns: Pointer to the new file name.       * 

 15  ************************************************/ 



 16 char *tmp_name(void) { 

 17     // The name we are generating 

 18     char name[MAXPATHLEN]; 

 19 

 20     // The base of the generated name 

 21     const char DIR[] = "/var/tmp/tmp"; 

 22 

 23     // Sequence number for last digit 

 24     static int sequence = 0; 

 25 

 26     ++sequence; /* Move to the next file name */ 

 27 

 28     sprintf(name, "%s.%d", DIR, sequence); 

 29     return(name); 

 30 } 

 31 int main() { 

 32     char *a_name = tmp_name();  // A tmp name 

 33     std::cout << "Name: " << a_name << std::endl; 

 34     return(o); 

 35 } Odpowiedź : 

Problem polega na tym, że tmp_name zwraca wskaźnik do nazwy zmiennej lokalnej. Po zakończeniu 

funkcji pamięć wszystkich niestatycznych zmiennych lokalnych jest odzyskiwana. Obejmuje to miejsce 

na nazwisko. W ten sposób wskaźnik zwrócił punkty do losowej, nieprzydzielonej części pamięci. 

Następne wywołanie funkcji prawdopodobnie zablokuje tę pamięć i sprawi, że nazwa będzie wyglądać 

naprawdę dziwnie. 

Rozwiązaniem tego problemu jest zadeklarowanie nazwy static 

Program 59: Syn dziwnych imion 

Ten program jest zaprojektowany do generowania unikalnych nazw za każdym razem, gdy 

wywoływana jest nazwa tmp_name. Aby to przetestować, postanowiliśmy wydrukować kilka nazwisk. 

Jednak nasz test nie działa. Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * przetestuj funkcję tmp_name.                * 



  3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 #include <cstdio> 

  6 #include <cstring> 

  7 #include <sys/param.h> 

  8 /************************************************ 

  9  * tmp_name -- return a temporary file name.    * 

 10  *                                              * 

 11  * Each time this function is called, a new     * 

 12  *      name will be returned.                  * 

 13  *                                              * 

 14  * Returns                                      * 

 15  *      Pointer to the new file name.           * 

 16  ************************************************/ 

 17 char *tmp_name(void) 

 18 { 

 19     // The name we are generating 

 20     static char name[MAXPATHLEN]; 

 21 

 22     // The directory to put the temporary file in 

 23     const char DIR[] = "/var/tmp/tmp"; 

 24 

 25     // Sequence number for last digit 

 26     static int sequence = 0; 

 27 

 28     ++sequence; /* Move to the next file name */ 

 29 

 30     std::sprintf(name, "%s.%d", DIR, sequence); 

 31     return(name); 

 32 } 

 33 



 34 int main() 

 35 { 

 36     // The first temporary name 

 37     char *a_name = tmp_name(); 

 38 

 39     // The second temporary name 

 40     char *b_name = tmp_name(); 

 41 

 42     std::cout << "Name (a): " << a_name << endl; 

 43     std::cout << "Name (b): " << b_name << endl; 

 44     return(0); 

 45 } 

Odpowiedź : Dane wyjściowe to: 

Name (a): /var/tmp/tmp.2 

Name (b): /var/tmp/tmp.2 

Powodem tego jest to, że chociaż mamy dwa wskaźniki, oba wskazują na jedną nazwę zmiennej. Gdy 

nazwa_tmp jest wywoływana po raz pierwszy: 

         a_name -> name = "/var/tmp/tmp.1" 

Po drugim połączeniu: 

         b_name -> name = "/var/tmp/tmp.2" 

Ale a_name wskazuje również na nazwę, więc: 

         a_name -> name = "/var/tmp/tmp.2" 

         b_name -> name = "/var/tmp/tmp.2" 

Drugie połączenie nadpisało pamięć, która była używana do przechowywania wyniku pierwszego 

połączenia. 

Jednym z rozwiązań jest kopiowanie ciągu po każdym wywołaniu lub poproszenie osoby wywołującej 

o dostarczenie własnej tablicy znaków do przechowywania nazw. 

Innym rozwiązaniem jest użycie ciągów w stylu C ++, które obsługują własną alokację pamięci. 

Program 60: Wnuk dziwnych imion 

Więc naprawiliśmy nasz program ponownie i teraz używamy ciągów C ++. Ale rzeczy nadal nie działają 

dobrze. Czemu? 

 



  1 #include <iostream> 

  2 #include <string> 

  3) 

  4 / ************************************************ 

  5 * tmp_name - zwraca tymczasową nazwę pliku              * 

  6 *                    * 

  7 * Za każdym razem, gdy wywoływana jest ta funkcja, nowa * 

  8 * imię zostanie zwrócone.                 * 

  9 *                    * 

 10 * zwroty                   * 

 11 * Ciąg zawierający nazwę.                 * 

 12 ************************************************ / 

13 std::string &tmp_name() 

 14 { 

 15     // The name we are generating 

 16     std::string name; 

 17 

 18     // Sequence number for last digit 

 19     static int sequence = 0; 

 20 

 21     ++sequence; // Move to the next file name 

 22 

 23     name = "tmp"; 

 24 

 25     // Put in the squence digit 

 26     name += static_cast<char>(sequence + '0'); 

 27 

 28     return(name); 

 29 } 

 30 

 31 int main() 



 32 { 

 33     std::string name1 = tmp_name(); 

 34 

 35     std::cout <<"Name1: " << name1 << '\n'; 

 36     return(0); 

 37 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że zwracany przez nas ciąg jest zdefiniowany jako: 

 

       15     // The name we are generating 

         16     std::string name; 

To jest zmienna lokalna. Podprogram zwraca odwołanie do tego ciągu. Ale ponieważ jest to zmienna 

lokalna, zostaje zniszczona na końcu funkcji. Oznacza to, że kiedy używamy wyniku, zmienna 

przechowująca wynik została zniszczona 

Program 61: Powolne przeglądanie słownika 

Napisałem następujący program, gdy byłem młodszy w Caltech. (Oryginalnie zostało napisane w 

Pascalu.) Byłem kiepskim pisarzem, więc potrzebowałem czegoś, co pomogłoby mi znaleźć słowa w 

słowniku. Postanowiłem napisać program, który wczyta słownik do drzewa binarnego (struktura 

danych, o której właśnie się dowiedziałem) i poszuka w nim słów. 

Drzewa binarne mają być wydajnymi strukturami danych, ale wykonanie tego programu zajmuje dużo 

czasu. 

Dlaczego? 

1 /************************************************ 

  2  * find_word -- find a word in the dictionary.  * 

  3  *                                              * 

  4  * Usage:                                       * 

  5  *     find_word <word-start> [<word-start>...] * 

  6  ************************************************/ 

  7 #include <iostream> 

  8 #include <fstream> 

  9 #include <iomanip> 

 10 #include <cctype> 

 11 #include <cstring> 

 12 #include <cstdlib> 



 13 

 14 /************************************************ 

 15  * tree -- A simple binary tree class           * 

 16  *                                              * 

 17  * Member functions:                            * 

 18  *      enter -- Add an entry to the tree       * 

 19  *      find -- See if an entry is in the tree. * 

 20  ************************************************/ 

 21 class tree 

 22 { 

 23     private: 

 24         // The basic node of a tree 

 25         class node { 

 26             private: 

 27                 // tree to the right 

 28                 node    *right; 

 29 

 30                 // tree to the left 

 31                 node    *left; 

 32             public: 

 33                 // data for this tree 

 34                 char    *data; 

 35 

 36             public: 

 37                 node() : 

 38                     right(NULL), left(NULL), 

 39                     data(NULL) {} 

 40                 // Destructor defaults 

 41             private: 

 42                 // No copy constructor 

 43                 node(const node &); 



 44 

 45                 // No assignment operator 

 46                 node & operator = (const node &); 

 47 

 48             // Let tree manipulate our data 

 49             friend class tree; 

 50 

 51         }; 

 52 

 53         // the top of the tree 

 54         node *root; 

 55 

 56         // Enter a new node into a tree or 

 57         // sub-tree 

 58         void enter_one( 

 59            // Node of sub-tree to look at 

 60            node *&node, 

 61 

 62            // Word to add 

 63            const char *const data 

 64         ); 

 65 

 66         // Find an item in the tree 

 67         void find_one( 

 68             // Prefix to search for 

 69             const char start[], 

 70 

 71             // Node to start search 

 72             const node *const node, 

 73 

 74             // Keep looking flag 



 75             const bool look 

 76         ); 

 77     public: 

 78         tree(void) { root = NULL;} 

 79         // Destructor defaults 

 80     private: 

 81         // No copy constructor 

 82         tree(const tree &); 

 83 

 84         // No assignment operator 

 85         tree & operator = (const tree &); 

 86 

 87     public: 

 88         // Add a new data to our tree 

 89         void enter( 

 90             // Data to add 

 91             const char *const data 

 92         ) { 

 93             enter_one(root, data); 

 94         } 

 95 

 96         // Find all words that start 

 97         // with the given prefix 

 98         void find( 

 99             const char start[]  // Starting string 

100         ) 

101         { 

102             find_one(start, root, true); 

103         } 

104 }; 

105 



106 /************************************************ 

107  * tree::enter_one -- enter a data into         * 

108  *      the tree                                * 

109  ************************************************/ 

110 void tree::enter_one( 

111    node *&new_node,       // Sub-tree to look at 

112    const char *const data // Word to add 

113 ) 

114 { 

115     int  result;        // result of strcmp 

116 

117     // see if we have reached the end 

118     if (new_node == NULL) { 

119         new_node = new node; 

120 

121         new_node->left = NULL; 

122         new_node->right = NULL; 

123         new_node->data = strdup(data); 

124     } 

125 

126     result = strcmp(new_node->data, data); 

127     if (result == 0) { 

128         return; 

129     } 

130 

131     if (result < 0) 

132         enter_one(new_node->right, data); 

133     else 

134         enter_one(new_node->left, data); 

135 } 

136 



137 /************************************************ 

138  * tree::find_one -- find words that match this * 

139  *                      one in the tree.        * 

140  ************************************************/ 

141 void tree::find_one( 

142         const char start[],   // Start of the work 

143         const node *const top,// Top node 

144         const bool look       // Keep looking 

145 ) 

146 { 

147     if (top == NULL) 

148         return;                 // short tree 

149 

150     // Result of checking our prefix 

151     // against the word 

152     int cmp = strncmp(start, 

153             top->data, strlen(start)); 

154 

155     if ((cmp < 0) && (look)) 

156         find_one(start, top->left, true); 

157     else if ((cmp > 0) && (look)) 

158         find_one(start, top->right, true); 

159 

160     if (cmp != 0) 

161         return; 

162 

163     /* 

164      * We found a string that starts this one. 

165      * Keep searching and print things. 

166      */ 

167     find_one(start, top->left, false); 



168     std::cout << top->data << '\n'; 

169     find_one(start, top->right, false); 

170 } 

171 

172 int main(int argc, char *argv[]) 

173 { 

174     // A tree to hold a set of words 

175     tree dict_tree; 

176 

177     // The dictionary to search 

178     std::ifstream dict_file("/usr/dict/words"); 

179 

180     if (dict_file.bad()) { 

181         std::cerr << 

182             "Error: Unable to open " 

183             "dictionary file\n"; 

184         exit (8); 

185     } 

186 

187     /* 

188      * Read the dictionary and construct the tree 

189      */ 

190     while (1) { 

191         char line[100]; // Line from the file 

192 

193         dict_file.getline(line, sizeof(line)); 

194 

195         if (dict_file.eof()) 

196             break; 

197 

198         dict_tree.enter(strdup(line)); 



199     } 

200     /* 

201      * Search for each word 

202      */ 

203     while (argc > 1) { 

204         std::cout << "------ " << argv[1] << '\n'; 

205         dict_tree.find(argv[1]); 

206         ++argv; 

207         --argc; 

208     } 

209     return (0); 

210 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że słowa są przechowywane w pliku wejściowym w kolejności 

alfabetycznej, a drzewo jest niezrównoważone. Dlatego po wstawieniu słów tworzona jest następująca 

struktura danych: 

 



W rezultacie mamy połączoną listę, a nie drzewo. Słowa są dodawane na końcu połączonej listy 

(kosztowne), a wyszukiwania są przeprowadzane przez wyszukiwanie liniowe (również drogie). 

Zrównoważone drzewo binarne rozwiązałoby ten problem. 

Program 62: Zipping Along 

Co może być prostszego niż przypisanie wartości do dwóch stałych i wydrukowanie ich? Jednak w 

czymś tak prostym jest problem. Dlaczego jeden z kodów pocztowych jest nieprawidłowy? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * print_zip - Wydrukuj kilka kodów pocztowych.               * 

   3 ************************************************ / 

4 #include <iostream> 

  5 #include <iomanip> 

  6 

  7 int main() 

  8 { 

  9     // Zip code for San Diego 

 10     const long int san_diego_zip = 92126; 

 11 

 12     // Zip code for Boston 

 13     const long int boston_zip = 02126; 

 14 

 15     std::cout << "San Diego " << std::setw(5) << 

 16         std::setfill('0') << 

 17         san_diego_zip << std::endl; 

 18 

 19     std::cout << "Boston " << std::setw(5) << 

 20         std::setfill('0') << 

 21         boston_zip << std::endl; 

 22 

 23     return (0); 

 24 } 



Odpowiedź : Stała 02126 jest ósemkowa, ponieważ cyfra wiodąca to zero. Tak więc w C ++ 02126 

(ósemkowy) ma wartość 1110 (dziesiętnie) i nie jest kodem pocztowym dla Bostonu 



Kod C, podział kodu C. 

Pomimo wysiłków projektantów języków wciąż jest dużo kodu C. C jest językiem i ma własny zestaw 

problemów. Oto kilka unikalnych i specjalnych błędów, które może popełnić tylko programista C. 

 

Program 63: Nazwa gry 

Ten program powinien łączyć twoje imię i nazwisko oraz wyświetlić je. 

Przykładowy przebieg powinien wyglądać następująco: 

 

         First: John 

        Last:  Smith 

        Hello: John Smith 

        Thank you for using Acme Software. 

Ale co tak naprawdę robi program? 

  1 / ************************************************ 

  2 * Pozdrowienia - Zapytaj użytkownika o swoje pierwsze      * 

  3 * imię i nazwisko.                * 

  4 * Następnie wyślij powitanie.               * 

  5 ************************************************ / 

6 #include <stdio.h> 

  7 #include <string.h> 

  8 int main() 

  9 { 

 10     char first[100];    /* The first name */ 

 11     char last[100];     /* The last name */ 

 12     char full_name[201];/* The full name */ 

 13 

 14     /* Get the first name */ 

 15     printf("First: "); 

 16     fgets(first, sizeof(first), stdin); 

 17 

 18     /* Get the last name */ 



 19     printf("Last: "); 

 20     fgets(last, sizeof(last), stdin); 

 21 

 22     /* Make    full_name = "<first> <last>" */ 

 23     strcpy(full_name, first); 

 24     strcat(full_name, " "); 

 25     strcat(full_name, last); 

 26 

 27     /* Greet the user by name */ 

 28     printf("Hello %s\n", full_name); 

 29     printf("Thank you for " 

 30             "using Acme Software.\n"); 

 31     return (0); 

 32 } 

Odpowiedź: Program drukuje: 

 

      First: John 

        Last:  Smith 

        Hello: John 

         Smith 

Problem polega na tym, że fgets otrzymują linię zawierającą nowy wiersz. Więc kiedy pierwsze imię 

jest czytane, jest czytane jako John \ n. To samo dzieje się z Smithem, a rezultatem jest nasza zabawna 

twórczość. 

Program 64: π w Twoim oku 

Plik math.h definiuje stałą M_PI. Co otrzymamy, gdy wydrukujemy tę stałą? 

   1 / ************************************************ 

   2 * PI - program testowy, aby zobaczyć, czy                * 

   3 * wartość „pi” w mat. H wynosi                 * 

   4 * poprawne.                    * 

   5 ************************************************ / 

  6 /* math.h defines M_PI */ 

  7 #include <math.h> 



  8 #include <stdio.h> 

  9 

 10 int main() 

 11 { 

 12     printf("pi is %d\n", M_PI); 

 13     return (0); 

 14 } 

Odpowiedź jest taka, że format printf (% d) nie pasuje do typu parametru (podwójny). Programista 

powinien napisać: 

Odpowiedź : 

         12 printf („pi is % f \ n”, M_PI); 

Program 65: Tymczasowe szaleństwo 

Czasami zwracana jest fałszywa nazwa pliku. Czasami program zrzuca rdzeń. Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * full_test - Przetestuj funkcję full_name * 

  3 ************************************************ / 

4 #define PATH "/usr/tmp" 

  5 

  6 / ************************************************ 

  7 * pełna nazwa - biorąc pod uwagę nazwę pliku,              * 

  8 * zwraca pełną nazwę ścieżki.                * 

  9 *                    * 

 10 * Zwraca: bezwzględna ścieżka do nazwy pliku.               * 

 11 ************************************************ / 

12 char *full_name( 

 13     const char name[]   /* Base file name */ 

 14 ) 

 15 { 

 16     /* Full file name */ 

 17     static char file_name[100]; 



 18 

 19     strcpy(file_name, PATH); 

 20     strcat(file_name, '/'); 

 21     strcat(file_name, name); 

 22     return (file_name); 

 23 } 

 24 

 25 int main() 

 26 { 

 27     /* Test the full_name funtion */ 

 28     printf("Full name is %s\n", 

 29             full_name("data")); 

 30     return (0); 

 31 } 

 32 

Odpowiedź : Problemem jest stwierdzenie: 

         strcat (file_name, '/'); 

Funkcja strcat przyjmuje dwa argumenty jako argumenty. W tym przykładzie podaliśmy mu ciąg i znak. 

Ponieważ nie ma prototypów, C nie może sprawdzać parametrów; niepoprawny parametr jest 

przekazywany do strcat, co bardzo myli. 

Program 66: Bufor do nikąd 

Programista postanowił przyspieszyć buforowane operacje we / wy, zwiększając rozmiar bufora. 

Zwykle przyspieszyłoby to wszystko, ale w tym przypadku dziwnie. Czemu? 

 

  1 / ************************************************************* 

  2 * wersja demonstracyjna bufora. Pokaż, jak duże bufory mogą przyspieszyć * 

  3 * w górę we / wy.                     * 

  4 ************************************************************* / 

5 #include <stdio.h> 

  6 

  7 /* Nice big buffer */ 

  8 #define BUF_SIZE  (50 * 1024) 



  9 

 10 /************************************************ 

 11  * print_stuff -- Print a bunch of stuff in a   * 

 12  *      big buffer.                             * 

 13  ************************************************/ 

 14 void print_stuff(void) 

 15 { 

 16     // Buffer to hold the data 

 17     char buffer[BUF_SIZE]; 

 18 

 19     // Printing counter. 

 20     int i; 

 21 

 22     /* Things go much faster with this */ 

 23     setbuf(stdout, buffer); 

 24 

 25     for (i = 0; i < 10; ++i) 

 26         printf("Hello world\n"); 

 27 } 

 28 

 29 

 30 int main() 

 31 { 

 32     print_stuff(); 

 33     printf("That's all\n"); 

 34     return (0); 

 35 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że bufor jest zmienną lokalną. Oznacza to, że znika po 

zakończeniu wywołania funkcji. Niestety printf nie wie o tym, więc nadal będzie w nim umieszczał 

dane. 

printf("That's all\n"); 



nadal będzie próbował użyć zmiennej lokalnej. Aby rozwiązać ten problem, zadeklaruj bufor jako 

statyczny: 

static char buffer[BUFSIZ]; 

Program 67: Zagrajmy w „Ukryj problem” 

Poniższy program zrzuca rdzeń z błędem dzielenia zmiennoprzecinkowego w systemie UNIX. Jest to 

zagadkowe, ponieważ nie wykonujemy operacji zmiennoprzecinkowych. Aby znaleźć problem, 

umieściliśmy kilka instrukcji printf i odkryliśmy, że dzieje się to gdzieś przed wywołaniem funkcji. 

Możemy to powiedzieć, ponieważ nigdy nie widzimy komunikatu „start”. 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Oblicz prostą średnią. Ponieważ to                  * 

  3 * zajmuje dużo czasu (?) Wydajemy trochę               * 

  4 * gadanie w miarę przechodzenia przez system.              * 

  5 ************************************************ / 

  6 #include <stdio.h> 

  7 

  8 / ************************************************ 

9  * average -- Compute the average given the     * 

 10  *      total of the series and the number      * 

 11  *      of items in the series.                 * 

 12  *                                              * 

 13  * Returns:                                     * 

 14  *      The average.                            * 

 15  ************************************************/ 

 16 int average( 

 17     const int total,// The total of the series 

 18     const int count // The number of items 

 19 ) 

 20 { 

 21     return (total/count); 

 22 } 

 23 



 24 int main() 

 25 { 

 26     int ave;    // Average of the number 

 27 

 28     printf("Starting...."); 

 29     ave = average(32, 0); 

 30     printf("..done\n"); 

 31 

 32     printf("The answer is %d\n", ave); 

 33     return (0); 

 34 } 

Odpowiedź : Funkcja printf buforuje dane wyjściowe. W rzeczywistości nic nie napisze, dopóki bufor 

się nie zapełni lub nie zostanie wysłany nowy wiersz. 

Tak więc program uderza w printf, komunikat „Uruchamianie” trafia do bufora, a nie do ekranu, a 

średnia funkcja jest wykonywana i otrzymuje błąd dzielenia przez zero. 

W rezultacie utracono komunikat „Początek”, co powoduje, że myślimy, że średnia nigdy nie została 

wywołana. 

Rozwiązaniem tego problemu jest bezpośrednie opróżnienie bufora po komunikacie początkowym: 

printf("Starting...."); 

           fflush(stdout); 

Ostrzeżenie. Zasady opróżniania bufora zmieniają się w zależności od typu zapisywanego pliku. Reguły 

są następujące: 

1. Jeśli stdout lub stderr są zapisywane na ekranie, dane wyjściowe są buforowane do: 

a.Kiedy wiersz jest zapisywany. 

b.Kiedy czytane jest standardowe wejście. 

c.Kiedy bufor się zapełni. 

2.Jeśli stdout lub stderr są zapisywane na dysku, dane wyjściowe są buforowane do: 

a.Kiedy bufor się zapełni. 

(Są to reguły, które prawdopodobnie znajdziesz w swoim systemie. Rzeczywiste reguły są zależne od 

systemu). 

Program 68: Przeliczanie 

Zadaniem tutaj jest wykonanie kalkulatora czterofunkcyjnego. Użytkownik powinien wpisać operator 

i numer, a kalkulator zacznie działać. Na przykład: 



 

      Enter operator and value: + 10 

         Total: 10 

Ale sprawy nie idą zgodnie z oczekiwaniami. 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * calc - Prosty kalkulator 4-funkcyjny.               * 

  3 *                    * 

  4 * Zastosowanie:                  * 

  5 * $ oblicz                   * 

  6 * Wprowadź operatora i wartość: + 5               * 

  7 *                    * 

  8 * Na koniec każdej operacji skumulowane               * 

  9 * wyniki są drukowane.                * 

 10 ************************************************ / 

11 #include <stdio.h> 

 12 int main() { 

 13     char oper;  /* Operator for our calculator */ 

 14     int  result;/* Current result */ 

 15     int value;  /* Value for the operation */ 

 16 

 17     result = 0; 

 18     while (1) 

 19     { 

 20         char line[100]; // Line from the user 

 21         printf("Enter operator and value:"); 

 22 

 23         fgets(line, sizeof(line), stdin); 

 24         sscanf(line, "%c %d", oper, value); 

 25 

 26         switch (oper) { 



 27             case '+': 

 28                 result += value; break; 

 29             case '-': 

 30                 result -= value; break; 

 31             case '*': 

 32                 result *= value; break; 

 33             case '/': 

 34                 if (value == 0) 

 35                     printf("Divide by 0 error\n"); 

 36                 else 

 37                     result /= value; 

 38                 break; 

 39             case 'q': 

 40                 exit (0); 

 41             default: 

 42                 printf("Bad operator entered\n"); break; 

 43         } 

 44         printf("Total: %d\n", result); 

 45     } 

 46 } 

Odpowiedz : Problemem jest instrukcja: 

     24    sscanf(line, "%c %d", oper, value); 

 Funkcja sscanf przyjmuje wskaźniki jako argumenty. (Pamiętaj, że C nie sprawdza argumentów 

poprawnego typu.) W tym przypadku podaliśmy sscanf znak i liczbę całkowitą. Powinniśmy nadać mu 

wskaźnik do znaku i wskaźnik do liczby całkowitej: 

24     sscanf(line, "%c %d", &oper, &value); 

Program 69: Suma problemu 

Ten program został zaprojektowany, aby dodać trzy liczby, 1, 2 i 3. Ale kiedy go uruchomimy, program 

wygeneruje wynik: 

          Suma wynosi 1343432864 

 

Czemu? 



 

   1 / ************************************************ 

   2 * sum_test - Test funkcji sumowania               * 

   3 ************************************************ / 

   4 #include <stdio.h> 

   5 

   6 / ************************************************ 

   7 * suma - zsumuj trzy liczby                  * 

   8 *                    * 

   9 * Zwraca: Suma liczb.                  * 

  10 ************************************************ / 

11 int sum(i1, i2, i3) 

 12 { 

 13    int i1;      /* The first number */ 

 14    int i2;      /* The second number */ 

 15    int i3;      /* The third number */ 

 16 

 17    return (i1 + i2 + i3); 

 18 } 

 19 

 20 int main() 

 21 { 

 22    printf("Sum is %d\n", sum(1, 2, 3)); 

 23    return (0); 

 24 } 

 25 

Odpowiedź : bezpośrednio przed pierwszym nawiasami klamrowymi. 

Oznacza to, że deklaracja: 

        int sum (i1, i2, i3) 

        { 

 



deklaruje trzy parametry domyślnego typu (int). Wszystko później zostanie zadeklarowane jako 

zmienna lokalna. 

W szczególności 

        int sum (i1, i2, i3) 

        { 

            int i1; / * Zmienna lokalna, nie parametr * / 

            int i2; / * Zmienna lokalna, nie parametr * / 

            int i3; / * Zmienna lokalna, nie parametr * / 

 

W rezultacie zamiast sumowania trzech parametrów program dodaje trzy niezainicjowane zmienne 

lokalne. Nic dziwnego, że otrzymujemy dziwny wynik. 

Program 70: Dwa proste 

Dlaczego 2 + 2 = 5986? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * two_plus_two - Więc co to jest 2 + 2?               * 

   3 ************************************************ / 

   4 #include <stdio.h> 

   5 

6 int main() 

  7 { 

  8     /* Result of the addition */ 

  9     int answer = 2 + 2; 

 10 

 11     printf("The answer is %d\n"); 

 12     return (0); 

 13 } 

Odpowiedź : Instrukcja printf: 

11    printf("The answer is %d\n"); 

nakazuje C wydrukować liczbę całkowitą, ale nie podaje jednej. Funkcja printf nie wie o tym, więc 

usunie następny stos ze stosu (pewną liczbę losową) i wydrukuje go.  

Programista powinien napisać: 



 

       printf("The answer is %d\n", answer); 

 

Program 71: Niezsynchronizowany 

Zadaniem tutaj jest wykonanie kalkulatora czterofunkcyjnego. Użytkownik powinien wpisać operator 

i liczbę, a kalkulator powinien działać. Na przykład: 

 

        Enter operator and value: + 10 

         Total: 10 

Ale sprawy nie idą zgodnie z oczekiwaniami. 

  1 / ************************************************ 

  2 * calc - Prosty kalkulator 4-funkcyjny.             * 

  3 *                  *     

   

  4 * Zastosowanie:                 *  

  5 * $ oblicz                  * 

  6 * Wprowadź operatora i wartość: + 5              * 

  7 *                  * 

  8 * Na koniec każdej operacji naliczony             * 

  9 * wyniki są drukowane.               * 

 10 ************************************************ / 

11 #include <stdio.h> 

 12 #include <stdlib.h> 

 13 int main() { 

 14     char oper;  /* Operator for our calculator */ 

 15     int  result;/* Current result */ 

 16     int value;  /* Value for the operation */ 

 17 

 18     result = 0; 

 19     while (1) 

 20     { 

 21         printf("Enter operator and value:"); 



 22         scanf("%c %d", &oper, &value); 

 23 

 24         switch (oper) { 

 25             case '+': 

 26                 result += value; 

 27                 break; 

 28             case '-': 

 29                 result -= value; 

 30                 break; 

 31             case '*': 

 32                 result *= value; 

 33                 break; 

 34             case '/': 

 35                 if (value == 0) 

 36                     printf("Divide by 0 error\n"); 

 37                 else 

 38                     result /= value; 

 39                 break; 

 40             case 'q': 

 41                 exit (0); 

 42             default: 

 43                 printf("Bad operator entered\n"); break; 

 44         } 

 45         printf("Total: %d\n", result); 

 46     } 

 47 } 

Odpowiedź : Funkcja scanf jest bardzo trudna w użyciu. W tym programie instrukcja: 

22          scanf("%c %d", &oper, &value); 

dostaje znak i liczbę całkowitą. Przy następnym wywołaniu scanf odczyta inny znak i liczbę całkowitą. 

Więc jaka jest kolejna postać? Spójrzmy na przykładowy przebieg: 

% calc 



        Enter operator and value:+ 5 

        Total: 5 

        Enter operator and value:+ 10 

        Bad operator entered 

        Total: 5 

        Enter operator and value:Bad operator entered 

        Total: 5 

        Enter operator and value:q 

        Bad operator entered 

        Total: 5 

        Enter operator and value:q 

Pierwszy wpisywany wiersz to: 

        + 5 

Po pierwszym wywołaniu scanf wskaźnik wejściowy ustawia się tuż przed nową linią tuż po 5. Kolejny 

scanf próbuje odczytać operatora i pobiera nową linię. Ciągle czyta i widzi + zamiast liczby. Rezultatem 

jest wiele zamieszania. 

Unikanie 13: Funkcja scanf jest trudna do prawidłowego działania. Ale mam prosty sposób poradzenia 

sobie z tym problemem: nigdy go nie używam. Zamiast tego zawsze używam kombinacji fgets i sscanf. 

 

Program 72: Nie ma końca 

Ten prosty program służy do kopiowania standardowego wejścia na standardowe wyjście. Jest to jeden 

z pierwszych programów związanych z We / Wy, które pisze student. 

 

   1 / **************************************************** 

   2 * kopia - Skopiuj standardowe wejście na standardowe wyjście. * 

   3 **************************************************** / 

  4 #include <stdio.h> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     // Character to copy 

  9     char ch; 



 10 

 11     while ((ch = getchar()) != EOF) 

 12     { 

 13         putchar(ch); 

 14     } 

 15     return (0); 

 16 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że getchar zwraca wartość int. Przypisujemy to postaci. Niektóre 

systemy traktują znaki jako znaki niepodpisane. W rezultacie, gdy otrzymamy EOF (-1), system 

przypisuje 

         ch = (unsigned char) (- 1) 

lub ch = 0xFF. Następnie porównuje 0xFF z -1 (nie są takie same) i nie wychodzi z pętli. Ten program to 

także katastrofa stylistyczna. Celem każdego programisty C ++ powinno być napisanie przejrzystego 

programu. Ten program został napisany jako kompaktowy. O wiele lepszy program to: 

  1 /************************************************ 

  2  * copy -- Copy stdin to stdout.                * 

  3  ************************************************/ 

  4 #include <stdio.h> 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8 

  9     while (1) { 

 10     { 

 11         int ch; // Character to copy 

 12 

 13         ch = getchar(); 

 14 

 15         if (ch == EOF) 

 16             break; 

 17 

 18         putchar(ch); 



 19     } 

 20     return (0); 

 21 } 

 

   



Przedwczesne złamanie 

Preprocesor C ++ zapewnia znacznie większą elastyczność dzięki językowi. Daje to również wiele 

nowych sposobów na zepsucie. 

Program 73: Bezcelowe 

Jakie są zmienne typy Sam i Joe? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * Program zabawkowy, który deklaruje dwie zmienne          * 

   3 ************************************************* 

  4 #define CHAR_PTR char * 

  5 

  6 int main() 

  7 { 

  8     CHAR_PTR sam, joe; 

  9 

 10     return (0); 

 11 } 

Odpowiedź : Typy zmiennych to:  

sam jest wskaźnikiem znaków (char *). 

Joe jest znakiem (char). 

Deklaracja po przejściu przez preprocesora powoduje: 

       char * sam, Joe; 

Program 74: Rażący błąd 

Dlaczego następujący program zgłasza błąd składniowy w linii 16. Co jest nie tak z linią 16? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * brutto - wydrukuj tabelę od 1 do 10 brutto.               * 

   3 ************************************************ / 

   4 // Gross to tuzin – tuzin 

5 #define GROSS (12 ** 2) 

  6 



  7 #include <iostream> 

  8 

  9 int main() 

 10 { 

 11     int i;      // Index into the table 

 12 

 13     for (i = 1; i <= 10; ++i) 

 14     { 

 15         std::cout << i << " gross is " << 

 16             (GROSS * i) << '\n'; 

 17     } 

 18 

 19     return (0); 

 20 } 

Odpowiedź: C ++ nie ma operatora **. (Przynajmniej dla liczb całkowitych.) Zatem (12 ** 2) jest 

niepoprawną konstrukcją. Problem polega na tym, że ta zła składnia jest ukryta w makrze 

preprocesora, które nie jest rozwijane aż do wiersza 16. Dlatego właśnie wiersz 16 zawiera błąd 

składniowy. 

Unikanie 14: W miarę możliwości używaj const zamiast makr preprocesora. Wyrok: 

        const int GROSS = (12 ** 2); 

nadal generowałby komunikat o błędzie, ale przynajmniej numer linii byłby właściwy. 

Program 75: Szybkie wyjście 

Makro ABORT ma na celu generowanie komunikatu o błędzie i wyjście. Program powinien przerwać, 

gdy coś pójdzie nie tak. Program kończy działanie, gdy wystąpi błąd. Wychodzi również, gdy nie mamy 

błędu. W rzeczywistości wychodzi bez względu na wszystko. 

Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Przetestuj funkcję square_root.                * 

  3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 #include <matematyka.h> 

  6 



  7 / ************************************************ 

  8 * ABORT - wydrukuj komunikat o błędzie i przerwij.              * 

  9 ************************************************ / 

10 #define ABORT(msg) \ 

 11     std::cerr << msg << std::endl;exit(8); 

 12 /************************************************ 

 13  * square_root -- Find the square root of the   * 

 14  *      value.                                  * 

 15  *                                              * 

 16  * Returns:                                     * 

 17  *      The square root.                        * 

 18  ************************************************/ 

 19 static int square_root( 

 20     const int value 

 22 ) { 

 23     if (value < 0) 

 24         ABORT("Illegal square root"); 

 25 

 26     return (int(sqrt(float(value)))); 

 27 } 

 28 

 29 int main() { 

 30     int square; // A number that's square 

 31     int root;   // The square root of the number 

 32 

 33     square = 5 * 5; 

 34     root = square_root(square); 

 35 

 36     std::cout << "Answer is: " << root << '\n'; 

 37     return (0); 

 38 } 



Odpowiedź : Makro ABORT jest rozszerzone na dwie instrukcje. Zatem wynikiem instrukcji if jest: 

if (value < 0) 

            std::cerr << "Illegal root" << std::endl;exit (8); 

lub odpowiednio wcięte: 

if (value < 0) 

             std::cerr << "Illegal root" << std::endl; 

        exit (8); 

Z tego wyjścia łatwo jest zrozumieć, dlaczego zawsze wychodzimy. 

 

Unikanie 15: Używaj funkcji wbudowanych zamiast makr wielostanowiskowych. 

inline void ABORT(const char msg[]) { 

           std::cerr << msg << std::endl; 

           exit(8); 

       } 

Unikanie 16: Jeśli musisz używać makr wielopłaszczyznowych, zamknij je w nawiasy klamrowe: 

  #define ABORT(msg) \ 

           {std::cerr << msg << std::endl;exit(8);} 

Program 76: Podwójny problem 

Makro DOUBLE ma za zadanie podwoić wartość argumentu. Program testowy wypisuje PODWÓJNE 

wartości liczb od 1 do 5. Jednak coś idzie nie tak. Co się dzieje? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Double - Wydrukuj podwójny stolik.               * 

  3 *                    * 

  4 * Wydrukuj liczby od 1 do 5 i ich                * 

  5 * gra podwójna.                  * 

  6 ************************************************ / 

  7 #include <iostream> 

  8 

  9 / ************************************************ 

 10 * DOUBLE - Podana liczba zwraca jej podwójność.                * 



 

 11 ************************************************ / 

12 #define DOUBLE(x) (x * 2) 

 13 

 14 int main() 

 15 { 

 16     int i;       // Number to print and to double 

 17 

 18     for (i = 0; i < 5; ++i) { 

 19         std::cout << "The double of " << i+1 << 

 20             " is " << DOUBLE(i+1) << std::endl; 

 21     } 

 22 

 23     return (0); 

 24 } 

Odpowiedź : Dane wyjściowe to: 

 

     The double of 1 is 2 

     The double of 2 is 3 

     The double of 3 is 4 

     The double of 4 is 5 

     The double of 5 is 6 

 

Powodem jest to, że DOUBLE (i + 1) rozwija się do: 

      (i + 1 * 2) 

Kiedy C ++ to widzi, mnoży 1 przez 2 i dodaje i. Ten wynik nie jest zgodny z zamierzeniami programisty. 

Unikanie 17: W miarę możliwości używaj funkcji wbudowanych zamiast makr. 

Unikanie 18: Zawsze umieszczaj () wokół parametrów makr. Przykład: 

       #define DOUBLE (x) ((x) * 2) 

Program 77: Brak wartości 



Następujący program nie może się skompilować, ponieważ wartość jest niezdefiniowana. Nigdy nie 

używamy wartości zmiennej, więc w czym problem? 

   1 / ************************************************ 

   2 * podwójne - wydrukuj podwójny stolik dla                * 

   3 * cyfry od 1 do 10.                   * 

   4 ************************************************ / 

   5 #include <iostream> 

   6 

   7 / ************************************************ 

   8 * DOUBLE - Makro podwoi wartość                 * 

   9 * liczba.                   * 

  10 ************************************************ / 

11 #define DOUBLE (value) ((value) + (value)) 

 12 

 13 int main() 

 14 { 

 15     // Counter for the double list 

 16     int counter; 

 17 

 18     for (counter = 1; counter <= 10; ++counter) 

 19     { 

 20         std::cout << "Twice " << counter << " is " << 

 21             DOUBLE(counter) << '\n'; 

 22     } 

 23 

 24     return (0); 

 25 } 

Odpowiedź : Spacja po nazwie DOUBLE czyni to makro prostym makrem zastępującym tekst. A zatem, 

 

        # define DOUBLE (wartość) ((wartość) + (wartość)) 

 



powoduje zastąpienie DOUBLE: 

 

        (wartość) ((wartość) + (wartość)) 

Dosłownie! 

Oznacza to, że linia 

        std :: cout << „Dwa razy” << licznik << ”to„ << 

            DOUBLE (licznik) << '\ n'; 

wygląda jak: 

        std :: cout << „Dwa razy” << licznik << ”to„ << 

            (wartość) ((wartość) + (wartość)) (licznik) << '\ n'; 

(Dodano wcięcie). 

Rozwiązanie: Zdefiniuj DOUBLE jako 

        # define DOUBLE (wartość) ((wartość) + (wartość)) 

Unikanie 19: W miarę możliwości używaj funkcji wbudowanych zamiast sparametryzowanych makr. 

Przykład: 

        inline DOUBLE (const int value) { 

            return (wartość + wartość); 

        } 

Program 78: Margines błędu 

Jeśli mamy szerokość papieru 8,5 cala i używamy 1 cala dla marginesów (1/2 cala z każdej strony), ile 

pozostało wolnego miejsca? Każdy może zobaczyć, że wynik wynosi 7,5 cala. Ale ten program postrzega 

rzeczy inaczej. Co się dzieje? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * paper_size - Znajdź użyteczną szerokość na               * 

   3 * strona.                     * 

   4 ************************************************ / 

   5 # zdefiniuj PAPER_WIDTH 8.5; // Szerokość strony 

   6 # zdefiniuj MARGINES 1.0; // Łączne marże 

   7 // Powierzchnia użytkowa na stronie 

  8 #define USABLE      PAPER_WIDTH -MARGIN; 

  9 



 10 #include <iostream> 

 11 

 12 int main() 

 13 { 

 14     // The usable width 

 15     double text_width = USABLE; 

 16 

 17     std::cout << "Text width is " << 

 18         text_width << '\n'; 

 19     return (0); 

 20 } 

Odpowiedź : Programista użył średników, aby zakończyć deklarację #define. Ponieważ preprocesor jest 

dość dosłowny, średnik staje się częścią tekstu. W rezultacie USABLE jest zdefiniowane jako: 

          8,5; -1,0 ;; 

Inicjalizacja text_width staje się teraz 

          double text_width = 8.5; -1,0 ;; 

lub odpowiednio wcięte, 

        double text_width = 8.5; 

        -1,0; 

         ; 

Z tego możemy zobaczyć nasz problem. 

Unikanie 20: Jeśli to możliwe, używaj const zamiast #define. 

Program 79: Square Deal 

C ++ nie ma operatora mocy, więc definiujemy własne makro do obliczenia X2. Zdecydowaliśmy się 

przetestować to makro, drukując kwadraty liczb od 1 do 10. Ale co tak naprawdę drukujemy? 

 

   1 / ************************************************ 

   2 * Wydrukuj kwadrat liczb                  * 

   3 * od 1 do 10.                   * 

   4 ************************************************ / 

   5 #include <iostream> 

   6 



   7 / *********************************** ************ 

   8 * makro do kwadratu liczby.                * 

   9 ************************************************ / 

10 #define SQR(x) ((x) * (x)) 

 11 

 12 int main() 

 13 { 

 14     int number; // The number we are squaring 

 15 

 16     number = 1; 

 17 

 18     while (number <= 10) { 

 19         std::cout << number << " squared is " << 

 20             SQR(++number) << std::endl; 

 21     } 

 22 

 23     return (0); 

 24 } 

Odpowiedź : Problemem jest makro: 

          # define SQR (x) ((x) * (x)) 

na wezwanie z 

             SQR (liczba ++) 

To rozwija się do 

             ((liczba ++) * (liczba ++)) 

Przyrosty zwiększają się dwukrotnie, a nie jeden, jak zamierzał programista. Co gorsza, kompilator 

może podejmować decyzje co do kolejności wykonywania różnych operacji; dlatego wynik tego 

wyrażenia zależy od kompilatora. 

Unikanie 21: Użyj wbudowanych funkcji zamiast sparametryzowanych makr. 

Unikanie 22: Wstaw ++ i -- w wiersze same 

 

Program 80: Bombardowanie obszarowe 



Musimy obliczyć pole prostokąta. Mamy górę w dwóch częściach i z boku. Ale dlaczego poniższe makro 

zgłasza niepoprawny obszar? 

  1 / ************************************************ 

  2 * Znajdź obszar prostokąta. Szczyt                 * 

  3 * prostokąt składa się z dwóch części,               * 

  4 * sprytnie nazwane PART1 i PART2.                * 

  5 * Strona nazywa się STRONA.                * 

  6 *                    * 

  7 * Tak więc nasz prostokąt wygląda następująco:              * 

  8 * <- TOP_PART1 -> | <- TOP_PART2 -> |               * 

  9 * + ------------------------------ + ^                * 

 10 * | | |                   * 

 11 * | | |                   * 

 12 * | | | BOK                       * 

 13 * | | |                   * 

 14 * | | |                   * 

 15 * + ------------------------------ + V                * 

 16 ************************************************ / 

 17 

17 

 18 // First leg of top is 37 feet 

 19 #define TOP_PART1 37 

 20 

 21 // Second part of the top is 33 feet 

 22 #define TOP_PART2 33 

 23 

 24 // Total top size 

 25 #define TOP_TOTAL TOP_PART1 + TOP_PART2 

 26 

 27 #define SIDE 10         // 10 Feet on a side 

 28 



 29 // Area of the rectangle 

 30 #define AREA TOP_TOTAL * SIDE 

 31 

 32 #include <iostream> 

 33 

 34 int main() { 

 35     std::cout << "The area is " << 

 36         AREA << std::endl; 

 37     return (0); 

 38 } 

Odpowiedź : Preprocesor nie rozumie składni C ++. Kiedy zdefiniujemy OGÓŁEM na 37 + 33, to 

dosłownie 37 + 33, a nie 70. 

Makro AREA jest zdefiniowane jako: 

         37 + 33 * 10 

Pierwszeństwo operatorów przejmuje i daje nam złą odpowiedź. 

Unikanie 23: W miarę możliwości używaj stałych zamiast zdefiniowanych makr. 

 

Unikanie 24: Umieść nawiasy wokół wszystkich # definicji, które definiują cokolwiek innego niż zwykłą 

liczbę. 

Przykład: 

 

        // Total top size 

        #define TOP_TOTAL (TOP_PART1 + TOP_PART2) 

 



Klasy bez klasy 

Kiedy Bjarne Stroustrup wynalazł C ++, stworzył nie tylko świetny język programowania, ale także 

świetny język, który dał programistom ogromną moc. Dał też programiście zupełnie nowy zestaw 

sposobów na zepsucie. Dzięki jego wysiłkowi możliwe są wszystkie programy z tego rozdziału. 

 

Program 81: Dzięki za pamięć 

Dlaczego  z tego programu wycieka pamięć? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * baw się klasą stosu o zmiennej wielkości.               * 

  3 ************************************************ / 

  4 

  5 / ************************************************ 

  6 * stos - Prosta klasa stosu                 * 

  7 *                    * 

  8 * Funkcje składowe:                 * 

  9 * push - push danych na stos                * 

 10 * pop - usuń przedmiot ze stosu.                * 

 11 ************************************************ / 

12 class stack 

 13 { 

 14     private: 

 15         int *data;      // The data 

 16         const int size; // The size of the data 

 17 

 18         // Number of items in the data 

 19         int count; 

 20     public: 

 21         // Create the stack 

 22         stack( 

 23             // Max size of the stack 

 24             const int _size 



 25         ):size(_size), count(0) 

 26         { 

 27             data = new int[size]; 

 28         } 

 29         ~stack(void) {} 

 30     private: 

 31         // No copy constructor 

 32         stack(const stack &); 

 33 

 34         // No assignment operator 

 35         stack & operator = (const stack &); 

 36     public: 

 37         // Push something on the stack 

 38         void push( 

 39             // Value to put on stack 

 40             const int value 

 41         ) 

 42         { 

 43             data[count] = value; 

 44             ++count; 

 45         } 

 46         // Remove an item from the stack 

 47         int pop(void) 

 48         { 

 49             --count; 

 50             return (data[count]); 

 51         } 

 52 }; 

 53 

 54 int main() 

 55 { 



 56     stack a_stack(30); 

 57 

 58     a_stack.push(1); 

 59     a_stack.push(3); 

 60     a_stack.push(5); 

 61     a_stack.push(7); 

 62     return (0); 

 63 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że pamięć jest przydzielana w konstruktorze i nigdy nie jest 

zwalniana. 

Program 82: Przypadek znikającej tablicy 

Mamy prostą klasę tablic i jeszcze prostszą procedurę testową. Jednak jakoś pamięć ulega uszkodzeniu. 

 

  1 / ************************************************ * 

  2 * var_array - Testuj tablicę o zmiennej długości    * 

  3 * klasa.         * 

  4 ************************************************* / 

  5 #include <memory.h> 

  6 

  7 / ************************************************ * 

  8 * var_array - Tablica o zmiennej długości     * 

  9 *          * 

 10 * Funkcje składowe:        * 

 11 * operator [] - Zwraca odniesienie do    * 

 12 * pozycja w tablicy.       * 

 13 ************************************************* / 

14 

 15 class var_array 

 16 { 

 17     private: 

 18         int *data;      // The data 



 19         const int size; // The size of the data 

 20     public: 

 21         // Create the var_array 

 22         var_array(const int _size): 

 23             size(_size) 

 24         { 

 25             data = new int[size]; 

 26             memset(data, '\0', 

 27                     size * sizeof(int)); 

 28         } 

 29         // Destroy the var_array 

 30         ~var_array(void) { 

 31             delete []data; 

 32         } 

 33     public: 

 34         // Get an item in the array 

 35         int &operator [] ( 

 36             // Index into the array 

 37             const unsigned index 

 38         ) 

 39         { 

 40             return (data[index]); 

 41         } 

 42 }; 

 43 

 44 /************************************************ 

 45  * store_it -- Store data in the var_array      * 

 46  ************************************************/ 

 47 static void store_it( 

 48     // Array to use for storage 

 49     var_array test_array 



 50 ) 

 51 { 

 52     test_array[1] = 1; 

 53     test_array[3] = 3; 

 54     test_array[5] = 5; 

 55     test_array[7] = 7; 

 56 } 

 57 int main() 

 58 { 

 59     var_array test_array(30); 

 60 

 61     store_it(test_array); 

 62     return (0); 

 63 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że nie zdefiniowaliśmy konstruktora kopii. Kiedy tak się dzieje, C 

++ definiuje jeden dla ciebie i generalnie robi to źle. Konstruktor kopii jest zdefiniowany jako: 

 

       var_array (const var_array i inne) { 

           data = other.data; 

           size = other.size; 

       } 

Konstruktor kopiowania jest wywoływany w celu utworzenia kopii tablicy_wystarczającej dla funkcji 

store_it. Wskaźnik do danych zostanie skopiowany.  Kiedy var_array :: ~ var_array jest wywoływane na 

końcu pushy, zwraca dane do sterty. 

Kiedy var_array :: ~ var_array jest wywoływane na końcu main, zwraca te same dane do stosu. 

Ponieważ dwukrotnie usuwamy tę samą pamięć, wynikiem jest uszkodzona sterta. 

Unikanie : Zawsze deklaruj konstruktor kopii w taki czy inny sposób. Trzy główne to: 

1. Wyraźnie to deklaruj 

2. Jeśli nigdy nie chcesz, aby ktokolwiek mógł to wywołć, zadeklaruj jako private: 

private: 

    var_array (const var_array &); 

    // Nikt nie może kopiować tablic var 



3, Jeśli ustawienie domyślne działa, użyj komentarza: 

// Domyślne ustawienia kopiowania konstruktora 

w twoim programie. W ten sposób mówisz ludziom czytającym twój kod, że o nim myślałeś i wiesz, że 

domyślna wersja C ++ nie będzie problemem 

Program 83: Dziki wynik 

Student C ++ chciał zobaczyć, jak wywoływane są konstruktory i destruktory, więc napisał następujący 

program. Jednak nauczył się więcej, niż się spodziewał. Jaki jest problem? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Tester klasy. Konstruktor testowy / destruktor              * 

  3 * dzwonienie.                  * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 / ************************************************ 

  8 * tester - Klasa, która mówi światu, kiedy               * 

  9 * został stworzony i zniszczony.                * 

 10 ************************************************ / 

11 class tester { 

 12     public: 

 13         tester(void) { 

 14             std::cout << 

 15                 "tester::tester() called\n"; 

 16         } 

 17         ~tester(void) { 

 18             std::cout << 

 19                 "tester::~tester() called\n"; 

 20         } 

 21 }; 

 22 

 23 static tester a_var;    // Variable to test with 

 24 



 25 int main() 

 26 { 

 27     std::cout << "In main\n"; 

 28     return (0); 

 29 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że kolejność inicjowania zmiennej globalnej nie jest 

gwarantowana. W tym przypadku a_var zakłada, że inicjowane jest std :: cout. To może nie być 

przypadek. Załóżmy, że gorzej i załóżmy, że kolejność inicjalizacji to a_var, std :: cout. W takim 

przypadku tworzony jest a_var. Wywoływany jest konstruktor i wyświetla komunikat na std :: cout. 

Ponieważ std :: cout nie został jeszcze utworzony, sytuacja staje się bardzo zagmatwana, a program 

ulega awarii. 

Program 84: Projekt budowlany 

Student chciał zobaczyć, kiedy wywoływany jest konstruktor kopiujący i operator =, więc napisał ten 

program. Ale wyniki go zaskoczyły. Co się dzieje? 

 

  1 #include <iostream> 

  2 / ************************************************ 

  3 * awaria - klasa przeznaczona do przechowywania             * 

  4 * pojedynczy element danych.               * 

  5 *                   * 

  6 * Funkcja członka:                 * 

  7 * put - umieść coś w klasie                * 

  8 * zdobądź - zdobądź przedmiot z klasy              * 

  9 ************************************************ / 

10 class trouble { 

 11     private: 

 12         int data;       // An item to be stored 

 13     public: 

 14         trouble(void) { data = 0; } 

 15 

 16         trouble(const trouble &i_trouble) { 

 17             std::cout << "Copy Constructor called\n"; 

 18             *this = i_trouble; 



 19         } 

 20         trouble operator = (const trouble &i_trouble) { 

 21             std::cout << "= operator called\n"; 

 22             data = i_trouble.data; 

 23             return (*this); 

 24         } 

 25     public: 

 26         // Put an item in the class 

 27         void put(const int value) { 

 28             data = value; 

 29         } 

 30         // Get an item from the class 

 31         int get(void) { 

 32             return (data); 

 33         } 

 34 }; 

 35 

 36 int main() { 

 37     trouble first;      // A place to put an item 

 38     first.put(99); 

 39 

 40     trouble second(first); // A copy of this space 

 41 

 42     std::cout << "Second.get " << second.get() << '\n'; 

 43 

 44     return (0); 

 45 } 

Odpowiedź : Problemem jest operator = funkcji . Jest zdefiniowany jako: 

trouble operator = (const trouble &i_trouble) 

                { 

                    std::cout << "= operator called\n"; 



                    data = i_trouble.data; 

                    return (*this); 

                } 

Zwróconą wartością tej funkcji jest awaria klasy. Ale jest problem. Ponieważ funkcja nie zwraca 

odwołania, należy wykonać kopię zmiennej. Oznacza to, że należy wywołać konstruktora kopii. To 

wywołuje operator = funkji, która zwraca wartość, wywołuje konstruktora kopiowania i tak dalej. 

Rozwiązaniem jest, aby operator = funkcji zwracał odwołanie do klasy: 

trouble& operator = (const trouble &i_trouble) 

Program 85: Zbyt długie kolejkowanie 

Ten program tworzy bardzo prostą, dobrze uformowaną klasę kolejek. Ale kiedy go używamy, pamięć 

ulega uszkodzeniu. Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * przetestuj klasę kolejki o zmiennej długości.              * 

  3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 / ************************************************ 

 7 * kolejka - Klasa kolejki o zmiennej długości.               * 

  8 *                    * 

  9 * Funkcje składowe:                  * 

 10 *queue (size) - Utwórz kolejkę, która może                            * 

 11 * pomieści elementy do rozmiaru.                                            * 

 12 *                    * 

 13 * get - Zwraca przedmiot z kolejki.                * 

 14 * (Elementy zdobywane są w pierwszej               * 

 15 * W pierwszej kolejności (FIFO).)                * 

 16 * put - Dodaj element do kolejki.                * 

 17 *                    * 

 18 * OSTRZEŻENIE: Nie dokonuje się kontroli bezpieczeństwa w celu * 

 19 * na pewno coś jest w kolejce przed               * 

 20 * jest usunięty.                  * 



 21 ************************************************ / 

 22 class queue 

 23 { 

 24     private: 

 25         int *data;        // The data 

 26         int in_index;     // Input index 

 27         int out_index;    // Output index 

 28         int size;         // # items in the queue 

 29 

 30         // Copy data from another queue to me. 

 31         void copy_me( 

 32             // Stack to copy from 

 33             const queue &other 

 34         ) 

 35         { 

 36             int i;      // Current element 

 37 

 38             for (i = 0; i < size; ++i) { 

 39                 data[i] = other.data[i]; 

 40             } 

 41         } 

 42 

 43         // Inc_index -- Increment an 

 44         // index with wrapping 

 45         void inc_index(int &index) 

 46         { 

 47             ++index; 

 48             if (index == size) 

 49             { 

 50                 // Wrap 

 51                 index = 0; 



 52             } 

 53         } 

 54 

 55     public: 

 56         // Create a queue of the given size 

 57         queue(const int _size): 

 58             in_index(o), out_index(o), size(_size) 

 59         { 

 60             data = new int[size]; 

 61         } 

 62 

 63         // Destructor 

 64         ~queue(void) {} 

 65 

 66         // Copy constructor 

 67         queue(const queue &other): 

 68             in_index(other.in_index), 

 69             out_index(other.out_index), 

 70             size(other.size) 

 71         { 

 72             data = new int[size]; 

 73             copy_me(other); 

 74         } 

 75         // Assignment operator 

 76         queue & operator = (const queue &other) 

 77         { 

 78             copy_me(other); 

 79             return (*this); 

 80         }; 

 81     public: 

 82         // Put an item on the queue 



 83         void put( 

 84              // Value to Put on the queue 

 85              const int value 

 86         ) 

 87         { 

 88              data[in_index] = value; 

 89             inc_index(in_index); 

 90         } 

 91         // Return first element from the queue 

 92         int get(void) 

 93         { 

 94             // Value to return 

 95             int value = data[out_index]; 

 96 

 97             inc_index(out_index); 

 98             return (value); 

 99         } 

100 }; 

101 

102 int main() 

103 { 

104     // Queue to play around with 

105     queue a_queue(30); 

106 

107     // Loop counter for playing with the queue 

108     int i; 

109 

110     for (i = 0; i < 30; ++i) 

111         a_queue.put(i); 

112 

113     // Create a new queue, same as the current one 



114     queue save_queue(20); 

115     save_queue = a_queue; 

116 

117     std::cout << "Value is " << 

118         a_queue.get() << std::endl; 

119 

120     std::cout << "Value is " << 

121         a_queue.get() << std::endl; 

122 

123     std::cout << "Value is " << 

124         a_queue.get() << std::endl; 

125 

126     std::cout << "Value is " << 

127         a_queue.get() << std::endl; 

128 

129     return (0); 

130 } 

Odpowiedź : Instrukcja: 

         save_queue = a_queue 

kopiuje kolejkę o rozmiarze 30 do kolejki o rozmiarze 20. Innymi słowy, operator przypisania (jak 

zaimplementowano) pozwala nam kopiować kolejkę o innym rozmiarze. Nie powinniśmy mieć takiej 

możliwości. 

Istnieją cztery sposoby rozwiązania tego problemu: 

1.Użyj klasy kolejki STL. 

2.Ustaw operator przypisania jako prywatny (i nie zezwalaj na żadne przypisania). 

3.Zmień operator przypisania, aby zgłaszał wyjątek, jeśli rozmiar kolejki nie jest taki sam. 

4.Zmień klasę kolejki, aby można było przypisywać sobie kolejki o różnych rozmiarach. 

Program 86: Brak samoświadomości 

Poniższy program ma na celu przetestowanie naszej prostej tablicy. Istnieje jednak problem, który 

powoduje nieoczekiwany błąd programu. 

 

  1 / ************************************************ 



  2 * array_test - Testuje użycie klasy tablicy               * 

  3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 

  6 / ************************************************ 

  7 * tablica - Klasyczna klasa tablic o zmiennej długości.            * 

  8 *                    * 

  9 * Funkcje członka:                  * 

 10 * operator [] - Zwróć przedmiot                * 

 11 * w tablicy.                   * 

 12 ************************************************ / 

13 class array { 

 14     protected: 

 15         // Size of the array 

 16         int size; 

 17 

 18         // The array data itself 

 19         int *data; 

 20     public: 

 21         // Constructor. 

 22         // Set the size of the array 

 23         // and create data 

 24         array(const int i_size): 

 25             size(i_size), 

 26             data(new int[size]) 

 27         { 

 28             // Clear the data 

 29             memset(data, '\0', 

 30                     size * sizeof(data[0])); 

 31         } 

 32         // Destructor -- Return data to the heap 



 33         virtual ~array(void) 

 34         { 

 35             delete []data; 

 36             data = NULL; 

 37         } 

 38         // Copy constructor. 

 39         // Delete the old data and copy 

 40         array(const array &old_array) 

 41         { 

 42             delete []data; 

 43             data = new int[old_array.size]; 

 44 

 45             memcpy(data, old_array.data, 

 46                     size * sizeof(data[o])); 

 47         } 

 48         // operator =. 

 49         // Delete the old data and copy 

 50         array & operator = ( 

 51                 const array &old_array) 

 52         { 

 53             delete []data; 

 54             data = new int[old_array.size]; 

 55 

 56             memcpy(data, old_array.data, 

 57                     size * sizeof(data[0])); 

 58             return (*this); 

 59         } 

 60     public: 

 61         // Get a reference to an item in the array 

 62         int &operator [](const unsigned int item) 

 63         { 



 64             return data[item]; 

 65         } 

 66 }; 

 67 

 68 /********************************************** 

 69  * three_more_elements  --                    * 

 70  *      Copy from_array to to_array and       * 

 71  *      put on three more elements.           * 

 72  **********************************************/ 

 73 void three_more_elements( 

 74     // Original array 

 75     array to_array, 

 76 

 77     // New array with modifications 

 78     const array &from_array 

 79 ) 

 80 { 

 81     to_array = from_array; 

 82     to_array[10] = 1; 

 83     to_array[11] = 3; 

 84     to_array[11] = 5; 

 85 } 

 86 int main() 

 87 { 

 88     array an_array(30);  // Simple test array 

 89 

 90     an_array[2] = 2;    // Put in an element 

 91     // Put on a few more 

 92     three_more_elements(an_array, an_array); 

 93     return(0); 

 94 } 



Odpowiedź : Problem polega na tym, że w naszym kodzie znajduje się stwierdzenie: 

         an_array = an_array; 

Jest to maskowane jako: 

         82 to_array = from_array; 

 

Operator = funkcji usuwa dane z tablicy docelowej. To dobrze, z wyjątkiem tego, że tablica źródłowa 

ma ten sam stos, więc jej dane również ulegają zniszczeniu. Odpowiedź polega na jawnym sprawdzeniu 

samodzielnego przypisania  operatora = funkcji: 

 

            array & operator = (const arrary & old_array) { 

        if (this == & old_array) 

                    return; 

Unikanie : Operator = funkcji powinna sprawdzić, czy została przypisana sama 

Program 87: Wyjątkowy wyjątek 

Ta klasa stosu została zaprojektowana tak, aby była bardziej niezawodna i zgłasza wyjątek, jeśli coś 

pójdzie nie tak ze stosem. Jednak program testowy wciąż przerywa i zrzuca rdzeń. Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * stack_test - Kolejne testowanie                * 

  3 * klasa stosu.                 * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 / ************************************************ 

  8 * problem - klasa posiadająca „problem”. Używany               * 

  9 * za rzucanie wyjątkami i łapanie.                * 

 10 *                    * 

 11 * Zawiera pojedynczy ciąg opisujący               * 

 12 * błąd.                   * 

 13 ************************************************ / 

14 class problem 

 15 { 



 16     public: 

 17         // The reason for the exception 

 18         char *what; 

 19 

 20         // Constructor. 

 21         // Create stack with messages. 

 22         problem(char *_what):what(_what){} 

 23 }; 

 24 

 25 // Max data we put in a stack 

 26 // (private to the stack class) 

 27 const int MAX_DATA = 100; 

 28 /************************************************ 

 29 * stack -- Classic stack.                       * 

 30 *                                               * 

 31 * Member functions:                             * 

 32 *      push -- Push an item on the stack.       * 

 33 *      pop -- Remove an item from the stack.    * 

 34 *                                               * 

 35 * Exceptions:                                   * 

 36 *      Pushing too much data on a stack or      * 

 37 *      removing data from an empty stack        * 

 38 *      causes an exception of the "problem"     * 

 39 *      class to be thrown.                      * 

 40 *                                               * 

 41 *       Also if you don't empty a stack         * 

 42 *       before you're finished, an exception    * 

 43 *       is thrown.                              * 

 44 *************************************************/ 

 45 class stack { 

 46     private: 



 47         // The stack's data 

 48         int data[MAX_DATA]; 

 49 

 50         // Number of elements 

 51         // currently in the stack 

 52         int count; 

 53 

 54     public: 

 55         // Constructor 

 56         stack(void) : count(0) {}; 

 57 

 58         // Destructor -- Check for non 

 59         ~stack(void) 

 60         { 

 61             if (count != 0) 

 62             { 

 63                 throw( 

 64                     problem("Stack not empty")); 

 65             } 

 66         } 

 67 

 68         // Push an item on the stack 

 69         void push( 

 70             const int what       // Item to store 

 71         ) 

 72         { 

 73             data[count] = what; 

 74             ++count; 

 75         } 

 76         // Remove an item from the stack 

 77         int pop(void) 



 78         { 

 79             if (count == 0) 

 80                 throw( 

 81                     problem("Stack underflow")); 

 82         --count; 

 83             return (data[count]); 

 84         } 

 85 }; 

 86 

 87 /************************************************ 

 88 * push_three -- Push three items onto a stack  * 

 89 *                                              * 

 90 * Exceptions:                                  * 

 91 *     If i3 is less than zero, a "problem"     * 

 92 *     class exception is thrown.               * 

 93 ************************************************/ 

 94 static void push_three( 

 95     const int i1,      // First value to push 

 96     const int i2,      // Second value to push 

 97     const int i3       // Third value to push 

 98 ) 

 99 { 

100     // Stack on which to push things 

101     stack a_stack; 

102 

103     a_stack.push(i1); 

104     a_stack.push(i2); 

105     a_stack.push(i3); 

106     if (i3 < 0) 

107         throw (problem("Bad data")); 

108 } 



109 

110 int main(void) 

111 { 

112     try { 

113         push_three(1, 3, -5); 

114     } 

115     catch (problem &info) { 

116 

117         std::cout << "Exception caught: " << 

118             info.what << std::endl; 

119 

120         exit (8); 

121     } 

122     catch (...) { 

123         std::cout << 

124             "Caught strange exception " << 

125             std::endl; 

126 

127         exit (9); 

128     } 

129     std::cout << "Normal exit" << std::endl; 

130     return (0); 

131 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że rzucamy wyjątek w destruktor. Gdy program osiągnie linię: 

        jeśli (i3 < 0) 

            throw (problem („Złe dane”)); 

kod wyjątku przejmuje kontrolę. Niszczy wszystkie zmienne lokalne. Obejmuje to zmienną a_stack. 

Kiedy zniszczony jest a_stack, destruktor nazywa się: 

        ~ stos (void) { 

            if (liczba! = 0) { 

                throw (problem („Stos nie jest pusty”)); 



            } 

        } 

 

Destruktor zgłasza wyjątek. C ++ nie lubi, gdy zgłaszasz wyjątek w wyjątku. Kiedy tak się dzieje, program 

wywołuje funkcję terminate (). 

Jeśli chcesz złapać drugi wyjątek i inne podobne problemy z wyjątkami, użyj standardowej funkcji 

set_terminate, aby ustanowić funkcję zajmującą się nieoczekiwanymi problemami. 

Unikanie: Nie wrzucaj wyjątków w destruktory. 

Program 88: Zapisz to! 

Ze względu na niektóre wymagania programu uszkodzonego przez mózg, następująca funkcja musi 

zostać skopiowana z PLIKU do ostreamu. Dlaczego to nie działa? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * kopia - Skopiuj plik wejściowy na wyjście               * 

  3 * plik.                   * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <cstdio> 

  6 #include <iostream> 

  7 #include <fstream> 

  8 

  9 / ************************************************ 

10  * copy_it -- Copy the data                     * 

 12 void copy_it( 

 13     FILE *in_file,      // Input file 

 14     std::ostream &out_file   // Output file 

 15 ) 

 16 { 

 17     int ch;      // Current char 

 18 

 19     while (1) { 

 20         ch = std::fgetc(in_file); 

 21         if (ch == EOF) 



 22             break; 

 23         out_file << ch; 

 24     } 

 25 } 

 26 

 27 int main() 

 28 { 

 29     // The input file 

 30     FILE *in_file = std::fopen("in.txt", "r"); 

 31     // The output file 

 32     std::ofstream out_file("out.txt"); 

 33 

 34     // Check for errors 

 35     if (in_file == NULL) { 

 36         std::cerr << 

 37             "Error: Could not open input\n"; 

 38         exit (8); 

 39     } 

 40     if (out_file.bad()) { 

 41         std::cerr << 

 42             "Error: Could not open output\n"; 

 43         exit (8); 

 44     } 

 45     // Copy data 

 46     copy_it(in_file, out_file); 

 47 

 48     // Finish output file 

 49     std::fclose(in_file); 

 50     return (o); 

 51 } 

Odpowiedź : Instrukcja: 



          out_file << ch; 

nie wysyła znaku do wyniku. Niezależnie od nazwy, zmienna ch ma typ całkowity. W rezultacie liczba 

całkowita jest drukowana na wyjściu. Dlatego plik wyjściowy jest pełen liczb całkowitych. 

Jest to jedyny przypadek, w którym C ++ automatycznie wykrywa parametry wyjściowe na 

przeszkodzie. Stara instrukcja C printf obsługiwałaby takie rzeczy jak: 

           printf („% c”, ch); 

Ale w C ++ musisz rzutować, aby uzyskać prawidłowe wyniki w tym przypadku: 

 

         out_file  << static_cast <char> (ch); 

 

Program 89: To, że jestem paranoikiem, nie oznacza, że program nie chce mnie dopaść 

Aby zilustrować problem z funkcją biblioteki setjmp, stworzyłem klasę v_string. Kod testowy tej funkcji 

(bez problemu z setjmp) znajduje się poniżej. Teraz zawsze staram się kodować ostrożnie, aby uniknąć 

błędów i wycieków pamięci. Jednak ten program nie powiódł się, ponieważ byłem zbyt ostrożny. Co 

się dzieje? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Połącz struny o zmiennej długości                * 

  3 * klasa strun.                   * 

  4 ************************************************* / 

  5 #include <iostream> 

  6 #include <string> 

  7 

  8 / ************************************************ 

  9 * v_string - łańcuch w stylu C o zmiennej długości              * 

 10 *                   * 

 11 * Funkcje członka:                 * 

 12 * zestaw - ustaw wartość ciągu.                * 

 13 * get - pobiera dane z ciągu.                * 

 14 ************************************************ / 

15 class v_string 

 16 { 

 17     public: 



 18         const char *data;      // The data 

 19         // Default constructor 

 20         v_string(): data(NULL) 

 21         {} 

 22         v_string(const char *const i_data): 

 23             data(strdup(i_data)) 

 24         {} 

 25         // Destructor 

 26         ~v_string(void) 

 27         { 

 28             // Note: delete works 

 29             // even if data is NULL 

 30             delete [] data; 

 31             data = NULL; 

 32         } 

 33         // Copy constructor 

 34         v_string(const v_string &old) 

 35         { 

 36             if (data != NULL) 

 37             { 

 38                 delete[] data; 

 39                 data = NULL; 

 40             } 

 41             data = strdup(old.data); 

 42         } 

 43         // operator = 

 44         v_string & operator = ( 

 45                 const v_string &old) 

 46         { 

 47             if (this == &old) 

 48                 return (*this); 



 49 

 50             if (data != NULL) 

 51             { 

 52                 delete[] data; 

 53                 data = NULL; 

 54             } 

 55             if (old.data == NULL) 

 56             { 

 57                 data = NULL; 

 58                 return (*this); 

 59             } 

 60 

 61             data = strdup(old.data); 

 62             return (*this); 

 63         } 

 64     public: 

 65         // Set a value 

 66         void set( 

 67             // New string value 

 68             const char *const new_data 

 69         ) 

 70         { 

 71             if (data != NULL) 

 72             { 

 73                 delete [] data; 

 74                 data = NULL; 

 75             } 

 76             data = strdup(new_data); 

 77 

 78         } 

 79         // Returns the value of the string 



 80         const char * const get(void) const 

 81         { 

 82             return (data); 

 83         } 

 84 }; 

 85 /************************************************ 

 86  * operator + -- Combine two  v_strings         * 

 87  ************************************************/ 

 88 v_string operator + ( 

 89         const v_string &first,   // First string 

 90         const v_string &second   // Second string 

 91 ) 

 92 { 

 93     char tmp[100];       // Combined string 

 94 

 95     strcpy(tmp, first.get()); 

 96     strcat(tmp, second.get()); 

 97 

 98     // Strings put together 

 99     v_string together(tmp); 

100     return (together); 

101 } 

102 

103 /************************************************ 

104  * combine -- Combine two strings and           * 

105  *      print the result.                       * 

106  ************************************************/ 

107 static void combine( 

108         const v_string &first, // First string 

109         const v_string &second // Second string 

110 ) 



111 { 

112     v_string together;  // Strings put together 

113     together = first + second; 

114 

115     std::cout << "Combination " << 

116         together.get() << '\n'; 

117 } 

118 

119 int main() 

120 { 

121     // Strings to combine 

122     v_string first("First:"); 

123     v_string second("Second"); 

124     combine(first, second); 

125     return (0); 

126 } 

Odpowiedź : Staram się zawsze upewnić, że usuwam zmienne dane przed ich nadpisaniem, aby nie 

doszło do wycieku pamięci. Nawet go usuwam w następującym kodzie: 

   34        // Copy constructor 

       35        v_string(const v_string &old) 

       36        { 

       37            if (data != NULL) 

       38            { 

       39            delete[] data; 

       40            data = NULL; 

       41        } 

       42        data = strdup(old.data); 

       43    } 

To jest konstruktor kopii. Pierwszą rzeczą, jaką robi, jest sprawdzenie, czy dane zawierają coś, a jeśli 

tak, to usuń go. Ale co mogą mieć w sobie dane? Właśnie stworzyliśmy klasę i jeszcze jej nie 

zainicjowaliśmy. Usuwamy więc losowy wskaźnik, aw rezultacie ulega awarii. Prawidłowo napisany 

nasz konstruktor kopii powinien być: 



       34  // Copy constructor 

       35       v_string(const v_string &old): 

       36           data(strdup(old.data)) 

       37       {} 

 

Program 90: To tak proste, jak sprowadzanie kłody 

W celu śledzenia wycieku pamięci nasz sprytny programista postanowił wprowadzić informacje 

logowania do nowego i usunąć, zmieniając definicje funkcji globalnych. Chociaż C ++ pozwala na to, 

jego program nadal ulega awarii. Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * prosta biblioteka debugująca, która zastępuje             * 

  3 * standardowe nowe i usuwaj operatory, abyśmy             * 

  4 * zaloguj wszystkie wyniki.                                                          * 

  5 ************************************************ / 

  6 #include <iostream> 

  7 #include <fstream> 

  8 #include <cstdlib> 

  9 

 10 // Zdefiniuj plik, w którym mają zostać zapisane dane dziennika 

 11 std :: ofstream log_file ("mem.log"); 

 12 

 13 / ************************************************ 

 14 * nowy operator - zastąp nowy system, więc                 * 

 15 *, że rejestruje operację. To jest                   * 

 16 * przydatne do debugowania.                 * 

 17 *                     * 

 18 * Uwaga: Sprawdziliśmy, że naprawdę nowy               * 

 19 * wywołuje malloc w tym systemie.                 * 

 20 *                     * 

 21 * Zwraca wskaźnik do nowo utworzonego obszaru.               * 

 22 ************************************************ / 



23 void *operator new( 

 24     // Size of the memory to allocate 

 25     const size_t size 

 26 ) 

 27 { 

 28     // Result of the malloc 

 29     void *result = (void *)malloc(size); 

 30 

 31     log_file << 

 32         result << " =new(" << 

 33         size << ")" << std::endl; 

 34 

 35     return (result); 

 36 } 

 37 

 38 /************************************************ 

 39  * operator delete -- Override the system       * 

 40  *      delete to log the operation.   This is  * 

 41  *      useful for debugging.                   * 

 42  *                                              * 

 43  * Note: We have verified that the real delete  * 

 44  *      calls free on this system.              * 

 45  ************************************************/ 

 46 void operator delete( 

 47     void *data // Data to delete 

 48 ) 

 49 { 

 50     log_file << data << " Delete" << std::endl; 

 51     free (data); 

 52 } 

 53 



 54 // Dummy main 

 55 int main() 

 56 { 

 57     return (0); 

 58 } 

Odpowiedź : Inicjalizacja pliku dziennika może wywoływać nowy. Oczywiście, nasz nowy korzysta z 

log_file, więc log_file może być użyty zanim zostanie skonstruowany, co dezorientuje cały bałagan. 

Program 91: Źle ułożone 

W poniższym programie definiujemy niebezpieczną klasę, stos i bezpieczniejszą wersję, safe_stack. 

Nasz program testowy tworzy tablicę pięciu stosów i wypycha niektóre dane testowe. Drukuje rozmiar 

stosu. Ale wyniki nie są zgodne z naszymi oczekiwaniami. 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * stack_test - Przetestuj użycie klas                * 

  3 * stos i sejf.                   * 

  4 ************************************************ / 

  5 #include <iostream> 

  6 

  7 // Największy stos, jaki możemy użyć 

  8 // (stos prywatny do klasy i bezpieczny_stack) 

  9 const int STACK_MAX = 100; 

 10 / ************************************************ 

 11 * stos - klasa zapewniająca klasyczny stos.                * 

 12 *                     * 

 13 * Funkcje członka:                   * 

 14 * push - Push dane na stos.                  * 

 15 * pop - Zwraca najwyższy element z                * 

 16 * stos.                    * 

 17 *                     * 

 18 * Ostrzeżenie: Nie ma kontroli, aby się upewnić              * 

 19 * że limity stosów nie zostały przekroczone.               * 

 20 ************************************************ / 



21 class stack { 

 22     protected: 

 23         int count; // Number of items in the stack 

 24         int *data; // The stack data 

 25     public: 

 26         // Initialize the stack 

 27         stack(void): count(0) 

 28         { 

 29             data = new int[STACK_MAX]; 

 30         } 

 31         // Destructor 

 32         virtual ~stack(void) { 

 33             delete data; 

 34             data = NULL; 

 35         } 

 36     private: 

 37         // No copy constructor 

 38         stack(const stack &); 

 39 

 40         // No assignment operator 

 41         stack & operator = (const stack &); 

 42     public: 

 43         // Push an item on the stack 

 44         void push( 

 45             const int item       // Item to push 

 46         ) { 

 47             data[count] = item; 

 48             ++count; 

 49         } 

 50         // Remove the an item from the stack 

 51         int pop(void) { 



 52             --count; 

 53             return (data[count]); 

 54         } 

 55 

 56         // Function to count things in 

 57         // an array of stacks 

 58         friend void stack_counter( 

 59             stack stack_array[], 

 60             const int n_stacks 

 61         ); 

 62 }; 

 63 

 64 /*********************************************** 

 65  * safe_stack -- Like stack, but checks for    * 

 66  *      errors.                                * 

 67  *                                             * 

 68  * Member functions: push and pop              * 

 69  *              (just like stack)              * 

 70  ***********************************************/ 

 71 class safe_stack : public stack { 

 72     public: 

 73         const int max;  // Limit of the stack 

 74     public: 

 75         safe_stack(void): max(STACK_MAX) {}; 

 76         // Destructor defaults 

 77     private: 

 78         // No copy constructor 

 79         safe_stack(const safe_stack &); 

 80 

 81         // No assignment operator 

 82         safe_stack & operator = 



 83             (const safe_stack &); 

 84     public: 

 85         // Push an item on the stack 

 86         void push( 

 87             // Data to push on the stack 

 88             const int data 

 89         ) { 

 90             if (count >= (STACK_MAX-1)) { 

 91                 std::cout << "Stack push error\n"; 

 92                 exit (8); 

 93             } 

 94             stack::push(data); 

 95         } 

 96         // Pop an item off the stack 

 97         int pop(void) { 

 98             if (count <= o) { 

 99                 std::cout << "Stack pop error\n"; 

100                 exit (8); 

101             } 

102             return (stack::pop()); 

103         } 

104 }; 

105 

106 

107 /************************************************ 

108  * stack_counter -- Display the count of the    * 

109  *      number of items in an array of stacks.  * 

110  ************************************************/ 

111 void stack_counter( 

112     // Array of stacks to check 

113     stack *stack_array, 



114 

115     // Number of stacks to check 

116     const int n_stacks 

117 ) 

118 { 

119     int i; 

120 

121     for (i = 0; i < n_stacks; ++i) 

122     { 

123         std::cout << "Stack " << i << " has " << 

124             stack_array[i].count << " elements\n"; 

125     } 

126 } 

127 

128 // A set of very safe stacks for testing 

129 static safe_stack stack_array[5]; 

130 

131 int main() 

132 { 

133 

134     stack_array[0].push(0); 

135 

136     stack_array[1].push(0); 

137     stack_array[1].push(1); 

138 

139     stack_array[2].push(0); 

140     stack_array[2].push(1); 

141     stack_array[2].push(2); 

142 

143     stack_array[3].push(0); 

144     stack_array[3].push(1); 



145     stack_array[3].push(2); 

146     stack_array[3].push(3); 

147 

148     stack_array[4].push(0); 

149     stack_array[4].push(1); 

150     stack_array[4].push(2); 

151     stack_array[4].push(3); 

152     stack_array[4].push(4); 

153 

154     stack_counter(stack_array, 5); 

155     return (0); 

156 } 

Odpowiedź :  Mamy tablicę klasy pochodnej o nazwie bezpieczny stos. W C ++ możesz użyć wskaźnika 

klasy bazowej (stack *), aby wskazać klasę pochodną (safe_stack). System zobaczy tylko podstawową 

część obiektu, ale nadal możesz na niego wskazywać. 

 

Teraz wskaźnik może wskazywać pojedyncze wystąpienie klasy lub tablicy obiektów 

 

Mamy więc dwie następujące zasady: 

1.Wskaźnik bazowy może wskazywać na obiekt pochodny. 

2.Wskaźnik obiektu może wskazywać na tablicę obiektów. 

Na tej podstawie możemy wywnioskować: 

1.Wskaźnik bazowy może wskazywać na tablicę obiektów pochodnych. 



To jest źle. 

Problem polega na tym, że tablica obiektów pochodnych to nie to samo, co tablica obiektów 

podstawowych. 

 

Więc jeśli weźmiemy wskaźnik bazowy i wskażemy go na tablicy pochodnej, układ pamięci będzie 

nieprawidłowy. 

 

Unikanie 1: Użyj szablonu wektora STL zamiast tablicy. Pozwala to uniknąć wielu problemów. 

Unikanie 2: Nie należy przekazywać tablic klasy podstawowej jako parametrów. 

 

Program 92: Nazwa gry 

Co wyświetla następujący program? 

Plik: first.cpp 

   1 #include <string> 

   2) 

   3 // Imię kluczowej osoby 



   4 std :: string first_name = "Bill"; 

Plik: last.cpp 

   1 / *********************************************** 

   2 * print_name - Wydrukuj imię osoby.              * 

   3 *********************************************** / 

4 #include <iostream> 

  5 #include <string> 

  6 

  7 // The first name 

  8 extern std::string first_name; 

  9 

 10 // The last name 

 11 std::string last_name = "Jones"; 

 12 

 13 // The full name 

 14 std::string full_name = 

 15     first_name + " " + last_name; 

 16 

 17 int main() 

 18 { 

 19     // Print the name 

 20     std::cout << full_name << std::endl; 

 21     return (0); 

 22 } 

Odpowiedź : Klasy globalne są inicjowane przed głównym. Kompilator nie gwarantuje kolejności. W 

szczególności nic nie gwarantuje, że imię zostanie zainicjowane przed użyciem. Jeśli więc kompilator 

wybierze niewłaściwą kolejność, program wyświetli nieprawidłowe dane lub zginie. 

 

Program 93: Bez magii 

Coś dziwnego działo się z informacjami o klasie. Twojemu dzielnemu autorowi powierzono zadanie 

zrozumienia, co się dzieje. Po krótkiej zabawie zdecydowałem, że prawdopodobnie zdarzyło się, że ktoś 

złapał zły wskaźnik i przechodził całą klasę. Aby dowiedzieć się, gdzie klasa jest zastępowana, 

umieściłem kilka magicznych liczb na początku i na końcu danych klasy. Spodziewałem się, że te 



magiczne liczby ulegną zmianie, gdy coś pójdzie nie tak. Ale byłem zaskoczony, gdy dowiedziałem się, 

że coś poszło nie tak dużo wcześniej, niż się spodziewałem. 

Dlaczego więc magia wychodzi z klasy? 

 

  1 #include <stdlib.h> 

  2 #include <iostream> 

  3 #include <cstring> 

  4 

  5 / ************************************************ 

  6 * info - Klasa przechowująca informacje.               * 

  7 *                   * 

  8 * Uwaga:                   * 

  9 * Ponieważ ktoś chodzi po całej naszej                * 

 10 * pamięci i niszczy nasze danye, my                              * 

 11 * umieścmy dwóch strażników na początku                * 

 12 * i końcu  naszej klasy. Jeśli ktoś                     * 

 13 *zabałagani nam te liczby                  * 

 14 * zostaną zniszczone.                  * 

 15 *                    * 

 16 * Funkcje członka:                   * 

 17 * set_data - Przechowuj ciąg w naszych danych.              * 

 18 * get_data - Pobierz ciąg danych.                 * 

 19 * check_magic - Sprawdź magiczne liczby.                                * 

 20 ************************************************ / 

21 // Magic numbers for the start and end of the 

 22 // data in the class info 

 23 const int START_MAGIC = 0x11223344; 

 24 const int END_MAGIC = 0x5567788; 

 25 class info 

 26 { 

 27     private: 



 28         // Magic protection constant 

 29         const int start_magic; 

 30 

 31         // String to be stored 

 32         char data[30]; 

 33 

 34         // Magic protection constant 

 35         const int end_magic; 

 36     public: 

 37         info(void): 

 38             start_magic(START_MAGIC), 

 39             end_magic(END_MAGIC) 

 40             {} 

 41 

 42         // Copy constructor defaults 

 43         // Assignment operator defaults 

 44         // Destructor defaults 

 45 

 46         // Store some data in the class 

 47         void set_data( 

 48             // Data to be stored 

 49             const char what[] 

 50         ) 

 51         { 

 52             strcpy(data, what); 

 53         } 

 54 

 55         // Get the data from the class 

 56         char *get_data(void) 

 57         { 

 58             return (data); 



 59         } 

 60 

 61         // Verify that the magic 

 62         // numbers are correct 

 63         void check_magic(void) 

 64         { 

 65             if ((start_magic != START_MAGIC) || 

 66                 (end_magic != END_MAGIC)) 

 67             { 

 68                 std::cout << 

 69                     "Info has lost its magic\n"; 

 70             } 

 71         } 

 72 }; 

 73 

 74 /************************************************ 

 75  * new_info -- Create a new version of the      * 

 76  *      info class.                             * 

 77  ************************************************/ 

 78 struct info *new_info(void) 

 79 { 

 80     struct info *result; // Newly created result. 

 81 

 82     result = (struct info *) 

 83         malloc(sizeof(struct info)); 

 84 

 85     // Make sure the structure is clear 

 86     memset(result, '\0',  sizeof(result)); 

 87 

 88     return (result); 

 89 } 



 90 int main() 

 91 { 

 92     // An info class to play with 

 93     class info *a_info = new_info(); 

 94 

 95     a_info->set_data("Data"); 

 96     a_info->check_magic(); 

 97     return (0); 

 98 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że klasa nie jest przydzielana przez nowego operatora C ++, ale 

zamiast tego używa starego operatora C malloc. To tworzy przestrzeń dla klasy bez wywoływania 

konstruktora. Następnie, aby dodać zniewagę do obrażeń, memset jest wywoływany do wyzerowania 

klasy. 

  result = 

           (struct info *)malloc(sizeof(struct info)); 

       memset(result, '\0', sizeof(result)); 

Programista powinien napisać: 

         result = new info; 

 

Program 94: Speed Kills 

Nowe wywołania funkcji i usuwanie są kosztowne. Jeśli chcesz przyspieszyć swój program i wiesz, co 

robisz, możesz je przesłonić i utworzyć własne, klasowe nowe i usunąć. Tak właśnie zrobił ten 

programista. Algorytm alokacji jest zaskakująco prosty, ale jakoś pamięć ulega uszkodzeniu. Czemu? 

 

  1 / *********************************************** 

  2 * bit_test - przetestuj naszą nową wysoką prędkość            * 

  3 * tablica bitów.                * 

  4 *********************************************** / 

  5 #include <iostream> 

  6 #include <memory.h> 

  7 

  8 // Rozmiar szybkiej tablicy bitów. 

  9 // (prywatna na szybką tablicę bitów) 



 10 const int BIT_ARRAY_MAX = 64; // Rozmiar w bitach 

 11 

 12 // Liczba bitów w bajcie 

 13 const int BITS_PER_BYTE = 8; 

 14 / ************************************************ 

 15 * fast_bit_array - Tablica bitów korzystająca z szybkiego      * 

 16 * przydzielanie technologii.                  * 

 17 *                     * 

 18 * Funkcje skłdaowe:                   * 

 19 * get - zdobądź element z                  * 

 20 * tablica.                    * 

 21 * set - Ustaw wartość elementu                * 

 22 * w tablicy.                    * 

 23 *                     * 

 24 * new - służy do szybkiego przydzielenia nieco               * 

 25 * tablica.                    * 

 26 * delete - służy do szybkiego cofnięcia przydziału                     * 

 27 * bitowa tablica.                  * 

 28 ************************************************ / 

29 class fast_bit_array 

 30 { 

 31     protected: 

 32         // Array data 

 33         unsigned char 

 34             data[BIT_ARRAY_MAX/BITS_PER_BYTE]; 

 35 

 36     public: 

 37         fast_bit_array(void) 

 38         { 

 39            memset(data, '\0', sizeof(data)); 

 40         } 



 41         // Destructor defaults 

 42     private: 

 43         // No copy constructor 

 44         fast_bit_array(const fast_bit_array &); 

 45 

 46         // No assignment operator 

 47         fast_bit_array & operator = 

 48             (const fast_bit_array &); 

 49     public: 

 50         // Set the value on an item 

 51         void set( 

 52             // Index into the array 

 53             const unsigned int index, 

 54 

 55             // Value to put in the array 

 56             const unsigned int value 

 57         ) 

 58         { 

 59             // Index into the bit in the byte 

 60             unsigned int bit_index = index % 8; 

 61 

 62             // Byte in the array to use 

 63             unsigned int byte_index = index / 8; 

 64 

 65             if (value) 

 66             { 

 67                 data[byte_index] |= 

 68                     (1 << bit_index); 

 69             } 

 70             else 

 71             { 



 72                 data[byte_index] &= 

 73                     ~(1 << bit_index); 

 74             } 

 75         } 

 76         // Return the value of an element 

 77         int get(unsigned int index) 

 78         { 

 79             // Index into the bit in the byte 

 80             unsigned int bit_index = index % 8; 

 81             // Byte in the array to use 

 82             unsigned int byte_index = index / 8; 

 83 

 84             return ( 

 85                 (data[byte_index] & 

 86                        (1 << bit_index)) != o); 

 87        } 

 88        // Allocate a new fast_bit_array 

 89        void *operator new(const size_t); 

 90 

 91        // Delete a fast bit array. 

 92        void operator delete(void *ptr); 

 93 }; 

 94 

 95 /************************************************ 

 96  * The following routines handle the local      * 

 97  * new/delete for the fast_bit_array.           * 

 98  ************************************************/ 

 99 // Max number of fast_bit_arrays we can use at once 

100 const int N_FAST_BIT_ARRAYS = 30; 

101 

102 // If true, the bit array slot is allocated 



103 // false indicates a free slot 

104 static bool 

105     bit_array_used[N_FAST_BIT_ARRAYS] = {false}; 

106 

107 // Space for our fast bit arrays. 

108 static char 

109     bit_array_mem[N_FAST_BIT_ARRAYS] 

110                 [sizeof(fast_bit_array)]; 

111 

112 // Handle new for "fast_bit_array". 

113 // (This is much quicker than the 

114 //      system version of new) 

115 /************************************************ 

116  * fast_bit_array -- new                        * 

117  *                                              * 

118  * This is a high speed allocation routine for  * 

119  * the fast_bit_array class.   The method used  * 

120  * for this is simple, but we know that only    * 

121  * a few bit_arrays will be allocated.          * 

122  *                                              * 

123  * Returns a pointer to the new memory.         * 

124  ************************************************/ 

125 void *fast_bit_array::operator new(const size_t) 

126 { 

127     int i;      // Index into the bit array slots 

128 

129     // Look for a free slot 

130     for (i = 0; i < N_FAST_BIT_ARRAYS; ++i) 

131     { 

132         if (!bit_array_used[i]) 

133         { 



134             // Free slot found, allocate the space 

135             bit_array_used[i] = true; 

136             return(bit_array_mem[i]); 

137         } 

138     } 

139     std::cout << "Error: Out of local memory\n"; 

140     exit (8); 

141 } 

142 

143 /************************************************ 

144  * fast_bit_array -- delete                     * 

145  *                                              * 

146  * Quickly free the space used by a             * 

147  * fast bit array.                              * 

148  ************************************************/ 

149 void fast_bit_array::operator delete( 

150     void *ptr   // Pointer to the space to return 

151 ) 

152 { 

153     int i;      // Slot index 

154 

155     for (i = 0; i < N_FAST_BIT_ARRAYS; ++i) 

156     { 

157         // Is this the right slot 

158         if (ptr == bit_array_mem[i]) 

159         { 

160             // Right slot, free it 

161             bit_array_used[i] = false; 

162             return; 

163         } 

164     } 



165     std::cout << 

166         "Error: Freed memory we didn't have\n"; 

167     exit (8); 

168 } 

169 

170 

171 /************************************************ 

172  * safe_bit_array -- A safer bit array.         * 

173  *                                              * 

174  * Like bit array, but with error checking.     * 

175  ************************************************/ 

176 class safe_bit_array : public fast_bit_array 

177 { 

178     public: 

179         // Sequence number generator 

180         static int bit_array_counter; 

181 

182         // Our bit array number 

183         int sequence; 

184 

185         safe_bit_array(void) 

186         { 

187             sequence = bit_array_counter; 

188             ++bit_array_counter; 

189         }; 

190         // Destructor defaults 

191     private: 

192         // No copy constructor 

193         safe_bit_array(const safe_bit_array &); 

194 

195         // No assignment operator 



196         safe_bit_array & operator = ( 

197                 const safe_bit_array &); 

198     public: 

199         // Set the value on an item 

200         void set( 

201             // Where to put the item 

202             const unsigned int index, 

203             // Item to put 

204             const unsigned int value 

205         ) 

206         { 

207             if (index >= (BIT_ARRAY_MAX-1)) 

208             { 

209                 std::cout << 

210                    "Bit array set error " 

211                    "for bit array #" 

212                    << sequence << "\n"; 

213                 exit (8); 

214             } 

215             fast_bit_array::set(index, value); 

216         } 

217         // Return the value of an element 

218         int get(unsigned int index) 

219         { 

220             if (index >= (BIT_ARRAY_MAX-1)) 

221             { 

222                 std::cout << 

223                    "Bit array get error " 

224                    "for bit array #" 

225                    << sequence << "\n"; 

226                 exit (8); 



227             } 

228             return (fast_bit_array::get(index)); 

229         } 

230 }; 

231 

232 // Sequence information 

233 int safe_bit_array::bit_array_counter = 0; 

234 

235 int main() 

236 { 

237     // Create a nice new safe bit array 

238     safe_bit_array *a_bit_array = 

239         new safe_bit_array; 

240 

241     a_bit_array->set(5, 1); 

242     // Return the bit_array to the system 

243     delete a_bit_array; 

244     return (0); 245 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że nowa definicja nowej funkcji jest niepoprawnie 

zaimplementowana. Programista założył, że gdy osoba robi 

        new fast_bit_array 

rozmiar przydzielonego obiektu to sizeof (fast_bit_array). Nie jest to prawdą, gdy tablica fast_bit_array 

jest używana jako klasa bazowa. W tym przypadku rozmiar przydzielonej pamięci jest wielkością 

pochodnej klasy safe_bit_array, która jest większa niż fast_bit_array, co powoduje zamieszanie 

pamięci. 

Unikanie : Nie definiuj nowej funkcji własnego operatora, chyba że masz pewność co robisz. Jeśli jesteś 

pewien, że wiesz, co robisz, upewnij się, że naprawdę jesteś naprawdę pewien. Nawet wtedy nie rób 

tego, chyba że jest to absolutnie konieczne. 

Program 95: Wysyłanie błędnej wiadomości 

Dlaczego ten program generuje dziwne wyniki? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * cześć - napisz cześć za pomocą naszego systemu wiadomości * 



  3 * do pliku dziennika i ekranu.     * 

  4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 #include <fstream> 

  7 

  8 // The log file 

  9 std::ofstream log_file("prog.log"); 

 10 

 11 /************************************************ 

 12  * print_msg_one -- Write a message to the      * 

 13  *      given file.                             * 

 14  ************************************************/ 

 15 void print_msg_one( 

 16     // File to write the message to 

 17     std::ostream out_file, 

 18 

 19     // Where to send it 

 20     const char msg[] 

 21 ) { 

 22     out_file << msg << std::endl; 

 23 } 

 24 /************************************************ 

 25  * print_msg -- send a message to the console   * 

 26  *      and to the log file.                    * 

 27  ************************************************/ 

 28 void print_msg( 

 29     const char msg[]     // Message to log 

 30 ) { 

 31     print_msg_one(std::cout, msg); 

 32     print_msg_one(log_file, msg); 

 33 } 



 34 int main() 

 35 { 

 36     print_msg("Hello World!"); 

 37     return (0); 

 38 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że ostream jest przekazywany jako „pass by value”. Nie można 

kopiować zmiennych strumienia. (Jeśli to zrobiłeś, oznaczałoby to, że system musiałby wykonać kopię 

pliku.) Parametr należy zmienić na parametr „pass by reference”: 

 

         void print_msg_one ( 

             // Plik do zapisu wiadomości 

             klasa ostream i plik_wyjściowy, 

 

             // Gdzie to wysłać? 

             const char msg [] 

         ) 

 

Program 96: Czysta zabawa 

Ten program oparty jest na prostym pomyśle. Pozwól klasie listy obsługiwać listę połączoną, a klasy 

pochodne obsługi danych. 

Ale kiedy jest uruchomiony, bomby. Czemu? 

  1 / ************************************************ 

  2 * prosty test połączonej listy.                * 

  3 ************************************************ / 

  4 #include <iostream> 

  5 #include <malloc.h> 

  6 #include <ciąg> 

  7 / ************************************************ 

  8 * lista - Klasa listy połączonych.                * 

  9 * Przechowuje wskaźnik do unieważnienia, dzięki czemu     * 

 10 * umieść w nim dane, które chcesz.                * 

 11 *                    * 



 12 * Funkcje składowe:               * 

 13 * clear - wyczyść listę               * 

 14 * add_node - Dodaj element do listy * 

 15 ************************************************ / 

16 class list { 

 17     private: 

 18         /* 

 19          * Node -- A node in the linked list 

 20          */ 

 21         class node { 

 22             private: 

 23                 // Data for this node 

 24                 void *data; 

 25 

 26                 // Pointer to next node 

 27                 class node *next; 

 28 

 29                 // List class does the work 

 30                 friend class list; 

 31                 // Constructor defaults 

 32                 // Destructor defaults 

 33 

 34                 // No copy constructor 

 35                 node(const node &); 

 36 

 37                 // No assignment operator 

 38                 node &operator = (const node &); 

 39             public: 

 40                 node(void) : 

 41                    data(NULL), next(NULL) {} 

 42         }; 



 43         //-------------------------------------- 

 44 

 45         node *first;    // First node in the list 

 46 

 47         /* 

 48          * Delete the data for the node. 

 49          * Because we don't know what type of 

 50          * data we have, the derived class does 

 51          * the work of deleting the data 

 52          * through the delete_data function. 

 53          */ 

 54         virtual void delete_data(void *data) = 0; 

 55     public: 

 56         // Delete all the data in the list 

 57         void clear(void) { 

 58             while (first != NULL) 

 59             { 

 60                 // Pointer to the next node 

 61                 class node *next; 

 62 

 63                 next = first->next; 

 64                 delete_data(first->data); 

 65                 delete first; 

 66                 first = next; 

 67             } 

 68         } 

 69 

 70         // Constructor 

 71         list(void): first(NULL) {}; 

 72 

 73         // Destructor. Delete all data 



 74         virtual ~list(void) { 

 75             clear(); 

 76         } 

 77 

 78         // Add a node to the list 

 79         void add_node( 

 80             void *data  // Data to be added 

 81         ) { 

 82             class node *new_node; 

 83 

 84             new_node = new node; 

 85             new_node->data = data; 

 86             new_node->next = first; 

 87             first = new_node; 

 88         } 

 89 }; 

 90 /************************************************ 

 91  * string_list -- A linked list containing      * 

 92  *      strings.                                * 

 93  *                                              * 

 94  * Uses the list class to provide a linked list * 

 95  * of strings.                                  * 

 96  *                                              * 

 97  * Member functions:                            * 

 98  *      add_node -- Adds a node to the list.    * 

 99  ************************************************/ 

100 class string_list : private list 

101 { 

102     private: 

103         // Delete a node 

104         void delete_data( 



105             void *data           // Data to delete 

106         ) { 

107             free(data); 

108             data = NULL; 

109         } 

110     public: 

111         // Add a new node to the list 

112         void add_node( 

113             // String to add 

114             const char *const data 

115         ) { 

116             list::add_node((void *)strdup(data)); 

117         } 

118 }; 

119 

120 int main() 

121 { 

122     // List to test things with 

123     string_list *the_list = new string_list; 

124 

125     the_list->add_node("Hello"); 

126     the_list->add_node("World"); 

127 

128     delete the_list; 

129     the_list = NULL; 

130     return (0); 

131 } 

W destruktorze klasy bazowej nazywamy funkcję wyczyść. 

Ta funkcja wywołuje czystą funkcję wirtualną, delete_data. 

Podczas niszczenia klasa pochodna jest najpierw usuwana. Kiedy idzie klasa pochodna, podobnie dzieje 

się z definicją delete_data. Następnie wywoływany jest destruktor klasy podstawowej. W tym 



przypadku nasza klasa listy wywołuje pośrednio delete_data, która jest czysto wirtualna. Ponieważ nie 

ma klasy pochodnej, system wykonawczy powoduje przerwanie programu. 

Unikanie: Nie wywołuj funkcji czysto wirtualnych od konstruktora lub destruktora klasy abstrakcyjnej. 



Zamieszanie eksperckie 

Witamy w jednej z najtrudniejszych części książki. Kilka programów w tej sekcji zaprojektowano tak, 

aby zaskoczyć nawet najbardziej zaawansowanego programistę C lub C ++. Możesz myśleć, że wiesz 

wszystko o programowaniu, ale problemy przedstawione poniżej są najtrudniejsze i najtrudniejsze. 

W tym rozdziale są tylko trzy problemy. Jeśli go dostaniesz, możesz uznać się za eksperta. Zdobądź 

dwa, a będę zaskoczony. Zdobądź wszystkie trzy, a będziesz mógł uważać się za mistrza. 

 

Program 97: Witam ponownie 

Co drukuje następujący program? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Zwykle umieszczam komentarz wyjaśniający              * 

  3 * do czego nominalnie używany jest ten program.              * 

  4 * Ale w tym przypadku nie mogę zrozumieć               * 

  5 * praktyczne zastosowanie dla tego programu.              * 

  6 ************************************************ / 

7 #include <stdio.h> 

  8 #include <unistd.h> 

  9 #include <stdlib.h> 

 10 

 11 int main() 

 12 { 

 13     printf("Hello "); 

 14     fork(); 

 15     printf("\n"); 

 16     exit(0); 

 17 } 

Odpowiedź : Wyświetla 

        Hello 

 Hello 

Problem polega na tym, że gdy wystąpi rozwidlenie, w buforze printf znajdują się dane. Rozwidlenie 

tworzy dwie kopie procesu i dwie kopie danych w buforze printf. Tak więc, gdy bufor jest później 

opróżniany (w obu procesach), otrzymujemy Hello z każdego z nich. 



Program 98: Odporny na debugowanie 

Programista miał sprytny pomysł. Umieściłby sporo kodu w: 

        if (debugging) 

Następnie uruchomił program i kiedy chciał debugować dane wyjściowe, użyłby interaktywnego 

debugera do zmiany debugowania z 0 na 1. Ale jego kod miał go zaskoczyć. 

 

   1 / *********************************************** 

   2 * Fragment kodu pokazujący, jak korzystać z            * 

   3 * debugger, aby włączyć debugowanie. Cały ty                    * 

   4 * trzeba zrobić, to ustawić punkt przerwania na „jeśli”       * 

   5 * wiersz i zmień zmienną debugowania.                                 * 

   6 *********************************************** / 

  7 extern void dump_variables(void); 

  8 

  9 void do_work() 

 10 { 

 11     static int debugging = 0; 

 12 

 13     if (debugging) 

 14     { 

 15         dump_variables(); 

 16     } 

 17     // Do real work 

 18 } 

Odpowiedź : Problemem jest optymalizator. Optymalizator wie, że zmienna debugowanie wynosi zero. 

Zawsze jest zero. Teraz, kiedy to wiemy, spójrzmy na stwierdzenie: 

if (debugging) 

Jest to zawsze fałsz, ponieważ debugowanie jest zawsze zerowe. Tak więc ten blok nigdy nie jest 

wykonywany. Oznacza to, że możemy zoptymalizować kod: 

13   if (debugging) 

       14   { 

       15       dump_variables(); 



       16   } 

do instrukcji 

// Nothing 

Spójrzmy teraz, ile razy używany jest debugowanie. Jest on inicjowany w linii 11 i używany w linii 13. 

Linia 13 jest zoptymalizowana, więc debugowanie nigdy nie jest używane. Jeśli zmienna nigdy nie jest 

używana, można ją zoptymalizować. 

Rezultatem jest zoptymalizowany program, który wygląda następująco: 

9 void do_work() 

      10 { 

      11     // Declaration optimized out 

      12 

      13     // Block optimized out 

      14     // 

      15     // 

      16     // End of block that was removed 

      17     // Do real work 

      18 } 

Teraz nasz programista chciał użyć zmiennej debugowania, aby pomóc mu w debugowaniu. Problem 

polega na tym, że po optymalizacji nie ma zmiennej debugującej. 

Problem polega na tym, że C ++ nie wiedział, że programista użyje magii (debuggera) do zmiany 

zmiennych za jego plecami. Jeśli planujesz zrobić coś takiego, musisz poinformować kompilator. 

Odbywa się to poprzez zadeklarowanie zmienności debugowania. 

     static volatile int debugging = 0; 

Słowo „niestabilne” mówi C ++: „Coś dziwnego, na przykład procedura przerwania, polecenie 

debuggera lub coś innego, może zmienić tę zmienną za twoimi plecami. Nie możesz przyjmować 

żadnych założeń dotyczących jej wartości”. 

 

Program 99: Plik fantomowy 

W naszym katalogu nie ma pliku o nazwie delete.me. Dlaczego więc ten program każe nam go usuwać? 

 

   1 / ************************************************ * 

   2 * delete_check - Sprawdź, czy plik       * 

   3 * istnieje delete.me i powiedz użytkownikowi     * 

   4 *, aby go usunąć, jeśli tak jest.       * 



   5 ************************************************* / 

  6 #include <iostream> 

  7 #include <unistd.h> 

  8 #include <cstdio> 

  9 

 10 int main() 

 11 { 

 12     // Test for the existence of the file 

 13     if (access("delete.me", F_OK)) { 

 14         bool remove = true; 

 15     } 

 16     if (remove) { 

 17         std::cout << 

 18             "Please remove 'delete.me'\n"; 

 19     } 

 20     return (0); 

 21 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że zadeklarowaliśmy zmienną lokalną o nazwie remove. Istnieje 

również standardowa funkcja o nazwie remove. Nasza zmienna lokalna ukryła funkcję dla zakresu 

zmiennej lokalnej. Zakres ten zakończył się pod koniec pierwszego, jeżeli w linii 15. 

Następna instrukcja: 

         16 if (remove) { 

sprawdza, czy adres funkcji remove jest niezerowy, i wykonuje następną instrukcję, jeśli jest. 



 

 



Program 100: Zjazd do Rio 

Rio to odtwarzacz muzyki MP3. Pracowałem nad oprogramowaniem dla systemu Linux dla tego 

urządzenia. Każdy blok danych kończy się 16-bajtową strukturą kontrolną. Starannie ułożyłem 

instrukcję struct, aby upewnić się, że struktura bloków jest poprawna, ale kiedy testowałem program, 

moje Rio wciąż traciło bloki. 

Więc, co się dzieje? 

 

  1 / ************************************************ * 

  2 * Niewielka część zestawu procedur do     * 

  3 * pobierz muzykę do odtwarzacza mp3 RIO.     * 

  4 *          * 

  5 * Pełne źródła oryginału można znaleźć     * 

  6 * na stronie http://www.oualline.com.     * 

  7 *          * 

  8 * To tylko testuje zapis końca      * 

  9 * struktura bloku do urządzenia.      * 

 10 ************************************************* / 

11 

 12 #include <stdio.h> 

 13 /* 

 14  * The 16 byte end of block structure for a Rio. 

 15  *    (We'd label the fields if we knew what they 

 16  *    were.) 

 17  */ 

 18 struct end_block_struct 

 19 { 

 20     unsigned long int next_512_pos;    // [0123] 

 21     unsigned char next_8k_pos1;        // [4] 

 22     unsigned char next_8k_pos2;        // [5] 

 23 

 24     unsigned long int prev_251_pos;    // [6789] 

 25     unsigned char prev_8k_pos1;        // [10] 

http://www.oualline.com/


 26     unsigned char prev_8k_pos2;        // [11] 

 27 

 28     unsigned short check_sum;          // [12,13] 

 29     unsigned short prev_32K_pos;       // [14,15] 

 30 }; 

 31 

 32 /* 

 33  * Macro to print offset of the 

 34  * field in the structure 

 35  */ 

 36 #define OFFSET(what) \ 

 37      printf(#what "     %d\n", int(&ptr->what)); 

 38 

 39 int main() 

 40 { 

 41     // A structure for debugging the structure 

 42     struct end_block_struct *ptr = NULL; 

 43 

 44     printf("Structure size %d\n", 

 45             sizeof(end_block_struct)); 

 46     OFFSET(next_512_pos); 

 47     OFFSET(next_8k_pos1); 

 48     OFFSET(next_8k_pos2); 

 49 

 50     OFFSET(prev_251_pos); 

 51     OFFSET(prev_8k_pos1); 

 52     OFFSET(prev_8k_pos2); 

 53 

 54     OFFSET(check_sum); 

 55     OFFSET(prev_32K_pos); 

 56     return (0); 



 57 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że w niektórych systemach długie muszą być wyrównane do 

czterobajtowej granicy. Spójrzmy więc na naszą strukturę: 

 

       struct end_block_struct 

       { 

           unsigned long int next_512_pos; // [0123] 

           unsigned char next_8k_pos1; // [4] 

           unsigned char next_8k_pos2; // [5] 

           unsigned long int prev_251_pos; // [6789] 

 

6 nie jest podzielne przez 4, więc kompilator dodaje dwa bajty wypełniające, aby skoczył do 8. Tak więc 

to, co naprawdę mamy, to: 

 

    struct end_block_struct 

       { 

           unsigned long int next_512_pos;  // [0123] 

           unsigned char next_8k_pos1;      // [4] 

           unsigned char next_8k_pos2;      // [5] 

 

           unsigned char pad1, pad2;        // [67] 

           unsigned long int prev_251_pos;  // [89 10 11] 

To nie jest to, co jest wcięte. 

Unikanie: Umieść zdania podobne 

       assert (sizeof (end_block_struct) == 16); 

w twoim kodzie, aby wyłapać kompilatory, które powodują ten problem. Innym unikaniem jest 

uczynienie z każdego elementu struktury bajtu i samodzielne złożenie krótkich i długich elementów. 

To jednak więcej pracy. 

 

Program 101: Punkt bez powrotu 

Dlaczego następujący program zapisuje poprawny plik w systemie UNIX i zły w systemie Microsoft 

Windows? Program zapisuje 128 znaków, ale Microsoft Windows zawiera 129. Dlaczego? 

 



   1 / ************************************************ * 

   2 * Utwórz plik testowy zawierający dane binarne.     * 

   3 ************************************************* / 

   4 #include <iostream> 

   5 #include <fstream> 

   6 #include <stdlib.h> 

  7 

  8 int main() 

  9 { 

 10     // current character to write 

 11     unsigned char cur_char; 

 12 

 13     // output file 

 14     std::ofstream out_file; 

 15 

 16     out_file.open("test.out", std::ios::out); 

 17     if (out_file.bad()) 

 18     { 

 19         std::cerr << "Can not open output file\n"; 

 20         exit (8); 

 21     } 

 22 

 23     for (cur_char = 0; 

 24          cur_char < 128; 

 25          ++cur_char) 

 26     { 

 27         out_file << cur_char; 

 28     } 

 29     return (0); 

 30 } 



Odpowiedź : Problem polega na tym, że typ pliku nie został określony jako binarny (ios :: bin). 

Biblioteka środowiska wykonawczego Microsoft Windows edytuje dane wyjściowe znaków i wstawia 

<return-return (0xD)> przed każdym <line-feed (0xA)>. To wyjaśnia dodatkowe 0D w pliku tuż przed 

znakiem 0A. 

 

Program 102: Zipping Along 

W większości systemów UNIX ten program działa. W MS-DOS tak nie jest. Czemu? 

 

   1 / ******************************************** 

   2 * Sprawdź kilka kodów pocztowych.       * 

   3 ******************************************** / 

   4 #include <iostream> 

   5 

   6 int main () 

   7 { 

8     // A couple of zip codes 

  9     const int cleveland_zip   = 44101; 

 10     const int pittsburgh_zip  = 15201; 

 11 

 12     if (cleveland_zip < pittsburgh_zip) 

 13     { 

 14         std::cout << 

 15             "Cleveland < Pittsburgh (Wrong)\n"; 

 16     } 

 17     else 

 18     { 

 19         std::cout << 

 20             "Pittsburgh < Cleveland (Right)\n"; 

 21     } 

 22 

 23     return (0); 

 24 } 



Odpowiedź : Kod pocztowy 44101 jest za duży dla 16-bitowej liczby całkowitej MS-DOS. Największa 

liczba, jaką może pomieścić 16-bitowa liczba całkowita, wynosi 32 767. W wyniku tego liczba przelewa 

się do bitu znakowego i wszystko idzie nie tak. 

Uwaga. Systemy Win32 używają 32-bitowych liczb całkowitych, więc ten problem nie występuje w 

bieżących wersjach systemu Microsoft Windows. 



Kilka programów roboczych 

Programiści uwielbiają sztuczki. W tym rozdziale przyjrzymy się niektórym działającym programom, 

które używają wyjątkowo sprytnych sztuczek, aby wykonać zadanie. 

Jedną z interesujących rzeczy w tych algorytmach jest to, że na wolności wszystkie istniały całkowicie 

bez komentarzy, dzięki czemu wszyscy programiści, którzy przyszli, mieli okazję je rozwiązać. Teraz 

twoja kolej. 

 

Program 103: Szybka zmiana 

Jaki jest najszybszy sposób na wykonanie następujących czynności: 

        Zmienna i ma wartość 2 lub 1. Jeśli i wynosi 2, zmień ją na 1. Jeśli i wynosi 1, zmień 

        do 2. 

Odpowiedź : Użyj intrukcji: 

         i = 3 - i; 

Uwaga. Ten algorytm został po raz pierwszy znaleziony w artykule jako przykład tego, jak nie 

wykonywać zadania. „Idealnym” sposobem autorki było użycie następującego kodu: 

   switch (i) { 

             case 1 

                 i = 2; 

                 break; 

             case 2: 

                 i = 1; 

                 break; 

             default: 

                 std::cerr << "Error: i is not 1 or 2\n"; 

                 exit (99) 

         } 

Rzecz, którą autor chciał zrobić, to sprawdzenie nielegalnych wartości w kodzie. Ostrożni czytelnicy 

mogą zauważyć, że w tym kodzie występuje błąd składniowy. Podobny problem dotyczył „idealnego” 

rozwiązania w oryginalnym artykule. Innymi słowy, kod, który autor przedstawił jako „idealny”, nie 

działałby. 

Program 104: Nic specjalnego 

Jaki jest cel śmiesznej instrukcji if w podprogramie poniżej? Wygląda zupełnie bezużytecznie: 

 

  1 / ************************************************ 



  2 * sum_file - Zsumuj pierwsze 1000 liczb całkowitych w  * 

  3 * plik. * 

  4 ************************************************ / 

5 #include <iostream> 

  6 #include <fstream> 

  7 /************************************************ 

  8  * get_data -- Get an integer from a file.      * 

  9  *                                              * 

 10  * Returns: The integer gotten from the file    * 

 12  ************************************************/ 

 12 int get_data( 

 13     // The file containing the input 

 14     std::istream &in_file 

 15 ) { 

 16     int data;    // The data we just read 

 17     static volatile int seq = 0; // Data sequence number 

 19 

 19     ++seq; 

 20     if (seq == 500) 

 21         seq = seq;       // What's this for? 

 22 

 23     in_file.read(&data, sizeof(data)); 

 24     return (data); 

 25 } 

 26 

 27 int main() { 

 28     int i;               // Data index 

 29     int sum = 0;         // Sum of the data so far 

 30 

 31     // The input file 

 32     std::ifstream in_file("file.in"); 



 33 

 34     for (i = 0; i < 1000; ++i) { 

 35         sum = sum + get_data(in_file); 

 36     } 

 37     std::cout << "Sum is " << sum << '\n'; 

 38     return (0); 

 39 } 

Odpowiedź :  Programista podejrzewa, że dzieje się coś dziwnego, gdy odczytywany jest element 

danych nr 500. Chce ustalić punkt przerwania tuż przed odczytaniem tego elementu. Problem polega 

na tym, że jeśli umieści punkt przerwania na szczycie get_data, będzie musiał wykonać 500 poleceń 

kontynuacji debugera, zanim osiągnie żądany punkt. 

Więc stawia swój punkt przerwania na linii: 

        seq = seq; 

Uwaga. Bardziej zaawansowane debuggery pozwalają użytkownikowi ustawić liczbę pominięć, aby 

pominąć pierwszą x liczbę punktów przerwania. Nasz przyjazny programista nie ma tak fajnego 

narzędzia. 

Program 105: Machanie flagą 

Jednym z problemów związanych ze słodkimi sztuczkami jest to, że zbyt wielu programistów nie 

umieszcza żadnych komentarzy, które mówią ci, co się dzieje. Oto odtwarzanie kodu znalezionego w 

poleceniu stty UNIX. Co się dzieje? 

  1 #include <stdio.h> 

  2 

  3 int main() 

  4 { 

  5     int flags = 0x5;    // Some sample flags 

  6 

  7     printf("-parity\n" + ((flags & 0x1) != 0)); 

  8     printf("-break\n"  + ((flags & 0x2) != 0)); 

  9     printf("-xon\n"    + ((flags & 0x4) != 0)); 

 10     printf("-rts\n"    + ((flags & 0x8) != 0)); 

 11     return (0); 

 12 } 

 13 



Odpowiedź : Wywołanie printf drukuje dowolny podany ciąg. Jeśli dodasz 1 do ciągu znaków, 

otrzymasz ciąg minus pierwszy znak. 

Więc: 

 printf("-xxx") prints -xxx 

       printf("-xxx" + 1) prints xxx 

Wyrażenie ((flags i 0x4)! = 0) zwraca 0 lub 1 w zależności od tego, czy bit jest ustawiony. Programator 

wypisuje słowo-słowo, jeśli bit jest ustawiony („-słowo” + 0). Wynikiem jest słowo, jeśli jest wyraźne 

(„-word” + 1).  

Uwaga. Jeśli będziesz tak sprytny w swoim kodzie, skomentuj go, aby poinformować programistów 

zajmujących się konserwacją, jaki jesteś inteligentny. 



Threaded, Embedded - Dreaded 

Kiedy NASA podjęła próbę uruchomienia pierwszego promu kosmicznego, przetoczyli statek kosmiczny 

na lądowisko, umieścili astronautów na pokładzie i rozpoczęli odliczanie. Następnie komputer zgłosił 

błąd samokontroli. Próbowali i próbowali dowiedzieć się, co było nie tak. W końcu musieli anulować 

uruchomienie. Problem został ostatecznie przypisany do wyścigu, który miał szansę wystąpienia 1 na 

64 przy każdym uruchomieniu systemu. Programiści, którzy mają do czynienia z wieloma procesami i 

systemami osadzonymi, mają swój własny zestaw problemów do zmartwienia. Zazwyczaj są one 

znacznie trudniejsze do znalezienia niż zwykłe błędy, ponieważ błędy zdarzają się losowo, a błędy mogą 

opierać się wykrywaniu przez testowanie. Ponadto kod, który wygląda idealnie dobrze i rozsądnie, 

może zawierać ukryte błędy. 

Program 106: Wynoszenie śmieci 

Mamy port wejściowy odwzorowany w pamięci wskazany przez in_port_ptr. Urządzenie może 

buforować do trzech znaków. Aby zainicjować urządzenie, musimy opróżnić bufor i usunąć wszystkie 

stare śmieci. Tak właśnie powinna działać ta funkcja. Ale czasami to nie działa. Czemu? 

 

  1 / *********************************************** 

  2 * wyczyść port - Wyczyść port wejściowy.            * 

  3 *********************************************** / 

4 // Input register 

  5 char *in_port_ptr  = (char *)0xFFFFFFE0; 

  6 

  7 // Output register 

  8 char *out_port_ptr = (char *)0xFFFFFFE1; 

  9 

 10 /*********************************************** 

 11  * clear_input -- Clear the input device by    * 

 12  *      reading enough characters to empty the * 

 13  *      buffer. (It doesn't matter if we read  * 

 14  *      extra, just so long as we read enough.)* 

 15  ***********************************************/ 

 16 void clear_input(void) 

 17 { 

 18     char ch;    // Dummy character 

 19 

 20     ch = *in_port_ptr;  // Grab data 



 21     ch = *in_port_ptr;  // Grab data 

 22     ch = *in_port_ptr;  // Grab data 

 23 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że optymalizator patrzy na kod i widzi, że czytamy * in_port_ptr 

trzy razy, a następnie wyrzuca wynik. Optymalizator następnie stwierdza, że może zoptymalizować 

program i uzyskać takie same pozorne wyniki, usuwając linie 20, 21 i 22. Rozwiązaniem jest 

zadeklarowanie zmienności wskaźników portów. W Programie 107 zrobiliśmy to, ale coś jest nie tak 

 

Program 107: Lepszy kosz na śmieci 

Naprawiliśmy Program 106, dodając słowo kluczowe „niestabilny”. Ale rzeczy nadal nie działają dobrze. 

 

  1 / ************************************************ * 

  2 * wyczyść port - Wyczyść port wejściowy.    * 

  3 ************************************************* / 

4 // Input register 

  5 const char *volatile in_port_ptr  = 

  6         (char *)0xFFFFFFE0; 

  7 

  8 // Output register 

  9 const char *volatile out_port_ptr = 

 10         (char *)0xFFFFFFE1; 

 11 

 12 /*********************************************** 

 13  * clear_input -- Clear the input device by    * 

 14  *      reading enough characters to empty the * 

 15  *      buffer. (It doesn't matter if we read  * 

 16  *      extra, just so long as we read enough.)* 

 17  ***********************************************/ 

 18 void clear_input(void) 

 19 { 

 20     char ch;     // Dummy character 

 21 



 22     ch = *in_port_ptr;   // Grab data 

 23     ch = *in_port_ptr;   // Grab data 

 24     ch = *in_port_ptr;   // Grab data 25 } 

 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że instrukcja : 

 

       5 const char * volatile in_port_ptr = 

       6 (char *) 0xFFFFFFE0; 

informuje C ++, że wskaźnik jest niestabilny. Wskazane dane nie są zmienne. W rezultacie 

optymalizator nadal optymalizuje nas nieistniejących. Rozwiązaniem jest umieszczenie zmiennej w 

miejscu, w którym modyfikuje wskazywane dane. Dodaliśmy również const do deklaracji, aby upewnić 

się, że wskaźnik nie może być modyfikowany. Otrzymane deklaracje to: 

 

       4 // Input register 

      5 volatile char *const in_port_ptr = 

      6         (char *)0xFFFFFFE0; 

      7 

      8 // Output register 

     10 volatile char *const out_port_ptr = 

     11         (char *)0xFFFFFFE1; 

 

Mówi to C ++: 

* in_port_ptr jest stałym wskaźnikiem i nie można go modyfikować. 

* in_port_ptr to zmienny znak, którego wartość można zmienić poza normalnymi zasadami 

programowania w C ++. 

 

Program 108: Krótki czas 

Programista musiał stworzyć dokładnie krótkie opóźnienie w swoim programie. Odkrył, że jeśli wykona 

1 863 pomnożenia, dotyczy to automatycznie opóźnienie. Fakt ten został przekształcony w ogólnym 

podprogramie. Ale w zakresie zakresu funkcji zawodzi. Czemu? 

 

1 / ************************************************ * 

2 * bit_delay - Opóźnij jeden bit dla                 * 



3 * wyjście szeregowe.                * 

4 *                  * 

5 * Uwaga: Ta funkcja jest głównie systemowa             * 

6 * zależne. Jeśli zmienisz               * 

7 * procesor lub zegar to się zepsuje.                                            * 

8 ************************************************* / 

9 void bit_delay(void) 

 10 { 

 11    int i;      // Loop counter 

 12    int result; // Result of the multiply 

 13 

 14    // We know that 1863 multiplies delay 

 15    // the proper amount 

 16    for (i = 0; i < 1863; ++i) 

 17    { 

 18        result = 12 * 34; 

 19    } 

 20 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że kompilator wie, co równa się 12 * 34, więc zamiast mnożenia 

optymalizuje instrukcję i przekształca ją w: 

         18 result = 408; 

Ponieważ mnożenie nie zostało wykonane, synchronizacja jest wyłączona. Program 109 jest próbą 

rozwiązania tego problemu. 

Program 109: Powrót do krótkiego czasu 

Programista próbował naprawić program 108, zmieniając mnożniki na zmienne. Ale pętla jest wciąż 

zbyt krótka. Co się dzieje? 

 

   1 / *********************************************** 

   2 * bit_delay - Opóźnij jeden bit dla               * 

   3 * wyjście szeregowe.                * 

   4 *                   * 

   5 * Uwaga: Ta funkcja jest wysoce systemowa                          * 



   6 * zależne. Jeśli zmienisz              * 

   7 * procesor lub zegar to się zepsuje.                                       * 

   8 *********************************************** / 

9 void bit_delay(void) 

 10 { 

 11     int i;      // Loop counter 

 12     int result; // Result of the multiply 

 13 

 14     // Factors for multiplication 

 15     int factor1 = 12; 

 16     int factor2 = 34; 

 17 

 18     // We know that 1863 multiples 

 19     // delay the proper amount 

 20     for (i = 0; i < 1863; ++i) 

 21     { 

 22         result = factor1 * factor2; 

 23     } 

 24 } 

Odpowiedź : Optymalizator wie, że chociaż podprogram oblicza wartość wyniku, nic z tym nie robi. Tak 

więc program będzie działał tak samo, niezależnie od tego, czy wynik zostanie obliczony. Tak więc 

optymalizator przygląda się pętli: 

          20    for (i = 0; i < 1863; ++i) 

          21    { 

          22        result = factor1 * factor2; 

          23    } 

jest zoptymalizowany w dół: 

          20    for (i = 0; i < 1863; ++i) 

          21    { 

          22        /* Do nothing */; 

          23    } 

Oczywiście nie musimy nic robić 1863 razy, więc jest to zoptymalizowane do: 



          20    /* No loop needed */ 

          21    { 

          22        /* Do nothing */; 

          23    } 

Jest to tak zoptymalizowane, jak to tylko możliwe. Sposobem na powstrzymanie optymalizatora przed 

zrobieniem tego nam jest zadeklarowanie zmiennego wyniku. Program 110 pokazuje, co dzieje się po 

dodaniu tej poprawki. 

 

Program 110: Krótki czas III 

Program 109 został naprawiony. Teraz opóźnienie jest bliższe oczekiwaniom. Nie do końca to, czego 

oczekujemy, ale blisko. Co się teraz dzieje? 

 

   1 / *********************************************** 

   2 * bit_delay - Opóźnij jeden bit dla               * 

   3 * wyjście szeregowe,                * 

   4 *                   * 

   5 * Uwaga: Ta funkcja jest wysoce systemowa                         * 

   6 * zależne. Jeśli zmienisz                                                              * 

   7 * procesor lub zegar to się zepsuje.                                         * 

   8 *********************************************** / 

  9 void bit_delay(void) 

 10 { 

 11     int i;      // Loop counter 

 12     volatile int result;// Result of the multiply 

 13 

 14     // Factors for multiplication 

 15     int factorl = 12; 

 16     int factor2 = 34; 

 17 

 18     // We know that 1863 multiplies 

 19     // delay the proper amount 

 20     for (i = 0; i < 1863; ++i) 



 21     { 

 22         result = factor1 * factor2; 

 23     } 

 24 } 

Odpowiedź :  Problem polega na tym, że optymalizator jest inteligentny. Widać, że obliczamy wynik 

factor1 * factor2; 

wewnątrz pętli for. Odpowiedź nie zmieni się, jeśli przeniesiemy ją poza pętlę for, ale wszystko pójdzie 

szybciej. Tak więc zoptymalizowana wersja tego programu mnoży tylko raz: 

        17     int register1 = factor1 * factor2; 

        18     // We know that 1863 multiplies 

        19     // delay the proper amount 

        20     for (i = 0; i < 1863; ++i) 

        21     { 

        22         result = register1; 

        23     } 

Aby rozwiązać ten problem, musimy zadeklarować, że nasz czynnik jest zmienny. 

     1 /************************************************ 

         2 * bit_delay -- Delay one bit time for           * 

         3 *      serial output.                           * 

         4 *                                               * 

         5 * Note: This function is highly system          * 

         6 *      dependent.  If you change the            * 

         7 *      processor or clock it will go bad.       * 

         8 *************************************************/ 

         9 void bit_delay(void) 

        10 { 

        11     int i;      // Loop counter 

        12     volatile int result;// Result of the multiply 

        13 

        14     // Factors for multiplication 

        15     volatile int factor1 = 12; 



        16     volatile int factor2 = 34; 

        17 

        18     // We know that 1863 multiples delay 

        19     // the proper amount 

        20     for (i = 0; i < 1863; ++i) 

        21     { 

        22         result = factor1 * factor2; 

        23     } 

        24 } 

Takie rzeczy sprawiają, że programowanie wbudowane jest tak proste. 

 

Program 111: Uderzenie na torze wyścigowym 

Ten program uruchamia dwa wątki. Jeden odczytuje dane do bufora, a drugi zapisuje dane do pliku. 

Ale dane czasami ulegają uszkodzeniu. Czemu? 

 

  1 / *********************************************** 

  2 * Rozpoczyna dwa wątki               * 

  3 *                  * 

  4 * 1) Odczytuje dane z / dev / input i umieszcza                     * 

  5 * w buforze.                        * 

  6 *                  * 

  7 * 2) Pobiera dane z bufora i               * 

  8 * zapisuje dane do /dev/output.             * 

  9 *********************************************** / 

10 #include <cstdio> 

 11 #include <stdlib.h> 

 12 #include <pthread.h> 

 13 #include <unistd.h> 

 14 #include <sys/fcntl.h> 

 15 

 16 static const int BUF_SIZE = 1024;      // Buffer size 



 17 static char buffer[BUF_SIZE];          // The data buffer 

 18 

 19 // Pointer to end of buffer 

 20 static char *end_ptr = buffer + BUF_SIZE; 

 21 

 22 // Next character read goes here 

 23 static char *in_ptr = buffer; 

 24 

 25 // Next character written comes from here 

 26 static char *out_ptr = buffer; 

 27 

 28 static int count = 0;           // Number of characters in the buffer 

 29 

 30 /*********************************************** 

 31 * reader -- Read data and put it in the global * 

 32 *      variable buffer.   When data is         * 

 33 *      installed the variable count is         * 

 34 *      increment and the buffer pointer        * 

 35 *      advanced.                               * 

 36 ************************************************/ 

 37 static void *reader(void *) { 

 38     // File we are reading 

 39     int in_fd = open("/dev/input", 0_RDONLY); 

 40 

 41     while (1) { 

 42         char ch; // Character we just got 

 43 

 44         while (count >= BUF_SIZE) 

 45             sleep(1); 

 46 

 47         read(in_fd, &ch, 1); 



 48 

 49         ++count; 

 50         *in_ptr = ch; 

 51         ++in_ptr; 

 52 

 53         if (in_ptr == end_ptr) 

 54             in_ptr = buffer; 

 55     } 

 56 } 

 57 

 58 /*********************************************** 

 59  * writer -- Write data from the buffer to     * 

 60  *      the output device.   Gets the data     * 

 61  *      from the global buffer. Global variable* 

 62  *      count is decrement for each character  * 

 63  *      taken from the buffer and the buffer   * 

 64  *      pointer advanced.                      * 

 65  ***********************************************/ 

 66 static void writer(void) 

 67 { 

 68     // Device to write to 

 69     int out_fd = open("/dev/output", 0_RDONLY); 

 70 

 71     while (1) { 

 72         char ch;        // Character to transfer 

 73 

 74         while (count <= 0) 

 75             sleep(1); 

 76 

 77         ch = *out_ptr; 

 78 



 79         --count; 

 80         ++out_ptr; 

 81 

 82         if (out_ptr == end_ptr) 

 83             out_ptr = buffer; 

 84 

 85         write(out_fd, &ch, 1); 

 86    } 

 87 } 

 88 

 89 int main() { 

 90     int status; /* Status of last system call */ 

 91 

 92     /* Information on the status thread */ 

 93     pthread_t reader_thread; 

 94 

 95     status = pthread_create(&reader_hread, NULL, reader, NULL); 

 96 

 97     if (status != 0) { 

 98         perror("ERROR: Thread create failed:\n       "); 

 99         exit (8); 

100    } 

101 

102    writer(); 

103    return (0); 

104 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że zmiana wątku może wystąpić w dowolnym momencie. Piszący 

program usunie znak z bufora, gdy liczba będzie większa niż 0. Czytnik wykonuje dwa kroki: 

++count;  // We've got a new character 

       *in_ptr = ch;// Store the character 

Ale między tymi dwoma krokami może wystąpić zmiana wątku. 



 

Dlatego mogą się zdarzyć: 

        reader: ++ count; // Mamy nowy znak 

 

       przełącznik wątku na pisanie 

 

       writer: sprawdź liczbę> 0 - to jest 

 

       writer: Zdobądź znak 

 

       przełącznik wątku do czytania 

 

      czytanie: Umieść znak w buforze PO, gdy pisarz już go przeczytał. 

Rozwiązaniem jest zmiana kolejności kroków: 

  ++count; // We've got a new character 

       *in_ptr = ch;// Store the character 

 

na 

 

       *in_ptr = ch;// Store the character 

       ++count; // We've got a new character 

W zależności od sekwencji instrukcji ochrony wspólnych danych jest to trudne i trudne. O wiele lepiej 

i prościej jest powiedzieć menadżerowi zadań, kiedy robisz zestaw instrukcji, których nie można 

przerwać. W pthreads odbywa się to za pomocą blokady mutex: 

pthread_mutex_lock(&buffer_mutex); 

 

       ++count; 

       *in_ptr = ch; 

       ++in_ptr; 

 

       pthread_mutex_unlock(&buffer_mutex); 

 



Program 112: Pośpiesz się i czekaj 

Z jakiegoś powodu ten program działa przez chwilę, a następnie zatrzymuje się:  

 1 #include <cstdio> 

  2 #include <stdlib.h> 

  3 #include <pthread.h> 

  4 #include <sys/fcntl.h> 

  5 

  6 // Resource protection mutexes 

  7 static pthread_mutex_t resource1 = 

  8         PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; 

  9 

 10 static pthread_mutex_t resource2 = 

 11         PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER; 

 12 

 13 /************************************************ 

 14  * A couple of routines to do work.   Or they    * 

 15  *      would do work if we had any to do.      * 

 16  ***********************************************/ 

 17 static void wait_for_work(void) {}      // Dummy 

 18 static void do_work(void) {}            // Dummy 

 19 

 20 /*********************************************** 

 21  * process_1 -- First process of two.          * 

 22  *                                             * 

 23  * Grab both resources and then do the work    * 

 24  ***********************************************/ 

 25 static void *process_1(void *) 

 26 { 

 27     while (1) { 

 28         wait_for_work(); 

 29 



 30         pthread_mutex_lock(&resource1); 

 31         pthread_mutex_lock(&resource2); 

 32 

 33         do_work(); 

 34 

 35         pthread_mutex_unlock(&resource2); 

 36         pthread_mutex_unlock(&resource1); 

 37     } 

 38 } 

 39 

 40 /************************************************ 

 41  * process_2 -- Second process of two.          * 

 42  *                                              * 

 43  * Grab both resources and then do the work.    * 

 44  *      (but slightly different work from       * 

 45  *      process_1)                              * 

 46  ************************************************/ 

 47 static void process_2(void) 

 48 { 

 49     while (1) { 

 50         wait_for_work(); 

 51 

 52         pthread_mutex_lock(&resource2); 

 53         pthread_mutex_lock(&resource1); 

 54 

 55         do_work(); 

 56 

 57         pthread_mutex_unlock(&resources1); 

 58         pthread_mutex_unlock(&resource2); 

 59     } 

 60 } 



 61 

 62 int main() 

 63 { 

 64     int status; /* Status of last system call */ 

 65 

 66     /* Information on the status thread */ 

 67     pthread_t thread1; 

 68 

 69     status = pthread_create(&thread1, 

 70             NULL, process_1, NULL); 

 71 

 72     if (status != o) { 

 73         perror( 

 74             "ERROR: Thread create failed:\n   "); 

 75         exit (8); 

 76     } 

 77 

 78     process_2(); 

 79     return (0); 

 80 } 

Odpowiedź : Jest to klasyczny problem impasu: 

Proces 1 wymaga zasobów nr 1 i nr 2. 

Proces 2 wymaga zasobów nr 2 i nr 1. 

Dostają zasoby w tej kolejności. Pamiętaj, że przełączanie wątków może nastąpić w dowolnym 

momencie. Mamy więc wyścig, w którym mogą wystąpić: 

1.Proces 1 otrzymuje zasób nr 1 

2.Przełącznik wątku do procesu 2 

3.Proces 2 otrzymuje zasób nr 2 

4.Przeprowadź 2 próby uzyskania zasobu nr 1 

5.Zasób nr 1 jest niedostępny, więc proces śpi, dopóki nie zostanie uwolniony (utrzymując zasób nr 2 

zablokowany podczas działania) 

6.Przełącznik wątku do procesu 1 



7.Proces 1 próbuje uzyskać zasób nr 2. Jest zablokowany, więc proces śpi, aż zostanie uwolniony. 

Tymczasem zasób nr 1 jest zamknięty). 

W rezultacie proces 1 czeka na zasób nr 2, trzymając zasób nr 1. Nie zrezygnuje z zasobu nr 1, dopóki 

nie zdobędzie zasobu nr 2. 

Proces 2 czeka na zasób nr 1, trzymając zasób nr 2. Nie zrezygnuje z zasobu nr 2, dopóki nie otrzyma 

procesu nr 1. 

Unikanie : Zdefiniuj kolejność blokowania (na przykład, musisz uzyskać blokady w kolejności # 1, # 2). 

Zawsze używaj tej kolejności blokowania, gdy otrzymujesz wiele blokad. 

Alternatywnie: w przypadku uzyskiwania wielu blokad użyj następującego algorytmu: 

1.Spróbuj uzyskać wszystkie blokady (nie blokuj, jeśli nie są dostępne). 

2.Jeśli masz wszystko, idź dalej i wykonaj swoją pracę. 

3.Jeśli nie dostałeś wszystkich zamków, uwolnij te, których nie dostałeś, przespaj chwilę i spróbuj 

ponownie. 

 

Program 113: Machanie flagami 

Ten program zawiera niewielką część sterownika terminala UNIX. (Sterownik terminala UNIX używa 

wielu flag). Kiedy ten kod został przeniesiony na komputer Celerity C1000, zaczęliśmy mieć problemy. 

Mniej więcej raz w tygodniu flagi były tajemniczo ustawiane lub usuwane. Czy potrafisz dostrzec, co 

się dzieje? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * flaga - Zademonstruj użycie ustawienia flagi              * 

  3 * i czyszczenie. To jest demonstracja               * 

  4 * program, który nie działa w prawdziwym życiu.              * 

  5 * Ale to dobry przykład bardzo małego               * 

  6 * część kodu w sterowniku terminalu.               * 

  7 ************************************************ / 

  8 #include <cstdio> 

  9 #include <stdlib.h> 

 10 #include <pthread.h> 

11 

 12 

 13 const char XOFF = 'S' - '@';// Turns off output 

 14 const char XON = '0' - '@'; // Turns on output 



 15 

 16 static int flags = 0; // State flags 

 17 // 

 18 // ^S in effect 

 19 const int STOP_OUTPUT = (1 << 0); 

 20 

 21 // CD is present 

 22 const int CD_SIGNAL   = (1 << 1); 

 23 

 24 /*********************************************** 

 25  * read_ch -- read a single character.         * 

 26  *                                             * 

 27  * Returns the character read.                 * 

 28  ***********************************************/ 

 29 static char read_ch(void) 

 30 { 

 31     // Dummy function 

 32     return ('x'); 

 33 } 

 34 

 35 /************************************************ 

 36  * write_ch -- write a character to the output  * 

 37  *              (Whatever that is.)             * 

 38  ************************************************/ 

 39 static void write_ch(const char ch) 

 40 { 

 41     // Dummy function 

 42 } 

 43 /************************************************ 

 44  * do_input -- handle the reading and           * 

 45  *      processing of characters.               * 



 46  ************************************************/ 

 47 static void *do_input(void *) 

 48 { 

 49     while (1) 

 50     { 

 51         char ch;         // Character we just read 

 52 

 53         ch = read_ch(); 

 54 

 55         switch (ch) { 

 56             case XOFF: 

 57                 flags |= STOP_OUTPUT; 

 58                 break; 

 59             case XON: 

 60                 flags &= ~STOP_OUTPUT; 

 61                 break; 

 62             default: 

 63                 write_ch(ch); 

 64                 break; 

 65         } 

 66     } 

 67 } 

 68 

 69 /************************************************ 

 70  * wait_for_cd_change -- wait for the CD signal * 

 71  *      to change and return the value of the   * 

 72  *      signal.                                 * 

 73  ************************************************/ 

 74 static int wait_for_cd_change(void) 

 75 { 

 76     // Dummy 



 77     return (1); 

 78 } 

 79 /*********************************************** 

 80  * do_signals -- Monitor signals and set flags * 

 81  *      based on the signal changes.           * 

 82  ***********************************************/ 

 83 void do_signals(void) 

 84 { 

 85     while (1) { 

 86         // The current cd level 

 87         int level = wait_for_cd_change(); 

 88         if (level) { 

 89             flags |= CD_SIGNAL; 

 90         } else { 

 91             flags &= ~CD_SIGNAL; 

 92         } 

 93     } 

 94 } 

 95 

 96 int main() 

 97 { 

 98     int status; // Status of last system call 

 99 

100     // Information on the status thread 

101     pthread_t input_thread; 

102 

103     status = pthread_create(&input_thread, 

104                 NULL, do_input, NULL); 

105 

106     if (status != 0) { 

107         perror( 



108             "ERROR: Thread create failed:\n   "); 

109         exit (8); 

110     } 

111 

112     do_signals(); 

113     return(o); 

114 } 

Odpowiedź : Problemem jest linia 

 

       flags | = CD_SIGNAL; 

Ta operacja nie jest chroniona przed przełączaniem wątków. Na złożonej maszynie instrukcji kod 

zestawu wygląda tak: 

     ; 80x86 assembly 

       orb $2,flags 

Przełączanie wątków występuje tylko na granicy instrukcji. Tak więc tej operacji nie można przerwać w 

rodzinie maszyn 80x86. Ale na maszynie RISC, takiej jak Sparc, kod wygląda trochę inaczej: 

1. sethi% hi (flagi),% o0; Uzyskaj adres flag w% o0,% o1 

2. sethi% hi (flagi),% o1 

3. ld [% o1 +% lo (flagi)],% o2;% o2 = zawartość zmiennych zmiennych 

4. lub% o2,2,% o1;% o1 = Wyniki sprawdzenia flagi 

5. st% o1, [% o0 +% lo (flagi)]; Przechowuj wyniki w% o0 

Więc teraz instrukcja C ++ jest przerywalna. W szczególności mogą się zdarzyć: 

1.Program uruchamia się i wykonuje instrukcję 3. W tym momencie wartość flag znajduje się w 

rejestrze% o2. 

2.Występuje zmiana wątku. 

3. Drugi proces modyfikuje flagi. 

4. Wątek przełącza się z powrotem. 

5. Stara wartość flag znajduje się w rejestrze% o2. 

6. Bit jest ustawiony, a wynik jest zapisywany. Ponieważ zawierała starą wartość flag, wszelkie zmiany 

dokonane w drugim wątku są odrzucane przypadkowo. 

Rozwiązaniem tego problemu jest użycie blokad, aby zapobiec wystąpieniu przełączenia zadania 

podczas instrukcji. 

 



Program 114: Wolny postęp 

Ten program składa się z dwóch wątków. Pierwsza suma wykonuje trochę pracy, która zajmuje dużo 

czasu. Drugi status_monitor wyświetla raport postępu za każdym razem, gdy użytkownik naciśnie 

klawisz powrotu. Ale po kilku testach programista zaczął podejrzewać, że raport o stanie był 

niepoprawny. Czemu? 

 

  1 / ************************************************ 

  2 * Sum - Ten program sumuje sinus                * 

  3 * liczby od 1 do MAX. (Na nic                * 

  4 * powód inny niż mieć coś                * 

  5 * zrobienie tego zajmuje dużo czasu.)              * 

  6 *                   * 

  7 * Ponieważ zajmuje to dużo czasu, mamy               * 

  8 * drugi wątek, który wyświetla postęp               * 

  9 * połączenie.                 * 

 10 ************************************************ / 

11 #include <cstdio> 

 12 #include <cmath> 

 13 #include <pthread.h> 

 14 #include <stdlib.h> 

 15 

 16 /* Counter of what we've summed so far */ 

 17 static int counter; 

 18 

 19 /************************************************ 

 20  * status_monitor -- Monitor the status and     * 

 21  *      tell the user how far things have       * 

 22  *      progressed.                             * 

 23  *                                              * 

 24  * This thread merely waits for the user to     * 

 25  * press <enter> and then reports the current   * 

 26  * value of counter.                            * 



 27  ************************************************/ 

 28 static void *status_monitor(void *) { 

 29     /* buffer to stuff that comes in */ 

 30     char buffer[3]; 

 31 

 32     while (1) { 

 33         fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin); 

 34         printf("Progress %d\n", counter); 

 35         fflush(stdout); 

 36     } 

 37 } 

 38 

 39 /************************************************ 

 40  * sum -- Sum the sine of the numbers from 0 to * 

 41  *      0x3FFFFFFF.  Actually we don't care     * 

 42  *      about the answer, all we're trying to   * 

 43  *      do is create some sort of compute       * 

 44  *      bound job so that the status_monitor    * 

 45  *      can be demonstrated.                    * 

 46  ************************************************/ 

 47 static void sum(void) { 

 48     static double sum = 0;       /* Sum so far */ 

 49 

 50     for (counter = 0; 

 51          counter < 0x3FFFFFF; 

 52          ++counter) 

 53     { 

 54         sum += sin(double(counter)); 

 55     } 

 56 

 57     printf("Total %f\n", sum); 



 58     exit (0); 

 59 } 

 60 

 61 int main() { 

 62     // Status of last system call 

 63     int status; 

 64 

 65     // Information on the status thread 

 66     pthread_t status_thread; 

 67 

 68     status = pthread_create(&status_thread, NULL, 

 69                 status_monitor, NULL); 

 70 

 71     if (status != o) { 

 72         perror( 

 73             "ERROR: Thread create failed:\n   "); 

 74         exit (8); 

 75     } 

 76 

 77     sum(); 

 78 

 79     return(0); 

 80 } 

Odpowiedź : Problem polega na tym, że optymalizator może przepisać kod. Niektóre optymalizatory 

będą umieszczać zmienne w rejestrach, aby kod działał szybciej. Na przykład jedna zoptymalizowana 

wersja tego programu wygląda następująco: 

1 /************************************************ 

  2  * sum -- Sum the sine of the numbers from 0 to * 

  3  *      0X3FFFFFFF.   Actually we don't care    * 

  4  *      about the answer, all we're trying to   * 

  5  *      do is create some sort of compute       * 

  6  *      bound job so that the status_monitor    * 



  7  *      can be demonstrated.                    * 

  8  ************************************************/ 

  9 /* --- After the optimizer --- */ 

 10 /* --- gets through with it --- */ 

 11 static void sum(void) 

 12 { 

 13     static double sum = 0;      /* Sum so far */ 

 14     register int reg_counter = counter; 

 15 

 16     for (reg_counter = 0; 

 17          reg_counter < 0x3FFFFFF; ++reg_counter) 

 18     { 

 19         sum += sin(double(reg_counter)); 

 20     } 

 21     printf("Total %f\n", sum); 

 22     counter = reg_counter; 

 23     exit (0); 

 24 } 

Z tego wynika, że licznik jest aktualizowany dopiero po zakończeniu programu. Jeśli spróbujemy to 

zbadać w dowolnym momencie w drugim wątku, umieramy. 

 

Rozwiązanie, aby zadeklarować zmienną ulotną: 

volatile int counter; 

Następnie kompilator nie przyjmie żadnych założeń co do tego, co może zrobić w zakresie 

optymalizacji, i wygeneruje kod, który utrzyma, że licznik jest aktualizowany. 
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